
SOLUN HÂLLERİ:
Siyasal Maneviyat Arayışları, Devrimci Şiddet ve Entelektüel Kibir

O rtadoğu ve Türkiye’de yaşanan son derece kritik gelişmeler, birkaç yıldır dünya gündeminde İslâm ve 
bununla birlikte İslâmcılık tartışmalarını hareketlendirdi. Türkiye özelinde bakıldığında 2007 yılı, bir 

anlamda hem AK Parti hem de İslâmcılar açısından önemli bir tarih olarak anılabilir. Ardından Arap Baharı 
sürecinde yaşanan/yaşanmakta olan gelişmeler İslâm’la ilgili tartışmaları daha da arttırdı.  Son günlerde 
IŞİD özelinde yapılan yorumlar bir yanıyla dolaşımda olan enformasyonun ne kadar belirleyici olduğunu 
gösterirken diğer yanıyla Müslümanların içinde bulunduğumuz döneme ilişkin değerlendirmelerinde karşı-
mıza çıkan fikri açmazları daha da belirgin kıldı. 

Şimdiye kadar, İslâm eksenli konular başta olmak üzere şiddet, siyasal arayışlar, sekülerleşme, dönü-
şüm, neoliberalizm gibi konularda yapılan tartışmalarda solun bariz bir şekilde etkili olduğu ve İslâmcıları 
nesneleştirdiği görüldü. Siyasi arenada çoğu zaman dillendirilen ve klişeye dönüşen bir husus var: “Sol 
muhalefet eksikliği”. Oysa ciddi olarak bakıldığında memlekette eksik olan şeyin sol muhalefet değil sol 
muvafakat olduğu görülecektir. Çoğunluğunu sömürgelerin oluşturduğu Batı dışında kalan dünya ise 
-solun muhalif tutumunu benimseyerek-, Batıya özgü diyebileceğimiz dini, teknolojik, ekonomik ve politik 
yaşanmışlığını taklit etme gafletinden bir adım geride kalmamış, ihraç edilen eski dünyanın yıkıntıları ile 
oyalandıkları süreci Hıristiyanlaştırma, kolonizasyon, dekolonizasyon ve küreselleşme gibi tarihsel evre-
lerinde ucuz birer karnavala dönüştürmüşlerdir. Gezi Parkı olayları ve son olarak da, mutedilliğin siması 
olarak alkışlanan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın savaş çağrıları bu açıdan tekil olmayan iki örnek. 
Yine aynı şekilde, sosyalist solun kaybedişten muzdarip halinden dolayı “Beyaz Türk”lerin mağduriyetin-
den dem vurmaya başlaması ilginç olmanın yanında trajiktir de. Son yıllarda doğrudan halka ilişkin çoğu 
konuda bile solun milletine ne derece yakın ya da yabancılaşmış olduğunu yakından görmek mümkün. 
Sol daha çok “iktidarın kullanımı, iktidarın paylaşımı” ve hayat tarzı üzerinden eleştiri geliştirme derdinde. 
2013 sonrasında AK Parti üzerinden onu tümüyle İslâmcılıkla özdeş kılarak kurduğu İslâmcı karşıtlığında 
referans aldıkları David Harvey, Slavoj Zizek, Alain Badiou vs. isimlerin, “özgürlük ve eylemlilik” gibi temel 
kritik süreçlerinin sonunda vardıkları sonuçları Türkiye’ye taşımakta oldukları dikkate alınırsa bir manada 
1970’li yılların havasını teneffüs etmek istedikleri sonucuna ulaşılabilir. 

Bununla bağlantılı olarak solun şiddet pratiklerinin üstü genellikle örtülmeye çalışılıyor. Bugüne kadar 
sol içi şiddet pratiklerinin dalaşma bir konu olmanın dışında herhangi bir bilimsel bir araştırmaya konu 
olmaması düşündürücüdür. Sol-içi şiddet edimleri konusunda “sol aktörlerin” suskunluğun nedeni olarak, o 
dönemde siyasal sosyalleşmesini gerçekleştirmiş isimlerin bir biçimde siyasal süreçlerin içerisinde devam 
etmelerini gösterebiliriz. Ayrıca, gerek sol tarih çalışan akademisyenler, gerekse de toplumsal hareket 
olarak solu araştıran bilim insanlarının reddedilemeyecek açıklıktaki bir olgu karşısındaki suskunluğu aka-
demik alanın bağlanımlı bakış açısından yapılandığının tipik bir ifadesidir.

Gezi Parkı olaylarını bir yeni umut, sosyalizm için statü alanı, belki biraz taban ve söylem oluşturma 
çabalarının zaman zaman duygusallaştığı, patetik hale dönüştüğü ve sol romantizme evrildiği anlar Türk 
fikir hayatı için önemli sahneleri arasındadır. İslâmcıları ve Recep Tayyip Erdoğan’ı hegemonyacı ve kibirli 
olarak tavsif eden solun, kendi kibrini sorgulamak bir yana böylesi bir durumun varlığından bile bihaber 
oluşu dikkat çekicidir. 

Bir başka açıdan yeni bir teori olmaktan ziyade, teolojiyi uygulamada yeni bir yöntem olan kurtu-
luş teolojisinin devleti ve dini hiyerarşileri rahatsız etmesiyle ilgi odağı olması da gündeme gelmekte. 
Yoksulların ve dışlananların harekete geçmesi amacıyla sosyal teori ile Hıristiyan geleneği arasında ortak 
bir dil tutturmaya çalışılmasının neticesi olan ve endüstri sonrası toplumların siyasal maneviyat arayışına 
uygun düşen  siyasi fikirlerin İslâm ekseninde inşa edilmeye çalışılması  sol açısından  ciddi bir çelişkidir.

İçinde bulunduğumuz hac aylarının ve Kurban Bayramı’nın yaratılış gayemizi düşünmemize, gafletler-
den kurtulmamıza vesilesi olması dileğiyle…                                                     

                       Umran
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G Ü N D E M   YARATILIŞ GAYEMİZ ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARIMIZ 

Şemsettin ÖZDEMİR

Güzel örnekliği, Hakk’ın şahitliğini, ahlakî temsiliyeti, adaleti, emanetin ehline 

verilmesi ilkesini hayata aktaran bir sistemi inşa edip dünyada en etkin bir güç hâline 

getirmedikten sonra zilletten kurtulmak mümkün olmayacaktır. İslâmcı kadroların 

tarihi görevi; hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretme üzerine çalışmak,  düşünce 

ve bilgi üretmek, vahye uygun çıkış yollarını ortaya koymaktır denilse abartılı olmaz.

Yaratılış Gayemiz Çerçevesinde 
Sorumluluklarımız

M alum olduğu 
üzere Rabbimiz,  

kâinattaki bütün her 
şeyi bir hikmet ve 
düzen üzere yarat-
mıştır. Bu hikmet-
li düzen bir gayeyi 
hedeflemekte olup 
aynı zamanda yara-
tıcının bilinmesinin 
en önemli delilidir. 
Kâinattaki düzen ve 
gaye peygamberler aracılığıyla insanlara bildiril-
diğine iman ediyoruz. Bununla beraber insanlığın 
tefekkür tarihini dikkate aldığımızda, değişik 
dönemlerde yaşayan farklı insanların yaratılışın 
gayesi konusuna da hususen eğildiklerini bilmek-
teyiz. Mesela Sokrates ve Çiçero bunlar arasında 
sayılabilir. Bu isimler kâinattaki düzen ve gayenin 
yaratıcının delili olduğu üzerinde durmakla bunu 
doğrulamışlardır. Varlıkların hikmeti ve düzenli 
yaratılışı Müslüman düşünürlerinin de dikkatini 
çekmiş, onlar bunu Allah’ın birliğine delil olarak 
ele almışlar ve bu delili “hikmet ve inayet” olarak 
isimlendirmeyi uygun bulmuşlardır. 

İlk Müslüman filozoflardan el-Kindî, tabiatta 
müşahede edilen ve yaratıcı hikmetin enginliğini, 
lütuf ve merhametinin sonsuzluğunu gösteren 

ahenk ve düzenin, 
eşya arasında mev-
cut türlü tesir ve 
tepkilerin gayeleri-
nin bulunduğunu 
söyler.  Ona göre, 
âlemin düzen ve 
tertibe konulma-
sında, eşya ve olay-
ların birbirine tesir 
icra etmesinde bir 
kısım varlıkların 

bir kısmının emri altına girmesinde, âlemin en 
uygun ve en işlevsel tarzda yaratılmasında en 
sağlam tedbirin ve en yüce hikmetin yani Allah’ın 
delilleri vardır. 

İlâhi Kelâm’da bildirildiğine göre bütün var-
lıkların daha özelde ise insanın yaratılış gayesi 
Allah’a kulluktur (Saf, 51/56). İnsanın, küçük 
canlıların,  bitkilerin, dağların, yeryüzünün ve 
gökyüzünün yaratılışı bir gayeye yöneliktir: 
“Onlar üzerindeki göğe bakmazlar mı onu nasıl 
yükseltip süsledik? Göğün hiç bir kusuru ve eksik 
yeri de yoktur. Yeri de döşedik ve sabit dağlar 
koyduk. Yerde göze hoş gelen her çiftten bitkiler 
bitirdik. Bütün bunları Rabbine yönelen bütün 
kullar ibretle incelesinler ve tefekkür etsinler diye 
yarattık.” (Zariyât, 50/5). 
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Varlık Sebebimiz ve Kur’ân-ı Kerim’i Gereği Gibi Okumak

Dolayısıyla yaratılışın en yüce gayesi, Allah’a 
iman ve onu tanımaktır. Bütün noksan sıfatlardan 
yüce ve en üstün sıfatlarla muttasıf olan Allah’ı, 
tanımak ve ona hakkıyla kul olmak aynı zaman-
da huzurun da kaynağıdır: “Onlar inanmışlar-
dır. Allah’ı zikretmeleri sebebiyle kalpleri huzura 
kavuşmuştur. Uyanık olun, kalpler ancak Allah’ı 
zikretmekle huzura kavuşur.” (Ra’d, 13/28). 
Elbette sadece bunlarla sınırlı değildir Kur’ân-ı 
Kerim’deki bildirimler.  Varlık sebebimizi hatırla-
mak ve tefekkür etmek için birkaç ayeti kerimeyi 
daha burada zikretmekte yarar var:

“Ve (onlara söyle:) cinleri ve insanları yalnız-
ca (Beni tanımaları ve) Bana 
kulluk etmeleri için yarattım” 
(51/56)  

“De ki; Benim namazım, 
ibadetlerim, hayatım ve ölü-
müm tüm varlıkların rabbi olan 
Allah içindir.  O’nun ortağı yok-
tur. Bana böyle emredildi. Ben 
Müslümanların ilkiyim. De ki; 
Allah her şeyin rabbi iken, ben 
o’ndan başka bir ilâh mı araya-
yım? Herkesin işlediği kötülüğün 
sorumluluğu kendisine aittir. Hiç 
kimse başkasının kötülüğünün 
sorumluluğunu taşımaz. Sonun-
da rabbinize döneceksiniz. O size 
anlaşmazlığa düştüğünüz mese-
lelerin içyüzünü bildirecektir.” 
(6/162-164)

Şüphesiz yaratılış gayemiz olan 
ibadetin sistemleşebilmesi yani 
hayat hâline gelebilmesi için tefek-
kür ederek ve aksatmadan yapmamız/ yer ine 
getirmemiz gereken fiiller vardır. Öncelikle bu 
fiillerin neler olduğu konusuna ana hatlarıyla da 
olsa temas edelim.

Kur’ân-ı Kerim’i gereği gibi, hakkını vererek 
yani muhatabı dikkate alarak, sünnetullahı doğru 
kavrayarak en önemlisi de tedricilik yasasını 
dikkate alarak okumamız gerekmektedir.  Bunun 
için olmazsa olmaz olan husus İlahi Kelâm’ın ne 
demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak 
ama aynı zamanda yeni bilgileri eskileriyle bir 
araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi 
edinmek için çaba harcamaktır. 

Peki, Kur’ân’ı gereği gibi yani hakkını vererek 
okumak nasıl mümkün olabilir? Kur’ân’ı gereği 
gibi okumak ne demektir? Kur’ân’ı gereği gibi 
okumanın pratik ilkeleri nelerdir? Kur’ân’ı gereği 
gibi okumak; Bakara suresinin 121. ayetinde ifade 
buyrulduğu üzere onu “tilavetin hakkını vererek” 
okumaktır:

“Kendilerine Kitab verdiğimiz kimseler 
Kur’ân’ı, tilâvetinin hakkını vererek (gereği gibi) 
okurlar.” (2/121) Tilv-tilâvet; sözlüklerde, oku-
mak, bilfiil uymak, takip etmek, bir şeyin arka-
sına düşmek şeklinde tanımlanmaktadır. Ayetteki 
“tilâvetin hakkını vermek” ifadesi; Kur’ân’ın anla-
mını, hükümlerini düşünerek, hissederek,  yavaş 
yavaş yahut da açık bir ifadeyle özümseyerek kıra-

at etmeyi ve ona uymayı işaret 
etmektedir.  Kur’ân’ı okuyup 
anlamak ve kavramamaktan 
muradımız, okumak eyleminin 
içerdiği ilkeleri göz önüne ala-
rak okumaktır. Bu ise Kur’ân-ı 
Kerim’in emrettiği gibi iman 
edip (İhlâs suresi,59/21-24 
ayetleri,2/255-277 4/136, vb. 
ayetler)    ve Kur’ân-ı Kerim’in 
öğrettiği gibi yaşamaktan ayrı 
olarak ele alınamaz.

Günümüzde değişik tartış-
malara konu olan iman yahut 
akaid konusunun  sloganlarla 
çözülemeyecek kadar önemli 
ve hayati bir konu olduğunun 
da farkında olunmalıdır. Rabbi-
miz hayat kitabımızda “sabret-
tikleri ve ayetlerimize kesinlik-
le iman ettikleri zaman onların 
arasından buyruğumuzla doğru 

yola götüren önderler yetiştirdik” buyur-
maktadır (32/24). Bu yüzden tahkik edilmiş iman 
ve itikat var olan şüpheleri giderir. Önderlik ise 
ancak kesin inanç ve sabırla elde edilir.

Kur’ân’ın anlam özelliklerinden biri, ele aldı-
ğı/anlattığı bir meseleyi hakkı ile kavratabilmek 
için sıklıkla o konuyu değişik ayetlerde tekrar 
etmiş olmasıdır. Bu yüzden meselenin çok iyi 
ve sağlıklı kavranabilmesi, yoğun bir okumayı, 
aklederek okumayı, tekrar tekrar okumayı gerekli 
kılmaktadır. Elbette mesele sadece literal/lâfzî bir 
okumayla sınırlanamaz. Şüphesiz, okuma eylemi 
Kur’ân’ın öğrettiği gibi yaşamayı da içeren bir 
bütünlük içinde telakki edilmelidir. Aynı şekilde, 

Tilv-tilâvet; sözlüklerde, 
okumak, bilfiil uymak, 
takip etmek, bir şeyin 
arkasına düşmek şeklin-
de tanımlanmaktadır. 
Ayette geçen “tilâvetin 
hakkını vermek” ifade-
si; Kur’ân’ın anlamını, 
hükümlerini düşüne-
rek, hissederek,  yavaş 
yavaş yahut da açık bir 
ifadeyle özümseyerek 
kıraat etmeyi ve ona 
uymayı işaret etmek-
tedir.
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Kur’ân’da ilkeleri belirlenen bir şekilde yaşamak,  
hayatımızı vahye uygun kılmak, her türlü ilişki-
lerimizde öncelikli olarak vahyin bize gösterdiği 
yol üzere olma hassasiyetini terk etmemek lazım 
gelir. Vahye uygun bir hayatı, ailecek, komşularla 
ve diğer toplumsal öbeklerle halka halka inşa 
etme gayreti müminlerin terk edilmeyen hayat 
ilkesi olmalıdır. 

Tebliğ,  Muhataplar ve Sorunlara Çözüm Üretmek

Bu ise yaratılış gayemiz çerçevesinde Kur’ân-ı 
Kerim’i insanlara, kitlelere, anlatacak, tanıta-
cak, tebliğ edecek, kavratacak (14/52, 3/187, 
2/159,174 vb. ayetler) donanımlar üzerinde dur-
mayı zarurî kılmaktadır.  Gerek Türkiye’de gerek-
se dünyada Kur’ân’ı tebliğ edebilmek için bazı 
esaslara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Bunları genel çerçevesi içinde şu şekilde ele ala-
biliriz. Öncelikle muhataplarımızın durumlarını 
dikkate almalıyız. Bilindiği üzere, Türkiye’de Sün-
nilerden Alevilere, farklı seküler gruplardan diğer 
din mensuplarına,  hiçbir dine inanmadıklarını 
söyleyenlerden dini doğru dürüst bilmeyen ama 
fıtratı temiz olan insanlara kadar çok değişik, 
farklı hatta kimi zaman çatışma içerisinde olan 
muhataplarımız bulunmaktadır. Son yıllarda ise 
melez kimlikli olarak tanımlanan insan unsurun-
da da ciddi bir artış gözlenmektedir. İnsanları 
hakka davet için muhatapların temayüllerinin, 
bilgi düzeylerinin, varsa sıkıntılarının göz önünde 
bulundurulması vahyin mesajının sunumu çabası 
olarak anabileceğimiz tebliğ faaliyetinin başarıya 
ulaşmasını mümkün kılabilecektir. 

Umran okurları bu dergide ilk sayılarının 
yayımlandığı doksanlı yıllardan itibaren deği-
şik vesilelerle birtakım ilkelerin, gerekliliklerin 
sürekli olarak hatırlatıldığını bilirler. Bu çerçeve-
de sünnetullahı doğru kavramak, aynı zamanda 
değişim/dönüşüm yasalarını bilip anlamayı içer-

diğine dair telif ve tercüme pek çok yazıya yer 
verdik.  Şüphesiz insanın enfüsi ve afakî ayetler 
üzerinde tefekkür etmeyi öğrenmesi aynı zaman-
da onun şahsiyet inşasının da sağlıklı olmasını 
sağlayacaktır.

Tedricilik ilkesini daima göz önünde bulun-
durmalıyız. Bugün dünya üzerinde kimi İslami 
hareketler maalesef Kur’ân’ın yirmi üç yılda 
tamamlanmasındaki hikmeti kavramaktan son 
derece uzaktır. Her şeyi bir anda anlatma veya 
uygulama düşüncesi ile hareket eden bu yapılar 
aynı zamanda son derece şekilci bir anlayışla 
hareket ettikleri için dünya genelinde egemen 
güçlerin İslâm ve insanlık arasında örmek istedik-
leri hatta ördükleri duvarları her geçen gün yük-
seltmektedirler. Hâlbuki bu tür hareket tarzından 
etkilenen ve duygu boyutu baskın olan yapıların 
dünyayı ve Türkiye’yi doğru tanıyıp değerlendire-
bildiklerini de söyleyemeyiz. 

Yaşadığımız olaylardan dersler çıkararak hare-
ket edebilen bilinçte kadrolara sahip olunarak 
Kur’ân’ın bugünün şartlarında nasıl daha iyi teb-
liğ edilebileceği üzerinde kolektif olarak düşün-
meyi mutlaka gündemimize almamız gerekir.   
Bu yüzden İslâmî mücadelenin, davetin temel 
yasalarını bilip ona göre mücadele etme fıkhını 
tekrar tekrar gözden geçirmeyi öncelemesi esas 
olmalıdır. En güzel şekilde mücadele etmek, 
gündelik hayatta karşılaşılan birtakım olumsuz-
luklara iyililikle mukabelede bulunmak, bunun 
mümkün olmadığı durumlarda vakarlı bir şekilde 
tahammül etmek hikmetle mücadele etme düşün-
cesinin ufak tezahürleri olarak değerlendirilebilir. 
Kabul edilmelidir ki,  ahlak ve şahsiyet inşası 
ancak ve ancak heva ve heveslere karşı sağlam bir 
karşı koyuşla gerçekleştirilebilir

Mücadelede bütün aşamaları göz önün-
de bulundurarak çabalamak olmazsa olmaz bir 
yasadır.  Bu büyük hedefi gerçekleştirmek için 

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

Bilindiği üzere, Türkiye’de Sünnilerden Alevilere, farklı seküler gruplardan diğer din 
mensuplarına,  hiçbir dine inanmadıklarını söyleyenlerden dini doğru dürüst bilmeyen 
ama fıtratı temiz olan insanlara kadar çok değişik, farklı hatta kimi zaman çatışma 
içerisinde olan muhataplarımız bulunmaktadır. Son yıllarda ise melez kimlikli olarak 
tanımlanan insan unsurunda da ciddi bir artış gözlenmektedir.  İnsanları hakka davet 
için muhatapların temayüllerinin, bilgi düzeylerinin, varsa sıkıntılarının göz önünde 
bulundurulması vahyin mesajının sunumu çabası olarak anabileceğimiz tebliğ faaliye-
tinin başarıya ulaşmasını mümkün kılabilecektir.
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ise, insanın kendi arzu ve istekleriyle “nefsiyle” 
mücadele yürütecek bir şuurda olması gerekli-
dir. Kur’ân nesilleri kendi nefsi/hevai arzularıyla 
dört aşamalı bir mücadele yürütmelidirler ki 
her zaman istikametlerini dosdoğru tutabilme 
imkânı elde edebilsinler. Evvela, Kur’ân’ı, yani 
doğru yolu ve hak dini öğrenmek için “nefse 
karşı cihad” yürütülmeli. Çünkü bu olmadan ne 
dünyada ne de ahirette insanın kurtuluşundan ve 
mutluluğundan söz edilemez. İnsan, ne zaman 
hidayeti yani Kur’ân ve hak dini öğrenmeyi elin-
den kaçırırsa, her iki dünyada da bedbaht olur 
çıkar. Sonra, Kur’ân-ı Kerim’i yani doğru yolu ve 
hak dini öğrendikten sonra, onu pratiğe aktarmak 
ve yaşamak için “nefse karşı cihad”. Yoksa yalnız 
başına ilim, insana zarar vermese de fayda da ver-
mez. Daha sonra Kur’ân’a; yani doğru yola ve hak 
dine davet etmek, onları öğrenmemiş bulunanlara 
öğretmek için “nefse karşı cihad”. Yoksa insan, 
Allah’ın gönderdiği doğru yolu ve açıklamaları 
gizleyenlerden olur. İlim ona fayda vermez ve 
Allah’ın azabından kurtarmaz. Ardından Kur’ân’a 
uygun bir hayatı yaşanılır kılmak ve Allah yolun-
da davetin güçlüklerine, insanların eziyetlerine 
katlanmak ve bunların hepsini yalnız Allah rızası 
için göğüslemek için “nefse karşı cihad.”

Bu mesele esasında kritik bir önem arz eder. 
İnsanın, nefsine karşı bu dört aşamayı gerçekleş-
tirdiğinde “Rabbâniler”den olması umulur. Selef 
bilginlerine göre, bir kişinin “rabbanî” olabilmesi 
için, Hakkı bilmesi, onunla amel etmesi ve onu 
öğretmesi şarttır. İşte hakkı öğrenen, uygulayan ve 
öğreten kimse Allah tarafından övgü ile anılmayı 
hak eder. 

İblis’in müminin itikadını, imanını, zaafa 
uğratmak için kalbine, aklına ve düşüncelerine 
aşılamaya çalıştığı vesveselere karşı da mücadele 
edilmelidir. Pratik hayatta şeytanın, insana aşı-
lamaya çalıştığı kötü ve haram eğilimlere, şehevî 
duygulara karşı mücadele günümüzün haz dün-
yasında pek çok şeyden daha öncelikli bir hale 
gelmiştir. Elbette mesele sadece bundan ibaret 
değildir. Kâfirlere, zalimlere, müstekbirlere ve 
nifak ehline karşı her müminin gücü ölçüsünde 
mücadeleyi elden bırakmaması gerekir. Kalp ile 
buğz etmekten başlayan mücadele dil ile ikna ile 
devam edebilir. Yahut tersi de kimi zaman günde-
me alınıp tercih edilebilir.  Maddi imkânların da 
kullanımıyla topyekûn bir karşı koyuş mümkün 
olacaktır. Mesele şu şekilde de ele alınabilir. Gücü 

yetiyorsa eli ile yani güç kullanarak, buna gücü 
yetmiyorsa yalnız dili ile buna gücü yoksa yalnız 
kalbiyle buğz ederek mücadele edilmelidir. Zira 
Hz. Peygamber (s.)’in şöyle buyurduğu rivayet 
edilmektedir: “Bütün bu anlamlarıyla kim öldüğü 
ana kadar mücadele etmemişse, mücadele etmeyi 
içinden bile geçirmemişse bir çeşit nifak üzere 
ölmüş olur.” (Müslim, İmâre 158. Ayrıca bk. Ebû 
dâvûd, Cihâd 18; Nesâî, Cihâd 2.)

Sadece kötülüklerle mücadele değil daha esas-
lı işlerle de yükümlüyüz aslında. Bunun asıl 
sebebini özetleyerek de olsa açıklamak önemli 
ve gereklidir. Bunun gerekli olduğu konusunda 
pek çok kimse hemfikir fakat bunun nasıl ola-
cağı noktasında dişe dokunur hiçbir örnekliğin 
ortaya  konmadığı  da bir vakıa.  Kur’ân-ı Kerim’e 
uygun bir sistemi yeniden inşa edip hayata hâkim 
kılacak (42/13) kadroları yani Kur’ân nesillerini 
yetiştirmek bunlar içinde en önemlisidir. Bugün 
yaşamakta olduğumuz çıkmazlardan dolayı bu 
hedef maalesef en zor hedeflerden biri hâline 
gelmiş durumdadır. Eğitim siteminde yapılmaya 
çalışılan değişikliklerden sivil alandaki çalışma-
lara kadar pek çok alanda bu konunun mahiye-
tinin bilinmediği görülmektedir. Bu durum bizi 
şimdiye kadar yapageldiğimiz analiz ve değerlen-
dirmelerle yetinmeyip yeni ve çok daha kökten 
bir yaklaşıma yöneltmelidir. Bunun ilk basamağı 
şu olabilir kanaatime göre:  Bugünün şartlarını 
da dikkate alarak vahye uygun bir sistemi hayata 
yeniden en güzel bir şekilde hâkim kılmanın 
yolunun ve yordamının ne olacağı sorusu. Zira 
böylesine yakıcı bir soru, Müslümanların acilen 
mutlaka cevap bulmaları gereken soruların ilk 
sıralarında yer almaktadır.  

Güzel örnekliği, Hakkın şahitliğini, ahlakî 
temsiliyeti, adaleti, emanetin ehline verilmesi 
ilkesini hayata aktaran bir sistemi inşa edip 
dünyada en etkin bir güç hâline getirmedikten 
sonra zilletten kurtulmak mümkün olmayacak-
tır. Bu sebeple, İslâmcı kadroların tarihi görevi; 
artık hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretme 
üzerine çalışmak, bununla birlikte düşünce ve 
bilgi üretmek, vahye uygun çıkış yollarını ortaya 
koymaktır denilse abartılı olmaz. Bu ise şüphe-
siz, belli konularda ekolleşmeyi, vahye müstenit 
düşüncemizin sistemli hâle gelmesi yönünde 
keyfiyet yoğunluklu sistematik çabalarla sağlana-
bilecektir. 
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Mevzu IŞİD ise peşinen şunu söylemelidir ki, bu oluşum hakkındaki haber ve bilgiler hem 

kısır hem de daha evvel olduğu gibi yönlendirmelidir. Ana kaynağı Batı medyası olmak üzere 

basında IŞİD’le ilgili adeta haber bombardımanı var. Neresine, ne kadarına itibar etmelidir 

bu haberlerin? İslâm dünyasındaki aydınların ve düşünce adamlarının akıp gelen haber 

trafikleri hususunda ilkeli, araştırıcı, son derce titiz bir tavır benimsemeleri zorunludur.

Türkiye’nin Sınırlarla İmtihanı

I ŞİD adlı bir olu-

şumun yahut 

örgütün, önce 

Irak’ta, daha aktif 

olarak da Suriye’de 

dört yıldan bu 

yana süregelen 

Irak’ta Türkiye Baş-

konsolosluğu’nu 

silah zoruyla 

basıp 49 kişiyi 

rehin almasıyla, 

Türkiye’nin zaten sancılı olan bölgeye yönelik 

dikkatleri daha bir keskinleşti ve derinleşti. Bu 

vesileyle Türkiye’nin Suriye ve Irak politikası, 

bu bölgelerden ülkeye giriş yapan milyonu aşkın 

mültecilere kucak açması enine boyuna tartışıl-

maya başlandı. Takdir edenler de vardı tenkit 

edenler de. Konsolosluk personelinin sağ salim 

ülkeye dönmeleri neticesinde, en büyük muha-

lefet partisi liderinin bile sevinmesine ve şaşı-

rarak başbakanı tebrik edişine kadar tanıklıklar 

yaşandı. Elbette olumlu ve sevindirici bir hadi-

seydi yaşananlar. Kimler, hangi tür bir “pazarlık” 

yahut operasyon neticesinde mutlu sonu hazır-

lamış olursa olsun 

kamuoyu nezdinde 

büyük bir iş başa-

rılmıştı.

Toplam 2949 

km olduğu kayde-

dilen Türkiye’nin 

kara sınırları içe-

risinde 384ü Irak, 

911 km’si de Suriye 

ile olmak üzere, 

toplamın 1295 

km’si halen en sancılı bölgededir. Sınırların her iki 

yakasında da birbirine akraba bir hayli yerleşim 

yeri vardır. Önceleri bayramlarda birkaç günlüğü-

ne bu sınırlar açılır ve her iki yakadaki akrabalar 

buluşur bayramlaşırlardı. Büyük ekseriyeti Kürt 

kökenli olmakla beraber aralarında elbet Arap, 

Türkmen ve Ezidiler de vardır. Suriye’de dört yıl-

dan bu yana süren Hafız Esed zulmüne şimdiler-

de yenileri eklendi. IŞİD adlı Sünni olduğu söyle-

nen, başlangıçta iki üç bin militandan mürekkep 

zannedilen örgüt, Suriye ve Irak merkezli bir  

“İslâm devleti” kurduğunu, ardından “hilafet” ilan 

ettiğini bütün dünyaya duyurdu.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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IŞİD  Mevzusuna Nasıl Yaklaşılmalı?

Peki, bu IŞİD adlı örgüt neyin nesiydi? Nasıl 

olup da birdenbire bütün dünyanın gündemine 

oturmuştu? Salt bir “terör” ve “şiddet” örgütü-

nün karşısında mıydı önce Müslüman, sonra 

öteki dünya? Yine alışılmış bir umursamazlık 

ve duyarsızlıkla sıradan bir 

hadiseymiş gibi mi izlene-

cek ve arkası beklenecekti? 

Meselenin Türkiye’yi birin-

ci dereceden ilgilendirmesi, 

örgütün elinde tuttuğu, bir 

kısmı diplomat olan yurt-

taşlar mıydı yalnızca? Bu ve 

benzeri örgütlerin faaliyetle-

rini onaylamak yerine kamu-

oyu, büyük ekseriyetle, salt 

ellerindeki esirleri düşünerek 

mi nefretle karşılamaktay-

dı? Türkiye içerisinde örgü-

te gönül bağlayan belki aşırı 

hevesler taşıyan küçük bir 

grup vardır. Ancak çoğunluk 

bu faaliyetlerin hangi biçim-

de olursa olsun durdurulması 

taraftarı gibi görünmekteydi. 

Mevzu IŞİD ise peşinen 

şunu söylemelidir ki, bu olu-

şum hakkındaki haber ve bilgi-

ler hem kısır hem de daha evvel 

olduğu gibi yönlendirmelidir. 

Bu bakımdan onlarla alakalı 

konuşurken ihtiyat payını her 

zaman saklı tutmakta yarar var-

dır.  Ana kaynağı Batı medyası 

olmak üzere basında IŞİD üze-

rine epeyce haber var. Neresine, 

ne kadarına itibar etmelidir bu 

haberlerin? 

İslâm dünyasındaki aydınların ve düşünce 

adamlarının evvela akıp gelen haber trafikleri 

hususunda ilkeli, araştırıcı bir tavır benimsemele-

ri gereklidir. Seneler evvel yaşanmış bir hadiseyi 

hatırlamak bugüne ve ihtiyatlı davranmaya ışık 

tutması bakımından önemlidir.

Türkiye’de yetmişli yılların sonuna doğru sol 

düşünceye yatkın mecmualardan birisi, “İslâmcı 

Aydın” görünümlü o dönemin şöhret sahipleriyle 

bir mülakat yapmıştı. Mülakatı yapan kurnaz 

gazeteci, Arapçaya benzeyen bir kelime uydurmuş 

ve zikri geçen aydınlara ne olduğunu sormuştu. 

Bu camianın (mı) aydınları ise 

kendileriyle solcu bir mec-

muanın mülakat yapmasını 

fiyakalarına ekleyerek cevap-

lar vermişlerdi. İşin tuha-

fı verilen cevapların hepsi 

farklı şeylerdi. Mecmua 

“İslâmcı Aydın”ların cevap-

larının altına da şuna benzer 

bir notu ilave etmişti: “Sayın 

okuyucular bahsi geçen 

kelime Arapça filan değil-

dir. Gazeteci arkadaşımızın 

uydurduğu bir kelimedir. 

İşte ‘İslâmcı Aydın’ geçinen-

lerin ahvali ortadadır.” Bu 

bakımdan her şeyden evvel 

aydın ve düşünce adamları-

nın ilk yapacakları iş, ağız-

larına doğru tutulan her 

mikrofona balıklama atlama 

hastalığından kurtulmaları, 

vazgeçmeleridir. 

IŞİD unvanıyla son aylar-

da bütün dünyayı meşgul 

ediyor görünen oluşumun, 

(medya tarafından aktarıldığı 

kadarıyla bilinen) konumu-

na ve durumuna azami dik-

katle bakılmalıdır. Sanırım 

şu rahatlıkla söylenebilir ki 

evet, hiç de olumlu gözük-

meyen bu ve benzeri oluşumların, 

Müslümanların gündemini meşgul etmesindeki 

en büyük vebal, yine İslâm dünyasındaki aydın ve 

düşünce adamlarının maalesef ilkesiz, omurgasız 

halleri, temel kaynak olan İlahi Vahiy ’den bilgi-

lenmeksizin/beslenmeksizin fikir sahibi olmaları-

dır. Eğer medyaya yansıyanlar doğru ise kimi esir-

lerin kafasını keserken çekilip servis edilen video 

İleride ne olacağı, bu kao-
tik ortamın nasıl sonlanaca-
ğı hususunda kaygı duyan 
bölge içerisindeki ödlek ve 
korkaklarla çıkarcı çevreler, 
ABD veya Avrupa’nın koşup 
gelerek kendilerini düze 
çıkartmasını bekleyecekler-
dir. Daha şimdiden, Türkiye 
sınırları dâhilinde sayıları 
bir buçuk milyona varan 
Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi 
muhacirler hakkında “bizim 
vergilerimizle birilerine 
yardım edilmesini istemiyo-
ruz” diyerek hükümeti suç-
layanlar vardır. Şimdiden 
diyoruz çünkü geleceğin 
ne göstereceğini kestirmek 
çok güç olduğu gibi gelecek 
günlerin aydınlık olacağı-
na dair emareler de gözük-
memektedir. Bu bahar evet 
bir Arap Baharı idi lakin 
yazın gelmesi öyle pek 
yakın değil gibi durmak-
tadır.
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görüntüleri elbette dehşet vericidir! Böylesi tedhiş 

olaylarını olumlu karşılayan sahih bir İslâmi anla-

yış düşünülemez. Ne var ki görüntüdeki kişiler 

Arap kılığında Şeriat ve Hilafet söylemini kulla-

narak ses ve görüntü 

Malumdur ki Irak’taki Katı Şii eğilimli Maliki 

yönetimi, Suriye’deki Şiiliği inkâr götürmeyen 

Nusayri Hafız Esed yönetimi ve arkalarında dur-

duğu aşikâr olan İran ve diğer Şii kesimlerin ortak 

aklı, Ortadoğu’da büyük bir Şii egemenliği hevesi 

taşımaktadır. IŞİD yahut yeni kısaltılmış adıyla 

İD (İslâm Devleti) bölgedeki Sünni kabile ve aşi-

retlerden, Irak ve Suriye bütünündeki yirmi beş 

milyon Sünni’den en azından manen bir destek 

almakta, sanki Şii bloka karşı bir boy gösterisinde 

bulunmaktadır. Elbette yine bu arada kökenleri 

böyle olmasına rağmen, Sünnilikten ziyade Kürt 

etnik kimliğini öne çıkartarak bölgede varlıklarını 

sürdürmek isteyenler de asla denklemin dışarısın-

da kalmak istemeyeceklerdir. Bu kaba denklemin 

göstergesi bölgenin daha nice yıllar sıcak çatışma-

lara sahne olacağının işaretidir. 

İleride ne olacağı, bu kaotik ortamın nasıl 

sonlanacağı hususunda kaygı duyan bölge içe-

risindeki ödlek ve korkaklarla çıkarcı çevreler, 

ABD veya Avrupa’nın koşup gelerek kendilerini 

düze çıkartmasını bekleyeceklerdir. Daha şimdi-

den, Türkiye sınırları dâhilinde sayıları bir buçuk 

milyona varan Arap, Kürt, Türkmen, Ezidi muha-

cirler hakkında “bizim vergilerimizle birilerine 

yardım edilmesini istemiyoruz” diyerek hükümeti 

suçlayanlar vardır. Şimdiden diyoruz çünkü gele-

ceğin ne göstereceğini kestirmek çok güç olduğu 

gibi gelecek günlerin aydınlık olacağına dair ema-

reler de gözükmemektedir. Bu bahar evet bir Arap 

Baharı idi lakin yazın gelmesi öyle pek yakın değil 

gibi durmaktadır.

IŞİD, Taliban, El Kaide, Boko Haram tipi 

silahlı çatışmayı önceleyen oluşumların bir tür 

İslâm “anlayış” ile yola çıktıkları açıktır. Ve zaten 

bütün sorun da burada yatmaktadır. Buraya 

ayrıca Türkiye’de bir vakitler doğmuş bulunan 

“Hizbullah” ve Aczimendiler ile mesela F.Gülen 

gurubunu da hatırlayarak şu biçimde katabi-

liriz. Hizbullah kısmen silahlı eylemler yaptı. 

Gülenciler ise soğuk savaş silahları kullanmak-

talar. Aczimendiler biraz daha altta ve etkileri 

bakımından düşük yoğunlukluydular. Dikkatli 

bir analiz, silahlı silahsız bütün bu oluşumlarda, 

İslâm dünyasının ilim adamı ve münevverlerini 

hem de birinci dereceden suçlu bulur.

Müslüman ilim ve fikir adamlarının büyük 

ekseriyeti halklarından bilgi saklamakla meşhur-

durlar. Söz gelimi İslâm’ın kolaylaştırıcı cephesini 

genelde kendilerine saklar, halkların nafile iba-

detler içerisinde boğulup kalmasını, kaybolma-

sını tercih ederler. Hakikati ketmetmekte fazlaca 

mahirdirler. “Taklidi İman” caizdir demeyi sürdü-

rerek ahaliyi taklit bataklığında kalmaya mahkûm 

ederler. Taklitçi bir topluluktan da filozof değil 

elbette Taliban militanı çıkar. Yahut Gülenci’ler, 

Aczimendi’ler   yetişir. 

IŞİD’in Varlığı  ve Batı Dünyası

IŞİD’in varlığı Batı dünyası bakımından ne 

ifade etmektedir; ona da bakıldığında şöyle bir 

manzara çıkmaktadır: Suriye’de iki yüz bin-

den fazla Müslüman öldü. Milyonlarca muha-

cir memleketlerinden, evlerinden, barklarından, 

işlerinden, ailelerinden kopartıldı. Batı’nın kılı 

bile kıpırdamadı. Batı medyası bu büyük hadi-

seyi haber değeri bakımından bile görmezden 

geldi. Ne zaman ki IŞİD adlı bir örgüt hareke-

te geçti, Batı medyası birdenbire hadiseyi var 

gücüyle kucakladı. Evvela dünya kamuoyuna 

duyurdu. Ardından Batı toplumları IŞİD’i durdur-

mak, yürüyüşünü önlemek maksadıyla tedbirler 

düşünmeye başladı. Besbelli ki üretenler de başı-

nı ezmeye çalışanlar da aynı güçlerdi. Sebep ise 

basit, hem dünyaya İslâm’ı şiddet taraftarı diye 

tanıtacak, hem de İslâm dünyasının saf halkına 

IŞİD’i durduranlar sıfatıyla şirin görünecekler.
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IŞİD’i durdurmaya çalışan Batı, acaba hangi 

saiklerle mesela Pensilvanva’daki soğuk savaş tipi 

yapının liderini koruyup kollamaktadır? Neden 

Beşşar  Esed hem de kimyasal silahlar kullandığı 

sabitken hâlâ halkını öldürmeyi sürdürebiliyor ve 

Batı onu değil de sadece IŞİD’i görüyor ve ilk kez 

uçaklarını IŞİD mevzilerini vurmaya gönderiyor?

Esasen Müslümanlar dün olduğu gibi bugün 

de hâlâ insanlığın en erdemli örnekleridirler. 

Dünyada siyaseten çok fazla söz sahibi olmadık-

ları doğrudur. Ancak mevcut kara siyasalarda 

onların parmağının bulunmaması bile bir erdem 

değil midir? Bakınız tek başına hem de çoraklaş-

mış bir toplumda, hem de çok yakın tarihlerde, 

içimizden birisi, Avrupa’nın orta yerinde, Aliya 

İzzetbegoviç adlı bir üstadımız vardı. Onun söz, 

yazı ve davranışları hakkıyla okunacak olur-

sa görülecektir ki, fıtratını bozmamış, vicdanı 

kararmamış her Âdem evladı için muhteşem bir 

örnektir. Demek ki tek başına bir ümmet olarak 

kalmış bulunsalar da Müslümanlar, örnekliklerini 

sürdürmektedirler. Bütün dünya elini vicdanına 

koyarak düşünmelidir; tek başına Aliya, kaç tane 

Putin’e veya Obama’ya bedeldir? 

Müslümanlar tabir caizse daima beyaz giyin-

diler. Beyaz üzerinde kir ve pas öteki renk-

lere nazaran daha erken görünür. Bu sebep-

le de Müslümanların hata, kusur ve yanlışları 

Müslüman olmayanların bile gözüne herkesin-

kinden daha erken ve daha fazla battı. Siyah 

giyinenlerin üzerindeki leke, kolay fark edil-

mez. Evvela bunu hiçbir kuşkuya kapılmaksızın 

ve Allah’tan başka kimseden korkmaksızın ilan 

etmelidirler. Şuursuz, cahil, fısk ve fücur içerisin-

de boğulmuş ve büyük oranda şirk bataklığında 

yüzdüğü halde, tarihsel ve geleneksel bakımdan 

Müslümanlığa nispet edilen toplumlar hakkında 

karar verirken, durup epeyce düşünmek lazımdır. 

Müslüman’ın modeli Allah Elçisi ve O’nun 

yakın arkadaşlarıdır. Onlar her zaman insanlığa 

örnek olmuşlardır. Bugün de onların izinden 

giden sayıca pek fazla olmasa da birileri var-

dır. Onların hiçbir vakit soyu tükenmemiştir ve 

Allah’ın izniyle tükenmeyecektir. O halde şimdi 

rahmetli Necip Fazıl üstadın benzetmesiyle konu-

şulacak olursa, “Müslümanlardan kim var aranız-

da?” denildiğinde “ben varım!” diyecek insanlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Her Müslüman kendisine 

“kim var?” diye sorulmasını bekleyenlerden birisi 

olmaya bakmalıdır. Gerisinden kendisi sorumlu 

değildir. Zira sorumluluk güç ile sınırlıdır. 

Müslümanlar bakımından aralarında yaşadı-

ğımız toplumlarda en büyük sıkıntı, en çok göze 

çarpan ve köşe başlarına yerleşmiş bulunan, 

İslâm’la şöhret bulmuş ama bunu sindirememiş 

yahut dünyevi çıkarına mağlup olmuş kimse-

lerin varlığıdır. Son iki buçuk asırdan bu yana, 

Esasen Müslümanlar dün olduğu gibi bugün de hâlâ insanlığın en erdemli örnek-
leridirler. Dünyada siyaseten çok fazla söz sahibi olmadıkları doğrudur. Ancak 
mevcut kara siyasalarda onların parmağının bulunmaması bile bir erdem değil 
midir? Bakınız tek başına hem de çoraklaşmış bir toplumda, hem de çok yakın 
tarihlerde, içimizden birisi, Avrupa’nın orta yerinde, Aliya İzzetbegoviç adlı bir 
üstadımız vardı. Onun söz, yazı ve davranışları hakkıyla okunacak olursa görü-
lecektir ki, fıtratını bozmamış, vicdanı kararmamış her Âdem evladı için muh-
teşem bir örnektir. Demek ki tek başına bir ümmet olarak kalmış bulunsalar da 
Müslümanlar, örnekliklerini sürdürmektedirler.



12

 Umran • Ekim 2014

G Ü N D E M   TÜRKİYE’NİN SINIRLARLA İMTİHANI 

Müslüman dünyada, son bin yılda olmadığı kadar 

ciddi bir okuma, düşünme, üretme ve yaratma 

çabası vardır. Bunun neticesinde bir bilinç kes-

kinliği, özeleştiri, uyanış ve diriliş cereyanları 

gözlenmektedir. Ne çare ki bu gelişmelerin önün-

de, sözün başında zikrettiğimiz, görünen yüzü 

kaplayan kesim, büyük bir engel teşkil etmek-

tedir. Hülasa işin sahte kısmı okyanus ise sahih 

olan, okyanusun altındaki nehir gibidir. Göze 

batmaz ama her geçen gün debisi ve hızı artarak 

gelişmektedir. Müslümanların topluca yeniden 

insanlığa örnek olması için okyanus gibi görünen 

sahte suların çekilmesini mi bekleyeceğiz yoksa 

deniz altındaki nehrin çoğalarak bütün okyanusu 

kaplamasını mı; sual budur. 

Önceki yüz yılda Muhammed İkbal, 

“Müslümanların yeniden Müslüman olması 

lazım!” demişti. Bunu söylediğinde epeyce yalnız 

birisiydi. Ama bugün onun sözünü tekrarlayan 

bir hayli münevver vardır. Aradan henüz bir yüz 

yıl bile geçmedi. Tarihin dilimleri ve değişimleri 

için yüzerli yıllar birer ölçüdür. Öyleyse gelinen 

noktanın ümit verici olduğu inkâr götürmez. 

Asırlar boyunca Müslümanlar benzer hastalıklara 

duçar olmuş ve bu uğurda mücadele etmişlerdir. 

Ne mezhepçilik ne de kavmiyetçilik yeni türemiş-

tir. Bu marazi durumlara karşı tedbirler geliştire-

cek düşünce üretiminden mahrumiyet, mevcut 

neticeleri doğurmuştur. Hem siyasi hem fıkhi 

anlamda, müminlerin, gerek ferden gerekse top-

lum halinde iken, üzerinde yürüyecekleri mezhep 

ve meşreplerin zamanın ihtiyaçlarına göre üretil-

mesi gerektiği görülmelidir artık. 

Evet, belki hâlâ kalabalıkları etkileyen 

muhafazakâr kimi donuk, marazlı ve mühürlü 

kalp sahipleri, insanları bin dört yüz sene evvel 

üretilmiş, o dönemin şartlarına uygun içtihatlarla 

bağlamak, düğümlemek, kendileri gibi körleştir-

mek arzusundadırlar. Böylesine soğuk bir şiddet 

ve terörün üreticisidirler. Bu uğurda aforizmala-

rını bile sürdürmektedirler. İşte IŞİD ve benzeri 

oluşumların tamamı bu tür bağnazca bağımlı-

lıkların ürünüdür. Lakin münevver muhitler-

den oralara biraz dikkatle bakıldığında onların 

görüntüsü çoğu kere birer komedya düzleminde 

kalmaktadır. Şu fırkanın lideri, bu kanaat önderi, 

filan tarikatın şeyhi, falan medresenin mollası, 

hâlâ yeni zamanların ihtiyacı için doğan fıkhi ve 

siyasi içtihatlara kısık gözle bakmayı, hatta onları 

sapmakla suçlamayı sürdürüyor olsa da, bütü-

nüyle Müslümanlar üzerinde tahakküm kurama-

maktadırlar. Bu da önemli bir gelişmedir. 

Mezhepsiz insan olmaz. Mezhep kişilere, 

toplumlara, zamana has yürüyüşlerin, model-

lerin, değişken yolların adıdır. Ama her vakit 

tartışmaya, yenilenmeye, değişmeye de açıktır. 

Bu hakikati her vesileyle tüm müminlerin var 

gücüyle haykırması lazımdır. İmam Humeyni 

liderliğindeki İran devriminin en makbul sloganı, 

“Şii yok, Sünni yok, İslâm var” şeklinde değil 

miydi? Ne oldu, ne değişti de İran bugün eskisine 

nazaran daha mezhepçi bir tutum içerisine girdi? 

Osmanlı toplumunda iken kavimlerinin adını bile 

unutmuş olan Türkiyeliler ne oldu, nasıl oldu 

da kavmiyet davasıyla binlerce insanın ölümüne 

sebebiyet veren bir zihin tutulmasına/kavgaya 

sürüklendiler? 

Bütün bunları engellemenin yolunu herkes 

biliyor, Humeyni de biliyordu. Ne var ki aynı 

Humeyni maalesef, vefatına yakın tarihte hazır-

lanan İran Anayasası’na, değişemez ve değiştiril-

mesi teklif dahi edilemez olan o meşhur mez-

hep maddesini yerleştirmekten geri durmamıştı. 

Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki baş-

langıç maddeleri gibi. Mezhepçilik ve kavmiyet-

çiliği tamamen ortadan kaldırmak pek mümkün 

olmaz. Ancak Müslümanlar hüsnü zan ve ikaz 

müessesesini yeniden hatırlar ve bir özeleştiri 

kültürünü yerleştirirlerse bu tür zihniyetlilerin 

sesi kısılacaktır.

Müslümanlar Allah’tan gelen vahye iman 

etmişlerdir. O İlahi Vahiy ki kendisini insanlara 

takdim ederken asla bir dayatma dili kullanmaz. 

Hatta hodri meydan diyerek adeta kendisiyle yarı-

şa çağırır. Bizzat İlahi Kelam, Bakara suresinde, 

“eğer elinizde hüccetiniz, deliliniz varsa getirin, 

bu kelamın bir benzerini oluşturmak maksadıyla 

yanınıza istediğiniz Allah’tan başka kim varsa, 

bilgin ve ruhbanlarınızı, o çok güvendiğiniz kim-

seleri de alın ve getirin” der. Bu, metnin kendisine 

ne kadar güvendiğini gösterir. O halde bu metne 

iman ettiğini söyleyen kimseler, eleştirel düşün-
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meyi imanlarının 

bir gereği olarak 

görmek duru-

mundadırlar. 

Hiç şüphesiz 

tek başına bir 

imanın ikrarı her 

şeyi çözmeyecek-

tir. Çünkü yine 

İlahi Kelam iman 

ile beraber ‘salih 

amel’ kavramından söz eder. İmanın kendisi de 

başlı başına bir mübarek eylemdir lakin bunun 

bütünüyle beden diline de yayılarak görünür 

kılınması, salih amel ile buluşması şarttır. Bakara 

suresi 2/148, “Siz hayırlarda yarış ediniz, nerede 

olursanız olun Allah sizi buluşturur” şeklin-

de Türkçeleştirilen bir ayettir. Bu öğretiye göre 

Müslümanlara düşen davranış, hayırlı işlerde 

yarış halinde bulunmaktır. Onların kalplerini 

ülfet ettirecek, birbirine ısındıracak ve aynı yolda 

buluşturacak olan ise bizzat Allah’tır, çünkü böyle 

vaat etmiştir. Gelin görün ki Müslümanların çoğu 

hayırlarda yarış kulvarına henüz hiç girmeden bir 

mezhebe, fırkaya, gruba, partiye, vakfa, derneğe 

dâhil olup “birleşme”yi, yarışın önüne almaktadır. 

Yani İlahi emir gereği hayırlarda/İslami gayretler-

de yarışmak yerine kendi meşrep ve mezhebini, 

derneğini, vakfını, partisini veya fırkasını öteki-

lerden daha üstün, daha kurtarıcı görme yanlış-

lığına/taassubuna düşebilmektedir. Bir gruba, bir 

yapıya üye olma, bir fırkanın ferdi olma gayreti, 

Müslüman dünyada, hayırlarda yarış çabasının 

çok önündedir. Sorun biraz da burada aranmalı-

dır. Hem sıcak hem soğuk savaş peşindeki bütün 

parçalayıcı örgütlerin kaynağı bu çarpıtılmış mez-

hep/meşrep gayretidir/çarpıklığıdır. 

Türkiye’nin etrafındaki bütün sınırların ne 

kadar suni biçimde oluşturulduğu, Suriye ve 

Irak’tan Anadolu’ya sığınanlardan belirli bir kesi-

min, akraba evlerine yerleşmesinden bellidir. Ve 

yine bellidir ki Türkiye etrafındaki sınırlarla daha 

çok imtihan olunacaktır. Ve sınırın her iki tarafın-

da kendini İslâm’a nispet eden, ancak mezhep ve 

meşrep farklılığı sebebiyle diğer mezhebe men-

sup kardeşini rahatlıkla boğazlayabilen insan-

lar mevcuttur. 

Soru lduğunda 

her iki taraf da 

Müslüman’dır. 

O hâlde açık 

değil midir ki 

burada çarpışan 

İslâm anlayış-

ları ve mezhep 

farklılıklarıdır. 

Ç a r p ı ş m a l a r ı 

Müslüman olmayan devletlerin kışkırtıyor olması 

mezhep taassubu yaşayan kesimlerin tutumunu 

meşru kılar mı? 

Grupçuların, fırkacıların, mezhepçilerin, par-

ticilerin, meşrebini din edinenlerin, cahillerin, 

şirke bulaşmış, mürtet konumuna düşmüş olanla-

rın, taassubun her türlüsünü doğrudan reddeden 

İslâm’a mensubiyet iddiası aldatıcı olmamalı-

dır. Burada hükümetlere, âlimlere, düşünür ve 

münevverlere düşen ödev, Hak ve hakikati asla 

gizlemeden, olduğu gibi, bütün kolaylaştırıcı 

yollarıyla insanlara aktarmaları, öğretmeleridir. 

Sıradan insanları cehaletin, şerh ve haşiyenin, 

hurafe ve bidatın kucağına bırakmamalıdırlar. 

Kendileri ise asla bir mezhep, meşrep dayatı-

cısı olmamalıdır. Lider sultası, saltanat özlemi 

İslâm dünyasının yumuşak karnı gibidir. Sıradan 

insanlar yönetmektense yönetilmeyi dindarlığın 

bir gereği sayarlar. Oysa bir mümin asla sıra-

danlığı benimsememelidir. Bilinmelidir ki İslâm, 

din adamı sınıfı tanımayan yegâne dindir. Onu 

benimsemek için entelektüel olmak da gerekmez. 

İslâm’ın mesajı İlahi bir mucizedir ve her mümi-

nini çabası oranında aydınlatır.

Mevcut ve yaygın dindarlık anlayışıdır 

Müslüman dünyanın önünü tıkayan. 

Müslümanlar amentü ve ilmihallerini zamanın 

fıkhına göre yeniden tanımlamaya kalkışsın, 

itikattaki şirk bulaşıklarını, bilgilerindeki hurafeyi, 

ibadetlerindeki bidatleri, ahlaklarındaki bozuk 

alışkanlıkları sorgulamaya başlasınlar, onlara ilk 

müjdeyi veren çok olur: “kurtuldunuz” diyerek. 

İşte o zaman IŞİD ve benzerleri toplum hayatından 

kaçacak, ortada görünmekten utanacaklardır.
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Ç ocukluğumu ve 
gençliğimin ilk 

yıllarını yaşadığım 
Kızıltepe’den ayrıla-
lı neredeyse 20 yıl 
oldu.  Göçmenliğin 
insanın kabuğunu 
kırdığını, ufkunu 
açtığını, insana yeni 
imkânlar sunduğu-
nu rahatlıkla söyle-
yebilirim. Hatta cevher sahibi birçok insanın aynı 
memlekette doğup, aynı memlekette öldüğü için 
keşfedilemediğini düşünenlerdenim. İnsan ayrıl-
dığı memleketinin, akrabalarının güzel ve eksik 
taraflarını da sonradan çok daha rahat gözlemle-
yebiliyor. 

Bir kere yeni keşfedilen kadim kent 
Mardin’in güzelliklerini herhalde bende sonradan 
fark ettim. Tarihi, mimarisi, Mezopotamya ovası-
na bakan enfes manzarası, birçok dine barış içinde 
ev sahibi yapmışlığı benimde sonradan dikkatimi 
çekmiştir. Kasımiye medresesinin küçük, gizemli 
ders odalarında yatıp kalkan, evini barkını terk 
ederek ilim peşinde koşan hikmet âşıklarının 
hayali ve bunun okumaya meraklı ruhumdaki 
karşılığı bende bu mekâna karşı sonradan özel bir 
muhabbet oluşturmuştur.

Uzatmadan kısa kısa paragraflarla bu sefer 
memleketimle ilgili bazı sosyolojik analizlerimi 

yazmak istiyorum.
Bir kere bölge 

de, insanı da çok 
sıcak. Hala misafir-
perver, dostlukla-
rında içten, ikram-
larında ısrarcıdırlar. 
Ancak akrabalık 
bağları zayıflamış. 
Aşiretler parça-
lı yapılara bölün-

müş,  daha çok taziye, kavga, kan davası gibi 
kritik zamanlarda beraber hareket ediyorlar.

Yaşamı, siyaseti, iktidar kavgaları ile bölge 
sürprizlere çok açık bir hayat sunuyor size. Siyasi 
konjonktür, hayat şartları, ekonomik parametre-
ler her an değişebiliyor. Siyasi gösterileri bir tara-
fa bırakın, elektrik kesintilerinden kaynaklanan 
sıkıntılar bile bölgede anında gösterili, kavgalı bir 
havaya dönüşebiliyor.

Suriye sınırının geleceği meçhul dururken, 
Irak’ın ve bölgenin önemli geçim kaynağı İpek 
yolunun akıbeti anlık değişebiliyor. Mesela IŞİD 
sebebiyle bölgedeki birçok kamyoncu şu an işsiz 
kalmış durumda. Bölgeye göç eden Suriyelilerin 
sayısı daha çok olduğu için sorunları da daha 
fazla.

Bölgede birçok insan üzerinde veya arabasında 
silahla geziyor. Evinde silah olmayan yok gibi. 
Bu yüzden en küçük bir tartışma ve kavga anın-

Özcan BAHADIROĞLU

Ümmetin paramparça olduğu, batılı egemen güçlerce talan edilmeye çalışıldığı bu 

dönemde “çözüm süreci” bu emperyal operasyona karşı geliştirilmiş büyük bir proje-

dir. Tahmin ettiğimizden fazla bir anlama sahiptir. Çözüm sürecinin küresel düzeyde 

operasyonlarla başarısızlığa uğratılmaya çalışılmasının arkasında bu gerçek vardır.   

Çözüm Sürecinde
Bölgeden İzlenimler

Suriye sınırı
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da kan davasına dönüşebiliyor. Bir akrabanızın 
silahlı kavgası sebebiyle bir anda kendinizi kan 
davasının içinde bulabiliyorsunuz. Yani sadece 
dağların değil, şehirlerin de zamanla silahsızlan-
dırılması gerekecek!

***

Gariptir ama sokaklarda çocukları pek göre-
miyorsunuz. Bayramlarda çocuklar şeker için 
artık dolaşmıyorlar. Bizim çocukluğumuz ise hep 
sokaklarda geçti çünkü sokak ve mahalle dışında 
internet, bilgisayar, televizyon gibi bizi sokak-
tan alıkoyacak argümanlar 
yoktu. Mahalleler eskiden 
daha güvenliydi.

Kürtler, mağduriyet söy-
leminden çözüm üretme 
moduna henüz geçmemişler! 
Her şeyi devletten bekleme 
gibi bir algıları var. Bölgede 
komplo teorileri havada uçu-
şuyor. Herkes zaten her şeyi 
biliyor! Meseleleri bağım-
sız, ayrı ayrı değerlendirmek 
yerine toptancı yaklaşımlar-
la herkes kendi siyasi fikrine 
göre kaba bir yorum getiriyor. 
Detaylar, sosyolojik sebepler, 
duygudaşlık gibi şeyler çok 
eksik kalıyor bölgede. Meşhur 
bir fıkradır. “Diyarbakırlı bir 
çocuğa öğretmeni soruyor, 
oğlum gömlek düğmen kop-
muş, niye dikmiyorsun?” 
Çocuk anında cevap vermiş. 
“Öğretmenim devlet ver mi ki, 
dikeğ (dikelim)!”

BDP/HDP ve Kürtler

BDP/HDP/PKK çevresi bölgede eskisinden çok 
daha etkin durumda. Bölgedeki ve Batı’daki 
İslâmi kesimlerin önemli bir kısmı, geçmişte uzun 
süre Kürt sorununa duyarsız kaldı. Hatta mesele-
ye “sadece batının bir oyunu” şeklinde ezber bir 
yorum getirenler oldu. En başındaki bu ilgisizlik 
ve yanlış tespit doğal olarak mağdur Kürtleri 
BDP/HDP//PKK tarafına daha çok yakınlaştırdı. 
Hâlbuki daha çok CHP’li zihniyetin sebep olduğu 
bu haksızlıklara en başta hem Türk hem Kürk 

tarafının İslâmcı kesimleri itiraz etmeliydi. Şimdi 

daha iyi bir noktadayız ama bu eksiklik ve yanlış 

teşhisin sonucu olarak BDP/HDP çevreleri hükü-

metin demokratik adımlarını görmezden gelip kat 

edilmiş mesafelerin hepsini sadece kendi hane-

lerini yazıp “bileğimizin hakkıyla aldık” algısını 

siyaseten iyi kullanıyorlar.

Altan Tan Kürt Sorunu kitabında terör nede-

niyle boşaltılan 3000 kadar köydeki nüfusun 

önemli bir kesiminin ilginç bir şekilde Türk tara-

fına, özelde büyükşehirlere göç ettiğini söylüyor. 

Normal şartlarda Kürt olan bu 

insanların Türkiye devleti 

tarafından boşaltılan köyle-

rinden ayrılırken Türklerin 

olmadığı bir yere göç etmele-

ri gerekiyordu. Kürtlerin göç 

yönlerinin Batıya ve Türk 

tarafına olması toplamda ve 

sonuçta Türkiye’de yaşamak 

istediklerinin, bağımsızlık 

istemediklerinin, talepleri-

nin haklarla ilgili olduğunun 

bir göstergesidir tespitinde 

bulunur. Tan’ın bu konu-

da ayrıca önemli bir tespiti 

var ki o da çok ilginçtir. 

“Boşaltılan köyler ve eko-

nomik sebeplerle batının 

büyükşehirlerine Kürtlerin 

göç etmesi ile beraber iki 

halk arasındaki uyum ve 

bütünleşme daha da hızlana-

cak. Alışveriş, ticaret ve insa-

ni ilişkiler üzerinden uyum 

tanışma ve birbirini anlama 

daha da hızlanacak”  yani göç entegrasyonu da 

beraberinde getirecek, diyor.

Batı’da bir süre kalan Kürtlerin de “sivri” 

tarafları törpüleniyor ve daha rahat duygudaşlık 

ilişkisi kurabiliyorlar. Batı’da yaşayan Kürtlerde 

bağımsızlık isteyenlerin oranı daha da azalıyor. 

Bunu Türk tarafı için de söyleyebiliriz. Bölgeyi 

gören, bölgede kalan Türkler, Kürtlere daha fazla 

muhabbetle bakıyorlar. Bu anlamda karşılıklı 

ziyaretleşmeleri, turistik gezileri artırmakta fayda 

var diye düşünüyorum.

Türkiye’de kalifiye, yetiş-
miş insan kaynağı eksikliği 
en büyük sorunlardan biri. 
Cemaat İslâmi çizgisini çok 
değiştirmeden, iktidar alan-
larına tamah etmeden yetiş-
tirdiği eğitimli gençliği mil-
lete ve ülkeye karşılıksız hibe 
etseydi her zaman baş tacı 
edilecekti. Ancak Cemaat 
milletin ve hükümetin ken-
disine açtığı muazzam kre-
diyi çok kötü kullandı. Baş 
tacı edilen yapı, iktidar 
alanındaki devlete ortak 
olmak isteyen hırslı dav-
ranışları sebebiyle “paralel 
yapı” iddialarıyla bir teh-
dit olarak MGK’da kırmızı 
kitaba kadar girdi.
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Bu anlamda bölge halkı Türkiye’nin batısıyla 
çok sıkı bir diyalog içinde var. Bölgedeki küçük 
olaylar bile batıdaki Kürt tarafında, derneklerde 
aynı gün konuşulup analiz ediliyor. Uçaklardan 
herkes istifade edebiliyor. Birçok firmadan günlük 
yüzlerce otobüs batıya gidip geliyor. İşin daha da 
garibi aynı ilişkinin Kuzey Irak ile de bu boyut-
ta kurulmuş olması. Gençler, hafta sonu Kuzey 
Irak’a gezmeye gidip gelebiliyorlar. (İşid’ten önce 
böyleydi ki Erbil-Mardin-İstanbul hattı tek bir 
ülkenin güzergâhı gibi olmuştu.) 

 
Çözüm Sürecinin Etkileri

Çözüm süreciyle beraber geçmişte BDP tara-
fında mağduriyetlere sebep olmuş şahin zihniyetli 
KCK operasyonları bıçak gibi kesilmiş, bu da 
BDP çevresinin baskılarından muzdarip tarafla-
rın şikâyetlerini artırmış. Yani Devlet bölgedeki 
KCK’nin paralel otoritesine karşı henüz işin orta-
sını tutturamamış. Bölgedeki devletin bürokra-
sisi hükümetin esnek duruşundan dolayı hata 
işlemekten, hukuki bedel ödemekten korkuyor, 
çekinceli ve ürkek bir tavır izliyor.

Bölgede dağda ölen çocuklar genelde fakir 
kırsal, dağlık kesimde oturan ailelerin çocukları 
idi. İstanbul’da Nişantaşı, Bebek ve Etiler’e asker 
cenazesi gelmezken, burada da büyük, zengin, 
toprak sahibi ailelerin evlerine dağdan cenaze 
gelmesi çok nadirdi. Yani işin dramatik kısmı iki 
tarafta da “beyaz”ları pek vurmuyordu.

Malum adıyla “cemaat”e BDP kesimleri en 
baştan temkinli yaklaşıyordu ancak cemaat buna 
rağmen her kesimden birçok Kürt çocuğunu 
geçmişte okuttu ve bunlardan bir kısmını kendi 
havuzuna kattı. KCK operasyonlarını BDP tarafı, 

cemaatin suç hanesine yazdı. 17 Aralık’tan sonra 

cemaat bu sefer AK Partili Kürtleri (diğer yarım) 

de kaybetti. Şu an bölgede hemen hemen tüm 

kesimlerde cemaate karşı mesafeli ve güvensiz bir 

hava hâkim. Cemaatin Türkiye’deki kurmayları 

sahadaki kayıplarının bu boyutta büyük olacağını 

bilse iktidar alanlarına bu kadar bulaşıp hükümet-

le kavga eder miydiler, bilmiyorum. Türkiye’de 

kalifiye, yetişmiş insan kaynağı eksikliği en büyük 

sorunlardan biri. Cemaat İslâmi çizgisini çok 

değiştirmeden, iktidar alanlarına tamah etmeden 

yetiştirdiği eğitimli gençliği millete ve ülkeye kar-

şılıksız hibe etseydi her zaman baş tacı edilecekti. 

Ancak Cemaat milletin ve hükümetin kendisine 

açtığı muazzam krediyi çok kötü kullandı. Baş 

tacı edilen yapı, iktidar alanındaki devlete ortak 

olmak isteyen hırslı davranışları sebebiyle “paralel 

yapı” iddialarıyla bir tehdit olarak MGK’da kırmı-

zı kitaba kadar girdi.

Anadilde Eğitim

Anadilde eğitim talebi, bölgedeki İslâmi 

kesimler de dâhil tüm tarafların dilinde adeta 

sakız olmuş durumda. Ancak işin garip tarafı 

bunun içini dolduracak, detaylarını bana anlata-

cak, teknik olarak işin içinden çıkacak, sorunların 

nasıl aşılacağı hakkında bana bilgi verecek birini 

bulamadım ki kimse işin bu kısmına kafa yor-

muyor zaten. Mesela Mardin merkez, Midyat ve 

Siirt merkezin yarısı Arap’tır. Kürt coğrafyasının 

etrafındaki Adıyaman, Elazığ, Malatya, Erzurum 

vs. gibi kentlerde ise nüfus kısmen Türk, kısmen 

Kürt’tür. İstanbul’un, İzmir’in birçok mahallesi de 

artık böyledir. 

Mahalleler karışıktır. Bölgede görev yapan 

Türk memurların, Türk çocukları da var. Bir okul-

da ayrı ayrı bunlara nasıl ders verilecek, açılırsa 

Kürtler anadilde eğitime çocuklarını gönderecek 

mi veya bu saatten sonra Altan Tan’ın dediği gibi 

“Anadilde sıfırdan bir eğitim Kürtleri geriye götü-

rür” mü? Doğrusu Cumhuriyet tarihi boyunca 

Türk tarafı bile eğitim meselesini hala hakkıyla 

çözememişken Kürtlerin ana okuldan başlayarak 

bir Kürt profesör yetiştirmeleri, kurumsal yapı-

yı kurmaları, aradaki problemleri halletmeleri, 

aradaki zaman kaybı, Kürtleri çok daha geriye 

götürebilir. 

Taziye ve düğünlerde kullanılan çadırlar.
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Sanırım burada “Evet haktır, verilsin ama kul-
lanırız ama kullanmayız” şeklinde psikolojik bir 
baraj var. Bölgeli biri olarak yasa müsaade etmesi-
ne rağmen Kürtçe eğitim veren özel okul var mı, 
varsa buna rağbet var mı bilemiyorum.

Cuma namazlarında birçok yerde (Kürtlerin 
yoğun yaşadığı yerlerde) hutbeler Kürtçe oku-
nuyor. Diyanetin hutbesi tercüme ediliyor. 
Namazdan önce de vaazlar Kürtçe. Bu uygulama-
dan genel anlamda halk memnun. Tabi bu arada 
BDP, alternatif Cuma namazlarını bitirmiş. Herkes 
cumaları camide kılıyor.  Ancak burada BDP gibi 
dine mesafeli bir yapının, Cuma hutbeleri gibi 
dini konular üzerinden mevzi kazanmasını insan 
samimiyet açısından sorgulamadan geçemiyor.

BDP/HDP Nereye Gidiyor?

BDP’nin kurmay kadrosu Marksist, Leninist, 
baskıcı, tekçi, kodlardan kurtulup Barzani gibi 
gelenekçi bir yapıya, tüm kesimleri kucaklayıcı 
bir esnekliğe evrilebilir ve belediyelerde hizmete 
odaklanırlarsa bölgede daha uzun süreli söz sahi-
bi olabilirler. Ancak bu yapının bu kodları aşıp 
normalleşmesi an itibariyle zor görünüyor.

HDP ile başlatılan Türkiyelileşme proje-
si, Kürtleri bağımsızlık isteğinden vazgeçip 
Türkiyelileşmek adına devlet tarafından da des-
tekleniyor gibi… BDP’nin bu anlamda oy pas-
tasını büyütme ihtimali var ancak CHP’nin dol-
duramadığı muhalefet alanını, BDP’nin doldur-
maya çalışması, Kürt siyasal hareketini CHP’nin 
kodlarına daha da yakınlaştıracaktır. Hatta parti 
ileride CHP ile ortaklık kurabilir.  Demirtaş’ın 
“CHP, emekli büyükelçi Rıza Türkmen’in aday-
lığına sıcak baksaydı, ortak adayla girebilirdik” 
sözü ilerisi için bir işaret fişeği. CHP ve sol 
kodlara yakınlaşmanın BDP için ciddi riskleri de 
yok değil. Bir kere tabanındaki dindar Kürtlerle 
arasının açılması ve gelenekçi Kürtleri kaybet-
me ihtimali artabilir, ikincisi bağımsızlık isteyen 
radikal BDP çevrelerinde kopuşlar olabilir. Başka 
bir problem de şudur ki Kürt siyasal hareketi çok 
başlı bir yapıya sahip. Avrupa’daki Kürt diaspora-
sı, Kandil, BDP, Öcalan… Burada karar merci kim 
olacak, taraflar ortak bir noktada buluşabilecekler 
mi gibi sorusu önemlidir.

Bölgede mülki idare amirleri faktörünün çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Halkla iyi geçi-
nen, hatta Kürt olan kaymakam ve valilerin görev 

yaptığı yerlerde sorunlar daha az oluyor, olsa 
bile çok daha rahat halloluyor. Kürtler, cenaze ve 
düğünlerine gelip Kürtçe konuşup hal hatır soran 
mülki amire daha rahat itaat ediyorlar. Bu anlam-
da psikolojik testlerden geçmiş, iyi referanslı, 
uyumlu ve hatta dindar mülki amirlerin bölgede 
özellikle görevlendirilmesinin çok faydalı olacağı-
na inanıyorum. Ve hatta dindar kısmını en sona 

Nevruzdan bir kesit

BDP/HDP/PKK çevresi bölgede eski-
sinden çok daha etkin durumda. 
Bölgedeki ve Batı’daki İslâmi kesim-
lerin önemli bir kısmı, geçmişte uzun 
süre Kürt sorununa duyarsız kaldı. 
Hatta meseleye “sadece batının bir 
oyunu” şeklinde ezber bir yorum geti-
renler oldu. En başındaki bu ilgisizlik 
ve yanlış tespit doğal olarak mağdur 
Kürtleri BDP/HDP//PKK tarafına 
daha çok yakınlaştırdı. Hâlbuki daha 
çok CHP’li zihniyetin sebep olduğu 
bu haksızlıklara en başta hem Türk 
hem Kürk tarafının İslâmcı kesim-
leri itiraz etmeliydi. Şimdi daha iyi 
bir noktadayız ama bu eksiklik ve 
yanlış teşhisin sonucu olarak BDP/
HDP çevreleri hükümetin demokra-
tik adımlarını görmezden gelip kat 
edilmiş mesafelerin hepsini sadece 
kendi hanelerini yazıp “bileğimizin 
hakkıyla aldık” algısını siyaseten iyi 
kullanıyorlar.
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bıraktım çünkü geçmişte “cemaat”e yakın mülki 
amirler kendi yapılarının faydasını önceledikleri 
için bölgede sıkıntılara sebep olmuşlar.

Bu arada olumlu bir gözlemimi de söyleye-
yim. Kürtlerin ve BDP çevrelerindeki bağımsızlık 
algısı giderek zayıflıyor. Bu anlamda çözüm süre-
cinin Kürtleri, Türkiyeliliğe daha da yakınlaştır-
dığını söyleyebilirim.  Suriye ve Irak’ta yaşanan 
son kaosun bölgedeki Kürtler için de güçlü bir 
devletin kanatları altında yaşamanın kıymetini 
artırdığını da söyleyebilirim.

Bölgede İslâm ve Sekülerleşme

Kürtlerde, örf içinde saklı din anlayışı 70-80 
yıldır resmi ideolojinin eğitim anlayışı ile çok 
zayıflamış durumda. Bunun üstüne BDP çev-
relerinin sola yakın, moderniteyi besleyen yak-
laşımları eklendiğinde bilinç düzeyinden uzak 
din anlayışı Kürtler arasında daha da zayıfla-
mış durumda.  Bölgede köklü bir geçmişe sahip 
olan tasavvuf, tarikat geleneği eskiye oranla 
imkânlarını kaybetmiş. Suriye ve Irak olaylarında 

bazı İslâmi grupların bıraktığı kötü izlenimin böl-
gede İslâmcılığı zayıflattığını da söyleyebilirim. 
Bu yozlaşmanın önüne geçmenin en kestirme 
yolu bölgede İmam Hatipleri yaygınlaştırmak. 
Bölge halkının İmam Hatipler çok yoğun ilgisi 
var. Özelde kız çocuklarını geleneksel yapıları 
nedeniyle geçmişte okutmak istemeyen Kürtler, 
kızlarını İmam Hatiplere göndermekte tereddüt 
etmiyorlar. Karma eğitime alternatif olarak, kız 
ve erkeklerin ayrı okullarda okuması seçeneği de 
halka sunulursa Kürtler muhtemelen diğer okul-
lara da kızlarını daha rahat gönderebilecekler.

Kürt çocuklarında üniversiteye müthiş rağbet 
var. Aileler bunun için tüm imkânlarını seferber 
ediyorlar. Bölgede her ilde birçok üniversitenin 
açılması eğitim işini de kolaylaştırmış. Şimdiden 
bölgede üniversitelerden evlerine dönen liberal, 
hazcı, bana neci bir gençlik kitlesi birikiyor. Yakın 
gelecekte bu liberal, dünyacı, hazcı gençliğin 
hem BDP hem de İslâmcı kesimin tabanındaki 
büyümeyi ciddi şekilde tehdit edebileceğini düşü-
nüyorum. 

Bölgede kitap okuma oranı çok düşük. Eğitim 
seviyesini artmasıyla beraber bunun kısmen art-
tığını söyleyebiliriz ama genel anlamda Kürtler 
vakitlerini odalarda akraba-dost muhabbeti ile 
geçiriyorlar. Kitabi kültür ve birikim yerine sözlü 
yani şifahi kültür daha yaygın.

Birkaç Mesele ve Çıkış Yolu

Bölgede kadına çok az değer veriliyor. Kadın 
“aç ve açıkta değilse, tamamdır, sesini çıkarma-
malı” anlayışı hâkim. Yeni nesil genç kızlar daha 

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

Anadilde eğitim talebi, bölgedeki İslâmi kesimler de dâhil tüm tarafların dilinde adeta 
sakız olmuş durumda. Ancak işin garip tarafı bunun içini dolduracak, detaylarını bana 
anlatacak, teknik olarak işin içinden çıkacak, sorunların nasıl aşılacağı hakkında bana 
bilgi verecek birini bulamadım ki kimse işin bu kısmına kafa yormuyor zaten. Mesela 
Mardin merkez, Midyat ve Siirt merkezin yarısı Arap’tır. Kürt coğrafyasının etrafındaki 
Adıyaman, Elazığ, Malatya, Erzurum vs. gibi kentlerde ise nüfus kısmen Türk, kısmen 
Kürt’tür. İstanbul’un, İzmir’in birçok mahallesi de artık böyledir. Mahalleler karışıktır. 
Bölgede görev yapan Türk memurların, Türk çocukları da var. Bir okulda ayrı ayrı 
bunlara nasıl ders verilecek, açılırsa Kürtler anadilde eğitime çocuklarını gönderecek 
mi veya bu saatten sonra Altan Tan’ın dediği gibi “Anadilde sıfırdan bir eğitim Kürtleri 
geriye götürür” mü?

Selçuklulardan kalma 
Kızıltepe Ulu cami
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cevval oluyor ama eski nesil kadınlar birçok alan-
da haksızlığa uğruyorlar. Mesela erkeğin zinası 
kaçamak olarak görülürken bunu kadın yaptığın-
da affedilmiyor. Kadına hâlâ mirastan pay veril-
miyor. Miras paylaşılırken gönül hoşluğu adına 
bir hediye bile alınmıyor çoğu zaman. İşin garip 
tarafı bu konu bölgedeki İslâmi kesimlerinde çok 
gündeminde değil.

Elektrik ve kaçak kullanım hala ciddi prob-
lem…  Devlet işletmeyi taşerona devrederek işin 
içinden akıllıca sıyrılmış. Bölge halkı ve özelde 
sulak arazide elektrikle kuyu çalıştıran çiftçi-
ler geçmişte elektriği bedava kullanmaya alıştığı 
elektriğin gerçek bedelini ödemeye ya yanaşmı-
yor ya da “bana özel indirimli tarife uygulansın” 
diyor. Geçmişten biriken borçları çiftçinin verme-
si ise mümkün değil. Taraflar henüz işin ortasını 
bulmuş değiller. Ancak kırsal kesimde kesintiler 
yüzünden yazın hayat çekilmez oluyor. Taşeron 
firma ise elektrik kesintilerinde toplu cezalandır-
ma yaparak halkı mağdur ediyor.

Sulak tarımla beraber ovalık kesim maddi 
olarak açık ara öne geçmiş durumda. GAP projesi 
ise muhtemelen önümüzdeki beş yıl içinde tama-
men bitmiş olacak. Şu an döşenen borularla sular 
tarımsal bölgelere aktarılıyor. Dağlık kesimler ve 
tarımın olmadığı bölgelerde ise fakirlik ve işsizlik 
hala yaygın. Elinde ciddi arazi bulunduran ova-
daki azınlık bir kesim büyük sermayeyi yönlen-
diriyor. Fabrikalara yatırım yapıp başını ağrıtmak 
istemeyen bu kesim fazla parasını arsa ve gayrı 
menkule yatırınca bu sektörde fiyatlar çok fahiş 
derecede şişmiş.

Memleketim Kızıltepe’nin mimari olarak 
Kızıltepe bana hep İstanbul’un insan kalabalığı 
eski semtlerinin karanlık geleceğini hatırlatıyor. 
Merkezde ve popüler olan belli bölgelerde yığıl-
malar olmuş. Otoparklardan, çocuk oyun alan-
larından, mimari estetikten yoksun, nefes alma 
mesafelerinden mahrum beton kutular bitmiş 
şehirde. Yeşil alanlar, mesire yerleri çok az ve çok 
dar bir çarşısı var. Tek avantajları var; daireler 
çok geniş. 180 metrekarenin altındaki evlere fazla 
rağbet yok! Yollar şimdiden yetmez olmuş. Araç 
sayısında müthiş bir artış var. Yakında büyük-
şehirlerdeki tüm sorunlar yumağı buralarda da 
muhtemelen yaşanacak.  Çünkü pratikte tecrü-
beyle biriktirip, tüm şehirlerde uyguladığımız 
Türkiye geneli bir imar politikamız henüz mevcut 

değil. Deneyip sürekli yanılıyoruz!
Güneydoğu coğrafyasında daha doğuya ve 

dağlık bölgelere yaklaştıkça gelir düzeyi aza-
lıyor, ufuk sertleşiyor, iletişim kurmanız zor-
laşıyor. Kızıltepe’nin merkezi bağlantı yerinde 
olması, zenginliği, batıya yakınlığı ve eğitimli 
insanın fazlalığı insanının ufkunu da genişletmiş. 
Kızıltepe’nin BDP’lisi de İslâmcısı da bölgenin 
diğer yerlerine göre daha mutedil, makul ve 
konuşulabilir.

Türkler ve Kürtlerin ittifak ettiği anlar bu 
coğrafya için kırılma noktası olmuştur. Kürtler 
dindar oldukları için 1071’de Alpaslan komuta-
sındaki Selçuklu ordusuna destek vermişlerdir. 
Bu anlamda Anadolu’nun kapılarının Türklere 
açılmasını yardım etmişlerdir. İkinci büyük itti-
fak ise İdris’e Bitlis’in Kürt beylerini toplayıp, 
Yavuz Sultan Selim’e “ittifak edelim” teklifiyle 
gitmesidir. Suriye, Irak ve Hicaz bölgesi bu ittifak 
sayesinde Osmanlı’ya geçmiş, halifeliğin yolu da 
açılmıştır. Ümmetin paramparça olduğu, batılı 
egemen güçlerce talan edilmeye çalışıldığı bu 
dönemde çözüm süreci bu emperyal operasyona 
karşı geliştirilmiş büyük bir projedir. Tahmin etti-
ğimizden fazla bir anlama sahiptir. 

Çözüm sürecinin küresel düzeyde operas-
yonlarla başarısızlığa uğratılmaya çalışılmasının 
arkasında bu gerçek vardır. Türkler ve Kürtler 
tabir caizse Osmanlı’nın “çelik çekirdeği”dir. Bu 
“çelik çekirdek” parçalanırsa ümmetin son ümidi 
Türkiye’de büyük zarar görecektir. Bu yüzden 
eleştiriler, öneriler elbette olacak ama sonuna 
kadar çözüm süreci desteklenmelidir! Ümmetin 
liderliği İstanbul’da dağıldı ve inanıyorum ki 
İstanbul’da dirilecek. Kim var artık İstanbul’da? 
Türkler ve Kürtler… Osmanlı’nın “çelik çekirdek” 
bakiyesi…

Erdoğan-Barzani-Şıvan Perver 
buluşması- Diyarbakır
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T ürkiye’de yoğun olaylar yaşanıyor. Ortadoğu bir 
ateş çemberi. Suriye Irak üzerinden küresel güç-

lerin ürettiği IŞİD gibi terör örgütleriyle kuşatılıp 
vurulmak isteniyor. Hükümet sorunların üstesin-
den gelebilmek için yoğun çaba harcıyor. Terör 
küresel boyutta tırmanıyor. Özellikle dış gündem 
pek yoğun ancak ben bu kısa yazımdan, uluslar 
arası gelişmelerden çok Türkiye’deki iç değişmeler-
den söz edeceğim. Çünkü Türkiye’nin seçimlerle 
birlikte daha belirgin hale gelen -yönetimiyle, hal-
kıyla yaşadığı- dönüşüm söz konusu. 

Türkiye’deki dönüşümü açıklamada en çok 
kullanılan modellerden birisi şüphesiz merkez- 
çevre denklemidir ki ben daha önce dergimizde 
yayınlanmış yazılarımda sıkça söz etmiştim. Kısaca 
hatırlatmak gerekirse Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Türkiye’de bir merkez çevre denklemi hakimdir. 
Kabaca merkez yönetici kesimdir, çevre ise yöneti-
len halktır. Merkez her şeyi kendine göre kurmaya 
çalışır; halk yapılanlara tepki gösterir, direnir ama 
istesin istemesin merkezin arzuladığı türden olma-
sa bile bir değişim yaşanır. Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak şekilde dönüşür. Merkez sistemi teke-
linde, toplumu da vesayetinde görür.

Bilindiği üzere Cumhuriyet döneminde merke-
zin toplumu dönüştürme projesi seküler bir Batı 
kültürü projesidir. Ekonomik, siyasal, kültürel, eği-
timsel tüm kurumları bu çerçevede dönüştürmek 
ister. Ancak çevredeki topluma karşı açık bir tavır 
sergilediği ve yeterli bir diyalog kuramadığı için 
pek de başarılı olmaz. Bu başarısızlık kendi içine 
katlanmasını ve başta askeri ve hukuki yapı olmak 
üzere tüm kurumlarıyla kendini tahkim etme yolu-
na gider. Bu durum yönetimi daha da katılaştırır. 
Çevrenin merkezle bağ kurabilmesi ancak seçim-
lerle gelen hükümetlerle olur. Bu yolla önemli bir 
mesafe kat eder. Darbe vs. müdahalelerin gölgesin-
de kesintisiz, uzun vadeli, kararlı bir şekilde yol 
alır. Yönetici kesimi ne kadar merkezci olursa olsun 
DP, AP, MSP, ANAP, AKP gibi genelde çevreyi temsil 
eden partilerle mesafe kaydeder. Fakat asıl başarı 
AKP zamanında sağlanır. 

Mesela Merkezin, adliye, emniyet, TRT, üniver-
site gibi kurumlarında önemli değişiklikler sağla-
nır. Bu kurumlar büyük oranda çevre unsurların 
etkinlik alanındadır, zamanla bir diyalog başlar. 
Özellikle kısmi Anayasa değişikliği süreci önemli 
bir görevi yerine getirir; askerin ve yargının çevre 
üzerindeki etkinliklerini makul düzeylere indi-
rir. Mesela darbeci subaylar sonu getirilemese de 
yargının önüne çıkarılırlar, Anayasa Mahkemesi 
çevrenin lehine yasaları reddetme imkânını kay-
beder, vb. 

Böylece bir dereceye kadar merkezci seçkinci 
tekeli kırılır, çevre kısmen de olsa vesayetten kurtu-
lur. Gerçi bu hala kritik bir noktadır. Merkez dire-
nişini sürdürüyor, küresel güçlerle de işbirliğiyle 
çevre etkinliğini kırmak için yoğun bir mücadele 
vermektedir. Mesela paralelci taarruzu bu merke-
zi direnişin tipik örneklerinden birisidir. Hedef 
bir grup hükümet yetkilisinin göz altına alınması 
değildi, çevrenin kazanımlarının yok edilmesiydi. 

Merkezde Olmanın Doğurduğu Sorunlar

Şüphesiz toplumun çevre bağlamında önemli 
kazanımları vardır. AK Parti içeride dışarıda takdire 
değer işler yapmıştır. Vesayetçi düzeni geriletmesi 
onun başarılarının başında gelmektedir. Diğer par-
tilerle bu sonucu almak mümkün değildi. Çünkü 
mevcut gelişmeyi anlayacak ve kabullenebilecek 
durumda bile değildirler. Ancak merkeze oynama-
nın ve merkezde olmanın sıkıntıları hep vardır ve 
bu süreçte de yaşanmaktadır. Hem yönetim kesimi, 
hem de merkeze geldiğine kani olan çevre, esaslı 
bir savruluş yaşamaktadır. 

Yaşananların bir kısmı hükümet başarısı olarak 
gözüküyor. Gerçekten de son 12 yılın hükümetleri 
bir açıdan bakıldığında baş döndürücü icraatlarıy-
la pek çok başarıya imza atmıştır. Ama ne var ki 
her alanda da bir Post-Kemalist dönem yaşıyoruz. 
Aydınlanmadan mülhem Kameralist Cumhuriyet 
projesi önceden elde edemediği önemli sonuçları 
bu hükümetlerle topluyor, diyebiliriz. Toplum bu 
çerçevede müthiş dönüştürülüyor. Çevrenin dini 

Mustafa AYDIN

Türkiye’nin Dönüşümü
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inanç ve sosyal kanaatlerini taşıdığından emin 
olmasak bir danışıklı dövüş var bile zannedebiliriz. 
Yine yönetim kadrosunun inancından ve iyi niyet-
lerinden şüphem olsa ve cemaatin ilkesiz ve dudak 
uçuklatan etiksizliğini görmesem devlet inananlar-
dan ayrıştırılıyor diye düşüneceğim. Ama gerçekler 
böyle düşünmeye götürmüyor. Nereden bakarsak 
bakalım inançları törpüleyen modern bir yapılan-
ma bütün alanlarda tüm hızıyla sürüyor. 

Merkeze gelen çevre ekibi maalesef hızla merkez-
ci rolleriyle donanıyor. Göründüğü kadarıyla mer-
kezde olmakla, merkezci olmaya doğru bir gelişme/
evrilme yaşanıyor. Nietzsche’nin, “köle efendi oldu-
ğu zaman efendinin rollerine öykünür” şeklindeki 
kuramına hayli yakın bir gelişme bu. Söylenenler 
açısından ifade ediyorum, Cumhur balkanı, Çankaya 
köşkü’ni bırakıp Başbakanlık için yapılmış bir saraya 
talipse bunda bir anormallik yok mudur? Yapılan 
konağa/saraya Aksaray veya Akkonak adını vermeyi 
düşünmek, muhafazakâr veya İslâmcı değil, tam da 
merkezci bir mantık biçimidir.

Bana göre merkeziyetçi erimenin en önemli 
görünümlerinden birkaçı şöyle sıralanabilir: Şekle 
ve törene fazlaca önem vermek, genel bir savrulma 
ortamı, idarede itaatkâr adam sistemi, büyüklen-
me, layüs’ellik, üslubun sertliği, eleştirilere yeterin-
ce açık olmamak, alkışlayanı özel olarak artırmak, 
istişareyi formaliteye dönüştürmek, vb. İdarede 
yer alan bir dostumun bir istişare toplantısında, 
“Zevahiri kurtaracak bir şeyler söylemenin ötesin-
de objektif kanaatlerini alıp istişare edebileceğimiz 
akademisyen ve değişik mesleklerdeki kişilerden 
oluşan istişare grupları oluşturulmalı” teklifine biri-
leri, “akademisyen kürsüsünde konuşsun” cevabı 
verilmiş. Aslında cevap bir açıdan doğru, akade-
misyen her meslek erbabı gibi öncelikle kürsüsünü 
doldurmalı, ama herkesin değilse de bazılarının 
kürsüsünün dışında söyleyebileceklerinin ve yapa-
bileceklerinin olduğu da unutulmamalıdır!

Birileri bunların zamansız söylendiğini, en gör-
kemli bir dönemde savrulmadan bahsetmenin erken 
olduğunu söyleyebilir. Ama unutulmamalıdır ki 
Osmanlı’da Koçi Bey eleştirel risalesini İmparatorluğun 
yükseliş döneminin bir padişahına sunmuştu.

Çevrenin Sorunları

Böylesi bir ortamda asıl üzerinde durulması 
gerekli nokta sırf merkez değildir. Daha önemli 
bir sorun denklemin çevre ile ilgili olan kısmıdır. 
Çevre artık akın akın merkeze gelmektedir. Halk 
için merkez genelde şehir hayatıdır. Sosyolojide 

burjuvazi denen bir orta sınıf doğmuştur. Burada 
çevre tabir caizse merkezin rengini almış, yeni bir 
biçim kazanmıştır; kentin rahat yaşama kültürüyle 
çevrenin değerleri bir araya getirilmiştir. Buradan 
da bir muhafazakâr kültür doğmuştur

Burada muhafazakârlık, özellikle toplumumuza 
uyarlandığında, ortalama dindar, varlıklı, yaşamayı 
seven bir düşünce biçimidir. Muhafazakâr ortalama 
insandır, sağ-sol uç ideolojilerden uzak, dini edil-
gin haliyle benimsemiş ve dolayısıyla Kur’âni bir 
İslâm’ı bile radikal İslâmcılık sanan bir kimsedir. 
Kent kültürü ile İslâm kültürünü mecz ettiğini 
düşünür. Ancak uzlaştıramadığı yerlerde -ki bu iki 
tür kültür her yerde kendiliğinden kolayca uyum 
sağlamaz- modern kent kültürünü tercih eder. 
Çünkü bu kurumsallaşmıştır, kendini rahatlıkla 
ona uydurur. O konuda dinin talebi açıkta kalır. 
Ama o hep aynı zamanda dine uygun hareket 
ettiğini düşünür. Dini olarak hayatın akışı içinde 
gittikçe duyarsızlaşır ki buna literatürde “seküler-
leşme” adı verilir. 

Bu orta sınıf insanın önemli özelliği modern 
kültürün konjonktürüne uygun olarak iyi bir tüke-
tici olmasıdır. Çünkü statüsünü belirleyen en 
önemli şey tüketim düzeyi ve tükettiği nesnelerdir. 
Görkemli evler, lüks arabalar bunun en önemli 
görünümleridir. Bunu tamamlayan şey yiyip içme-
dir. Ailecek lüks yerlerde yemek, önemli etkin-
liklerden birisidir. Bunun bir ötesi tabir caizse 
Paris’te kahvaltı yapmak, Londra’da öğle yemeği, 
Newyork’ta  akşam yemeği yemektir.

Bu arada dindarca adetler de yapılır; umre 
gibi... Son derece mütevaziliği içeren bu güzel iba-
detin içinde bile onun statü gösterisi vardır. Çoğu 
umreden dönen kişi, bu güzel ibadetin manevi 
yönlerini, edindiği şuuru anlatacağı yerde, Kâbe’ye 
ne denli yakın bir lüks otelde kalışından söz eder 
ve bunu doğal bir şeymiş gibi anlatır. Fakat servet 
umre gibi belli dini ritüellerle bitmeyeceği için 
yeme içme, giyinme ve barınmada lükse girer. 
Lüks, Müslüman için ayrı bir handikaptır ve maa-
lesef bu gidiş çoğu kere İslâm’dan alınmış bazı 
malzemelerle meşrulaştırılır. 

Sözün kısası, bir zamanlar  adam yerine kon-
mayan çevre artık merkezi sosyal hayata dahil oldu. 
Ancak bu süreçte ciddi savrulmalar yaşanıyor. 
Altüst oluşlar devam ediyor. Çevreden merkeze 
geliş hem yöneticiler hem halk açısından önemli 
handikapları da beraberinde getiriyor. Sımsıkı sarı-
lınması gereken değerler, varlık ve farlılık sebebi 
olan inançlar hayatın bütün alanlarında her daim 
var olmalıdır, tabir caizse pusula şaşmamalıdır!...
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B ana göre ABD’de Iphone 
6’nın çıkışı ile Obama’nın 

planı aynı şey! Zira ortada 
bir üretici var bir de tüketici. 
Obama’nın planında Araplar 
tüketici. Amerikalılar ise tüke-
tilecek ve bedelini Arapların 
ödeyeceği savaş araçlarının 
üreticisi. Savaşın komşu ülke-
lerdeki bölgesel uzantıları ise 
sınırlı görülüyor. Zira savaş 
tarih boyunca siyasi eksen rol-
lerinden müstesna tutulmuş 
-ve hâlen de öyle- bir coğraf-
yayla sınırlı durumda.  Bu yüz-
den bu savaşın olmazsa olmazı 
Araplardır. Çünkü bu savaşın 
sonuçları başkalarından çok 

Araplarla ilgilidir. Diğer bölge 
ülkeleri ise bir kısmı seyirci bir 
kısmı da silah ve petrol paza-
rında silah satan tüccarlardır. 

Bu ittifakla birlikte ulu-
sal ordular kavramı ortadan 
kalkacak ve Arap ordula-
rı Arabistanlı Lawrence tarzı 
yabancı bir uzmanın emri altın-
da savaşan figüranlara veya 
paşanın köpeklerine dönüşe-
cektir. ABD’nin IŞİD olgusuyla 
mücadele ve bitirme yönünde 
bir stratejisi yoktur. Son hare-
ketinden önce IŞİD’in kapa-
sitesini bilse de bilmese de 
sonuçta süper bir devlettir ve 
süper devletler üçüncü dünya 
ülkeleri gibi siyasi değişiklikle-
re şaşırmazlar. Amerikalıların 
sadece bölgenin askeri gücünü 
yönetme projesi vardır. Şöyle 
ki savaş Arap toprağında sürer. 
Bu da çekişmenin siyasi başlık-
lar ve berrak dini bir görüntü 
içinde Arap toprağını yurt edin-
mesi demektir. 

Sahada aynı askeri irade-
nin somutlaştırdığı gerçek bir 
ittifak yoktur. Sahadaki savaş 
insanın girmediği çöllerde kara 
harekâtı için büyük alt yapının 
kurulması demek. Musul ve 
Rakka gibi şehirlerin kaybedil-
mesi IŞİD için bir anlam ifade 
etmez. Zira örgütün ordula-
rı yıpratma stratejisi vardır ve 
çevreye sahip olduğu için belir-
gin bir saha performansı sergi-
lemeye kadirdir. Arap orduları 
ise çöl kumlarında nasıl sava-
şacaklar. 

Bir kargaşa oluşumu olarak 
IŞİD’in Arap ordularıyla savaşı-
nın kolay olacağından şüphe 
ediyorum. Bu örgüt ülkeleri-
mizde yayılan kaosun teme-
linden başka bir şey değildi. 

Acaba uçsuz bucaksız çöller-
de IŞİD’le savaşmak gerçekçi 
bir hikâye mi? Özellikle de 
çölleri ve civarını kontrol altı-
na almışken. Dolayısıyla IŞİD, 
tarih önceki dönemde devle-
tini korumak için Babil’i terk 
edip çöle yerleşen Babil kra-
lının hikâyesini tekrarlamaya 
çalışıyor. Bu yüzden ABD’nin 
ilan ettiği mücadelenin tama-
mı medyatiktir ve Amerikalılar 
dosyayı uzaktan yönetmekle 
meşgulledir. Tüm istedikleri 
Arapların kurtuluşun olmadığı 
un değirmenine girdirmektir.

IŞİD’le çatışacak Arap ordu-
ları her ikisi de iki seçenekle 
karşı karşıyadır. Örgüt çekilirse 
bu ordular örgütü tamamen 
bitirmek için çölde takip ede-
mez. Ordular oldukları yerde 
kalsa ciddi bir iş yapmadan 
çölü bekleyeceklerdir. Ortada 
yıkılacak belirli işaretler ve 
alt yapı olmayacaktır. Pratik 
olarak hava operasyonlarının 
rolü her dakika daha bir önem 
kazanacaktır. 

Ortada IŞİD örgütüyle gele-
cek yıllarda savaşmak için ciddi 
uluslararası bir ittifak yoktur. 
Sadece savaş mühimmatları 
için büyük bir yatırımdan iba-
rettir. Tıpkı pazarları saran ve 
iyi para getiren Iphone tele-
fonu gibi. Savaş da ABD’de 
korkunç paralar akıtacak çekiş-
meyi yönetmekten ibarettir. 
Bu savaş tüm sonuçları itiba-
riyle ABD ve birinci müttefiki 
İsrail’e zarar vermez. Bu savaş 
hakikati itibariyle İsrail’in önce-
den oluşturduğu Sykes-Picot’u 
savunma savaşından ibarettir. 
Arap halklarına onurlarının 
verilmesi akan kanın durma-
sının ve bütün savaş görün-
tülerinin ortadan kalkmasının 
anahtarıdır. Ancak bu onuru 
rejimler kendi halklarına vere-
mez.  (el-Kudsü’l-Arabi, 16 
Eylül 2014)

IŞİD’E KARŞI SANAL İTTİFAK
Eymen HALİD

Arapça yayımlanan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilimdeki gazetecilerin 

yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

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

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

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

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

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

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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SİSİ’NİN 100 GÜNÜ KAOS VE 
BAŞARISIZLIKLA DOLU
Ahmed MANSUR  

M ısır’daki darbenin komu-
tanı Abdulfettah Sisi’nin 

cumhurbaşkanı oluşunun üze-
rinden yüz gün geçti. İlk yüz 
gün her hangi bir devlet baş-
kanı veya başbakanı açısın-
dan sonrası için bir test görevi 
gördüğü için bizler Sisi’nin bu 
dönem zarfındaki başarıları (!) 
üzerinde hızlı bir şekilde dura-
cağız. 

Olgun bir yönetimin temel 
kriteri olan insan hakları açı-
sından Mısır insanının şartları 
asırlardır 30 Haziran darbesi ve 
darbe komutanının iktidarının 
ilk yüz günü boyunca olduğu 
kadar kötüleşmemişti. 

Sırf gösteri yaptıkları için 
idam ve müebbet hapis cezaları 
veren yargı kararları. Bu karar-
ların hukukla ve yargıyla hiçbir 
ilişkisi yoktur. Polis merkezlerin-
de ölene kadar süren işkence-
ler, kadınlara yönelik tecavüzler 
ve cezaevlerindeki tutukluların 
yavaş ölümü aklın ve hayalin 
alamayacağı şeylerdir. 

Ekonomik açıdan fakirlere 
verilen benzin ve solar desteği 

kaldırıldı. Fiyatlar Mısır Ticaret 
Odası’nın raporuna göre %30 
oranında arttı. Ancak çoğunlu-
ğu bağırsak, karaciğer, kalp ve 
verem gibi kronik hasta olan 
Mısırlılar için en büyük tehlike, 
eczanedeki ilaç oranında büyük 
bir azalmanın olması. Ekmek 
krizi ise iyice arttı. Fakirler daha 
da fakirleşti. Zenginler ve özel-
likle de iş adamları hiç kimsenin 
bilmediği kara kutu için 100 

milyar Mısır parası toplamala-
rı yönünde açıktan bir şantaj 
altında. 

Özetle el-Arabü’l- Cedid 
gazetesinin yayınladığı bir 
makalede Abdulaziz Mucavir 
rakamlarla iç borçları özetliyor. 
İç borç Haziran 2013’te 1.444 
trilyon Mısır parası iken bugün 
1.702 trilyon Mısır parasına yük-
seldi. Dış borç ise aynı dönemde 
43 milyar dolardan 45,3 milyar 
dolara yükselmiş. Bütçe açığı 
ise 135 milyar Mısır parasın-
dan 240 milyar Mısır parasına 
yükselmiş. Elektrik krizinin çözü-
mündeki başarısızlık ise Mısır’ı 
gaz lambası ve mum dönemine 
geri götürdü. Uluslararası rapor-
larda Mısır’ın şartları şeffaflık, 
eğitimin kalitesi ve yolsuzluk 
alanlarına en kötü derecele-
rinde görünmektedir. Suudi 
Arabistan, Kuveyt ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden gelen 20 
milyar dolar ise buharlaştı ve hiç 
kimse bu paraların nereye git-
tiğini ve harcandığını bilmiyor. 
İşsizlik ve kapanan fabrikalar 
konusu ise herkesin malumu.   

Mısır halkına yapılan en 
büyük dolandırıcılık operasyonu 
ise Süveyş Kanalı yatırımı sertifi-
kaları. Sisi bu sertifikaların yıllık 
%12 oranında kar dağıtacağı-
nı açıkladı. Mısırlılar bu yalan 
üzerine bankalardaki mevduat-
larını çekip sertifika aldılar. Tüm 
uzmanlar bu sertifikaların temi-
natlarını, sorumlu kurumu ve 
paraların nereye gittiğini sorgu-
luyor. Zira bankalar taraf değil, 
sertifikaların satışı ve paraların 
toplanması için sadece bir aracı. 

Sisi yönetiminin ilk 100 
gününün tüm verileri ve okuma-
ları, bu 100 günün kriz, kargaşa 
ve başarısızlıklarla dolu oldu-
ğunu gösterdi. Gelecek daha 
kötü. (Katar gazetesi el-Vatan, 
17 Eylül 2014)

Mısır halkına yapılan en büyük 
dolandırıcılık operasyonu ise 
Süveyş Kanalı yatırımı serti-
fikaları. Sisi bu sertifikaların 
yıllık %12 oranında kar dağı-
tacağını açıkladı. Mısırlılar bu 
yalan üzerine bankalardaki 
mevduatlarını çekip sertifika 
aldılar. Tüm uzmanlar bu serti-
fikaların teminatlarını, sorum-
lu kurumu ve paraların nereye 
gittiğini sorguluyor. Zira ban-
kalar taraf değil, sertifikaların 
satışı ve paraların toplanması 
için sadece bir aracı. 

Darbeci General Sisi
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I ŞİD’e karşı savaş’ ulusla-
rarası ve bölgesel yeni 

düzenin oluşturulması için yeni 
uluslararası-bölgesel-Arap itti-
fakının başlığı. Arap ve İslâm 
ülkeleri, özellikle de Irak ve 
Suriye bu yeni çekişmenin 
sahası. ABD bu ittifakı yöne-
terek ve yaklaşık 40 ülkeyle 
işbirliği yaparak bu çekişmeye 
giriyor. 

Olan bitenler uluslararası ve 
Arap düzleminde yeni değil. 
Zira bu Arap ve Müslüman 
bölge Osmanlı saltanatının 
yıkılması, sömürgecilerin ülke-
lerimizi ele geçirmesi, Sykes-
Picot Antlaşması’nın uygu-
lanması, Siyonist oluşumun 
kurulması ve bölgenin Batının 
egemenliğine boyun eğecek 
devletçik ve oluşumlara bölün-
mesiyle birlikte yüz yıldan fazla 
bir süredir çekişmenin eksenin-
deydi. Her on yılda bir bu böl-
geye uluslararası ve bölgesel 
bir saldırı veya savaşa sahne 
oluyoruz. Amaç ise ülkeleri-
miz üzerindeki uluslararası ve 

emperyalist kontrolün güçlen-
dirilmesi. Tabi Batı müdahale-
sini meşrulaştırmak için kulla-
nılan yöntemler, araçlar, ülke 
isimleri ve gerekçeler farklılık 
arz ediyor. 

Bugün dikkat çekici nokta 
geçmiş savaşlar boyunca, Batılı 
veya doğulu müdahalelerle 
mücadelede hep bir direniş, 
ret veya itiraz görüyorduk. Batı 
ve doğu emperyalizmi Arap 
ve İslâm ümmetinin evlatları-
nın ekseriyeti tarafında red-
dediliyor ve kınanıyordu. 
Emperyalizmle direniş veya 
silah ve güçle müdahale imkânı 
olmadığı zaman da ümmeti ve 
ümmetin aktif güçlerini birleş-
tirmeye çalışan girişim ve pro-
jeler görüyorduk. 

S a d d a m 
H ü s e y i n ’ i n 
Kuveyt’e gir-
mesinin ardın-
dan gelen İkinci 
Körfez Savaşı 
sonrası, ABD ve 
müttef ik ler in in 
bölgeyi yeniden 
işgal etmesiy-
le birlikte Arap 
Milliyetçi Kongre 
ve ardından 
Milliyetçi- İslâmi 
Kongre, Arap 
Partileri Kongresi 
ortaya çıktı. Daha 
öncesinde de 
Arap ve İslâm 
dünyasının dört 
bir yanında ulusal-
cı, İslâmcı, cihatçı 
direnişler, güçler 
ve hareketler çıkmıştı. Keza 
İhvancı, Selefi, davetçi, solcu 

ve milliyetçi hareketler, cema-
at ve cemiyetler de… Tüm bu 
hareket ve güçler işgale veya 
emperyalizme direniş, ümme-
tin geri kalmışlığın, gericiliğin, 
diktatörlüğün, zulmün pençe-
sinden kurtarılması, Arap ve 
İslâmi yeniden doğuş projesi-
nin tatbikine çalışılması çağrısı 
yaptı. 

Bugün ise uluslararası-
bölgesel-Arap ittifakı IŞİD’le 
savaş başlığı altında kuruluyor. 
Bu ittifak Arap ve İslâm ülke-
lerinin çoğunluğundan kabul 
görüyor. Karşı çıkanlar ise bu 
ittifakın parçası değiller veya 
bedel ödemekten korkuyorlar. 
Olan bitenin uyarısını yapan ve 
ittifakın hedeflerinden endişe 
duyan az sayıdaki ses dışında 
ülkelerimizdeki aşırılık ve şid-
detle mücadele ederek ciddi 
direniş ve mücadeleci tutumlar 
görmüyoruz. 

İslâmcılar ve 
milliyetçiler bazı 
beyanatlar ve yüz 
kızartıcı tutumlar 
dışında tablonun 
büyük kısmında 
yoklar. Tunus’ta 
bu ay ümme-
tin şartlarını ele 
almak ve geliş-
meler karşısın-
da ortak tutum 
almak amacıyla bir 
Milliyetçi-İslâmcı 
toplantısı yapılma-
sı kararlaştırılmıştı 
ancak lojistik ve 
pratik sebepler-
den, milliyetçiler 
ile İslâmcılar ara-
sında birçok konu-
daki görüş ayrılığı-
nın sürmesi nede-

niyle toplantı Aralık veya Ocak 
ayına ertelendi. Toplantının 

NEREDE İSLÂMCILAR VE MİLLİYETÇİLER?
Kasım KASİR

Ülkelerimizin işgaline 
veya yeni emperya-

lizme onay veriyorlar 
mı? IŞİD’in temsil 

ettiği aşırılıkla nasıl 
mücadele edeceğiz? 
Bu aşırılık ülkeleri-
mizdeki zalimlerin 

işlediği hatalar, 
zulüm ve diktatörlük 

sebebiyle büyüdü 
ve gelişti. Yaklaşık 4 
yıldır ülkelerimizde 

yaşanan tüm bu geliş-
melerden sonra nere-

ye gidiyoruz? 
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KARADAVİ IŞİD’İ Mİ DESTEKLİYOR?
Tarık EL-HUMEYİD

yapılmasını beklerken milliyetçi 
ve İslâmcı liderlerin olan biteni 
ele alan, önümüzdeki günler-
de bizleri bekleyen gelişmelere 
ilişkin bir bakış açısı belirleme 
amacıyla bir araya geldiklerini 
duymadık. 

İslâmcı ve milliyetçi güçlerin 
şartların haritasını değiştireme-
yeceği ve bu ittifakın karşısın-
da duramayacakları savı doğru 
olabilir. Bu güçler yeni savaşa 
karşı çıkmak ile IŞİD’in eylem 
ve aşırılıklarına sessiz kalmak 
arasında sıkıntılı bir durum-
dalar. En azından İslâmcılar, 
milliyetçiler, Arapçılar, solcular, 
liberaller ve demokratlar olan 
bitene ilişkin tutumlarını  açık-
lasınlar. Ülkelerimizin işgaline 
veya yeni emperyalizme onay 
veriyorlar mı? IŞİD’in temsil 
ettiği aşırılıkla nasıl mücadele 
edeceğiz? Bu aşırılık ülkeleri-
mizdeki zalimlerin işlediği hata-
lar, zulüm ve diktatörlük sebe-
biyle büyüdü ve gelişti. Yaklaşık 
4 yıldır ülkelerimizde yaşanan 
tüm bu gelişmelerden sonra 
nereye gidiyoruz? 

Bizler bugün yeni bir bakış 
açısına ve olan bitene ilişkin 
kapsamlı bir gözden geçirmeye 
ihtiyaç duyuyoruz. İslâmcıların 
ve milliyetçilerin siyasi sahnede 
olmayışı içinde bulunduğumuz 
krizin derinliğini gözler önüne 
seriyor. Farklı tehlikelerle müca-
delede birleşmek yerine yeni-
den anlaşmazlıklara batıyor ve 
bölünüyoruz. Ancak umudun 
ümmette ve halklarda olduğu 
unutulmamalıdır. Kendilerini 
yönetecek liderler bulamadık-
ları zaman emperyalizme, geri 
kalmışlığa ve aşırılığa karşı bir 
gün ayaklanmaları kaçınılmaz.  
(Arabi21.com, 17 Eylül 2014)

Dr. Yusuf El Karadavi, “ben 
fikir ve yöntem olarak IŞİD’ten 
tamamen farklı düşünüyorum 
ancak İslâm’ın değerleri için 
değil, kan da aksa kendi çıkar-
ları için hareket eden ABD’nin 
onlarla savaşını kabul etmiyo-
rum” sözüyle Amerikalıların 
IŞİD’le savaşını eleştirdi. Peki 
IŞİD’in tüm bu katliamlarından 
sonra bu sözler nasıl anlaşılabi-
lir? Karadavi gerçekten IŞİD’e 
karşı mı? 

Karadavi, ABD-Arap ittifa-
kıyla birlikte IŞİD’e karşı savaşı 
reddederken nasıl bu örgüte 
karşı olabilir? Karadavi nasıl 
olur da NATO’nun Libya’ya 
müdahalesine destek verirken 
IŞİD’e karşı müdahaleyi red-
dediyor?  ABD’nin ‘İslâm’ın 
değerleriyle hareket etmediği-
ni’ düşünürken Suriye’ye nasıl 
uluslararası müdahale istiyor? 
Libya’daki müdahale İslâm’ın 
değerlerine uygun muydu? 
Amerikalıları Maliki’yi görevden 
almaya zorlamak Karadavi’nin 
çıkarlar doğrultusundaki bir 
talebi değil miydi? Dolayısıyla 
bizler iki durum karşısındayız. 
Ya Karadavi dirayetsiz bir şekil-
de siyasetten konuşuyor ya da 
IŞİD’e destek vermeye çalışıyor. 
Karadavi NATO’nun Libya’ya 
müdahalesini Arap Birliği’nin 
onayıyla gerekçelendirmişti. 
Şimdi de IŞİD olayında Arap 
Birliği, Körfez ülkeleri, uluslara-
rası toplum ve hepsinden önce 
Irak IŞİD’le savaşma amaçlı 
uluslararası ittifakın yanında 
yer almıştı. Hatta IŞİD’le müca-
delenin ana toplantısı Suudi 
Arabistan’da yapıldı. O halde 
Karadavi’nin siyasi veya dini 

gerekçesi nedir? Tabii ki kayda 

değer bir şey yok, hatta hiçbir 

şey olarak nitelenebilir. 

Karadavi’nin Amerikalıların 

IŞİD’le savaşını İslâm’ın değer-

leriyle değil, çıkarlarıyla hare-

ket etmeleri gerekçesiyle eleş-

tirmesi tuhaf değil mi? Aynı 

zaman zarfında İran dini lideri, 

ABD’nin IŞİD’le savaşını ‘elleri 

kirli olduğu için’ reddediyor ve 

Washington’la işbirliğine karşı 

çıkıyor. İran Saddam ve Taliban 

düşürülürken ABD ile işbirliği 

yapmıştı. Müslüman Kardeşler 

de Kaddafi’yi devirmek için 

ABD ve NATO ile işbirliği yaptı. 

İran dini liderinin tutumunun 

İhvan’ın dini liderinin tutumuyla 

örtüşmesi tesadüf mü? 

Burada Ürdün İhvan’ının da 

ülkelerinin IŞİD’le savaşa katıl-

masına karşı çıktıklarına dikkat 

çekmek önemli olacak. Bu da 

gösteriyor ki İhvan halk deste-

ğini almak için İslâmcı söylem 

altında sorunları istismar etme 

karesine dönme kararı aldı. Bu 

da siyasi cehaletin kanıtıdır. 

Zira bölgedeki şartlar tamamen 

değişti. Rejimler ve cemaatler 

bazında Şii ve Sünni aşırılığına 

karşı gözle görülür bir tepki 

var. İşin aslı bölgemizdeki barış 

sürecini, terörle mücadeleyi ve 

Esed gibi teröristlerle savaşı ifsat 

eden en önemli şey bilinçsiz ve 

istismar amaçlı müdahalelerdir. 

Tıpkı Karadavi’nin bu tutumu, 

İhvan ve bölgemizde onlara 

benzeyenlerin tutumları gibi. 

(Şarku’l-Evsat, 18 Eylül 2014)



26

 Umran • Ekim 2014

D O S Y A
D

O
S

YA
SO

LU
N

 H
ÂL

LE
R

İ
  SOL ENTELİJANSİYANIN KÖR NOKTASI 

Bugüne kadar sol içi şiddet pratiklerinin polemik bir konu olmanın dışında 
herhangi bir bilimsel bir araştırmaya konu olmaması, başlı başına önemli bir 
araştırma konusudur. Sol-içi şiddet edimleri konusunda “sol aktörlerin” suskun-
luğun nedeni olarak, o dönemde siyasal sosyalleşmesini gerçekleştirmiş isim-
lerin bir biçimde siyasal süreçlerin içerisinde devam etmelerini gösterebiliriz.  

Sol Entelijansiyanın Kör Noktası: 
“Sol-İçi Şiddet Pratikleri” ve “Yoldaşını Öldürmek”

Her örgüt henüz iktidar olamamış 
bir devlettir. 

Y akın zamanda İletişim 
Yayınları’ndan neşredilen Ayte-

kin Yılmaz imzalı Yoldaşını Öldür-
mek isimli kitap vesilesiyle, sol-içi 
şiddet sorunu Türkiye entelektü-
el alanında nevzuhur etti. Ancak 
kitap hak ettiği ilgiyi şu ana kadar 
görmüş değil. Sol örgütlerin gerek 
kendi üyelerine gerekse de fark-
lı örgütlere uyguladığı “devrim-
ci zor” (genel olarak cezalandır-
ma, sorgu, infaz) sol eğilimli entelektüel alanda 
(Bourdieu’nün “alan” nosyonuna referansla) tabu 
konulardan biridir. Konuşmanın bedelinin ağır 
olduğu zamanlar ve konular vardır ki bu mevzu 
çok büyük oranda böyledir. Bu çalışma belki de 
mezkûr tabu üzerine konuşmanın imkânlarını 
açacaktır. Örgütler hakkında konuşmak örgütle-
rin yapısı, yürüttükleri mücadeleler ve yürütme 
tarzları göz önüne alındığında oldukça zordur. 
Örgütler kendileri hakkında negatif sayılabilecek 
bir eksenden konuşmayı itibarsızlaştırma, şey-
tanlaştırma gibi meşruiyet (psikolojik) savaşının 
parçası olarak algılamaktadırlar. Yılmaz’ın çalış-

ması bu nedenle oldukça cesur 
bir teşebbüs olduğu için takdi-
re şayan. Örgütlerde hâli hazırda 
işleyen heresiyolojik bir jargonun 
olduğunu belirtelim. Bu tutum, 
sola ilişkin yüceltici bir söylemin 
dışındaki söylemlerin meşrulu-
ğunu sorgular ve söze katmaz. 
Sol-içi şiddet pratikleri üzerine 
konuşmayı örgütler, kutsalına dil 
uzatmak olarak algılamakta, en 
makul yaklaşabilecek aktörler dahi 
savaş koşullarında olunduğunu 
ve öz-eleştirinin zamanlamasının 

manidar olduğunu düşünme eğilimi içindedirler. 
Belirtmek gerekir ki bu yatkınlık, kesinlikle sol 
siyasal örgütlere has bir durum değildir. Siyasal 
iktidarı ellerinde tutan partilerde de kolaylıkla 
gözlemlenebilecek bir tutumdur. 

Öncelikle kitabın temel konusunun ne oldu-
ğunu çerçevelemek gerekmektedir: Kitabın konu-
su ne solun devlete karşı giriştiği şiddet pratikleri 
ne de sol-içi şiddet pratikleridir. Kitabın asıl gün-
demine aldığı konu, sol örgütlerin örgüt içinde 
ürettikleri şiddet pratikleridir ve kitaba adını da 
veren olgu budur: yoldaşını öldürmek. Ben ise 
bu değerlendirme yazısında meseleyi tarihselleş-

Hüseyin ETİL
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tirerek ve sosyolojikleştirerek ölçeği biraz daha 
genişleteceğim ve solun şiddetle ilişkisine dair 
daha genel bir tartışma açacağım. Şiddet pratikle-
rini sosyal-bilimsel açıdan açıklamak için analizin 
parçası kılınması gereken üç ayrı düzey saptamak 
mümkün; i) örgüt içi şiddet pratiklerine dayanan 
mikro düzey, ii) sol-içi şiddet pra-
tiklerine dayanan mezo düzey ve 
iii) devlete karşı şiddet pratik-
lerine dayanan makro düzey. 
Her üç düzey, aynı sürecin 
farklı düzeyleri olarak değer-
lendirilmeli, düzeyler bir-
biriyle ilişkisellik içerisinde 
kavranmalıdır. Her üç düzey 
birbirinden analitik açıdan 
ayrılabilen ancak ilişkisizleşti-
rilemeyen  üç mücadele tarzına 
tekabül etmektedir; örgüt içi 
mücadele, örgütler arası müca-
dele ve devletle olan müca-
dele. Örgüt içi mücadelelerin 
özgün niteliklerini açıklamak 
açısından küçük grup aidiye-
tine dayalı mikro-sosyolojik 
kavramsallaştırmalar, bununla 
bağlantılı olarak gelişen ant-
ropolojik açıklamalar ki bu iki 
alanın iç içe geçtiği isim Emile 
Durkheim’dır; mezo ve makro 
düzeylerde ise sosyolojik, 
tarihsel ve siyasal açıklamalar 
daha elverişlidir ki bu düzey-
lerin analizinde daha çok neo-
Weberyan sosyal-bilimciler 
(Charles Tilly, Doug McAdam) 
öne çıkmaktadır. Tüm bu düzeylere, bu kısa yazı 
kapsamında işaret etmeye çalışacağız.

Sol ve Şiddet İlişkisi: Teorik ve Tarihsel Patikalar

Bugüne kadar sol içi şiddet pratiklerinin pole-
mik bir konu olmanın dışında herhangi bir 
bilimsel araştırmaya konu olmaması, başlı başına 
önemli bir araştırma konusudur. Sol-içi şiddet 
edimleri konusunda “sol aktörlerin” suskunluğun 
nedeni olarak, o dönemde siyasal sosyalleşme-
sini gerçekleştirmiş isimlerin bir biçimde siyasal 
süreçlerin içerisinde devam etmelerini gösterebili-
riz. Ayrıca, gerek sol tarih çalışan akademisyenler, 
gerekse de toplumsal hareket olarak solu araştıran 

bilim insanlarının reddedilemeyecek açıklıktaki 
bir olgu karşısındaki suskunluğu akademik ala-
nın bağlanımlı bakış açısından yapılandığının 
tipik bir ifadesidir. Özellikle, sol tarihe ilgi duyan 
isimlerin siyasal yelpazenin solunda yer alıyor 
olmaları, bilimsel bir analizi daha en başından 

körleştirmektedir.
Sol ve şiddet ilişkisi, siyaset saha-
sında gündeme geldiğinde, med-
yanın gündemleştirmesine bağlı 
olarak konuşulmaya başlanan 
bir konudur. 1 Mayıs vesilesiyle 
yapılan tartışmaları düşünüyo-
rum. Özellikle Halil Berktay’ın 
açtığı tartışmalar. Daha sonra-
sında Gezi olayları sürecinde de 
şiddet, siyasal alanın önemli bir 
konusu hâline geldi. Özel olarak 
ise sol-içi şiddet meselesi, Cum-
hurbaşkanlığı seçimi öncesi HDP 
ve DHKP-C arasında mahalle 
ölçeğinde (alan tutmaya dayalı 
mücadele) yaşanan çatışmalarla 
birlikte tekrar gündeme oturdu. 
Birçok bakımdan bu tartışmalar 
salt entelektüel bir merakın veya-
hut akademik bir araştırma tasa-
rımının bir çıktısı olarak gün-
demleşmedi. Solun şiddetle iliş-
kisi üzerine olan bu tartışmalar, 
bugüne kadar siyasi hegemonya 
mücadelesinin bir enstrümanı 
olarak yürütülen siyasi polemik-
lerdi. Böylesine ciddi bir soru-
nun, siyasi polemiklerin ötesin-
de, akademik bilgi üretim proto-

kollerine riayet eden sosyal-bilimcilerin araştırma 
nesnesi olması bence çok daha önemli ve anlamlı. 
Çünkü siyasi polemikten bir sosyal olgunun çıka-
cağına dair derin bir şüphem var. Bu çerçevede 
epistemolojik dertler önem kazanıyor: medyanın 
ve siyasetin gündemi ile bilimsel araştırma gün-
demleri arasına epistemolojik bir fark koyabil-
mek önemli. Özellikle entelektüel alan ile siyasal 
alan arasındaki rabıtanın çok kuvvetli olduğu 
Türkiye’de, epistemolojik kopuş tezinin akade-
misyene sağlayacağı epistemolojik dikkate daha 
fazla ihtiyacımız var. Sol tarih çalışmaları şimdilik 
“anılar”, “tanıklıklar” düzeyinde gidiyor. 1970’li 
yılların sol tarihini çalışma düşüncesinin giderek 

Sol tarih çalışmala-
rı şimdilik “anılar”, 
“tanıklıklar” düzeyinde 
gidiyor. 1970’li yılla-
rın sol tarihini çalışma 
düşüncesinin giderek 
akademik çalışmaların 
gündemi olmaya başla-
ması sevindirici. Ancak 
sol tarih yazıcılığında 
ciddi filtreleme meka-
nizmaları işlemektedir 
ve bu mekanizmaların 
epistemolojik açıdan 
(ideolojikritik) eleştiril-
mesi gerekiyor. Örneğin, 
1975-80 arasındaki 
solun öyküsünün anla-
tıldığı metinlerde, sol-içi 
şiddet olgusuna ilişkin 
tek bir satır bile bula-
mamak bunun en tipik 
örneğidir.
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akademik çalışmaların gündemi olmaya başla-
ması sevindirici. Ancak sol tarih yazıcılığında 
ciddi filtreleme mekanizmaları işlemektedir ve bu 
mekanizmaların epistemolojik açıdan (ideolojik-
ritik) eleştirilmesi gerekiyor. Örneğin, 1975-80 
arasındaki solun öyküsünün anlatıldığı metinler-
de, sol-içi şiddet olgusuna ilişkin tek bir satır bile 
bulamamak bunun en tipik örneğidir. 

Solun şiddet üretme kapasitesinin genellikle 
apriori tarzda tartışıldığını görüyoruz. Bilhassa 
liberal okumanın yatkınlığı bu yönde. İslâm ve 
şiddet ilişkisine dair oryantalist okumaların da 
yaptığı budur: texism/metincilik. Bu okuma solun 
doğası gereği şiddete meyyal olduğu argümanında 
ısrar eder. Eğer tarihi, düşünceler tarihi olarak 
okuyorsanız, bu argüman savunulabilir. Ancak 
sosyal-bilim şiddet meselesini bu denli apriori 
bir noktadan nesneleştiremez. Felsefi antropoloji, 
düşüncecilik bizim meselemiz olmamalı. Çünkü 
tarih benim için düşünceler tarihi değil, pratikler 
tarihidir. Bu açıdan analizi pratiklerden düşün-
celere doğru formülleştirmemiz gerekiyor. Yoksa 
aynı metne bakarak ve apriori tanımlamalarda 
bulunarak silahlı mücadeleyi savunan sol hare-
ketler ile bu yolu reddeden sol hareketleri açık-
lamak zorlaşır. Tıpkı tasavvuf ve selefiliği açıkla-
yamayacağımız gibi. Burada belki de Wittgenste-
incı argümanı dile getirmenin tam zamanıdır: dil 
kullanımdır. Bununla kastedilen dilin anlamının 
apriori, içsel, kapalı bir çıkarım olmadığı, anla-
mın açığa çıktığı asıl yerin “kullanım” ve “uygu-
lama” olduğudur. Bizim tartışmamızda aldığı 
boyut şudur: evrensel anlamı açık, apriori olarak 
saptanabilir tek bir sol anlamdan söz etmek ideo-
lojik olarak anlamlı olabilir, ancak bilimsel olarak 
bunun bir anlamı yoktur. Bağlamlara biraz daha 
odaklanmak gerekiyor. Türkiye’de “sol” sıfatının 
ne anlam ifade ettiğini sola evrensel, sabit bir 
anlam atfedip oradan türetemezsiniz ve kendisini 
sol olarak tanımlayan aktörlerin pratiklerini açık-
layamazsınız. Bakılacak husus ifadelerin anlam 
kazandığı pratiklerdir. İdris Küçükömer’in işaret 
ettiği sol-sağ sorunsalı bunun bir yansımasıdır. 
Konudan sapma pahasına geçerken şu notu düş-
mek isterim: siyasal alanı sağ-sol tasniflemesiyle 
düşünmek doğal bir durum olmayıp Frankafon 
bir kategorileştirmedir. 

Sol ve şiddet tartışmaları da yeni değil. Gerek 
dünya sol hareketinin gerekse de Türkiye’deki 
sol hareketin başından itibaren ana gündem 

maddesidir. Tartışmanın esası devrimci stratejinin 
ne olacağı sorununda düğümlenir. Günümüzde 
siyasal strateji tartışmalarının yeniden gündeme 
geldiğini görüyorsunuz. Solun yürüttüğü teorik 
tartışmaların neredeyse tamamının cevaplama-
ya çalıştığı “nasıl bir mücadele?” sorusu, daha 
meşhur bir ifadeyle “ne yapmalı?” sorusudur. 
Tarihsel-toplumsal pratikler içinde solun geçen 
yüzyılda büründüğü çehre askerileşmiştir. Buna 
uygun teorik bir aksam geliştirilmiştir elbet-
te. Sol siyasal tahayyülü belirleyen kavramların, 
metaforların, imgelerin askerileşmiş olduğunu 
görürsünüz. “Asker” geçen yüzyılın en temel 
siyasi figürüydü. İki dünya savaşından, sayısız 
askeri darbeden, iç savaştan, bölgesel savaştan, 
ulusal kurtuluş savaşlarından, devrimlerden söz 
ediyoruz. Savaş siyasetin ufkunu belirliyordu. 
(Sol siyaset ve savaş arasındaki ilişki özel ilgim 
olmasına rağmen burada giremiyorum.) Türkiye 
solunun da bu iklimden etkilenmesi kaçınılmaz-
dı. Stalinler, Maolar, Cheler, Ho Chi Minhler bu 
siyasi liderlerin hepsi askeri kişiliklerdir, askeri 
üniformaları olan şahsiyetlerdir. Solun savaş teo-
risine ilişkin yaklaşımların temeli büyük savaş 
teorisyeni Carl von Clausewitz’in Savaş Sana-
tı kitabında ileri sürdüğü şu anlayışa dayanır: 
savaş politikanın başka araçlarla yürütülmesidir. 
Clausewitz’in sol kanat öğrencileri (Marx, Engels, 
Lenin, Mao, Che) onun yaklaşımını “iç-savaş” 
çerçevesinde yeniden yapılandırmışlardır. Ulu-
sal kurtuluş savaşı, gerilla savaşı, öncü savaş, 
halk savaşı gibi stratejiler, sol siyasetin savaşla 
rabıtasını açık olarak ortaya koymaktadır. Yeni 
toplumsal hareketlere örnek gösterilen EZLN 
lideri Marcos’un statüsü bile “subcomandante”dir. 
Stratejikleştirilmiş bir siyasal vizyon, solun silahlı 
mücadeleye merakının tarihsel-toplumsal ve teo-
rik nedenlerine dair ışık tutar. Unutmamak gere-
kir ki sol siyasi polemiklerde şiddete ilişkin dile 
getirilen yargılar, belli bir stratejinin savunulması 
ya da reddedilmesi açısından anlamlıdır. Demem 
şu ki şiddet konusu stratejik tartışmaların en asli 
meselesidir ve devrimin yolunun silahlı mı silah-
sız mı olacağı tartışmasının bir yansımasıdır. 

Bu tartışmalar Türkiye’de ilk olarak 1965-73 
tarihsel kesitinde gündeme geldi. Bu süreç, sol 
hareketlerin geliştiği, çeşitlendiği, çatallandığı yıl-
ları ihtiva eder. Sol ve şiddet ilişkisine dair “tarih-
sel patika” ilk olarak 1970-73 momentinde açıldı. 
“Tarihsel patika” derken Charles Tilly’nin “patika 
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bağımlılığı” kavramını kast ediyorum. Tarihsel 
sosyolojik bir teorik modele referansla kurulmuş 
olan “patika bağımlılığı” kavramı, tarihin belli 
olaylar epizodu çerçevesinde alınmış kararlarla 
bir yola girdiğini ve sonrasında kararların kurum-
sallaşarak aktörler üzerinde “geri dönemeyiz” 
şeklinde bir baskı uyguladığını anlatır. Marx’ın 
“ölü diriyi yakalar” sözüyle veyahut “insanlar 
kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi 
keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar içinde 
yapmazlar, doğrudan veri olan ve geçmişten kalan 
koşullar içinde yaparlar, bütün ölmüş kuşakların 
geleneği, büyük bir ağırlıkla, yaşayanların beyin-
leri üzerine çöker” ifadesiyle anlatmak istediği 
patika bağımlılığıdır aslında. Zaman içinde giri-
len yol kurumlaşır, kalıplaşır, bugünün pratikleri 
üzerinde kısıtlayıcı ve belirleyici baskı uygular 
ve yeninin ortaya çıkmasını zorlaştırır. Bugün-
kü solun üzerine 1970’lerin ağırlığı çökmüş 
durumda ve girilen patikaya çok fazla bağımlılık 
var. Geçmişte girilen yoldan hâlâ yürünmekte 
ve oluşan patikanın kurumsallaşma ve değişime 
direnç gösterme kapasitesine bakılırsa değişim 
bugün için de oldukça zor. Çünkü patikada belli 
bir zaman yüründükçe girilen patikanın doğru-
luğuna olan inanç güçlenmektedir. Geri dönüşü 
olmayan bir yola girildiğinde zaman içinde terk 
edilmesi güç ideolojik patikalar (gelenekler) oluş-
maktadır. Üzerinde yürünen yola duyulan güven 
yoldan sapmalarla (heretikler) iyice kuvvetlenir. 
Sol içinde herhangi bir patikadan olmamak, yani 
herhangi bir gelenekten gelmemek değersizdir. 
Silahlı mücadele patikasına 1970’li yıllarda giril-
miştir ve yürüyüş devam etmektedir. Böylesi bir 
yolun neden açıldığı önemli bir meseledir. Bu 
konuda uzun bir yazıyı daha önce yazmıştık. İlgi-
li yazımızda, 1970-73 momentine ilişkin solun 
şiddet kullanma kapasitesini değerlendirirken 
analitik olarak ayrılabilen belli nedenleri ortaya 
koyabiliriz demiştik: i) ideolojik nedenler, ii) sol 
içi rekabet, iii) uluslararası bağlam, iv) karşı hare-
ketin baskıları (Öğütle ve Etil: 2014: 258). 

Sol-içi şiddet pratiklerini açıklamak söz 
konusu olduğunda “sol-içi rekabet” ve “ideoloji” 
unsurları öne çıkmaktadır. 1975-80 momenti, 
sol-içi rekabetin önemli bir siyasal-toplumsal 
olgu olarak gün yüzüne çıktığı bir dönemdir. Bu 
yıllar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en 
“karanlık” dönemidir ve yaşanan siyasal toplum-
sallaşma bir daha o oranda olmamıştır. Siyasetin 

yerelleştiği özel bir moment olan bu dönemde, 
kitleselleşen sol hareketler birbiriyle güç mücade-
lesi içine girmişlerdir. Uluslararası bağlam olarak 
Çin-Sovyet gerilimi önemli olsa da asıl nedenler 
siyasalın yerelleşme süreçleriyle alakalıdır. İde-
olojik faktörler de önemlidir ancak ideolojik 
olarak birbirine yakın sol hareketlerde yaşanan 
iç yarış nedeniyle dökülen kanları nasıl açıkla-
yabiliriz? Sol-içi rekabeti nasıl anlamak gerekir? 
Carl Schmitt’in sol örgütler açısından oldukça 
yerinde bir tespiti vardır: “en küçük sol hareket 
dahi” der “devlet gibi davranmaktadır”. Devlet 
gibi davranmayı Weber’in devlet tanımıyla birlik-
te düşündüğümüzde temel kavram “tekelleşme” 
olmaktadır. Weberyan tanımlamaya göre devlet,  
şiddet tekelini eline geçirmiş örgütlenmiş bir zor 
mekanizmasıdır ve sol hareketlerin deneyimle-
diği tam olarak bu devlet pratiğidir. Bu açıdan 
Marksizm-Leninizm çerçevesinde kurumsallaşmış 
her sol örgüt embriyon hâlinde bir devlettir. 

Neo-Weberyan bir analizci olan Tilly’nin 
tanımlamasına göre devlet kurma süreci,   belli 
bir grubun savaş yapma tekelini eline geçirmesi 
anlamına gelir. Sol örgütler geçtiğimiz yüzyılda 
büyük çoğunlukla buna talip olmuşlar ve parti 
yapılanmalarını devlet gibi kurmuşlardır. 1975 
sonrasında devlet kurma ve koruma olgusunun 
devletten “örgütlere” geçtiği bir süreç yaşanmıştır 
ki devletin yaptığı hamleler buna bir cevaptır. 
Bilhassa Dev-Yol’un “direniş komiteleri”, koruma 
ve kollama gücünü eline almak isteyen ve böylece 
devlete karşı meydan okuyan bir stratejiyi ima 
etmektedir. Devletleşmeyi Tillyci anlamda savaş 
yapma ve koruma erkini ele geçirme süreci olarak 
görmek gerekmektedir. Sol içinde güçlü örgütler 
arasında “koruma ve kollama” erkini tekeline 
alma konusunda ciddi kanlı mücadeleler yaşan-
mıştır. Başka bir ifadeyle savaş yapma tekelini ele 
geçirmek isteyen ve bu nedenle devletleşme eğili-
minde örgütler ortaya çıkmıştır. Örgütler arasın-
daki sınırların (frontier) askeri cepheler (front) 
hâline geldiği askerileşme süreçleri yaşanmıştır. 
Bu yıllarda grupların askeri temelde yeniden 
kendilerini örgütlendiklerini gözlemlemekteyiz. 
Devlet gibi davranmaya başlayan aktörler, devlet-
leşme süreçlerinde gözlemlenen iktidarın teknik, 
organ ve kaynaklar olarak başka grupların fiziki 
olarak yok edildiği olgusunu Türkiye özelinde 
üretmişlerdir. Çatışmaların yoğunlaştığı bir diğer 
konu “üyeler” üzerine yürütülen mücadeledir. 
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“Kaynak Mobilizasyonu Teorisi” çerçevesinde söy-
lersek örgütler “üye” kaynağına sahip olmak için 
birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişmişlerdir. 
Hareket güçlendikçe sol içinde tekel mücadelesi 
yoğunlaşmış ve bu yoğunlaşmanın motive etme-
siyle sol-içi şiddet pratikleri vuku bulmuştur. Ki 
bu çatışmanın ideolojik temeli “hakikati kendi-
sinin temsil ettiği” düşüncesidir. Burada siyasal 
sosyalleşmenin yerelliğinden söz etmek gerekir. 
O dönemde belli sol örgütler belli bölgeleri “kur-
tarılmış bölge” olarak ilan etmiş ve orada devlet 
görevini üstlenmiştir ve başka devletler (devlet ve 
diğer sol örgütleri kast ediyorum) oraya giremez 
olmuştur. Toplumsal mekânın adeta bir bütün 
olarak parsel parsel bölünmüş bir arsa hâline 
geldiği bir dönemden söz ediyoruz. Tüm bunların 
arkasından gelen 12 Eylül Askeri müdahalesinin, 
silah kullanma tekelini devletin yeniden ele geçir-
mesi ve koruma kollama görevinin kendisine ait 
olduğunu ilan ederek kendi iktidarını yeniden 
tesis etmesi olmuştur.

Devletler kuruluş süreçlerinde egemenliğin 
nişanesi olarak silahı tekeline alma mücadelesi 
verir ve kendisinden başka her yapıyı silahsızlan-
dırır. Kuruluş/yıkılış süreçlerine dair mücadeleler 
esasında silah tekelini ele alma, tutma veyahut 
parçalama sürecidir. Şeyh Sait İsyanı, Dersim 
İsyanı, yerel milis güçlerinin tasfiyesi merkezi 
ordulaşma sürecinde Türkiye tarihinden bildi-
ğimiz olgular. Devlet olmanın sıfatı bu nedenle 
Weber’e göre silah kullanma tekelinde düğüm-
lenir. Bu kriter açısından bakarsak silah tekeli-
nin (tek bir meşru silahın) olmadığı bugünün 
Irak coğrafyasında bir devletten söz edilemez. 
Türkiye’nin müzakere sürecinde politik hedef 
olarak koyduğu PKK’yı silahsızlandırma çalışma-
sının alamet-i farikası da egemenliğin tesis edil-
mesidir. Bu nedenle devletlerin suç-ceza rejim-
lerinde silahlı örgütler, devletin kurucu temeline 
saldırdıkları için en büyük cezaya çarptırılırlar. 
Devletlerin kuruluş sürecinde iki önemli olgu 
kendini gösterir; i) süreç içinde meşru ve meşru 
olmayan şiddet ayrımı kurulur (dolayısıyla meş-
ruiyet doğal değil tarihseldir) ve ii) süreç içinde 
zor (coercion) ile şiddet (violence) arasındaki 
ayrım da belirginleşir. Bu analitik ayrıma göre zor, 
“devletin kendi otoritesini dayatmak, egemenlik 
mekanizmalarının idamesini sağlamak açısından 
dayattığı şiddet pratikleriyken, diğeri ise söz 
konusu mekanizmaların reddine dayalı toplum 

katında somutlaşan şiddet pratikleridir” (Çeğin, 
2010: 44). Geçen yüzyılda açığa çıkan şiddet 
pratiklerinin arkasında büyük ölçüde devletin zor 
mekanizmaları vardır. Şiddeti konuşurken siyasal 
yelpazenin solunda yer alan sosyal-bilimcilerin 
devletin ürettiği şiddet vakalarına bakmalarının 
meşru zemini burasıdır. Siyasal aktörler açısından 
da devlet zoru, siyasal bir eylem olarak şiddete 
başvurmanın tarihsel arka planını oluşturmak-
tadır. Muhalif hareketlerin askerileşmesi devlet 
zoruyla ilişkisellik içinde değerlendirilmelidir. 
Benzer bir durum İslâm dünyasında silahlı müca-
dele yürüten örgütler açısından da geçerlidir. 
Cihat kavramının askerileşmesi devlet zoru ve 
emperyalizmin bölgede uyguladığı zora daya-
lı uygulamaları düşünülmeden anlaşılamayacağı 
ortadadır. Ancak yine de şiddetin devletten kay-
naklandığı argümanı doğru olsa da eksiktir. Top-
lumsal alandaki aktörler de önemli ölçüde şiddet 
üretme kapasitesine sahiptir. Toplumsal alandaki 
şiddet meselesi de yine sadece milliyetçi sağın 
uygulamalarının “para-militarizm”, “linç” çerçe-
vesinde nesneleştirildiğini görmekteyiz. Burası 
bizi haklı savaş-haksız savaş tartışmalarına götü-
rür; ancak sosyal-bilimin kalkış noktası normatif 
aksiyomlar olamayacağı açıktır. Bu siyasi aktörlük 
bakış açısıdır ve devletin uyguladığı şiddet pratik-
lerine odaklanır esas olarak. Bu siyasi perspektif 
iki konunun üzerine örter: sol örgütler arası şid-
detin ve yoldaşını öldürmenin. 

Yoldaşını Öldürmek: 

“Kan bizi birbirimize bağlar.”
Neçayev

Şimdiye değin iki temel eksenden söz ettik; 
i) ideolojik geleneğin etkisi ve ii) alan pratikleri. 
İdeolojik bagajla; Marksizm-Leninizm ideolojisi 
çerçevesinde oluşturulmuş olan “sınıf mücadele-
sinde tek bir akım vardır” kabulünü ve “hakikati 
temsil etme tekelciliğine” dayanan anlayışı kast 
ediyoruz. Alan pratikleriyle ise; yerel bölgelerde 
iktidar tesis etme pratiklerini kast ediyoruz. Bu 
iki faktörün sol-içi şiddet pratiklerinde nasıl işle-
diğine vurgu yaptık. Şimdi geldiğimiz noktada 
ise buna bir üçüncü ekseni eklemek gerekecek: 
küçük grup üyelikleri. Yılmaz’ın çalışmasının 
temas ettiği yer de burası. Nasıl oluyor da eşit-
lik, özgürlük, kardeşlik söylemiyle hareket eden 
örgütler “yoldaşlarını” öldürebiliyorlar? 
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Kitabın bize anlattığı öyküler üzerine konuş-
mazdan evvel kitap hakkında birkaç şey söylemek 
istiyorum. Yazarın meseleyi bilimselleştirmek gibi 
bir kaygısı yok ki bunu yazardan beklemek 
haksızlık olur. Yılmaz sadece 1992-2002 yılları 
arasında PKK davasından tutuklu olduğu süreç 
içinde hapishanelerde tanık olduğu örgüt içi 
şiddet pratiklerini anlatıyor. Üslubu, konusu ve 
argümanları çerçevesinde kitabın oldukça cesur 
bir eser olduğu şüphe götürmez. Şu ifadelerde 
olduğu gibi: “12 Eylül’de Diyarbakır hapishane-
sinde mağdur olanlar, 90’ yıllarda Bayrampaşa 
hapishanesinde zalim oldular”; 
“hapishanede tanıdığım bütün 
romantik devrimciler bir zalimden 
kurtulayım derken, başka bir zalim 
iktidarın kurbanı oldular”; “özgür-
lük mücadelesi veren örgüt, ironik 
biçimde, köle insanı yaratma çabası 
içinde oldu”; “her muhalif sesi ajan 
görmeye müsait hapishane örgü-
tü”; “devlet öldürdüğünde cinayet, 
katliam oluyor, örgüt öldürdüğün-
de devrimcilik”, “içinde yaşamak 
istemediğin devrimi yapmak”, 
“kendi evlatlarını yiyen devrim-
ciler”... Kitap hapishane içindeki 
örgütlü sol grupların gündelik hayatlarını gözler 
önüne seriyor. Yılmaz çalışmasında tanık olduğu 
olayları çok iyi bir şekilde tasvir edip  anlatmış. 
Devletin hapishanesinde örgütün hapishanesini, 
devletin cezasının yanında örgütün cezalandır-
malarını ortaya koyuyor ve pandoranın kutu-
sunu açıyor. Bu sayede şiddetin analizini devlet 
ve örgüt çatışması temelinde kuran (“şiddetin 
kaynağı devlettir” anlayışı) yanlı okumayı ber-
taraf ediyor. Şiddeti ortaya çıkaran dinamiklerin 
arasında örgütün karakteri, hedefleri, örgütlenme 

tarzının doğrudan etkisi olduğunu gösteriyor. 
Anlatılan öykülere baktığımızda infazcının sadece 
devlet olmadığını görüyoruz.  Yılmaz örgütlerin 
uyguladığı iç şiddet repertuarlarını betimlemek-
le kalmıyor, haklı olarak eleştirisini “Leninist 
Parti” anlayışının eleştirisine doğru genişletiyor. 
Ve böylelikle öykülerini anlattığı şiddet vakaları-
na neden olan (kendisinin ifadesiyle) “sistemle” 
hesaplaşıyor. Başka bir ifadeyle kitap kendisini 
radikal/devrimci sol örgütlerin üyelerine uygu-
ladıkları şiddeti anlatmakla sınırlandırmamakta, 
belli bir sol anlayışın eleştirisine yönelmektedir. 

Bu eleştiri ise 1970’li yıllarda içine 
girilen patikaya bağımlılığı söküp 
atmayı hedefleyen bir teşebbüstür. 
Umalım ki bu anlatılan öyküler 
sol cenahta söz konusu patika-
nın sorgulanmasına ve muhasebe 
yapılmasına neden olur. Yılmaz 
yukarıda alıntıladığımız gibi pek 
çok sarsıcı eleştiriler dile getirmek-
te, romantizm ile gerçeklik veyahut 
teori ile pratik arasındaki mesafe-
yi acı tecrübelerle deneyimlediğini 
belirtmektedir. Bu tecrübelerden 
sağçıkan Yılmaz, “tanık” sıfatıyla 
öznel tonu çok yüksek bir yerden 

hadiseleri betimlemektedir. Kendi tabiriyle bu 
hadiseler romantizmle başlayan devrimciliğin tra-
jediyle son bulmasının öyküsüdür. Bu öyküleri 
anlamak için ilk olarak “militan kariyeri” kavra-
mına atıf yapmak istiyorum.

“Militan kariyeri” kavramı Weberyan sosyo-
lojik geleneğe bağlı toplumsal hareketler çalı-
şan sosyal-bilimcilerin kullandığı bir kavramdır. 
Özellikle de bireyin hangi koşullarda siyasal 
aktivizm içine girdiğine bakan “siyasal angaj-
man” çalışmalarının sık atıf yaptığı bir kavramdır. 

Zaman içinde girilen yol kurumlaşır, kalıplaşır, bugünün pratikleri üzerinde kısıtlayı-
cı ve belirleyici baskı uygular ve yeninin ortaya çıkmasını zorlaştırır. Bugünkü solun 
üzerine 1970’lerin ağırlığı çökmüş durumda ve girilen patikaya çok fazla bağımlılık 
var. Geçmişte girilen yoldan hâlâ yürünmekte ve oluşan patikanın kurumsallaşma ve 
değişime direnç gösterme kapasitesine bakılırsa değişim bugün için de oldukça zor. 
Çünkü patikada belli bir zaman yüründükçe girilen patikanın doğruluğuna olan inanç 
güçlenmektedir. Geri dönüşü olmayan bir yola girildiğinde zaman içinde terk edilmesi 
güç ideolojik patikalar (gelenekler) oluşmaktadır.
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Bu kavramla militanların siyasal hayat boyunca 
kariyerlerinin nasıl seyrettiğine odaklanılmakta-
dır. Fillieule’nin belirttiği üzere siyasal aktivizm 
çalışmalarında angajman, zamana bağlı olarak 
ele alınmakta, siyasal bağlılığın kurulması kadar 
sürdürülmesi ve sonlandırılması da toplumsal 
hareketleri çalışan sosyal-bilimciler tarafından 
değerlendirilmeye başlanmaktadır (Fillieule’den 
aktaran Uysal, 2013: 178-79). Angajmanın biçim 
ve seyrine ilişkin bu yeni eğilim “militan kariyeri” 
kavramının ön-plana çıkmasına neden olmuştur. 
Kariyer kavramı, nesnel pozisyon değişimleri 
anlamına gelen, mesleğe girişte ve o mesleğin 
icrasında geçilen aşamaları ve buna bağlı bir 
dizi öznel değişimi anlatır. Kariyer kavramından 
esinlenerek türetilen militan kariyeri yaklaşı-
mı, bireyin geçirdiği aşamaları, dönüşümleri, 
davranışlarını ve bakış açıklarını yeniden inşa 
etmeye olanak tanır (Uysal, 2013: 179). Üzerine 
konuştuğumuz örgütlerin “illegal örgütler” olması 
nedeniyle Doug McAdam tarafından kullanılan 
“yüksek riski bağlanma” (1986) kavramına da 
başvurmak gerekmektedir. 

Sonuçta üzerine konuştuğumuz partiler, yasa-
dışı olarak örgütlenmiş, silahlı mücadeleyi savu-
nan sosyalist, ulusal kurtuluşçu, devrimci örgüt-
lerdir. Bu tip örgütlenmelere giriş ve çıkışlar 
(angajmanın başlaması ve sonlandırılması süreci) 
herhangi bir yasal partiye giriş ve çıkıştakine 
benzer protokollerle olmaz. Kendine has, daha 
incelmiş protokoller işlemektedir. “Üyeliğin” çok 
ağır şartları vardır; bedel ödenmesi gerekir, çok 
ağır şartlara uymak gibi yüksek riskler alınma-
lıdır. Yüksek riskler üstlenerek silahlı mücadele 
yürüten illegal örgütlere katılan aktörlerin öde-
diği aidatlar arasında ölme, öldürme, işkencelere 
katlanma, talimatlara uyma, gerektiğinde en yakı-
nındaki insanı dahi katletme vardır. Sempatizan 
düzeyinde başlayan siyasal aktivizm ve bağlanma 
örgüt üyeliğine kadar gitmektedir. Örgüt içinde 
kariyeri yükselen bireylerin angajmanı yükselişle 
birlikte artmaktadır; üyeler evlenmez, tüm haya-
tını örgüte “adar” ve profesyonel olarak kadro 
olurlar (profesyonel devrimci). Her kadrodan 
beklenen görev kadronun kıdemiyle paralellik 
arz eder. Örneğin sempatizanın tutumuyla par-
tizanın tutumu aynı ölçütlerle değerlendirilmez 
ki devletin ceza rejimi de benzer bir mantıkla 
iş görür. Sempatizandan kadroya doğru süreç 
militanın kariyerini oluşturur. Militanın kariyeri 

iyi durumda sempatizandan kadroya, kadrodan 
parti yöneticiliğine ve sonunda “şehitlik”e uzanır. 
“Şehit” olduğunda ismin bir yere verilerek yaşatı-
lırsın. Partiler şehitlerine bu anlamda çok değer 
verir. Kademe kademe ilerleyen militan kariyeri 
mantıksal olarak sürekli kıdem alan memurların 
kariyer sürecine benzetilebilir. Weber’in bürok-
ratik rasyonalite olarak işaret ettiği tam da bu 
tarz rasyonel temelde işleyen bir örgütlenmedir. 
(Meselenin elbette psikolojik duygu boyutları 
vardır, ancak bu yazıda konumuz olmadığı için 
girmiyorum) Nasıl ki devlet memuru olmanın 
asgari ve azami şartları varsa (belli memuriyetlere 
giriş kolayken üst-düzey memuriyetlere girmek 
daha zordur) sözünü ettiğimiz örgütlerde benzer 
bir mantıkla çalışır; belli kadrolara gelmek kolay-
ken, daha üst düzey kadrolara gelmek çok daha 
fazla vasfa sahip olmayı gerektirir. 

Peki örgütler açısından herkesin kariyeri bu 
güzergâhı mı izler? Yoldaşını Öldürmek kitabında 
anlatılan militan kariyerleri hiçte böyle neticelen-
mez. Örgütlerin beklediği liyakatlara uymayan 
davranışlar cezalandırılır, kıdemleri durdurulur, 
üyelikleri askıya alınır ve angajmanları sona 
erdirilir. Yılmaz’ın anlattığı öykülerdeki militan 
kariyerleri kabaca şöyledir; sempatizandan örgüt 
üyeliğine, sonra yakalanma, hapse girme, sorgu-
lama, çözülme, üyeliğinin askıya alınması, ceza-
landırılma ve öldürülme. Hapishanede devletin 
uyguladığı “işkence” ve “sorgulamalara” eylemci-
nin sergileyeceği performans militan kariyerinde 
oldukça etkilidir; ya direnir “devrimci” olursun 
ki bunun politik örgüt içindeki getirisi çok yük-
sektir ya da sorguda çözülür “hain” ilan edilirsin. 
Heresiyolojik jargondan kastımız “ajan” “hain”, 
“işbirlikçi” gibi sapma tanımlamalarıdır. “Sorgula-
ma” süreci militan kariyerinin düğüm noktasıdır, 
sorgu süreci âdete siyasal angajmanın devam 
mı edeceği yoksa sonlanacağını belirleyen temel 
mekanizmadır. Militanın karşılaşacağı şiddet 
“kalma” ve “gitme” süreçlerinde oldukça etkilidir. 
Uzun günler süren işkencelere dayanma oldukça 
zor olduğunu düşünüldüğünde herkes bir şekilde 
çözülür. İki kariyer rejimi arasında kalan bireyin 
hâli-pür melâli ortadadır: ya devletin hapishanesi 
ya hapishane içinde örgütün hapishanesi. Yılmaz 
“şehit” ilan edilmekle “hain” ilan edilmek arasın-
daki farka dikkat çekiyor ve çarpıcı bir ifadeyle 
kefensiz yatanlardan söz ediyor. Çözülen kadro-
ların üyelikleri ranza hapsiyle askıya alınır ve parti 
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kararıyla çoğunlukla ajan/hain ilan edilir. Ve bazı 
durumlarda kesilen ceza “idam”dır. İşkenceden 
çözülmeden çıkmak ise militan kariyeri açısından 
oldukça değerlidir. Bu durumu ve örgütün ceza 
rejimini Yılmaz şu sözlerle anlatıyor: “90’lı yıllar-
da hapishaneye polis sorgusunda direnmiş biri 
olarak gelmenin ayrıcalıkları olduğunu öğrendim. 
Uzun süre devrimci olarak gösterildim. Ama ne 
zaman ki örgüt yönetimini eleştirmeye başladım, 
o günden sonra özellikle örgüt sorumlularının 
yaklaşımı değişmeye başladı (...) Beni en çok 
rahatsız eden şey, polis sorgusunda çözülen insan-
lara yapılan kötü uygulamalardı. Örgüt bu konu-
da çok acımasızdı. Çözülen herkese ‘Uygulama’ 
denilen ceza veriliyordu. Bu cezalandırma biçimi-
ni, sosyal ilişkilerden uzak tutma, yani dışlama ve 
ranza hapsi olarak özetleyebilirim” (Yılmaz, 2014: 
13-14). Sorguda çözülen militan sosyal ilişkiler-
den tecrit edilir. Cüretkâr bir tespitte bulunursak 
bu süreçler F Tipi hapishane mantığının devletten 
önce örgütler tarafından hayata geçirildiğinin bir 
ifadesidir. Yeri gelmişten şöyle bir tespitte daha 
bulunalım: Yılmaz’ın anlattıklarına bakılırsa 1996 
ve 2000 yıllarındaki örgütlerin açtığı ölüm orucu 
süreçleri bugüne kadar sol kamuoyunun tartıştığı 
zemini sorgular niteliktedir. Hapishane içerisinde 
hapishane kuracak güce sahip örgütlerin devlet 
tarafından etkisizleştirilmesi tekelleşme çerçe-
vesinde düşünülmeli ve bunun sorguda çözül-
müş militan açısından önemi hesaba katılmalıdır. 
Yılmaz’ın bu yönlü tespitini uzunluğu pahasına 
aktarmak istiyorum: “(…) ‘96 ölüm orucunun 
hapishanelerdeki kötü uygulamalara karşı yapıl-
dığını düşünmedim hiçbir zaman. Bu eylemin 
asıl büyük iki amacı vardı. Bunlardan biri, iktidar 
oldukları Bayrampaşa hapishanesi gibi bazı hapis-
hanelerde var olan durumu korumak, dışarıda ise 
sürekli polis operasyonlarıyla darbe yiyen, örgüt 
içi bölünmeler sonucunda ise küçülen ve dağılma 
noktasına gelmiş olanların, içeriden direnerek 
dışarıdaki örgütü kurtarma girişimi olarak değer-
lendirmek bana gerçekçi gelmiştir (…) Ölümler 
üzerinden siyaset yapmayı geçmişten beri alışkan-
lık haline getirenler, ’96 ölüm orucu eyleminde 
bunu fazlasıyla yapmış oldular. Ölüm orucu son-
rası ise ‘Devrim şehitleri ölümsüzdür!’ üzerinden 
yapılan siyasi propagandalar anlatmaya çalıştığım 
şeyleri fazlasıyla belgelemiş oluyorlardı (Yılmaz, 
2014: 155-56). 

Hapishaneler 90’lı yıllarda radikal sol örgüt 
militanlarının politik kariyerlerinde, geçmeleri 
gereken en önemli testlerin olduğu bir yerdi. 
Hapishanede ya örgütle bağlar güçlenir ve kemik-
leşen militan demirden bir iradeye sahip olur ya 
da davaya ihanet eden hainler olarak kariyerleri 
sonlanır. Yüksek riskli bağlanmaya dayalı mili-
tanlığın sonlandırılması pasif bir biçimde olmaz. 
Bunun nedeni, ayrılmak isteyen militanların ceza-
landırılmasının yanı sıra katılım kararıyla açılan 
patikaya bağımlılığın yoğunlaşması ve ayrılma-
ların biyografik sonuçlarının ağır olmasıdır. Yer 
altı örgütlenmelerinde örgütün üyeleri arasındaki 
duygusal yatırımın derecesi ayrılma süreçlerin-
de (yaşam dünyası terk edildiğinde) psikolojik 
sorunların, travmaların, adaptasyon sorunlarının 
yaşanmasına neden olabilmektedir. Psikolojik 
sorunlar da siyasi angajmanın sonlandırılması-
nın bir nedenidir. “Hain”, “ajan” suçlamalarıyla 
gerçekleşen ayrılmaların psikolojik açıdan neden 
olacağı sonuçlar ve yıkımlar çok daha derinden 
olmaktadır. Yer altının yaşam dünyası ve düşünüş 
tarzı yer üstünde olandan çok farklıdır. Elbette 
anlatılan süreç tek taraflı olarak yaşanmaz ve tek 
yanlı bir analizle anlaşılmaz. İlişkisel ve topolo-
jik düşünmek gerekmektedir. Devletin itirafçılık 
kurumuna karşı örgütler “hain”, “ajan”, “işbir-
likçi” ilan etme stratejisiyle karşılık vermekte 
ve örgütün devamlılığını sağlamak istemekte-
dir. Hainlerin cezalandırılması örgütün varlığının 
sürdürülmesi açısından işlevseldir. Hareketlerin 
cezalandırma pratikleri de “karşı hareketle” olan 
mücadeleler çerçevesinde ilişkisel düşünmek 
gerekmektedir. 

Yılmaz’ın gösterdiği gibi “çözülmeler” örgüt-
lerin rasyonaliteleri açısından temel ayıklayıcı 
mekanizma işlevi görürler. Devlet ile örgüt ara-
sındaki temel mücadele militanın bedeninde 
gerçekleşir. “Çözülme” üye olmak ile olmamak 
arasına sınır çizgisi çeker, militanın politik kariye-
rini belirler. Yazarın anlattığı militanların kariyeri 
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oldukça iç yakıcıdır: Devrimci mücadele içindeki 
kişiler, yolun belli bir döneminde partili yoldaş-
ları tarafından infaz edilmektedirler. Bu infazlar, 
diğer üyelerin partiyle olan bağımlılıklarını per-
çinlemektedir. Bu uygulamalar angajmanın cebri 
karakterine ışık tutmaktadır. Siyasal angajman 
üzerine çalışan isimler genellikle, militanın gitme 
ve kalma süreçlerinde karşı-hareketin yaptığı 
baskıların etkisi üzerinde duruyorlar ve örgütün 
iç yapısının ve özellikle de örgütün baskılarının 
angajman üzerindeki etkilerine değinmiyorlar. 
Örgütlerin baskılarının (suç ve cezalandırma reji-
minin) gitme ve kalma süreçlerinde kayda değer-
dir. İnfazlara varan sorgulamaların mantığı, üyeyi 
yeniden kazanmak değildir, mesaj örgütün diğer 
üyelerinedir. Örgüt bu tip infaz pratikleriyle ken-
disini üyelerine bir zorunluluk olarak dayatmak-
tadır. Lenin’in Tasfiyecilik üzerine yazıları bu tarz 
bir mantığın gelişmesinde son derece belirleyici 
olmuştur. Tasfiyeci mantık (örgüt içinde temizlik) 
örgüt içinde temel ayıklayıcı mekanizmadır; dost 
düşman ilişkisinin yoğun bir derecede deneyim-
lendiği silahlı mücadele veren illegal örgütlerde 
“ajan” olarak etiketlenmek ve üzerinde bir kuşku-
nun olması militanın akıbetini etkiler. “İç düşman 
daha tehlikelidir” temel kodlarından hareketle 
içerdeki ayrılıklar ortadan kaldırılmaktadır. Parti 
içi bölünmeler ve hizipler örgüt içi infazların ana 
nedenleri arasındadır. Yılmaz son derece parano-
yak devrimci tipolojisi çizmektedir ve iç düşmana 
olan hassasiyet göz önüne alındığında, tespitinde, 
bana göre haklıdır. 

Polis sorgusunda konuşmama eylemciye ciddi 
bir prestij getirir ve parti içerisinde onu söz sahi-
bi kılar. Kıdemli militanların işkenceden geçen 
insanın bedenini okumada uzmanlaşmışlardır; 
bedeni analiz ederek işkencenin hangi düzeye 
kadar sürdüğünü ve militanın ne kadar diren-
diğini, çözülüp çözülmediğini anlıyorlar. Bedeni 
okumadaki bu yatkınlık antropologları kıskandı-
racak cinsten. Michel Offerlé’nin  ifadesini kulla-
nırsam, “dayanıklılık kayıtları” olarak işkenceler, 
militanın güzergâhını belirleyen yol ayrımlarıdır. 
Yerinde bir benzetmeyle demir yolu makasları-
dır. Bu süreçler kahramanlaşma ya da hainleşme 
süreçleridir. Bunun yanında Yılmaz’ın anlattığı 
kariyeri olumsuz yönde etkileyen bir diğer husus 
parti kararlarını eleştirmektedir. Örgüte muha-
lefet etmek, kişinin örgüt içindeki konumunu 
zayıflatır. Eleştiri partiyi yıpratma olarak algıla-
nır. Militan anti-propaganda yaptığı gerekçesiyle 

“meşruiyet” kaybına uğrar. Her şeyin savaş üzeri-
ne kurulu olduğu bir yapıdan söz ettiğimizi bile-
lim ve ağır bir savaş hukukunun uygulandığını 
belirtelim. Örgütlere göre en büyük suç savaştan 
kaçmak, emirlere uymamak, eylemden kaçmak-
tır. “Her şey savaş üzerine kurulduğu için, geri 
planda kalan değersizleşiyordu” (Yılmaz, 2014: 
37). Yılmaz’ın işaret ettiği üzere “çizgi suçu” en 
ağır suçtur. Politik bir farklı görüş söz konusu 
olamaz. “Bursa’da kıymetli kadro ve tercih edilen 
devrimci tipi, askeri kişilik denilen, örgütlerin 
tüm talimatlarını sorgulamadan yerine getiren 
kişidir” (Yılmaz, 2014: 88). Parti tüzüğünün 
ihlali uyarma, kınama, partiden ihraç gibi ceza 
yaptırım süreçleri, legal siyasal partilerde yaşandı-
ğından farklı yaşanılır. “İdam”lar partiden ihracın 
temel mekanizması olabilmektedir. “Yaşamı boz-
mak”, “bozgunculuk”, “yoz yaşam”, “parti karar-
larına uymama” tüm bunların hepsi cezalandı-
rılma gerekçeleridir ve tüm bu pratikler örgütün 
devamlılığını, çelikliğini üreten mekanizmalardır.

Yılmaz’ın, zamanla infazların sapma olmadı-
ğını, yani örgütün belli kadrolarının yapmadı-
ğını, bu anlayışın “sistem”den kaynaklandığını 
düşünmesi, kanaatimce oldukça doğru bir tespit. 
Sistemden kastettiği Leninist Parti yaklaşımıdır. 
Peki, o hâlde nedir Leninist Parti? Diğer par-
tilerden hangi özellikleriyle ayrılır? Meselenin 
tarihi epey uzun olmakla birlikte kısaca anlatalım. 
Menşevikler ile Bolşevikler arasındaki 1902 yılın-
da gerçekleşen ayrımın temeli kimin “partili/üye” 
olacağına bağlı tüzük maddesidir. Menşeviklere 
göre parti üyesi olmak için “aidat ücretini” düzen-
li olarak yatırmak yeterlidir. Lenin’e göre ise 
partili olmanın şartı parti adına aktif olarak 
çalışmak, partinin görev ve talimatlarını eksiksiz 
yerine getirmektir. Demokratik merkeziyetçilik 
olarak formülleştiren yaklaşıma göre karar alma 
süreçlerine demokratik katılım sağlanacak (ki 
pratikte pek mümkün olmamıştır), kararların 
uygulanmasında ise birlik. Lenin buna demirden 
disiplin demektedir ve parti, iç savaş stratejisine 
uygun olarak yapılanır. Bunun anlamı şu: partinin 
talimatına katılmasa dahi, talimatı sorgulamadan 
uygulamak partilinin görevidir. Yılmaz’ın “işte 
tüm mesele bu!” dediği yer burası: “yanlış bir 
talimatı tartışmaksızın uygulatan ve uygulamasını 
zorunlu kılan bir sistem! Bu sistem son derece 
askeri ve katı kuralları olan bir sistem (…) rapor 
ve talimatlarla çalışan savaş yürüten bir örgüt 
modeli (…) Bu sistem ve işleyiş olduğu müddetçe 
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örgüt içi infazların devam edeceğini anlıyordum 
(Yılmaz, 2014: 92). Kurallara uyanların kıymetli 
görülüp kıdem verildiği bir sistemi sorguluyor. 
Devlet gibi örgütlenmenin teorik temelleri bura-
lara dayanmaktadır. Lenin tarafından geliştirilen 
parti modeli, üyeler için çok katı içine alma ve 
dışına atma mekanizmaları getirir ve heresiyolo-
jik jargon (“sağ sapma”, “sol sapma”, “döneklik”, 
“hain”, “işbirlikçi”, “ajan”) bu parti modelinden 
çıkmıştır. Parti içi mücadele sınıf mücadelesinin 
en yoğun arenası olarak görülür ve sağlıklı bir 
parti işleyişi için farklı görüşler tasfiye edilmelidir. 
Yılmaz, modelin partili öznesini şöyle tarif ediyor: 
“beni anlayan bir örgüt merkezi değil, örgüt mer-
kezini anlayan bir ben” (Yılmaz, 2014: 84). Ve bir 
üst yetkilinin kendisine söylediği şu sözleri nakle-
diyor: “Bize akıl veren lafazan tipler değil, iş yapa-
cak fedakâr militanlar lazım” (Yılmaz, 2014: 88). 

Devrimci şiddet ve devrimci zor arasında bir 
ayrım yapmak gerekiyor. “Şiddet” yerine “zor”u 
merkeze çekmemizin nedeni sözü edilen örgütle-
rin devlet gibi örgütlenmeleridir. Devlet gibi işle-
yen örgütün üyelerine uyguladığı şiddet pratikle-
rini açıklamak açısından yukarıda Tilly’den hare-
ketle gerçekleştirdiğimiz “zor” (coercion) ile “şid-
det” (violence) arasındaki ayrıma atıfla “devrimci 
zor” kavramsallaştırmasını öneriyorum. Devrimci 
bir ideoloji çerçevesinde devleti yıkmaya ve dev-
let kurmaya çabalayan kolektif aktörlerin kendi 
içlerinde gerçekleştirdikleri şiddetin her türlü-
sünü “devrimci zor” olarak nitelemek mümkün. 
Örgütler bu anlamda devlet gibi sorguluyor, yar-
gılıyor, hapsediyor, cezalandırıyor. Hatta devletin 
kaldırmış olduğu hâlde sol örgütler hâlâ idam 
ediyorlar. Partinin devlet gibi davrandığı tespiti-
mizi Yılmaz’ın bizzat deneyimden soyutladığını 
görüyoruz: “Henüz iktidar olamamıştık ama her 
örgütün henüz iktidar olamamış bir devlet oldu-
ğunu, örgütün hapishane komünlerinde yaşaya-
rak acı çekerek öğrendim” (Yılmaz, 2014: 86-87). 
Ona göre her örgüt henüz iktidar olamamış bir 
devlettir. Yukarıda alan tutma mücadelesinden 
söz ettiğimiz bölümde devrimci örgütlerin pra-
tikte iktidar tesis ettikleri “kurtarılmış bölgeler-
den” söz etmiştik. Hapishanelerde ironik biçimde 
devrimci örgütlerin kurtarılmış bölgeleri ve ciddi 
bir iktidar tesis ettiklerini görüyoruz. Kurtarılmış 
alanlarda devlet gibi davranma yatkınlıklarını 
pratikleştirdiklerini görüyoruz. Hapishane içinde 
hapishane tesis etmek az buz bir iktidar pratiği 
değildir. Yılmaz’ın hapishanedeki örgütler arası 

ilişkileri devletlerarası ilişkilere benzetmesi ve 
yapılan infazların diğer örgütlerce “iç işleyiş” 
olarak tanımlanarak karışılmaması benzetmesinin 
haklılığını gösteriyor. 

Küçük Grup Üyeliğinde Antropolojiyi İşe Koşmak:

Girişte üç analiz düzeyinden söz etmiştir; 
makro, mezo ve mikro. Önceki bölümde mikro 
düzeye ilişkin sosyolojik ve siyasal analizlerde 
bulunduk. İdeoloji temelli analizler, söz konusu 
olgunun pek çok niteliğini dışarıda bırakma riski 
taşıdığından analizin antropoloji düzeyini katet-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü angajma-
nın ideolojik boyutlarının yanında antropolojik 
boyutları da bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle 
“angajman”  salt bilinçsel, ideolojik nedenlerle 
gerçekleşmez. Ancak küçük grup üyeliklerinde 
sosyolojik bakışın yetersiz kaldığı ve toplulu-
ğun kuruluş mantıklarının ortaya çıkarılması 
adına analizin antropolojkleştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Haddi zatında sosyoloji ile ant-
ropoloji arasındaki sınırların iyice belirsizleştiği 
bir düzeydeyiz. Bu ilişkinin kurucu temelleri hiç 
kuşkusuz Durkheim’a gitmektedir. Özellikle de 
Durkheim’ın Dini Hayatın İlkel Biçimleri çalış-
masına. Antropolojikleştirilmiş bir Durkheim, 
Amerikan Sosyoloji geleneğinde Goffman, 
Garfinkel gibi isimler üzerinde son derece etkili 
olacaktır ve bu bağlantı Türkiye’de es geçilen 
bir bağlantıdır. Konumuz açısından Goffman’ın 
Damga: Örselenmiş Bir Kimliğin Üzerine Notlar 
isimli meşhur çalışması suçun, anomalinin nasıl 
inşa edildiğini anlamak açısından yardımcı ola-
bilir. Buna geçmeden önce Hamit Bozarslan’ın 
doğru ama bir o kadar da eksik bir tespitini eleş-
tirmek istiyorum. Bozarslan “şiddet” meselesinin 
neden sosyal-bilimlerin konusu hâline gelemedi-
ğini, neden sosyal-bilimler şiddeti sorunsallaştıra-
madığını soruyor ve cevap olarak şunu söylüyor: 
“(…) şecereleri itibariyle pozitivizmin çocukları 
olan sosyal bilimlerin, genellikle toplumsal kaide-
lere ve tarihsel eğilimlere ağırlık vermeleri, ‘kural 
dışı’ davranışları ve sosyalizasyonları ‘anomi’ kav-
ramıyla açıklamaya yönelmiş olmaları. En sevdi-
ğim sosyologlardan biri olan Peter Berger ‘temel 
sosyolojik sorun suç değil, kanun, boşanma değil, 
evlilik, ırk temelli ayrımcılık değil, ırk temelinde 
katmanlaşma, ihtilal değil, iktidar’ derken, kıs-
men de olsa, sosyal bilimlerin korkarak yaklaştık-
ları bu ‘tehlikeli’ konuların ‘kural dışılığına’ atıfta 
bulunmaktadır” (Bozarslan, 2011: 11). Bu tespit 
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doğru olmakla birlikte madalyonun bir yüzüdür. 
Durkheim’ın çalışmalarını göz önüne alırsanız 
“intihar”, “anomi”, “suç” gibi konular üzerine dur-
duğunu görürsünüz. 1970’li yılların sosyal-bilim 
konularını düşündüğümüzde yasaları, tarihsel 
eğilimleri, aileyi, kuralları çalışan sosyal-bilimci 
bulmakta zorlanırsınız. Sosyal-bilimcilerin başın-
dan beri norm ile anamoli arasındaki diyalektiğin 
farkındadırlar. 

Gelelim antropolojikleştirme meselesine. 
Antropoloji topluluğun kuruluş ilkelerini, kural-
larını araştıran bir çalışma sahası. Hangi pratikler 
yoluyla topluluğun kimliğinin nasıl kurulduğuna 
bakıyor kabaca. Bir topluluğa dâhil olma, üyeli-
ğin başlaması, yükselme, sonlandırılması süreç-
leri biraz da antropolojik meseleler. Bu anlamda 
illegal sol örgütlerin antropolojisinin yapılması 
gerekmektedir. Bu çerçevede örgütlerin giriş ve 
çıkışlarının tespit edilmesi gerekir; 
topluluğun kendi grup aidiyetinin 
nasıl kurulduğu, kabul ritüelleri, 
cezalandırmalar, grubun kutsalları, 
kurbanları antropolojik açıdan göz 
önüne alınmalıdır. Yılmaz’ın “hain” 
kabul edilerek infaza uğrayan üye-
lere “günah keçisi”, “kurbanlık 
koyun” üzerinden atıfta bulunma-
sı anlamlıdır. Antropolojik açıdan 
topluluğu kuran, “sınır çizme” 
edimleridir. İçerisi ve dışarısı ara-
sına çok katı sınırlar bizim örneği-
mizde infazlarla, damgalamalarla, 
heretikleştirmelerle çekilir. Örgüte 
kabul ritüelleri oldukça zorlayıcıdır. Örgütün 
içerisi ve dışarısı arasına nasıl sınırlar çektiği, kut-
sallarını nasıl oluşturduğu, cezalandırarak dışarı 
atma mekanizmalarının neler olduğu, totem ve 
tabularını cemaatini kurmak için nasıl operasyo-
nelleştirdiğini, inanç sistemini nasıl örgütlediğini 
çalışmak gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir 
cemaate kabulden söz etmiyoruz; hâliyle giriş 
ve çıkışlar herhangi bir sivil toplum örgütüne 
giriş ve çıkışlarda olduğu gibi basitçe olmaz. 
Toplulukların çok ciddi kabul törenleri vardır. 
Askerileşmiş illegal sol örgütlerde girişler genel-
likle “yemin”lerle olur. “Yemin” cemaati kuran 
temel bir işlemdir ve yemin bozulduğunda üye 
cemaatin dışına atılır. 

Goffman’a göre topluluk içerisinde “etiketle-
yici”, “tasnifleyici” pratikler topluluğun kurul-
masının temelidir. Ona göre toplum “kişileri 

kategorize etme araçlarını ve herbir kategorinin 
mensupları için sıradan ve doğal olduğu düşü-
nülen nitelikler bütününü tesis eder. Goffman 
tasnifleyici bir pratik olarak “damga”nın (stigma), 
çok temel bir sosyal ilişki biçimi olduğuna dikkat 
çekiyor (Goffman, 2014: 31). Damga/etiketleme 
Goffman’ın vurguladığı üzere toplumsalın işleyiş 
tarzıdır: damgalama toplum kimliğin kuruldu-
ğu bir edimdir. “Damga” Goffman’ın “varsayılan 
bir toplumsal benlik” (2014: 31) adını verdiği 
oluşumda kurucu bir sıfat olmakla birlikte esas 
önemli olan şey damganın bir ilişkisellik oldu-
ğudur. Savaş örgütü olarak kurumsallaşmış, bu 
koşullar içinde paranoyaklaşan devrimci tipo-
lojinin etiketleme pratikleri fetişist bir düzeye 
ulaşmaktadır. Polis sorgusu içinde çözülen örgüt 
tarafından “hain”, “ajan” olarak damgalanır ve 
topluluğun dışına törensel bir şekilde atılır en 

hafifinde. En ağırından ise katle-
dilerek kurbansal bir sunu gerçek-
leşir. “Hain” olarak damgalanan 
“yoldaş” yabancılaşır, lekelenir, 
itibarsızlaştırılır ve grubun dışına 
atılır. Tanrısallaşmış toplum kişiye 
artık toplumun üyesi olmadığını 
emreder. 

Örgütlerin kutsal doğaları din-
leri kıskandıracak kadar güçlü ve 
sofistike olduğunu söyleyebiliriz. 
Kutsal ile kurban arasındaki diya-
lektik bağ hakkında Yılmaz şöyle 
yazıyor: kutsalları bol olanların 
kurbanları da çok olur. Örgüt top-

luluğunu var kılan ortaklığın kurucu edimleri 
kutsallıklardır. Kutsal antropologların gösterdiği 
gibi toplumsal varoluşla ilgili bir şey. Sosyoloji 
içerisinden bu yaklaşımın kökenleri Durkheim’dır 
ve ona göre: toplumsal olan her şey dinseldir. 
Siyasal ve kutsal olan arasındaki bağı görmek, 
siyasi örgütlenmenin mantığının dini örgütlen-
meye benzediğinin altını çizmektir. Weber’in 
Marksist-Leninist örgütlenmelere modern zaman-
larda ortaya çıkan en büyük dini cemaat olarak 
atıf yapması manidardır. Siyasal ve toplumsal 
olan, kutsallık kategorileriyle çerçevelenir. Her 
dinin kutsallık-profanlık karşıtlığı temelinde 
kurulabilmesi gibi üzerine konuştuğumuz siyasal 
topluluklarda ancak belli türden karşıtlıkları üre-
tebildiği oranda mümkündür. Aksi hâlde siyasi 
cemaat kurulamaz. Heresiyolojik söylemin kolek-
tif bilincin inşasında, infazların ise topluluğun 
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kurulmasında işlevi vardır; üyelerin toplulukla 
bütünleşmesini sağlar. Tanrının yasalarına uymak, 
partinin talimatlarına uymaya dönüşür. Dinlerin 
kuruluş mantığıyla devletin ve devlet gibi hareket 
eden örgütlenmelerin temel mantığında Marcel 
Gauchet’nin işaret ettiği “anlam borcu” yatar. 
(Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan borç bu türden 
bir borçtur.) Varlığını, kimliğini örgüte, öndere 
borçlu olduğunu düşünmek angajmanı önemli 
ölçüde etkiler. (Siyasal aktivizmin ilk aşamala-
rında “arkadaşlara bağlılık” gibi çok daha küçük 
grup aidiyetleri örgütlere bağlanma sürecinde 
işleyen bir mekanizmadır. “Yoldaş” tarafından 
“lekelenmenin” bireysel psikolojide açacağı yara-
ların oldukça derin olması bu nedenledir.) Üyeler 
anlamlarını kendilerinden başkasına bağlı olduk-
larını düşünmelidirler. Kutsallık kategorisi (dam-
galar, etiketler) topluluğun kimliğini mümkün 
kılan şeylerdir. Kutsaldan bahsetmek sınırdan 
ve sınır ihlallerinden bahsetmektir. Savaşan bir 
örgüt olarak yapılanmış siyasal topluluk dışarısı 
(düşman) ile içerisi (ayniyet) arasına ihlal edil-
memesi gereken adeta dikenli tellerle çevrilmiş 
sınırlar çizer ki ihlal edenler duruma göre dışarı 
atılır ve duruma göre dışarı atılmanın biçimi 
ölüm cezasıdır. Siyasal antropoloji çalışmaları 
kutsallık ile düzen arasındaki derin bağı ortaya 
koymuşlardır. Bu nedenle siyasal bir topluluk 
olarak örgütler kendi düzenlerini korumak için 
kutsallığı üretmektedirler ve tam da bu yüzden 
düzen içindeki bölünmeler affedilmez. Örgütlerin 
iç temizliğe yönelen yönetim stratejileri örgütün 
düzeninin korunması ve sürdürülmesine hizmet 
eder. Örgüt içinde yaratılan kutsallıklar parçalan-
mayı önleyerek hayatta kalmayı sağlamaktadır. 
Topluluğun kurulması ve yeniden üretilmesi bu 
açıdan hayatidir, varoluşsaldır. Kutsallık ise kuru-
cu ilkelerle alakalıdır. Dışarıda olmak ise ilkeyi 
ihlal etmektir, kutsalı çiğnemektir. Dolayısıyla 
ihlal edenin topluluğun dışarısına atılması zorun-
ludur. Topluluğun kimliğinin kurulması ve yeni-
den üretilmesi adına yaratılan tüm değerlerin 
siyasal sürecin ana unsurları olarak görülür. Bu 
nedenle gündelik hayatın bütün pratikleri siya-
saldır. Topluluk kendini zayıflatacak hiçbir şeye 
izin vermez ve zayıflatan, kendi bedenine zarar 
veren unsurları dışarı atmak ister. (Ak Parti’nin 
“Cemaate” karşı yaptığı da tam olarak budur.) 
Ve savaşan örgütler “asabiyenin” çok güçlü ola-
bilmesi için, yukarıda tartıştığımız gibi pek çok 
mekanizma geliştirmişlerdir. 

Sonuç Yerine: 

Ali Osman Köse tarafından yazılmış, yine bu 
yıl içerisinde “Boran Yayınları”ndan çıkan Solun 
Tarihinde Kara Bir Leke: Sol İçi Şiddet isimli 
kitap, entelektüel alanda hiç karşılık bulmadı. 
Bu olgunun, bir yönüyle yayın alanında İletişim 
Yayınları’nın merkezi konumundan kaynaklı 
olduğu şüphesiz. Ama alan etkisinin yanında 
siyasal pozisyonlarında etkisi var. Elbette Köse 
de kitabını tarihsel-toplumsal bir olguyu tespit 
etmek kaygısıyla yazmamaktadır. Köse klasik sol 
örgütlenme eğilimiyle (sol içi rekabetin uzantısı 
olarak) kendi siyasal örgütünü değil, diğer sol 
grupları anlatmaktadır. Bu tip kaygılar Yılmaz’da 
da saptanabilir. Buna rağmen her iki kitapta 
da anlatılan öyküler üzerine düşünmek gerek-
mektedir. Son olarak kitaba sonsöz yazan Ömer 
Laçiner’in yazısına değinmek istiyorum. Açıkçası 
yazısını okumazdan evvel, bu kadar derinden 
bir kritiğin yapıldığı bir kitabın sonsözü, hele 
ki Laçiner gibi bir “tanık” tarafından yazılıyor-
sa, oldukça etkili bir yazı olur diye düşündüm. 
Özellikle de Laçiner’den yetmişli yıllara ilişkin bir 
kritik bekliyordum. Ancak Laçiner sadece teorik 
ve örgütlenme sorunları üzerine değinerek mese-
leyi geçiştirmiş. Muhasebe değil ama en azından 
tarihsel bir olguyu tespit etmesini beklerdim. 
Çünkü Yılmaz’ın anlattığı meselelerin asıl başladı-
ğı dönemler 1975-80 arası momenttir ve Laçiner, 
o dönemi yakinen bilmektedir. Günah keçisi ola-
rak Stalin’e atıf yapan Laçiner, sol-içi şiddet pra-
tiklerini ve örgüt içi infazları sorunsallaştıracak, 
genel soyut ifadelerin yanında, somut ve kayda 
değer herhangi bir şey söylememesi eleştirilmeyi 
hak ediyor.    
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D oğrudan halka de-
ğen bir konuda bile 

solun milletine ne de-
rece yakın ya da yaban-
cılaşmış olduğu bile bu 
savunmadan görmek 
mümkündür. Sol daha 
çok “iktidarın kullanı-
mı, iktidarın paylaşımı” 
ve hayat tarzı üzerinden 
eleştiri geliştirir, 2013 
sonrasında İslâmcı karşıtlığını kurarken referans 
aldıkları David Harvey, Slavoj Zizek, Alain Badıou 
gibi isimlerin daha çok “özgürlük ve eylemlilik” 
gibi temel kritik süreçlerinin sonunda vardıkları 
sonuçları Türkiye’ye taşımaktadırlar.

Türkiye’de her neviyle solun İslâm’a ve 
İslâmcılara bakışını belirleyen belli başlı kırılma 
noktaları, tarihi kesitler bulunur. Esasında bu ba-
kış daha çok İslâmcıların ya da dini muhalefet yü-
rüten tüm kesimlerin sola bakışından kaynakla-
nır. İslâmcılar ile sol arasındaki çatışmanın birinci 
sebebi İslâmi uygulamalar bağlamında demokra-
tik hayatın idamesi üzerinedir. 

İslâmcılar ve dini muhalefet demokrasi ko-
nusunda son derece hassastır. 27 Mayıs 1960 
sonrasındaki tercüme hareketlerinin etkisiyle de-
mokrasiye bakış, devlet ile rejim arasında kurulan 
örtüşme nedeniyle parti kavramı üzerinden tekfir 
ve reddiyeye dayanan bir dönemi ihtiva etse bile 
umumi olarak demokrasi İslâmcıların ve dini mu-
halefetin nezdinde, “İslâm’ı güçlendiren” makbul 

yöntem olarak görülür. 
Demokrasi demek eza-
nın aslına dönmesi, Tek 
Parti uygulamalarının 
kırılması demektir. Bu 
bakımdan demokrasi 
İslâmcılar için önemli 
bir “özgürlük” alanıdır. 
İslâmcılar ve dini mu-
halefet hiçbir zaman 
demokrasiyi ideal ve 

makbul bir yönetim biçimi görmemelerine rağ-
men, İslâmi uygulamalar, Müslümanların siyasi, 
kültürel, iktisadi etkinliklerini kolaylaştırdığı için 
demokrasi “tercihe şayan”dır. Demokrasi demek, 
II. Dünya Savaşı sonrası şartlar yani ABD’nin 
dünya sisteminin başına geçmesi dolayısıyla So-
ğuk Savaş şartlarında “demokrasi”den yana tavır 
almak demektir. İslâmcılar demokrasinin bu ni-
teliğine bağlı olarak Tek Parti idaresinin yönetim 
biçimiyle Soğuk Savaş’ın komünist dünyasını öz-
deşleştirdiğinden, öteki taraftaki herkesi, her tür-
lü fraksiyonuyla solu, “din düşmanı” kabul eder.  
Soğuk Savaş şartları içinde antikomünizm dini 
muhalefet eliyle yürütülür. Antikomünizm yeri 
geldiğinde Tek Parti düşmanlığı kadar önemlidir. 

 Kökleri Nizam-ı Cedit’e kadar uzanan esas 
büyük çatışma ise İttihat Terakki döneminde be-
lirginleşen, Cumhuriyet’in ilk yılları, 27 Mayıs ve 
28 Şubat dönemlerinde de örtük ya da açık olarak 
izlenebilen temel zihniyetteki bölünme nedeniy-
ledir. Buna göre ülkeyi dışa açmak, dış yatırım-

Ercan YILDIRIM

Bir Arada Yaşama, Ilımlı İslâm, İttihatçılık, Kör Testere, Diktatör…

SOLUN İSLÂMCILIĞA BAKIŞI
Sol daha çok “iktidarın kullanımı, iktidarın paylaşımı” ve hayat tarzı üzerinden eleş-
tiri geliştirir, 2013 sonrasında İslâmcı karşıtlığını kurarken referans aldıkları David 
Harvey, Slavoj Zizek, Alain Badiou gibi isimlerin daha çok “özgürlük ve eylemlilik” 
gibi temel kritik süreçlerinin sonunda vardıkları sonuçları Türkiye’ye taşımaktadırlar.
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ları kabul etmek, dışa dönük bir politika izlemek 
isteyen, piyasaya yatkın, liberal değerlere uzana-
bilen genellikle dindar, eşraf kesim ile korumacı, 
içe kapanmacı, dış yatırımları onaylamayan laik, 
ulusalcı kesim arasındaki mücadele Cumhuriyet 
dönemi İslâmcılığının genel tezlerini belirlemiş-
tir. Kemalizm’in, ittihatçılığın, laik kesimin aksine 
İslâmcılık gelişmeye, büyümeye, maddi zenginli-
ğe önem vermiş, piyasa şartlarını dikkate almış, 
değer yargılarındaki İslâmi vur-
guyu öne çıkarmıştır. Bu dindar 
eşraf, Kemalist memur elitlerle 
sürekli çatışma içinde olmuş-
tur. Demokrat Parti ve 27 Ma-
yıs, Özal, Erbakan ve 28 Şubat 
süreçleri bu çatışmaların görü-
nen yüzleridir. Genel manada 
sol, tarihi, İslâmi değerleri, 
siyasal yapıyı yeniden kurgu-
lamış dindar, İslâmcı kaynak-
ları elinden geldiğince kontrol 
altında tutmaya çalışmıştır. 

İslâm’ın Varlığını Demokrasi 
Üzerinden Tartışmak

II. Dünya Savaşı şartların-
da ortaya çıkan “demokrasi”, 
sol ile İslâmcılığın “çatışma 
hattı” olarak yeniden dizayn 
edilmiş; sol tüm eleştirilerini, 
ithamlarını, İslâmcıları yargı-
lama girişimlerini “demokra-
sinin yol açtığı özgürlükler” 
üzerinden yapmıştır. İslâmcılar 
teorik olarak karşı çıkmalarına 
rağmen kendi özgürlük alanı-
nı genişlettiği için “milli irade” 
başlığı altında “demokrasi”yi 
önemsemiştir hatta dini ritüel-
lere yönelik tehditler belirince 
sahiplenmiştir. Demokrasi bu-
rada “iktidarı kullanan” kesimin meşruiyet kay-
nağı olarak şekillenmiştir. Sol, Kemalist çevreler 
demokrasinin seküler, laik ve cumhuriyetçi kim-
likte olduğu vurgusunu yükleyerek, demokrasi-
deki “halk oyu”nun sadece yöneticileri belirleyen 
bir yöntem olduğunu, siyasal sistemi yani rejimi 
değiştirmek için kullanılamayacağını ileri sürer-
ken İslâmcılar siyasal rejimi değiştirme niyetinde 

olmadıklarını dile getirmişler, demokrasiyi buna 
memur etmemişlerdir. 

İslâmcılar için demokrasi, sandık, iktidar yet-
kisini kullanacak partiyi, programı belirlediği, yö-
neticilere geniş bir hareket alanı verdiği için hayati 
önemdedir. İslâmcılar demokratik meşruiyeti kişi-
ler ve ilkeler üzerinden kurarak, şahısların değer 
yargıları ve ilkelerinin geleneksel muhafazakâr 
yapıyla bütünleşmesinden doğan görece İslâmi 

anlayış geliştirmişlerdir. Burada 
İslâm’ı bütüncül savunmak yerine, 

uygulamalar aracılığıyla İslâmi 
davranmak gibi eklektik bir 
metot takip edilmiştir. Halk, 
demokrasi ile sadece yönetici-
leri değil “ilkeleri ve değerleri” 
de tespit etmişlerdir. Demokrat 
Parti iktidarından başlamak 
üzere Milli Görüş partilerine 
kadar bu anlayış sürmüştür. 
DP’yi kendilerine referans alan 
merkez sağ partiler, laiklik-
ten vazgeçmediklerini deklare 
ederlerken Milli Görüş parti-
leri demokrasinin açtığı “öz-
gürlük alanı”nı kullanmayı öne 
çekmişlerdir. AK Parti, uzun 
iktidarı boyunca “milli irade” 
vurgusu üzerinden yeni bir 
meşruiyet alanı doğurmuş, de-
mokrasi ile laiklik arasındaki 
irtibatı kesmiştir. 

Son yıllarda bilhassa Gezi  
Parkı olaylarına götüren süreç 
sonunda sol ve liberal çevreler-
le yaşanan ayrılık, AK Parti’nin 
ve İslâmcıların milli iradeyi si-
yasal sistem, laiklik ve cumhu-
riyetin yerleşik yönetici gelene-
ğinden koparmasına bağlıdır.  

Komünizm Karşıtlığı, Sol Düşmanlığı, İslâm Düşmanlığı

Necip Fazıl, Cumhuriyet İslâmcılığının genel 
yapısını ve “düşmanı”nı Tek Parti olarak belirle-
diği için sol, komünizm, sosyalizm akımlarından 
çok CHP’yi tehdit olarak görmüş, CHP’nin komü-
nizm başlığı altındaki tüm İslâm karşıtı akımları 
bünyesine aldığını iddia etmiştir. Bu nedenle DP 
ve Menderes’i, Demirel ve AP’yi eleştirmiş, koa-

Necip Fazıl Cumhuriyet 
İslâmcılığının genel yapı-
sını ve “düşmanı”nı Tek 
Parti olarak belirlediği 
için sol, komünizm, sos-
yalizm akımlarından çok 
CHP’yi tehdit olarak gör-
müş, CHP’nin komünizm 
başlığı altındaki tüm İslâm 
karşıtı akımları bünyesine 
aldığını iddia etmiştir. Bu 
nedenle DP ve Menderes’i, 
Demirel ve AP’yi eleştirmiş, 
koalisyon ortaklığı yaptı-
ğı için MSP ve Erbakan’a 
çok sert çıkışlar yapmış-
tır. Soğuk Savaş şartlarına 
bağlı olarak İslâmcılarla 
sol arasında din, laiklik, 
emperyalizm, komünizm, 
ilericilik gericilik, kapita-
lizm üzerinden tartışmalar 
ve karşıtlıklar yaşanmıştır.
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lisyon ortaklığı yaptığı için MSP ve Erbakan’a çok 
sert çıkışlar yapmıştır. Soğuk Savaş şartlarına bağlı 
olarak İslâmcılarla sol arasında din, laiklik, em-
peryalizm, komünizm, ilericilik gericilik, kapita-
lizm üzerinden tartışmalar ve karşıtlıklar yaşan-
mıştır. 

Soğuk Savaş dönemi sol-İslâmcı karşıtlı-
ğı “sıcak çatışma” üzerinden yürütülmüştür. 
1940’lı yıllardan itibaren dini muhalefet, milli-
yetçi muhafazakâr kesim, 27 Mayıs sonrasındaki 
İslâmcılık; sol ile komünizmi özdeşleştirerek va-
roluş gayelerinden birini İslâm düşmanı komü-
nizmi engellemeye adamışlardır. Enteresan olan 
solun ve komünizmin mücadelesini demokrasi 
adına verdiğini ilan etmesine karşın İslâmcıların, 
dini muhalefetin komünizm karşıtlığı sadece 
“din, ahlak, maneviyat” adına değil, cumhuriyet, 
vatan, millet, toprak, demokrasi, mülkiyet adı-
nadır. Komünizm demek istibdat, baskı zulüm, 
kan demektir. (1950, 1) Komünizm iddia edildi-
ği gibi işçilerin öne çıktığı bir rejim değil işçileri 
“kapitalizmden daha fazla ezen”, “silahlı amele 
diktatörlüğü”dür. (Topçu, 1951, 2) 

Türkiye’de solun komünist, sosyalist ya da 
Kemalist birlikteliğini sağlayan bir üst kavram ol-
duğunu en iyi bu kesimlerin İslâm’a karşı yakla-
şımları daha net gösterir. Bu kategorilerin hepsi, 
Müslümanlar ve İslâm söz konusu olduğunda İt-
tihat Terakki’den itibaren “İslâm düşmanlıkları”nı 
“irtica, ilericilik, yobazlık” söylemi üzerinden kur-
dukları için aynılaşırlar. 

“İrtica yaygarası” ve “Şeriat istiyorlar” söylemi 
sadece Demokrat Parti, 28 Şubat süreci ya da AK 
Parti döneminin değil (Başgil, 1951, 1) tüm mo-
dernleşme tarihi boyunca iki kesim arasındaki ça-
tışmanın merkezini oluşturmuştur. Öyle ki komü-
nizm karşıtlığı, “komünizm korkusu” dönemin 
atmosferine bağlı olarak Topçu gibi bir ismin bile 
Kore Savaşı’nı Alparslan’ın misyonuyla ilişkilen-
dirmesine neden olmuştur: “Yemin edeceksiniz; 
yemin edeceksiniz ki Kore’deki askerlerimiz boş 
yere ölmediler. Onları ebedi yapan mukaddesatın 
bizler kefiliyiz ve bundan sonra kefili olacağız. 
Onlar azametli tarihin Alparslanların, Yavuzların 
ve Gazi Osmanların kendilerine teslim ettiği mu-
kaddes vazifeyi aslanlar gibi yaptılar; biz de aslan-
lar gibi bu hayatın davası, ideali uğrunda çarpışa-
cağız.” (Topçu, 1951a, 4) 

Sol ile İslâmi kesim arasındaki mücadele 12 
Eylül’e kadar sıcak çatışma üzerinden yürürken 

baştan beri tezler hep aynı minvalde gelişmiştir. 
Akıncılar dergisinin hemen her sayısında “ko-
münistlerin öldürdüğü” Akıncılar fotoğraflarıy-
la birlikte haberleştirilerek, Akıncıların “küfrün 
baykuşlarını bir gün ebediyen susturacakları”, 
“kızıl uşakların sonlarının yaklaştığı” görüşü bir 
vazife olarak sunulmuştur. (1979, 3) Her iki ta-
rafta da kesin bir ret, ortadan kaldırma hedefi ve 
biri ABD’ye, diğer Rusya’ya olmak üzere “uşaklık” 
eleştirisi en başta gelmektedir. 

12 Eylül, Neoliberalizm ve Soğuk Çatışmadan Diyaloga

12 Eylül ve 24 Ocak kararları sonrasında 
Türkiye’de hiçbir ideoloji eskisi gibi olmadı.  İde-
olojiler evrilmeye, değişmeye ve dönüşmeye baş-
ladı. Sol ve sağın hemen tüm kanatları büyük 
hayal kırıklıkları yaşadı. 80’den sonra ideolojiler 
arasında sıcak çatışmalar yerini soğuk çatışmaya, 
siyasal ve entelektüel alana kaydı. 

Tüm kesimler demokrasiyi yani sandığı kulla-
narak iktidar yolunu açmanın kaygısını taşımaya 
başladı. Bu dönemde farklı eğilimlere, İran İslâm 
Devrimi’nin, SSCB’deki açılımların etkisine bağlı 
olarak taraflar arasında yakınlaşma, resmi söyle-
me, askeri yapıya, Kemalist devlet aygıtına karşı 
bir muhalefet baş gösterdi. Solun içinde de tek-
rar Kemalist refleksleri koruyanlara karşı liberal 
etkiyi belirgin biçimde bünyeye katmaya hevesli 
kesimler ortaya çıktı. 

Sosyalist ve İslâmi bir dönüşümün iktidar, 
statüko, sistem meselesinden geçtiği dolayısıyla 
asker bazında sağlam bir devlet ideolojisi olduğu 
fikrinden hareketle sol ile İslâmi kesim arasın-
da temaslar gerçekleşti. Bu yakınlaşma ilk mey-
velerini 90’larda vermeye başlarken, 28 Şubat 
süreci yani yine bir askeri müdahale iki tarafın 
“işbirliği”ne gitmesine vesile oldu. Solla diyalog 
neoliberal dönemin en önemli gelişmelerinden 
biridir. Fakat bu gelişme daha çok entelektüel dü-
zeyde bulunurken, taraflar arasında yeni trendlere 
itirazlar yükseldi. Öyle ki, solla kurulmaya çalı-
şılan diyalog, Müslüman için kabul edilemez bir 
gelişme olarak da kabul edildi: “Müslümanların 
solla diyalog kurma gibi bir dertleri olamaz. Bir 
kez, solun ana vasfı dinsizliktir. (…) Bugün, dün-
yada ve Türkiye’de sol hemen hemen bütün koz-
larını yitirmiş ve artık oynayacak bir fonksiyonu 
kalmamış durumdadır; (…) Ve İslâmcılarla diya-
log isteyen sol, Türkiye’de her bakımdan avantajlı 
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Gezi’den bir yeni umut, sosyalizm için statü 
alanı, belki biraz taban ve söylem devşirme 
çabalarının zaman zaman duygusallaş-
tığı, patetik hale dönüştüğü ve “klasik sol 
romantizmi”ne evrildiği anlar Türk fikir 
hayatı için önemli sahneleri arasındadır. 
İslâmcıları, Recep Tayyip Erdoğan’ı hege-
monyacı olarak tavsif eden solun bu hege-
monyanın kurulma nedenini izah ederken 
sol tezleri AK Parti’nin gerçekleştirmiş 
olmasının verdiği burukluk sezilir.

durumdadır; resmi sistemin öz evladıdır, besleyip 
semirttiği kesimdir.”1 (Ünal, 1987, 19 – 20) 

Nasıl ele alınırsa alınsın 1980’ler temelde ge-
çiş yıllarıdır. Sol ile İslâmcılar arasındaki irtibat-
lar kuvvetlenmiş, İran İslâm Devrimi’nin etkisiyle 
İslâmcılar da devrim kavramı üzerinden sol jar-
gondan konuşmaya başlamış, sol, asker eksenli 
Kemalist statükoya karşı koyabilmek adına “ta-
bana daha yakın olan” İslâmcılarla birlikte hare-
ket etmeye özen gösterir olmuştur. Bu yakınlığın 
boyutları zaman zaman farklı kliklerin etkisiyle 
dalgalı seyretmiş, derin ve sıkı bağlantılar kuru-
lamamıştır. 

İtham Galerisinden: 
“Salya Saçan Kara Sakallı” 31 Mart, “Yobaz”

Nokta gibi aktüel haber dergilerin yayınları, 
Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelerin etkisiyle sol, 
Kemalist kesim 31 Mart Hadisesi’ni hiçbir zaman 
gündemlerinden çıkarmayarak, aynı tezler, aynı 
dil, aynı yaklaşımla Müslümanlar için “yobaz”, 
“gerici”, “kara çarşaflı”, “takkeli”, “takunyalı” it-
hamlarını hemen her gün kullanmayı sürdürmüş-
tür. Sadece yazılarla değil, fotoğraflar ve karika-
türler üzerinden yoğun bir görsel propagandayla 
Müslümanlar salyalı, eli sopalı, kılıçlı, çirkin sa-
kallı, devasa tespihli, takunyalı, itici tipler olarak 
çizilmiş; her Müslüman erkeğin arkasında dört ka-
dın yalnızca gözleri görünecek biçimde örümcek 
imgesini andıran çarşaflarıyla boy göstermiştir. 

Gezi Parkı olaylarıyla birlikte sıkça duyulan 
özgürlük talebi, yaşama biçimi tartışmaları yine 
80’lerde İslâmi kesim için sıkça dile getirilmişti.2 
Sonradan 90’lı yıllarda entelektüel sosyalistlerin 
de vurguladığı temel yaklaşımları bugün bile hâlâ 
Cumhuriyet’te yazanlar, Kemalist sol cenah tekrar 
etmekten çekinmez: “Kendi dışındaki gerçekleri 
tanımamakta direnen bir kozmogoni olan İslâm 
bir toplum düzeni haline getirilip, laik sistemin 
yerine oturduğu andan itibaren hiçbir özgürlük-
çü nitelik taşıyamaz. Salt gerçeği, tanrı buyruğu 
halinde topluma yukardan kabul ettirmeyi amaç-
layan, tartışma götürmez bir düzenin ve yasalar 
bütününün toplumu ya da bireyi nasıl özgürleş-
tireceği sorusuna yanıt bulmak güçten de öte ola-
naksız olsa gerek…” (Sirmen, 1990, 13) 

Müslümanlarla ilgili en sert ve rencide edici 
karikatürleri çizen isimlerin başında gelen Turhan 
Selçuk, tüm sol kesimin yaptığı gibi Menemen 

Hadisesi’ni hatırlatarak Muammer Aksoy cina-
yetini gündeme getirerek, sözü “din istismarı”na 
getirir: “Ama bu dini istismar eden çıkar çevreleri 
var. Onlar dini kullanıyorlar. Şimdi devlet kadro-
larına sızıyorlar, üniversitelere, harb okullarına gi-
riyorlar, hatta Bakan bile olabiliyorlar…” (Selçuk, 
1990, 18)  Bir açıdan solun, sol yayınların İslâm 
ilgisi, Müslümanlara bakışı, sanki yeni bir tür can-
lı bulmuş bilim adamı tavrına benzer. 

12 Eylül sonrasında İslâmi matbuattaki nicelik 
artışı, siyasal gelişmeler, okullardaki din dersleri, 
solun bu süreçte daha geri planda kalması objek-
tiflerin İslâmcılar üzerine çevrilmesine, gündelik 
hayatlarına bakış geliştirilmesine neden olmuş-
tur. İslâm sol tarafından 1980’den sonra keşfe-
dilmiş, İslâmcılık solun gündemine bu yıllarda 
daha yoğun olarak girmiştir. Solcuların 12 Eylül 
sonrasında liberalleşmeye bağlı olarak reklam ve 
tanıtım işlerinde artan etkileri, renkli yayıncılık, 
magazin habercilik ve popüler kültüre yatkınlık, 
İslâmcıların, Müslümanların da çoğu zaman ma-
gazin cephesinden incelenmesini getirmiştir. Bu 
inceleme çoğunlukla, tahkir edici, istihzayla yak-
laşan, küçümseyici ve üst perdeden bakış sergiler 
tarzdadır. 

Müslüman olmanın getirdiği baskın kimlik 
solun İslâmcılarla girdiği diyalog ve yakınlaşma-
nın gerçek mahiyetinin kavranmasını engellemiş, 
solun tarihle ve kendisiyle hesaplaştığı zehabını 
artırmıştır: “Bence çok sayıda sol görüşlü ve dü-
şünen, araştıran insanın bugün İslâm kültürüne 
ilgi duyması soruna daha başka açılardan bakma-
mızı gerektiriyor. (…) Ama kültürel ve entelektü-
el anlamda bütün İslâm dünyasında bir Rönesans 
var; bu toplumsal ahlakı iyileştirici faktörlerle gün 
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geçtikçe güçleniyor. Türk aydınının bu önemli ge-
lişmelere gözlerini kapamamaları, modern çağın 
bunalım ve çıkmazlarına alternatif gelişen ilahi 
hikmete ve vahye dayalı düşünce ve bilimsel ça-
baları anlamaya çalışmaları gerekir.” (Bulaç, 1986, 
25)3 

Saltanat, Diyalog, Özgürlükler, 
Barış İçinde Bir Arada Yaşama

Solun İslâmi kesime yönelttiği eleştirilerin ba-
şında İslâmcılık ile saltanatı ve Osmanlıyı eşitle-
mekten kaynaklanan bir saltanat özlemi gelmek-
tedir.  İslâmi yönetim, dini kaidelere bağlı olduğu 
için “özgürlükçü” değildir. Aynı zamanda saltanat 
geçmişi nedeniyle İslâmcıların yönetim modelleri 
ne kadar demokrasi savunuculuğu yapsalar bile 
eninde sonunda bir otokrasiye, totalitarizme, dik-
tatörlüğe yönelecektir. Bu yüzden sol İslâmcıların 
demokrasi söylemlerine Osmanlı tecrübesi, 
İslâmcılık solu yürürlükteki Sovyet deneyiminden 
hareketle diktatörlükle sonuçlanacak diye bakar. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, liberal atmosfer, 
1980 yılından sonra Türkiye’de de etkisi görülme-
ye başlanan neoliberalizm ile dünyada postmo-
dern ilkelere bağlı yeni bir söylem yığını ortaya 
çıkmıştı.  Medeniyetler çatışması ve tarihin sonu 
tezlerine bağlı olarak İslâm “tek düşman” olarak 
seçilince Müslümanlar Batının, Türkiye’de Kema-
list ve sol kadronun ithamlarına cevaplar yetiştir-
menin, “ne olduğundan çok ne olmadığının” iza-
hını yapma derdine düştü. 

Devlet karşısında sivil toplum örgütlenmesiyle 
kendine alan açma çabası tüm “kırık ideolojiler”in 
en önemli sığınağı oldu. Sivil toplum üzerinden 
organize olan sol ve İslâmcılık, bir yandan iktidar 
hedefini gözetirken öbür taraftan iktidarı verili 
şartların ve verili söylemlerin etkisine bağlayacak 
yeni bir dili kurmaya çabalıyordu. İslâmcıların 

90’lı yıllardan itibaren içine girdikleri İslâmcı yo-
rum, solun İslâmcılara bakışlarındaki daha mute-
dil ve “anlamaya dayalı” yaklaşım eski kavgaların 
kapandığına değil “neoliberal siyasallığın” yapısı-
na bağlıdır. 

Neoliberal siyasal kültür Soğuk Savaş’ın üretti-
ği tüm karşıtlıkları, sertlikleri törpülemiş kimlik-
leri bir “ortalamaya” çekmiştir. Ötekileştirmeme, 
barış içinde bir arada yaşama, çok kültürlülük, ço-
ğulculuk, hoşgörü kavramlarını en çok İslâmcılar 
kullanmaya başlamış; bu dönemde Ali Bulaç’ın 
başlattığı “Medine Vesikası” bir toplum modeli 
kurmaktan çok, “ılımlı İslâm projesi”ne ön ayak 
olmaya, “gayrimüslimlere” garanti vermeye matuf 
olarak tartışılmaya başlanmıştı. 

Refah Partisi’nin  belini doğrulur doğrultmaz, 
MÇP ve IDP ile kurduğu ittifak, “farklılıklara ve 
farklı yaşam tarzlarına saygı” gibi söylemler, “ya-
şam tarzı” üzerinden kurulan siyasallığın bir de-
vamı olmasına rağmen daha çok İslâmcıların “öte-
ki tarafa” verdiği “garantiler” olarak algılanmıştı.  
İstanbul büyük burjuvazisinin en önemli isimle-
rinden Rahmi Koç’un “Türkiye Refahlılaşmayacak 
ama Refah Türkiyelileşecek” iddiası karşılığını 28 
Şubat sonrasındaki İslâmcı doktrinde bulacaktır. 
90’lı yıllarla birlikte ötekileştirmeme, hayat tarzı-
na karışmama, farklılıklarla bir arada yaşama ga-
rantileri solun İslâmcılara olan bakış açısını belir-
lemiş, büyük oranda “nötr” hale çekmiş ve dozajı 
dönem dönem değişse de belirgin bir “ittifakın” 
kapılarını açmıştır. Aslında bir yönüyle IDP-MÇP 
ittifakı, İslâmcıların Kemalizm’le, sol ile neoliberal 
küresel sistemle kurduğu ittifak olup olmadığı so-
rusu da sorulabilir. 

Resmi İdeoloji Karşıtlığı ve 
Etnik Birlikteliğe Dayalı İttifaklar

“Biz-onlar” ikilemi yerini ortak bir siyasallığa 
aktarırken kimlikler, İslâmi tezler yerini eklektik 
bir anlayışa da bıraktı. Solun bu dönemde ister 
benimsensin ister reddedilsin Sovyetlerin iflasıyla 
reel sosyalizmin rafa kalkmasından doğan dokt-
rin krizi ortaya çıkınca teori ve pratik açılardan 
önemli krizler, boşluklar, belirsizliklerle karşılaştı. 
Yeni Marksizm, yeni sol, yeni sosyal demokrasi 
aldığı “reel darbe”den dolayı teorideki katılığını 
postmodern ve neoliberal ilkeler nezdinde işlek 
hale getirmek istedi. İslâmcıların Refah Partisi 
nezdinde Türkiye’deki iktidar olgusuna yaklaşma-
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sı tedirginlikle birlikte yerleşik fikirlerini gözden 
geçirmeye, laikliğe, demokrasiye, statükoya yeni 
tanımlar getirmeye, anlamlar yüklemeye başladı. 
Resmi tarih karşıtlığı, sivilleşme, askerin etkisini 
en aza indirme yani devlet erkini sarsmanın farklı 
birliktelikler, meşruiyet kaynaklarına bağlı olduğu 
sol ve İslâmcılar bağlamında kabul edildiği yeni 
misyonlarla desteklendi. 

CHP zihniyeti olarak tasvir edilen, Kemalist 
elitin içinde bulunduğu geniş kesim sosyalist, 
Komünist fraksiyonlardan farklı olarak sol adına 
devletin “kırmızı çizgileri”ni savunan en önemli 
hat olunca Kemalizm’e en uzak olma iddiasında-
ki sol anlayışlar muhalefetlerini İslâmcılarla bir-
likte CHP’ye, Kemalizm’e yöneltmeye başladılar.  
Sosyalizm hatta CHP bile toplumun beşte birinin 
ilgisini ancak çekebildiği, İslâm Türkiye’deki en 
önemli varoluş kanalı olmaya devam ettiği için 
milliyetçi-muhafazakâr kesimden liberallere, Ke-
malistlerden Komünistlere kadar tüm kesimler 
İslâmcıların iktidarla tanışacağı konusunda hem-
fikirdir. 

Esasında solun İslâmcılara ilgisi meşruiyet kay-
nağıyla ilgilidir. Sol bilhassa komünist ve sosyalist 
kesim millette karşılıklarının olmadığını bildikleri 
için İslâmcılığın gücü üzerinden kendilerine alan 
açma gayretine girmişlerdir.  Sert devlet erkinin 
yumuşatılması, resmi tezlerin eritilmesi, klasik 
yönetici sınıfının içine İslâmcılık dâhil farklı aşı-
ların yapılması solun kendi önünün açılması için 
gereklidir. 80 öncesinin sıcak çatışmasının 80’de 
soğuk çatışmaya dönmesi belki 12 Eylül’ün açtı-
ğı “çatışmasız çatışma” yolunu genişletirken sol 
belli başlı çizgileriyle 90’lardan 2011 yılına ka-
dar İslâmcılara büyük bir yakınlık duydu.  Kimi 
zaman ittifaklar mevcut durum karşısında, şedit 
saldırılara karşı koyma sürecinde faydalı olurken, 
sol 2011 sonrasında aradığı, hayal ettiği, idealize 
ettiği İslâmcılığı bulamadığını fark ederek 80’lerin 

şartlarına, diline, söylemine, ithamlarına döndü. 
Bu dönüş esnasında demokrasinin, özgürlükçülü-
ğün ve asker karşıtlığının ne kadar yüzeysel oldu-
ğu, Marksist deneyimle İttihatçı tavrın ne derece 
solda karakteristik hale geldiğini izah edebilmiştir. 

30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde hal-
kın büyük bir oyla AK Parti’yi tercih etmesi du-
rumunda “demokrasi dışı” yöntemlerin düşü-
nülmesi gerektiğini söyleyen Ömer Laçiner’in 
sadece 90 öncesi söyleme dönmesi değil, Kema-
list, sağcı, ulusalcı “ortalamayı” tutturması dikkat 
çekicidir.  90’lı yıllarda Kemalist solun İslâm ve 
İslâmcılarla ilgili fikirleri 28 Şubat’ta, Cumhuriyet 
mitingleri’nde, AK Parti’yi kapatma davasında, 
Gezi Parkı olaylarında istikrarını korur: İslâm ve 
Müslümanlar gericidir. Türkiye’yi emperyalistle-
re teslim etmek, “Ortaçağ karanlığı”na götürmek 
istemektedirler.  Bu genel zihin ve yaklaşımların 
ötesinde solun İslâmcılara bakışında toplumsal 
anlamda belirgin bir “iyileşme, ılımlılaşma” yaşan-
dı. Ilımlılık postmodern ilkelerin egemen olduğu 
90’larda tarafları birbirine yaklaştırdı. 

İlişkiler dünya sisteminin, küresel manada yay-
gınlaşan neoliberalizmin toplum tasarımına uygun 
biçimde “sindirilmiş çatışma” ve “ertelenmiş çar-
pışma” mahiyetinde devam ederken, 80’li yıllarda 
“radikal İslâmcılığın” temsilcileri, bu postmodern 
söyleme çok önce intibak edip, İslâmcılığı tem-
sil eder hale geldiler. Neoliberalizmi kanıksayan 
çevreler “anlama” başlığı altında, keskin ayrımlaş-
mayı kaldırarak farklı ideoloji temsilcileriyle “bir 
araya gelme” projesini devreye soktular.4  Birbir-
lerinin yaşam tarzlarına tahammül edemeyen bu 
kesimler, hınçlarını bir süreliğine erteleyerek, or-
tak düşman kabul ettikleri “statüko” ile mücadele 
kararını yürürlüğe soktular.  “Ertelenmiş kin” ve 
“ertelenmiş intikam” duygularının hakikati ya da 
güncelliği 90’ların projesi kapsamında kimlikleri 
önemli ölçüde değiştirdi. 

CHP zihniyeti olarak tasvir edilen, Kemalist elitin içinde bulunduğu geniş kesim sosya-
list, Komünist fraksiyonlardan farklı olarak sol adına devletin “kırmızı çizgileri”ni savu-
nan en önemli hat olunca Kemalizm’e en uzak olma iddiasındaki sol anlayışlar muha-
lefetlerini İslâmcılarla birlikte CHP’ye, Kemalizm’e yöneltmeye başladılar.  Sosyalizm 
hatta CHP bile toplumun beşte birinin ilgisini ancak çekebildiği, İslâm Türkiye’deki en 
önemli varoluş kanalı olmaya devam ettiği için milliyetçi-muhafazakâr kesimden libe-
rallere, Kemalistlerden Komünistlere kadar tüm kesimler İslâmcıların iktidarla tanışa-
cağı konusunda hemfikirdir.
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Taraflar kendi alanlarına çekildiklerinde id-
dialarını sürdürürken, kamuoyu nezdinde “gü-
lümseyen ittifak” görüntülerini tekrarlamaktan 
kaçınmadı. Bu bağlamda İslâmcılar farklı telak-
kilerle sol ve liberal kesime “sert” davranmaktan, 
şedit yazılar yazmaktan kaçınırken sol ve liberal-
ler en küçük anlaşmazlıkta, İslâmcıların en küçük 
İslâmi iddialarında “erteledikleri kin”lerini açığa 
çıkarmaktan çekinmedi.  2011 yılına kadar geri 
çekilen, sinen ve alttan alan taraf sürekli İslâmcılar 
oldu.  Belki bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan 
nezdinde 2011 yılından itibaren sol-liberalizmin 
bu “kaprisli kişiliği”ni İslâmcılar artık çekemeye-
ceklerini ilan edince, “kutsal ittifak”, “ertelenmiş 
intikam” devreye girdi. Laçiner’in demokrasi dışı 
güçler çağrısı, solun farklı renklerinin ABD’yi dahi 
göreve çağıran seslenmeleri bu sürecin sonunda 
ortaya çıktı. 

90’ların Birikim’inden… 
Gücünü Kemalist Seçkincilikten Almak

Birikim’in Soğuk Savaş sonrası yeniden yayın-
lanan nüshalarında sol ile İslâmcılar arasındaki bu 
etkileşim ve “ertelenmiş intikam” çok net biçimde 
takip edilebilir. Solun İslâmcılara bakışını belirle-
yen birinci öncelik İslâmcılığın Türkiye’de meş-
ruiyetinin zayıf olduğu konusudur. İkinci olarak 
sol İslâmcıları umumi manada emperyalizmin, 
mahallî anlamda sistemin ve askerlerin destekle-
diğini savunur. 

İslâmcıların niyetlerini gizlediği, takiyye yap-
tıkları görüşü de bunların peşinden gelir. Tüm bu 
bakış tazının altında solun İslâmcılık karşısında 
kendini “üstün ve elit” görmesinin rolü büyük-
tür. Kemalist kurucu zehap, devleti kurmanın, 
eğitimli olmanın, seçkinliğin getirdiği üstten ba-
kış solun tüm renklerinde vardır. Lümpen sol 
bile Kemalizm’le örtüşen sekülerliği ve laikli-
ğinden dolayı gücünü Kemalist güçlerden aldı-
ğı için, komünist iddialarını dayandırırken dahi 
arkasında Kemalist ideoloji görür, temel tezlerini 
Türkiye’deki İslâm varlığı üzerinden kurar. 

Birikim, İslâmcılığı uluslar arası sistemle öz-
deşletirdiği; Türkiye Cumhuriyeti’nin İslâm iddi-
ası karşısında kurulduğu fikrini kabul ettiği için 
İslâmcılığı gayrimeşru yönelim olarak algılar. Bu 
yüzden “cahil halk”ın yani cehaletin karşısında 
aydınlanmacı Kemalist elit, bu cahil halkın seçtiği 
İslâmcılığa muarızdır. Sol 2013 itibariyle “sandık 

demokrasi değildir” derken, bu seçkinciliğe ek 
olarak halkın, Kemalizm ve dolayısıyla sol bakım-
dan gayrimeşru olduğu fikrinden kalkış yapmıştır. 
“Tanıl Bora, önemli bir yere temas ederek Gezi’de 
ilk defa ‘Beyaz Türklerin’ ve Kemalistlerin, yanla-
rında ordu olmadan sivil muhalefet örneği göster-
diğini, bu bakımdan mağdur tarafta yer aldığını 
belirtmekten geri durmamıştır. Gezi olaylarının 
meşruiyetini Beyaz Türklerden kurmak, aslın-
da mesajın kendisidir: İslamcılar gitsin!” (Bora, 
2013, 24)

İslâm ile refleksleri şekillenen “cahil” halkın 
“katılımcı”lığı demokrasi demek değildir; de-
mokrasi sadece oy ve sandık olamaz, laik, çağ-
daş, cumhuriyetçi sacayağı olmadan halkın, İslâm 
düşüncesinin ve İslâmcıların kabul edilebilirliği 
mümkün değildir. Bu yüzden sol ve liberaller, 
genel olarak İslâmcı düşünceye karşı olan tüm 
kesimler, İslâmcı yükselişlerde hep bir arka plan, 
destekleyen güç, odak ararlar. 

Solun İslâmcılıkla “zorunlu kutsal ittifakı” bu 
bakımdan İslâmcılarla değil, İslâmcılığı vitrine çı-
karan güçle yani dünya sistemiyledir. AK Parti’ye 
2007 sonrasında tüm kesimlerin gerçekleştirdiği 
biatın arkasında da AK Parti’nin yıkılmaması ka-
dar, bu gücün İslâmcılardan vazgeçmeyeceğinin 
anlaşılması vardır. 

Sol ertelenmiş kini açığa çıkartırken, bunu 
kendiliğinden değil büyük oranda Recep Tayyip 
Erdoğan’ın artık “sol-liberal yükleri” sırtından 
atma kararının etkisi büyüktür. 90’lı yıllarda Me-
dine Vesikası’nı tartışan tarafların hemen hiçbirisi 
bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve İslâmcıların 
yanında yer bulamamıştır. Medine Vesikası üze-
rinden inşa edilecek toplum modelinde kendi 
otokton alanlarının garantisini kurmaya çabala-
yan taraflar, 2013 eşiğinden sonra kendi alanları-
na çekilmek zorunda kalmış gibi görünmektedir. 
Sol-liberal ve İslâmcılar arasındaki irtibatın, pro-
jeler üzerinden yürüyen kısmı tarafların birbirleri-
ni “bir yere kadar taşıyabilecekleri” gerçeğini gös-
termiş oldu. Sol, liberalizm ve İslâmcılar arasın-
daki 90’lı yıllarda çıkan “birbirini anlama” çabası, 
aynen Medine Vesikası gibi bir proje olduğu için 
2013 itibariyle sona erdi. 

Dünyadaki genel eğilime bağlı olarak 
Türkiye’de İslâmcılığın ya da sağcılığın ilerlemesi 
bir vaka olarak görülür. Birikim’in çıkışında biraz 
da bu yaklaşımın etkisi vardır. 12 Eylül dünya-
daki genel yönelime bağlı olarak sağın yükselme-
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sine, Kemalizm’in uzun zaman desteklediği ve 
yönlendirdiği laik Batıcı genç aydın projesinden 
vazgeçtiği için açığı yeni bir söylemle ortaya çıkan 
İslâmcılık doldurmuştur. (Belge, 1989, 18; Laçi-
ner, 1989, 13) 80’lerde İslâmcılık, İran Devrimi ve 
Afgan Cihadı’nın etkisiyle “radikal dönem” olarak 
telakki edilir. Esasında sonraki yıllarda RP ile ik-
tidara gelen bilhassa aydın kesimlerin radikal kö-
kenine rağmen, RP’ye, Milli Görüş’e ve AK Parti’ye 
destek veren genel kitle radikalizmden çok gele-
neksel cemaat yapısından gelen kimselerdir. Radi-
kalizm bu bakımdan kitleleri domine edebilecek 
bir temsil kabiliyetine ve kuşatıcılığa hiçbir zaman 
erişememiştir. Radikalliğin bitişi ile “hayat gailesi” 
arasında kurulan paralellik, radikallerin ılımlılaş-
masının gerekçesi olarak sadece İslâmcıların de-
ğil solun da geldiği noktayı geçerli kılar. (Çakır, 
1992, 30-33; Bora, 1996, 22) 

90’ların önemli bir değişim getirdiği ve bunun 
da İslâmcılar nezdinde ılımlılık getireceği fikrine 
ek olarak İslâmcıların “geniş kesimleri kucakla-
ması” gerektiği yolundaki “misyon biçme” kaygı-
ları sadece solun değil iktidara gelmekte olan bir 
güç bağlamında rol kapmak isteyen tüm kesimle-
rin özelliği olarak çıkmıştır. (Laçiner, 1993, 8-9; 
Sarıbay, 1993, 17) Bu değişim süreci içinde “tespit 
yeteneğini” farklı salvolarla bir söylem sağanağına 
döndüren solun, 90’larda en çok yaptığı atrak-
siyonlardan biri “merkez” üzerinde yorumlarda 
bulunmak, İslâmcıların merkez karşısındaki yer-
lerini tespit etmektir, onlara mekân telkininde bu-
lunmaktır. Bu bağlamda “merkezin oynaklığı” da 
bir ihtiyat payı olarak dile getirilirken İslâmcıların 
“ehlileştirilmesi”nin “zevkini” statükoculuk itha-
mıyla süslemek yine bu kesimin refleksleri arasın-
dadır. (Bora, 1994, 11-22) 

Bu değişim ve dönüşüm içinde Medine Vesika-
sı tartışmalarının yeri hayli büyük. Ali Bulaç’ın or-
taya attığı proje bu kesim içinde olumlu karşılana-
rak sahiplenildi. Tartışmaya başka isimler de ka-
tıldı. Proje, bir toplum modeli oluşturmaktan çok 
“resmi ideolojiye bağlı olmayan devlet anlayışı”nı 
geliştirdiği yani Türkiye’deki modele karşı geliştiği 
yönüyle değer gördü. (İnsel, 1992, 29) Bütün “bir 
arada yaşama çabalarına”, bu tür projelere karşın, 
İslâm’ın ve Marksizm’in “totaliter” karakteri, iyi 
niyetli çabaları bile örtebilir. (Akçam, 1992, 7) 
Meselenin aslında İslâm’ın varlığıyla ilgili olduğu 
çok daha net ortaya çıkmaktadır. 

Refah Partisi’nin ve İslâmcıların Sisteme Eklemlenmesi

Refah Partisi’nin iktidara gelme aşaması ve 
sonrasındaki gelişmeler de solun İslâmcılar üze-
rindeki “laboratuar analizciliği”ni daha net ortaya 
koyarken, ılımlılığın kâfi gelmediğini gösterme-
si bakımından da önemlidir. RP birçok yönden 
Türkiye’de İslâmcıların iktidarla ilişkisini, iktidar 
ihtimali karşısında farklı kesimlerin tavırlarını 
netleştirmesi açısından önemli deneyim kazandır-
mıştır. 

RP’nin düzeni değiştirme ihtimalinden  zaten 
rahatsız olan solun, RP’yi eleştirirken “düzeni re-
habilite etme, sistemi yenileme, düzenin merkezi-
ne harç olma, Kemalizm’e yeni meşruiyet kazan-
dırma” görüşü solun İslâmcılara bakışındaki prag-
matizmi, samimiyetsizliği ve beklentilerinin daha 
çok sol düşmanlarını ekarte etmesiyle ilgilidir.  
Bu yoruma göre zaten Kemalizm de İslâmcılık da 
otoriterdir. Her ikisi de kendince “insan üzerinde 
proje” uygulamaya kalkar; birisi dindar nesil ye-
tiştirme diğeri Türk oluşturma projesi peşindedir. 
Zaten RP sistem karşıtı olmadığı için yaptıklarını 
hazmetmek gerekir. RP Kemalizm’in arızalarını 
kapatmak için gelmiştir. Sol bir yandan RP’nin 
ve İslâmcıların dönüşmesinden, değişmesinden 
mutluluk duyarken öbür taraftan İslâmcılığın ka-
rakter olarak otoriter vasıflı olduğu ithamlarını 
sürekli yenilemekten geri durmaz. (İnsel, 1996, 
30-31; Çınar, 1996, 35; Çakır, 1996, 45) RP nez-
dinde İslâmcılara Ömer Laçiner’in yaptığı ikaz 
belki solun samimiyetini tam manasıyla izah ede-
bilir. Laçiner RP’nin iktidar olmasının formülünü 
açıklarken Türkiye’nin orta ve büyük sermayesiyle 
devlete dayanma zorunluluğunu esasında bir ba-
kıma ders verme açısından fısıldamaktadır.5 (Laçi-
ner, 1996, 12) 

28 Şubat süreciyle birlikte İslâmcı-sol-liberal 
ittifakı çok daha kavileşti.  Liberallerin desteğiyle 
beraber İslâmcılık 90’lı yılların dilini ve söylemini 
“İslâmileştirme” gereği bile duymadan doğrudan 
kullanmaya; İslâm’ı bir kültür konumuna indi-
rerek muhafazakârlık kimliği altında Türkiye’de 
geniş kapsamlı bir teveccühün kapısını aralamaya 
başladı. 

Sol ve liberal kesimin tüm kesişen ve ayrışan 
taraflarıyla birlikte İslâmcılık bilhassa “klasik dev-
let refleksi”nden, statüko olarak adlandırılan bü-
rokratik yapıdan, vesayet diye tanımlanan asker 
ve Kemalist elit müdahalesinden uzak durmaya, 
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buna karşın Avrupa ve Batıya sınırsız bir açılım 
yapmaya girişti. Solun İslâmcı desteğinin altında, 
İslâmcıların AB karşısında onların bile şaşırması-
na neden olan talepkârlığı vardır. 

Kopuşun Nedeni: Liderin Öndere Dönüşmesi, 
İslâmcılığa Dönüş

AK Parti iktidarı, 2007 yılındaki büyük var-
taları atlatmasına, 2011 yılına kadar çok büyük 
bir kitle desteği kazanmasına rağmen hala sol ve 
liberallerin “tasvip edeceği” çizgide ilerlemeye 
devam ediyordu. 2011 yılındaki seçimlerde seç-
menin yarısının Recep Tayyip Erdoğan tercihi, 
“liderin öndere dönüşmesi” sol ve liberal kesimi 
İslâmcılardan, AK Parti’den uzaklaştırdı; “kutsal 
ittifak” dağıldı, “ertelenmiş kin” tüm açık seçik-
liğiyle ortaya çıktı, “ertelenmiş intikam” tüm çıp-
laklığıyla ve kısa Kemalist ve İttihatçı tekniğiyle, 
darbecilikle alenen ortalıkta gezinmeye başladı. 
İslâmcılarla sol arasındaki münasebet 90’lardan 
2011’e uzanan sulh havası, 80’lere hatta 80 öncesi 
sıcak çatışma dönemine geri döndü. 

2013 eşiği yani Gezi Parkı olaylarının “bastırıl-
ması”, 17-25 Aralık darbe süreçlerinin atlatılma-
sıyla beraber İslâmcılık devlete nüfuzunu, toplum 
nezdindeki karşılığını sıkılaştırınca 2013 yılında 
kısık sesle dillendirilen ithamlar sertleşmeye “ay-
rışma kopuşa” dönüştü. Sol ile İslâmcılık kendi 
“doğal sınırlarına” çekildi. 

Sol, İslâmcılık üzerinden kazanmak istediği 
mevzileri kısmen elde ederken, iktidardan payını 
alamadı. Vesayet ve statüko üzerinden Türk devlet 
yapısını Kemalist sistem adı altında çözme girişi-
mi kısmen başarılmış gibi gözükse de solun yeni 
ithamlarına bakılırsa AK Parti ve İslâmcılık bunu 
yeniden tahkim etmiş oldu. Aynen RP’nin iktida-
ra geldiğinde aynı çevrelerin sistemi İslâmcıların 
yenilediği fikrini ileri sürmelerinde olduğu gibi. 
CHP ve MHP’nin  bazen sertleşen eleştirilerine, 
CHP’nin ulusalcı damarının çok sert ve katı, taviz 
vermez niteliğine rağmen AK Parti ve İslâmcılığın, 
birtakım “restorasyonlar” ile “devlet ve millet ara-
sındaki bağı” tesis ettiği fikri esasında bir açıdan 
memnuniyet verici oldu. Çözüm süreci, etnik 
kimlikler üzerinden siyaset yapmama ve tüm kül-
türel ve etnik kimlikleri “aynılaştırma” çabaları 
solun ulusalcı-Kemalist kanadınca yerilse de ha-
disenin çok da bu yönde gitmediğinin görülme-
si, Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’ye yön veren “güçle-

rin” partiyi “AK Parti hassasiyetleri” ve “AK Parti 
muhafazakârlığı” ile yeniden kimliklendirme gay-
retleri, AK Parti üzerindeki yerleşik statüko ve ve-
sayet kaynaklarının da belirgin bir destek verdiği 
kanaatini güçlendirmektedir. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 sonrasında 
“İslâmcılığa dönüş”  olarak algılanan girişimleri, 
“dindar nesil yetiştirme”, “hayat tarzları tartışma-
sı”, AB’ye “üye yapın ya da başka oluşumlara gi-
deriz” resti solun İslâmcılardan ayrılmasını değil; 
Erdoğan’ın yıllarca iktidarlara kendilerince yön 
verdiklerini iddia eden kesimleri yanında isteme-
diği, dışladığı ve tasfiye ettiğini gösterir. 

Erdoğan artık, belli bir aşamaya geldikten 
sonra “eski iliştirilmiş solcu-liberalleri” istemedi-
ğini ortaya koydu.6  Bunun ilk adımları, bugün 
her meselede AK Parti karşısında kadim millet 
reflekslerini, devlet kimliğini bile hırpalamaya ka-
dar varan ittifakları, dezenformasyonları gündeme 
getiren Cengiz Çandar, Ertuğrul Özkök, Hasan 
Cemal gibi isimleri iktidarın yanına yaklaştırma-
masından belli olmuştu. Sürekli belli odakların 
sözcülüğünü üstlenen, iktidara ayar vermek is-
teyen odakların sözcülüğünü, taşıyıcılığını yapan 
isimleri, tarafları tasfiye eden Erdoğan, artık sol ve 
liberal kesimin tüm “yabancı” bakış açısına sahip 
taraflarını kesip attı. 

Sol-liberallerin 80’lere dönüşü bir bakıma 
mecburiyetin yani Erdoğan’ın tercihlerinin so-
nucudur.  2007 sürecini aşmada kendilerinden 
faydalanmayı bildiği halde sol-liberal kesimi çok 
rahatça ve bir çırpıda iktidar alanından uzaklaş-
tırabildiği, söylemiyle seçmenin yarısının onayını 
aldığı için yeni söylemler gün yüzüne çıkmaya, 
diktatör, otoriter, padişah yakıştırmaları yapıl-
maya başladı. Solun İslâmcılara emsal gösterdiği 
diktatörler arasında Hitler örneği demokrasiyle 
ilişkilendirildiği için önemlidir. Hitler’in iktidara 
seçimle geldiğinin hatırlatılması 80’li yıllardan 
beri  “neoliberal” İslâmcılığa rengini veren itham-
lar silsilesi arasındaki “demokrasinin diktatörlük 
doğurduğu” görüşü, 2013 itibariyle merkeze yer-
leşmiş oldu.7 

Otobüsten İndirilen Sol: Şaşkınlık, 
Romantizm, Patetik Ruh

Solun İslâmcılara bakışını 80’lere götüren sü-
recin zirvesi ve kopuş Gezi olaylarıyla gerçekleşti.  
30 Mart seçimlerinde yüksek oy alması halinde 
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AK Parti8 için demokrasi dışı güçlerin devreye 
girmesi gerektiğini söyleyen Ömer Laçiner 2011’i 
milat olarak gösterir: “Gezi Parkı’nda ağaç sökü-
müne başlanmasının ve buna engel olmaya çalı-
şan birkaç yüz kişilik gruba polisin vahşice sal-
dırmasının ‘bardağı taşıran damla’ olduğunu artık 
biliyoruz. Bardak ise AKP’nin ve bilhassa şahsen 
R.T. Erdoğan’ın 2011 seçimleri arifesinden beri 
belirtileri giderek sıklaşıp çoğalan otoriter yöneli-
mine duyulan tepkilerle dolmuştu. Dibinde ise el-
bette 2007’deki ‘Çankaya Savaşı’ndaki yenilgisiy-
le tarihin çöplüğüne doğru sürüklenen ‘ulusalcı’ 
etiketli kesimlerin öfke ve nefret tortuları vardı.” 
(Laçiner, 2013, 4) 

Gezi eylemlerine katılanların “masum, zeki, 
apolitik, orta sınıf, özgürlük talepli” olmaları 
Erdoğan’ın diktatörlüğünü daha da katladığı için 
eylemciler için sürekli masumiyet vurgulu değer-
lendirmeler yapılır.  Sol-liberal kesim ayrışmanın 
başlangıcını 2007 olarak gösterirken “ılımlılığın” 
bitişinden yakınır: “Muhafazakâr-demokrat ta-
nımlamasını benimseyen ama muhafazakârlığı 
çok ön plana çıkarmayan, iktisadi alanda piyasa 
toplumu hedefini yüceltecek kadar aşırı liberal, 
siyasal alanda ise daha ılımlı bir liberal hatta iler-
lemeye dikkat ediyordu AKP yönetim kolektifi.” 
(İnsel, 2013, 14) İnsel Cumhuriyetin otoriterliği 
ile Erdoğan’ın eğilimini karşılaştırarak okurken 
“başbaba”, “tek adam” tanımlamaları kullanır. Er-
doğan için kullanılan diktatör tanımının nedeni 
ise demokrasiye bağlanır: “Unutmayalım ki, keli-
menin kökeni itibariyla diktatör, bütün yetkilerin 
geçici bir süre için seçimle kendisine teslim edil-
diği ve bu çerçevede toplumsal kararların hepsini 
tek başına dikte eden kişi demektir.” (İnsel, 2013, 
16) 

Gezi’den bir yeni umut, sosyalizm için statü 
alanı, belki biraz taban ve söylem devşirme çabala-
rının ekseriya duygusallaştığı, patetik hale dönüş-
tüğü ve “klasik sol romantizmi”ne evrildiği anlar 
Türk fikir hayatı için önemli sahneleri arasındadır. 
Tanıl Bora eleştiriyle romantizmi, yeni bir heves 
ve umut eşliğinde süslemeye çabalar: “İktidarın 
ve entelektüellerin kaşları, sadece muktedir öfke-
sinden, siyasi tehdit algısından değil, karşısındaki 
şen mizahtan ötürü de çatıldı. İroni öfkelendi-
rir. Kaba güç, huşunet, mizahın ve ince zekânın 
‘yumuşak gücü’ne çarptığında moral üstünlüğü 
kaybeder-basbayağı rezil olur.” (Bora, 2013, 21)

İslâmcılara bakışlarını 1980 şartlarına dön-
düren sol-liberallerin, İslâmcılık eleştirilerindeki 
“şaşkınlık” dozajını artırmak istedikleri eleştiri-
lerin kimi zaman ironiye gidecek derecede mi-
zah barındırmasına, sopayla yaklaşılmasına ka-
dar varabilmektedir.  İslâmcıları, Recep Tayyip 
Erdoğan’ı hegemonyacı olarak tavsif eden solun;  
bu hegemonyanın kurulma nedenini izah ederken 
sol tezlerin bir kısmını AK Parti’nin gerçekleştir-
miş olmasının verdiği burukluk da sezilmektedir: 
“AKP’nin hegemonyasının sadece dindarlık ve 
kültürel muhafazakârlığa dayanmadığını, herke-
se az veya çok bir refah artışı yaşatabilmesinde, 
geleceğe güven duygusu aşılamasında ve kendile-
rinden insanların iktidarda olmasının alt sınıflar-
da yarattığı aidiyet hissinin yanında, onlara kamu 
hizmetlerinden başlarını eğmeden yararlanabilme 
olanağı sunmasında da yattığını biliyoruz.” (İnsel-
Laçiner, 2014, 8) 

“Şaşkın ve çabuk İslâmcılık eleştirisi”ne kal-
kışan, diktatörlük vurgusu üzerinden İslâmcılığı 
80 şartlarına döndürmeye çalışan sol-liberallerin 
İslâmcılar için “yobaz, kör testere ve IŞİD” ha-
tırlatmaları yapıyor olması (Bora-Ünüvar, 2014, 
17); “dinden ideolojiye” kavramlaştırmasına gide-
rek İslâmcılığı din gibi algılama biçimi (Çiğdem, 
2014, 36) 90’larda kalmış, RP’nin dönüştürülme-
sinde kullanılan, AK Parti’yi meşrulaştıran bir tez 
olarak savunulmaktadır. 9

Kritik Yapamayan Sol Çaresizlik:
Komünist Ufka Karşı, Çırağan Ufku!

Yeni Komünizm ve yeni sosyalizm dalga-
sı dünyada hakikaten yeni bir evrime girerken, 
Türkiye’deki komünist ve sosyalist iddialı solun 
hala, İttihatçılık ve Kemalizm’den devşirilmiş ihti-
lalciliği devrimcilik olarak sunma gayretleri sade-
ce 80’lere dönüş olarak izah edilemeyecek kadar 
çaresizlik barındırır. Solun yöntem olarak dev-
rimden anladığı Çırağan ve Babıâli baskınlarının 
ötesine geçemediği gibi en fazla 27 Mayısçılıkla 
mukayyet olabilir. 

Dünyada yeni komünistler, komünist ufkun 
“yitik olmadığı” kabulü üzerinden yeni çıkış yol-
ları ve paradigmalar geliştirir. Devleti, partiyi, ikti-
dar kavgasını fiili sistem üzerinden reddeden yeni 
komünizm, solun başarıdan korkmasına, hiçbir 
gelişmede payı olmamasına dayanırken, belki de 
Türk solunun temel tarzının eleştirisini de yapar: 
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“Sol melankoliler siyasal alternatiflerin yokluğuna 
hayıflanıyor; oysa gerçek siyasal alternatif, yoklu-
ğuyla onların amaçsızlık-komünizmini belirleyen 
siyasettir.” (Dean, 2014, 12, 17, 37, 39, 52) 

Sol-liberallerin AK Parti, İslâmcılık ve Recep 
Tayyip Erdoğan eleştirisi esasında konjonktürel 
sürece bağlı olarak gelişirken, sol, temelde yap-
ması gereken esaslı kritikleri klişelere boğarak sü-
rekli bir biçimde ertelemektedir. 
Bugün, TOKİ, taşeronlar, sos-
yal güvenlik, eğitim, kültür po-
litikaları, işçi sorunları, eşit işe 
eşit ücret gibi neoliberalizme 
yapılacak itirazların (Harvey, 
2014, 71) hemen hiçbirisi so-
lun gündeminde yer almamak-
tadır.  Yapılan aktüel eleştiriler 
arasında tartışmalı boyutlar 
var. AK Parti’nin oy oranlarını 
yükselten en önemli politika-
larından biri olan sağlık sektö-
rüne sol eleştirinin cevabı, “es-
kiden sağlık ücretsizken şimdi 
ücretli hale geldi” şeklindedir. 
(Gündüz, 2014, 243-245) 

Bu bağlamda son yıllarda 
bankacılık, kredi ve borçlan-
ma ile ilgili doğru düzgün bir 
eleştirinin yapılmamış olması, 
eleştirilerin çevirilerde gerçek-
leşmesi de bir başka çaresizliği 
gösterir. (Lazzarato, 2014)10 
Doğrudan halka değen bir ko-
nuda bile solun milletine ne 
derece yakın ya da yabancılaş-
mış olduğu bile bu savunma-
dan görmek mümkündür. Sol 
daha çok “iktidarın kullanımı, 
iktidarın paylaşımı” ve hayat 
tarzı üzerinden eleştiri geliş-
tirir, 2013 sonrasında İslâmcı 
karşıtlığını kurarken referans aldıkları David Har-
vey, Slavoj Zizek, Alain Badiou gibi isimlerin daha 
çok “özgürlük ve eylemlilik” gibi temel kritik sü-
reçlerinin sonunda vardıkları sonuçları Türkiye’ye 
taşımaktadırlar. Bu bağlamda 2013 sonrasındaki 
otoriterlik ve özgürlük merkezli karşı çıkış, yine 
Harvey’in “neoliberal özgürlük ortamının bir fa-

şizm ve otoriterlik doğuracağı” yargısı, neredeyse 

Gezi eksenli eleştirilerin tek meşruiyet kaynağıdır. 

(Kadıoğlu, 2014; Harvey, 2014, 19) 

Son aylarda Soma ve asansör kazaları üze-

rinden zayıf bir duygudaşlık gösterilerek yapılan 

eleştiriler, TOKİ ve taşeronluk müessesi karşısın-

daki zayıf söylemin tütün işçilerinin yaptığı ey-

lemlerdeki dozajı yakalayamaması, solun sürekli 

iktidar paylaşımını göz önünde 

tutmasına bağlıdır. Bu bakım-

dan “neoliberal” İslâmcılığın 

işçi sınıfı ve kapitalizm karşıt-

lığının zayıflığı fikriyle yapı-

lan zayıf ve temelsiz eleştiriler, 

“kapitalizmi AKP icat etti” tü-

ründen absürtlüğe varabilecek 

seviyede yapılmaktadır. (Bora, 

2014a) Solun tüm renklerinin 

bir tek İslâm ve İslâmcılar ko-

nusunda bir araya gelebildiği 

düşünülürse, 90’larda Gü-

len hareketine karşı olan sol-

liberal kesimlerin bu süreçte 

Erdoğan karşıtlığı yüzünden 

cemaatle ortaklık yapması, 

solun İslâmcılık ve iktidar ta-

leplerinin sadece siyasallıkla 

mümkün olduğunu kesinleş-

tirir. 

Sol ve liberallerin AK Parti 

ve İslâmcılarla ilgili fikirlerinin 

değişmesinde 2007 yılı milat-

tır.  AK Parti ve İslâmcılar için 

de milat olan 2007 yılı, sol ve 

liberal kesimin AK Parti ikti-

darı için öngördüğü ömrün 

bir yoruma göre nihayete ere-

ceği tarihi gösterir.  Bu kesim 

AK Parti iktidarına hep “geçi-

ci” gözüyle bakmıştı. (İnsel, 

2004, 43)  İslâmcıların iktidarını kuvvetlendir-

mesi üzerine sol ve liberaller üzerindeki gerilim 

iyiden iyiye arttı. 2002’deki oy oranı AK Parti ve 

İslâmcıların bıçak sırtında kalmaları için en ide-

aliydi fakat siyasal manada Danıştay Saldırısı’nın 

savuşturulması, kapatma davasının olumlu so-

nuçlanması, 27 Nisan Bildirisi’ne karşı çıkış ve 

nihayet Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuç 

Gezi Parkı olayları solun 
içindeki tüm kini aktar-
ması açısından bulunmaz 
bir imkân oldu.  90’ların 
konjonktüründe ertele-
nen kin ve intikam Gezi ile 
mücessem hale geldi. Sol, 
yıllar sonra AK Parti’nin 
Cumhuriyet’i içten yıkmak 
için “icat edildiği”, ABD 
tarafından kurulduğu, geç-
mişteki yeşil kuşak proje-
sinin devamı olarak ılımlı 
İslâm’ın getirildiği görüşle-
rini daha çok dillendirme-
ye başladı. Klasik sol eleşti-
ri yine işçilerin din ile yani 
AK Parti’nin söylemiyle 
boğulduğunu ve emper-
yalizmin bir oyunu olarak 
İslâmcılığın doğduğunu 
dile getirirken her fırsatta 
olduğu gibi Gezi olaylarıy-
la “halk isyanı” özlemini 
açığa çıkardı.
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siyasal olarak iktidarı güçlendirdi. Bunun üzerine 
bir de devletin etkinliğinin artması, eğitim, sağlık 
ve toplu konutlar ile sosyal devlet anlayışının ge-
reği sosyal yardımlar ile hükümet iktidarını iyice 
sağlamlaştırdı. (Pamuk, 2014, 310-313) 

Bu tarihten sonra “İslâmcı parti olma” ile “ka-
muda İslâmi kimliğiyle varolma” yönündeki ayrım 
netleşerek, hükümetin gittikçe “İslâmcı” kimliğiy-
le tebarüz etmeye başladığı, “ustalık dönemi”nin 
bütünüyle İslâmcı politikalara münhasır olduğu 
yargıları esasında 2013’teki diktatör söyleminin 
öncülleri olarak belirmekteydi. (Yalman, 2014, 
33; Şimşek, 2014, 200-201) 

Bu süreç iktidarın “giderek” otoriterleştiğinin, 
ılımlılıktan caydığının, çokkültürlülük, çoğulcu-
luk gibi 90’ların söylemini artık ciddiye almadı-
ğını göstermektedir. Enteresan olan Gezi olayları 
neticesinde Batılı yazarların dile getirdiği “Otori-
ter kapitalizmin yeni modeli Türkiye” görüşünün 
alt yapısı (Zizek, 2013, 108) hiçbir zaman doldu-
rulamadı. Buradaki otoriterlikle, AK Parti’nin sis-
temi rehabilite ettiği tezleri yan yana düşünülür-
se, sol-liberallerin İslâmcılardan beklentileri daha 
net görülebilir. Zira sol-liberal kesim, İslâmcıların 
otoriter devlete karşı mücadele eden vasfı nede-
niyle AK Parti’ye destek olmuşlar, bu otoriterliğin 
gevşemesinin millet teveccühüyle gerçekleşebile-
ceğini, bunun da ancak İslâmi dille mümkün ola-
cağını kestirmişlerdi. 

“Uysal Erdoğan” Arayışının Sonu:  
Gezi Parkı Olayları

Bir başka önemli nokta yine bu süreçte dile 
getirilen AK Parti’nin ılımlılığı terk ettiği vurgu-
ları, sol liberal kesimin İslâmcıları ve AK Parti’yi 
“İslâmcı olmadığı” için kabullendiğini göste-
rir. Ilımlılık ve demokratlık gibi eğilimleri AK 
Parti’nin “taktik gereği” geliştirdiği fikrinde olan 
sol (Yılmaz, 2014, 92-93) 80’lerin “takiyye” görü-
şüne tekrar rücu eder.

Bu açıdan sol AK Parti’nin arzu ve yönelimle-
rini sakladığı aslında “dini parti” olduğu (Şentürk, 
2014, 147) görüşünü savunarak 2013 sürecini, 
Gezi olaylarını ve dolayısıyla diktatör söylemlerini 
haklılaştırmak, meşrulaştırmak ister. Gezi olayları 
bir bakıma Erdoğan’a yönelik diktatör söylemini 
haklı çıkarırken, sol liberal kesim açısından epey 
şok etkisi de yapmış; Gezi’nin sert biçimde bastı-
rılması, “uysal Erdoğan” arayışını sona erdirmiştir. 

Erdoğan her zaman için “Kasımpaşalı” olarak 
anılmış, bu delikanlı tavrı nedeniyle sıklıkla istih-
zayla karşılanmıştır. Muktedir ve otoriter eleşti-
rilerinin geldiği dönemdeki Erdoğan portresinin 
hep “eril” dille ve baba imgesiyle gerçekleştirilme-
si (Türk, 2014, 367) bu otoriter portresini haklı 
çıkaracak cinstendir. Gezi olaylarında “taviz ver-
meyen” Erdoğan’ın bu yaklaşımı şaşkınlıkla bera-
ber “saflaşmanın” ne derece netleştiğini gösterir. 
Erdoğan’ın hukuki baskılara ve şiddete maruz 
kalmasına rağmen hiçbir zaman “şiddete yönel-
memiş” olması (Laçiner, 2010; İnsel, 2014, 55), 
Gezi olaylarındaki sertliğin yine şiddet biçiminde 
kendini göstermemesi diktatörlük iddialarını za-
yıflatmıştır.  

Sol liberal entelektüeller 2007 yılındaki muh-
tıra karşısında durur, 2010’daki referanduma des-
tek verirken İslâmcılığın siyasal manada kazandığı 
yerin daha çok sola alan açabileceği ihtimalini de 
gözetmekteydiler.  Sol, İslâmcılığın siyasal erki 
etkili kullanmasına karşı müspet bakmaz, yaşam 
tarzı tartışmalarında olduğu gibi gündelik ha-
yatı belirleyen bir İslâm’a da geçiş vermez fakat 
kültürel nitelikleri folklorik düzeye düşürülmüş 
İslâmcılığı tercih eder. Bu bakımdan 2011 önce-
sinde Erdoğan’ın “biz ve onlar” kalıplarını çok sık 
kullanmadığı, bu ayrımı özellikle 2013 sürecin-
den sonra öne çektiği gözlenir. 

Erdoğan’ın “bizi anlayan anlamıştır anlamayan 
zaten anlamayacak” görüşü etkisini Gezi olayla-
rı ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde çok net 
göstermiştir.  AK Parti’nin 12 yıllık iktidarını de-
ğerlendiren Batılılar bu dönemi “Sessiz Devrim” 
olarak tanımlarken, Gezi Parkı olayları sonrasında 
bu olumlu nitelemeler yerini yüzde 50’ye dayan-
dırılmış toplumsal kabul edilebilirliği öne çeke-
rek “kansız iç savaş” biçiminde adlandırmışlardır. 
(Tanyılmaz, 2013, 143) 

Gezi Parkı olayları solun içindeki tüm kini 
aktarması açısından bulunmaz bir imkan oldu. 
90’ların konjonktüründe ertelenen kin ve intikam 
Gezi ile mücessem hale geldi. Sol, yıllar sonra AK 
Parti’nin Cumhuriyet’i içten yıkmak için “icat edil-
diği”, ABD tarafından kurulduğu, geçmişteki yeşil 
kuşak projesinin devamı olarak ılımlı İslâm’ın ge-
tirildiği görüşlerini daha çok dillendirmeye başla-
dı. (Savran, 2013, 117, 127, 129) Klasik sol eleş-
tiri yine işçilerin din ile yani AK Parti’nin söyle-
miyle boğulduğunu ve emperyalizmin bir oyunu 
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olarak İslâmcılığın doğduğunu dile getirirken, her 
fırsatta olduğu gibi Gezi olaylarıyla “halk isyanı” 
özlemini açığa çıkardı. 

Gezi Parkı olayları bu bakımdan sosyalizmin 
yenilenmesi, solun kendine bir taban ve meş-
ruiyet zemini oluşturması için fırsat olabilir mi? 
(Tonak, 2013, 69)  Gezi’nin sola en büyük fay-
dası sosyalizmin hala ölmediğinin gösterilmesi 
kadar (Çiğdem, 2014, 84) solun belki de uzun 
İslâmcılık ittifakı neticesinde kendi başına bir var-
lık gösterme iradesini harekete geçirme ihtimali 
nedeniyle itibar kazanmasıyla da sonuçlanmıştır.  
Sol, Gezi üzerinden kan tazelemesi ve misyon ye-
nilemesi gerçekleştirirken tüm değerleri de alt üst 
edebilecek terkiplere gitmiştir. Bu bağlamda Gezi 
ile Kerbela’yı eşitlemek bunlardandır. (Zırh, 2014, 
89) 

Gezi olayları neticesinde taraflar belirgin bir 
mensubiyet tazelemesi yaparken, kavga yine de-
mokrasi üzerinden gerçekleşti. Solun İslâmcılığa 
sürekli şüpheyle yaklaşması, kendisini demokra-
tik, İslâmcılığı antidemokratik bulması Gezi so-
nucunda çok daha net çizgilerle kesinleştirilmiş 
oldu. Gezi’den sonra demokrasinin diktatörlük 
doğuracağı yargısının altını doldurmak için mese-
la Ranciere’nin Demokrasi Nefreti yayınlanırken, 
demokrasinin oligarşiye dönüşme istidadı ve uz-
laşmanın ortadan kalkması gibi konular bir açıdan 
sandıkla izah edilmektedir.11 Oy kullanmanın üst 
gücün rızasıyla gerçekleştirilebileceği tarzındaki 
yaklaşım (Ranciere, 2014, 61) aktüel siyasete ve 
sol-İslâmcılık kavgasına bağlı olarak sürdürülür. 

Solun Doğası: Darbecilik, Büyük Sermayeye ve 
Dış Güçlere Yaslanma

AK Parti iktidarı ve İslâmcılığın neoliberal dö-
nemdeki söylemlerinde genel olarak kullandığı 
toparlayıcı, bütünleştirici ve kucaklayıcı dil 2011 
itibariyle kayboldu. Sol ve liberal kesimler AK 
Parti ve İslâmcıların lbgt’den işçilere, ulusalcılar-
dan Kürtçülere çok geniş bir yelpazeyi kucaklaya-
rak iktidara geldiğini 90’larda dahi bu toparlayıcı 
söylemi sindirebildiğini fakat son yıllarda bilhassa 
Gezi’den sonra bunu ortadan kaldırdığını iddia 
eder. Buna göre İslâmcılığa solun bakışı “gerçek-
leri görme”yle ilgilidir. Solun bakış açısına göre 
2011’den sonra nasıl İslâmcıların “takkesi düştüy-
se”, Gezi’den sonra da demokrat olduğu iddiasın-
daki sol ve liberal kesimlerin takkesi düşmüştür. 

Sol, İslâmcılara her zaman tepeden bakan, Müs-
lümanları inançları nedeniyle aşağılayan, “Şeriat 
karşıtlığı” adı altında İslâm düşmanlığı yapan vas-
fını bu dönemde yeniledi. İttihatçılık damarını da 
yine siyasal olarak tazeleme ihtiyacı duydu. 

Recep Tayyip Erdoğan ilgisinin sona erme-
yeceği, “liderden öndere dönüştüğü”  mutlaka 
dikkate alınır. İslâmcıların milli irade ve sandık 
söylemiyle seçmenle irtibatını kuvvetlendirdiği, 
küresel dünya sisteminin ve içerideki dinamikle-
rin İslâmcıları iktidardan uzaklaştırma girişimle-
rini ağırdan aldığı düşünülürse, solda büyük bir 
hayal kırıklığı, umutsuzluk, varoluşsal sorgulama 
ve kaygılılık halinin hüküm sürdüğünü söylemek 
mümkün olur. Bu kaygı ve ontolojik sıkıntı ken-
dini yenilemek yerine onları kökene, geçmişe, 27 
Mayıs geleneğine götürür. AK Parti’yi ABD’nin 
kurduğunu, emperyalistlerin Cumhuriyet’i yık-
mak için İslâmcıları kullandığını, küçük ve orta 
burjuvanın devlet karşısında büyük burjuvadan 
daha dik durduğunu söyleyen solun, Erdoğan’ın 
sol ve liberal kesimi iktidardan uzaklaştırmasının 
verdiği şoku, şaşkınlığı ve kaygılılığı aşmak için 
darbeciliğe sığınması, bu dönemin en önemli 
özelliğidir. 

Demokrasi ve neoliberalizmin faşist, otori-
ter ve diktatörlük türü yapıları ortaya çıkardığı-
nı savunan solun demokrasiyi askıya almak için 
başvurduğu iç ve dış mihrakların kimliği, aynı 
zamanda Türkiye’deki sosyalist ve sol kesimlerin 
meşrebini izah etmesi bakımından da önemlidir. 

Şu pasaj “neoliberal” İslâmcılık döneminde-
ki sol tavrın ötesinde genel olarak Türk solunun 
kimliğini/kinini göstermesi bakımından son dere-
ce mühimdir: “AKP hükümetinin kalıcılığı, seçim 
sandığındaki başarısından çok daha fazla karşısın-
daki cephenin çözülmesinin sonucudur. Başka bi-
çimde söylersek, şayet ABD ve TÜSİAD, 1997’de 
olduğu gibi TSK’nın yanı başında yer almış olsay-
dı, AKP çok yüksek oy desteğine rağmen devrile-
bilirdi.” (Savran, 2013, 100-101)  
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Dipnotlar
1 Bırakın başka dinlerle diyaloğu solla bile ilişkiye girmeyi redde-

den Ali Ünal bugün Dinlerarası Diyalog, Abant Platformu gibi 
uygulamaları bulunan Gülen  Hareketi’nin en sıkı mensupları 
arasında yer almaktadır. Bu tür örnekleri “savrulmak” şeklinde 
izah etmek, Türk siyasi ve fikri hayatının genel niteliğine bütün-
cül manada bakıldığında ne kadar mantıklı olur, tartışılmalıdır.

2   Çatışma ve katı doktrin 80’lerin erken döneminin genel karak-
teriydi.  Yaşar Kaplan, İsmet Özel, Ali Bulaç gibi pek çok isim 
İslâm ve demokrasi arasındaki ilişkileri ele alırken, genel planda 
atmosfer İslâm ile demokrasinin bağdaşmayacağı, İslâm’ın ve 
dolayısıyla Müslümanların hoşgörülü olmadıkları, hoşgörünün 
İslâm dininde bulunmadığı yönünde görüşler sunmuşlardır.

3  Solun İslâm’a bu eğilimi, İslâmi kesimin yumuşak tavırlara sem-
patisi sonraki yıllarda bir “ihtida furyası” başlayacağı yönündeki 
beklentileri artırmış fakat Müslümanların beklediği “stratejik 
ihtidalar” bir türlü gerçekleşmemiştir.

4  Abdurrahman Dilipak-Toktamış Ateş ikilisinin medyadaki görün-
tüleri, Ahmet Altan-Neşe Düzel ikilisinin farklılıkları zenginlik 
kabul eden ılımlı tutumları, Ayşe Önal-Ahmet Hakan Coşkun’un 
beraber program yapmaları yanında birçok örnekte zıt kutuplar 
yan yana gelmeye, bir arada görüntü vermeye başladı.

5  “Sonuçta Türkiye’nin RP’yi dönüştüreceği o mutlu günlere doğru 
hızla ilerliyoruz” cümlesini hazla kurduğu anlaşılan Çiğdem’in 
Türkiyelileşmiş AK Parti’nin “Geleceği Eskittiği” vurgusu da yine 
solun İslâmcılık laboratuvarından bekledikleri sonucu alamadık-
larını gösterir. (Çiğdem, 1996, 42)

6  İki taraf arasındaki ender ortak noktalardan biri “Türkiyelilik” 
vurgusudur.

7  Bu aşamada diktatör tartışmaları gündeme geldiğinde “Ben dik-
tatör olsaydım, sen şimdi bana bu soruyu soramazdın.” cevabı 
Menderes’e değil Mustafa Kemal’e aittir. Mustafa Kemal’in, dikta-
törlük tartışmaları kapsamında Nazım Hikmet’in hapis süreciyle 
ilgili vurgusu solun genel karakteristiğine uygundur: “(Bursa 
Hapishanesi’ndeki) Şimdi bu adamı dışarı çıkarsak… Gel bizimle 
çalış desek gelmez. Halk Fırkası’na sokmaya kalksak girmez. 
Girdiği zaman küçüleceğini sanır. Kendisinde büyüklük duygusu 
var.” (Granda, 2014, 138, 148)

8  Sol ve liberal zihni, 17-25 Aralık sürecinden sonra Gülen cemaa-
tinin yönelimi AK Parti’ye değil Recep Tayyip Erdoğan’adır. AK 
Parti’yi desteklemeye devam eden bu kesimler tüm “sorun”un 
Erdoğan’da düğümlendiğini düşünür. Diktatör ithamları da bu 
yüzden gelir.

9  Birikim Dergisi’nin 2014 tarihli İslâmcılık özel sayısı, şaşkınlığın, 
aceleciliğin, kuyruk acısının, tarih dışı kalmanın verdiği kaygılar, 
kendini romantizme vermiş olmanın çaresizliğiyle hazırlanmış 
gözüküyor.

10  Kredi, faiz ve borçlandırılma konularında en büyük eleştiriyi 
İslâmi kesimin yapması gerekir. Eldeki eleştiriler sahici bir 
kritik kaygısını değil, iktidarı sıkıştırmayı amaçladığı için yerini 
bulmamaktadır.

11  Bu süreçteki yabancı etkiler daha çok medya üzerinden sergilen-
diği için çok net takip edilebilmiştir. Yabancı basının Erdoğan’ın 
Türkiye’yi laik geçmişinden uzaklaştırdığı (Financial Times, 
08.09.2014) görüşünden, Erdoğan’ın üzerindeki kibrin Türk 
modelini bitirdiği, uluslar arası itibarını yerle yeksan ettiği, 
otoriter bir yönetim kurduğu (Financial Times, 09.01.2014), bu 
yüzden Erdoğan’ın siyasi hayatını kurtarmaya çalıştığı, en zor 
dönemini geçirdiği (Economist, 28. 02.2014) ve basın özgür-
lüğünü tamamen sildiği (Financial Times, 06.08.2013) gibi 
görüşleri, Türkiye’de Gezi sonrasında oluşan diktatör havasını 
beslemiş, solun en önemli referansları arasına girmiştir.
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Çoğunluğunu sömürgelerin oluşturduğu Batı-dışında kalan dünya ise, Batıya özgü 

diyebileceğimiz dini, teknolojik, ekonomik ve politik yaşanmışlığını taklit etme 

gafletinden bir adım dahi geride kalmamış; ihraç edilen eski dünyanın yıkıntı-

ları ile oyalandıkları süreci Hıristiyanlaştırma, kolonizasyon, dekolonizasyon 

ve küreselleşme gibi tarihsel evrelerinde ucuz birer karnavala dönüştürmüşlerdir.

S ınır tanımayan 
Aydınlanmanın 

gözleri kamaştı-
ran ışığı, insanları 
gölgesinden mah-
rum bırakmaktadır. 
Öyle bir çağda yaşı-
yoruz ki, insanlar 
içinde bulundukları 
toplumdan soyut-
lanarak bireyci ve 
faydacı eğilimler sergilerken ya arasına aşılmaz 
duvarlar ördüğü geçmişi unutulmuşluğuna terk 
ediyor ve geleceğe kaygı ile bakıyor ya da nos-
taljinin hastalıklı modasına uygun bir şekilde, 
tarihsizleştirilen bir eskiye kendini kapatıyor. 
Çıkmaz sokaklara tıka basa doluşturulan mut-
lulukları ile nereye gideceğini bil(e)meyen bu 
kuşağın mahrumiyeti, Dünya Savaşlarının sebe-
biyet verdiği yıkımdan başka bir şey değildi. 
XX. yüzyılın iki korkunç savaşını iliklerine 
kadar yaşayan Stefan Zweig, dünün dünyasına 
dair bir Avrupalı olarak anılarında, adeta yaşa-
dığımız dünyayı bize erkenden haber veriyor-
du: “Bugünümüz, dünümüz ve önceki günü-
müz arasındaki bütün köprüler yıkıldı.” 

“İşte şimdi ben 
de hiçbir yere ait 
değilim, her yerde 
bir yabancıyım ya 
da olsa olsa bir 
konuğum; yüreği-
min seçtiği, gerçek 
vatanım dediğim 
Avrupa, kardeş kav-
gasında ikinci kez 
intihar edercesine 

paramparça olduğunda benim için yitip gitti. 
Zamanın tünelinde aklın en korkunç yenilgisi-
ne ve vahşetin en acımasız zaferine kendi iste-
ğim dışında tanık oldum; bizim neslimiz dışın-
da başka hiçbir nesil, -bunu söylerken kesinlik-
le gurur değil, utanç duyuyorum- öylesi yüksek 
manevi değerlerden böylesi bir ahlaki gerileme-
ye kesinlikle maruz kalmamıştır. Sakallarımın 
çıkmaya başladığı günden ağarmaya başladığı 
güne kadar geçen o kısacık yarım yüzyıl içinde, 
köklü değişimler ve dönüşümler bakımından, 
eskiden olsa on insan neslinin yaşayabileceğin-
den daha fazla şey yaşanmıştır ve her birimiz 
de aynı şeyi hissetmişizdir: Çok fazla!” (Zweig, 
2013: 16)

Haydar Barış AYBAKIR

19. Yüzyıl Teknik Tasavvurlarından 21. Yüzyıl Ruhçuluğuna                                         
SİYASETİN ALDIĞI BİÇİMLER VE 

TEOLOJİ İLE İLİŞKİSİ
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Batı’nın yıkım nedir bilmeyen genç dünyaya 
musallat ettiği, insan varoluşunu olağanüstü bir 
acımasızlıkla altüst eden bu fırtınaya sebebiyet 
vermiş olması, birlikte yaşamaya dair sunulan 
Batılı değerlerin gözden geçirilmesi gerektiği 
kanaatine haklı bir biçimde yaygınlık kazan-
dırmıştı. Endüstriyel toplum düşünün umut 
dolu dünyasını umutsuzluğa mahkûm eden bu 
büyük yıkımın sorgulanması da, çoğunlukla 
nihilizmin balta girmemiş yaban ormanında 
bataklığa saplanıyordu. Değerlerini yitiren böy-
lesi bir dünyanın insanları da, 
umursamazlığa gark olmuş 
bir halde, liberal konsensü-
sün 1789 Fransız Devrimi 
ile şekillendirdiği kurumsal/
modern siyasetin dışında 
kendi iç dünyalarına çekil-
mişlerdir. Kitleleri etki-
si altında alan bu apolitik 
tavır, tarihin sonunun geldi-
ğini müjdeleyerek liberaliz-
min zaferini kutlayan tezlere 
ilham kaynağı olsa da, günü-
müz siyaseti bütün belirsiz-
likleriyle tam da bu siyaset-
dışılık üzerinden hayat bul-
maktadır. Dünya savaşları-
nın sebebiyet verdiği büyük 
çöküşün yıkıcı hiçliğinde, bir 
tür maneviyat arayışına teka-
bül eden bu siyaset-dışılık, 
19. yüzyılın paradigmasınca 
şekillenen siyaset gibi teolo-
ji olmadan anlaşılamaz. Her 
ne kadar teoloji, Hıristiyanlık 
dairesi içerisinde Batı dün-
yasına içkin olsa da, Katolik Kilisesi’nin evren-
selci yapısı ve Batının yayılmacı tutumu ile 
Hıristiyan olmayan Batı-dışı toplumlara da 
sirayet etmiş, onları etkisi altında bırakmıştır. 
Dolayısıyla, siyasetin erken modern zamanla-
rından günümüze uzanan serüveninde aldığı 
biçimler ve teoloji ile ilişkisi kabaca genel hat-
larıyla değerlendirilirken, bu etkileşimi de göz 
önünde bulundurmak gerekir.

İktidarda Somutlaşan Siyaset

Kanun koyucunun/yapıcının her şeye kadir 
olan Tanrı rolüne bürünmesi gibi, Batı’nın icat 
ettiği modern devlete dair çoğu kavram, gerek 
tarihi gelişimi gerekse de sistematik yapıları 
dolayısıyla bir süreklilik içerisinde ele alı-
nan Roma İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi’ne 
içkin olanın dünyevileştirilerek devlet kura-
mına aktarımı ile elde edilmiştir (Schmitt, 
2010: 41). Devlet için geçerli olan bu işlem, 

modernleşen her toplumun siya-
setinden edebiyatına değin her 

alanı için söz konusudur. Rus 
edebiyatına (özellikle Tolstoy 
ve Dostoyevski’de) konu 
olan kader-hürriyet, günah-
kurtuluş, suç-ceza gibi bir 
çok mesele bu tutumla bire-
bir alakalıyken; komünist 
ideolojinin iktisadi-sosyal 
sefaletin ortaya çıktığı bozul-
muş kapitalist düzenden 
komünizme geçişi de biza-
tihi Hıristiyanlığın yitirilen 
cennetine özlemin tezahü-
ründen başka bir şey değil-
dir (Güngör, 2010: 99,100). 
Amansız bir sekülerleşme 
çabasına denk düşen, özel-
likle 19. yüzyılın teknik iler-
lemeye dayalı iktisadi rasyo-
nalizmi üzerine inşa edilmiş 
modern toplum, makineleş-
meyle birlikte bütün gele-
neklere yabancı olduğundan, 
doğası gereği devrimciydi ve 
bu tutum da zamanla ken-

dini tahrip eder hale gelmişti (Schmitt, 2009: 
32). 15. Yüzyılın Avrupası özelinde günyüzü-
ne çıkmaya başlayan ve zamanla bütün dün-
yayı etkisi altına alan bu tahripkâr anlayış, 
1789 Fransa’sında kurumsallaşarak insanlığın 
kaderini siyasal olarak sınıf terimleriyle ifade 
etmeye başladı. Bir kavram olarak “sol”; ismini, 
Devrimin akabinde oluşturulan parlamento-
da dağlıların (jakobenlerin) kralsız bir düzeni 

Hıristiyanlık tarihinde 
Marcion’dan Luther’e, 
Kierkegaard’dan birçok 
düşünüre değin yerleşik 
Kiliseye karşı, imanın din-
sel özüne yaklaşabilmek 
için Paulus’a ilgi sürekli 
canlı olsa da özellikle 21. 
yüzyılda Jacob Taubes, 
Giorgio Agamben ve Alain 
Badiou için Paulus’a dönü-
şün anlamı muhafazakâr 
bir jestten ya da gelenek-
sel anlamda dine dönüşten 
öte, bir tür reformasyon 
talebidir. Küresel kapitaliz-
min ve cemaatçi bir kimlik 
siyasetinin hâkim olduğu 
bir çağda evrensele yönelik 
yeni bir eylemcilik figürüne 
olan taleptir.
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Yeni bir teori olmaktan ziyade, teolojiyi uygulamada yeni bir yöntem olan Kurtuluş 
Teolojisi, devlet siyasetçilerini ve dini hiyerarşileri rahatsız etmesiyle de dünyada ilgi 
odağı olmuştur. Yoksulların ve dışlananların harekete geçmesi amacıyla sosyal teori ile 
Hıristiyan geleneği arasında ortak bir dil tutturmaya çalışılması sonucu, solun sürek-
li karşısında yer aldığı Katolik Kilisesi’ne yakınlaşması bir paradoksu ifade etse de, 
endüstri sonrası toplumların siyasal maneviyat arayışına uygun düşmektedir.

kabullenemeyen jirodenlerin soluna oturma-
larından almıştır. Böylece kavram, karşılığını 
statüko ve gelenekçiliğe karşı, ilerici ve devrimci 
tutumunda buldu. İlericilik üzerinden yürütülen 
bu basit kavramsallaştırma, mücadele alanlarını 
da ilerlemeye engel çıkaran unsurları ötekileş-
tirerek tahayyül etmiştir. Buna göre “sağ” ise 
siyaseten kralı destekliyor ve iktisadi anlamda da 
bir sınıf olarak burjuvaziyi ve değerlerini temsil 
ediyordu. 

“Sol”un toplumsal değişimi, bütüncül ve tari-
hi bir perspektif ile dünya-sistemi bağlamında 
ele alındığında ise onun  bir oturma düzeninden 
aldığı anlamlardan daha fazlasını temsil ettiği 
hemen göze çarpacaktır. Bir ilerleme mefkure-
sinden ziyade sol, -sadece düşüncede kalmış olsa 
da- sonsuz sermaye birikimine ve meta üretimi-
ne dayalı tarihsel ve toplumsal bir sistem olan 
kapitalizmin ortaya çıkardığı sosyal eşitsizliği 
ortadan kaldırmaya da niyetlenmişti. Modern 
dünyanın ilk işçi sermaye çatışması olarak bili-
nen Ciompi İsyanı’ndan (Arrighi, 2000: 162) 
Dünya Savaşları ve 1968 Kültür Şoku’na sol siya-
set, tarihsel mecrasında mevcut sosyal eşitsizlik-
lerin giderilmesi, mal ve hizmetlerin üretim ve 
dağıtımının yeniden düzenlenmesi için devlet ve 
toplum sahipliğinde iktidara merkezi bir önem 
atfediyordu. Kapitalist dünya-ekonomisinin ilk 
filizlendiği kent devletlerinde, verili olandan 
yola çıkarak yaşananlara tepki niteliğinde boy 
gösteren, çabuk parlayıp sönen, kendiliğinden 
harekete geçen, işçilerin başını çektiği yerel bir 
halk ayaklanması olarak Ciompi İsyanı da -ben-
zeri birçok ayaklanma gibi- iktidarda kendilerini 
somutlaştırabilmiş olsalar da, solun rasyonel 
ifadelerine ancak Fransız Devrimi -ve özellikle 
1848 Devrimleri- ile kavuşacaklardı. Sol için 
geçerli olan, devletin denetiminin ele geçirilmesi 
üzerine konumlanmış bu mücadelede sağ siya-

set, daha çok savunmacı bir anlayış ile mevcut 
düzeni idame ettirmeye çalışıyordu. 

Modernleşme süreçleri ile birlikte bu dün-
yanın kesin ve gerçek bilgisine evrensel yasalar 
eşliğinde akılla ulaşılabileceği inancı, lineer bir 
ilerleme tablosu içerisinde Descartes & Newton 
& Locke (daha sonrasında Darwin) tarafından 
sunuluyor; iktidar ilişkilerinin sekülerleştiril-
mesi açısından büyük önem taşıyan köle-efendi 
diyalektiği ile de Hegel, yöneten ve yönetile-
ni dikey hiyerarşik bir yapıda tanımlıyordu. 
Hegel’in geliştirdiği -Marx’ın daha sonrasında 
proletarya-burjuvazi şeklinde tekrar konumlan-
dıracağı- diyalektik, aslında Katolik Kilisesi’nin 
teslis inancına bağlı geliştirdiği “complexio 
oppositorum”un Batı’nın çatışmacı kültürü içe-
risinde dünyevileştirilerek tekrar yorumlanma-
sına dayanıyordu. Burjuva ideologları da, bu 
gelişmeci toplum kurgusuna dayanarak kendi 
iktidar süreçlerini aristokrasiye karşı mücadele 
içerisinde tanımlamıştı. İlk sınıflı toplum biçimi 
olan köleci toplumdan feodal topluma; feodal 
toplumdan da burjuvazinin düzenlediği kapita-
list topluma, yani nihai aşamaya ulaşılmıştı. 

Burjuva ideologlarınca kurgulanan evrimci 
tabloda gidilecek yer zaten belli olduğundan, 
tarihini hızlandırmak amacıyla Fransa, sabırsız 
adımlarıyla gelmesini beklediği Mesih’e koşa-
rak bir devrim mücadelesine soyundu. Daha 
öncesinde hiç görülmemiş bir siyasi kargaşaya 
sebebiyet veren devrim, devlet gücünün kitlesel 
anlamda ilk defa ele geçirilebileceği gerçeğini 
de gösterdi. Bununla beraber, işçi ideologları 
da, toplumun gelişmesini burjuva toplumu ile 
sınırlandırmayarak son aşamaya işçi iktidarları 
ile ulaşılabileceğini öne sürdüler. Marx’ın baş 
aşağı duran Hegel’i ayakları üzerine oturtması 
ile köle-efendi diyalektiği işçi-patron diyalektiği 
biçiminde tekrar üretilmiş; böylece işçi iktidara 
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da talip olarak siyasal düzleme dâhil edilmiş-
tir. Yönetici elitin ise buna cevabı, değişimi 
zapt etmek gayesine hizmet eder bir şekilde 
değişimin normalliği üzerine kurumlar geliş-
tirerek kısa-vadeli değişimi desteklemek oldu. 
Değişimi esas alan gelişmeci toplum kurgusun-
da burjuvazi ve proletarya arasında nihai aşama 
konusundaki anlaşmazlık, değişimin kontrol 
edilebilirliği üzerine yapılandırılan devrim 
anlayışlarını da şekillendiriyordu (Wallerstein, 
2013: 24,25). Sovyet deneyiminde de görülece-
ği üzere, “sol” siyasette mevcut iktidarın yerine 
proletaryanın iktidarının geçirilmesi -proletar-
ya diktatörlüğü diyordu buna Lenin- üzerine 
kolektif bir çabanın ifadesi olan devrim, ancak 
askeri bir disiplinle dikey hiyerarşik yapıda 
örgütlenmiş profesyonel bir parti öncülüğünde 
gerçekleştirilebilirdi. Burjuvazinin egemenlik 
söyleminden devşirilen ve ona paralel olarak 
geliştirilen iktidar odaklı devrimci düşünce, 
başkalarının boyunduruğundan kurtulmak için 
başkalarını egemenlik altına almayı gerekti-
riyordu. İktidarın ele geçirilip devlet gücü-
nün denetim altına alınmasına haddinden fazla 
önem verilmesinden dolayı da, asıl amaç olan 
sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik politikalar bir türlü hayata geçirileme-
miştir. İhtiyaçların giderilememesi, ihtiyaçlar 
üzerinden kurulan siyasi diktatörlüğe karşı yıp-
ratma savaşı veren neoliberalleri de yavaş yavaş 
iktidara taşımıştır (Bauman, 2012: 82). 

Birbirleriyle temelde iktisadi zihniyet için 
mücadele veren sınıfların iktidara karşı takın-
dığı siyasal tutumunun yanı sıra, modernizmin 
teknik ve endüstriyel tasavvurlarına paralel 
olarak gerek burjuvazi gerekse de proletarya, 
mekanist inançları uğruna dünyayı devasa bir 
dinamo makinesine dönüştürmekten geri dur-
madılar. “Burada sınıflararası bir fark yoktur. 
Modern sınai müteşebbisin dünya tasavvuru, 
sınai proleterinkine ikiz kardeşi gibi benziyor. 
(...) Büyük müteşebbisin Lenin’den farklı bir 
ideali yok, başka bir söyleyişle “elektriklenmiş 
bir yeryüzü” dışında bir ideali yok. Her ikisi de 
aslında sadece elektrifikasyonun doğru met-
hodu üzerinde tartışırlar.” (Schmitt, 2009: 15) 
Makineleşme ile akla duyulan inancın Dünya 

Savaşları ile tahribatını doruk noktasına ulaştır-
ması, toplumsal sınıfların da siyaseten öznellik-
lerini kaybederek ortadan kaybolmalarına yol 
açtı. Batı’nın içine düştüğü bu durum karşısın-
da, büyüklük düşlerinden arınarak özgürleşen 
küçük burjuvazi, özümseyip uyar gibi görün-
düğü her türlü toplumsal kimliği reddederek 
dünyayı miras aldı (Agamben, 2012: 82). Bir 
başka ifade ile kumar borcunu ödemek için 
kitap yazan Dostayevskiler ile ısınmak için 
tablolarını yakan Picassolar, “insanlığın nihi-
lizmden sonra hayatta kalma biçimi oldu.” Yine 
de, eskiye dair olanın kültürel alana itelenerek 
meta haline getirildiği günümüz dünyasında 
bu arkaik sol ve sağ siyasete dair işaretler, 
mevcudiyetini vatancı bir laik cephe içerisin-
de korumaya çalışmaktadırlar. Bu yakınlaş-
manın Türkiye’deki tezahürü ise beklentileri 
halen Aydınlanma düşüncesine bağlılıkların-
dan (daha doğrusu bağımlılıklarından) ileri 
gelen, modernleşme (kapitalistleşme) süreçleri-
ne eklemlenerek iş görebilen CHP ve MHP’nin 
kutsal ittifakı olmuştur.

Çoğunluğunu sömürgelerin oluşturduğu 
Batı-dışında kalan dünya ise -solun muhalif 
tutumunu benimseyerek-, Batıya özgü diye-
bileceğimiz dini, teknolojik, ekonomik ve 
politik yaşanmışlığını taklit etme gafletinden 
bir adım geride kalmamış; ihraç edilen eski 
dünyanın yıkıntıları ile oyalandıkları süreci 
Hıristiyanlaştırma, kolonizasyon, dekolonizas-
yon ve küreselleşme gibi tarihsel evrelerin-
de ucuz birer karnavala dönüştürmüşlerdir 
(Baudrillard, 2012: 5). Misal verecek olursak, 
“yeryüzünün süprüntüleriyiz, döküntüleriz” 
(1 Kor. 4:12) diyen Aziz Paulus’dan mül-
hem, bir psikiyatr olarak Cezayir’in bağım-
sızlık mücadelesine aktif destek veren Frantz 
Fanon, sömürgeleştirme süreçlerini felsefi, psi-
kolojik ve sosyolojik açılardan analiz ederek 
sömürgecilik karşıtı mücadele açısından mani-
festo niteliğinde yazdığı kitabına Yeryüzünün 
Lanetlileri ismini vermiştir. Uluslararası düzen 
içerisinde dile getirilen bu ifade, insanların 
cennet mekânından hayvanların zamanına fır-
latılmasıyla dünyanın bir düşmüşlük hali ola-
rak tahayyül edilmesine bağlı Hıristiyanlığın ilk 
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günah inancının siyasi teolojisidir. Hıristiyan 
olmayan ülkelerin oluşturduğu sömürgelere 
rağmen, Fanon’un bir Hıristiyan azizinin ağzın-
dan konuşması, söylemin bizatihi sömürge-
ci güçlerden devşirilmiş olduğunu gösterir. 
Dolayısıyla, verilen mücadelede, karşıtını üstü 
örtük bir şekilde meşrulaştıran bu tutum, efen-
disinin elinden kırbacı alarak kendi efendisi 
olmak için kendi kendisini kırbaçlayan hayva-
na benzer, “bilmez ki bu, efendisinin kırbacına 
atılmış yeni düğümün yol açtığı bir hayalden 
başka bir şey değildir.” (Kafka, 2010: 28) Daha 
radikal unsurlar ise din kisvesi altında Lenin, 
Blanqui, Meinhof’dan devşirilmiş örgütleri ile 
dolar yeşiline boyanan kalaşnikoflarının köleli-
ğini yadırgamadan mağaralarında poz vermek-
ten çekinmemektedirler.  

Siyasal Maneviyat Arayışları

Dünya Savaşlarının yerküreyi hurdalığa 
dönüştürmesi ile yapay bir karaktere sahip 
bilimci, makineye bağımlı ilerleme düşü ile 
endüstriyel toplum, devre dışı bırakılmış; yani 
bir alternatif olmaktan çıkarılmıştı. Böylece, 
bu dünya tasavvuruna bağlı siyaset de yavaş 
yavaş terk ediliyordu. Yine aynı dönemde ABD, 
ulusal bir ekonomi olarak dünyada rakipsiz 
hâkimiyetini tesis ettiği hegemonya evresine 
yükselmişti. Bunun anlamı ideolojik, politik 
ve ekonomik üstünlüğü ile ABD’nin modern 
dünya-sisteminin sermaye birikim merkezi 
olarak dünyayı şekillendiriyor ve denetliyor 
oluşuydu. Postdam ve Yalta Konferansları ile 
Sovyetler Birliği’nin hareket alanlarının sınır-
landırılmış olması ve buna bağlı Stalin’in dünya 
güç dengesini sürekli göz önünde bulundurma 
politikaları, insanlığa umut olarak aşılanan 
solun argümanlarını hiçe indirgemiş, onu, pes-
paye bir iktidar karşıtlığı söylemi üzerinden 
muhalefete hapsetmiştir.  Berlin Duvarı’nın 
çökmesine kadar, iktidara koşullandırılmış 
muhalefet ile iyi kötü işleyen bu birliktelik, 
politik belirsizliklerle alternatifsiz bırakılmış 
kaotik bir dünyayı gözlerden saklamıştır; ta ki 
Ronald Reagan&Margeret Thatcher ikilisine 
kadar. 

Bu büyük dönüşüm, siyasi vaziyetteki 
her değişimi görünürde olan bütün esasları 
ile değiştirecekti; fakat Batı modernliği için 
sürekli tehdit unsuru olarak algılanan Katolik 
Kilisesi’nin iktidarı baki kalmaktaydı. Teknik 
ilerlemeye dayalı ruhsuz bir dünyanın sebe-
biyet verdiği büyük tahribatlar sonucunda, 
mekanik çağın karşı kutbu olarak konumlan-
dırılan Kilisenin ruh dolu dünyası, sığınıla-
cak bir liman vazifesi gördüğünden Katoliklik 
gücünü korumuştur. ABD hegemonyası buna 
Anglosakson Protestanlığı’ndan bozma beyaz 
renkli liberalizmi ile cevap vermeye çalışarak 
serbest piyasa ekonomisini etik bir değer olarak 
insan hakları ile evrensel bir temada sunmaya 
çalışırken Sovyet Rusya’sı çareyi Kiliseleri yık-
makta buldu; ama ruhu onu sürekli tedirgin 
etti. Kıta Avrupası Fransa’sı ise hem mevcut 
hegemonyaya hem de Kilisenin mevcut duru-
muna muhafazakâr denilebilecek bir muha-
lefet ile cevap verdi. Eşitlikçi ve evrenselci 
cumhuriyet tapınmasının yön verdiği hukuk 
devletinde aydınların egemen bir yer tuttuğu, 
kendini dünyanın en kültürlü toplumu olarak 
gören dönemin Fransa’sında Lacan, akılcılığın 
kendi kendisini yok edebileceğini fark etmiş 
ve bu yüzden -modernizmin kazanımlarını da 
kaybetmemek adına- törenlerin, geleneklerin 
ve simgesel yapıların savunuculuğunu üstlene-
rek Aydınlanmacı bir muhafazakârlık anlayışını 
özgürlüğün radikal taşıyıcıları ile geliştirmeye 
çalışmıştır (Roudinesco, 2012: 15). Lacan, siya-
si gündemi yakından takip etse de, herhangi 
bir siyasi yapıya militanca bağlılık gösterme-
miştir; kendi dünyasını da içinde yetiştiği eski 
Fransa’ya ait ailesinin Katolik dünya görüşü 
karşısında şekillendirmiştir. Onun psikanalizm 
eliyle özneyi bilinç felsefesinden bilinçdışı bili-
me aktarması ile öznenin indirgenemezliğine ve 
uyumsuzluğuna yaptığı vurgu siyasal ifadesini 
Badiou’nun devrimci öznesi Paulus’da bulacak-
tı; ama arada teknik ağırlıklı siyasal söylemin 
yerini siyasal bir maneviyat arayışına bıraktığı 
geçiş dönemi vardı.

Bu geçiş döneminin kuşkusuz en önemli 
aktörlerinden birisi, çalışmalarını sınır dene-
yimleri üzerine kuran Michel Foucault’tur. İran 
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Devrimini fırsat bilen Foucault, egemenlik kur-
maya yardımcı tekniklere kafa yormayı bırakıp 
“kendilik teknikleri” dediği iktidara direnişin 
temeli saydığı yeni bir tür maneviyat biçimi-
ni oluşturma çabası içerisine girmişti: siyasal 
maneviyat (Afary & Anderson, 2012: 19). 
Nietzsche’nin Almanlığından nefret etmesi gibi 
modern olana tepkisi ile Foucault da, geleneğe 
yakın bir tavır takınarak maneviyat ile siya-
seti birleştirebilecek Batılı olmayan alternatif 
modeller üzerine yoğunlaşmıştı. Siyasal mane-
viyat kavramı ile Foucault aslında Kilisenin 
ilk dönem pratiklerine ve ritüellerine dönerek 
Hıristiyanlığın yeni bir yorumunu çıkarma-
ya çalışıyor ve İran Devrimi ile de bunun 
Hıristiyan olmayan toplumlarda izini sürü-
yordu. Levinas’ın Tanrı hakkında söylenen 
şeyleri insan praksisi ile gösterebilen Yahudiliği 
(Levinas, 2011: 26) gibi, bu yeni yorum da, 
Hıristiyanlık ile onun imgesi üzerinden iliş-
ki kurulabildiği için, onu gelenekleştirmiştir. 
Daha sonrasında da bir giyim firmasının ışık-
lı reklam panosunda “gelenekten korkmayın” 
afişi ile son şeklini alacaktır. Bir gelecek felsefe-
sinin modern Avrupa’nın dışından gelebileceği 
inancıyla Batı zamansallığının dışında konum-
landırılan İran, Batı teolojilerini ve modern 
tarih yazımını çökertmek için hizmet etmeye 
programlanmış gibidir (Almond, 2013: 60). Bu 
nedenle Foucault, tekrar Batının o saf ilk haline 
dönebilmek için modern Batılı düzenden kül-
türel, toplumsal ve siyasi bir kopuşu hedefle-
miş, Batılı modellerden esinlendiği gerekçesi ile 
Kurtuluş Teolojisi, Gandicilik ya da Amerikan 
Yurttaş Hareketi gibi siyasal maneviyat örnekle-
ri ile ilgilenmemiştir. 

Bunun yanı sıra, din ile ilişkisiyle yeni siya-
seti en çok etkileyen bir başka siyasal manevi-
yat arayışı ise Kurtuluş Teolojisidir. Yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında Latin Amerika’da orta-
ya çıkan Kurtuluş Teolojisi, insanın manevi 
kurtuluşunun ancak onun sınıfsal, ekonomik 
ve toplumsal kurtuluşu ile birlikte mümkün 
olabileceği fikrine dayanarak demokrasi, hoş-
görü ve insanlığa dair politikaları öne çıkardı. 
Yeni bir teori olmaktan ziyade, teolojiyi uygula-
mada yeni bir yöntem olan Kurtuluş Teolojisi, 

devlet siyasetçilerini ve dini hiyerarşileri rahat-
sız etmesiyle de dünyada ilgi odağı olmuştur. 
Yoksulların ve dışlananların harekete geçmesi 
amacıyla sosyal teori ile Hıristiyan geleneği 
arasında ortak bir dil tutturmaya çalışılması 
sonucu, solun sürekli karşısında yer aldığı 
Katolik Kilisesi’ne yakınlaşması bir paradok-
su ifade etse de, endüstri sonrası toplumların 
siyasal maneviyat arayışına uygun düşmektedir. 
Bu minvalde, yaşanılan baskı ve yoksulluk kar-
şısında içinde bulundukları toplumu anlamak 
ve inşa etmek için Yuhanna’da benzer bir yön 
buluyorlardı. “Sendika aktivistleri, ilmihalciler, 
insan hakları savunucuları, fakirler ve dışlanan 
insanlar, yaşadıkları zulüm ve sıkıntıları pay-
laştıkça, Yuhanna’nın durumuna uyan ve bunu 
idrak eden bir atmosfer ortaya çıkıyordu.” 
(Rowland, 2011: 19) Kurtuluş Teolojisi’nin 
günümüzde geldiği nokta ise Hıristiyanlığın en 
kutsal dualarından biri olan “Rabb’in Duası”nın 
ABD’nin arka bahçesinde kurduğu sosyalist sis-
tem ile yoksulların ve dışlanmışların kahramanı 
olarak görülen Hugo Chavez adına uyarlanması 
olmuştur. Böylece, kapitalizmin kötülüklerin-
den ülkesini koruyan Chavez, İncil’e başvuru-
larak kutsanmış ve bu yolla da kitle ile iletişim 
sağlanabilmiştir. 

Modern devletin hegemonik yapılanma-
sıyla sonuçlanan iktidarın her yerdeliği 
ve tecrübeyle sabitlenmiş dönüştürücü-
lüğü –sol özelinde- yeni siyaseti devlet-
dışı alanlara taşımıştır. Böylece, Fransız 
Devriminin verdiği ilhamla bir mücadele 
türü olarak devlet iktidarının ele geçiri-
lerek toplumsal dönüşümü gerçekleştir-
meye dayalı siyasi proje terk edilmiştir. 
Umut çağının sona ermesiyle içine girdi-
ğimiz umutsuzluk çağında devlet-dışında 
konumlanan yeni siyaset, Hıristiyanlığın 
yeryüzünde din krallığını kurarak dini 
sistemi politik sistemden ayırmasıyla dev-
leti tek güç olmaktan çıkarmasına sebebi-
yet veren politik tutumuna benzetilebilir.
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Tuba Çandar ile yaptığı söyleşide Ömer 
Laçiner’in “sol, dini gelenekleri öğrenme zah-
metine girmedi” diyerek ÖDP’nin 28 Şubat’a 
giden yolda takındığı tavra sitemi Kurtuluş 
Teolojisi’nin tutumuna benzerlik taşımaktadır: 
“Siz sol bir parti olarak bu adamların dilini 
bilmiyorsunuz, bu dili öğrenin. Vaktiyle, kitle 
çalışması için oraya nasıl gittiysek, yine oraya 
gidelim, ama bu sefer bu insanların kendi 
dünyası içinden konuşarak, düşünüş tarzlarını, 
dünyalarını ciddiye alarak, öğrenerek, örneğin 
ayet, hadis nedir bilerek anlatalım derdimizi.” 
(Laçiner, 2014) Buna rağmen Birikim’in 250. 
sayısı “Sol ve İlahiyat”a yazdığı sunuşunda 
Laçiner, din ile sosyalizm ilişkisini incelemeye 
çalışmış, İslâm’ı teoloji ile ilişkilendirerek Papa 
Gelasius’un kılıçlarının gölgesinde bir iktidar 
söylemi içerisinde konumlandırmıştır. Oysaki 
eğer İslâmi olandan bahsedilecek olsaydı, hem 
o kılıçları kırmak hem de ilahiyattan değil 
kelamdan bahsedilmesi gerekirdi; çünkü gerek 
ilahiyat/teoloji gerekse de kılıçların gölgesinde 
biçimlendirilen iktidar söylemleri Hıristiyanlık 
dâhilinde anlam kazanır. Dahası, solun “bütün 
tarihsel dönemler ve zihniyet tarzları -dünya-
ları- içinde insani-toplumsal sorunlara ezilen-
ler, yoksullar, yoksunlar, sömürülenler, aşa-
ğılananlar açısından, onlara göre adaleti ve 
hatta eşitliği sağlayacak yol ve yöntemlerin 
arayışına hasredilmiş -ezeli- bir yaklaşım” ola-
rak tanımlanması (Laçiner, 2010: 22), -Frantz 
Fanon’daki gibi- Hristiyanlık’tan devşirilmiş ve 
Kurtuluş Teolojisi’nde de işletilen atık siyase-
tinden başka bir şey değildir. Bu terminolojiye 
şair vaktiyle “Ne saçma! Ne budalaca! / Dört 
İncil’den Yuhanna’yı / tercih edişim niye?” diye 
tepki göstermiş olsa da, pek anlaşılmadığı ale-
nen ortadadır ki, Murat Belge de “inanç ihtiyacı 
duyan biri olsam, muhtemelen Hıristiyanlığı 
seçerdim” diyebilmiştir. Birikim Dergisi çevresi, 
proletaryanın devrimci özneliğini yitirdiğinin 
farkındaydı ve solun bu krizi atlatması ama-
cıyla Türkiye’den yola çıkarak bilgiyi ön plana 
çıkarmaya çalışıyordu; fakat ayağını bastığı 
toprak ile uyumsuzluğu giderememesi darbe-
ci geleneğe göz kırpar hale gelmesine zemin 
hazırlamıştır. 

Aziz Paulus’da Öznesini Bulan 21. Yüzyıl Siyaseti

20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren siya-
set; sınıfı, temel siyasal belirleyici olarak gören 
bir çerçeveden ekoloji, ırkçılık karşıtlığı, femi-
nizm, yerli hareketleri gibi sınıfı, siyasalın temel 
belirleyicisi şeklinde görmeyen, birbirlerine eşit 
uzaklıkta duran bir çerçeveye kaymaya başladı. 
Böylece siyasi aktörler, artık kendilerini sınıflara 
göre konumlandırmak yerine birçok mücadele-
den biri haline gelmeye başlamışlardır (Jordan, 
2003: 31). Küresel kapitalizmin köklü yerinden 
edişlerine ve bilgi yapıları içerisinde öznenin 
merkezsizleştirilerek kimliğinin belirsizleştiril-
mesine tepki mahiyetinde bu akımlar da birçok 
siyasal tutum gibi, kolektif kültürlerin birer 
ifadesi olarak yerel alanlara sıkıştırılmış, kit-
lelerin trendlerini belirleyen modalar haline 
getirilmiştir. Bunun dışında, iktidar erklerince 
günümüzün teolojileştirilmesine binaen siya-
sal maneviyat arayışları, siyaseten geçerliliğini 
korumuş ve 21. yüzyıl siyasetinin ana belirle-
yicisi olmuştur. Kabaca bahsedilen örnekleriyle 
de bir geçiş sürecinden sonra Alain Badiou’nun 
siyasal olanı etik ile harmanlamasından yola 
çıkılarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. Etiğin 
siyasal olan ile bu birlikteliğinde ele alınması, 
Marksizm’in etiğe karşı tutumu ile bağdaşmadı-
ğı gibi Marksist-Leninist programın parti öncü-
lüğünde proletaryayı merkez alan devrimci 
özne anlayışıyla da uyuşmuyordu. Badiou’nun 
Ortadoks Marksizm’e bu mesafeli duruşunda, 
devrim yoluyla ilerlemeyi işçi sınıfına ve örgüt-
lerine yabancılaşarak savunan Maocu geçmişi 
büyük ölçüde belirleyici olmuştur. Siyasetin 
teolojileştirildiği günümüz neoliberal iktidar 
yapılarıyla suç ortaklığı içerisinde olan postmo-
dern söylem, etiğe dönüş adı altında farklılık-
lara saygı retoriği üzerinden sahici anlamda bir 
etik düşüncenin gelişmesini engellemektedir. 
Badiou, farklılığın zaten mevcut olduğunu ve 
buna kayıtsız kalınamayacağını söylerken, etik 
ile de aciz, yardıma muhtaç bir insan tasav-
vurunu reddeder. Badiou’nun siyaset anlayışı 
da imkânsız ya da gayrimeşru görülen devlet-
dışı aktörler (sayılamayan) üzerine kurulur. 
Badiou’nun olay kavramı, siyaset ve etiği birlik-
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te düşünebilmeye olanak sağlar. Olay, mevcut 

durumun normal düzeni içerisinde meydana 

gelen radikal bir kopuşu ifade etmektedir. 

Başka bir ifadeyle olay, verili duruma dair ihti-

mallerin de gerçekleşebileceğinin mümkünatını 

gösteren hadisedir. Modern devletin hegemo-

nik yapılanmasıyla sonuçlanan iktidarın her 

yerdeliği ve tecrübeyle sabitlenmiş dönüştürü-

cülüğü -sol özelinde- yeni siyaseti devlet-dışı 

alanlara taşımıştır. Böylece, Fransız Devrimi’nin 

verdiği ilhamla bir mücadele türü olarak devlet 

iktidarının ele geçirilerek toplumsal dönüşü-

mü gerçekleştirmeye dayalı siyasi proje terk 

edilmiştir. Umut çağının sona ermesiyle içine 

girdiğimiz umutsuzluk çağında devlet-dışında 

konumlanan yeni siyaset, Hıristiyanlığın yeryü-

zünde din krallığını kurarak dini sistemi politik 

sistemden ayırmasıyla devleti tek güç olmaktan 

çıkarmasına sebebiyet veren politik tutumuna 

benzetilebilir (Rousseau, 2014: 127). Ayrıca, 

devlet olmama üzerine kurulan bu yeni siyaset, 

kendi iç dünyalarına çekilerek modern siyasete 

kayıtsızlaşan kitlenin genel tutumu ile de örtü-

şerek devlet içinden açılan çatlak ile meydana 

gelen mesafe kabilinde devlet içinde de hareket 

edebilerek çok daha tahripkâr ve tehditkâr hale 

gelmiştir. Zira günümüz toplumlarında insan-

lar, ifadesizliklerinden dolayı dışa taşan tepkile-

ri ile kafaları karışık öfkeli kalabalıklar halinde, 

ne kadar apolitik bir tavır takınsalar da, hiç de 

pasif olmayan bir mücadele yürütmektedirler 

ve bu hareketlilikleri de beklenmedik her şeyi 

mümkün hale getirebilmektedir. İşte tam da 

Badiou’nun olay kavramı ile anlatmaya çalıştığı, 

kitlelerin bu genel hareketliliğinde imkânsız 

olanın mümkün hale gelebilmesi ihtimalidir. 

Badiou ilk başta Paris Komünü üzerinden siya-

sal olayı, Kültür Devrimi üzerinden de siyasal 

özneyi tahayyül etmeye çalışırken 21. yüzyıl 

siyasetini erken Hıristiyanlık’tan ve Aziz Paulus 

ile şekillendirme yoluna gidecektir. Böylece 

devrimci öznelliğini yitiren proletaryanın yeri-

ne ikame edilen Paulus figürü ile öznelliğin 

doğasıyla ilgili derin sorunu siyasal maneviya-

tın dâhilinde çözmüş olacaktır.

“Varlık ve Olay’da Badiou, “olay doktrininin 

tüm parametreleri”nin Hıristiyanlıkta mevcut 

olduğunu öne sürer. Buna göre, Hıristiyanlığın 

“olay”ı, Tanrı’nın oğlu olarak İsa’nın çarmıha 

gerilişi; olay’ın ortaya çıktığı üst-yapı Roma 

iktidarı ve olay’ın “müdahale”cileri havariler-

dir. Havarilerin müdahalesi, “olay çevrimi”nin 

örneği olarak, “ilk günah”ı referans alır; ilk 

günah ile İsa’nın ölerek kefaret ödemesi arasın-

da kurulan bağlantı Hıristiyanlığın temelidir. 

Olay’a sadakatin kurumsal biçimi de “kilise”ye 

karşılık düşer; kilise ile “insanlık tarihinde 

evrensellik iddiasında bulunan ilk kurum” 

oluşturulmuştur.

Varlık ve Olay’daki bu şema, Badiou’nun 

Aziz Paulus üzerine kitabında değiştirilir ve 

ayrıntılandırılır. Badiou Paulus’u dini bir figür 

olarak değil, bir özne modeli olarak, olay’a sada-

ketin militan taşıyıcısı olarak inceler: Paulus, 

“olay’dan önce varolmayan bir Hıristiyan özne” 

inşa etmiştir. Buradaki “olay”, İsa’nın çarmıha 

gerilişi değil, “dirilişi”dir. Paulus bu olay’ı, 

“eskiyi yürürlükten kaldıran” bir yenilik olarak 

sabitler; yani, verilin olan durumun “yasa”sının, 

olay’la birlikte geçersizleştiğini ilan eder. Olay, 

eskiye dair tüm ayrımlara kayıtsız kalacak 

biçimde herkese seslenen yeni bir düzlem 

açmıştır. Paulus olay’ı ilan ederek olay’a sada-

kati, yani hakikat sürecini başlatır; bu süreç, 

hakikatin bir “zihin aydınlanması” ânı ola-

rak düşünülemeyeceğini gösterir. Badiou’ya 

göre Paulus, hakikatin verili tikel kimliklerden 

bağımsızlığını örneklendirerek, hakikati her tür 

cemaatçi/toplulukçu algıdan uzaklaştırmıştır. 

Paulus, “ne Yunan ne Yahudi, ne köle ne özgür, 

ne erkek ne kadın, diyerek herkese çağrı yapar. 

Dahil olmaya çağırdığı hakikat süreci böylece, 

hiçbir verili kimliğin ayrıcalıklı kılınmadığı, 

“herkese açık” olan bir süreç niteliği kazanır.” 

(Türk, 2013: 258,259)

Badiou gibi varlığın nihai olarak mate-

matik tarafından açıklanabileceğine inanan 

Platoncu ateşli bir ateistin, Hıristiyanlık için 

büyük önem arz eden bir Aziz ile ilgilenmesi 

tuhaf görünebilir. Daha yakından bakıldığın-

da ise burada, Paulus’un devasa bir savaş 
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makinesi olan Roma İmparatorluğu karşısında 
izlediği aktivist siyasetinden günümüz siyasal 
militanlarına numunelik bir örnek sunulması 
söz konusudur: Siyaset burada, hükümet ve 
devlet yönetimi siyaseti ile arasına köklü bir 
ayrım konarak, insanların kendilerini içlerinde 
bulundukları gerçek durumlardan yola çıkan 
devlet-dışı, parti-dışı bir aktivizm biçimi ola-
rak anlaşılır. Siyaset, tekil bir durumda ortaya 
çıkan bir olaya yönelik bir düşünce faaliyetidir 
(Critchley, 2010: 58). Hıristiyanlık tarihinde 
Marcion’dan Luther’e, Kierkegaard’dan birçok 
düşünüre değin yerleşik Kiliseye karşı, imanın 
dinsel özüne yaklaşabilmek için Paulus’a ilgi 
sürekli canlı olsa da özellikle 21. yüzyılda Jacob 
Taubes, Giorgio Agamben ve Alain Badiou 
için Paulus’a dönüşün anlamı muhafazakâr bir 
jestten ya da geleneksel anlamda dine dönüş-
ten öte, bir tür reformasyon talebidir. Küresel 
kapitalizmin ve cemaatçi bir kimlik siyasetinin 
hakim olduğu bir çağda evrensele yönelik yeni 
bir eylemcilik figürüne olan taleptir (Critchley, 
2013: 169). 

Velhasıl, geleneğin ve her türlü otoritenin 
karşısına dikilen azılı bir düşman olarak Paulus’u 
militan özne alanına taşıyarak günümüz kitle 
hareketlerine evrensel bir figür kazandırma 
gayretine giren Badiou, Slovaj Zizek ile birlikte 
Francis Fukuyama’nın “Orta Sınıf Devrimi” 
(Fukuyama, 2013) tezinden yola çıkarak değer-
lendirdikleri Gezi Parkı Eylemlerinde Avrupa-
merkezci bir soykütüğe bağlı oryantalist tavır-
larını açığa vururlar. Orta sınıf üzerinden yapı-
lan bu tahlillere Nilüfer Göle de dahil olmak 
istemiş, lakin Legion d’Honneur nişanıyla bağlı 
kaldığı arkaik sosyolojisi buna izin vermemiştir. 
Bu minvalde Zizek, Yunanistan, İspanya gibi 
çöken ekonomilere nazaran Türkiye ve Brezilya 
gibi ülkelerin gelir seviyesinin yükselmesine 
dikkat çekerek artan hassasiyetlerin bir haysi-
yet krizine sebebiyet verdiğini söyler (Zizek, 
2013). Badiou ise eğitimli gençliği ve maaşlı 
küçük burjuvaziyi popüler devrimci politik 
hareketin potansiyel güçleri olarak görerek, 
bunların  alanları, sokakları ve sembolik yerleri 
işgal ederek gerici hükümete karşı çıktığını dile 
getirir (Badiou, 2013).  

Daha da önem arz eden bir diğer nokta ise 

Badiou’nun Gezi Parkı Eylemlerinden geleceğin 

siyasetinin yeni yuvasına dair inancıdır/beklen-

tisidir: “...bize yapacağınız en büyük iyilik bu 

ayaklanmanızın sizi bizim olduğumuzdan daha 

farklı bir yere götürdüğünü kanıtlamanızdır. 

Yani bugün bizim yaşlı, hasta ülkelerimizin 

içinde olduğu maddi ve entellektüel anlam-

da çürümenin mümkün olmadığı bir durum 

yaratmaktır.” Zizek’in eksik bir proje olarak 

modern dünyada yaşanmamışlığına vurgu yap-

tığı İslâm fikrinden yola çıkarak sosyalizmin 

geleceğini Müslüman coğrafyasından bekle-

mesi gibi (Almond, 2013: 238) Badiou da ait 

olduğu korkunç yurttan (düşmüşlük halinden) 

çıkıp kutsanmış bir yabancı diyarda (yitirilen 

cennet) siyasetinin yeni yuvasını aramaktaydı. 

Foucault’un aksine Doğu, tekrar Batıya dönül-

mek için değil, Batı’dan kurtulmak için yabancı 

diyarlarda icat edilmiş cennet bahçesidir. 21. 

yüzyılın yeni siyaseti Doğuyu, oryantalistlerin 

karanlıkta konumlandırdığı Ortaçağın düşman 

ötekisini, olumlayacak bir tarzda tersine çevi-

rerek Batı dünyasının rüyalarını/özlemlerini/

arzularını gerçekleştirebilecek bir şekilde hiz-

met etmeye koşullandırır. 

Esrarlı kafası ile büyüden medet uman 

Walter Benjamin gibi, Alain Badiou’nun da 

“olay”ı Hıristiyanların halen beklentisinde 

olmalarından dolayı büyük önem atfettikleri 

mucize inancının yeni siyaset içerisinde farklı 

bir yorumudur. Yahudilikte sihrin önemli bir 

yeri, Hıristiyanlık’ta da sapkınca bir mucize 

beklentisi halen olsa da, Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) peygamberliği ile İslâm dünyasında 

büyünün egemen olduğu bir anlayış biçiminin 

hükmü kalmamış, Hakka vuslatından sonra 

da mucize kapısı kapanmıştır. Hal böyleyken 

içinde bulunduğu Stalinizm bataklığında kıv-

ranan 80’lerin yenilgisinin büyüttüğü karam-

sarlığı ile yepyeni bir dünyaya girildiğinin bile 

farkına varamayan sol cenahımız Gezi Parkı’nı 

Türkiye’nin 68’i olarak karşılamıştır. Hem ayak 

bastığı toprağa uzak, hem de yaşadığı dünyayı 

tanımaktan aciz bu güruh, eğer memleket sev-
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dalısı olsalardı, yeryüzünün kirine, günahına, 

lânetine karşı şefkate, sevaba, hayra hicret 

etmeyi (Özel, 2010: 26) salık verir, siyasetle-

rini başka formasyonda başka şeylere hizmet 

etmekten alıkoyarlardı. 

Modern dünya, St. Augustinus’un “Tanrı 

Devleti”ne Papa Gelasius’un “iki kılıç”ı verme-

siyle Roma İmparatorluğu yerine ikame edilen 

Katolik Kilisesi’nin tarihi sürekliliği içerisinden; 

ama ona karşı konumlanarak ortaya çıkmıştır. 

Tamamlanmamış bir proje olarak mühendislik 

harikası modern dünya, her dönem aydınlan-

manın farklı yüzleriyle karşımıza çıkıyor olsa 

da, faraziyelerini hep bu süreklilik üzerinden 

kurmuştur. Dolayısıyla genel hatlarıyla kabaca 

ele alınan siyasetin, özellikle sol siyasetin geç-

mişten günümüze değişim/dönüşümü, modern 

dünyanın aldığı şekle göre biçimlenmiş, teo-

loji ile yakınlığı da Avrupalı soy kütüğünden 

uzaklaş(a)mamasının bir tezahürü olmuştur. 

İlkin maddiyatçı bir temelde ilerlemeye dayalı 

sınıfsal, ekonomik, ideolojik bir formda iken 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından maneviyat 

alanlarına yönelerek daha muhafazakâr bir hal 

almış; fakat doğrudan kuramadığı din ile ilişki-

sini gelenek üzerinden kurmaya çalışmıştır. Bir 

şeyleri değiştirmemek için her şeyi değiştirmeyi 

göze alan bir aklın ürünü olarak siyaset, Walter 

Benjamin’in dediği gibi “…ancak bir parça 

değişiklikle”, modern dünyanın devamlılığını 

sağlamak üzere dünyevi olanı farklı veçhelerde 

dile getirmiş; gerçeği görmezden gelerek sorun-

ların asli kaynağına inmekten uzak bir tutum 

benimsenmiştir. Bu yüzden, siyasetin bugün 

için geçerli gördüğü çözüm önerileri de, yarının 

dünyasını başkaca sorunlara gebe bırakacağı 

aşikârdır. Türkiye’de ise dışarıdan devşirilerek 

edinilen bu siyaset kalıpları, bizi ilgilendirme-

yen, ilgilendirmediği kadar da toplumun her 

kesimine sirayet etmiş; otantik uyuşmazlığına 

dair net bir tavır da konulamamıştır. Bu tavrı 

koyabilirsek, ayağımızı bastığımız toprağın 

aynada kaybolan yansımasını tekrar kazandırır; 

kaybettiğimiz evin yolunu bulabiliriz.
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ları çok iyi değerlendirerek ciddi 

menfaatler elde edebilenler, basit 

hilelere başvurarak çözülmesi zor 

meseleleri halledenler. İkincisi; 

başkalarının yalanlarını ya da 

aldatma girişimlerini hemen fark 

eden ve külyutmaz olduğunu 

ileri sürenler. Üçüncüsü; insanla-

rı açıkça dolandırarak, haklarını 

gasp edenler ve bunları kanu-

na uygun bir şekilde yaparak 

yakalanmama becerisine sahip 

olanlar.

Burada maksadın, insanların 

helal ve meşru yoldan elde ettik-

leri kazançlarını sorgulamak ve 

menfi bir şey gibi göstermek 

olmadığı açıktır. Uyanık, dikkat-

li ve basiretli hareket etmenin 

zorunluluğu zaten izah gerektir-

meyen açık bir husustur. Burada 

asıl sorun, uyanıklık kavramı-

nın yöneltildiği alanla ilgilidir. 

Uyanık olma halinin, hemen 

her zaman dünyevi bir menfa-

at bağlamında karşımıza çıkıyor 

olması zihnimizin ve kalbimi-

zin hastalıklı bir bakış açısı-

na sahip olduğuna işaret eder. 

Hiçbir zaman “filan kişi ne kadar 

uyanık, kendisine teklif edilen 

külliyetli miktardaki rüşveti geri 

çevirmiş!” ya da “basit bir yala-

nı söylemeyi reddetmiş ve bu 

yüzden filan makama yüksele-

memiş, ne uyanık adam!” gibi 

cümleler kurmayız, çünkü pra-

tikte bu tür fiiller uyanıklık değil 

ahmaklık alameti sayılmaktadır.   

Çok dürüst, büyük menfa-

atler karşılığında bile ahiretini 

tehlikeye atmayan, makam ve 

yetkilerini suiistimal etmeyen, 

sahip olduğu imkânları ebedi 

hayatı için harcayan kişiler için 

(sanki ayakta uyuyorlarmış gibi) 

uyanık tabiri pek kullanılmaz. 

Aslında insanları aldatan, akla 

Selçuk KÜTÜK

GAFİLLER VE 
UYANIKLAR

İ nsanlar ne kadar uyanık 

olduklarından ve gözlerinden 

hiçbir şeyin kaçmadığından bah-

setmeyi severler.  Kısa zamanda 

zengin olan, meşru ya da gayr-ı 

meşru yoldan köşeyi dönen, 

şöhrete veya yüksek mevkilere 

uzanan merdivenleri hızla tır-

manan, kimsenin aklına gelme-

yen işleri yaparak hızla yük-

selen kişiler genellikle uyanık 

olarak tanımlanır ve toplumda 

bir şekilde örnek gösterilirler. 

Genel olarak üç tür uyanık tip-

ten bahsedilebilir.

Birincisi; herhangi bir ürünü 

başkalarından daha ucuza satın 

alan, kimsenin göremediği fırsat-

Aciz kaldım zalim nefsin elinden
Şol dünyanın lezzetine doyamaz
Eğnine almışdır gaflet gömleğin
Ömrün gelip geçdiğini bilemez

İlahi gaflet gömleğin giyene
Müslüman der misin nefse uyana
Kazanup kazanup verir ziyana

Hak yolunda bir puluna kıyamaz

Sağlığında ayet hadis nesine
Son deminde muhtaç olur Yasîne

İletip koyacak makberesine
Oğlum kızım malım kaldı diyemez

İlahi miskince Âdem oğlanı
Varıp tutmaz bir mürşidin elini
Helal haram kazandığı malını
Ele nasip eder kendi yiyemez

İlahi gafletden uyar gözümü
Dergâhında kara etme yüzümü
Yunus eydür gelin tutun sözümü

Dünya seven ahireti bulamaz
(Yunus Emre)
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hayale gelmeyen filmler çevire-

rek menfaat elde edenleri uyanık 

değil derin uykuda olarak tarif 

etmek gerekir. Kimin kimi uyut-

tuğu, kimin kendine zarar verdi-

ği, kimin aldandığı ve gerçekte 

kimin uyanık olduğu zamanı 

gelince şüphesiz ki ortaya çıka-

caktır.

“Bakın, (Allah’ı umursama-

yan) şu adamlar bu gelip geçi-

ci dünyayı severler, ama ızdı-

rap dolu bir Günü (düşünmeyi) 

ihmal ederler” (İnsan 27)

Mesela külyutmaz olmak-

la övünen birisi acaba nefsinin 

küçük hilelerini yutuyor mu? 

Ya da şeytanın en sıradan tek-

liflerine “hayır!” diyebiliyor mu? 

Manipüle edilmiş ihalelere gire-

rek veya önceden aldığı haber-

lere istinaden kısa sürede büyük 

rant elde etmek kişinin çok aklı 

başında ve bilinçli olduğuna 

mı işarettir? Kısa süren dünya 

hayatındaki küçük menfaatler 

için gayr-ı meşru yollara baş-

vurmak uyanıklık sayılacaksa, 

dürüstlüğü muhafaza ederek 

cennette akıl almaz nimetlerle 

ebedi olarak (razı olunmuş bir 

şekilde) yaşamak için çalışmaya 

ne demek lazım? Büyük veya 

küçük çaplı numaralara başvu-

rarak hayatını başkalarını aldat-

mayla geçiren, “uyanık” geçinen 

ve parlak bir başarıya ulaştık-

larını zannedenler hesap mey-

danına çıkarıldıklarında ömür-

lerini “uyuyarak” harcadıklarını 

ve kendilerinden başka kimseyi 

aldatamadıklarını gördüklerinde 

ahmaklık ateşi belki de kendileri 

için cehennem ateşinden daha 

yakıcı olacaktır.

“Ahiret hayatı karşılığında 

bu dünya hayatını satın alanlar 

var ya, işte böylelerinin azabı 

hafifletilmeyecek ve onlara yar-

dım edilmeyecektir” (Bakara 86)

Gaflet insanın kendisini bil-

memesinden, hadiselerin ve 

eşyanın mahiyetini fark edeme-

mesinden ve akıbetinden endi-

şe duymamasından kaynakla-

nan bir kayıtsızlık halidir. Gafil 

olmanın arkasında yatan unsur-

ları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

İnsanın kendini tanımaması ve 

yaratılış gayesini bilmemesi; 

Allah’ı, ahireti ve ölümü unut-

ması; her şeyin sebeplere bağlı 

olarak yaratıldığının farkında 

olmaması. Hâlbuki insan olma-

nın bir neticesi olarak kişinin 

düşünmek için aklını ve kalbini, 

hakikati idrak için tüm kabiliye-

tini, varlığı doğru algılamak için 

gözünü ve kulağını gerektiği gibi 

kullanma mecburiyeti vardır. Bu 

mesuliyeti yerine getirmemenin 

sonuçları ağırdır:

“Gerçek şu ki, Biz, cehen-

nem için, kalpleri olup da gerçe-

ği kavrayamayan, gözleri olup 

da göremeyen, kulakları olup da 

işitmeyen görünmez varlıklardan 

ve insanlardan çok canlar ayır-

mışızdır. İşte bunlar hayvanlar 

gibi, hatta daha da aşağıdırlar. 

İşte bunlar gafillerin ta kendile-

ridir.” (A’raf 179)

Elbette, insanın sürekli ola-

rak bir bilinç hali üzere olması 

beklenemez, çünkü kişiyi yol-

dan çıkarabilecek pek çok faktör 

söz konusudur. Hiç kimse kendi 

gücüne istinat ederek hakikat 

yolunda herhangi bir sapma-

ya uğramadan ilerlemeyi başa-

ramaz. Aklın, kalbin ve nefsin 

(meşru veya gayr-ı meşru) sayı-

sız talepleri vardır. O yüzden, 

Resûlüllah,  “Ya rabbi, beni nef-

simle bir an olsun yalnız bırak-

ma!” buyurmuştur.

Allah’ın isimlerinin varlık 

âlemi üzerindeki tezahürleri çok 

renklidir ve sanatı akıl almaz 

derinliktedir. Bu tezahürlerin ve 

güzelliklerin çeşitliliği aklımızı 

karıştırır. Bütün güzelliklerin 

ve kemalâtın menbaı Cenab-ı 

Haktır. Lâkin gaflete düşen kişi 

bunun farkında olmadığı için 

asıl yerine görüntünün cezbe-

sine kapılır; meselenin bâtınına 

nüfuz edemez, zahirde kalır. Bu 

menfi halden kurtulmanın yolu 

hayatın merkezine Allah’ı hatır-

da tutmanın (zikir) konulması-

dır. Zikir, sadece tesbih çekmek 
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ya da belirli duaları okumak 
olarak anlaşılmamalıdır; Allah’ı 
hatırlatacak her vesilenin yaka-
lanması ve hatırlanması şeklinde 
değerlendirilmelidir.

”Rabbini, içinden yalvararak 
ve korkarak, yüksek olmayan 
bir sesle sabah-akşam zikret ve 
gafillerden olma” (A’raf 205)

Nefsin hoşuna giden, muhte-
vası boş konuşmalardan ve aktü-
el mevzulara lüzumsuz dere-
cede takılmaktan kaçınmak da 
zikrin bir türüdür. Gaflet sarî 
(bulaşıcı) olduğundan, dünya-
ya meylettirecek ortamlardan 
ve insanlardan uzak durmak 
gerekir. Bunların cazibesine 
kapılmak insana Allah’ı unut-
turur. Allah’ı unutanlar ise 
kendi dar cismanî dünyaları-
na sıkışıp kalırlar, o yüzden 
sebebini izah edemedikleri bir 
stresi taşırlar.

“Onlar Allah’ı unuttular, 
Allah da onlara kendilerini 
unutturdu!” (Haşir 19)

Güç ve kudretten kaynak-
lanan gaflet kişiye her şeyi 
kendisinin yaptığını, başardı-
ğını ve kontrolün kendi elinde 
olduğu vehmini verir. Başarı 
ve diğer insanların teveccü-
hü arttıkça kendine güven ve 
egonun şişmesi had safhaya 
ulaşır. Böylece gaflet de mak-
simum dereceye çıkmış olur. 
Her şeyi idare ettiğini zan-
neden bu tür kişiler aslında 
başta kendileri olmak üzere 
hiçbir şeyin farkında değildirler; 
başkalarını ve son derece mühim 
işleri yönettiklerini düşünürler 
ama kendilerini yönetme konu-
sunda son derece başarısızdırlar. 
Başında bulundukları şirketle-
rin kârlarını artırabilirler, fakat 
kendi hayatlarını heba eder ve 
geriye külli bir zarardan başka 
bir şey kalmaz.

“İşte bunlar öyle kimseler-
dir ki, hidayete karşılık sapıklığı 
satın almışlardır. Bu alışverişleri 
kendilerine bir yarar sağlama-
mış ve hidayeti de bulmamışlar-
dır” (Bakara 16)

Gafil olmanın temelinde 
Allah’ı unutmak vardır; dolayı-
sıyla kişi dünyaya sıkıca bağlanır 
ve gününü yaşamaya kilitlenir, 
ahireti aklına getirmez, asılsız 

ve gölge hedeflere ulaşmak için 
gösterdiği çabaları zeki, akıllı ve 
uyanık olmak zanneder. Şaşkın 
devekuşu gibi başlarını kuma 
(dünyaya) gömerler, lâkin koca 
gövdeleri açıktadır ve avcıdan 
(hesap gününden) kaçmaları 
mümkün değildir. Ölümün yak-
laştığını ve kaçınılmaz olduğunu 
çok iyi bildiği halde bunu hatır-

latacak hiçbir vesileyi görmek ve 
duymak istemezler, kendilerini 
uyaranlara kulak asmazlar.

“Cehenneme atıldıkları 
zaman, onun kaynarken çıkardı-
ğı korkunç homurtusunu işitirler. 
Nerede ise öfkesinden patlayıp 
çatlayacak! Her bir topluluk 
içine atıldığında, bekçileri onla-
ra sorar: Size bir uyarıcı gelmedi 
mi?” (Mülk, 7-8)

Gafil olmanın en belirgin 
özellikleri şunlardır:

Kişi, çeşitli mevzuları ve 
değişik insanları aklına getir-
diği kadar Allah’ı hatırlamaz.

Ölüm onun peşinde oldu-
ğu halde, o dünyanın peşin-
den koşmaya devam eder.

Rabbinin kendisinden hoş-
nut olup olmadığını bilmediği 
halde nefsini sorgulamaz ve 
tedbir alma ihtiyacı duymaz.

Her ne kadar ağzından 
“öleceğiz!” sözleri çıksa da 
hiç ölmeyecekmiş gibi dün-
yaya sarılır. Kalplerinde ahi-
retten ziyade dünya endişe-
si hâkimdir. “Allah’ın kulu” 
olduğunu söylese de saltanat 
ve iktidar davasını bırakmaz.

Parasını, işini, evini kay-
betmekten korkar ama ken-
dini kaybetme tehlikesinden 
tedirgin olmaz.

Resûlüllah, Ebû Zerr’e 
hitaben şöyle buyurmuştur: 

“Gemini bir kere daha 
elden geçirerek yenile, çünkü 
deniz çok derin. Azığını tasta-
mam al, şüphesiz yolculuk pek 
uzun; sırtındaki yükünü hafif 
tut, çünkü tırmanacağın yokuş 
çok sarp. Amelinde ihlâslı ol, 
zira her şeyi görüp gözeten ve 
hakkıyla değerlendiren Rabb’in 
senin yapıp ettiklerinden haber-
dardır”

Güç ve kudretten kaynak-
lanan gaflet kişiye her şeyi 
kendisinin yaptığını, başar-

dığını ve kontrolün kendi 
elinde olduğu vehmini verir. 
Başarı ve diğer insanların 
teveccühü arttıkça kendine 
güven ve egonun şişmesi 

had safhaya ulaşır. Böylece 
gaflet de maksimum dere-
ceye çıkmış olur. Her şeyi 
idare ettiğini zanneden bu 

tür kişiler aslında başta 
kendileri olmak üzere hiçbir 
şeyin farkında değildirler; 
başkalarını ve son derece 

mühim işleri yönettiklerini 
düşünürler ama kendilerini 

yönetme konusunda son 
derece başarısızdırlar. 
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“Kurban” sözcüğü, Arapça 

bir sözcük olup “yaklaşmak” 

anlamındadır. Esasında dinî bir 

terim olarak kullanıldığında; 

Allah’ı razı etmek için yapılan 

her ameli kapsamına alabilecek 

önemli bir Kur’ân kavramı oldu-

ğu görülecektir. Müslümanların 

örfünde “kurban keserek” kan 

akıtma eylemi, Allah’a yaklaş-

mak şeklinde anlaşılmış, Hz. 

İbrahim’den günümüze kadar 

bir ibadi gelenek olarak sürdü-

legelmektedir.

İnsanlık tarihinde kurbanın 

ne zaman başladığı kesin ola-

rak bilinemese de oldukça eski 

olduğu söylemek mümkün ola-

caktır. Dinler tarihi incelenirse 

insanların tanrılarına yakınlaş-

ma, onlara şükran duygularını 

ifade etme veya onların öldü-

rücü güçlerinin azametinden 

kurtulabilmek amacıyla kurban 

ile ilgileri görülür. Antik Yunan 

dininden tutun da Japon dini 

Şintoizm’e, eski Çin inançları ve 

Hinduizm’e kadar hepsinde kur-

ban vardır. Ahd-i Atik ve İncil’de 

İsrailoğulları’nın sunduğu tak-

dimlerden sıkça söz edilir. 

Müslümanlar arasında 

ise kurban diğer dinlerdekin-

den farklı olarak yer almıştır. 

Kurban’ın toplumda kardeşliği, 

yardımlaşmayı ve dayanışmayı 

pekiştirdiği, sosyal adaletin tesi-

sinde yardımcı olduğu, et alma 

imkânına sahip olmayanların et 

yeme imkânı bulduğu, zengin-

lerde yardımlaşma ve paylaşma 

duygusunu geliştirdiği biçimin-

de anlaşılıp bir ibadet olarak 

kabul edilmiş ayrıca kurban 

bayram günü olarak kutlana-

gelmiştir. Bununla birlikte, yar-

dımlaşma ve dayanışmanın diğer 

bütün günlerde de sürdürülmesi 

gerekir. Zaten böyle bir şey olsa 

ne aç kalır ne de işsiz zayıf ve 

fakir insanlar. 

 Müslümanlarca Hac farizası 

arasında teferruat sayılan, fakat 

anlaşılmaz biçimde bir o kadar 

önem atfedilen bir işe, kurban 

meselesine ayetlerin ışığın-

da farklı bakış açısıyla bakma-

ya çalışacağız. Aslında “kurban 

kes” emrinin verildiği söylenen 

Kevser suresinin bugünkü anla-

mıyla kurban kesmekle  doğru-

dan bir alakası bulunmamakta-

dır. Surenin: “…Biz sana nimet 

verdik. Öyle ise salât et. (yar-

dımlaşma/dayanışma içinde ol) 

ve güçlüklere göğüs ger; diren, 

Naci CEPE

KURBAN:
 KIYAMETE KADAR 

SÜRECEK
BİR YAKINLAŞMA

Amaç, senede bir kez bayramla, törenle, şölenle değil, 

toplumda kardeşliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı pekiş-

tirmek, sosyal adaletin tesisinde yardımcı olmak, et alma 

imkânına sahip olmayanlara et yeme imkânı sağlamak, zen-

ginlerde yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yerleştirmek 

olmalıdır. Çünkü İslâm paylaşma dinidir.
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(nahr yap). Asıl sana kin bes-
leyendir kökü kuruyacak olan” 
şeklindeki çevirisi bize daha 
doğru görünmektedir.

İlmihal ve fıkıh kitapları kur-

ban konusunu işlerken kurbanın 

delil ve kaynakları zikredilirken 

bir sureye özellikle dikkat çekilir. 

Kevser suresindeki ve’nhar emri, 

“Kurban kes” şeklinde tercüme 

ve tefsir edilir. Sonra kurbanın 

Hz. İbrahim’den gelme bir sün-

net olduğu kabul edilip, İbrahim 

peygamberin özverisinin konu 

edildiği (Saffat/83-113) ayetler-

den hareketle, Hz. İbrahim’in 

oğlunu Allah’a kurban olarak 

sunmaya çalıştığını ileri sürü-

lür. Daha sonraysa Hacc sure-

si 34-37 ayetlerinin kurbandan 

bahsettiği söz konusu edilir. 

Ardından Maide/27-32’de konu 

edilen olaya binaen de, kurba-

nın Âdem peygamberden beri 

var olan bir ibadet tarzı olduğu 

ifade edilerek kurbanın kaynak-

ları zikredilir.

İşin aslına bakılırsa, delil 

olarak ileri sürülmeye çalışılan 

ayetlerde konu edilen olayların 

bizim bildiğimiz ve uyguladı-

ğımız kurbanla doğrudan bir 
alakası bulunmadığından, söz 
konusu ayetler kurban için delil 
teşkil etmezler. Ayetlerin bu tarz 
meal ve tefsirlerinin muteber 
olmadığı görüşündeyiz. Bunları 
inceleyelim:

Peygamberimiz’e Verilen 
Nimet

Dinî ve tarihî kaynaklarda 
belirtildiği gibi,  Peygamberimiz 
(s.) ilk günden itibaren müşrik-
lerin kendisini hafife ve alaya 
almalarıyla, hazırladıkları hile 
ve tuzaklarla karşı karşıya kal-
mıştır. Peygamberimiz’in maruz 
kaldığı bu tür davranışlardan 
biri de soyunu devam ettireme-
yeceği yönündeki alaycı ifade-
lerdi. Günümüzde bazı ailelerce 
de hâlâ sürdürüldüğü gibi, o 
zamanın Arap kültüründe de 
kız çocukları evlâttan sayılmaz, 
ailenin erkek çocuk tarafından 
devam ettirildiği kabul edilir 
ve erkek çocuğu olmayanlar 
horlanırdı. Peygamberimiz’in 
Hatice’den doğma oğulları Kasım 
ile Abdullah ölünce, başta Âs b. 
Vâil es- Sehmî, Ebû Cehil, Ebû 

Leheb, Ukbe b. Ebî Mu’ayt gibi 
Kureyş’in ileri gelen müşrikleri 
olmak üzere Peygamberimiz’in 
hasımları bu olayı malzeme 
yaparak O’nu horlamaya yelten-
mişlerdi. Peygamberimiz tarafın-
dan ortaya atılan davanın O’nun 
ölümü ile biteceğini, çünkü 
oğulları öldüğüne göre davanın 
takipçisi kalmadığını düşüne-
rek Peygamberimiz hakkında, 
“Bırakın O’nu, O’nun soyu kesik, 
zürriyetsiz, ölünce adı unutu-
lur gider, biz de O’ndan kurtu-
luruz” diyor ve temennilerini 
haber yapıyorlardı. Bu durum, 
Peygamberimiz’i çok üzüyordu. 
Bu sure, işte mahzun peygam-
beri desteklemek ona metanet 
kazandırmak, onu ileriki görev-
lerine hazırlamak için inmiştir:

“Şüphesiz Biz sana bol nimet 

verdik. Öyleyse Rabbin için salât 

et (mâlî yönden ve zihinsel açı-

dan destek ol; toplumun zen-

ginleştirilmesine ve aydınlatıl-

masına uğraş) ve karşılaşacağın 

zorlukları göğüsle! Şüphesiz seni 

horlayan, sonu olmayanın, yap-

tıkları işe yaramayanın ta kendi-

sidir! (15/108, Kevser/1-3)

Peygamberimiz’e “kevser”i 

veren Allah olduğuna göre, 

ayette geçen “kevser” sözcüğü 

ile dünyada ve ahirette “çok, 

pek çok hayır ve güzel şeyler” 

kastedildiği söylenebilir. Ancak 

surede geçen “çok, pek çok 

hayır ve güzel şeyler”in neler 

olduğuna gelince, bu konuda 

birçok farklı görüş ileri sürül-

müştür.  Bunlardan bazıları şun-

lardır: İslâm dini, ilim, güzel 

ahlâk, cennette bir havuzun adı 

ve peygamberliktir. Kevser”in 

ne olduğu hakkında ileri sürü-

len görüşler bunlarla sınırlana-

mayacak kadar çoktur. Konu 
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hakkındaki ifrat bu görüşlerin 
çokluğunda değil, her bir görüş 
için yapılmış olan yüzlerce açık-
lamanın içeriğindedir. Bu açık-
lamalar Peygamberimiz’i bütün 
diğer peygamberlerin özellikle-
rini kendisinde toplayan ve hep-
sinin gösterdiği mucizeleri tek 
başına gösterebilen bir konuma 
getirmektedir.

Resûlüllah’a verilen kevser: 
bol nimet ise yine Kur’ân’da 
(Duha, İnşirah sureleri ve 
Hicr/87) ayrıntılı olarak açık-
lanmıştır. Buna göre bol nimet, 
sıradan birisi iken seçilip pey-
gamber yapılması; yetim iken 
barınağa kavuşturulması; dos-
doğru yol dışında biri iken 
doğru yola kılavuzlanması; 
dar gelirli iken zenginleştiril-
mesi; sıkıntılı iken göğsünün 
açılması, ferahlatılması; yükü 
ağır iken ağır yükünün hafif-
letilmesi; adı unutulacak iken 
adının, sanının ve şanının 
yüceltilmesidir.

Bizim burada “karşılaşaca-

ğın zorlukları göğüsle!” diye 

tercüme ettiğimiz sözcüğün 

orijinali nahrdır. Nahr söz-

cüğü klâsik eserlerde iyice 

irdelenmeden Türkçeye en 

uzak anlamı olan “kurban 

kes” şeklinde çevrilmiştir. Bu 

durum, meşhur olmuş hatalı 

sözcük, orijinaline tercih edi-

lir kuralına tamı tamına denk 

düşen bir uygulamadır. Ne var 

ki, yapılan hatanın sürdürülme-

si edebiyat alanında önemli bir 

sakınca doğurmayabilir lakin 

dinin temel ilkelerinin hatalı bir 

anlamla yozlaşması, göze alına-

mayacak kadar büyük bir sakın-

cadır.

Kadim lügatlere göre isim 

olarak kullanıldığında “göğüs, 

gerdan” anlamına gelen nahr 
sözcüğü, mastar olarak kulla-
nıldığında Araplar arasında “eli 
göğse değdirmek, göğüslemek, 
devenin göğsüne bıçak saplayıp 
kesmek” anlamlarına kullanılır 
olmuştur.* Türkçedeki “intihar” 
sözcüğünün aslı da buradan gel-
mektedir.

Ömür Boyu Karşılaşılan 
Zorlukları Göğüslemek

Sözcük, ayette ve’nhar emir 
kipiyle yer aldığına göre sözcü-
ğün mastar hâlinin taşıdığı üç 
değişik anlamın da incelenmesi 
gerekir. Sözcüğün mastar ola-
rak kullanılması hâlindeki birin-
ci anlamı “elini göğsüne değ-
dir” emridir. İmam Şafii ve’nhar 
emrini “kurban kes” ya da “deve 

kes” olarak değil, “ellerini göğ-
süne değdir” olarak anlamış ve 
namaz kılarken alınan ara tek-
birlerde ellerin göğse değdiril-
mesi gerektiğine kanaat etmiş-
tir. Bu nedenle Şafii mezhebine 
mensup olanlar namaz kılarken 
bu içtihada uyarlar.

Şii müfessir ve fakihler de, 
Ali ve ehl-i beyt kaynaklı riva-

yetleri dikkate alarak bu emri 
namazda kıyamda iken ellerin 
göğse kaldırılması ve namazda 
tekbir getirirken ellerin boğaz 
çukurluğunun hizasına kadar 
kaldırılması olarak anlamış ve 
bu şekilde uygulamışlardır. 
Kimileri de aynı emri, namaz-
da göğsün kıbleye döndürül-
mesi, kesinlikle başka yönle-
re yalpalanılmaması gerektiği 
şeklinde anlamışlardır.

Ebû Hanife’nin bu ayeti 

nasıl anladığına gelince; o 

günkü siyasal iktidarın söy-

lemine aykırılıklar taşıması 

sebebiyle olsa gerek, eserleri 

zamanın idarecileri tarafından 

yok edilmiş, bu nedenle de 

konu hakkındaki yorumu bize 

kadar intikal edememiştir. 

Ancak bütün bu anlayışların 

namaz esnasındaki bedensel 

hareketlere yönelik olarak 

ortaya konduğu dikkatlerden 

kaçırılmamalıdır. Oysa ayette 

bu hareketin namazda olaca-

ğına dair hiçbir işaret, delâlet ya 

da karine [ipucu] yoktur.

Bu sözcüğün “elini göğsüne 

değdir” anlamın alırsak, namaza 

başlama tekbirinde ya da namaz-

lardaki ara tekbirlerde dilimizle 

“Allahu Ekber [Allah her şeyden 

daha büyüktür]” derken elle-

rimizi kaldırmamız, aynı anda 

beden dilimizle de bu inanç 

ve anlayışımızı pekiştirdiğimiz 

Resûlüllah’a verilen kevser: 
bol nimet ise yine Kur’ân’da 
(Duha, İnşirah sureleri ve 
Hicr/87) ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Buna göre bol 
nimet, sıradan birisi iken 
seçilip peygamber yapıl-

ması; yetim iken barınağa 
kavuşturulması; dosdoğru 
yol dışında biri iken doğru 
yola kılavuzlanması; dar 

gelirli iken zenginleştirilme-
si; sıkıntılı iken göğsünün 
açılması, ferahlatılması; 

yükü ağır iken ağır yükü-
nün hafifletilmesi; adı unu-
tulacak iken adının, sanının 
ve şanının yüceltilmesidir.
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henüz inmemiştir.  Çünkü bu 
ayetler, Medenî’dir. Dolayısıyla 
Kevser suresi indiği sırada hac 
ile ilgili bir hüküm henüz orta-
da yoktur. Böyle olmasına rağ-
men Rağıb’a göre de nahr hacda 
kesilen hediyenin dışında bir 
şey değildir, kurban adı altında 
günümüzde yapılan kesimle bir 
ilgisi yoktur.

Bazıları, yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi kurban konusunu 
İbrahim peygambere bağlarlar 

ve onun oğlunu kurban edi-
şini konu alan birçok Kur’ân 
dışı kültürü kendilerine kay-
nak kabul ederek detaylara 
girerler. Oysa Sâffât suresinin 
83-113. ayetlerine baktığı-
mızda, bu olayların kurbanla 
herhangi bir ilgisinin olmadı-
ğı görülmektedir. Bazıları da 
Maide suresinin 27-31. ayet-
lerindeki “iki âdemoğlu” kıs-
sasından yola çıkarak kurbana 
kaynak aramaya çalışmışlar-
dır. Ne var ki, ilgili pasajın 
da hayvan kurban etme gibi 
bir anlamı bulunmamaktadır. 
Müslümanların nerede ve ne 
amaçla hayvan keseceği, Hacc 
suresinin 34-38. ayetlerinde 
açıklanmıştır.

Yukarıdaki açıklamaların 
ışığı altında Kevser suresinin 
anlamı: “Şüphesiz Biz sana bol 

nimet verdik. Öyleyse Rabbin için 
salât et [mâlî yönden ve zihin-
sel açıdan destek ol; toplumun 
zenginleştirilmesine ve aydınla-
tılmasına uğraş] ve karşılaşaca-
ğın zorlukları göğüsle! Şüphesiz 
seni horlayan, sonu olmayanın; 
yaptıkları, işe yaramayanın ta 
kendisidir!”  şeklindedir.

Kurban ile ilgili olarak 
Kütüb-ü Sitte’de 26 rivayet mev-
cuttur. Ama bunların çoğu aynı 

anlamını ifade eder. Yaptığımız 
bu hareket, Allah’tan başka her 
şeyi arkaya attığımızı ifade eden 
sembolik bir davranıştır. Sure 
Peygamberimiz’e hitap ettiğine 
göre, Yüce Allah’ın bu emirle 
Peygamberimiz’den istediği, 
hakkında çıkarılan kin dolu söy-
lentileri, kendisine yapılan kötü 
davranışları, düşmanlıkları, hile-
leri ve tuzakları arkaya atması, 
dikkate almaması, boş vermesi, 
elini sallayıp geçivermesidir.

Sözcüğün mastar ola-
rak kullanılması hâlindeki 
ikinci anlamı “göğüslemek, 
göğüs göğse gelmek” demek-
tir. Sözcüğün asıl ve en fazla 
kullanılan anlamı zaten bu 
anlamdır. Arap şairleri tara-
fından boğaz boğaza gelme-
yi, göğüs göğse dövüşmeyi 
ifade etmek için kullanılmış-
tır. Ayrıca “evleri göğüs göğse 
[karşı karşıya]” deyiminde 
de bu anlamda kullanılmış-
tır. Buna göre Resûlüllah’a/ 
müminlere, “sabırlı olma, her 
türlü sıkıntının göğüslenmesi” 
emredilmiş olmaktadır.

Sözcüğün mastar olarak 
kullanılması hâlindeki üçün-
cü anlamı ise “deveyi göğsün-
den hançerle kesmek” demek-
tir. Dikkat edilirse bu anlam 
içinde “kurban” sözcüğü yer 
almamaktadır. Bu anlam esas 
alındığında, ayetten “kurban 
kes” veya “deveyi kurban kes” 
gibi anlamlar çıkmaz. Sadece 
“deveyi göğsünden hançerle kes” 
anlamı çıkar ki, bu takdirde aye-
tin anlamı, “Seni üzüyorlar, sana 
düşmanlık ediyorlar, salât et ve 
deveyi göğsünden hançerle kes!” 
olur.

O günkü şartlar altında 
Peygamberimiz’e böyle bir şeyin 

emredilmiş olması düşünüle-
mez. Çünkü bu sure indiğinde 
Peygamberimiz hâlâ insanlara 
tebliğde zorlanmaktadır, yete-
rince taraftar edinememiştir. 
İşler henüz iman boyutunda-
dır. Tebliğin dışında herhangi 
bir eylem söz konusu değildir. 
Kevser suresinin 15. sırada indi-
ğini bilenler ve sure ile ayeti o 
ortama göre ele alanlar ve’nhar 
emrinden kesinlikle “kurban 
kes” anlamını çıkarmazlar. 

Özetlemek gerekirse, bu ayet-
ler indiği zaman Mekke’de ne 
Peygamberimiz ne de o günkü 
Müslümanlar kurban kesme 
şeklinde bir ibadet yapmıştır.

Rağıb el-İsfehânî de Müfredât 
adlı eserinde nahr’ı hacc esna-
sında Mina’da kesilmesi gere-
ken hediye olarak açıklar. Ancak 
hedy’den bahseden Bakara sure-
sinin 196; Mâide suresinin 2, 95, 
97.ve Fetih suresinin 25. ayetleri 

Semantik açıklamala-
rın ışığı altında Kevser 

Suresi’nin anlamı, 
“Şüphesiz Biz sana bol 
nimet verdik. Öyleyse 

Rabbin için salât et [mâlî 
yönden ve zihinsel açıdan 

destek ol; toplumun zengin-
leştirilmesine ve aydınlatıl-
masına uğraş] ve karşıla-

şacağın zorlukları göğüsle! 
Şüphesiz seni horlayan, 

sonu olmayanın; yaptıkla-
rı, işe yaramayanın ta ken-

disidir!” anlamındadır.
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rivayetin farklı kişiler tarafından 

nakledilmiş varyasyonlarıdır. Bu 

rivayetlerin hepsinde konu edi-

len kurban ve kurban ile ilgili 

bilgiler, hacda hacıların mükel-

lef tutulduğu hedy’e [Hacda 

hacıların hediye olarak kestiği 

hayvana] yöneliktir. Yoksa bay-

ram günlerinde hayvan kesmeye 

yönelik değildir. Bilindiği üzere 

Allah isminin anılması ile kesi-

len hayvana verilen  kurban 

adı Kâbe’de yerleşik bir kül-

tür olmuştur. Kâbe’ye getirilen 

canlı hayvanların Allah’a adan-

ması İslâm öncesinde de var-

dır. Allah’ın malı, bir bakıma 

kamunun malıdır. Yani bu, yok-

sullara verilecek ve gidecek mal-

lar demektir. Sözgelimi iki tane 

deve getirilir, Kâbe’ye bağlanır 

ve “bunu Allah’a adadım” denir. 

Yoksullar, o iki deveyi ihtiyacı-

na göre alır. Biz bunu zamanla 

“sadaka taşına” çevirmişiz. Bu 

gerçek bir kamulaştırmadır. 

Kişinin malını Kâbe’ye getirip 

kamulaştırması ve ihtiyacı olan-

ların gelip onu oradan alması 

eylemi, şimdi “üzerinde Allah’ın 

ismini anarak kesin” diye anla-

şılmaktadır. Burada kesin den-

miyor, “canlı canlı getirip hediye 

edin” deniyor. Bir manada hida-

yete ermek demek budur. Yani 

hidayete eren kişi hediye eden 

kişidir. Hidayet ile hediye ara-

sında bir bağlantı vardır. Hiçbir 

şey vermeden hidayete erdiğini 

söylemek, olsa olsa şaklaban-

lık olur. Hidayete ermek, sade-

ce kişiyle Allah arasındaki şekli 

ibadetlerle olmaz, bir şeylerle 

birilerini sebeplendirmekle olur. 

Çünkü İslâm paylaşma dinidir. 

Vermediğin ve paylaşmadığın 

sürece doğru yola girmiş ola-

mazsınız! Toparlayacak olursak,  

rivayetlerin ve tarihî belgele-

rin hiçbirinde, ne Mekke’de bu 

surenin indiği dönemlerde ne 

de Medine’de hac farz oluncaya 

kadar herhangi bir kurban olayı 

anlatımı da söz konusu değil-

dir. Yani ayetler indiği zaman 

Mekke’de Peygamberimiz ve 

o günkü Müslümanlar kurban 

kesme şeklinde bir ibadeti kesin-

likle yapmamıştır.

Ayrıca unutulmamalıdır ki 

müminler, senede bir kez bay-

ramla, törenle, şölenle değil 

her an, toplumda kardeşliği, 

yardımlaşmayı ve dayanışmayı 

pekiştirmek, sosyal adaletin tesi-

sinde yardımcı olmak, et alma 

imkânına sahip olmayanlara et 

yeme imkânı sağlamak, zengin-

lerde yardımlaşma ve paylaşma 

duygusunu sağlamak zorunda-

dırlar.

Kur’ân’da yüz otuz yerde 

“salât” kavramı geçmektedir. 

Bunun yüz yirmisi, yardımlaş-

ma ve dayanışma anlamında, 

geri kalan on kadarı da Allah’tan 

destek istemek, yani namaz kıl-

mak anlamındadır.  “Nahr” yap-

mak hayvan kesmek değil, hay-

vanın kesilirken göğsünü ileri 

atması demektir. Yineleyecek 

olursak, nahr kavramıyla anla-

tılmak istenen esas şey şudur: 

Müslümanların güçlüklere göğüs 

germeleri ve baskılara direnme-

leridir. Çünkü Peygamberimiz o 

dönemde yoğun bir baskı altında 

bulunuyordu. Sure iniş sırasına 

göre düşünüldüğünde “nahr”la, 

her türlü zorluklarla göğüs 

göğüse gelerek Peygamberimiz’e 

destek vermek şeklinde anlaşıl-

malıdır.

Yoksa öylesine sıkıntılı bir 

dönemde Peygamber’den kur-

ban kesmesi isteniyor değildir. 

Zaten Kevser suresi Mekke’de 

inmiştir. Kurban yakınlaşmak 

demektir. Eşinle, dostunla, kom-

şunla, akrabalarınla, çoluk çocu-

ğunla yakınlaşıp muhabbet orta-

mı oluşturup, garibanları bulup 

yardım etmektir. Peygamberimiz 

bir kere kurban kesmiştir. O 

da hacca gitmeye niyetlenip de 

gidemediği zamandır.   

* Bu çalışmada, yoğun olarak 

Tebyinü’l-Kur’ân çalışmasından 

yararlanılmıştır.
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  “HEM TEORİSYEN HEM DE EYLEMCİ BİR İNSAN GARAUDY” 

R oger Garaudy, düşünce 

dünyamızın önce sol düşü-

nürleri tarafından ülkemiz-

de tanındı. Fransız Komünist 

Partisi’nin en önemli temsil-

cilerinden biri olmasının yanı 

sıra Marxism’in de önemli bir 

ideoluğuydu. 1980 yılından iti-

baren Müslüman bir kimliği 

sahiplenen Garaudy, bu sefer 

düşünce dünyamızın sağ düşü-

nürleri tarafından yoğun bir 

ilgiye mazhar oldu. Yoğun bir 

düşünce ve eylem ile yaşa-

nan doksan dokuz yıllık ömrün 

sonunda aramızdan ayrılan 

Garaudy, Batı dünyası ve onun 

büyüme modeline yönelt-

tiği sert eleştirileri, Kur’ân-ı 

Kerim’in literal ve sembolik 

okunmasına dair söyledikleri 

ile her daim tartışmaların oda-

ğında olacak gibi. Garaudy, 

1982 yılında Müslüman olarak 

sol dünyayı şaşırtmıştı. Aynı 

Garaudy 2012 yılında öldüğün-

de yakılmayı vasiyet etmesi ile 

de Müslüman dünyayı oldukça 

şaşırttı.   

Cemal Aydın ülkemizde 

Roger Garaudy denince akla 

gelen ilk isimlerden biri. Kitap 

çevirmenliğinin yanı sıra Türk 

Edebiyatı Vakfı’nın müdür-

lüğünü de yürüten Aydın 

Garaudy’nin kitaplarını dilimize 

çevirmesinin yanı sıra onunla 

olan doğrudan dostluğu ile de 

bu ilgiyi hak ediyor. Cemal 

Aydın ile Roger Garaudy üzeri-

ne kapsamlı bir sohbet yapma 

imkanımız oldu.

Garaudy’nin takipçileri 

iki yıl önce onun ölümü ile 

büyük bir üzüntü duydular. 

Ölümünden sonra ortaya 

çıkan yakılma meselesi ise 

onun takipçileri için büyük 

bir şok oldu. Hayatının 

son 26-27 yıllık kısmında 

Müslüman bir hayat yaşa-

yan Garaudy neden böyle 

bir vasiyette bulundu, bize 

açıklar mısınız?

Garaudy’nin kızı Françoise 

(Fransua) iki yıl önce buraya 

gelmişti. Kendisi ile aynen şu 

oturduğumuz yerde fotoğraf 

çekilmiştik. Garaudy benim çok 

değer verdiğim, babam gibi 

gördüğüm gibi bir insandır. 

O ülkemizi çok sever, ülke-

mizle alakalı gelişen olayları 

takip eder, bunlarla ilgili soru-

lar sorardı. Her yıl ziyaret eder-

dim. Yalnız son gittiğimde beni 

hatırlayamadı. Doksan sekiz 

yaşında idi o zamanlar, bir 

yıl sonra da öldü. Ölümünden 

beni kızı haberdar etti. Ben 

kalktım Garaudy’nin evine git-

tim. Kızına, Garaudy’nin eşi 

ile görüşmek istediğimi söyle-

dim. Fakat o bana annesinin 

Halil KOÇAKOĞLU

“Hem Teorisyen Hem de 
Eylemci Bir İnsan Garaudy”
Cemal Aydın

Cemal Aydın ülkemizde Roger Garaudy denince akla gelen ilk 
isimlerden biri. Aydın, Garaudy’nin kitaplarını dilimize çevir-
mesinin yanı sıra onunla olan doğrudan dostluğu ile de bu ilgiyi 
hak ediyor.  Cemal Aydın ile Roger Garaudy üzerine kapsamlı 
bir sohbet yapma imkânımız oldu.

Roger Garaudy
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çok yorgun, bitkin olduğunu 

ve kimseyle görüşemeyeceğini 

söyledi. Ona yakılma mesele-

sini sordum. “Nerden çıktı bu 

yakılma?” diye sorduğumda 

bana Garaudy’nin öyle vasi-

yette bulunduğunu tekrarla-

dı. Yazılı bir vasiyetin var olup 

olmadığını sorduğumda ise 

böyle bir belgenin olmadığını 

söyledi. Bu arada Başbakan, 

Paris Büyükelçisi’ne emir ver-

miş ve isterlerse Garaudy’nin 

naaşını İstanbul’a getirtip, 

buradaki en ünlü mezar-

lıklardan birinde (Piyer Loti 

veya Zincirlikuyu gibi mezar-

lıklardan herhangi birinde) 

yer verebileceklerini söyleme-

lerini istemiş. Kızı bu teklifi 

kabul etmediklerini söyledi. 

Bu reddin arkasında ailenin 

kendi arzusu mu yoksa Fransız 

Hükümeti’nin böyle büyük 

bir Fransız filozofun İslâm 

âleminin en önemli şehirlerin-

den birinde gömülecek olma-

sının yaratacağı tepkilerden, 

yankılardan çekindiği için aile-

ye böyle bir karar aldırtması 

mı yatıyor bunu bilemiyorum. 

Fransa’da müthiş bir İslâm düş-

manlığı vardır. Laik bir ülke 

olarak bilinir ama İslâm’a karşı 

büyük bir düşmanlık beslerler; 

çünkü gerçekte koyu Katolik 

Hıristiyan’dırlar. Garaudy’nin 

vefat ettiği günlerde evinin 

önünde sakallı tipler bağırmış, 

onun aleyhine sözler etmişler. 

Bunlar gerçekten Müslümanlar 

mı yoksa Fransız istihbaratının 

elemanları mı bunu bilmiyo-

rum.  

Eğer kendisi vasiyet etmiş-

se bunun sebebi ne olabilir 

diye düşündüğüm zaman ise 

Fransa’da bir doktor arkada-

şım bana şundan dolayı vasi-

yet etmiş olabilir dedi: “Uzun 

yaşamı boyunca sürekli dışa-

rıdaydı. Çocukları babalarını, 

anneleri ise eşini çok az gör-

düler. Bütün dünyayı dolaşıp 

durdu, tüm insanlık için çalıştı 

çabaladı. Öldükten sonra tep-

kisini çektiği grupların mezarı-

na zarar vermelerinden, pislet-

melerinden ve bunun ailesini 

üzeceğinden endişelendiği için 

böyle bir karar almış olabilir.” 

dedi. Tabi benim içim rahat 

değildi. Garaudy’e büyük 

bir önem veriyordum. O’nu 

bir baba gibi görüyordum. 

Hanımı da beni çok sever-

di. Çok değer verdiğim bir 

insandır. Bu konunun zihni-

mi çok meşgul ettiği gün-

lerde karşıma sahih birkaç 

hadis çıktı. “Peygamberimiz 

(s.a.v.) diyor ki: Geçmiş 

ümmetlerden bir adam vardı. 

Çocuklarına, oğullarına dedi 

ki: Beni öldükten sonra yakın, 

külümü de suya, havaya, top-

rağa dağıtın. Çocukları ölü-

münden sonra adamı yaktılar 

ve küllerini dağıttılar. Allahü 

Teâlâ bu kulunu huzuruna 

çağırdı ve niçin böyle dav-

randığını sordu. Adam: ‘Ya 

Rabbim senin karşına çıkacak 

yüzüm yoktu. Kendimi yak-

tırdım, ola ki bana rahmet 

edesin diye yaptım.’ dedi. 

Peygamber Efendimiz buyu-

ruyor ki: ‘Cevap üzerine Allah 

ona rahmet etti ve bağışladı.”  

Beni teselli eden düşünce bu. 

Bana göre bu şekilde düşüne-

rek böyle bir karar aldı.  

Hadisteki düşünce şekli 
Garaudy’nin düşünce şek-
liyle uyuşuyor. Merak etti-

ğim en önemli konulardan 
biri de O’nun Allah tasav-
vuru. Elbette Allah birdir. 
Fakat sıradan, doğduğu 
andan itibaren Allah inancı 

Garaudy’e göre Allah’ın 
en büyük vasfı eylem 
halinde olmasıdır. 
Bunu Müslüman olma-
dan önce düşünüyor. 
Kur’ân’ın Rahman sure-
sindeki: “O, her an bir 
iştedir” (55/29) ayeti 
Garaudy’nin hep kafa-
sındadır. Her an hükme-
den, her an müdahale 
eden ve hep yönlendiren 
bir Allah. Garaudy’e 
göre Allah her türlü hür-
riyeti vermiştir insana. 
Buna “muhteşem hürri-
yet” der.  Garaudy’i en 
çok etkileyen konular-
dan biri de Allah’ın insa-
na seslenme şeklidir. 
Garaudy, Allah insana, 
“Ben sizin Rabbinizim.” 
demiyor. “Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?”  
(A’raf-7/172) diyerek 
adeta seçme hakkı 
tanıyor.” diyor.
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eski inancını muhafaza ettiği 

söylenemez. Marx ile ilgili söy-

lediklerini ben burada kendi-

sine sordum. Bana bunun bir 

metodoloji olduğunu söyledi. 

Bu bir  “yöntembilim” mesele-

sidir; analiz yaparken Marx’ın 

ortaya koyduğu tespitler var ve 

bundan faydalanıyorum dedi. 

Hegel ile ilgili olarak Tanrı Öldü 

diye bir kitabı vardır. Orada 

Allah’ın varlığının, ahiretin var-

lığının inkâr edilemediğini ve 

komünizmin ancak bu aşkın 

boyuta ulaştığında ayakta kala-

bileceğini çok güzel bir şekilde 

anlatıyor.

Garaudy’nin bugünkü 

medeniyet buhranı hakkın-

daki görüşleri neler idi ?

Garaudy, Batı’nın değerle-

rinden kopmasını bu buhra-

nın en önemli sebeplerinden 

biri olarak görüyor. Özellikle, 

Rönesans ile birlikte değerlerin-

den kopan Batı, Tanrı’yı unut-

muştur, insanı gerçeğin merke-

zi, ölçüsü haline getirmiştir. Bu 

düşünce sonsuz bir büyüme ve 

sonsuz bir tüketme hastalığını 

meydana getirmiştir. Garaudy 

bu durumun çözümü için “Üç 

Dünyanın Bilgelikleri”ni önerir. 

Batı’nın, üç dünyanın bilgelik-

lerini hatırlamasını, öğrenmesi 

gerektiğini söyler. Bu sayede 

insan ancak insanileşecektir. 

İnsan ancak bu bilgelikleri tek-

rar öğrendiğinde intihar etmek-

ten vazgeçecektir. Çünkü 

bu gidişat intihara doğru bir 

gidiştir. Bol üretmek, faydalı 

faydasız hatta zararlı her şeyi 

üretmek. Bu üretim tarzı insanı 

intihara sürüklüyor.

olan çevrede yetişen bizle-
rin ortalama bir tasavvuru 
var. Garaudy ise çok daha 
farklı yaşantılardan sonra 
Müslüman oldu. Tüm dünya 
dinlerine bir şekilde hâkim. 
İnanç ve inançsızlık çizgisin-
de bir uçtan bir uca yürü-
müş. Bu konuda bize neler 
söyleyebilirsiniz.

O’nun bu konudaki düşün-
celerini tam anlamı ile izah 
etmem mümkün değil. Fakat 
Garaudy şöyle derdi: “İyi ki 
ben ateist bir aileden geldim. 
Bu inançsızlık sayesinde Allah’ı 
ikonalar şeklinde düşünmedim 
veya başka bir şekilde putlaştır-
madım. Mücerret bir Allah kav-
ramı bende bu sayede gerçek-
leşti.”  derdi. Aslında ateizmin 
imana yarayan tarafı budur. 
İnkar edersin fakat inkardan 
sonra bulduğun Allah  gerçek-
ten kainatı yaratan ve buna 
hükmeden Allah’tır. Garaudy’e 
göre Allah’ın en büyük vasfı 
eylem halinde olmasıdır.  
Bunu Müslüman olmadan 
önce düşünüyordu. Kur’ân’ın 
Rahman suresindeki: “O, her 
an bir iştedir” (55/29) ayeti 
Garaudy’nin hep kafasında-
dır. Her an hükmeden, her an 
müdahale eden ve hep yönlen-
diren bir Allah. Garaudy’e göre 
Allah her türlü hürriyeti vermiş-
tir insana. Buna “muhteşem 
hürriyet” der.  Garaudy’i en 
çok etkileyen konulardan biri 
de, Allah’ın insana seslenme 
şeklidir. Garaudy, Allah insana, 
“Ben sizin rabbinizim.” demi-
yor. “Ben sizin rabbiniz değil 
miyim?”  (A’raf-7/172) diyerek 
adeta seçme hakkı tanıyor.” 

diyor.”

Garaudy, “Decart’ın, 

Gazali’nin mantıkla buldu-

ğu Allah’a inanmam” diyor. 

Mantık veya akıl putu ile bulu-

nan Allah’ı kabul etmiyor. O’na 

göre “Allah vardır” demek 

adeta küfürdür. Garaudy her 

an Allah ile doludur.  O’na 

göre Allah ispat edilmeyi 

gerekli görmez.

Garaudy’nin o zaman 

şöyle mi düşünüyor? 

İnsanlar İslâm’ı seçmiş 

olmazlar zaten İslâm’ın için-

dedirler ve sadece bunun 

farkına varırlar. 

Doğru. Şuna inanıyor: 

Allah’ın varlığını hissedersin ve 

bulursun fakat O’nun kanunla-

rını vahiy yolu ile bulursun diyor. 

Hz. Âdem’den itibaren her 

kavme peygamber gönderildi-

ğine inanıyor. Peygamberlerin 

bildirdiği bu hakiki inancın 

zamanla bozulduğunu söylü-

yor. Yeryüzündeki bütün din-

lerin aslında İslâm olduğunu 

söylüyor.

Garaudy, Komünist 

Partisi’ne üye olurken 

Protestan inancına sahip 

birisi olduğunu söylüyor 

İslâm’ı seçerken bir elinde 

İncil diğerinde ise Marx’ın 

kitabı ile geldiğini söylüyor. 

Garaudy’de inançlarını terk 

etmeme gibi bir anlayış mı 

var?

Hayır, hayır böyle bir şey 

değil. Müslüman olduktan 

sonra sorulan bir soruya şöyle 

cevap veriyor: “Hz. İsa Allah’ın 

bir lütfudür ve Müslüman’dır.” 

Şimdi bunu söyledikten sonra 
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Garaudy: “Batı bir kaza-

dır.” diyor. Buradaki Batı 

kavramı, Avrupa ülkeleri 

midir? Yoksa bir fikir olarak 

Batı mıdır?

Batı kavramı Garaudy’de 

anlayış olarak, felsefe olarak bir 

kavramdır. Onun Medeniyetler 

Diyaloğu isimli kitabı daha önce 

“Batı Bir Kazadır” ismiyle çık-

mıştır. Burada fikren bir anlayış 

var. Burada eski Yunan’dan 

itibaren bir kopuş anlatılır. 

Benmerkezli, eurosantrik yani 

Avrupa merkezli bir anlayış 

geliştirmiştir. Avrupa’nın dışın-

daki tüm topluluklar barbardır 

ve sömürülmelidir. Fikirlerde 

ancak kendilerinin öne sürdü-

ğü gibidir. Diğer toplumların 

dini inançları, değerleri yok-

tur. Esas olan Hıristiyanlık ve 

Yahudilik’tir. Eski Yunanlılar 

diğer milletleri barbar kabul 

ediyorlardı. Şimdiki Batı ise 

dünyanın geri kalanını barbar 

olarak kabul ediyor. Garaudy’e 

göre bu düşünce yanlıştır. 

Çünkü dünyanın geri kalanın-

dan bir kopuştur bu. Garaudy 

gittiği her toplumun dini inanç-

larını araştıran, okuyan bir 

insan. Garaudy fıtraten şunu 

görmüştür: Kur’ân da şöyle 

bir ayet vardır: “Ey insanlar! 

Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek 

ve bir dişiden yarattık ve birbi-

rinizi tanımanız için sizi boyla-

ra ve kabilelere ayırdık. Allah 

katında en değerli olanınız, 

O’na karşı gelmekten en çok 

sakınanınızdır. Şüphesiz Allah 

hakkıyla bilendir, hakkıyla 

haberdar olandır.” Garaudy bu 

ayeti yirmi beş-otuz yaşlarında 

hisseden, duyan bir insan. O’na 

göre Batı, Rönesans ile birlik-

te diğer dünyadan kopmuş-

tur. Garaudy’e göre Rönesans 

gerçekte Endülüs’te olmalıy-

dı. O zaman İslâm bilgeliği, 

Allah’tan kopuşu engelleyecek 

ve Rönesans o zaman gerçek 

anlamını bulacaktı. O’nun bu 

konuyla ilgili oldukça felsefi bir 

eseri vardır. Çevirisini daha yeni 

yapıyorum. Ekim ayına kadar 

bitecek gibi. Endülüs’te İslâm; 

Fikrin Başşehri Kurtuba  adlı 

bu kitapta Müslüman ulemaya 

çokça çatıyor. “İbn Rüşd, İbn 

Meymun, İbn Tufeyl kovulmuş. 

Bir bağnazlık var. Endülüs’ü 

bitiren bu bağnazlık oldu” 

diyor.  Bu bağnazlık yüzünden 

Rönesans burada olamamıştır. 

Rönesans maneviyattan kopuk 

bir şekilde Avrupa’da oluyor. 

Bu da beş yüz yıllık sömü-

rü düzeninin hayata geçmesi 

demek. “Allah boyutu, aşkınlık 

boyutu budanmış bir Rönesans 

gerçekleşti ve bu çöküşe götür-

dü” der. “Rönesans, Endülüs’te 

doğmuş olsaydı bütün dünya 

kurtulmuş olacaktı” diyor.

Garudy’nin Don Kişot’a 
karşı bir hayranlığı var. Bu 
konuda bize neler söylersi-
niz?

“Ben Don Kişot’um” demiş-

tir. Yirmi yaşında Komünist 

Partisi Gençlik Kolları’na 

katıldığı andan itibaren Don 

Kişot’luğa soyunmuş bir kişi-

dir. O’na göre Don Kişot, 

Napolyon’dan, Sezar’dan daha 

gerçektir. Çünkü onlar tarihin 

sayfalarında kalmıştır. Ama 

Don Kişot bir idealdir. İdeal ger-

çekten daha önemlidir. O’na 

soruyorlar: “Müslüman oldun 

ama bize ideal, örnek alaca-

ğımız bir Müslüman toplum 

gösterebilir misin?” Garaudy: 

“Siz de bana ideal bir Hıristiyan 

toplumu gösterin. İslâm toplu-

mu ideal bir toplumdur. Onun 

ideali herkese iyi davranmaktır. 

Ben bu idealin peşindeyim.” 

diye cevap verir.  Komünist 

Partisi’ne girdiği zaman “evle-

nene kadar hiçbir kadınla bir-

likte olmayacağım” diye ken-

dine söz verip tutabilen biridir, 

sokaklarda afiş yapıştırıyor. 

Tam bir Don Kişot’luğa soyu-

nuyor.

Sanırım Marx’a olan ilgisi 
bu yüzden. Marx dünyayı 
anlamaya çalışan bir felsefe-
ci değil dünyayı değiştirme-
ye çalışan biri. Garaudy bu 
yönüyle bir Marksist sanırım.

Cemal Aydın
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En büyük Don Kişot’luğu da 

Müslüman olarak yapmıştır. 

Batı basını O’nu sükût suikastı-

na tabi tutmuştur. O da zaten 

bunu biliyordu.  Bunu bile bile 

katlanmıştır.

Bunu bir eleştiri anlamın-
da sormuyorum. Garaudy, 
Müslüman olduktan sonra 
namaz, oruç,  zekat gibi 
ameli ibadetlerini gerçekleş-
tirdi mi?  

Bu konuları daha önce de 

sormuşlardı. Bu Allah ile ken-

disi arasında bir durumdur. 

Ama kendisi Umre’ye gitmiştir. 

Umre’de, Suriyeli Müslüman 

Kardeşler’in takipçisi olan bir 

adamın ardında namaz kıl-

mıştır. Bu namazı tabiatla bir 

bütünleşme hali olarak anla-

tır. Hatıralar ve Camiler adlı 

kitaplarında bu namazı anla-

tır. Özellikle Camiler kitabın-

da namaz ile ilgili anlattıkları, 

ancak namazı hissederek kılan 

birinin anlattıklarıdır. Bunun 

dışında ameli anlamda neler 

yaptı, onu bilemem. Ama ben 

mesela evinde içki görmedim. 

Ölmeden bir sene önce evine 

gittiğimde beni mahzene indir-

diler. Normalde bir Fransız’ın 

mahzeninde yıllanmış şaraplar 

bulunur. Garaudy’nin mah-

zeninde yoktu. Tüm mah-

zen kitaplarla doluydu. Ben 

Türkiye’de bile bazı evlere 

gittiğimde bana içki sunma 

düşüncesizliğinde bulunuyor-

lar. Bu bizim kompleksimiz. 

Müslüman bir ümmetin oluş-

ması için güçlü bir devletin 

etrafında toplanılması gereki-

yor. Bu ülke de Türkiye olabilir. 

Evet tabi bu doğru. 

Garaudy hem teorisyen hem 

de eylemci bir insan. Kendisi 

değişmeden toplumu değiştir-

meye kalkışan insanları ahmak 

olarak niteler. Müslüman olur-

ken de Don Kişot’tur.  Eğer 

böyle bir Don Kişot’luk yap-

masaydı, Fransa’da Pantheon 

denilen ve girişinde, “Büyük 

adamlar Fransa size minnettar-

dır.” yazan mezarlıkta olacaktı. 

Benim Garaudy’nin en sevdi-

ğim tarafı -her yerde söylerim- 

Müslüman oluşu değildir. O 

Allah’ın nasibidir. Evet en sev-

diğim tarafı, İslâm âlimlerinin 

bir hükmü vardır. Bir yerde 

Müslümanlar zulme  uğruyorsa 

bütün dünya Müslümanları için 

bu zulmü ortadan kaldırmak 

farzdır. Aynı cenaze namazı 

gibi. Bir mahallede, şehirde bir-

kaç kişi cenaze namazına katı-

lırsa diğerlerinin üzerinden farz 

kalkar. Fakat hiç kimse gitmez 

ise sorumluluk herkesin olur. 

Garaudy’nin Filistin’e karşı ilgisi 

bu yüzden. Müslüman olduk-

tan sonra tavizsiz bir şekilde bu 

olayın üstüne gitti. Sonuçlarını 

çok iyi biliyordu. Yazı yazdırıl-

mayacak, kitap çıkaramayacak, 

televizyonlarda ve radyoda yer 

verilmeyecekti. Bunları çok iyi 

bildiği halde bu tavrı gösterdi. 

İşte tam bir Don Kişot tavrı-

dır bu. Bizler maalesef Don 

Kişot’u hayali yel değirmen-

leriyle savaşan saf, salak biri 

olarak tanırız. Ama öyle değil. 

O dönemde İspanya paraya 

tapıyor. Herkes paraya taptığı 

zaman Cervantes çığlık atıyor, 

“böyle bir gidiş olmaz” diyor 

bu eseri ile. Garaudy de: “Bu 

dünya böyle gitmez, bu gidiş 

intihara gidiştir.” diyor.  Bunları 

derken de şu hadisi de bilme-

den söylüyor. Peygamberimiz 

şöyle diyor: “Kıyamet zamanı 

öyle olacak ki kabirlerin yanın-

dan geçenler ‘keşke bu kabir-

de biz olsaydık, yaşamasaydık’ 

diyecekler.” Çünkü hava, su 

kirlenmiştir. Garaudy’de bun-

ları görmüş ve isyan etmiş-

tir. Don Kişot’luk yapmıştır. 

Yirmi yaşında Komünist Partisi Gençlik Kolları’na 
katıldığı andan itibaren Don Kişot’luğa soyunmuş bir 
kişidir. O’na göre Don Kişot, Napolyon’dan, Sezar’dan 
daha gerçektir. Çünkü onlar tarihin sayfalarında 
kalmıştır. Ama Don Kişot bir idealdir. İdeal gerçekten 
daha önemlidir. O’na soruyorlar: “Müslüman oldun 
ama bize ideal, örnek alacağımız bir Müslüman top-
lum gösterebilir misin?” Garaudy: “Siz de bana ideal 
bir Hıristiyan toplumu gösterin. İslâm toplumu ideal 
bir toplumdur. Onun ideali herkese iyi davranmak-
tır.  Ben bu idealin peşindeyim.” diye cevap verir.
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Bakın Muhammed Hamidullah 

gibi Garaudy de böyle düşünü-

yordu. “Bu ülke Türkiye olabi-

lir” diyordu. O yüzden bana: 

“Erdoğan ne yapıyor?” diye 

sorardı. O’nun kimseden kor-

kusu yoktu. Amerika’dan falan 

hiç korkmazdı. Amerika O’na 

göre “market” bir ülkedir. 

Süpermarket müşterilerinden 

oluşmuştur. Tarihi, dini bir bağ 

yoktur aralarında. Menfaatleri 

bittiği anda dağılıp gidecek bir 

topluluktur. Sürekli bütün dün-

yayı sömürerek ayakta duran 

bir devlettir.  

Hocam, Garaudy’nin 

İslâmi kesim tarafından 

en çok eleştirildiği konu 

sanırım Kur’ân’ın literal ve 

sembolik okunması üzerine 

düşündükleridir. Bu konuy-

la ilgili olarak özel konuş-

malarınız oldu mu?

Bu konuları daha geniş 

biçimde son tercüme ettiği-

miz kitabında anlatıyor. Ama 

Garaudy’nin anlatmak istedi-

ği şu: Kur’ân’da, fethedilen 

topraklar hakkında ‘bir kısmını 

gazilere bir kısmını da hazineye 

bırakın’ diye bir emir vardır. 

Fakat Hz. Ömer Suriye fethedil-

dikten sonra, gazilere bu verim-

li topraklardan pay vermiyor. 

Çünkü Hz. Ömer için fetihlerle 

birlikte dinin yayılması gere-

kiyor. Asıl amaç dinin yayıl-

ması. Buradan toprak verirse 

asker toprağa bağlanacak ve 

savaşa gitmeyecek. O zaman 

din nasıl yayılacaktır? Bu konu 

kılıçtan keskin bir konudur. 

Garaudy bir Afrika ülkesinde 

konferansa katılıyor. Bu kon-

feransta Kur’ân-ı Kerim okunu-

yor. Garaudy insanların Arapça 

bilip bilmediklerini soruyor 

ve bilmedikleri yanıtını alıyor. 

Bakın Kur’ân-ı Kerim mezarlık-

larda okunmak için değildir. 

Geçen gün televizyonda bir 

profesöre soruyorlar: “Hocam 

mealinden okusak olur mu?” 

diye. “Hayır, Peygamberimiz 

her bir harfine binlerce sevap 

vermiş” diyor.  İşte Garaudy bu 

anlayışla mücadele etmek isti-

yor. Lâfzî okumak işte budur. 

Garaudy, “Kur’ân’dan ilham 

almak lazım” diyor. “Bu ilha-

mı almak için de onu anla-

mak lazım” diyordu. En büyük 

sıkıntısı İslâm dünyasının geri 

kalmışlığı idi. En büyük tenki-

ti budur: Geçmişte mum ışı-

ğına doğru uçan kelebekler 

gibi insanlar İslâm’ın etrafına 

toplanırken, neden şimdi fikir 

hürriyeti için Batı’ya kaçıyor-

lar. Geçmişte İslâm dünyasında 

Peygamberimiz aleyhine şiirler 

yazılırken kimse tınmıyordu 

bile. Ama şimdi bakıyorsunuz 

Peygamberimiz karikatürize 

edilmiş herkes ayaklanıyor. 

Zavallı bir duruma düşmüşüz. 

Garaudy işte buna çok kızıyor. 

O yüzden bazı şeyleri söyler-

ken aşırıya kaçabiliyor.

Garaudy’nin işi zor 
aslında. Bir atasözü vardır: 
“Doğru söyleyeni dokuz 
köyden kovarlar” diye.  O 
sürekli kendi doğruları-
nı söylemeye çalışıyor. 
İnsanlar kendilerine güvenli 
bir liman arıyorlar. Doğrular 
söylenilsin biz de ona inana-
lım. Fakat Garaudy herhan-
gi bir noktada durmuyor. 
Sürekli olarak doğruları bul-
maya çalışıyor. O yüzden bir 
yerde durmuyor. Bu sıradan 
insanların anlayabileceği bir 
durum değil.

Bravo. Sizi tebrik ediyorum. 

En güzel teşhis bu. Bir yerde 

durmuyor. Susturmak için 

Suudi Arabistan O’na kendi 

Nobel’i olan Faysal Ödülü’nü 

verdi. Fakat bu O’nu etkileme-

di. Yanlışları gördüğü yerde 

eleştirmeye devam etti. Kral 

Faysal ona :“Siyasi fahişe” 

dedi.  Ufak tefek şeylere takı-

lan biri değil. Baskıya taham-

mülü yoktu.

Roger Garaudy
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Erkam KUŞÇU

 Söyleyiş Güzelliği 

Bazen neyi anlattığımızdan 
ziyade nasıl anlattığımız daha 
önemlidir. Kelimeler anlatıma 
yüklediğimiz bu önem sayesinde 
asıl anlamlarına kavuşurlar. Buna 
basitçe estetik kaygı diyebiliriz. 
Mekke’ye Giden Yol yarı kurgusal 
bir düşünce metnidir bizce. Tam 
bir edebi metin özelliği taşıdığını 
söylemek ise zordur. Ancak söyle-
yiş güzelliği mevzusu yazar tara-
fından hiçte es geçilmemiş. Zira 
buna kaynak sağlayacak bolca 
malzeme vardır yazarın elinde. 
Kitap en basit tanımlamayla bir 
gezi anlatısıdır.(Burada şunu da 
belirtmek isterim ki bu yazının 
sahibi olan müellif yazın türleri 
ve tanımlarının gerekliliğine dair 
ciddi sorunsallar yaşamaktadır.) 
Bundan dolayı çöl, Arap müziği 
ve dili, kahve kültürü, bedevilerin 
yaşantısı üzerine sıkça değiniler 
yer almaktadır. Özellikle çöl tasvir-
leri, çölün insanın derununa sesle-
nen ezgisi üzerine tıpkı şunun 
gibi: “Güneş alevler salıyor… 
Titriyor, parıldıyor, som ışık içinde 

U zunca bir hikâyeyi ya da yaşan-
mışlığı anlatırken ilkin bu anlat-

ma gereksiniminin sebeplerini bir 
düşünmemiz gerekir. Bu ihtiyaç 
nereden doğmuştur? Hatta bu 
bir ihtiyaç mıdır? Yoksa anlatma-
sak çıldıracak mıyızdır? Bir dost 
tavsiyesinin sonucu mudur bu 
anlatı? Veyahut sadece anlatmak 
mı istemekteyizdir? Tüm bu soru-
ları düşündüğümüzde hepsinden 
bir pay var incelemekte olduğu-
muz Mekke’ye Giden Yol gezi/
anlatı/düşünce kitabı için.  

Muhammed Esed kitabın yazı-
lış hikâyesini uzun uzun anlatır-
ken asıl sebebin batılı bir dos-
tunun bu yaşadıklarını kaleme 
alması gerektiğine yönelik tavsi-
yesi olduğunu yazar: “Bu kitapta 
anlatacağım hikâye,  ne toplum 
hayatında oynadığı rolden ötürü 
öne çıkmış birinin otobiyografisi, 
ne de salt bir serüvenin hikâyesi. 
Evet diyebilirim ki başımdan pek 
çok garip serüven geçti, ama 
bunlar hiçbir zaman, içimde olup 
bitenlerin bir yankısı, bir uzantısı 
olmaktan ileri geçmedi.” Yazar, 
bu hikâyeyi yazmayı hiç düşün-

mediğini de söyler yani aslında bu 
kitap biraz gelişmeler öyle gerek-
tiği için kaleme alınmıştır. Buna 
değinmemizin sebebi şudur; 
bizce kitabın yazılış hikâyesinden 
başlayarak kitabı da içine alan bu 
yaşanmışlıkta müthiş bir sadelik, 
akl-ı selim bakış yani bir ayakları 
yere basma durumu vardır. Bu 
kitap (yani bu ömür) başlı başına 
bir değişimin hem de çok köklü 
bir değişimin hikâyesidir. Ancak 
çokta olağanüstülüklere yer yok-
tur bu hikâyede. Yahut hikâye 
baştanbaşa bir olağanüstülük-
tür. Aslında doğrusu olağanüs-
tü olan bir sadelik, olağanüstü 
olan bir yaratımın neticesi olan 
kâinat ve bir ömürdür. İşte tam 
da bu yüzden: “Anlatacaklarım, 
iman yolunda önceden tasarlan-
mış zorlu bir arayışın hikâyesi de 
değil; çünkü bu iman, ona ulaş-
mak yolunda benden öyle özel 
bir çaba beklemeden, zaman için-
de kendiliğinden doğdu içime. 
Hikâyem, sadece bir Avrupalının 
İslâm’ı keşfedip tanıması ve 
Müslüman toplumla bütünleşme-
sinin hikâyesi…”

YOLLARIN AYRILIŞ 
NOKTASINDA:
MEKKE’YE GİDEN YOL

Muhammed Esed, İslâm’ı; sözcüğün genel geçer anlamıyla bir 

din olmaktan çok bir hayat stili, bir yaşama yöntemi olarak 

görmektedir. O İslâm dininin bir bütün olduğunu bundan dolayı 

hayatı da bir bütün olarak gördüğünü, her şeyin Allah’a, istese de 

istemese de teslim olacağını ve O’na yöneleceğini düşünmektedir.

Muhammed Esed
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yüzüyor her şey. Tepeler, kum 
tepeleri, önümüzde ve ardımızda 
kızıl ve portakal renkli çöl tepele-
ri… Issızlık, yanan ve yakan ses-
sizliktir.” Bunları okuyunca Akif’in 
“Necid Çöllerinden Medine’ye” 
şiirinin başında geçen: “Nar-ı 
Beyza mı nedir, öğle zamanın-
da güneş?/ Tepesinden döküyor 
beynine afakın ateş!/ Yıldırım 
yağmuru şeklinde inen huzmesi-
ne./ Siper olmuş yanıyor çöldeki 
çıplak sine.” Dizeleri ister iste-
mez zihnimizde canlanıyor. Çöl 
eserde önemli motif gerçekten 
de. Çölün yazarda bir içe çekiliş, 
derin düşünceye yönelik bir vesile 
olduğu aşikâr.  Bu durumu da 
normal karşılamak gerek nede 
olsa çölde Allah’ın yazılı olmayan 
ayetlerindedir.

İnsan Mutluluğunun Sınırlarını 
Genişletmek

Daha evvel değindiğimiz gibi 
Mekke’ye Giden Yol çok köklü 
bir değişimin anlatıldığı bir eser. 
1900 yılında, önceleri Polonya’da 
sonra Avusturya’da kalan Lwow 
şehrinde doğan, Yahudi asıllı 
Muhammed Esed’in İslâm’ı ve 
Müslüman dünyayı tanımasının 
hikâyesi. Mesleği gereği çıktığı 
gezilerde Müslüman coğrafyayı 
baştan aşağı gezmiş İslâm kül-
türünü yakından tanımış ve ola-
ğan bir hal ile uzun bir süreç 
içerisinde İslâm’ı tercih etmiş ve 
Müslüman olmuştur Muhammed 
Esed. Bu tercih durumu bir son 
değil başlangıçtır tabi ki yazarı-
mızın hayatında. Zaten yazıya 
konu olan, ilgi çeken husus biraz 
budur. Muhammed Esed İslâm’ı 
tercihinde kendisinin yaşadığı 
ruhsal çöküntü ve bunalımın etki-
sinin çokta belirgin olmadığını 
söyler: “Mutsuz olduğumda söy-
lenemezdi hani” der kitabın ikinci 
bölümünde. Çağdaşları gibi o da 
kariyer peşinde koşmakta, 20. 
yüzyılın başlarında bir Avrupalı 
olarak o da durmaksızın çalış-

maktadır. Batı yeni dinini buldu 

demektedir: Maddi ilerleme. Ne 

mutlu ne mutsuz hayatı sürünce-

mede devam ederken o diğerle-

rinden farklı olarak bu yeni dine 

inanmamakta, bununla birlikte 

hiçbir şeye bir inanç besleme-

mektedir: “O yıllarda dahi ben 

kuvvetle hissediyordum ki maddi 

ilerleme tek başına bir çözüm 

sağlayamaz; çözümün nasıl ve 

nereden sağlanacağını pek kes-

tiremesem de, ilerlemeden yana 

içimde çağdaşlarımın taşıdığı o 

katıksız iman ve tutkuyu taşı-

madım hiçbir zaman.” Her şey 

biraz eksiktir. Hayatın tam mana-

sıyla inşası için bir bütün olarak 

insanın zihinsel, bedensel olarak 

tazelenmesi yeniden doğması 

için teknoloji veya maddi ilerleme 

hatta felsefeden de öte bir şey 

gerektir. Muhammed Esed bunu 

fark etmiştir: “Maddi ilerleme, 

ruhsal tutumumuzun yeniden 

yönlendirilmesiyle, mutlak değer-

lere yönelmiş yeni bir inançla 

el ele yürümedikçe, insan mut-

luluğunun sınırlarını genişletmek 

olduğu iddia edilen amacında 

asla başarıya ulaşamayacaktır.”

Kendi deyimiyle macera-
cı, gezgin bir ruha sahiptir 
Muhammed Esed. Gazetecilik 
mesleği onu doğuya yönlendir-
miş o da hiç çekinmeden atıl-
mıştır bu serüvene. İlkin dayı-
sının yanında Kudüs’te kalmış 
orasıyla ilgili düşüncelerini de 
aktarmıştır kitapta. Temelleri atı-
lan Siyonist işgal devletinin fikir 
babası Siyonist düşünürlerle tar-
tışmalar yaşamıştır. Ardından yol 
arkadaşı Zeyd ile tanışması ve 
ömür boyu süren bir dostluk. İran 
gezisi; Acem gelenekleri ve yas 
(acı) kültürüne yöneltilen anlamlı 
eleştiriler… Senusi şeyhi mücahid 
Ahmed Şerif ile Libya direnişi 
üzerine yapılan sohbetler ve gene 
şeyh tarafından Libya’ya Ömer 
Muhtar’ın yanına gönderilip biz-
zat direnişe katılan çok yönlü ve 
cesur bir insandır Muhammed 
Esed. Ayrıca Suudi Arabistan’ın 
kurucusu İbn Suud ile de tanış-
maktadır. Onun İslâm’ı yüzeysel 
ve kültürel bir öğe olarak gören 
din algısını ve kurduğu diktatör-
lüğü eleştirmektedir: İbn Suud’un 
Ortadoğu ülkelerinden çoğunun 
Batılı güçlere boyun eğdiği bir 
sırada, beklenmedik bir biçim-
de yükselmesi, Arab dünyasında 

Kendi deyimiyle maceracı, gezgin bir ruha sahiptir 
Muhammed Esed. Gazetecilik mesleği onu doğuya 
yönlendirmiş o da hiç çekinmeden atılmıştır bu serü-
vene. İlkin dayısının yanında Kudüs’te kalmış orasıyla 
ilgili düşüncelerini de aktarmıştır kitapta. Temelleri 
atılan Siyonist işgal devletinin fikir babası Siyonist 
düşünürlerle tartışmalar yaşamıştır. Ardından yol 
arkadaşı Zeyd ile tanışması ve ömür boyu süren bir 
dostluk. İran gezisi; Acem gelenekleri ve yas (acı) 
kültürüne yöneltilen anlamlı eleştiriler… Senusi şeyhi 
mücahid Ahmed Şerif ile Libya direnişi üzerine yapı-
lan sohbetler ve gene şeyh tarafından Libya’ya Ömer 
Muhtar’ın yanına gönderilip bizzat direnişe katılan 
çok yönlü ve cesur bir insandır Muhammed Esed.
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ömür. Bir bütün olarak (İslâm’ı 
tercihten sonra)  hayatı Allah’a 
has kılma mücadelesi… Biraz da 
bu noktadan yola çıktığımızda 
Muhammed Esed, İslâm’ı; söz-
cüğün genel geçer anlamıyla 
bir din olmaktan çok bir hayat 
stili, bir yaşama yöntemi olarak 
görmektedir. O İslâm dininin bir 
bütün olduğunu bundan dolayı 
hayatı da bir bütün olarak gör-
düğünü, her şeyin Allah’a istese 
de istemese de teslim olacağını 
ve O’na yöneleceğini düşün-
mektedir. Yazarımızın İslâm 
anlayışını biraz daha açarsak:  
Muhammed Esed yukarıda bah-
settiğimiz bu İslâm’ın bütüncül 
oluşu fikrinde dolayı; dini sadece 
manevi hayata hapseden tasav-
vufi öğretiyi en başından beri 
reddetmekteydi: “Kur’ân yalnız 
manevi meselelerde değil de, 
görünüşte çok önemsiz, günlük 
ve dünyevi yanıyla da ilgilendiği-
ni görmek, önceleri beni biraz 
ürkütmüştü; zamanla anlamaya 
başladım ki, eğer insan gerçek-
ten ruh ve beden bütünlüğü 
içinde yaratılmış bir varlıksa -ki 
İslâm öyle olduğunu söylüyor-
du- o zaman insan hayatının 
hiçbir yanı, dini alanın dışına 
düşecek kadar önemsiz olamaz. 
Evet din bir bütündü ve her şeyi; 
ekonomiyi, siyaseti, edebiyatı, 
ahlakı, aile ve toplum hayatını 
kapsamaktaydı. İslâm sadece 
Allah ile insan arasında ki iliş-
kilere değil, insanla insan ara-

sında ki ilişkilere de yön vermeli; 
sadece bireyin manevi gelişimini 
sağlayan koşulların yaratılmasın-
da değil, bütün bir toplumun 
manevi gelişimini, hayatın hemen 
herkes tarafından olabildiğince 
yoğun bir biçimde yaşanmasını 
sağlayabilecek toplumsal koşulla-
rın yaratılmasında da bütün par-
laklığıyla yansımalıydı…”

Yazarımız sadece geleneksel-
tasavvufi öğretinin yanlışlarına 
değil; İslâm’ı asıllarından uzak-

büyük yankılar uyandırdı: Herkes, 
onun kişiliğinde, Arap milletinin 
esaret zincirlerini parçalayacak 
büyük bir lider görmeye başla-
mıştı. Arapların dışında birçok 
Müslüman grup da onun eyle-
mine Kur’ân’ın özüne bağlı bir 
yönetim kurulması doğrultusun-
da, saf İslâmî düşüncenin yeni-
den dirilmesi gözüyle bakıyorlar-
dı. Fakat bütün bu ümitler,  ne 
yazık ki sadece ümit olarak kaldı; 
İbn Suud’un gücü artıp pekiştikçe 
onun sadece bir kral, otokra-
tik liderlerden daha üstün bir 
amaca bağlı olmayan, sıradan 
bir kral olduğu açık bir biçimde 
ortaya çıktı.” 

Gene aynı şekilde İbn Suud 
ile ilgili eleştirilerine devam eder-
ken dikkat çekici bir husus var ki 
yazarımızın toplumsal değişim 
ve toplumun Kur’âni manada 
ıslahı noktasında düşüncele-
rine de ışık tutuyor: “İnanmış 
olmanın bütün dış belirtileriyle 
yüklü olarak durmadan İslâmî 
hayat tarzının büyüklüğünden 
söz eder; fakat içinde bu hayat 
tarzının kendi kültürel ifadesini 
bulacağı adil, ileriye dönük bir 
toplumlun inşası için hiçbir şey 
yapmış değildir.”

Bir diğer hususta özellikle 
Türkiyeli Müslümanları ilgilendir-
mektedir. Senusi Şeyhi Ahmed 
Şerif bizzat Türkiye’deki bağım-
sızlık mücadelesine katılmış bir 
insandır. Onun durumu üzerin-
den Türkiye’de kurulan rejim ile 
ilgili düşüncelerini dile getirir: 
“Hatırlanmalıdır ki, Türklerin kah-
ramanca mücadelesi, başlangıçta 
hiç de İslâmî çizgiden uzak değil-
di; Seyyid Ahmed Türklerin kur-
tuluş davasına hizmetini koyarak, 
halkı ‘’dinin korunması’’ yolun-
da Gazi’yi desteklemeye çağırdı. 
İslâm yolunda ölmeyi bir nimet 
olarak bilen Anadolu köylüleri-
nin arasında bağımsızlık dava-
sının anlaşılmasına belli ölçüde 
yardımcı oldu. Ancak Yeni Türk 

devletinin kuruluşunda başköşeyi 
tutan batılı düşünceden rahat-
sızlık duyan Seyyid Ahmed 1923 
Şam’a gitti…”

 

İslâm’ın Hayata Yansıması ve 
Bütüncüllüğü 

Muhammed Esed İslâm dinini 
tercih ettikten sonra bu tercihiy-
le kalmamış dinde önde giden-
lerden (es-sabigunessebigune) 
yani âlimlerden olmak için ömrü 

boyunca çabalamıştır. Kur’ân 
Mesajı isminde İslâmi camiada 
da önem atfedilen meal-tefsiri 
kaleme almıştır. Yolların Ayrılış  
Noktasında İslâm isimli -Türkçe 
çevirisi Hayreddin Karaman hoca 
tarafından yapılan- kitabında da 
dinimizin bugüne dair çok şey-
ler söylediğini bundan sonrada 
asırlar boyunca güncelliğini yitir-
meyeceğini anlatmaya çalışmıştır. 
Hulasası İslâm adına yaşanmış bir 

Muhammed Esed kitabın 
yazılış hikâyesini uzun 
uzun anlatırken asıl 
sebebin batılı bir dos-
tunun bu yaşadıklarını 
kaleme alması gerektiği-
ne yönelik tavsiyesi oldu-
ğunu yazar: “Bu kitap-
ta anlatacağım hikâye,  
ne toplum hayatında 
oynadığı rolden ötürü 
öne çıkmış birinin otobi-
yografisi, ne de salt bir 
serüvenin hikâyesi. Evet 
diyebilirim ki başımdan 
pek çok garip serüven 
geçti, ama bunlar hiç-
bir zaman, içimde olup 
bitenlerin bir yankısı, 
bir uzantısı olmaktan 
ileri geçmedi.
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laştırıp parçalayan modernist-
reformist anlayışa da karşı çık-
maktadır. Kendisi hakkında 
hazırlanan ve kitabıyla aynı ismi 
taşıyan Mekke’ye Giden Yol 
isimli belgeselde bu tavrı açık-
layan bir yaşanmışlık örneği 
var: Muhammed Esed’in batılı 
dostlarından biri O’na şu soruyu 
yöneltir: “Kendinizi yenilikçi bir 
modernist olarak mı yoksa bir 
reformist olarak mı tanımlıyorsu-
nuz?” Muhammed Esed cevap 
olarak: “Ben bu iki tanımdan 
da hazzetmiyorum. Ben sade-
ce Müslüman’ım. Kur’ân’ı doğru 
anlamaya, neyin iyi neyin yanlış 
olduğunu Kur’ân’dan anlama-
ya çalışan bir Müslüman.” Gene 
aynı şekilde yazarımız İslâm’ı 
tanımaya ve kavramaya başla-
dığı ilk süreçlerde doğal olarak 
onu Hıristiyanlık ve Yahudilik’le 
kıyasa girişir. Bu noktada da 
İslâm’ın ayrılmaz bütüncül anla-
yışıyla karşılaşır ve bu durum onu 
etkiler: “Kur’ân’ın hiçbir yerinde 
Hıristiyani anlamda bir kefaret 
kavramına, bireyle onun kaderi 
arasına dikilen bir ilk ve kalıtsal 
günah fikrine rastlamamıştım. 
Çünkü ‘kişiye sa’yinden başkası 
yok’tu Kur’ân’a göre. Arınmak, 
Allah’a yaklaşmak için gizli, batini 
kapıları zorlamak fikrine götüren 
bir çilecilik yoktu; çünkü Kur’ân’a 
göre arınmışlık, insanın doğuştan 
getirdiği bir nitelikti; günahsa, 
Allah’ın herkese doğuştan ver-
diği fıtri ve olumlu değerlerden 
kopmak ve uzaklaşmaktan başka 
bir anlama gelmiyordu. Kur’ân’ın 
insan doğası hakkındaki yargılar-
da, düalizmin izine bile rastlan-
mıyordu; onun getirdiği öğretide 
ruh ve beden ayrımı, yerini tek 
ve bütünsel insan varlığına bıra-
kıyordu.” 

İşte tamda bu noktadan 
İslâm’ın bir bütün oluşu ve hayatı 
kuşatan bir din, bir hayat nizamı 
olması noktasından baktığımız-
da yazarın yaşamını ve tabi ki 

eserini daha rahat anlayabiliriz. 
Avrupa’dayken insanların yüzle-
rine bakıp şahit olduğu dağılmış-
lık, yapmacık gülüşler, yorgun 
kaslar arasında evine gelince 
açık mushafta gördüğü Tekasür 
Suresi’nde farkına vardığı şey 
buydu: 

“Daha çok, daha çok (şeye 
sahip) olma hırsına tutuldunuz,

Ta ki, kabirlerinizi ziyaret 
edinceye, oraya ininceye kadar. 

Yoo, öyle değil, ilerde bile-
cekseniz! 

Hayır, bir bilseniz kesin olan 
bir bilgiyle, 

And olsun ki, cehennemi 
göreceksiniz. 

And olsun ki, günü gelince 
apaçık göreceksiniz onu: 

Sonra, and olsun ki, (size 
verilen) nimetten sorulacaksınız. 

Hayır, bu kelam, uzak 
Arabistan’ın uzak geçmişinde 
sesini yükselten ölümlü bir insa-
nın hikmetli sözleri olmaktan çok 
daha öte bir şeydi. Ne kadar 
hikmetli olursa olsun böyle bir 
insan, yirminci yüzyıla özgü bu 
acılı koşuyu kendiliğinden bile-
mez; böylesine hakim bir perde-
den, böylesine apaçık bir üslupla 
dile getiremezdi…”  

Muhammed Esed “acılı koşu” 
olarak nitelediği bu hayattan kop-
muş; dünya ve ahiret hayatını bir 
bütün olarak iyiliğe yönelimle, 
iman edip, salih amel işleyen, 
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 
edenlerin müstesna olduğu ziyan 
ve acı içinde olmak halinden kur-
tulmuştu. Bu durumu Yolların 
Ayrılış Noktasında İslâm kitabının 
önsözünde şöyle anlatır: 

“Müslüman olduktan sonra 
bana sık sık:  “İslâm’ı niçin kabul 
ettin? Onun bilhassa seni çeken 
tarafı nedir?’’ soruları soruldu. 
Burada itiraf etmeliyim ki, bu 
soruya tam cevabı bulamıyorum. 
Beni onun esaslarından yalnız 
birisi çekmiş değildir. Beni çeken, 
onun hayret veren bütünlüğü, 

ameli hayat yolunda tefsirini bula-
mayacağımız yüksek ahlaki tali-
matının sımsıkı ve düzenli yapı-
sıdır. Bugün, “onun hangi tarafı 
beni daha çok kendisine çekmiş-
tir?” demiyorum. Çünkü bana 
göre İslâm, eksiksiz bir binadır. 
Her parçası, birbirini bütünlesin 
ve tutsun diye yapılmıştır… 

Bütün yönelimler netice iti-
bariyle bir tercihtir. Her tercihin 
üzerine inşa edildiği bir düşünce 
vardır ki yönelimler bu düşünce 
üzerinde yol alırlar. Muhammed 
tercihini kendi deyimiyle “bir 
son veya bir durak olmayan yol” 
üzere belirlemiştir: “İslâm’ı öğre-
nip de onu bir yaşama yolu olarak 
benimsediğim zaman bütün soru-
ların, bütün arayışlarımın son bul-
duğunu düşünüyordum. Ancak, 
zamanla farkına vardım ki, son 
diye bir şey yoktu; insanın belli bir 
yaşam biçimini samimi bir bağla-
nış içinde benimsemiş olması, bu 
yaşama biçiminin yansıması, aynı 
inancı paylaşan insanların hayat-
larına girme ve izleme arzusunu 
da beraberinde getiriyordu. Bu 
arzu da, insanı benzer tercihler 
uğruna savaş veren kardeşlerinin 
başarısı için çaba göstermeye, 
onların sıkıntılarını paylaşmaya 
zorluyordu. Benim için İslâm bir 
yoldu, üzerinde sonsuza kadar 
yürünecek bir yol. Bir son ya da 
bir durak değil.”
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AçılımKitap 

Kimlik Denklemleri
Elisabeth Özdalga

Elisabeth Özdalga, kitaptaki yazılarında özellikle hem dinî ve millî kimlik arasındaki 
hem İslâmcı ve milliyetçi ideolojiler arasındaki örtüşme dinamiklerini ele alıyor. 
Örtüşmenin etkili ve “heyecanlı” bir örneği olarak, Necip Fazıl’a bakıyor bu arada. 
Bu bağlamda “Türk İslâmı” tasavvurunun değişik boyutlarını inceliyor. Tasavvufi 
cemaatlerin ve Nurculuğun dönüşümleri hakkında yazdıkları, bu genel sorunsalın 
yanı sıra, başlı başına ilgiye değer sosyolojik tespitler içeriyor. Son yılların politik 
çoksatarı Şu Çılgın Türkler’in bir milliyetçi manifesto ve “polemik el kitabı” ola-
rak yorumu, seküler milliyetçiliğin analize katılmasını sağlıyor. Panorama, Alevi 
kimliğinin son dönemdeki dönüşümleri hakkındaki gözlemlerle tamamlanıyor. Bütün bu gözlem 
ve tartışmaların arka planında yer alan kimlik meselesi, kimlik kavramı ve kuramına eğilen bir 
makaleyle temellendiriliyor.  

Balkanlar’da Tasavvuf
Metin İzeti

Balkanlar’da tasavvuf akımları XIII. ve XIV. yüzyıllarda yerleşmeye başlamış 
olmakla beraber, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda tasavvuf, sanat ve sosyal faaliyetler 
açısından daha faal olmuşlardır. Bölgede yaşayan fert ve toplumların âdet, 
gelenek ve hayat düzeninin hemen hemen her safhasında, Türk-İslâm tasavvuf 
anlayışının belirtilerinin büyük ölçüde izleri görünmektedir. Kitapta ilk önce Balkan 
bölgesindeki tasavvufun, müessese ve temsilcilerinin geçmişe dönük haritası, 
ardından da XVIII. ve XIX. yüzyılda Balkanlar’ın Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova, 
Makedonya ve Arnavutluk bölgelerinde tasavvuf akımları, tasavvuf büyükleri ve 
onların etkisinde faaliyet gösteren şahıslar ortaya konulmaya çalışılıyor. Kitapta ayrıca, tasavvufun 
bölgedeki sosyal hayatın değişik alanlarına nasıl yansıdığı; tasavvuf etkisi altında yetişmiş şâirler, 
sanatkârlar, devlet ricâli de ele alınarak Balkanlar’ın adeta bir manevi haritası çıkarılıyor.

İletişim 
Yayınları 

İnsan Yayınları

Metis Yayınları

Sarp Geçit
Hasan Aycın

İz Yayıncılık 

Hasan Aycın’ın farklı 
yayınlarda periyodik 
olarak yayımlanan çiz-
gilerinden 124’ü Sarp 
Geçit adıyla kitaplaştı-
rıldı.  Albüm adını Beled 
Suresinde yer alan şu 
ayetlerden alıyor:  “Bilir 
misin nedir o sarp 
yokuş?  [O,] boynunu 
[günah zincirinden] 
kurtarmaktır yahut 
[kendi] aç iken (baş-
kasını) doyurmaktır,  
yakını olan bir yetimi 
yahut toprağa uzanıp 
kalmış olan [yabancı] 
bir yoksulu ve imana 
ermişlerden ve birbiri-
ne sabrı ve merhameti 
tavsiye edenlerden 
olmaktır”  Albümde 
içinde yaşadığımız 
bencillik ve zulüm 
çağına dair sanatçının 
eleştirel yaklaşımları 
göze çarpmakta.  

Mengele’nin Kafatası
Thomas Keenan, Eyal Weizman

İki dünya savaşı birden yaşamış Avrupa’da, bu savaşlar esnasında daha önce eşi görülmemiş ve sadece 
“savaş suçu” denip geçiştirilemeyecek önemdeki bazı uygulamaların eleştirisinden güç bulan “insan hakları 
söylemi” beraberinde kendi hukuki ve siyasi kurumlarını da getirdi.   T. Keenan ve E. Weizman, Mengele’nin 
Kafatası ismini taşıyan kitaplarında “insan hakları söylemleri” etrafında adli estetiğin doğuşunu irdele-
yerek cevaplar üretiyorlar. Kötü şöhretli iki Nazi subayı farklı şekillerde ortaya çıkarıldı. A. Eichmann’ın 
1960’ta Kudüs’te yargılanması, insan hakları ihlalleri davalarında “tanıklık çağı”nı başlattı. Josef Mengele 
Almanya’dan kaçtı ve hayatını Arjantin’de saklanarak sürdürdü. Mengele’nin  bedeni 1985’teki ölümünden 
sonra, Brezilya’daki bir morgun muayene masası üzerinde adli tıp ekibi tarafından kimliklendirildi. Kitapta 
Keenan ve Weizman, insan hakları konusunda nesnenin ortaya çıkışını, takdim edilme koşullarını ve “şeyle-
rin konuşmasını” yorumlarken başvurulan estetik faaliyetleri araştırıyor. İnsan yaşamının tüm ayrıntılarına 
maruz kalan kemiklerin konuşması sağlanmıştı. Mengele’nin kimliklendirilme şekliyle birlikte adli estetiğin 
ortaya çıkışı konuşkan nesnenin ortaya çıkışıdır. Konuşan nesne tanık konumunu işgal eder ve böylece 
adalet bahsinde yepyeni bir sayfa açar. Kitap, bizi “hukuki” olguların nasıl inşa edildiğini yeniden ele almaya 
sevk ederek, düşüncenin önüne yeni bir coğrafya sunuyor.

Sermayenin Mikropolitikası
Jason Read

Bugün kapitalist üretim tarzı ile öznelliğin üretimi arasında nasıl bir ilişki var? 
Bu ilişkiyi birini diğerine indirgemeden veya insan doğası gibi belirsiz bir kav-
rama yaslanmadan nasıl açıklayabiliriz? Jason Read tam da bu sorulara yanıt 
arıyor. Marx’ı Marx’a karşı okuyan yazar kavramların gerilim ve temas nokta-
larında bulduğu ipuçlarıyla, öznelliğin üretimine dair bir düşünce inşa etmeye 
çalışıyor. Bunun için de Foucault’dan Althusser ve Balibar’a, Rancière’den 
Negri, Tronti ve Virno’ya kadar pek çok düşünürün metinlerinden yararlanıyor.  
Read geleceğin karşı konulmaz yasalar tarafından önceden tayin edilmediğini, 
şimdiyi kuran arzu, emek ve ihtiyaçlar çokluğunun antagonist gücüne ve olumsallığına açık olduğunu 
gösteriyor. Böylece, her tür devrimci nostaljiden uzak bir şekilde, günümüze hâkim olan karamsarlığa 
karşı işleyen bir perspektif kuruyor.


