
ALACAKARANLIĞIN GÜNDEMİ
TARTIŞMA USULÜ, SÖYLEMSEL MANİPÜLASYON VE YENİ KARİYERİSTLER

7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından Türkiye’nin sonuçları öngörülemeyecek alacakaranlık bir gündeme doğru hızla ilerlediğini söyle-
yebiliriz. Mesele sadece koalisyon görüşmelerinin nasıl neticeleneceğinin ötesine geçmiş bulunmaktadır.  İç ve dış politikanın ayrılamaya-

cak derece Türkiye’nin iç güvenliğini ve toplumsal kesimlerini doğrudan etkilemesi milliyetçilikler başta olmak üzere toplumsal fay hatları-
nı yeniden hareketlendirmiş durumdadır. 

Bu çerçeveden “Suruç’ta canlı bomba niye patlatıldı?” sorusu üzerinde durmak daha yararlı olabilir. Olay sıcaklığını korurken, Kilis’te 
meydana gelen saldırı ve Türkiye’nin koalisyon güçlerine dâhil olması, tampon bölge oluşturma teklifinin kabul görmesi meseleyi daha da 
karmaşık hale getirdi. Dış politika ve uluslar arası ilişkiler boyutunu bir yana bırakırsak şunları söyleyebiliriz: Taksim kadife darbe sürecini 
tertipleyen “şer ekseninin”, hoşnutsuzlar cephesini sürekli olarak genişletme stratejisini göz önüne aldığımızda, siyasi iktidarların hamlelerine 
karşı hamle yapmak üzere daha önceden bazı taktikler ön görülmektedir. Siyasî iktidarların ön görülemeyen taktiklerine karşı da, kısa bir 
zaman içerisinde hazırlık yapılmakta, farklı taşeron yapılar devreye sokulmaktadır. Bu nedenle Kürt seçmenini AKP’ye karşı daha da tepkili 
hale getirip HDP’de saflarını sıklaştırmak amacıyla 11 Mayıs 2013 Reyhanlı, Kobani, 5 Haziran 2015 Diyarbakır provokasyonuna benzer bir 
provokasyon Suruç’ta devreye sokmuş olabilir. 32 kişinin ölmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebebiyet veren Suruç provokasyonu 
IŞİD’e fatura edilmiştir. Irak-Suriye hattında ve özellikle Kobani’de olan olaylardan dolayı IŞİD’e tepkisi olan Kürt halkının, bu olayla beraber 
tepkisi çok daha fazla artmıştır. Bu olay öteden beri sürekli bir biçimde defansif konuma mahkum edilen İslâmî hassasiyet sahiplerini daha 
da zor durumda bırakmıştır. Haberlerin ağında, bir taraftan İslâm terörizmin kaynağı gibi gösterilirken diğer taraftan “Gerçek İslâm’ın” terörle 
ilişkilendirilemeyeceği, İslâm’ın özünde barışçı, hatta hümanist bir din olduğuna yönelik söylemler ısrarla dillendirilmektedir. Müslümanlar da 
bu bağlam içerisinde, büyük bir telaşla İslâm’ın terör ile ilişkisinin olmadığına yönelik savunular dillendirirken, reaktif bir tutuma, tanımlayıcı-
ların tanımlamalarına vaziyet alışa mahkûm edildiklerini fark etme fırsatı dahi elde edememektedirler. Bu konumlanış, aslında Müslümanların 
reaktif konumda tutulmalarının politik bir yoludur. Belirlenmişliğin dışında tavır alışı engellemenin yolları ve argümanları oldukça etkin bir 
biçimde kullanılmaktadır.

Tahmin edilebileceği üzere Suruç’taki patlamanın faturasını vakit kaybetmeden AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Türkiye’nin Suriye politikasına çıkaran, ölümleri bu çerçevede araçsallaştıran, malum anlayışın ürünü pek çok yazı kaleme alındı medyada.  
Bununla birlikte AK Parti ile Cumhurbaşkanı arasında üslup ve tarz bakımından ayrışmanın vuku bulduğu sürekli biçimde işlenip duruyor. 
Çözüm süreci olarak adlandırılan açılım politikalarını her türlü riski göze alarak başlatan siyasi aktör, olup bitenlerin tek sorumlusu konumuna 
oturtuluyor.  HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş’ın saldırı sonrasında doğrudan cumhurbaşkanını hedef alan açıklamaları da seçim 
süreciyle alakalı olsa gerek. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kırıkkale’de veya meclis başkanlığı hevesi kursağında kalan CHP’li Deniz Baykal’ın 
açıklamalarında görüldüğü üzere büyük olasılıkla erken/tekrar seçimler geliyor.   

Türk siyasî hayatının bundan sonra nasıl şekilleneceği aynı zamanda Türkiye ve İslâm ilişkisinden bağımsız olarak ele alınamaz. Son 
yıllarda seküler Kürt siyasî hareketinin hem içerde hem dışarıda “ılımlı İslâm”ın temsilcisi olarak görülen hükümet karşısında sürekli bir biçim-
de allanıp pullanması, bununla birlikte İslâm’ın hep kötü ve insanlarda nefret oluşturacak hareketler ve semboller çerçevesinde gündeme 
getirilmesi sebepsiz değildir. Haberlerin ağında şu ya da bu şekilde İslâmcılık tartışmalarının tekrarlanmasını da göz ardı etmemek lazım.  
Gelgelelim Türkiye’de İslâmcılık üzerine yapılan tartışmaların kaderi sıradan kariyerizmin ötesine geçemiyor. İslâmcılık tartışması yürütenlerin 
büyük çoğunluğu varlık sebeplerini İslâmcılık üzerine söyledikleri sözlere bağlamış durumda. Türkiye ile İslâmcılık arasında irtibat kurma-
yan, kuramayan bu aydın taife, modernizmin aydın icadının tüm özelliklerini göstererek, ülkenin, Müslümanların modernleşme yönünde 
dönüştürülmesi uğruna sürekli yeni ve köksüz fikirlerin taşıyıcılığını yapmaktadır. 2012 yılında başlayıp gelişen, yine bu sene ortaya çıkan 
İslâmcılık tartışması, Türkiye’de Müslümanların İslâmî dönüşümü gerçekleştirmesi yönünde tetikleyici fikirler geliştirmekten ziyade her aydın 
grubunun kendi meşrebi ve şahsi ikbali hatta arafta kalma konumunu muhafaza uğruna savundukları görüşlerin yekûnundan oluşuyor. 
Kendi grubunu en doğru üzerinde görmek başka bir şeydir, başka bir grubu asla doğru olamaz görmek ise daha başkadır. Hele ki kendi eğilimi 
dışındakileri tenkide tabi tutarken hiçbir belge, delil veya sağlam örnek göstermeden topluca yargılamak, adeta topunu torbaya doldurup 
uçurumdan fırlatmak neyin nesidir? 

İslâmcılık tartışmasının Ramazan ayına denk getirilmesi İslâmcılık meselesinin gerek inanç değerlerini gözeten gerekse yeni ve modern 
fikirleri yansıtan içerikten yoksun olması, birey ve grup menfaatlerini gözetmeleri İslâmcı yeni kariyeristlerin en büyük malzemesi olduğunu 
da gösterir. Dolayısıyla bu tartışmaların İslâmcılık düşüncesine, Müslümanlara, Türkiye’nin İslâmî dönüşümüne hiçbir katkısı bulunmuyor. Kari-
yeristlerin birbirlerini ihbarları, İslâmcılığa zarar verdiği için, “devletin” teklifini kabul eden ya da etmeyen kariyeristlerin yazıları, konuşmaları, 
matbuat çabalarının sistemi daha da semirttiği en büyük hakikat olarak ortada duruyor. “Devlet” İslâmcılar için hem bir eleştirinin hem de 
gelecek tahayyüllerinin konusu olmuştur. Bu yüzden iyice müptezelleşen tartışma maalesef fikrî bir tartışma olmaktan son derece uzaktır. 

Müslüman toplumların entelektüelleri, Batının belirlediği kurucu çerçevede meseleyi değerlendirmek, biçimlendirilmiş söylemler ve kav-
ramlaştırmalarla tartışmak suretiyle self-oryantalizasyona mahkûm olmakta ya da en azından böyle bir tuzağa düşme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmaktalar. Müslümanlar, ısrarla meseleyi oryantalist konumlandırma ve tanımlama biçimleriyle tartışırken, telaş ve kaygıyla İslâm’ı 
temize çıkarmanın gayreti içindeler. Bu tavır, oryantalist kavrayışın kamufle edilişine işlevsel bir katkıdan öte gitmeyecek bir çaba olacaktır. 
Uyanış ve diriliş hareketlerinin Müslümanları gelecek zamanlara daha dinamik biçimde taşıyabilmesi için özeleştiriden mahrum yürümemesi 
gerekir. Esasen başlangıçta uyanış hareketleri, zaten bir özeleştiri aktivitesi sonucu doğmuştu. Ne var ki bugün başka her tür kitlesel ha-
rekette gözlenebileceği gibi, bu hareketin türlü türevleri arasında da, giderek özeleştiriden uzaklaşma, gruplaşma asabiyeti tehlikesi bazı 
sinyaller vermektedir.  Oysa toplumsal hayat sürekli değişim rüzgârları önünde devinip durmaktadır. Sosyal değişim ve dönüşümlerin nabzını 
tutamayan toplumlar, tıpkı şimdiki Müslüman toplumlar gibi her tür rüzgâr önünde savrulup dururlar. Değişim ve dönüşüm yine gerçekleşir. 
Ancak bu sefer kendi iradeleri dışında birilerinin arzuları istikametinde bir değişim yaşanır. Bu da toplumu kendine, gelenekçilerin çokça 
sevdalı bulundukları köklerine öylesine yabancılaştırır ki bütün bilgi ve birikimleri bir anda kül olup uçuverir.

Yeni sayılarda buluşmak temennisiyle. 
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G Ü N D E M   İLAHİ İKAZ 

Tekrar seçim aşamasında AKP’nin seçim stratejisinde kullanabileceği malzemenin ne 
olabileceğini kesin olarak bilemeyen kadife darbeci kadro, işi şansa bırakmak iste-
mez. Bu nedenle Kürt seçmenini AKP’ye karşı daha da tepkili hale getirip HDP’de 
saflarını sıklaştırmak amacıyla 11 Mayıs 2013 Reyhanlı, Kobani, 5 Haziran 2015 
Diyarbakır Provokasyonuna benzer bir provokasyonu Suruç’ta devreye sokmuş olabilir.  

“Siz, insanlara iyiliği emrediyorken,  kendini-
zi mi unutuyorsunuz?  Oysa siz kitabı okumakta-

sınız.  Yine de akıllanmayacak mısınız?”
(2 /Bakara 44)

T ürkiye’de Reyhanlı olayları ile kadife darbe 
süreci başlatılmıştır. Kadife darbelerin seçim 

odaklı olmasını göz önüne aldığımızda Reyhanlı 
olaylarının başladığı zaman itibarıyla Türkiye’nin 
önünde mahalli seçimler, cumhurbaşkanlığı se-
çimleri ve 2015 genel seçimler olmak üzere üç 
seçim dönemi vardı. Kadife Darbe sürecinin ana 
stratejisi, en azından bu üç seçim dönemi göz 
önüne alınarak çizilmişti.1 

Siyasi iktidara vurulmak istenen darbe, genel 
seçimler olarak planlanmış, strateji ve taktikler 
buna göre şekillendirilmiştir. Genel olarak dini 
hassasiyeti yüksek olan camia, özel olarak da 
AKP kadroları, Taksim kadife darbe sürecini ve bu 
sürece ilişkin ana stratejiyi görmemiş/görememiş, 
daha doğrusu görmek istememişlerdir. AKP kadro-
larının “Üst Akıl”, “Faiz Lobisi” olarak nitelendir-
dikleri küresel gücün stratejisinin, mahalli seçim-
ler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bozulduğu, 

başarısızlığa uğratıldığı, dolayısıyla tehlikenin 
bertaraf edildiği zehabına kapılmışlardır. O ne-
denle de, 7 Haziran 2015 Genel seçim stratejisini, 
yanlış temeller üzerine inşa etmişlerdir. 

Umran’ın geçen sayısında, Taksim kadife dar-
be süreci altında yapılmış olan 7 Haziran 2015 ge-
nel seçimleri ve elde edilen sonuçlar, genel hatları 
ile ele alınıp değerlendirilmişti. 

Seçim sonuçları, halkın, gereğini yapmayan-
lara, mücadelenin kanuniyetlerine uymayanlara, 
yaptığı özel bir ikaz ve uyarısıdır. Bununla beraber 
bu sonuçlarda, halkın mesajından, uyarısından, 
ikazından da öte, çok daha derin, köklü ve büyük 
bir mesaj, uyarı ve ikaz vardır. O da, İlahi mesaj, 
uyarı ve ikazdır.

Kim için? Akledenler için, fıkhedenler için, te-
zekkür edenler için, tefekkür edenler için, tedebbür 
edenler için, ılım adamları için, temiz akıl sahip-
leri için, ahiret hayatını, hesap gününü ve hesabı 
hak olarak görenler için. gerçek zafer ve mağlubi-
yetin, Allah indinde karşılığını bilenler için.

Peygamberlerin mücadelesindeki zafer ve 
mağlubiyetler, Allah’ın “Sünnetullah” dediği “ila-
hi yasalara” uygun olarak vuku bulmuştur. Bu 

Burhanettin CAN

Taksim Kadife Darbe Sürecinin Gölgesinde 
7 Haziran 2015 Genel Seçimleri-2 
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olaylar, kendilerinden sonraki dönemlerde, iman 
edenler için önemli ders ve tecrübe kaynağı ol-
muştur ve de olmalıdır. 

Burada, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin so-
nuçlarını, Uhud Savaşı, Huneyn Savaş ve Talut’un 
Calut’la Savaşı çerçevesinde ele alıp değerlendire-
ceğiz. Bu gün böyle bir değer-
lendirme yaparken, bir tarafta 
saf ve temiz Müslümanlar; di-
ğer tarafta da tam müşrikler 
vardır anlamında bir şey söy-
lüyor değiliz. Böyle bir söylem, 
hem yanlış hem de tehlikelidir. 
Ayetlerde geçen Müşrik ordusu 
kavramı ile bugün, sadece ka-
dife darbeci kadronun beyin 
takımını(birinci ve ikinci hal-
kadakiler), “üst akıl”, kast et-
mekteyiz. 

Bu gün vuku bulan ve bula-
bilecek olan olaylar ve sonuç-
lar, “Ben Müslüman’ım ve “Ben 
Müminler topluluğundanım” 
diyen herkesi, her yapıyı(Parti/ 
Cemaat/ Hareket/STK),  ilgi-
lendirmekte ve de muhatap al-
maktadır. Bu açıdan yapılacak 
olan değerlendirmeleri, şahsi-
leştirmemek, şahıslara ya da 
özel yapılara ve sadece partile-
re indirgememek gerekmektedir.

Uhud Savaşı ile Müslümanlara 
Yapılan Büyük Uyarı

Uhud Savaşı, İslâm tari-
hinde, Bedir’den sonra yapı-
lan ikinci önemli savaştır. Bu 
savaşta vuku bulan olaylar, ta-
rih boyu hep ders alınması ge-
reken özelliktedir. Uhud Geçi-
di, Uhud savaşının en stratejik 
mekânlarından biri olup bir ta-
rafına Müslümanlar (50 civa-
rında okçu), diğer tarafına da 
müşrikler (Halid bin Velid komutasında 200 ki-
şilik bir süvari birliği) yerleşmişlerdir. Hz. Pey-
gamber (s.a.v.), Uhud dağındaki okçulara; “Ben-
den size ikinci bir emir gelinceye kadar biz savaşı 
kazansak da kaybetsek de bulunduğunuz yerden 

ayrılmayacaksınız; Halit’e de dikkat edin.” talima-
tını vermiştir. 

Başlangıçta İslâm ordusu savaşı kazanmış-
tır. Müşrik ordusu, panik halinde kaçmaktadır. 
Müslüman savaşçılar, harp meydanında gani-
met toplamaya başlamışlardır. Savaşın kazanıldı-
ğını ve ganimet toplandığını gören geçitteki ok-

çulardan büyük bir kısmı, ga-
nimetten paylarını almak için, 
Hz. Peygamber’in açık emrine 
ve komutanlarının bütün ıs-
rarlarına rağmen görev bölge-
lerini terk etmişler, ganimet-
ten pay almaya koşmuşlardır. 
Bunun üzerine Halid bin Velid, 
süvari birliği ile geçide saldır-
mış ve nöbet tutan okçuları şe-
hit ederek ganimet toplamaya 
dalmış olan İslâm ordusunu ar-
kadan vurmuştur. Kaçan düş-
man ordusu da, geri dönerek 
Müslümanlara saldırmış ve sa-
vaşı kazanmıştır. Müslümanlar 
tarafından kazanılmış bir sa-
vaş, ganimetten pay alma aşkı-
na kaybedilmiştir.

Görevi terk eden okçular, 
ya muhacir veya ensardı. Her 
iki kesim de, İslâm davası için 
dünyayı gözlerinde ve gönülle-
rinde sıfırlamışlardı. Muhacir-
ler, mallarını, mülklerini her 
şeylerini Mekke’de bırakarak 
Medine’ye göç etmişler; Ensar 
ise göç eden bu mümin kar-
deşlerine kucağını açarak mal-
larını, mülklerini onlarla pay-
laşmışlardı. Her iki kesim de, 
İslâm davası için dünyaya ve 
dünya nimetlerine başkaldır-
mış, tavır koymuşlardı. Fakat 
Uhud’da bir anlık gaflet, dal-
gınlık savaşın kaybedilmesine 
yetmiştir.

Kazanılmış bir savaşın 
kaybedilmesinin sebebi neydi?  Ne olmuştu da 
basiret bağlanması meydana gelmiş, feraset kay-
bolmuştu?  Allah’ın Resûlü geçidi tutan o okçu-
lara, ganimetten pay vermeyecek miydi ki okçu-
lar, görev bölgesini terk etmişlerdi?  Bu ilk nesil-
den böyle bir davranış nasıl meydana gelmişti? 

AKP’nin bu seçimde 
kaybettiği %9 civarın-
daki oy oranı, HDP ve 
MHP’ye gitmiştir. Bir 
erken seçim olduğunda 
AKP’nin kaybettiği reyle-
ri, HDP ve MHP’den geri 
alması gerekmektedir. 
Güneydoğu’daki oy dağı-
lımını ve geçen seçimlere 
göre MHP’deki oy artışı-
nı göz önüne aldığımız-
da; AKP’nin kayıp oyla-
rının büyük bir çoğunlu-
ğunun HDP’ye gittiğini 
söyleyebiliriz. Doğal ola-
rak bir erken seçimde, 
hem AKP, hem de CHP, 
HDP’ye giden oylarını 
geri almak isteyecekler-
dir. Bu iki partinin oyla-
rını geri alması demek, 
HDP’nin barajın altın-
da kalması ve AKP’nin 
tek başına iktidar olma-
sı demektir. Bu, kadife 
darbeci kadronun hiç 
istemediği bir durum-
dur.
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Bu sorulara vereceğimiz cevapların isabetli ola-
bilmesi için Kur’ân ve Sünnet çerçevesinde mese-
leyi ele almamız gerekmektedir. Kur’ân’ın verdi-
ği cevaplar, genel olarak özlüdür, ayrıntılı değil-
dir. Ana renk, ana frekans, ana cevap, son dere-
ce açık ve kesindir. Ana renk sabit olmak şartıyla 
farklı yorumlar, açıklamalar, ana rengin etrafında-
ki harmonikleri ortaya çıkarır, spektrumu tamam-
lar ve gök kuşağını oluşturur. 

Uhud savaşının mağlubiyetle sonuçlanmasına 
ilişkin değerlendirme,  kanuniyetleri hatırlatma ve 
hastalıkları tespit, Kur’ân tarafından 3/Âl-i İmran 
Süresi 140-180. ayetlerde yapılmaktadır. 

Bu ayetlere göre Uhud savaşı ile ilgili ortaya 
çıkan acı ve üzücü sonucun müsebbibi, Müslü-
manların bizzat kendileridir (3/165, 182). Çünkü 
zafer elde edildikten sonra Uhud geçidini tutan 
okçuların bir kısmı, komutana karşı gelmiş, veri-
len emir konusunda tartışmış ve görev bölgelerini 
terk etmişlerdir (3/152). Savaş alanında ganimeti 
görmüşler, geçidin diğer tarafında sabırla bekle-
yen 200 kişilik Halid’in kuvvetlerini görememiş-
lerdir. Tamahkârlık, gözlerine perdenin inmesine; 
emre itaatsizlik de, savaşın kaybedilmesine sebe-
biyet vermiştir. Müslümanlar, bu davranışları ile 
mücadelenin temel kanuniyetine uymayarak sa-
vaşı kaybederken; müşrikler, mücadelenin temel 
kanuniyetine uyarak, sabırla bekleyerek, savaşı 
kazanmışlardır. Müslümanlar açısından mal tut-
kusu ve emre itaatsizlik, kazanılmış bir savaşın 
kaybolmasına neden olmuştur. 

 “İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, 
size isabet eden ancak Allah’ın izniyle idi.” 

(3/166) ayetinde ifa edildiği gibi Allah, Müslü-
manların mağlup olmasına bizzat kendisi izin ver-
miştir.  Allah, müminlere her zaman vaat ettiği 
yardımı neden göndermemiş ve böyle bir mağlu-
biyete niçin izin vermiştir? İlahi yasalara göre za-
fer ve mağlubiyet, insanlar arasında devredip dur-
maktadır (3/140). Zafer ve mağlubiyetin bu şekil-
de değişiminin nedenlerini, bu ayetler kapsamın-
da, aşağıdaki gibi, özetleyebiliriz:

· İman edenlerin belirtilip ayırt edilmesi (3/140, 
166),

· Allah’ın İman edenleri şahitler edinmesi 
(3/140),

· Cihad edenlerin belirtilip-ayırt edilmesi 
(3/142),

· Sabredenlerin belirtilip-ayırt edilmesi (3/142),
· Münafıklık yapanların belirtilip-ayırt edilme-

si(3/167),
· İman edenlerin arındırılması(3/141),
· Sinelerde olanın denenmesi ve kalplerdekinin 

arındırılması(3/154, 164, 179).
İlahi sünnete göre Uhud savaşında, Müslü-

manlar ayırt edilmiş ve arındırılmıştır.

Uhud Dağının Geçidi ve 
12 Eylül 1980 Darbesinin %10’luk Seçim Barajı

12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye’yi küresel sis-
teme entegre edip sömürgeleştirme (gizli sömür-
geleştirme) amaçlı bir projedir. 12 Eylül Darbe-
si, Türkiye’deki kapitalist sistemin “istikrarı” için 
İslâm, Komünizm ve Milliyetçilik gibi üç ana akı-
mın, Parlamentonun dışında kalmasını gerekli gö-

23 Kasım 2013’ü 24 Temmuz 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükle-
er antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

AKP kadroları, 2003 yılından buyana tüm seçimlerden oylarını artırarak zaferle 
çıkmışlardır. Bu zafer, kadrolar tarafından hazmedilememiş, her seçim zaferinden 
sonra gurur, kibirleri biraz daha artmış; rakiplerini ve kendilerinin hoşuna gitmeyen, 
farklı fikir söyleyen herkesi, aşağılamayı, hor ve hakir görmeyi bir alışkanlık haline 
getirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan %52 civarındaki bir oy, kib-
rin zirveye tırmanmasına sebebiyet vermiştir. AKP yan kuruluşu gibi hareket eden 
Cemaat/Hareket/STK’lar benzer psikoloji içine girerek, uyarı görevini yapmayarak 
süreci hızlandırmışlardır. Kibir, keyfiliği, ihtiyatsızlığı, basiret ve ferasetsizliği bera-
berinde getirerek kadife darbecilerin uyguladıkları ya da uygulayacakları strateji ve 
taktiklerin görülmesini engellemiştir.  Eğer Allah’ın yardımı, rahmeti ve bereketinin 
gelmesi isteniyorsa, bu davranışı sergileyen tüm yapılar, kendi muhasebelerini yapa-
rak arınmalı ve aslı fonksiyonlarına, geri dönmelidirler.
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rerek  %10’luk bir seçim barajı inşa etmiştir. O yıl-
lar itibarıyla komünizmin dünyanın her tarafın-
da çökmeye başladığını göz önüne aldığımızda, 
birinci derecede hedefin, İslâmi hareketler, ikinci 
derecede de Milliyetçi hareketler olduğunu söyle-
yebiliriz. Bundan en çok “nasibini alan” Milli Gö-
rüş hareketi olmuş; parlamento dışında bırakıl-
ması, barajın altında kalması için iki partisi (RP, 
FP) kapatılmış ve hareket böldürülmüştür. Milli 
Görüş hareketi, her ne zaman barajı aşma nokta-
sında, halka umut vermeye başlamışsa, bir operas-
yon yiyerek oy oranı aşağıya çekilmiştir.

ANAP, DYP ve Genç Parti’nin tasfiye edilme-
si ile MHP barajı aşarak istikrarlı bir oy tabanı-
na kavuşmuştur. Bu arada, sistemin beklemediği 
bir başka tehlike, Kürt milliyetçiliğinin yükselişe 
geçmiş olmasıdır. Seçim barajını, bağımsız adaylar 
aracılığıyla aşan Kürt milliyetçiliği, bu seçimlerde, 
kadife darbeci kadro ile kurduğu ittifak sonucun-
da seçim barajını aşarak, sistem adına barajın en 
büyük savunuculuğunu yapan AKP’ye büyük bir 
darbe vurmuş, tek başına iktidar olmasını engel-
lemiştir.

1071 yılından bu yana, İslâm ortak paydası et-
rafında kaynaşmış, bütünleşmiş, kız alıp vererek 
etle kemik olmuş iki halkın, yeniden İslâm ortak 
paydası etrafında bir ve bütün olması için gerekli 
çalışmalar yapılması gerekirken; %10’luk seçim 
barajı inşa edilerek ve ısrarla savunularak adalet-
sizlik yapılmıştır. Görülmek istenmeyen nokta, 
barajın yönetime istikrar getirmesi karşılığında 
halk tabanında istikrarsızlığa neden olduğudur. 
%5’lik bir baraj, hem yönetimde hem de halk 
tabanında istikrarı sağlayabilirdi. Oy oranlardaki 
geçişkenliğe ve hareketliliğe bu açıdan bakılma-
lıdır. 

AKP kadroları, kalkınmayı önemsemiş, öncele-
miş ve fakat adaleti ihmal etmiş bir parti olarak 
bunu ve adaletin olmadığı yerde barışın da olama-
yacağı gerçeğini, görememişlerdir. Uhud’un okçu-
larının savaş meydanındaki ganimeti görüp geçi-
din diğer tarafındaki düşman birliğini görememe-
leri gibi AKP kadroları da, rantiyeyi görüp kadife 
darbeci kadronun %10 barajını yıkıp geçecek ça-
lışmalarını görememişlerdir. Bunu parlamento dı-
şında siyaset yapan ve AKP’ye kayıtsız, şartsız des-
tek veren birçok cemaat/hareket/STK da göreme-
miş; her türlü farklı yaklaşımı, uyarıyı, “paralel-
ci” olmakla suçlayarak susturmaya çalışmışlardır. 

Talut’un Dünyevileşen Ordusu

Hz. Musa’dan sonra İsrailoğulları’nın önde ge-
lenleri, yurtlarından çıkarılmaları ve çocukların-
dan uzaklaştırılmış olmaları nedeniyle, Allah yo-
lunda savaşmak üzere Allah’ın kendilerine bir me-
lik göndermesini Peygamberlerinden talep etmiş-
lerdir. Savaş üzerlerine yazıldığı zaman, az bir kıs-
mı dışında (çoğunluğu) yüz çevirmişlerdir (2/Ba-
kara 246). Bu o toplumun birinci arınma evresi-
dir. Allah tarafından komutan olarak gönderilen 
Talut’un komutanlığına, zengin olmadığı için belli 
bir kesim karşı çıkmıştır (2/ Bakara 247). Bu, top-
lumun ikinci arınma evresidir. Talut’un komutan-
lığını kabul edenlerle Talut sefere çıktığında; on-
lara Allah tarafından bir ırmaktan su içme konu-
sunda intihana tabi tutulacaklarını açıklamıştır 
(2 /Bakara 249-251). Allah’ın, Talut’un ordusu-
nu imtihanı, geçtikleri ırmaktan bir avuçtan fazla 
su içmemeleridir. Bir avuçtan fazla su içenler, yanı 
emre itaatsizlik yapanlar, Talut’tan değillerdir. Or-
dunun az bir kısmı hariç çoğunluğu, ırmaktan 
kana kana su içerek emre karşı çıkmışlar, düşma-
na karşı savaşma, güç ve azimlerini kaybetmiş-
ler, Calut’a karşı savaşamayacaklarını beyan ede-
rek ordudan ayrılmışlardır. Bu, toplumun üçüncü 
arınma evresidir. Bu üç arınma evresinden geçip 
azınlıkta kalan ordu, Allah’ın yardımı ile Calut’un 
ordusunu yenmiştir (2/Bakara 251).

Talut’un ordusunun geçtiği ırmağı, dünya ni-
metlerine benzetirsek; dünya nimetlerini şehvet-
le sevenler ve onlara bağlananlar, cihad ruhunu 
kaybetmiş olup üzerlerine düşen sorumluluğu ye-
rine getirmezler. Son yıllarda dünyevileşen Müs-
lüman kesimler, İslâm adına İslâm için mücade-
le etmemiş, mal, mülk ve makam için mücadele 
vermişlerdir. Son seçimlerde elde edilen sonuçla-
ra, tüm Müslümanların bu açıdan bakıp değerlen-
dirmesinde ve öz eleştiri yapmasında fayda vardır.

Huneyn Gününün Mesajı

Huneyn savaşı, Mekke’nin fethinden son-
ra İslâm ordusunun sayıca çoğunluk olarak 
yaptığı ilk savaşlardandır. Savaşın asıl amacı, 
Hevâzinilerin Tâ’if halkı ile birleşerek, bir güç ola-
rak, Müslümanlara karşı savaşmasına mâni ol-
maktı. Hz. Peygamber, bu ittifak meydana gel-
meden önce gerek Hevâzinlileri gerekse Taiflile-
ri bertaraf edecek askeri bir hareketi başlatmıştır. 
Öncelikli hedef Hevâzinlilerdi. İslâm ordusu Hz. 
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Peygamber’in komutasında sefere çıkmış, sabahın 
erken saatlerinde, Huneyn bölgesinde dar bir va-
diye girmiştir. Siyer kitaplarındaki bilgilere göre 
ordu, sayıca çokluğuna güvenerek ihtiyati tedbir-
leri gerektiği gibi almamış, öncü kuvvetler, üzer-
lerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiş, or-
dunun disiplini bozulmuştur. Nicelik, niteliği göl-
gelemiştir. Bu psikoloji içerisinde ilerleyen İslâm 
ordusu, Hevâzinlilerin ani baskını ile karşılaşın-
ca, disiplin tamamen bozulmuş, ordu dağılmış, 
emir komuta ortadan kalkmıştır. Ancak, Allah’ın 
yardım ile Hz. Peygamber, çevresindeki 5-10 kişi-
lik bir grup ile yaptığı destansı direniş sonucunda, 
orduyu tekrar toparlamayı başararak, mağlubiye-
ti zafere dönüştürmüştür. Kur’ân-ı Kerim bu ko-
nuyu, Tevbe süresinin 24-26. ayetlerinde, ibret ve 
ders alınması, aynı hatalara Müslümanların tekrar 
düşmemesi için çok anlamlı bir şekilde yorumlar 
(9/Tevbe 24-26). Tevbe 24. ayette,  bir insanın en 
çok değer verdiği, önemsediği, sevdiği baba, ço-
cuk, kardeş, eş, aşiret, kazanılan mal, az kâr ge-
tireceğinden korkulan ticaret ve hoşa giden evle-
re atıfta bulunulmaktadır. Bunların değeri, önemi 
ve sevgisi, Allah, O’nun Resûlü ve O’nun yolunda 
cihad etmekle karşılaştırılarak Müslümanlar teh-
dit edilmekte ve de uyarılmaktadır. Bu uyarının se-
bebi, Tevbe 25. ayetinde ifade edilen disiplinsiz-
lik, sayıca çokluğa olan güven, kibir, gurur ve Al-
lah ve Resûlü’nün bir an için unutulmuş olması-
dır. Müslümanların sayıca üstünlüğü, düşmanla-
rını küçümsemelerine sebebiyet vermiş, cihadın 
temel yasalarına uygun davranmalarını engelle-
miş, yasalara uygun davranmadıkları için de Al-
lah, onları başlangıçta cezalandırmıştır. Ancak çe-
lik çekirdek bir ekibin ilahi yasalara uygun destan-
sı mücadelesi, Allah’ın yardımının gelmesini sağ-
lamıştır. Böylece başlangıçtaki mağlubiyet zafere 
dönüşmüştür. 

Uhud savaşında, başlangıçtaki zafer ganimet 
tamahkârlığından dolayı mağlubiyete dönüşür-
ken; Huneyn’de, kibir, gururun neden olduğu 
başlangıçtaki mağlubiyet, mücadelenin kanuni-
yetine uyan bir ekibin mücadelesi sonucu zafere 
dönüşmüştür. Uhud’ta mağlubiyetin sebebi, mal 
tutkusu iken; Huney’de mağlubiyetin sebebi, sayı-
sal çoğunluğun neden olduğu kibir ve gururdur.

AKP kadroları, 2003 yılından bu yana tüm se-
çimlerden oylarını artırarak zaferle çıkmışlardır. 
Bu zafer, kadrolar tarafından hazmedilememiş, 
her seçim zaferinden sonra gurur, kibirleri biraz 

daha artmış; rakiplerini ve kendilerinin hoşuna 
gitmeyen, farklı fikir söyleyen herkesi, aşağılama-
yı, hor ve hakir görmeyi bir alışkanlık haline getir-
mişlerdir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan 
%52 civarındaki bir oy, kibrin zirveye tırmanma-
sına sebebiyet vermiştir. AKP yan kuruluşu gibi 
hareket eden Cemaat/Hareket/STK’lar benzer psi-
koloji içine girerek, uyarı görevini yapmayarak sü-
reci hızlandırmışlardır. Kibir, keyfiliği, ihtiyatsız-
lığı, basiret ve ferasetsizliği beraberinde getirerek 
kadife darbecilerin uyguladıkları ya da uygulaya-
cakları strateji ve taktiklerin görülmesini engelle-
miştir.  Eğer Allah’ın yardımı, rahmeti ve bereke-
tinin gelmesi isteniyorsa, bu davranışı sergileyen 
tüm yapılar, kendi muhasebelerini yaparak arın-
malı ve asli fonksiyonlarına geri dönmelidirler. 

İlahi Mesaj: Arının ve Dava Adamı Olun

12 yıldır ülkeyi yöneten bir partiyi tek başı-
na iktidar yaptırmamak, muhalefet partileri için, 
özellikle barajı aşan MHP ve baraj altında kalan 
SP-BBP için büyük bir başarı değildir. Bütün yıp-
ranmışlığına, kirlenmişliğine ve dünyevileşmiş-
liğine rağmen AKP’nin %41 rey alabilmiş olması 
ciddi bir başarıdır. Bu gerçeğin iyi görülmesi ve 
sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. 

Uhud Savaşı, Huneyn Savaş ve Talut ile 
Calut’un savaşında ana mesaj, kirlenmiş, dünye-
vileşmiş olan Müslümanların arınması, münafık 
taifenin açığa çıkarılarak tasfiye edilmesidir. Da-
vamız, İslâm davasını anlama, yaşama, yaşatma ve 
yayma davasıdır. Siyaset bu amaçla ve bu gaye için 
yapılmalıdır. Bu hedefe dönük olmayan siyaset, 
bizim siyasetimiz değildir ve de olmamalıdır. Her 
işte, her faaliyette amaç, İslâm davasının menfaa-
ti ve Allah’ın rızasını kazanma olmalıdır. Bu seçim 
sonuçlarına bu açıdan bakılmasında fayda vardır. 
Sistemin istikrarı adına toplumun istikrarsızlaştı-
rılması, büyük bir adaletsizliktir. Allah, bunu gö-
remeyen herkesi, ikaz etmiş ve uyarmıştır:  “Al-
lah, murdar olanı, temiz olandan ayırt edinceye 
kadar müminleri, sizin kendisi üzerinde bulundu-
ğunuz durumda bırakacak değildir.” (3/179)

11 Mayıs 2013 Reyhanlı’dan 
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Kadar 

Taksim Kadife Darbe Sürecinin Farklı Aşamaları

Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan 
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin ta-
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kımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kad-
rodur. Bu, kadife darbelerin yönetimi anlamın-
da ilk halkayı oluşturmakta olup uygulanan ül-
kelerin dışında bir merkezdir. Bu nedenle hedef 
ülkelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde Ka-
dife darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içeri-
sinde varolan, o ülkenin vatandaşı konumunda-
ki Mason-Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden olu-
şan 2. derecede bir beyin takımı daha vardır. Bu 
iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/devle-
te karşı olan “gayrı memnun örgütleri”, bir “çatı 
kuruluş” etrafında(“Taşeron Yapı”) birleştirerek 
(yönetimin üçüncü halkası), ana stratejiyi ve ana 
stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar ara-
cılığıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır (Şekil). 
Taşeron yapıda yer alan kadroların/yöneticilerin 
tümü, bu işbirliğinden haberi olmayabilir; ya da 
ortak düşmana/rakibe karşı çıkar birliği olarak 
meseleye bakabilirler. Taşeron yapı, ülkedeki tüm 
gayrı memnunları ya da önemli bir kısmını kuşa-
tacak tarzda, öngörülen strateji ve taktikleri dev-
reye sokmakta ve ona göre davranmaktadır.

Şekil: Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması

Türkiye’deki kadife darbenin (Taksim kadife 
darbe süreci) Reyhanlı’dan 7 Haziran 2015 Genel 
Seçimlerine kadar olan dönemini, aşağıdaki şekil-
de, farklı aşamalara göre tasnif etmemiz mümkün-
dür: 

Birinci Aşama: Eylemci yapı ve dayanak bir 
kitle ortaya çıkarma, iktidara karşı çıkılabilir psi-
kolojisini inşa etme.

Birinci Evre: Reyhanlı olayları Alevi-Sünni 
gerilimi meydana getirme ve sol-alevi özellikli 
DHKPC’nin öne çıkarılması.

İkinci Evre: Bu örgütün önderliğinde Taksim 
Gezi Parkı Olayları ile Türkiye’nin dört bir ta-
rafında eylem yaparak sokak hâkimiyeti kurma-
ya çalışma,

İkinci Aşama: İttifakı genişletme ve Gülen mas-
kesi takmış yapının öncülüğe getirilmesi, dersha-
neler savaşı.

Üçüncü Aşama: Gülen maskesi takmış yapının 
öncülüğünde polis-yargı kıskacı.

Birinci Evre: 17 Aralık “rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu” ile itibarsızlaştırma.

İkinci Evre: 25 Aralık “rüşvet ve yol-
suzluk operasyonu” ile itibarsızlaştırma-
yalnızlaştırma-ihtilaflar çıkarma-bel kırma.

Üçüncü Evre: İzmir “rüşvet ve yolsuzluk ope-
rasyonu”.

Dördüncü Aşama: Gülen maskesi takmış yapı-
nın öncülüğünde MİT tırları operasyonu.

 MİT’in tırları ile IŞİD’e silah gönderme algısı 
oluşturma-teröre yardım yataklıktan suçlu gös-
terme- acziyet içerisine sokma operasyonu. 

Kürt halkında AKP karşıtlığı algısı oluştur-
ma. 

Beşinci Aşama: Dişişleri Bakanlığı’nın dinlen-
mesi, teröre yardım yataklıktan suçlu gösterme-
acziyet içerisine sokma operasyonu. 

Altıncı Aşama: Mahalli seçimlerde yeni ittifak 
modeli deneme(Ankara/Yalova modeli)

Bazı Alevi-sol yapılarla Gülen maskesi takmış 
yapının ittifakı.

Yedinci Aşama: Cumhurbaşkanlığı seçimi için 
CHP’nin önderliğinde, bazı Alevi-sol yapılar ve 
Gülen maskesi takmış yapının ittifakı.

Birinci Evre: Soma maden sabotajı, 13 Ma-
yıs 2014. 

İkinci Evre: IŞİD’in Musul Konsolosluğu per-
sonelini rehin alması.

Üçüncü Evre: Cumhurbaşkanlığı Seçimi-
ne İhsanoğlu’nun CHP’den aday gösterile-
rek, CHP’nin belli bir seçmen kitlesinin öfke ile 
HDP’ye yönlendirilmesi. (Seçim sonuçlarına göre 
%2’lik bir oy oranı kayması var).

Cumhurbaşkanlığı Seçimine HDP adayı ola-
rak Demirtaş’ın katılması ve %9,5 civarında bir 
rey alarak Genel Seçimlerde HDP’nin barajı ge-
çeceği algısının inşa edilmesi. 

HDP’nin, Kadife Darbenin çatı örgütü olarak 
konumlandırılması.

 Sekizinci Aşama: HDP öncülüğünde bazı 
Alevi-sol yapılarla Gülen maskesi takmış yapı itti-
fakının sağlanması.

Birinci Evre: Musul Konsolosluğu rehineleri-
nin serbest bırakılması.
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23 Kasım 2013’ü 24 Ağustos 2015’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 
uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-
ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Suruç’ta bomba niye patlatıldı? Kadife darbe 
sürecini göz önüne aldığımızda, siyasi ikti-
darların hamlelerine, karşı hamle yapmak 
üzere daha önceden bazı taktikler ön görül-
mektedir. Siyasi iktidarların ön görüleme-
yen taktiklerine karşı da, kısa bir zaman 
içerisinde hazırlık yapılmakta, farklı taşeron 
yapılar devreye sokulmaktadır.

İkinci Evre: IŞİD’in Ayne el-Arab’a(Kobani) 

saldırması ile Kürt seçmenlerde İŞİD ile ilgili bir 

şuur altı oluşturma ve AKP karşıtlığını derinleş-

tirme.

Üçüncü Evre: Bazı Sol yapılarla PKK-HDP-

KCK’nın sokak terörü provokasyonu (Koba-

ni Provokasyonu) ile barajın geçilmemesi duru-

munda Türkiye’nin kan gölüne döneceği algısı-

nı oluşturma. 

HDP’nin önderlik rolünü pekiştirme. 

Kürt halkında AKP karşıtlığını pekiştirme.

Dokuzuncu Aşama: 7 Haziran 2015 seçimleri-

ne hazırlık: psikolojik alt yapı oluşturma, özel me-

sajlar verme, “biz güçlüyüz siyasi iktidar çaresiz”, 

AKP oy tabanını ayrıştırma ve AKP’yi yalnızlaş-

tırma.

Birinci Evre: Siber saldırı; 79 ilde elektrik-

lerin kesilmesi. seçimlere şüphe düşürme algısı 

oluşturma.

İkinci Evre: Çağlayan Adliyesi’nde savcının 

öldürülmesi ve aynı anda Emniyet Müdürlüğü’ne 

saldırı düzenlenmesi.

Üçüncü Evre: Fenerbahçe futbolcularına si-

lahlı saldırı yapılması

Dördüncü Evre: “MİT Tırları ile IŞİD’e silah 

gönderildi”(!) fotoğraflarının yayınlanması ile 

AKP’li Kürt seçmenin bir kısmını AKP’den uzak-

laştırma.

Onuncu Aşama: 7 Haziran 2015 Genel Seçim-

lerinde AKP’nin tek başına iktidar olmasının en-

gellenmesi (%41 oy oranı, 258 Milletvekili).

 On Birinci Aşaması: Suruç: Umran dergisinin 

geçen sayısında kadife darbe sürecinin on birinci 

aşamaya geçtiğini ve bu aşamada, vuku bulabile-
cek evreleri aşağıdaki gibi özetlemiştik:

On birinci aşama (ihtimaller, tahminler): 
AKP’nin 2003 konumuna geri döndürülmesi

Birinci Evre: CHP ve/veya HDP ile koalisyon 
ortağı yapılarak yıpratılması,

İkinci Evre: Koalisyon dışında bırakılarak iç 
ihtilaflar meydana getirilmesi,

Üçüncü Evre: AKP yönetiminin el değiştir-
mesi ve Erdoğan’ın Saray’a kapatılması (ANAP, 
DYP deneyimleri).

Dördüncü Evre: AKP’nin bölünmesi (RP/FP, 
ANAP, DYP, DSP deneyimleri).

Beşinci Evre: Erken/Tekrar seçime gidilerek 
oy oranının daha da düşürülmesi.

Altıncı Evre: AKP’nin tasfiye edilmesi (RP/FP, 
ANAP, DYP, DSP deneyimleri).

On birinci aşama ile ilgili bu öngörülerde bu-
lunurken, geçmişte yapılmış darbe ve kadife dar-
beler göz önüne alınmıştır.  Mutlaka gerçekleşe-
cekleri anlamında değildir. Gerçekleşip gerçekleş-
meyeceği ya da hangi sırayı takip edeceği, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ve AKP kadrolarının çizece-
ği stratejiye, uygulayacakları politikalara ve kura-
cakları birleşik cepheye bağlıdır. Taraflar uzlaşın-
caya ya da taraflardan biri tasfiye edilinceye ka-
dar süreç devam edecektir. O nedenle süreç, dina-
mik olup karşılıklı hamlelerle devam edecektir.

Seçim sonuçlarının bu şekilde sonuçlanma-
sında, kadife darbenin dokuzuncu aşaması ola-
rak nitelendirdiğimiz süreçte; siber saldırı ile 79 
ilde elektriklerin kesilmesi, Çağlayan Adliyesi’nde 
savcının öldürülmesi ve aynı anda Emniyet 
Müdürlüğü’ne saldırı düzenlenmesi ve Fenerbah-
çe futbolcularına silahlı saldırı yapılması ile ilgili 
kamuoyunu tatmin edici hiçbir açıklama yapılma-
mış, olaylar sümen altı yapılarak unutturulmuştur. 

Bu büyük eylemleri kim, niçin yaptı? Kime/
kimlere ne mesaj verildi? Mesajı alan taraf/taraf-
lar buna karşı ne tepki verdiler? Yapmayı planla-
dığı hangi işleri, askıya aldılar? Bu olayların AKP 
milletvekili listelerinin nihai şeklinde ve MHP, SP 
ve BBP ittifakının gerçekleşmemesinde, herhangi 
bir etkisi, katkısı var mıdır?

 Olayları gerçekleştirenlerin kimlikleri, niyet-
leri, stratejileri bilinirse, Türkiye önünü daha iyi 
görebilir, ona göre strateji geliştirebilir, şer odakla-
rının bütün plan ve programlarını altüst edebilir, 
milletin ve ümmetin önü açılabilir. Bir erken seçi-
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min/tekrar seçimin, ne getirip ne götüreceği daha 
iyi anlaşılır, ona göre strateji geliştirilebilir, yeni it-
tifaklar kurularak, kadife darbeci kadronun stra-
tejisi alt üst edilip tarihin çöp sepetine atılabilir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “tekrar seçim” ifa-
desini kullandığında, yazıya böyle bir not düşme 
ihtiyacı hissetmiştik. Bu gün gelinin noktada bu 
öngörünün isabetli olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’deki Taksim kadife darbe süreci, çok 
ilginç bir şekilde genellikle Irak-Suriye hattın-
daki olaylar üzerinden şekillendirilmektedir. 
Reyhanlı’daki 100 kişinin ölümüne sebep olan 
bombalama ile başlatılan süreç, bugün Suruç’ta 32 
kişinin ölümüne neden olan bir bombalamayla on 
birinci aşamasına fiilen sokulmuştur.

Suruç’ta bomba niye patlatıldı? Kadife darbe 
sürecini göz önüne aldığımızda, siyasi iktidarla-
rın hamlelerine, karşı hamle yapmak üzere daha 
önceden bazı taktikler ön görülmektedir. Siya-
si iktidarların ön görülemeyen taktiklerine karşı 
da, kısa bir zaman içerisinde hazırlık yapılmak-
ta, farklı taşeron yapılar devreye sokulmaktadır.  
Suruç’ta patlayan bombanın arka planına, niçin 
patlatıldığına ilişkin geniş bir tartışmayı, bir son-
raki yazıya bırakarak; burada, şu noktaların üze-
rinde durmak istemekteyiz:

· Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçim isteği,
· Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e 

ulaşacak bir koridoru PYD’nin kontrol etmesi-
ne müsaade etmeyeceğini açıklaması.

· ABD’nin İncirlik Üssü’nü operasyonlarda kul-
lanmak üzere istemesi.

· Türkiye’nin, Suriye’den gelen göç dalgası-
nın engellenmesi için Suriye’nin kuzeyinde bir 
tampon bölgenin oluşturulmasını istemesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tekrar Seçim Açıklaması

7 Haziran 2015 Genel Seçim, AKP’nin istediği 
sonuçları vermeyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vaktinden önce, “erken seçim” değil, “tekrar se-
çim” kavramını kullanarak bir niyet ya da eğilim 
açıklaması yapmıştır. Seçimden birinci parti ola-
rak çıkan AKP genel başkanına hükümet kurma 
görevini vermeyip geciktirmesi, hükümetin ku-
rulmasını arzu etmediği ve erken seçime gitme-
yi strateji olarak benimsediği tartışmalarına sebe-
biyet vermiştir. 

AKP’ye bu seçimde rey vermeyen seçmenlerin, 
“büyük bir pişmanlık içerisinde olduğu”, “hata 

yaptıklarının farkına vardıkları”, “hatalarını dü-
zeltmek istedikleri” şeklinde bazı medya organla-
rında, eş zamanlı olarak, bir kampanya başlatıl-
mıştır. Bir erken seçim olduğu takdirde AKP’nin 
reylerinin en az %3-4 puan daha artacağı propa-
gandası yoğun bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 
Koalisyonun istikrarsızlık olduğu, o nedenle baş-
kanlık sistemine geçilmesi gerektiği, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın bunun için başkanlık sisteminde 
ısrar ettiği, yürütülen kampanyanın önemli un-
surlarından biri olmuştur. Bu kampanya, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı daha da cesaretlendirmiş ve 
tekrar seçim olması konusunda beyanatlar verme-
yi sıklaştırmıştır. Koalisyon görüşmelerinin yapıl-
dığı süreçte, Başbakan Davutoğlu’nun AKP teşki-
latına “bir erken seçime hazır olun” talimatı verdi-
ği bilgisi medyada yer almıştır.

AKP’nin bu seçimde kaybettiği %9 civarın-
daki oy oranı, HDP ve MHP’ye gitmiştir. Bir er-
ken seçim olduğunda AKP’nin kaybettiği reyle-
ri, HDP ve MHP’den geri alması gerekmektedir. 
Güneydoğu’daki oy dağılımını ve geçen seçimlere 
göre MHP’deki oy artışını göz önüne aldığımızda; 
AKP’nin kayıp oylarının büyük bir çoğunluğunun 
HDP’ye gittiğini söyleyebiliriz. Doğal olarak bir 
erken seçimde, hem AKP, hem de CHP, HDP’ye gi-
den oylarını geri almak isteyeceklerdir. Bu iki par-
tinin oylarını geri alması demek, HDP’nin barajın 
altında kalması ve AKP’nin tek başına iktidar ol-
ması demektir. Bu, kadife darbeci kadronun hiç is-
temediği bir durumdur.

Tam bu aşamada sormamız gereken en temel 
soru, AKP’ye rey veren dini hassasiyeti olan Kürt 
seçmen, laik, seküler, eşcinselliği savunan HDP’ye 
niçin oy vermiştir? Bu sorunun cevabını verme-
den, bu aşamada yapılacak bir değerlendirme, ya-
nıltıcı olabilir. AKP’nin dini hassasiyeti yüksek 
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olan Kürt seçmenin desteğini kaybetmesinin se-
beplerini, geçen yazıda ayrıntısı ile tartışmıştık. 
Burada, aşağıdaki gibi bir özetleme yapabiliriz:

· Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin iptal edilme-
si,

· Uludere(Roboski) olayı,
· IŞİD’in Kobani Kuşatması ve Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın yaptığı konuşma,
· Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kürt sorunu yok-

tur’ söylemi,
· Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe muta-

bakatını tanımaması,
· AKP’nin İstanbul gibi bazı illerde hiç Kürt 

aday göstermemesi ya da seçilemeyecek sıra-
lara koyması,

· Güneydoğu’daki AKP adaylarına yöre halkının 
tepkili olması,

· Yeni kuşağın etkisi,
· AKP’nin IŞİD’e silah yardımı yaptığı, işbirliği 

içerisinde olduğu propagandasının etkili olma-
sı,

· Güneydoğu’daki köy ve ilçelerde devlet otorite-
sinin çok zayıflamış olması,

· HDP’nin 5 Haziran 2015 Diyarbakır mitingin-
de bomba patlaması.

Bir tekrar seçimde, dini hassasiyeti yüksek 
olan AKP’li Kürt seçmenin, HDP’den vazgeçip 
AKP’ye dönmesi için yukarıdaki etkenlerde, AKP 
lehine bir değişim olması gerekmektedir. AKP 
kadrolarında erken seçime kadar böyle bir değişi-
mi sağlama imkânları varsa, istedikleri oyların ta-
mamını alamayabilseler bile, bir kısmını geri al-
maları mümkündür; böyle bir ihtimal de vardır. 
Ama AKP’nin böyle bir çaresi yoksa bir erken se-
çimde, kendisinde varolan dini hassasiyeti yüksek 
olan Kürt oylarının bir kısmını daha kaybetme ih-
timali söz konusu olabilir. 

Tekrar seçim aşamasında AKP’nin seçim stra-
tejisinde kullanabileceği malzemenin ne olabile-

ceğini kesin olarak bilemeyen kadife darbeci kad-
ro, işi şansa bırakmak istemez. Bu nedenle Kürt 
seçmenini AKP’ye karşı daha da tepkili hale geti-
rip HDP’de saflarını sıklaştırmak amacıyla 11 Ma-
yıs 2013 Reyhanlı, Kobani, 5 Haziran 2015 Di-
yarbakır provokasyonuna benzer bir provokas-
yonu Suruç’ta devreye sokmuş olabilir. 32 kişinin 
ölmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebebi-
yet veren Suruç provokasyonunu kimin yaptığı 
bilinmemesine, işi kimsenin üstlenmemesine rağ-
men eylem, medyada IŞİD’e fatura edilmiştir. Irak 
Suriye hattında ve özellikle Kobani’de olan olay-
lardan dolayı, IŞİD’e tepkisi olan Kürt halkının, 
bu olayla beraber tepkisi çok daha fazla artmıştır.2 

Suruç provokasyonu ile birlikte eş zaman-
lı olarak her yerde AKP, IŞİD ittifakının var oldu-
ğunun propaganda edilmesi, AKP’nin IŞİD aracı-
lığıyla Kürt halkını ve ‘Türk Solunu’ susturmak is-
tediğine ilişki bir kamuoyu oluşturmak üzere yo-
ğun algı operasyonu yapılmaktadır. Bu psikolojik 
harekât, bir erken/tekrar seçimde Kürt seçmenin 
tekrar AKP’ye geri dönmesini engellemek, AKP’de 
varolan Kürt olsun veya olmasın bazı seçmenlerin 
HDP, MHP ve SP’ye rey vermesini sağlamak amaç-
lıdır. Suruç provokasyonunun bu amaçla yapılmış 
olma ihtimali yüksektir.

Suriye’nin Kuzeyinde Akdeniz’e Ulaşacak PYD’nin 
Kontrollünde Bir Kürt Koridoru Meydana Getirme

Türkiye, ABD’nin Irak’ı işgalinden buyana 
Irak’ın Kuzey’inde bir Kürt Devleti kurulmasına 
karşı çıkmıştır. Barzani’nin kontrolündeki özerk 
bölge ile ticaret yapmış olmasına karşılık Irak’ın 
toprak bütünlüğünü savunmuştur. AKP iktidarı, 
Esed yönetiminin gitmesini sürekli olarak gün-
demde tutarken de, Suriye’nin toprak bütünlüğü-
nü hep savunmuştur. Esed yönetimi, Suriye üze-
rindeki otoritesi zayıflayınca, Türkiye’ye karşı bir 
hamle yaparak Suriye’nin kuzeyinin kontrolünü 
PYD-YPG güçlerine terk etmiştir. IŞİD’in değişik 
operasyonları ile meydana getirilen göç dalgasının 
ardından, PYD-YPG Kürt güçleri, Kürt nüfusun 
yoğun yaşadığı Tel Ebyad, Kobani ve Efrin böl-
gelerinde kontrolü ele geçirmişlerdir. Bu bölgeler 
arasındaki topraklarda yaşayan farklı etnik yapı-
ları da göç ettirerek Irak’ın kuzeyinden Akdeniz’e 
uzanan, adına “Kürt koridoru” dedikleri bir böl-
ge inşa etmek istemektedirler. Türkiye, Suriye’nin 
kuzeyindeki bu oluşuma karşı çıkmakta ve aske-
ri müdahalede bulunacağını beyan etmektedir. 
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Buna karşılık ABD, İsrail ve İngiltere, IŞİD’e karşı 
PYD’yı ortak olarak kabul etmektedirler.

Diğer taraftan Büyük Ortadoğu, Büyük İsrail 
ve 2. Sevr projelerine göre Irak’ın üçe, Suriye’nin 
dört ya da beşe bölünmesi öngörülmektedir. 
Türkiye’nin menfaatleri ile bu projelerin sahipleri-
nin menfaatleri çatışmaktadır. Suruç olayının ön-
cesinde Barzani, Irak’ta bağımsızlık ilan edebile-
ceklerini açıklamıştır. Bu, Irak’ın üçe bölünme-
sinin pratik hayata geçirilmesi anlamına gelmek-
tedir. Türkiye’nin buna arka planda bir tepki ve-
rip vermediğini bilememekteyiz. Ancak bu açıkla-
ma, Suriye’nin kuzeyinde Kürt Koridoru oluştu-
rulmasını hızlandıracak bir etki meydana getire-
cektir. Suruç provokasyonu ile Türkiye’ye, bu pro-
jeleri engellemeye kalkmaması mesajı verilmek is-
tenmiş olabilir.  

Bu noktada ABD’nin Irak işgali sonrasında eski 
CIA şefi Graham Fuller’in, Irak‘ın kuzeyinde ön-
gördükleri bir Kürt devletinin kurulmasına karşı 
çıkmaması için Türkiye’yi, ABD adına, açık bir şe-
kilde tehdit ettiğini hatırlamakta fayda vardır:

“Maalesef ayrılıkçı hareketler tüm dünyada 
görülmeye başlanmıştır. Üzücü olan gerçek uygu-
lanan politikalar ne derece liberal ve açık olursa 
olsun kimse, Kürt topluluğunun en düşük düzey-
de bir özerklik istemeyeceğini garanti edememek-
tedir. Kürtler, muhtemelen PKK’yı Kürt arzuları 
için ideal bir örgüt olarak görmemektedir. Ancak 
PKK’nın Türkiye Kürtlerinin sahip olduğu tek mil-
li örgüt olduğu ve birçok Kürt’ün PKK’yı kendi du-
rumlarını düzeltecek bir kuruluş olarak gördüğü 
ve en azından sempati duyduğu değerlendirilmek-
tedir. Kısacası artık liberal politikaların Kürtlerin 
Irak, İran ve Türkiye’de ‘self-determination’ ara-
yışlarını önlemek için yetersiz kalabileceği kıy-
metlendirilmektedir. Kürtlerin bu üç ülkede girişe-
ceği özerklik, ardından gelebilecek bağımsızlık ve 
hatta birlik arayışları bölgeyi istikrarsız kılacak-
tır. Böyle bir eğilim artık en azından Irak’ta önü-
ne geçilmez bir hal almıştır. Sadece zaman, bölge-
sel olaylar ve izlenecek politikalar bu sorunun ce-
vabını verebilecektir. 

Eğer Ankara bu süreci durdurmaya çalışır-
sa ortaya çıkacak sonuç tehlikeli ve masraflı ola-
bilir. Böyle bir deneme sadece Türkiye’nin önemli 
bir parçasını kaybetmesine yol açmayıp, kaçınıl-
maz olarak Türkiye’nin diğer bölgelerine dağılmış 
Kürt topluluğunun da istikrarsızlığına sebep ola-
caktır. Kürt sorunu, Türkiye’nin gelecekteki istik-

rarı, bölgedeki rolü ve Batı ve ABD ilişkileri için 
büyük önem taşımaktadır.”3

Yıllar önce söylenmiş bu ifadeleri ve ABD Dışiş-
leri bakanı Rice’ın, 2006’da, ‘Büyük Ortadoğu’da 
22 ülkenin sınırlarının değişmesi zamanı gelmiş-
tir’ ifadesini göz önüne aldığımızda; Suruç olayı-
nı, bir siyasi iktidar sorunu olarak değil, daha bü-
yük küresel bir operasyon olarak yanı Türkiye’nin 
geleceği sorunu olarak ele alıp değerlendirmemiz 
gerekmektedir. Tüm siyasi aktörler, Cemaat/Hare-
ket/STK’lar söylemlerini ve dillerini, bu düzleme 
göre ayarlamak zorundadırlar.

Şimdilik sonuç olarak sadece şunları hatırla-
talım:

 “Ey görmek ve anlamak gücüne sahip olan-
lar! (‘ey basiret sahipleri’)  Olan olaylardan ib-
ret alınız” (59/Haşr 2). Ve, ‘Göz o ki dağın arkası-
nı göre,/Akıl o ki başına geleceği bile.’

Dipnotlar

1 Ayrıntılı bilgi için Umran’ın önceki sayılarındaki analiz ve 

yorumlarla Milli Gazete yazılarına bakılabilir.

2 Bu satırlar daha sonraki günlerde meydana gelen Kilis ve 

Diyarbakır saldırılarından önce kaleme alınmıştır. (Umran)

3 Vatandaş, A., Armagedon Türkiye–İsrail Gizli Savaşı, Timaş 

Yayınları, İstanbul, 1997.

Türkiye, ABD’nin Irak’ı işgalinden buya-
na Irak’ın Kuzey’inde bir Kürt Devleti 
kurulmasına karşı çıkmıştır. Barzani’nin 
kontrolündeki özerk bölge ile ticaret 
yapmış olmasına karşılık Irak’ın toprak 
bütünlüğünü savunmuştur. AKP iktidarı, 
Esed yönetiminin gitmesini sürekli ola-
rak gündemde tutarken de, Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü hep savunmuştur. 
Esed yönetimi, Suriye üzerindeki otoritesi 
zayıflayınca, Türkiye’ye karşı bir hamle 
yaparak Suriye’nin kuzeyinin kontrolünü 
PYD-YPG güçlerine terk etmiştir. IŞİD’in 
değişik operasyonları ile meydana geti-
rilen göç dalgasının ardından, PYD-YPG 
Kürt güçleri, Kürt nüfusun yoğun yaşa-
dığı Tel Ebyad, Kobani ve Efrin bölgele-
rinde kontrolü ele geçirmişlerdir.
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Referandum kararının alınması ve acil gerekli kurtarma paketinin ulaşmaması üzerine 
Yunanistan 1 Temmuz’da IMF’e olan 1,6 Milyar Avroluk taksitini ödeyemediği için 
temerrüde düşen ilk “kalkınmış ülke” olma unvanını eline geçirdi. Tsipras Yunanistan’ın 
temerrüde düşmemesi için anlaşma umuduyla Brüksel’e son bir mektup göndererek Avro 
bölgesinin teklifinin birkaç küçük değişiklikle kabul edileceğini taahhüt etti. Tsipras’ın 
girişimi Merkel başta olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından olumlu karşılanmadı.

Y unanistan’da 2015 

yılının ilk ayla-

rında gerçekleştiri-

len genel seçimlerden 

“pragmatist-sol” koalis-

yon SYRIZA’nın birin-

ci parti olarak ayrılma-

sı hem Avrupa’da hem 

de Yunanistan’da bü-

yük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Yunanistan’da 

merkez sol oyları büyük oranda kendisine çeken 

SYRIZA’nın Yunan siyasetindeki merkez sol par-

ti PASOK’u siyasal kompozisyonun dışına itme-

yi başarması Yunan siyaseti açısından önemsenen 

ve şaşkınlıkla karşılanan konuların başında geli-

yordu. Avrupa’da beliren şaşkınlık duygusu ise 

Yunanistan’da beliren ekonomik krizin ülke siya-

setini dizayn etmekle birlikte Avrupa’da da denge-

leri sarsabilecek konjonktürel hareketlere vaat et-

tikleri ile ilgiliydi. Yunanistan’la benzer sorunları 

yaşayan Portekiz ve İspanya’da da sol koalisyonla-

rın zafer kazanma ihtimali Avrupa’da tedirgin bir 

politik sürecin başlamasını beraberinde getirdi.

SYRIZA’nın iktidara gelmesi Yunan halkın-

da özellikle 2010 sonrası yoğunlaşan kemer sık-

ma politikalarının gevşeyeceği beklentisi yarat-

mıştı. Bununla birlikte 

Yunanistan ekonomisi 

2008 yılındaki krizden 

en ciddi biçimde ve ya-

pısal olarak etkilenen 

ülke durumundaydı. 

Euro krizi Yunanistan 

ekonomisinin temel 

sektörleri olan turizm 

ve denizcilik sektörlerinde ciddi tahribata sebep 

olduğu için Yunanistan Euro krizinden etkilenen 

ülkeler arasında kurtarma paketlerinden en bü-

yük payı alan ülke haline dönüşmüştü. Bununla 

birlikte krizin ekonomiye yapısal zararlar vermesi 

kemer sıkma politikalarının başarısını önledi. Bu 

çerçevede Haziran 2015 itibariyle Yunanistan’ın 

toplam borcu 320 Milyar Avro seviyesinde iken 

kurtarma paketleri çerçevesinde IMF, Avro Bölgesi 

ve Avrupa Merkez Bankası yani troykadan alınan 

kredinin toplamı ise 240 milyar avro seviyesinde 

gerçekleşmiş bulunuyordu. Yunanistan’ın toplam 

borcunun milli gelire oranı % 177, işsizlik oran % 

26; 2010 sonrasında milli gelirdeki daralma ise % 

25 dolayında gerçekleşmişti.

SYRIZA önderliğindeki hükümetin kurulma-

sından sonra Yunanistan’ın ekonomik programı 

AVRUPALI OLMAK BEDEL İSTER
Yunanistan-Troyka Kurtarma Anlaşması Üzerine

Öner BUÇUKCU
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üzerine Avrupa Birliği ile müzakereler başladı. Av-

rupa Birliği tarafından önerilen kemer sıkma po-

litikaları SYRIZA hükümeti tarafından kabul edil-

medi. Avrupa Birliği ise önerdiği kemer sıkma po-

litikaları kabul edilmeden Yunanistan’a yeni bir 

kurtarma paketi hazırlanmasını reddetti. Tarafla-

rın müzakerelerdeki pozis-

yonlarını korumaları üzeri-

ne yardım paketine çok ih-

tiyacı olan SYRIZA hükü-

meti kemer sıkma politika-

larını referanduma götürme-

ye karar verdi. SYRIZA’nın li-

deri Tsipras böylece nere-

deyse kaçınılmaz olan ke-

mer sıkma politikalarının 

kabul edilmesi durumun-

da sorumluluğun dağılması-

nı sağlayabileceğini düşünü-

yordu. Hiçbir şekilde Avrupa 

Birliği ile anlaşma ihtimali-

nin oluşmaması durumu ise 

Yunanistan’ın Avro bölgesin-

den çıkması ile neticelene-

bilirdi. Bu durumu SYRIZA 

hükümeti istemiyordu.

Paul Krugman ise refe-

randum kararının alınma-

sının ardından New York 

Times’ta yayınladığı bir ma-

kalede Yunanistan için ke-

mer sıkma politikalarının 

sonunun gelmeyeceğine işa-

ret ederek Yunan ekonomisi-

nin orta ve uzun vadede to-

parlanabilmesi için yapılma-

sı gerekenin Avro bölgesin-

den ayrılmak olabileceğini, 

böylelikle kısa vadede bü-

yük bir devalüasyon yaşana-

bilme ihtimali güçlü olması-

na rağmen orta ve uzun va-

dede Yunanistan ekonomisinin daha sağlam te-

mellere oturtulabileceği üzerinde duran bir maka-

le yayınlamıştı. 

Belki Yunanistan ekonomisi açısından da en 

makul reçete buydu ancak Yunan siyasetçiler bu 

meseleyi bir ekonomik mesele olarak görmekten 

ziyade bir kimlik meselesi olarak değerlendirme 

eğilimindeydi. Batı medeniyetinin köklerini An-

tik Yunan’da bulması dolayısıyla Yunan siyasetçi-

ler Batı’nın Yunanistan’a sahip çıkması gerektiği-

ni düşünüyor; Avro bölgesinden ayrılmanın Batı 

medeniyetinden kopmak-

la eş anlamlı olduğu kanaa-

tini taşıyor gibi görünüyor-

du. Avrupalı bazı siyasetçi-

lerde de aynı kanaat hâkim 

gibiydi. Meseleyi bir kültürel 

mesele olmaktan ziyade bir 

ekonomik mesele olarak de-

ğerlendirme eğiliminde olan 

Krugman için ise Avronun 

bu hastalıklı haliyle Yunanis-

tan krizi çözülse dahi ayak-

ta durması oldukça zor gö-

züküyordu. 

Referandum kararı-

nın alınması ve acil gerek-

li kurtarma paketinin ulaş-

maması üzerine Yunanis-

tan 1 Temmuz’da IMF’e olan 

1,6 Milyar Avroluk taksitini 

ödeyemediği için temerrüde 

düşen ilk “kalkınmış ülke” 

olma unvanını eline geçir-

di. Tsipras Yunanistan’ın te-

merrüde düşmemesi için an-

laşma umuduyla Brüksel’e 

son bir mektup göndere-

rek Avro bölgesinin teklifi-

nin birkaç küçük değişiklik-

le kabul edileceğini taahhüt 

etti. Tsipras’ın girişimi Mer-

kel başta olmak üzere Avru-

palı siyasetçiler tarafından 

olumlu karşılanmadı. Mer-

kel daha da ileri giderek refe-

randumdan önce Tsipras ve 

Yunanistan ile kurtarma paketleri üzerine başka 

müzakere gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Bu-

nun üzerine Tsipras referandumdan evet oyu çık-

ması durumunda istifa edeceğini, ülkeyi erken ge-

nel seçimlere götürerek bir ulusal birlik hüküme-

Birçokları tarafından 
“radikal sol” diye nitelenen 
SYRIZA’nın pragmatik bir 
hareket olduğunun en güzel 
örneklerinden birisi de refe-
randum süreci ve referandu-
mun hemen ardından yaşa-
nanlar oldu. Öyle ki refe-
randumda reddedilen kemer 
sıkma tedbirlerinin nere-
deyse tamamını anlaşmayla 
kabul eden, üstelik başlan-
gıçta bu anlaşmayı “büyüme 
paketi” olarak yutturmayı 
deneyen Tsipras’ın Che ya da 
Castro’dan ziyade, kendile-
rinden birisi meclise gireme-
diği için şekvaya gelen kim-
selere “ben varım ya” ceva-
bını yapıştıran Süleyman 
Demirel’i çağrıştırdığı orta-
ya çıkmış oldu. Neticede 
varılan anlaşmayla aman-
sız kemer sıkma tedbirleri 
karşılığında yılın ilk altı 
ayı Yunanistan Troyka’dan 
borç alacak, ikinci altı ayı ise 
Troyka Yunanistan’a borç 
verecek!
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tinin oluşmasını sağlayacaklarını duyurdu. Yine 

de Tsipras referandumun muhalefetin iddia ettiği 

gibi Avrodan veya Avrupa’dan ayrılma anlamı taşı-

madığının, kreditörlere karşı ellerinin daha güçlü 

olmasını amaçladıklarının altını çizmeyi ihmal et-

medi. IMF ise temerrüde düşen Yunanistan’ın bü-

yüme tahminini % 0’a çekti ve Yunanistan’ın kriz-

den çıkabilmesi için önümüzdeki üç yılda fazla-

dan 50 milyar avroya ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Neticede gerçekleştirilen referandumda Yunan 

halkı IMF ve Avro bölgesi tarafından önerilen ke-

mer sıkma politikalarına % 61 oranında hayır dedi. 

Referandum neticesini birçok Avrupalı siyasetçi 

ve gözlemci yolun sonu olarak yorumluyordu.

Ömür Biter Yollar Bitmez: 
Düyun-u Umumiye Yunanistan’da

Referandumdan “hayır” çıkmasının ardın-

dan Tsipras başkanlığındaki Yunanistan hüküme-

ti Avro kullanan 19 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 

maliye bakanlarından oluşan Avro Grubuna yeni 

bir plan sundu. Yunan hükümeti 3 yıl içerisinden 

51 Milyar Avroluk bir kurtarma paketi karşılığın-

da büyük bir bölümü referandumda reddedilen 

kemer sıkma politikaları da olan Troyka önerisi-

ni kabul etmeyi taahhüt ediyordu. Taraflar arasın-

da yaklaşık 10 gün süren müzakerelerin ardından 

anlaşmaya varıldı. Reuters’ın haberine göre varı-

lan anlaşmanın koşulları şu şekilde oldu:

•	 2018 yılına kadar orta vadeli faiz dışı fazla he-

defi ile uyumlu olarak GSYH yüzde 3,5 olacak.

•	 Emekli aylıklarında sert reformlar yapılacak. 

Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında aldığı 

emeklilik reformu kararının mali etkilerinin 

tamamen giderilmesi için acil önlemler alına-

cak.

•	 OECD tavsiyelerine uygun olarak Pazar günle-

ri çalışılabilecek, reçetesiz ilaç uygulaması, ec-

zane mülkiyeti, temel gıdaların üretimi dâhil 

olmak üzere iddialı bir ürün piyasası reformu 

yapılacak.

•	 Yunanistan’da kemer sıkma önlemleri ağırla-

şarak devam edecek. KDV artırımı dâhil ver-

gi düzenlemeleri, çalışma piyasası reformu ve 

emeklilik reformu gerçekleştirilecek.

•	 Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngö-

ren mali kurala geçecek ve istatistik kurumu-

nun bağımsızlığını güçlendirecek.

•	 IMF Yunanistan’ı yakından denetlemeye de-

vam edecek. IMF’yle anlaşma vadesi doldu-

ğunda yenilenecek. Aksi halde Atina’nın AB 

destekli mali programı askıya alınacak.

•	 IMF’yle birlikte diğer Troyka kurumları AB 

Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası heyet-

leri Atina’ya dönecek ve Yunan kurumlarını 

yerinde denetleyecek. Yunanistan Troyka’nın 

olurunu almadan mali konularda tek başına 

hareket edemeyecek.

•	 Yunanistan’da kamu çalışanları azaltılacak, 

bankacılık sektörü yeniden yapılandırılacak, 

elektrik iletim hatları operatörleri özelleştirile-

cek, eczaneler, süt üreticileri ve fırınlar başta 

olmak üzere birçok sektörle ilgili yeni düzen-

lemeler yapılacak.

•	 Yunanistan tüm bu şartları karşılaması halinde 

bile borçlarını kısmen bile sildiremeyecek.

•	 Atina Euro Bölgesi’nin diğer üyelerinden aldı-

ğı ikili kredileri kırpamayacak. Belirli şartların 

karşılanması halinde borç vadelerinin uzatıl-

ması ve faiz oranlarında indirim söz konusu 

olabilecek.

Yunanistan Başbakanı Tsipras varılan anlaşma-

yı önce bir “büyüme paketi” olarak sunmayı dene-

di. Ancak anlaşmanın imzalanması üzerine tepki-

ler artınca anlaşmaya inanmadığını ancak uygula-

mak istediğini açıkladı. 

23 Kasım 2013’ü 24 Ağustos 2015’e bağla-
yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 
uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-
ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 
getiriyor.

Ayrıntıların arasında dikkatlerden kaçan 
ya da üzerinde daha az durulan nokta ise 
Yunanistan’ın borçlarının ödenmesi ve eko-
nomisinin yeniden yapılandırılması için 
bir fon yönetiminin oluşturulmuş olmasıy-
dı. Almanya bu fon yönetiminin merkezinin 
Lüksemburg olması için ciddi biçimde çalıştı 
ancak neticede fon yönetiminin merkezinin 
Atina’da olması kararlaştırıldı. Anlaşmaya 
göre Yunanistan’ın 50 milyar euroya kadar 
varlıkları bu fona aktarılacak ve bu fon 
Yunan bankalarının ayağa kaldırılması ve 
borçların ödenmesi için kullanılacak.
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Tüm bu ayrıntıların arasında dikkatlerden ka-

çan ya da üzerinde daha az durulan nokta ise 

Yunanistan’ın borçlarının ödenmesi ve ekonomi-

sinin yeniden yapılandırılması için bir fon yöne-

timinin oluşturulmuş olmasıydı. Almanya bu fon 

yönetiminin merkezinin Lüksemburg olması için 

ciddi biçimde çalıştı ancak neticede fon yöneti-

minin merkezinin Atina’da olması kararlaştırıldı. 

Anlaşmaya göre Yunanistan’ın 50 milyar euroya 

kadar varlıkları bu fona aktarılacak ve bu fon Yu-

nan bankalarının ayağa kaldırılması ve borçların 

ödenmesi için kullanılacak. Euro Bölgesi Başkanı 

Jeroen Dijsselbloem’un verdiği bilgiye göre, özel-

leştirmeler de bu fon üzerinden yapılacak. Fon, 

satışlardan elde ettiği gelirlerden 25 milyar euroyu 

Yunanistan’a geri verecek. Bu meblağ Yunan ban-

kalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesinde 

kullanılacak. Bu cafcaflı cümlelerin altındaki ger-

çeklik ise 19.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ku-

rulan Düyun-u Umumiye İdaresi. Yani Yunanis-

tan Avrupa’da kalabilmek (!) için yeni bir Borçlar 

İdaresi’ni kabul etmiş bulunuyor.

Tsipras’ın seçim sürecinde ve sonrasında Yu-

nan halkına en büyük vaatlerinden bir tanesi 

Yunanistan’ın borçlarının bir kısmının silinmesi 

idi. Ancak varılan anlaşma borçların silinmesini 

kesinlikle reddederek karşılıklı müzakereler yo-

luyla yeni bir ödeme planı oluşturulabileceğine 

vurgu yapıyor.

Herkesin Süleyman’ı Kendine

Aslında Yunanistan’daki borç krizi birçok ba-

kımdan ibretlik ve ders verici oldu. Yunanistan’da 

krizin derinleşmeye başlaması 2010 yılına rastlı-

yordu. O dönem Başbakan olan Yorgo Papand-

reu krizin etkilerini azaltabilmek maksadıyla 

Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Avrupa Sa-

vunma Ajansı eski başkanı Nick Witney’in iddiası-

na göre Fransa’nın o dönemki Cumhurbaşkanı N. 

Sarkozy Papandreu’ya verilen yardım karşılığında 

Yunanistan’ın Fransa’da üretilen bir takım aske-

ri ekipmanları satın almasını teklif (!) etti. Bunun 

üzerine Yunanistan Fransa’dan altı firkateyn,15 

tane arama kurtarma süper puma helikopteri ve 

40 Rafale savaş uçağı almayı kabul etti. Fransa’nın 

ardından Almanya’ya geçen Papandreu’ya Alman 

Şansölyesi Merkel de aynı teklifi yaptı. Bunun 

üzerine Papandreu yardım paketi karşılığında 9 

Milyar Dolarlık çeşitli askerî ekipman ve Thyssen-

Krup denizaltı satın aldı. Tüm bunları yaşayan Yu-

nan halkı ise siyasal yelpazesinin tüm renkleriy-

le Euro’da kalmayı bir kimlik meselesi haline dö-

nüştürdü. Troyka ile imzalanan anlaşmayı savu-

nan Tsipras “Euro’da kalmanın başka yolu yok-

tu” derken aslında “Avrupalı kalmanın başka yolu 

yoktu” demiş oluyordu.

Böylelikle birçokları tarafından “radikal sol” 

diye nitelenen SYRIZA’nın pragmatik bir hareket 

olduğunun en güzel örneklerinden birisi de refe-

randum süreci ve referandumun hemen ardından 

yaşananlar oldu. Öyle ki referandumda reddedi-

len kemer sıkma tedbirlerinin neredeyse tama-

mını anlaşmayla kabul eden, üstelik başlangıçta 

bu anlaşmayı “büyüme paketi” olarak yutturmayı 

deneyen Tsipras’ın Che ya da Castro’dan ziyade, 

kendilerinden birisi meclise giremediği için şek-

vaya gelen kimselere “ben varım ya” cevabını ya-

pıştıran Süleyman Demirel’i çağrıştırdığı ortaya 

çıkmış oldu. Neticede varılan anlaşmayla amansız 

kemer sıkma tedbirleri karşılığında yılın ilk altı 

ayı Yunanistan Troyka’dan borç alacak, ikinci altı 

ayı ise Troyka Yunanistan’a borç verecek!

Financial Times’ta yayınlanan bir makale sade-

ce Yunanistan’ın değil Avrupa kapitalizminin te-

mel meselesini ortaya koyuyor. Financial Times’a 

göre “Yunanlılar Euro Bölgesinde ulusal egemen-

lik diye bir şey olmadığını, sadece aşırı piyasa 

yanlısı ekonomik politikaların geçerli olduğunu 

öğrenmiş oldular.” 

Neticede Avrupa’da ve Türkiye’de “sol”un bü-

yük umudu Tsipras Avrupa Birliği tarihinin en 

müdahaleci ekonomi programına boyun eğmiş 

bulunuyor. Ne karşılığında mı? Avrupalı kalmak 

karşılığında…
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Suruç ve Yumuşatılan Zemin

IŞİD bir amaç için üretildi. Bu amaç ise bölgeyi olabildiği ölçüde bir beton mikserinin 
karıştırması gibi karıştırıp yeni bir dizayn için elverişli hale sokmak, büyük bir 
kapışmanın pimini çekerek küresel ölçekte bir dizaynın fırsatını sağlamak. Konuyu 
bu eksende ele almadığımız sürece Suruç’ta patlayan ve dumanı hâlâ tüten silahın 
kabzasındaki parmak izlerini göremeyiz, IŞİD-PKK çatışmasının ateşi ile Türkiye’nin 
büyük çaplı bir savaşla sonuçlanacak bir savaşa çekilmek istendiğini anlayamayız.

Dilaver DEMİRAĞ

İ yi kurgulanmış sağlam 
polisiye tutkunlarının 

iyi bildiği bir şey vardır. 
Esas katile ortalıkta gö-
rünen katil üzerinden 
ulaşılmaz. Gerçek katil 
çoğu zaman tahmin et-
tiğimiz değil, tahmin et-
mediğimizdir. Suruç’ta 
yaşanan saldırı da -tıpkı 
Diyarbakır Mitingi’ndeki gibi- kendine hedef ola-
rak Kürtleri seçiyor ise bilin ki oyunu kurgulayan-
lar bizi buradan vurmaya niyetlenmişler demektir.

IŞİD artık sağır sultanın bile bildiği gibi bir 
örgüt değil daha çok bir aparat. Bu aparat birçok 
elin aparatı yapmak için çalışması sonucu dizayn 
edildi. İdeolojisi ve lojistiği, Vehhabi Selefi Suud ve 
Körfez sermayesinden -ki Körfez bölgesi dünyada-
ki en vahşi sömürünün, yeni insan köleliğinin ya-
şandığı vahşi kapitalist bölgedir, zaten bu ülkelerin 
hiçbirisi gerçek bir ulus devlet değildir; onlar daha 
çok kuyu bezirgânı olmaktan ibarettirler-, gereken 
örgütsel birleşik kaplar Batılı istihbarat teşkilatla-
rından, insan malzemesi ise savaş yorgunu ve hınç 
yüklü bölge ülkelerinin gençlerinden devşirildi.

IŞİD gibi bir süper örgütlenmenin, devletsi bir 
yapılanmanın oluşumunda, batılı istihbarat örgüt-
leri, bölgede süper bir savaşı isteyen bilumum güç-
ler, sermaye imparatorları, silah ve petrol örgütleri 
gibi çok özneli bir güç bloğu kadar, İran’dan İsrail’e 

bölgede türlü hesapları 
olan devletlerin fonksi-
yonunun olduğu inkar 
edilemez, yadsınamaz! 
Örgütün beyni ise Sad-
dam dönemi subayla-
rından Hacı Bekir ile ra-
dikal selefi olan Zerka-
vi. İdeolojik cephanele-
ri ise Ürdünlü Vehhabi 

Selefi Ebu Muhammed Asım Makdisi gibi isimler-
le oluşturuldu.

Bölgede daha önce de kanlı mezhep savaşları 
yaşandı fakat hiçbiri aşırı uçların toplandığı bir ko-
van olan ve aslında büyük oranda bir ABD projesi 
IŞİD’in yarattığı akım kadar sınırları, mezhepleri, 
halkları altüst eden bir hareket ölçüsüne varma-
dı. ABD, İsrail gibi proje sahiplerini göz önünde 
bulundurduğumuzda, IŞİD’in çok büyük bir pro-
je olduğunu, proje sahiplerinin gücü ölçüsünde 
Ortadoğu’da bir üçüncü dünya savaşının yaşan-
makta olduğunu söyleyebiliriz.

Kısacası IŞİD bir amaç için üretildi. Bu amaç, 
bölgeyi olabildiği ölçüde bir beton mikserinin ka-
rıştırması gibi karıştırıp yeni bir dizayn için elve-
rişli hale sokmak, daha ötesi ise belki de büyük 
bir kapışmanın pimini çekerek daha büyük ölçüde 
küresel ölçekte bir dizaynı sağlamak. Dolaysıyla bu 
örgüt söz konusu amaçlar gerçekleşmedikçe tam 
olarak bölgeden sökülüp atılmayacak.
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Konuyu bu eksende almadığımız sürece 
Suruç’ta patlayan ve dumanı hâlâ tüten silahın 
kabzasındaki parmak izlerini göremeyiz, göreme-
diğimiz müddetçe de esas itibariyle IŞİD-PKK ça-
tışmasının ateşi ile Türkiye’nin büyük çaplı bir sa-
vaşla sonuçlanacak büyük dizayn için savaşa çe-
kilmek istendiğini anlayamayız.

PKK’nın Propaganda Makinesi ve 
Batı Eksenli Algı Mühendisliği

Öncelikle şunu teslim etmek gerekir, PKK 
çevreleri hükümetten çok 
daha başarılı bir propagan-
da yürüttü, hükümetin Su-
riye politikasındaki boş-
lukları, acemilikleri iyi tes-
pit etti, ardından IŞİD üze-
rinden estirilen İslâmofobi 
rüzgârları ile yelkenini şi-
şirerek uluslararası kamu-
oyunda IŞİD karşısında ba-
tıya yakın, laik, özgürlükçü 
yeni sol bir siyasi örgütlen-
me imajını iyi çizdi. YPJ adı 
verilen kadın gerilla teşkilat-
ları ile batılı feminist mahfil-
lerden Rojova’da sanki femi-
nen bir yönetim teşkil edilmiş 
imajı çizildi. Kısacası batıda-
ki liberal, sol liberal hatta sağ 
çevreler olmak üzere kamuo-
yunu yönlendirme yeteneğine 
sahip kesimleri kendi safına 
çekerek IŞİD ekseninde estiri-
len korku iklimini kendi lehi-
ne çevirdi. Türkiye ise batı ka-
muoyunda IŞİD’e her tür des-
teği veren, “İslâmcı diktatör” tara-
fından sırtı sıvazlanan bir devlet imajına oturtul-
du. Tüm bunlar hiç de rastlantısal değildi. Medya 
aracılığı ile algı mühendisliği yapanlar PKK çev-
relerini bu noktada gayet iyi kullandılar ve kul-
lanıma teşne bu hallerinden fazlası ile istifade et-
tiler. Türkiye ise, buradan peşmergenin oraya si-
lah sevkiyatı yapmasına imkân sağlayan, PYD’li 
yaralıların tedavisini kendi hastanelerinde yapan, 
Kobani’de IŞİD saldırısı sırasında oradaki siville-
ri ülke içine taşıyan, hatta PKK’nin Kobani üze-
rinden enternasyonal taburlar oluşturmasına göz 

yuman kendisi değilmiş gibi Kürtlere düşmanlık 
güden ve sanki IŞİD’i PKK’yı boğsun diye sonu-
na kadar destekleyen bir ülke imajına özenle yer-
leştirildi.

Şu anda Türkiye ateşteki kestaneleri alması is-
tenen maşa rolüne rıza göstermedikçe kendi için-
de bir Kürt-Türk iç savaşına adım adım yaklaş-
tırılan, ülkedeki selefi sempatizanların Suriye’ye 
savaşmaya gitmesine göz yummasına rağmen 
IŞİD’in de boy hedefi haline gelerek dört koldan 
sıkıştırılan ülke konumunda. Bu durumu Kıyamet 
Çanı isimli kitabımda analiz etmiştim:

“ABD bir yandan Esed’e 
yönelik silahlı mücade-
le içinde isyancı gruplar-
dan daha ılımlı olanları 
-ABD’nin çıkarlarına hiz-
met etmeyi kabul etmiş olan-
ları- savaşta dengeleri de-
ğiştirmeyecek ölçüde silah-
landırarak ve asla Esed’in 
hava gücüne ya da ordusu-
na müdahale etmeden, yani 
Suriye rejimine saldırma-
dan sahaya sürmekte. Di-
ğer yandan ise, bu şekilde 
Esed’in iktidarda kalmasını, 
ama hiçbir biçimde de güç-
lü bir konumda olmamasını 
sağlayarak, İsrail ve ABD 
için tehdit oluşturmaması-
nı temin edecek. Esed ne za-
man ABD’ye diz çöküp İsra-
il ile onun şartlarına uygun 
biçimde görüşmeleri sağlar, 
asiler ile anlaşmaya gide-
rek ABD’nin istediği gibi ik-

tidarını muhalifler ile paylaş-
maya razı olursa, o zaman sahadaki silahlı güç-
lerle yapılan operasyon son bulmuş olacak. O za-
mana kadar ise Suriye’de insanların kanı akma-
ya devam edecek. Türkiye ile ABD arasındaki te-
mel anlaşmazlık da burada. Türkiye, bölgenin bir 
an önce sükûn bulmasını ve stratejik ortaklık ku-
racağı bir rejimin oluşmasını istiyor. ABD ise tam 
tersine, Suriye’de Türkiye’nin güçlenerek bir böl-
gesel süper güç olarak var olmasını, iktidarda çok 
da hazzetmediği İslamcı eğilimleri olan, Osman-
lı “megalo ideası” peşinde koşan bir ülke olması-
nı istemiyor. ABD, hem İran’la, hem de Türkiye ile 

Suriye’de ABD için şu an saha-
da kara gücü olarak IŞİD’e 
karşı savaş verecek, üstelik 
de laik olduğu ve IŞİD’in can 
düşmanı olduğu iyi bilinen tek 
güç Suriye Kürtleri. Suriye 
Kürtleri her bakımdan ABD 
için en elverişli güç. Öncelikle 
kendilerine bir yönetsel alan 
tanınmak kaydı ile bu güç-
ler uluslararası her tür işbir-
liğine açık. Suriye’de Rojava 
kantonlarının yönetiminde-
ki siyasi güç olan PYD batı-
nın güvenini kazandı; hem 
Suriye rejimi, hem Batı, hem 
Irak Kürdistan’ı, hem Rusya 
ve İran gibi bölgesel güçlerin 
güven duyabildiği bir siyasi 
grup.
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iş tutarak her ikisinin de bölgesel hegemonya kur-
mak için birbiri ile mücadele etmesinden memnun 
olur. Çünkü ABD, tıpkı İsrail gibi, bölgede hege-
mon olacak bir süper güç istemiyor. Tersine, bölge-
deki devletlerin kendisine sürekli ve koşulsuz ola-
rak evet diyecek konumda olmasını istiyor. Tam da 
bu nedenle, Türkiye’den önceliği Esed’e değil IŞİD’e 
vermesini istemekle birlikte Türkiye’nin savaşa gö-
nülsüz olduğunu fark ederek B planını da hazırla-
maktalar. Bu plan, Türkiye’yi içerde ve dışarıda sı-
kıştıracak ve bir anlamda ABD’ye razı edecek ni-
telikte.”1 

Türkiye bu role uyum sağlamadığında ise sopa 
açık bir biçimde sallanmakta. Başta da ifade etti-
ğim gibi, ABD ve diğer Batılı güçler IŞİD ile karada 
savaşmak konusunda oldukça gönülsüzler. ABD 
başkanı Barak Obama IŞİD ile savaş stratejisini or-
taya koyduğunda, Amerikalıları buna ikna etmek 
için ABD askerlerinin karaya ayak basmayacağı-
nı söyledi. Şu an için istenilen düzeyde olmasa da 
Irak’ta savaşacak güç mevcut. Hâlâ zaman zaman 
IŞİD karşısında nal topluyor olsa da Irak ordu-
su sahada ama esas olarak askeri kapasitesi arttı-
rılan Irak Kürdistan’ının askeri gücü Peşmergeler 
bu savaşta en çok ümit bağlanan güç. Nitekim as-
keri kapasitesi arttırılmış peşmerge Irak da IŞİD’e 
karşı etkin oldu. Dolayısıyla esas sorun Suriye’de 
bunu kimin yapacağı. Suriye’de hâlihazırda saha-
da olan ÖSO ve İslâmî Cephe dışında IŞİD ile sa-
vaşabilecek yegâne güç Kürtler... Bu durumda, 
Suriye’de ABD için şu an sahada kara gücü ola-
rak IŞİD’e karşı savaş verecek, üstelik de laik ol-
duğu ve IŞİD’in can düşmanı olduğu iyi bilinen 
tek güç Suriye Kürtleri. Suriye Kürtleri her bakım-
dan ABD için en elverişli güç. Öncelikle kendileri-
ne bir yönetsel alan tanınmak kaydı ile bu güçler 
uluslararası her tür işbirliğine açık. Suriye’de Ro-
java kantonlarının yönetimindeki siyasi güç olan 
PYD batının güvenini kazandı. Üstelik hem Suriye 

rejimi, hem Batı, hem Irak Kürdistan’ı, hem Rus-
ya ve İran gibi bölgesel güçlerin güven duyabildi-
ği bir siyasi grup. Nitekim ABD ve Peşmerge’nin 
silah desteği ile IŞİD’i Kobani’den, Tel Abyad’dan 
ve son gelen bilgilere bakılırsa Haseke’den sür-
dü. Suriye Kürtlerinin askeri gücü PYD, Peşmer-
ge, diğer Kürt gruplar ve ÖSO’dan oluşan koalis-
yon IŞİD ile savaşıyor. ABD ve Batı nezdinde İh-
van elverişli bir unsur değil, çünkü her an değişe-
bilir. Arap Baharı, Batı’ya bölgedeki Batılı yaşam 
biçimine açık olmadan, Batı ile iş tutabilecek güç-
lerin siyasi olarak başarı şansının pek olanaklı ol-
madığını gösterdi. Batı’nın, baharın kışa dönmesi-
ne istekli olma nedeni de bu. Yani Batı artık ılımlı 
İslâm modelinden vazgeçmiş durumda. Olaya bu-
radan bakıldığında, İsrail için bir güvenlik tehdi-
di olmayan, tek isteği bölgesel özerklik olan Kürt-
lerin tam da Batı’nın aradığı türden bir muhalefet 
olduğu açık. Üstelik son derece de iyi savaşmakta-
lar. Tüm bunlardan dolayı Batı, Suriye’de PKK ile 
iş tutabileceğini ortaya koydu.

PYD ile ABD arasında görüşmeler olduğu gibi, 
Kobani’de PYD, ABD’ye hava saldırılarında kara-
dan koordinat veren bir güç. Üstelik Türkiye’nin 
desteklediği ÖSO da can düşmanı IŞİD karşısında 
Kobani’de PYD ile birlikte savaşıyor. Bütün bun-
lardan dolayı, ABD Kobani’deki direnişçilere silah 
yardımı yapmakla kalmadı, Türkiye’yi peşmer-
ge güçlerinin Kobani’ye geçmesine “ikna” ederek, 
Kobani’ye lojistik destek sağlanmasını mümkün 
kıldı. Bir de üstüne, Türkiye’ye adeta hadi ora-
dan dercesine, PYD ile PKK bir değil, dedi. Böyle-
ce dolaylı yoldan Türkiye’ye, onun en büyük düş-
manı olan PKK’ya da, “Benim için şu an gereklisi-
niz, öyleyse gelin IŞİD’e karşı beraber savaşalım, 
ben havadan siz karadan IŞİD’i vuralım, ben de 
size birleşik Kürdistan hayalinizi sağlamış olayım” 
dedi. Böylece dolaylı yoldan Türkiye’ye, kendisi 
ile işbirliği yapmaması halinde onu PKK ile vura-
bileceği mesajını iletmiş oldu.

ABD, Türkiye’yi kara gücü olmaya ikna etmek 
için uğraşmak yerine Suriye’de, sahadaki karasal 
müttefiki olarak Kürtleri kullanmayı daha makul 
bulmakta. Nitekim İncirlik’in alternatifi olacak 
biçimde Erbil’de bir üs yapılanmasına gidiliyor. 
Böylece ABD Türkiye’yi giderek kendi iç sorunla-
rına terk ederek, diğer yanda da fazlasıyla heves-
lendirilmiş Kürtlerle baş başa bırakarak hüküme-
tin barış planına bir anlamda çomak sokmuş olu-
yor. ABD, PYD kartını sahaya sürerek Türkiye’ye 
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sopa sallamakta. Bu durumun uzun vadeli sonuç-
larının ise Türkiye’nin pek de hayrına olmayacağı 
çok açık. Nitekim geçen yıl Kurban Bayramı’nın 
son günü başlayan ve yaklaşık dört beş gün süren 
Kobani eylemleri Türkiye’ye korktuğu şeyi, yani 
bir iç savaş tehdidini de hatırlatmış oldu. Böylece 
Türkiye bir kez daha devre dışı kalırken Kürtlerin 
yıldızı her yerde parlıyor.2

Görüldüğü gibi Türkiye’nin önüne iki seçenek 
konmuş durumda, ya IŞİD ile Koalisyon çatısı al-
tında savaş ya da kendi iç çatışmaları ile istikrarsız-
laştırılmış bir Türkiye. Zemin bu denli kırılgan iken 
AKP’nin son seçimde ve halen Cumhurbaşkanının 
başını çektiği biçimde hedefe sürekli Kürt siyasi 
hareketini oturtmak, Kürtlerle barışta son aşama-
ya gelinmişken milliyetçilerin önünü kesmek adı-
na barış masasından kalkarak kendisi için yegâne 
kurtarıcı konumundaki Öcalan’a tecrit uygulaya-
rak dışarıdan her tür görüşmenin dışında tutmak 
kendisine dönük stratejilere çanak tutmaktan baş-
ka bir işe yaramayacaktır. Evet bu doğru bir tes-
pit ama yarı doğru. Çünkü Dolmabahçe mutaba-
katı PKK silahlı unsurlarını tamamen ülkeden çek-
medikçe bir demir leblebi olma riskini taşıyor. Ama 
diyelim ki AKP çevresi bu yanlıştan döndü o zaman 
sorun çözülecek mi? Bundan dönecek olursa Türk-
leri kaybeder, Kürtleri kazanırsa ise Orta Anadolu 
ve Batı bölgelerindeki seçmen MHP’ye kayar. Her 
halükarda kaybeden AKP olur. O yüzden silahlan-
ma ile son bulmayan barış görüşmelerinin ne anla-
ma geldiğini analiz etmek bir zorunluluk.

Kırk Katır mı Kırk Satır mı?

Öcalan, Erdoğan’a açık bir biçimde en çok is-
tediği şeyin anahtarını sundu. Ortadoğu’da bir güç 
olup tüm bölgeyi emperyalist işgalci güçlere karşı 
seferber etmek mi istiyorsun, bunun yolu Kürtler-
den geçer. Öyle ise Kürtlere tüm özgürlüklerini ver 
ve birlikte Ortadoğu’da etkin güç olarak bölgeye 
barış ve özgürlük getirelim. Çünkü Kürtlerin özgür-
lükleri sadece ana dil üzerindeki kısıtların kalkıp 
kimlik haklarının iade-i itibarından geçmiyor. Açık 
ve net ki Kandil, Türkiye’ye saldırıları durdurup si-
lahlı militanlarını sınır dışına çıkartmak için bölge-
sel özerklik ve kendi yönetimini istiyor. Yani PKK 
Suriye ve Türkiye’yi kapsayan bir federatif, ama 
bunun kılıfının Avrupa Özerklik Şartı ile hazırlan-
dığı bir entegrasyona karşılık kendi yöneteceği bir 
toprak istiyor. Yani, ver Kuzey ve Batı Kürdistan’ı al 

barışı. Benzer bir anlaşma süreci Irak Kürdistan’ı ile 
de olmuş Türkiye hakikaten Kürtlerle entegrasyo-
nun mümkün olacağı Kürdistan’daki üç parçanın 
Türkiye ile birleşmesi ile bölgede adeta bir alt süper 
güç konumuna geçeceği noktaya gelmişti. Türkiye 
Kürdistan petrollerini uluslararası pazarlara ulaş-
tıran bir ana üs olmanın yanında, Kürdistan’da 
petrol sahalarını işletecekti. Trans Kafkasya Boru 
hattı anlaşması ile doğal gazın Avrupa’ya ulaştırıl-
masında büyük bir imkân alanı yakalayan, Rus-
ya ile Ukrayna krizi ile çok yakınlaşan ve giderek 
Şanghay Beşlisi hattına giren, bunun karşılığında 
Çin ile gelişmiş silah teknolojisine sahip olacak bir 
anlaşma imzalayan, Rusya’nın doğalgazını Avrupa 
pazarlarına ulaştırmada ana unsur haline gelen ve 
bir anda bölgenin enerji devi haline gelerek bölge-
nin en güçlü devleti olma sürecine giren Türkiye 
tam bu noktaya yaklaşmak üzere iken IŞİD sahneye 
çıktı. Önce Musul’u ele geçirdi, Musul’da konsolos-
luktaki görevlileri rehin alarak Türkiye’yi kilitledi. 
Ardından doğal müttefikleri olan Sünni Araplar ile 
Bağdat’a ilerlemesi beklenen IŞİD bir anda strate-
ji değiştirip Irak Kürtlerine Sincar’a saldırdı, IŞİD 
karşısında tutunamayan peşmerge bölgeyi terk 
edip ezidilerin eline geçince devreye ABD ve batılı 
müttefikler girdi. Böylece o andan itibaren Türkiye 
zemin kaybetmeye başladı.

Tam Irak Kürtleri IŞİD karşısında sıkıntılı du-
rumdayken bu kez IŞİD Suriye’de Kürtlerin üç 
kantonundan biri olan Kobani’ye saldırdı ve hız-
la ilerleyip burasının yüzde 70’ini ele geçirdi. Bu 
hamle ile Türkiye sıkıştı ve PKK ile yürüyen barış 
görüşmeleri bir anda sıkıntılı bir hal almaya başla-
dı. Bu süreçle ilginç bir çakışma yaşandı. Aynı dö-
nemde Türkiye PKK’yi silahsızlandırma yolunda 
önemli mesafe almışken İran, Kandil’i toplarla döv-
meye başladı ve Karayılan İran tarafından bir süre-
liğine alıkonuldu. 2011’de yaşanan bu gelişmele-
rin ardından İran ikinci defa, Mayıs ayında Kandil’i 
bombaladı. Bu iki süreç arasında PKK ile süregelen 
müzakereler giderek Kandil’in ayak sürüdüğü bir 
sürece dönüştü. Bu olaylar yaşanırken ABD dış po-
litikası açısından stratejik yeri olduğu bilinen CFR 
(Council on Foreign Relations-Dış İlişkiler Kon-
seyi) yayın organı Foreign Policy KCK eş başka-
nı Cemil Bayık ile bir röportaj gerçekleştirdi, Ba-
yık söz konusu röportajda açık bir biçimde ateş-
kesi gözden geçirebiliriz diyerek havlu atmaya is-
tekli oldukları görüntüsünü verdi.3 Bütün bu sü-
reçlerde önemli bir gelişme daha yaşandı. ABD ile 
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İran giderek yakınlaşan bir noktaya gelmeye başla-
dılar ve Obama yönetimi ile İran arasında IŞİD ek-
senli bir ortaklık ihtimali gündeme gelmeye başla-
dı. Nihayetinde de ABD ile İran anlaşma yaparak 
İran’ın sahaya dönmesi sağlandı. Nükleer anlaş-
ma sonrası Robert Fisk’in ABD Şiileri seçti deme-
si4 süreci net olarak ortaya koymuş oldu. Yani ABD 
Irak’ı ve Suriye’yi açıkça İran’a bırakırken Yemen’de 
onun önünü keserek Suud’u şimdilik harcamaya-
cağı mesajın vermiş oldu. 

Bu olaylar ile Kobani’de ABD’nin Kürtle-
ri desteklemesi ve PYD’nin ABD desteği ile IŞİD’i 
Haseke’ye kadar sürerek Rakka’ya saldırısı ile so-
nuçlanacak bir sürecin önünü açması arasında bir 
bağ olduğu kesin. İşte bu süreç sonrası Türkiye, 
Kürt barışının birtakım maliyetleri olduğu düşün-
cesi ile özellikle de Kobani’de yaşananlar sonrası 
frene sert biçimde asıldı ve Dolmabahçe mutabaka-
tı rafa kalktı. Bunun hemen ardından gelen Kandil 
mahreçli “silah bırakma bizim irademizdedir bize 
hiç kimse dışarıdan silah bıraktıramaz” açıklaması 
ise malumun ilanı oldu.5 KCK bu açıklamada açık 
ve net olarak şunları söylüyordu: “Türkiye’nin de-
mokratikleşmesini ve Kürt sorununun çözümünü 
isteyen çok farklı kesimler ve bireyler HDP içinde 
yer almaktadır. Dolayısıyla böyle bir çağrıyı HDP 
yapamayacağı gibi, mevcut İmralı koşullarında bu-
lunan Önder Apo’nun da böyle bir çağrıyı yapma-
sı mümkün değildir!” KCK açıklamasında, çözüm 
sürecinin devam edebilmesi için üç adımın atılması 
gerektiği ifade edildi. KCK’ya göre bu üç adım şun-
lar: “Tahkim edilmiş ateşkes, İmralı’daki Abdullah 
Öcalan’ın serbest bırakılması ve örgütüyle, tüm si-
yasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle, yazarlarla, 
sanatçılarla, toplumun birçok kesimini temsil eden 
kişilerle her an görüşebilmesi, Meclis’in devreye gi-
rerek üzerinde anlaşılan çözüm adımları yasal ve 
anayasal güvenceye kavuşturması.”

Görüldüğü gibi bu koşullar AKP hükümetinin 
yapması olanaksız koşullar. Barış sürecinde atılan 
kısmi adımların bile MHP’yi %17’lere çıkardığı dü-
şünülürse AKP bu adımları attığı takdirde MHP’nin 
oy oranının %25’leri bile bulması içten değil. Ana 
muhalefeti MHP’nin temsil ettiği bir mecliste ise 
Anayasa noktasında radikal bir dönüşüm içeren 
Dolmabahçe mutabakatının hayata geçmesi müm-
kün olamayacağından PKK bu durumda asla silah 
bırakmayacak, üstelikte çeşitli gerekçeler ile ateşke-
si de devam ettirmeyecektir.

Açık ve net ki AKP için barış süreci artık bir sınır 
noktasında. PKK silah bırakmadığı sürece, mevcut 
kitle siyaseti şartlarında olanak dışı. Ve PKK silah-
sızlanmadıkça bir iç savaş tehdidi Türkiye’nin te-
pesinde sallanan demokles kılıcı olarak kalacaktır. 
Görüldüğü gibi Türkiye bir yandan IŞİD üzerinden 
diğer yandan PKK üzerinden bir iç çatışma atmos-
ferine itilerek milliyetçilikler yükseltilerek tam bir 
ateş çemberine alınmakta. 

Uluslararası egemen güçler, kendilerince İslam-
cısız Ortadoğu planı doğrultusunda, hâlihazırda 
İslamcılığın muhafazakârlaşmış bir versiyonu ola-
rak gördükleri AKP’nin iktidarda -Erdoğan’ın et-
kin- olduğu ve bölgeye sürekli müdahil olan aktör 
bir Türkiye’yi silmek istiyorlar. Suruç bu bağlamda 
birilerince verilmek istenen açık bir mesaj olarak 
okunabilir.

Dipnotlar
1 Dilaver Demirağ, Kıyamet Çanı-IŞİD Üzerinden Son Savaş 

mı?, Hayy Kitap Yayınları, İstanbul 2014, s. 16-17.
2 Demirağ, a.g.e., s. 20, 22.
3 http://www.evrensel.net/haber/74022/bayik-ateskesi-

gozden-gecirebiliriz
4 http://www.internethaber.com/abd-ortadoguda-siileri-secti-

801519h.htm
5 http://www.mynet.com/haber/guncel/kck-silah-birakma-

iradesi-bize-ait-1882451-1

ABD, Türkiye’yi kara gücü olmaya ikna etmek için uğraşmak yerine Suriye’de, saha-
daki karasal müttefiki olarak Kürtleri kullanmayı daha makul bulmakta. Nitekim 
İncirlik’in alternatifi olacak biçimde Erbil’de bir üs yapılanmasına gidiliyor. Böylece 
ABD Türkiye’yi giderek kendi iç sorunlarına terk ederek, diğer yanda da fazlasıyla 
heveslendirilmiş Kürtlerle baş başa bırakarak hükümetin barış planına da bir anlam-
da çomak sokmuş oluyor. Dahası ABD, PYD kartını sahaya sürerek Türkiye’ye sopa 
da sallamış olmakta. Bu durumun uzun vadeli sonuçlarının ise Türkiye’nin pek de 
hayrına olmayacağı çok açık.



23

 Umran • Ağustos 2015

B ilindiği üzere Selahat-
tin Demirtaş’ın 6-7 Ekim 

olayları olarak neticelen soka-
ğa çıkma çağrısı yaptığı gün-
lerin hemen evvelinde Tür-
kiye için farklı bir atmosfe-
rin yapı taşları döşenmektey-
di: Çözüm sürecinin yasalaş-
ması, çözümün toplumsal tabana yayılışındaki ar-
tış, tezkere öncesinde İmralı ile Ankara arasında-
ki görüşme trafiği… Ne var ki, Abdullah Öcalan, 
kendisine güvenilmezliğini vurgulayanları haklı 
çıkartan bir şekilde tehdit ve şantaj mesajları ver-
mekten geri kalmadı:

“Kobani kuşatması, sadece Kürt halkının de-
mokratik kazanımlarını hedeflemekle kalmayıp 
Türkiye’yi de yeni bir darbe sürecine sokacaktır.” 

Öcalan’ın araladığı kapıdan Kandil’in girme-
si ve HDP üzerine kurulan baskının sonuç ver-
mesi de gecikmedi. Demirtaş’ın sokağı işaret et-
mesiyle bir anda ülke yangın yerine döndü, can 
ve mal güvenliği yok denecek noktalara geldi ve 
iki gün içinde kırka yakın insan öldü. Bu olay, 
aynı zamanda Kürt ulusalcılığının maya tutması 
ve muhtemel bir “iç savaş” senaryoları ihtimalini 
kuvvetlendirdi. Bununla birlikte Kürt siyasî hare-
keti, savaş taktiğini kır/dağ gerillasından şehirlere 
taşıyabilecek bir zemine sahip olduğunu da gös-
termiş olduğu göz ardı edilmemesi gereken hayati 
derecede önemli bir gelişmedir. 

Ajitasyonlar Gerçekleri 
Örtmüyor!

Maalesef geçmişte PKK, 
sol ve bilumum biçimsiz ör-
gütlerin bir araya gelerek 
Rojova’da katliam var hastag-
lerinde olduğu gibi, IŞİD’in 
Kobani kuşatmasında “akla 

karşı tezlerin” ortaya saçıldığına şahit olmuş-
tuk. Kobani kuşatmasından önce kentin çevre-
siyle birlikte nüfusu kabaca yüz binken, bugün 
Rojava’dan gelen Kürt mültecilerin sayısı nere-
deyse iki yüz bin. Bütün bunlara rağmen uluslar 
arası senaryoların da etkisi ve katkısıyla “radikal 
İslâmcı örgüt” yaftalarıyla kopartılan İslâm düş-
manlığı paranoyası bir kez daha o günlerde ülke 
gündemine oturmuştu. Oysa Güney Doğu’da PKK 
ve ona bağlı yapılanmalar bölgede oluşturdukları 
tekelci model sayesinde karşılaştığı ve İslâmî ki-
şiliği aşikâr olan insan unsurunu tahkir eden, so-
kak ortasında sopalarla saldıran, yetmedi bıçakla-
yan, yetmedi ardından kurşunlayan, can havliy-
le kaçıp binalara sığınanları camlardan atıp üze-
rinden araçla geçen, kafasını sopalarla ezip tanı-
namayacak hale getiren vahşileşmiş bir operasyo-
nu devreye soktular. Bununla beraber devletin gü-
venlik zafiyeti bir anda tavan yaptı. Adeta “Ner-
de bu devlet?…” dedirten günlerden geçtik. Bir 
emniyet görevlisi öldürüldüğünde, bir diğeri ya-

Ömer Faruk KARAGÜZEL

Yaşanan olay neticesinde iyice taşeronlaşan sol bloğun hedefinde neler var? Suruç 
faciasının ardından kimler sokakta? Suruç’taki patlama kime ne söyledi? Suruç’taki 
olayların ardından hangi sloganlar atıldı? Olay sonrası Suriye muhalefeti hakkında 
neler söylendi? Patlama sonrası nerelere molotof atıldı, nereler ateşe verildi, kimler 
hangi silahı ellerine aldı? En önemlisi, patlama sonrası en büyük düşman kim ilan edildi?

Suruç’ta Yaşananlar 
Üzerine Notlar
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ralandığında bir saat içinde katillerini bulan tim-
ler maalesef Yasin Börü’yü ve diğerlerini koruya-
madı. Kafa kestiğini iddia edip dünyanın gözünü 
Kobani’ye dikmeye çalışmak için ülkeyi karıştıran, 
yakan yıkan, ocaklara kor düşüren PKK; “IŞİD vah-
şiyse biz daha vahşiyizdir” dedirtmeyi çok başarılı 
şekilde becerdi. Ardından CHP, ardından Gezi kal-
kışmasının tüm varyantlarıyla birlikte. “Kobani’de 
siviller katlediliyor” ajitasyonun da ne kadar gerçek 
olduğu geç de olsa görülmüş oldu ama önemli olan 
propaganda üretmekti, ürettiler de.

Peki, buradaki asıl mesele, ajitasyonun ana 
kaynağı nedir? Bölge içinde tam bir güç savaşının 
hâkim olduğunu söylemek mümkün. Orta sınıf ağ-
lak sol medyatörlerin kavramaktan uzak oldukları 
bir durum bu. IŞİD karşısında darmadağın olanla-
rın timsah gözyaşları da diyebiliriz. Mesele o topra-
ğın elde tutulması, orada belli bir siyasî hâkimiyetin 
kurulması. Etyen Mahçupyan’a göre; 

“Türkiye’nin ortak müdahale teklifine Batıdan 
destek gelmediği gibi, PKK/PYD de Türkiye’nin 
bölgeye girmesini istememekte. İstenen şey, 
Türkiye’nin silah yardımı yap(tır)ması ve bunun 
risklerini tek başına üstlenmesi. Yani Suriye ile sa-
vaşa girilmesi, IŞİD’le tek başına mücadele edilmek 
zorunda kalınması ve çatışmanın Reyhanlı patla-
masını hatırlatan olaylarla Türkiye içine taşınması. 
Bu teklifin yapılabilmesini mümkün kılan bir psi-
koloji olduğunu biliyoruz. Ama Kürt siyasi hareke-
ti sadece psikoloji üzerinden mazur görülecek bir 
noktada değil. İsyana davet hamlesinin stratejik bir 
tercih olduğunu kabul etmek durumundayız. Do-
layısıyla bunun siyasi bedelini de PKK ödeyecek.”

Saldırı Bir Rövanş mı, Propaganda mı?

Suruç’taki patlama sonucunda ortaya çıkan tab-
lo elbette Türkiye’yi sarstı. 100’den fazla insanın ya-
ralandığı, 32 kişinin öldüğü olay pek çok yönüyle 
kritiktir. Olayın arkasında hangi güçler, kimler var 
pek bilinmiyor ama bir takım ayak izlerini meşru-
laştıracak verileri barındırıyor. Pek tabi Türkiye bu 
türden, doğrudan sivilleri hedef alan bir saldırıya 
alışkın değil. Daha önce Gaziantep’te, Reyhanlı’da, 
Diyarbakır, Adana ve Mersin’de denenmiş bir sal-
dırıydı. Onlarca gencin ölümüne neden olan bu 
olaydan hareket eden ve “kan siyaseti” güden çev-
relerin IŞİD üzerinden Müslümanlara karşı inti-
kam naraları atmasını da asla görmezden geleme-

yiz. PKK’nın gençlik yapılanması olan YDG-H mili-
tanlarının İstanbul-Gaziosmanpaşa’da IŞİD’çi oldu-
ğunu iddia ettiği 45 yaşındaki Mürsel Gül’ü silah-
la vurarak katletmesi de hatırlanabilir. Suruç sal-
dırısının ardından özellikle HDP çevresince dindar 
insanlar potansiyel IŞİD’çi gibi gösterilmeye çalışı-
lırken Doğan Haber Ajansı, Suruç’taki saldırıyı dü-
zenleyen canlı bomba Abdurrahman Alagöz’ün ai-
lesiyle yaptığı görüşmeyi haberleştirirken, ailenin 

tamamının Kur’ân-ı Kerim okumayı bildiğine özel-

likle vurgu yapması 11 Eylül’den sonra Müslüman-

ları hedef alan İslâm karşıtı haberleri akıllara getir-

di. Neresinden bakılırsa bakılsın, şimdilerde bu ve 

benzer olaylar üzerinden şantajı devreye sokanlar 

için İslâm’ı ve Müslümanları hedef almak hem ülke 

dışındaki gelişmeler hem de ülke içi hareketlenme-

ler açısından oldukça kullanışlı bir taktik. Olayla-

rın hemen ardından doğuda pek çok bölgede “sa-

kallı” kimselerin yolları kesilmiş, kimlikleri sorul-

mak suretiyle tahkir edilmiş, kinle hareket edile-

rek darp edilmeye çalışılmıştır. Hatta TRT’de yapı-

lan yorumlarda IŞİD ve PYD’nin terör örgütü ol-

duğunu ifade eden yorumcular sırf sakallı olmala-

rından dolayı “IŞİDçi” olarak yaftalandı. Halen top-

lumsal alanın duygu siyaseteni oluşturan hınçlılar/

kalemşörler bu metaforu olur olmaz her yerde kul-

lanarak kendi söylem alanlarını diri tutma gayre-

ti içindeler. Akif Emre’nin deyimiyle “Kürt siyase-

ti” adı altında etnik temelli oluşumun sempatik-

leştirilmesi. Kürt halkı üzerindeki tekelci tahak-

kümün özgürlük soslu bir projeye dönüştürülmesi 

için IŞİD türü karşı-şiddet masumlaştırıcı işlev gör-

mektedir”. Açıkça ifade etmek gerekirse, tanınma-

mak için yüzlerini örten, ellerinde uzun namlulu 

silahlarla sokaklarda cirit atan sol örgüt militanları-

nın ajitasyona dayalı propagandaları dışında bir şey 

beklemek doğru olmazdı zaten.

Tahmin edilebileceği üzere Suruç’taki patlama-

nın faturasını vakit kaybetmeden AK Parti’ye, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin 

Suriye politikasına çıkaran, ölümleri bu çerçevede 

araçsallaştıran, malum anlayışın ürünü pek çok 

yazı kaleme alındı medyada. Seküler Kürt siyasî 

hareketi hem içerde hem dışarıda “ılımlı İslâm”ın 

temsilcisi olarak görülen hükümet karşısında sü-

rekli bir biçimde allanıp pullanıyor. Bununla bir-

likte AK Parti ile Cumhurbaşkanı arasında üslup ve 

tarz bakımından ayrışmanın vuku bulduğu sürekli 
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biçimde işlenip duruyor. Çözüm süreci olarak ad-
landırılan açılım politikalarını her türlü riski göze 
alarak başlatan siyasi aktör, olup bitenlerin tek so-
rumlusu konumuna oturtuluyor. 

Henüz tüm boyutlarıyla aydınlanmayan 
Suruç’ta yaşanan olayı izah etmeden evvel düşün-
memiz ve sormamız gereken birtakım sorular var: 
Yaşanan olay neticesinde iyice taşeronlaşan sol blo-
ğun hedefinde neler var? 
Suruç faciasının ardından 
kimler sokakta? Suruç’taki 
patlama kime ne söyledi? 
Suruç’taki olayların ardın-
dan hangi sloganlar atıldı? 
Olay sonrası Suriye muha-
lefeti hakkında neler söy-
lendi? Patlama sonrası ne-
relere molotof atıldı, ne-
reler ateşe verildi, kimler 
hangi silahı ellerine aldı? 
En önemlisi, patlama son-
rası en büyük düşman kim 
ilan edildi?

Son sorunun ceva-

bından başlarsak: Su-

ruç saldırıları sonrası pek 

tabi en büyük düşman, 

Fransa’daki ve pek çok 

Avrupa ülkesinde meyda-

na gelen olaylarda olduğu 

gibi İslâm ve Müslümanlar 

ilan edildi. Sıcak çatışma-

ların yaşandığı Kobani’ye 

oyuncak götürdükleri-

ni iddia edenlerin, Gazi 

Mahallesi’nde ellerinde si-

lahlarla ne işleri var? Ger-

çekten ellerinde tuttukları 

silahlar mıdır bu oyuncak-

lar? Sınır dışı savaşçılardan 

şikâyetçi olanların sınır dışı savaşçılık oynamaları-

nın makul bir izahı olabilir mi? Suriye’de Esed re-

jimi ve işbirlikçileri sayesinde yüz binlerce insanın 

ölümü karşısında sessiz kalan sol çevreler, nasıl bir 

yalan içindedir? Soruları çoğaltmak mümkün, ama 

bunlar neticede korku salma, korkuya düşürme, 

yıldırma gibi anlamlar taşıyan dehşet taktiğinin bir 

parçası olmaktan başka bir işleve sahip değil. 

Tekrar tekrar hatırlamak gerekir ki hiçbir ajita-

tif müdahale kendiliğinden ortaya çıkmaz; varolan 

sorunların, niyetlenen amaç ve hedefler doğrultu-

sunda yönlendirilip, istismar edilmesine dayanır. 

6-7 Ekim’de Kobani’nin hesabını Yasin Börü’lerden 

soranlar bu kez de daha çok İstanbul’da elle-

rindeki mavzerlerle sokağa inip dehşet saçtı-

lar. Alibeyköy’de iki İETT şoförünü rehin almak-

la, Adana’da Müslüman 

esnafın işyerlerine saldı-

rıp malları gasp etmek-

le, Diyarbakır’da tek suçu 

otomobil taşıyan bir gari-

banın ekmek teknesi tırı 

yakmakla, birçok bölge-

de güvenlik güçlerine sal-

dırıp çözüm sürecine kur-

şun sıkmakla ve daha on-

larca icraatlarıyla “halkla-

rın kardeşliği” nakaratı-

nı tekrar edenler ne kadar 

yüzsüz olduklarını da or-

taya koymuş oldular. 

Tuhaf Açıklamalar

Patlamanın hemen ar-

dından hükümet çevreleri 

başta olmak üzere pek çok 

çevre ortak bir dille terö-

rü kınadı. HDP eş başkanı 

ise belki de alışılmış ölçü-

ler dâhilinde PKK-PYD ve 

sol örgütlerin meşrulaşmış 

aracı olarak birtakım tezvi-

ratlara gitmeye karar verdi. 

Hedefinde ise her zaman 

olduğu gibi yalnızca Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan vardı. Selahattin 

Demirtaş IŞİD’in Erdoğan eliyle meşrulaştırıldığı-

nı söylerken şunları ifade etmekten geri durmadı:

“Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yurt dışı ziyareti-

ni yarıda kesip ülkeye gelmedi. Aynı Cumhurbaş-

kanı Suudi Arabistan Kralı ölünce ziyaretini yarıda 

kesti ve cenazeye gitti. Ama bu ülkenin Cumhur-

başkanı ziyareti yarıda kesip Türkiye’ye gelmiyor. 

Ülkenin Cumhurbaşkanı ailelere baş sağlığı dilemi-

PKK ve sol örgütlerin/çevrelerin 
hesaplamadığı bir durum var. 
Bu olaylar karşısında metane-
tini muhafaza eden ve olaylara 
anında müdahale eden bir lider 
ile ona desteğini hiç esirgeme-
yen millet yine hesaba katılmı-
yor. Demirtaş Erdoğan’ı hedef 
aldı, çünkü MHP lideri Devlet 
Bahçeli’nin Kırıkkale’de yaptığı 
açıklamada da görüldüğü üzere 
büyük olasılıkla erken/tekrar 
seçimler geliyor. Hedef alındı 
çünkü MİT tırları ile savaş suçu 
işleyen bir Erdoğan ortaya 
çıkaramayanlar, kademeli ola-
rak propagandalarını bura-
dan devam ettirmek istiyorlar. 
İlk olarak Erdoğan hedef alın-
dı, çünkü Türkiye, ana unsuru 
Erdoğan üzerinden vurulmak 
isteniyor. Erdoğan hedef alın-
dı, çünkü Batı’ya “Bakın ger-
çekten bu adam IŞİD ile kol 
kola” denmek isteniyor.
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yor. Çünkü IŞİD’in eli soğusun istemiyor. Bunlar 

yani IŞİD’i besleyen zihniyet bu zihniyet. Bu Cum-

hurbaşkanı neredeyse HDP’yi terör örgütü ilan et-

miş durumda ama IŞİD barbarlarına tek bir laf yok. 

Musul konsolosluğu rehineleri pazarlıkla alındı. 32 

kişiyi katleden bir örgüt var ama bugüne kadar gö-

zaltı yok tutuklama yok. İşte bu anlayış terör örgüt-

lerini besleyen bir zihniyet. Ülkenin cumhurbaşka-

nı halen ölenlerin ailesine başsağlığı dilemiş değil, 

Allah rahmet eylesin demiş değil.”

Recep Tayyip Erdoğan’ın Suruç saldırısıyla ilgili 

olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapmış 

olduğu açıklamayı ısrarla göz ardı eden Selahattin 

Demirtaş’ın ilk hedef olarak Erdoğan’ı belirlemesi, 

üzerinde durulması gereken ciddi ve kritik bir me-

seledir. “Erken/tekrar” seçim günleri yaklaşırken, 

her zamanki gibi Türkiye provokasyonlarla tehdit 

altına alınmak isteniyor. Türkiye’de yapılan bütün 

seçimler öncesi yapılan büyük provokasyonlar ile 

seçim sonuçları etkilenmeye çalışılmıştır. 367 krizi 

ile 27 Nisan e-muhtırası ile 17/25 Aralık süreci ile 

de yapılmak istenen tam olarak buydu. Çünkü AK 

Partili yıllar ile birtakım sorunlarını zamana yaya-

rak tedrici bir şekilde çözen Türkiye’yi istemeyen 

dışarıdaki ve içerideki çevreler geçmişte yaptıkları 

gibi komplolarla iktidarı ve Erdoğan’ı hedef aldılar. 

Ancak PKK ve sol örgütlerin/çevrelerin hesaplama-

dığı bir durum var. Bu olaylar karşısında metanetini 

muhafaza eden ve olaylara anında müdahale eden 

bir lider ile ona desteğini hiç esirgemeyen millet 

yine hesaba katılmıyor. Demirtaş, “şer cephesinin” 

tüm bileşenleri gibi doğrudan Erdoğan’ı hedef aldı, 

çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kırıkkale’de 

yaptığı açıklamada veya meclis başkanlığı hevesi 

kursağında kalan CHP’li Deniz Baykal’ın açıkla-

masında görüldüğü üzere büyük olasılıkla erken/

tekrar seçimler geliyor. Erdoğan hedef alındı çün-

kü MİT tırları ile “uluslar arası terörizme destek 

suçu” işleyen bir Erdoğan imajı oluşturamayanlar, 

kademeli olarak propagandalarını buradan devam 

ettirmek istiyorlar. İlk olarak Erdoğan hedef alındı 

çünkü Türkiye’nin ana unsuru Erdoğan üzerinden 

hedefe konularak vurulmak isteniyor. Erdoğan he-

def alındı çünkü Batı’ya “Bakın gerçekten bu adam 

IŞİD ile kol kola” denmek isteniyor. Öyle ki ken-

dilerini frenlemekten aciz olan siyasiler Türkiye’de 

iki milyon IŞİD militanı olduğunu telaffuz edecek 

kadar makuliyetten uzaklaşmış durumdalar. 

Ali Bayramoğlu Yeni Şafak gazetesinde 22 Tem-

muz tarihli köşesinde bu tevzirat ve çarpıtmalara 

ilişkin olarak şu soruyu soruyor: 

“Suruç’ta patlayan bomba hadisesini dünyadan, 

bölgeden soyutlayarak sadece istihbarat boşluğuna, 

siyasi iktidarın politikalarına, hatta IŞİD’le dolaylı 

işbirliğine bağlayan keyfi ve aşırı politize bakış açı-

sı bunların kimi kesimlerde mutlak gerçekler gibi 

algılanmasına, bu algının siyasallaşarak gerginlik 

üretmesine yol açmaz mı?” 

Gerçekten de ölen onca gencin ardından sonuç 

olarak elimizde ne var? Ölen insanların kanları üze-

rinden kim hangi siyaset için ne tür iftiraları atarak 

gündeme taşıyor? Kim ne söylüyor çok iyi not al-

mamız gerekiyor. IŞİD silahıyla Erdoğan’ı ve hükü-

meti köşeye sıkıştırmak isteyenlerin sahiden elle-

rinde sadece oyuncaklar mı var?

Etyen Mahçupyan’a göre; “Türkiye’nin ortak müdahale teklifine Batıdan destek gel-
mediği gibi, PKK/PYD de Türkiye’nin bölgeye girmesini istememekte. İstenen şey 
Türkiye’nin silah yardımı yap(tır)ması ve bunun risklerini tek başına üstlenmesi. Yani 
Suriye ile savaşa girilmesi, IŞİD’le tek başına mücadele edilmek zorunda kalınması 
ve çatışmanın Reyhanlı patlamasını hatırlatan olaylarla Türkiye içine taşınması. 
Bu teklifin yapılabilmesini mümkün kılan bir psikoloji olduğunu biliyoruz. Ama 
Kürt siyasi hareketi sadece psikoloji üzerinden mazur görülecek bir noktada değil. 
İsyana davet hamlesinin stratejik bir tercih olduğunu kabul etmek durumundayız. 
Dolayısıyla bunun siyasi bedelini de PKK ödeyecek.
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İRAN’IN CAMP DAVİD’İ
Abdulvehhab EL-EFENDİ

Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya 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)

B u hafta başında İran cumhu-
riyetinin rehberi Ali Hama-

ney İran’ın Batıyla nükleer proje-
siyle ilgili anlaşma imzalamasının 
ABD düşmanlığından vazgeçmek 
anlamına gelmeyeceği uyarısın-
da bulundu. Bu açıklama, hükü-
met yetkililerinin anlaşmanın Ba-
tıyla başta terörle mücadele ol-
mak üzere birçok alanda sağlam 
işbirliği kapılarının açılması anla-
mına geleceği yönündeki demeç-
leri sonrası geldi. Tabi İranlı yetki-
liler Hizbullah’ın terörle mücadele-
nin kapsamı içinde yer alan ‘terör’ 
örgütleri arasında olup olmayaca-
ğını ifade etmedi ancak bir striptiz 
dansının başladığı açık. 

Bin aydan hayırlı Kadir gece-
sinde imzalanan anlaşmayı ele 
alan çoğu yorumcu İran’ın topla-
dığı meyvelere yoğunlaştılar. Hiç 
kimse sorunun temeline dikkat 
çekmedi. Yani İran Batıya boyun 
eğdirilmek istenmekte, davranış-
larının daimi kontrol altında olma-
sını ve Batının rızasını kazanması 
gerektiğini kabul 
etmesi talep edil-
mektedir. Olan bi-
ten budur. Zira 
İran bugün Batının 
rızasını almaktan 
hoşnut ve daha da 
önemlisi bu hoş-
nutluğu sağlamak 
için çalışıyor ve 
bunu büyük bir fe-
tih olarak görüyor. 

Burada ölçüt 
İsrail’e lanet oku-
maların ve ABD’ye 
kahrolsun bed-
dualarının sürme-
si yönünde yapı-
lan ateşli açıklama-
lar değil. Zira Mısır 
medyası da Camp 
David antlaşmala-
rı sırasında ve son-
rasında Nasırcı bir-
çok slogan atıyor-
du. Ancak taraf-
ların aynı yatağa girmeleri son-
rası yaşananları biliyoruz. Sıcak-
lık arttı ve bugün İsrail’i şefkatli 
baba olarak gören bir nesil türedi. 

Gazze’ye karşı İsrail’in geçmişte 
açtığı savaştan daha çetin bir sa-
vaş açan Mısır medyası ve siyaset-
çilerini kendi gözlerimizle gördük. 

Paradoks anlaşmanın kendi-
sinde değil, anlaşmaya götüren 
şartlarda. Lübnan kendi toprak-
larını kurtarmak için İsrail’le an-
laşma yapma ihtiyacında değildi. 
Hindistan ve Pakistan Batıyla veya 
bir başkasıyla nükleer anlaşma ih-
tiyacında olmadı. Her iki durum-
da da sebep bu ülkelerin daha 
büyük hatalarla düzeltmeye çalış-
tıkları can alıcı hatalar işlememe-
leridir. Mısır Nasır dönemi başın-
dan itibaren kendisini üç çekişme-
ye soktu. İlki tek kişinin yönetimi-
ni korumak için Mısır halkıyla, is-
tediği şekilde oluşturmaya çalıştı-
ğı Arap coğrafyasıyla ve üçüncüsü 
El Ali barajı günlerinden itibaren 
kendisine düşmanlık besleyen Ba-

tıyla… Bu çerçeve-
de İsrail’le savaşla-
rı tam bir felaketti. 

İran da aynı 
oranda çok yönlü 
çocukça çatışma-
lara girdi. Elçilere 
saygı gösterilmesi 
hususundaki ulus-
lararası ve İslâmî 
örflere aykırı davra-
narak Tahran’daki 
Amerikan büyükel-
çilik binasının işga-
liyle başladı. Ardın-
dan devrimin yol-
daşlarına savaş-
lar açtı. Sonrasın-
da başta ilk başba-
kanından, ilk cum-
hurbaşkanından, 
dini liderin ve ha-
lifenin yardımcısı 
Muntezari’den baş-
layarak devrimin li-
derlerine savaş 

açtı. Son olarak İranlı reformcula-
rın yüzde 70’i ile… Devrimin ihraç 
edilmesi yönündeki hummalı çalış-
ma içinde İran komşularıyla çatış-

İran devrimciliği 12 yıl 
sürdü. Batının rızası-
nı kazanmak için dile-
niyorlar ve bu uğur-
da kendilerinden iste-
neni fazlasıyla sunu-
yorlar. Keşke bu çaba-
yı İran halkını hoşnut 
etmek, din kardeşleri-
ne ve bölgedeki komşu-
larına destek olmak için 
harcasaydılar. Şimdi 
bölgemizde ABD’yi hoş-
nut etme çabasına şahit 
oluyoruz. Oysa geçmiş-
te de ve bundan sonra 
da her şey Allah’ın elin-
dedir.
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E l-Ezher Şeyhi Ramazan ayı bo-

yunca Şia’nın (12 İmam Şia-

sı) düşünce ve iddialarını çürütmeye 

çalıştı ancak son hafta fitnenin et-

kenlerini ortadan kaldıracak ve üm-

meti parçalamaya çalışanlara fırsat 

vermeyecek sakin bir anlaşma çağ-

rısı yapan uzlaşmacı bir dil kullandı. 

Bazıları bu tutumu önemsedi, bazı-

ları ise eleştirdi. 

Ben Dr. Ahmed et-Tayyib’in ko-

nuşmalarını takip etmediğim için 

yayınlanan bu konuşmaları dinleyen 

bazı güvenilir isimlere başvurdum 

ve Mısır gazetelerinin bu konuyla il-

gili yayınladıklarının doğru olduğu-

nu gördüm. Anladığım kadarıyla Ez-

her şeyhi şu günlerde Şia çevrele-

rinde hâkim olan temel düşüncele-

ri eleştirmiş. Bu düşünceleri düzeltir-

ken de Şii bazı akil seslerin yazıları-

na dayanmış. Özellikle de Lübnanlı 

dini merci Seyyid Ali el-Emin ve Irak-

lı araştırmacı Ahmed el-Katib. Bana 

ayrıca Ezher Şeyhinin konuşmaları-

nın son bölümünde uzlaşma halka-

sının genişlemesi, İslâm safını böl-

meyi ve tefrikayı körükleyen sıkın-

tıların giderilmesi için Şii âlimlerle 

temasın sürdürülmesinin önemine 

atıfta bulunduğu belirtildi. 

Ezher Şeyhinin Ramazan ayında 

bu hususta dile getirdiklerine dair 

dört gözlemde bulunacağım:

1) Bahsi edilen akıllı ve yatıştırıcı 

dili takdir ediyorum ancak seçilen 

konunun yanlış olduğunu düşünü-

yorum. Zira ben isterdim ki Müslü-

manların dünyanın dört bir yanın-

da yerine getirdikleri oruç ayındaki 

konuşmaların ekseni, İslâm’ın ilke-

leri, değerleri veya Müslümanların 

destek bekleyen sıkıntıları, her yön-

den tehlike altındaki Mescidi Aksa 

olsun. İsrailli aşırılar Mescid-i Aksa’yı 

basmakta ısrarlılar. Hal böyleyken 

Aksa’nın temelinde birçok gerek-

çeyle kazılar devam ediyor ve bu 

durum caminin temelini tehdit edi-

yor. Yani ben “İslâm’ın şeyhi” olan 

Tayyip’in konuşmalarının bir gru-

bun veya mezhebin değil, Müslü-

manların genelini ilgilendiren bir ko-

nuda olmasını isterdim. 

2) Mezheplerin düşüncelerinin 

tartışılması ve çürütülmesinin yeri 

medya organları ve televizyon prog-

ramları değil, ilim meclisleri ve araş-

tırma halkalarıdır. Bu konuların ka-

muya sunulması faydadan çok za-

rar getirir. Zira sıradan bir Şii vatan-

daş imamet, küçük ve büyük gayb 

konularıyla ilgilenmez. Sadece ken-

di mezhebine intisap eder. Zira o Şii 

ŞİİLİK ÜMMETİN TEMEL SORUNU DEĞİL
Fehmi HÜVEYDİ 

malara, Irak ve Afganistan’la sa-
vaşlara girdi. Hatemi ve Rafsanca-
ni liderliğinde İran halkıyla uzlaş-
maya çalışan akım ortaya çıkınca 
bu akıma karşı hala devam eden 
birçok savaş açıldı. 

Bu çocukça devrimcilik oyunu-
nun tam bir teslimiyetle son bul-
ması kaçınılmazdı. Nasır-Sedat 
Mısır’ı, Saddam’ın Irak’ı, baba 
ve oğul Esed’in Suriye’si, Beşir’in 
Sudan’ındaki çocukluğun akıbe-
ti bu oldu. Anlamsız sloganlar at-
manın, yerinde olmayan perva-
sızca hareketlerin, zamanında ve 
şartlarında yapılmayan savaşların 
hezimete götürmesi kaçınılmaz-
dır. Hezimeti itiraf etmemek ve 
sebeplerini ele almamak kesinlik-
le yıkıma götürecek bir başarısızlı-
ğa sebebiyet verecektir. 

Her iki durumda sadece ‘ılımlı-
ları’ suçlu bulmak mümkün değil. 
İran’da skandal dönüşler bizzat 

Humeyni’nin onayıyla 1985 yılın-
da İsrail’le meşum silah anlaşma-
sıyla başladı. Mısır’da da iş Güven-
lik Konseyinin 242 sayılı kararının 
ve ardından Rogers Girişiminin ka-
bul edilmesiyle başladı. Bu kabul 
her halükarda aklın, ahlak ve di-
nin olmadığı felaket yaklaşımların 
mantıksal sonucudur. 

Uygar toplumların karşılaştı-
ğı alternatiflerin düşmana teslimi-
yet veya intihar olmadığını defa-
larca tekrarladık. Sadece kendisi-
nin kahraman olduğunu ve halkın 
da kendisine kul olması gerektiği-
ni iddia eden bir kişinin eliyle za-
fer asla gelmez. Aksine her şey-
den önce halkların onuruna ve iz-
zetine saygı göstermek, ardından 
etrafımızdaki şartları anlamak ge-
rekir. Kendisinin gök tarafından 
desteklendiğini bilen Hz. Peygam-
ber hesap etmediği pervasız ma-
ceralara ve hazır olmadığı savaşla-

ra girmedi. Aksine kendi vakıasıy-
la ferasetli bir ilişki kurdu. 

Sorumluluk duygusunun kay-
bedildiği bir çağdayız. Tabi ki on-
dan önce de ahlaki duygu kaybe-
dildi. Herkes müstekbirlikle savaş-
tan bahsediyor ancak sonrasında 
müstekbirlik türlerinin en kötüsü-
nü kendi halkının zayıf mustazaf 
insanlarına karşı sergiliyor. İran 
devrimciliği 12 yıl sürdü. Batının 
rızasını kazanmak için dileniyorlar 
ve bu uğurda kendilerinden iste-
neni fazlasıyla sunuyorlar. Keşke 
bu çabayı İran halkını hoşnut et-
mek, din kardeşlerine ve bölgede-
ki komşularına destek olmak için 
harcasaydılar. Şimdi bölgemizde 
ABD’yi hoşnut etme çabasına şa-
hit oluyoruz. Oysa geçmişte de ve 
bundan sonra da her şey Allah’ın 
elindedir. 

(El-Kuds El-Arabi, 17 Temmuz 
2015)



29

 Umran • Ağustos 2015

 ORTADOĞU'DAN

bir çevrede yetişmiştir. Bu ve baş-
ka konuların eleştirildiğini duydu-
ğu zaman Ehli Sünnete kızacak ve 
daha da tutucu olacaktır. Bu eleştiri-
yi kendi inançlarına yönelik bir saldı-
rı ve varlığının tehdit edilmesi olarak 
görecektir. Ehl-i Sünnetten sıradan 
bir vatandaş ise Şiiliğe karşı doldu-
ruşa gelebilir, Şiilerden uzaklaşacak, 
dikkatli olacak ve korkacaktır. Vah-
habiler Şii düşmanlığını yeterince 
dile getiriyorlar, küffardan ve hat-
ta Yahudilerden daha aşağı bir mer-
tebede görüyorlar. Bu boş ve çılgın 
çekişmede ümmetimizin ödediği 
ağır bedeli göstermeye gerek yok. 
Bu bedeli son olarak Kuveyt yaşadı, 
Mısır acılarını tattı. Irak, Lübnan ve 
Pakistan’ın sıkıntıları ise ortada. 
3) Şia ile anlaşmazlıklar asıl itibariy-
le itikadi olmaktan çok siyasidir. Her 
iki taraftan siyaset ehli kendi arala-
rında anlaşırlarsa her biri diğerinde 
anlaşma noktalarını görebilirler. An-
laşamamaları halinde ise bölünme 
kapısı, acılar ve husumetlerle açılı-

yor. İlk durumda yakınlaşma sanca-
ğı yükseltilirken ikinci durumda ayrı-
lık hâkim oluyor. Taraflar arasında 
anlaşmazlıkların olmadığını iddia et-
miyorum. Bu anlaşmazlıklar var ve 
inkâr edilemez. Dolayısıyla bu anlaş-
mazlıkların eritilmesi veya iptal edil-
mesi çağrısı yapmıyorum ancak ta-
rafların çıkarlarını gerçekleştirirken, 
İslâm ümmetini ve Müslümanların 
sorunlarını savunurken bu anlaş-
mazlıkların iyi yönetilmesinden ve 
birbirlerinden yararlanmalarından 
bahsediyorum. Mısır’da mezhep-
ler arasındaki yakınlaşma yönünde 
mesafe kat ettiğimizi unutmamalı-
yız. Caferi mezhebine tabi olunma-
sının Şer’en caiz olduğunu ifade et-
tik. (Şeyh Mahmud Şeltut’un fetva-
sı). Bazı medeni hukuk yasalarında 
bu mezhebin bazı içtihatlarından is-
tifade ettik. Bu atmosfer içinde İran 
Şahı Mısır kralının (Faruk’un) kız 
kardeşiyle evlendi. 
4) İran devletinin politikası ile Şii 
mezhebinin öğretileri ve inançları 

arasında bir ayırımın yapılması ge-
rektiğine çok kez işaret ettim. Si-
yasetle çatışma ve hatta sözgelimi 
şu an yaşandığı üzere Tahran’ın Ye-
men ve Suriye’deki gelişmelere yö-
nelik tutumuna karşı düşmanlığın 
uzun süre devam ettiğini ifade et-
tim. Bu husumet ve çatışmanın Şii 
mezhebinin mensuplarına yöneltil-
mesine karşı dikkatli olunmalı. Çün-
kü böyle bir tavır sonu gelmez iç sa-
vaşlara kapıları açacaktır. Oysa bir-
likte yaşamak ve hayatımızı bu te-
melde düzenlemek kaderimizdir. 
Bu tür husumetlerden hiç kimse ka-
zançlı çıkmaz. Zira herkes bu savaş-
tan yenilerek çıkacaktır. Sadece Şii-
iler ile Sünniler arasında ayırım gö-
zetmeyen ümmetin düşmanları ka-
zanacaktır ancak ümmetin düşman-
ları her iki mezheple de uğraşmak-
tadır ve savaş uçakları her ikisini de 
bombalamaktırlar. 

(Mısır gazetesi eş-Şuruk, 17 

Temmuz 2015)

M ısır’daki güvenlik şartları 
özellikle de ordu ile IŞİD ör-

gütü arasındaki savaşın akışında ya-
şanan tehlikeli gelişmelerden sonra 
sevindirici değil kesinlikle. Zira örgü-
tün geçen birkaç gün zarfında he-
def halkasını genişlettiği gözlemle-
niyor. Örgüt ‘Sina Vilayeti’ dışında 
bir dizi eylem yaptı ve Sina dışında 
yapılan saldırıların sorumluluğunu 
açıklarken ilk defa Mısır İslâm Dev-
leti Örgütü ismini kullandı. 

Yeni saldırılar Kahire’de İtalyan 
büyükelçiliği girişinde bir aracın pat-
latılmasını, Süveyş Ayn Sahna yolu 
üzerindeki ordu kışlasının hedef 
alınmasını ve Refah sahilindeki sa-
vaş gemisinin imha edilmesini içer-
di. Tüm bunların yanı sıra IŞİD un-
surlarının Sina’da onlarca ordu mev-
zisine yönelik yaptığı peşi sıra saldı-
rılar gerçekleşti. Bu durum silah-
lı kuvvetlerin çeşitli medya organla-
rının Sina vilayetine girişini engelle-
mesine yol açtı. 

IŞİD’in saldırıların sorumluluğu-
nu üstlendiğini belirttiği bildiride yer 
aldığı üzere ‘vilayetten’ devlet bağ-
lamına geçişi Mısır rejiminin yeni bir 
gerginlik dönemine girdiğine işaret 
ediyor. IŞİD bu dönemi Maraşel Ab-
dulfettah Sisi ve diğer komutanlara 
dayattı. 

Aynı zamanda Mısırlı yetkililer 
insan hakları aktivistlerinin ve ye-
rel ve yabancı gazeteci dernekleri-
nin terör yasa tasarına ilişkin yaptı-
ğı eleştirileri umursamadı. Hükümet 
genel özgürlüklerle çelişmesine rağ-
men bu yasa tasarısını geçirmeye 
hazırlanıyor. Yasa özellikle de şüp-
heli her vatandaşın tutuklanmasına 
ve yargılanmaksızın sınırsız süreyle 
hapse atılmasına imkân tanıyor. 

Çoğu barışçı aktivisti hapse gön-
deren gösteri yasağı yasasına da 
eleştiriler getirildi. Ayrıca hukuk ör-
gütlerinin tanıklığıyla herkesçe bilin-
diği üzere asker her şeyi kontrol al-

tına aldı. İngiliz Ekonomist dergisi 
IŞİD’in yaptığı başsavcı suikastının 
rejimi ifade özgürlüğüne sert sınırla-
malar getirmeye ve daha fazla bas-
kıda bulunmaya sevk ettiğini yazdı. 

Mısır televizyonlarını takip eden-
ler bu kanalların rejimi eleştirmeye 
veya ülkede olan bitenleri dile getir-
meye cesaret edemediğini gözlem-
lerler. Adı geçen dergi ve televiz-
yon kanallarının müdürlerinin ordu-
ya bağlı medya konuları bölümün-
den direktifler aldıklarını ilave ede-
rek Müslüman Kardeşlere sempati 
duymaları sebebiyle 18 gazetecinin 
hapse atıldığını ve bir futbol yıldızı-
nın kendi facebook sayfasında cum-
hurbaşkanı Sisi’yi başarısız gördüğü 
için yeşil sahalardan uzaklaştırıldı-
ğını belgeledi. Ayrıca gazete 2011 
devrimi sırasında faaliyet gösteren 
bir gençlik grubunun akıbetini araş-
tırdığı için bir Fransız öğrenciyi sınır 
dışı ettiğini de yazdı.

(Katar gazetesi el-Vatan, 18 
Temmuz 2015)

MISIR’DAKİ GÜVENLİK ŞARTLARI
Mazin HAMMAD 
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B azı laik milliyetçiler ‘Araplar 
1200 yılı aşkın süredir kendile-

rini yöneten başka milletlerin vesa-
yeti altındaydılar. Kendi benliklerini 
ortaya koyamadılar ve tarihlerini ya-
zamadılar. Hatta tarihin dışındaydı-
lar’ diyor. Burada kendilerini yöne-
ten Buveyhiler, Selçuklular, Toluno-
ğulları, Eyyubiler, Memlüklüler, Ar-
navutlar, Osmanlılar ve başka mil-
letlere işaret ediliyor. 

Bu yaklaşım Batının milletler 
arasındaki ilişkilere ve milliyetçiliğe 
getirdiği anlama dayanan bakış açı-
sı üzerine inşa edilmektedir. Bu yak-
laşım Arap ve İslâm tarihine yüzey-
selliğin damgasını vurduğu dışarın-
dan bir bakıştır. Araplar ve İslâm, 
Arap ve İslâm fetihleri ile İslâm’a gi-
ren İslâm milletleri arasındaki ilişkiyi 
derinlemesine anlamamaktadır. 

Bu yaklaşıma ayrıntılı/özet bir 
yanıt vermeden önce şu gerçeği bu 
yaklaşımın yüzüne vurmak müm-
kün: 1200 yıldır bu tarih Arapları 
marjinalleştirmiş ve tarihten çıkar-
mışsa okyanustan körfeze uzanan 
toprak parçası üzerindeki bu Arap 
milleti nasıl oluştu. Bu toprak parça-
sının çoğunluğu daha önce birçok 
milletten, dil, ırk, kültür ve uygarlık-
tan oluşuyordu. 

Araplar Adnan ve Kahtan ka-
vimlerinden müteşekkil bir ırk değil-
dir sadece. Araplar aynı zamanda 
bu kavimlerin, dillerin, kültür ve 
medeniyetlerin uzun tarihi süreç 
içindeki toplu karışımıdır. Araplar 
tek bir ırktan müteşekkil bir millet 
değildir. İslâm Arapları açılımcı bir 
millet haline getirdi. Okyanustan 
Körfez’e uzanan bölgede yaşanan 
herkesin bu milletin içine girmesi ve 
parçası olması mümkündü. Başka 
milletlerden gelenler oldu. Dolayı-
sıyla Araplar ile İslâm arasında ku-
rulan ilişkinin yapısı anlaşılmadıkça 
Arap tarihi anlaşılamaz. Keza Arap-
lar ile İslâm’a girmiş milletler arasın-
daki ilişkiler (özellikle de Türkler ve 
Farslar) de öyle. 

Bu genel bağ kapsamında bu ta-
rihi dönem sarfında Arap ülkelerini 
yönetenleri üç kategoriye ayırma-
mız mümkün. Genel özellik-İslâm 

bağı kapsamında her kategori ken-
di özelliklerini taşıdı. 

Arap ümmetinin oluşmasında 
en önemli birinci kategori okyanus-
tan Körfez’e kadar uzanan bölge-
ye yaşamış halklar yanı sıra Arap kö-
kenli olmayan yöneticiler ve millet-
lerdir. Memlüklüler ve Mısır’da bü-
yük Arnavut Mehmet Ali Paşa gibi 
isimler bu bölgeyi vatan edindiler ve 
kendi halkları ve vatandaşlarıyla iliş-
kilerini kopardılar. 

İkinci kategori ise Berberileri ve 
Kürtler gibi kendi dillerini ve birlikle-
rini koruyanlardan oluşuyor. İslâm’a 
girdiler ve Arap İslâm diyarının bir 
parçası oldular. Kahtani ve Adna-
ni Arapları gibiydiler. Bazıları fıkıh, 
ilim, kültür (şiir ve 
edebiyat) düzle-
minde liderlik ko-
numuna yüksel-
diler. Yabancı bir 
millet olarak gö-
rülmediler. On-
lar ile Araplar ara-
sında etnik bir çe-
kişme yaşanmadı. 
Aralarında çıkan 
çekişmeler ise dil 
ve ırktan çok yö-
neticilerin zulmüy-
le ilişkiliydi. 

Araplar ise ge-
rek toplum olarak 
gerekse de âlimler 
ve siyasi çevreler-
de Memlüklüle-
re, Berberiler, Kürt 
veya zencilere ya-
bancı işgalciler gö-
züyle bakılmadı. 
Araplar onlarla et-
nik ve milliyetçilik 
temelinde bir iliş-
ki kurmadı. Hiçbir 
âlim, şair veya ediple etnik temel-
li bir ilişki kurmadılar. Arapların ta-
şıdığı İslâm kardeşliği bu ilişkilere 
hâkimdi. Sözgelimi hiç kimse Ebu 
Hanife, Sibebeyh ve Ebu Nevas’a 
nereden geldiklerini sormadı. Bu 
âlimler Küfe, Basra ve Bağdat’tandı.

Selahaddin Eyyubi’nin komuta 
ettiği Hıttin Savaşı (1187) bu çerçe-

veye konulabilir. Bu savaş, Selahad-
din Eyyubi ve Eyyubi devleti, Arap 
ve İslâm tarihinin bir parçasıdır. 
Kürtlerin de Selahaddin’i kendi ta-
rihlerinin bir parçası olarak görme-
lerinde bir problem yoktur. Zira Se-
lahaddin Arap Suriye ve Mısır bölge-
sindendir. Frenklere yönelik savaşla-
rı da Arap savaşlarıdır. Bir Arap mil-
liyetçisi hangi mantıkla Kürt olması 
hasebiyle Selahaddin’i bu tarihin dı-
şına çıkararak bir Arap tarihi yaza-
bilir

Bu yüzden okyanustan Körfez’e 
Araplar farklı halklardan, ırk, din ve 
bireylerden oluştu. Bu milletler ak-
rabalık yoluyla aynı pota içine gir-
diler ve Arap tarihinin ayrılmaz bir 
parçası oldular. Kürtler ve Berberi-
ler halk olarak kendi varlıklarını mu-
hafaza ettiler, Arap-İslâm diyarının 

bir parçası oldular. 
Onlarla Araplar ara-
sında hiçbir zıtlaş-
ma yaşanmadı. Bu-
gün ulus devletler-
deki ayrılıkçılık çağ-
rıları modernleşme 
ve Batılılaşmanın 
ürünüdür. 1400 yıla 
uzanan tarih bo-
yunca bu tür çağrı-
lar hiç yaşanmadı.

Bu noktadan 
hareketle bu böl-
ge halklarının tari-
hi ancak İslâm’ın şu 
an Arap ülkelerinde 
kurduğu ilişkinin ya-
pısı üzerinden oku-
nabilir. Bu tarih ay-
rıca Osmanlı ve Sa-
fevi devletleri dö-
nemlerindeki İslâm 
çerçevesi kapsamın-
da okunmalıdır. 

Arap-Türk-İran 
bölgesinde üç bü-
yük milletin olduğu 

iyi gözlemlenmelidir. İslâm ümme-
ti denklemi kapsamındaki Araplar, 
İranlılar ve Türkler. İslâm bu denk-
lemin temel bağını oluşturmaktadır. 
Ayrıca bu ülkeler arasındaki ilişkiler 
14 asra uzanan tarih boyunca bir-
leştirici bağlara sahiptir ve jeopolitik 
çekişmeler yaşamıştır. 

(Mısır Şaab gazetesi, 20 Tem-
muz 2015)

ARAP VE İSLÂM TARİHİNE BAKIŞ
Münir ŞEFİK 

Selahaddin Eyyubi’nin 
komuta ettiği Hıttin 
Savaşı (1187) bu çerçeve-
ye konulabilir. Bu savaş, 
Selahaddin Eyyubi ve 
Eyyubi devleti, Arap ve 
İslâm tarihinin bir par-
çasıdır. Kürtlerin de 
Selahaddin’i kendi tarih-
lerinin bir parçası ola-
rak görmelerinde bir 
problem yoktur. Zira 
Selahaddin Arap Suriye 
ve Mısır bölgesinden-
dir. Frenklere yönelik 
savaşları da Arap savaş-
larıdır. Bir Arap milli-
yetçisi hangi mantık-
la Kürt olması hesabiy-
le Selahaddin’i bu tari-
hin dışına çıkararak bir 
Arap tarihi yazabilir.
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A BD başkanı Pentagon’daki son 
konuşmasında bilmediğimiz 

yeni bir şey söylemedi. Teröre kar-
şı savaşın süreceği taahhüdünü yi-
neledi ve uzun vadeli bir görev ol-
duğunu ‘ müjdeledi’ bizlere. IŞİD’in 
sadece askeri seçenekle yenilgiye 
uğratılmasının mümkün olmadığı-
nı, daha kapsamlı bir yaklaşıma ih-
tiyaç duyduğunu belirtti. Yerel güç-
lerin- devletler ve hareketler- terö-
re karşı koyma ve kökünün kurutul-
ması için çalışma sorumluğunu ha-
tırlattı. Sağlam bir koalisyon, Suriye 
ve Irak’taki Kürtlere destek üzerin-
de durdu. Ardından Suriye’de ‘ılım-
lı muhalefet yanı sıra Irak’ın güven-
lik ve askeri güçlerinin silahlandırıl-
ması ve eğitilmesi programlarından 
bahsetti. 

ABD’nin terörle savaş strateji-
sinin ipuçlarını oluşturan tüm bu 
başlıklar arasında Kürtlerin destek-
lenmesi yer alıyor. Başkan önceki 
açıklamalarında bu stratejisinin 
olmadığını itiraf etti. Görünen o 
ki, başkanın Kürtlerin desteklen-
mesiyle ilgili söyledikleri en önemli 
stratejidir. Kanaatimce başkan bu 
açıklamasıyla yeni bir çalışma ortaya 
koymuyor, sadece yönetimin şu ana 
kadar her iki ülkedeki Kürtlere ver-
diği lojistik kolaylıklar, hava desteği, 
silahlandırma ve eğitim programla-
rına dair yaptıklarını hatırlatıyor. 

ABD hava operasyonlarının, ko-
alisyon kurulmadan ve operasyon-
ları başlamadan önce açıklandığını 
hatırlatırız. IŞİD savaşçıları Kürdis-
tan bölgesinin kalbine ulaştığı ve 
öncü birlikleri başkent Erbil’e 30 km 
kadar yaklaştığı zaman Amerikan 
uçakları yoğun saldırılarda bulun-
muş, örgütün ilerleyişini engellemiş 
ve kontrolündeki bölgelere çekilme-
ye zorlamıştı. Örgüt Washington’un 
müdahalesi olmadan Irak’ın ikinci 
büyük kenti Musul’u işgal etmişti. 

Ayrıca ABD’nin Irak ve 
Suriye’deki Kürt bölgelerine yöne-
lik IŞİD tehditlerine karşı hava ope-
rasyonlarında bulunduğunu da ha-
tırlatırız. Örgüt Musul’dan son-
ra Ramadi’ye doğru ilerlemiş ve 
Suriye’nin kuzey doğusundan gü-

neyine yönelerek Tedmur kentini iş-
gal etmişti. Aynul Arap-Kobani’de 
IŞİD hedeflerine yönelik Amerikan 
havca saldırılarının önemi hususun-
da herkes hemfikir. Zira bu yoğun 
hava desteği olmasaydı YPG güçle-
rinin kenti geri alması mümkün ol-
mazdı. O vakit Washington Peşmer-
ge güçlerinin Irak’ın kuzeyinden 
Suriye’nin kuzeyine Türkiye toprak-
ları üzerinden geçişini kolaylaştır-
mak için Ankara ile amansız bir mü-
cadele içine girmişti. Bugün dahi Su-
riye Kürtlerine yönelik tutum farklı-
lığı NATO’nun iki müttefiki ABD ve 
Türkiye arasındaki en önemli anlaş-
mazlık konularından biri olarak gö-
rülüyor. 

Wahington, Kürtleri terörle sa-
vaşın sağlam müttefik projesi ola-
rak görüyor. Zira Kürtleri Şii Arap-
ların aksine İran ajandasına hizmet 
etmeye çalışmakla suçlamam müm-
kün değil. Kürtler herkesin bildi-
ği üzere Türkiye ile anlaşmazlık ya-
şıyorlar ve Ankara için çalışmaları 
mümkün değil. Kürtler Sünni Arap-
ların aksine “Daru’l-İslâm” ve “hila-
fet” gibi cemaat göçleri yaşamadı-
lar. İçlerinden bazıları “halifeye” ve 
IŞİD’e katıldı ancak bu da düşük dü-
zeyde bireysel sınırlarda kaldı. Da-
hası Kürtler kahramanca savunduk-
ları bir davaya sahipler ve rekabet 
eden tarafların ödediği maaş oran-
larına göre farklı kesimlere bağımlı 
olan ‘ılımlı muhalifler’ sınıfından de-
ğiller. 

Suriye’de Türkiye ile sınır boyun-
ca coğrafik bir oluşum kurma amaçlı 
bir Kürt çabası söz konusu. Bu çaba 
Türkiye’nin sinirlerini kaybetmesine 
yol açacak bir durum ancak buna 
karşın Amerikan desteği görüyor. 
Koalisyonun Suriye’nin kuzeyindeki 
hava operasyonlarını izleyenler bu 
saldırıların bu şeridi desteklemek-
te kararlı olduğunu görürler. Bu 
yüzden Türkiye’nin Washington’a 
yönelik tepkisel suçlamalarının kesil-
mediğini görüyoruz. 

İronik olan Şam’daki rejimin ku-
zeyde bir Kürt oluşumu kurulması-
nın sonuçlarıyla pek ilgili görülme-
mesi. Rejim sözcüsü bazı yorumcu-

lar ve analistler bazen YPG güçleri 
ile rejim güçleri arasında bir simet-
ri kurulmasını düşünüyorlar. Hat-
ta içlerinden biri ülkelerine yönelik 
Türkiye-IŞİD komplosundan kurtul-
ma yolu olarak Suriyeli Kürtlerin sı-
nırda bir tampon bölge kurmasını 
istemeye başladı. 

Kuzeyde ayrılıklı bir oluşum kur-
ma aptallığına karşı gizli bir Suriye 
endişesi olduğu görmezlikten geli-
nemez. Hatta Kürtlerin kendi böl-
gelerinde bir özerk yönetim uygula-
maları söz konusu. 

Taraflar arasında bazı cepheler-
de askeri çatışmalara yol açan suç-
lamaların yapıldığını gördük. Ancak 
rejimin önceliği daha büyük tehli-
ke olan Türkiye ile mücadele etmek 
için daha az önemli olan Kürt tehli-
kesine katlanmak. 

Buna karşın ABD IŞİD’e açık 
olan Türkiye sınırlarının oynadığı 
rolden rahatsız. Sınırlarını kontrol 
altına alması için Ankara’ya baskı-
larda bulundu ve eleştiriler yönelt-
ti. Ne var ki Washington sonuna ka-
dar bu yöntemi sürdüremedi ve Su-
riye krizine yönelik Türk yaklaşımın-
da köklü değişiklik yapma gücünün 
oldukça sınırlı olduğunu anladı. Bu-
gün Türkiye ile Suriye arasında sağ-
lam Kürt bağlılığıyla bir tampon böl-
ge kurma fırsatına sahip. Oysa ABD 
Türkiye’nin tampon bölge ve uçuşa 
yasak bölge kurulması yönündeki 
taleplerini geçmişte defalarca red-
detmişti. 

Acaba Ankara koalisyon uçak-
larıyla korunan Kürt tampon bölge-
ye sabredecek ve Türkiye’nin iç he-
sapları açısından oluşacak tüm teh-
likelere rağmen sessiz kalacak mı? 
Yoksa Türkiye bu oluşumun kemi-
ğini kurmak için güçlerini mi gön-
derecek? Bu soru şu günlerde 
Türkiye’nin çalışma takviminin ilk sı-
rasında yer alıyor. 

(Ürdün Düstur gazetesi, 8 Tem-
muz 2015)

SURİYE KÜRTLERİ VE İKİ NATO MÜTTEFİKİ
Ureyb ER-RENTAVİ 
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Uyanış ve diriliş hareketlerinin Müslümanları gelecek zamanlara daha dinamik biçimde 
taşıyabilmesi için özeleştiriden mahrum yürümemesi gerekir. Esasen başlangıçta 
sözünü ettiğimiz hareketler, zaten bir özeleştiri aktivitesi sonucu doğmuştu. Ne 
var ki bugün başka her tür kitlesel harekette gözlenebileceği gibi, bu hareketin 
türlü türevleri arasında da, giderek bir kendini beğenme, özeleştiriden uzaklaşma, 
fırkalaşma, gruplaşma, mezhep ve meşrep asabiyeti tehlikesi bazı sinyaller vermektedir. 

T ürkiyeli Müslüman-
ların son elli yıl içe-

risinde entelektüel an-
lamda geçmişe oranla 
önemli bir mesafe kay-
dettikleri, bilinç ve basi-
ret açısından kendilerini 
bir hayli geliştirdikleri, 
görmezden gelineme-
yecek kadar aşikâr ol-
muştur. Okuryazarlığın 
bugünkü kadar yaygın 
olmadığı, toplumun büyük çoğunluğunun kır-
sal bölgelerde hayatını sürdürdüğü, siyasi rejimin 
düşünce ve inanç hürriyeti bakımından neredey-
se insanlara kan kusturduğu dönemlerde elbet gü-
nümüzdeki kadar hürriyet, bilgi ve bilinç yoktu. 
İslâmi kültür adına asırlar boyunca büyük çoğun-
lukla orijinal üretim yerine şerh ve haşiye ile ida-
re etmiş bulunan bir toplumda, bugün sırf Kur’ân 
meal ve tefsirlerinin telif ve tercüme metin sayısı 
üç yüzü aşmış bulunmaktadır. Sözünü ettiğimiz 
önceki şerh ve haşiyelerin ise Kur’ân yerine beşe-
ri metinler üzerinden yapıldığı hatırlanacak olur-
sa günümüzdeki gelişmenin niteliği biraz daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Günümüzdeki geliş-
menin birinci elden ta-
nığı sayıyorum kendi-
mi. Çünkü elli yıl ön-
cesini çok iyi hatırlıyor, 
Müslümanların düşün-
ce ve kültür alanındaki 
kısırlığını görüyor, sıh-
hati temelden tartışıla-
cak kulaktan dolma bil-
gi ve inanç manzumesi-
ni içim yanarak bizzat 

yaşamaya zorlanıyordum. En önemli İslâmi kav-
ramların bile doğru dürüst bilinmediği, tanımlan-
madığı o yıllar, Seyyid Kutup’un diliyle söylersek 
yeni zamanların Cahiliyesiydi. Okunacak kitap, 
tartışılacak mesele, ortaya konacak eylem ney-
di diye bakıldığında mevlit törenleri, hiçbir kriti-
ğe tabi tutulmaksızın, kaynaksız ve delilsiz olarak 
Allah Resûlü adına ortaya sürülen uydurma söz-
ler, bir de “tadili erkân” ile nasıl abdest alınacağı-
na dair uzun boylu saatler süren seremoniler hâlâ 
hatırımdadır. 

Mescitlerde minberin üst basamağında içeri-
sinde elli iki adet metnin bulunduğu Osmanlıca 
hutbe kitabını hiç unutmadım. Asırlar boyunca 

 Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Tenkit, Usul ve Adab
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namaz kıldıranlar her Cuma o metinlerden biri-
sini okuyor, yılın elli iki haftasını böylece kapa-
tıyordu. Yeni yılda yeniden baştan alarak aynı 
hutbe metinlerini tekrar okuyor, kelimenin tam 
anlamıyla hem de en ziyade itibar ettikleri namaz 
ibadetlerini geçiştiriyorlardı.

Yüzyıllar sürmüş bulunan bu durgunluğun, 
donukluğun, tembelliğin, statükonun, Osman-
lı sonrası kurulan Cumhuriyet dönemindeki Ke-
malist darbelerin ardından ortaya çıktığını söyle-
yerek, cumhuriyet rejimini şamar 
oğlanı gibi kullanıp, bütün suçu 
onun üzerine yıkma alışkanlığı, 
kolaycı bir bakış açısıdır. Elbet-
te vaziyet hiç de öyle değildir. 
Kemalist darbeler toplumdaki 
yaygın ataleti kucağında hazır 
bularak son derece zekice kul-
lanmış ve kendince hayli başa-
rılı da olmuştur.

Osmanlının halkına din adı-
na telkin ve tedris ettiği sözlü 
ve yazılı kültür malzemesi ma-
alesef büyük oranda folklorik 
bir dindarlık yaratmaktan öte-
ye geçmemiştir. Bu iddia üze-
rine biliyorum şimdi kimile-
ri Osmanlıda bir yığın mektep 
ve medresenin varlığından dem 
vurarak, muhafazakâr savun-
macı bir dille itiraz edecekler-
dir. Onlar, kaynağı çoğaltan bu 
zihniyet sahipleri, Kur’ân, sün-
net ve bin yıllık tarih diyerek 
Hakkı batıla karıştıra dursun-
lar, ilahi olanla beşeri olanı bir-
birinden ayırt etmekte bile aciz 
kaldıklarını görmezden gelsin-
ler isterse. Toplumsal hayat sü-
rekli değişim rüzgârları önün-
de devinip durmaktadır. Sosyal değişim ve dö-
nüşümlerin nabzını tutamayan toplumlar, tıpkı 
şimdiki Müslüman toplumlar gibi her tür rüzgâr 
önünde savrulup dururlar. Değişim ve dönüşüm 
yine gerçekleşir. Ancak bu sefer kendi iradeleri dı-
şında birilerinin arzuları istikametinde bir deği-
şim yaşanır. Bu da toplumu kendine, gelenekçi-
lerin çokça sevdalı bulundukları köklerine öylesi-
ne yabancılaştırır ki bütün bilgi ve birikimleri bir 
anda kül olup uçuverir. 

Müslümanlar aslına bugüne kadar bunu yaşa-
mışlardı. Bugün de hemen kurtuldukları söylene-
mez. Elli yıl öncesi en vahim biçimde böyle bir 
kargaşanın tam ortasında idiler. Ne var ki sağlam, 
uyarıcı, ıslahatçı ve yenileyici kimi münevverlerin 
gayreti, Rabbimizin de desteği ile sanki artık bir 
uyanış, diriliş, silkiniş dönemi başlamıştır. Rama-
zan ayları, kandil geceleri gibi dönemleri saymaz-
sak, gelecek zamanlar bakımından sahih idrakle-
rin kendisine daha da geniş vadiler açacağına dair 

umutlu olabilecek bir hayli ente-
lektüel çaba gözlenmektedir. Kü-

tüphaneleri dolduran son dere-
ce değerli telif ve tercüme eser-
ler, derinlikli tartışmalar, zihin 
ve kalplerin aktif halde merak 
ve soru üretkenliği bunun ka-
nıtıdır. 

Ramazan ve kandil geceleri-
ni niçin ayırdığım sanırım an-
laşılmıştır. O sayılı günlerde en 
çok da kitle iletişim araçları ara-
cılığıyla, toplumsal hafıza ve zi-
hinde korkunç yaralar açılmak-
tadır. Tıpkı Hıristiyanlar gibi 
sanki Müslümanlıkta da kutsal 
ve profan diye düalist bir itikat 
varmışçasına, kulluk görevleri-
ni yalnızca o gün ve gecelere yı-
ğarak, insanları acıklı bir duy-
gu sömürüsüyle yakalama ça-
bası, umutları azaltıcı rol oyna-
maktadır. Bunun dışında umut-
lu olmayı gerektirecek entelek-
tüel kalite ise dünkü idrakin 
üzerindedir. 

Şüphesiz hâlâ muhafazakâr 
daha da önemlisi taşlaşmış zih-
niyet sahiplerinin sözcülüğünü 
sürdüren ve dilleri hayli keskin, 

neredeyse küfürbaz kimi çığırtkanları görmezden 
gelmiyoruz. Ne var ki onlar bu toplumun Müslü-
manlık hayatı boyunca her zaman vardılar ve her 
zaman halkları doğru düşünenlere nazaran daha 
çok etkilemekte ve etraflarına toplamaktaydılar. 
Gözlemimiz, şimdilerde hurafe, bidat, şerh ve ha-
şiye âşıkları yanında, doğru düşünen, sahih inanç 
sahibi, ilim ve düşünce erbabı münevverlerin de 
varlığından bizi haberdar kılmaktadır.

Toplumsal hayat sürekli 
değişim rüzgârları önün-
de devinip durmaktadır. 
Sosyal değişim ve dönü-
şümlerin nabzını tutama-
yan toplumlar, tıpkı şim-
diki Müslüman toplum-
lar gibi her tür rüzgâr 
önünde savrulup durur-
lar. Değişim ve dönüşüm 
yine gerçekleşir. Ancak 
bu sefer kendi iradeleri 
dışında birilerinin arzula-
rı istikametinde bir deği-
şim yaşanır. Bu da toplu-
mu kendine, gelenekçile-
rin çokça sevdalı bulun-
dukları köklerine öylesine 
yabancılaştırır ki bütün 
bilgi ve birikimleri bir 
anda kül olup uçuverir.
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Son yıllarda bütün Müslüman coğrafyalarda 
ilmi ve fikri anlamdaki inkişafın önüne barikat 
kuran gerici muhafazakârlar, atalarının izini Allah 
yoluna tercih edenlerden başkaları değildir. On-
lar ıslah, yenilik, değişim, gelişme, ilerleme keli-
melerinden ve davranış modellerinden zaten bü-
tün zamanlar boyunca kaçan, korkan, sinik, mitik 
ve mistiklerdir. Bu yazı münasebetiyle onları unu-
tarak ıslahatçı, yenilikçi, uyanık, dinamik Müs-
lüman münevverlerin bizzat kendi önlerine yine 
kendi elleriyle koydukları engelleri gündeme ta-
şıyalım istiyoruz. 

Uyanış ve diriliş hareketleri muhtelif gruplar, 
örgütler, dernekler, vakıflar, dergiler, yayınev-
leri çevresinde son elli yıldan bu yana gide gide 
doğrusu beklentilerin üzerinde bir ivme kazandı. 
Bunu, onlara muhalefet eden tutucu çevrelerin, 
yaygaralarını giderek çoğaltmış bulunmaları da 
açıkça göstermektedir. Yani ortada bir gelişme, 
ilerleme, bilinç atlaması, bilgi sıhhatine doğru ol-
gunlaşma var. Bu gelişmenin Müslümanları gele-
cek zamanlara daha dinamik biçimde taşıyabilme-
si için özeleştiriden mahrum yürümemesi gerekir. 
Esasen başlangıçta sözünü ettiğimiz hareketler, 
zaten bir özeleştiri aktivitesi sonucu doğmuştu. 
Ne var ki bugün başka her tür kitlesel harekette 
gözlenebileceği gibi, bu hareketin türlü türevleri 
arasında da, giderek bir kendini beğenme, özeleş-
tiriden uzaklaşma, fırkalaşma, gruplaşma, mez-
hep ve meşrep asabiyeti tehlikesi bazı sinyaller 
vermektedir. 

Merkeze kendi özgün düşünce ve tercihleri-
ni yerleştirmek, kendini en doğru, ötekini yanlış 
bulmak, bu tür çabaların karakteridir. Buna bir 
diyeceğimiz olamaz. Ne var ki kendi dışında bı-
raktığı öteki hakkında kanaat serdeder, bir yar-
gıda bulunurken takınılacak tavır ve tutum eğer 
olumlu seyretmezse, bütün kazanımları bir anda 
ortadan kaldırabilir. 

Magripli merhum düşünce adamı Cabiri’nin 

şöyle bir sözü hatırımda kalmış, diyordu ki: “Şii 

İslâm dünyasını imamet mitolojisi, Sünni İslâm 

dünyasını saltanat ideolojisi çökertti.” Bizim men-

subu bulunduğumuz güya Sünni dünya bakımın-

dan, aile kurumundan devlet yönetimine kadar 

tekke, medrese de dâhil olmak üzere, bütününde 

saltanat otoritesinin olumsuz izlerini sahiden ya-

kalamak mümkündür. Kısacası bu dünyanın ku-

rumlaşmış tüm yapılarında genetik olarak saltana-

ta, otoriter dile, iktidar tekebbürüne evrilme ko-

laylığı her zaman hatıra gelmelidir. Nitekim ısla-

hatçı, yenilikçi, doğru düşünen, sahih inanç ted-

risatı yapan oluşumlar, eğer merkeze tek bir şah-

sın otoritesini örtülü veya açık biçimde yerleştirir 

ve onun etrafında kümelenirse, bir süre sonra hik-

metinden sual olunmayan tipler yaratabilir.

Son zamanlarda böyle bir tehlikenin sinyalle-

rini çoğalmış görmekten ötürü doğrusu kaygıları-

mız artmıştır. Islahat ve yenilik istikametinde rol 

kapmış yahut bu günün ihtiyacını böyle görmüş 

kimi gruplar, yine aynı istikamette rol sahibi ama 

kendileriyle birlikte değil, başka bir mecrada ey-

lem gerçekleştiren kardeşleri hakkında, öylesine 

aşırı ithamlarda bulunmaktadırlar ki doğrusu ne 

tenkidin ne de insafın sınırlarına sığmamaktadır. 

Bir kardeşimiz gazete köşesinde, İslâm’ın Ye-

nilikçileri arasında isimleri anılan kimi ilim ve fi-

kir adamları hakkında öyle yaftalar yakıştırıyor ki, 

üzülmemek elde değildir. Herkesin herkesi tenkit 

hakkı elbet vardır. Ancak tenkit insaf ile beraber-

se Müslüman’a yakışır. Aksi halde bu itham, ifti-

ra, sui zandan öteye geçmez. Bir takım ilim ve fi-

kir insanını içkici, Vatikancı hatta Materyalist diye 

isimlendirdiğiniz bir köşe yazısında, iddianızı ka-

nıtlayacak en ufak bir delil, belge, söz, tanıklık 

göstermemişseniz, ithamınız size geri dönebilir. 

Ne yapmalı, nasıl yapmalı denilirse, kim benim sözümü dinler bilmem ama herkesin bir 
grup, fırka, dernek, vakıf, mezhep, meşrep içerisinde bulunmasını anladığımı söylerim 
öncelikle. Ancak kendine tanıdığı hakkı başkasına da tanıyarak, hiç kimse, diğerlerinin 
de farklı bir grup arasında bulunuyor olmasını yadırgamamalıdır. Kendi grubunu en 
doğru üzerinde görmek başka bir şeydir, başka bir grubu asla doğru olamaz görmek ise 
daha başkadır. Hele ki kendi mezhep, meşrep ve eğilimi dışındakileri tenkide tabi tutar-
ken hiçbir belge, delil veya sağlam örnek göstermeden topluca yargılamak, adeta topu-
nu torbaya doldurup uçurumdan fırlatmak neyin nesidir?
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Hasan Hanefi, Nasr Hamid Ebu Zeyd ve Mu-
hammed Arkoun yukarıdaki ithamlardan nasiple-
rini alan üç ilim ve fikir adamıdır. Böylesi körü 
körüne bir ithama köşe yazarımızı sevk eden ma-
razi durum ne olabilir? Ekranda görünme hevesi-
nin artması mı, haftada birkaç kez köşe yazma te-
laşı mı, yoksa aralarında bulunduğu grubun ar-
tık ağabeyi pozisyonunda bulunuyor görünmenin 
gizli tekebbürü mü? 

Mısır kökenli Hasan Hanefi ile Nasr Hamid 
Ebu Zeyd ve Mağrip kökenli Muhammed Arkoun 
son derece çalışkan, çok önemli ve değerli eser-
ler kazandırmış müelliflerdir. Onlardan birisinin 
materyalist, bir diğerinin Vatikancı, geriye kalanın 
ise içkici olduğunu söyleyerek itibarsızlaştırmak 
mümkün değildir. Ayrıca kimin gözünde itibar-
sızlaştıracaksınız? Köşe yazısının yayımlandığı ga-
zetede, körü körüne muhafazakârlık yapan köşe 
komşularınızın gözünde mi? Tenkit, adı anılan bu 
kimselerin kişisel hayatları, hatta günahları üze-
rinden bile değil, doğrudan eserleri üzerinden ka-
naat ortaya koymaktır. Bundan ötesi tıpkı arkaik 
tutumlu muhafazakârların yaptığı gibi belden aşa-
ğı vurmaktır ki, yenilikçi ve ıslahatçılığı şiar edin-
miş görünenlere yakışmamaktadır. Kararı köşe ya-
zarı ile beraber bu üç müellifi ciddi biçimde tetkik 
edecek olan sahici okuyucuya bırakıyorum.

Aynı minvalde bir edebiyat mecmuamızda 
güya fikir yazısı kaleme alan tanıdık bir yazar ar-
kadaşımızın şu cümlelerini okuyalım: 

“Benim İslâm konusundaki fikirlerimi marji-
nal daha doğrusu zındıkça bulan bir radikal arka-
daşım bir defasında bana ‘İslâm hakkında Ankara 
İlahiyat Okulu yayınlarını bu kış okudum. Nere-
deyse imanımı kaybediyordum. Şu anda senin fi-
kirlerin artık zındıkça görünmüyor’ demişti. Ben 
de ona ‘Söz konusu kitapları okuyanlar iman ede-
mez, ancak inkârı güçlenir’ deyip, ardından ‘Şunu 
unutma! İslâm’ı en çok bilen ve araştıran ilahiyat-
çılar en az iman eden kimselerdir’ demiştim.”

Ben ilahiyatçı filan değilim, kimseye avukatlık 
yapacak halim de yok; yok ama Allah rızası için şu 
okuduğunuz alıntı sahiden bir tenkit midir? Yoksa 
körü körüne bir karalama mı? Yayınevinin ismini 
bile yanlış yazarak, yayımlanan yüzlerce kıymetli 
eseri bir torbaya doldurup atmak marifetse pes doğ-
rusu. Önceki paragrafta Mısırlı ilim ve fikir adam-
larına reva görülen muamele de benzer değil miy-
di? Doldur torbaya denize fırlat; ilim ve fikir çev-
relerinde böyle ucuz kahramanlıklar olmamalıdır.

Doğulu ve yaşlı bir Kürt molla ile konuşuyor-

duk. Durmadan hadis-i şerif söylüyordu. Her se-

ferinde kendisine kaynak soruyordum ve her se-

ferinde aynı cevabı alıyordum: “Kitapta yazıyor.” 
Edebimi bozmak istemeden yine soruyor ve aynı 

cevabı alıyordum. Peki, bu söylenenler hangi ki-

tapta yazıyordu? Molla ne kitabın adını ne de ya-

zarını hatırlıyordu. Vaktiyle Suriye’de bir medre-

sede yıllarca tahsil görmüş, Arapça, Farsça, Kürt-

çe, Türkçe biliyor ve konuşuyordu. Gelin görün ki 

Allah’ın Elçisi’nden nakil yaparken en ufak bir en-

dişe duymaksızın, tek bir kaynak gösterme ihtiya-

cı hissetmeksizin anlatıp duruyordu. 

Gazete köşe yazarlarının, ekranlardaki “din 

tüccarlarının”, konu İslâm veya İslâmcılık oldu-

ğunda yüksek perdeden, otoriter bir dille, her şeyi 

bildikleri zannıyla ahkâm keserek ortaya sürdük-

leri bir yığın zırva ve hezeyan ise bu meselenin en 

acı veren, sıkıntılı yanı olsa gerektir. Bu bağlamda 

çeşitli gazetelerde yayımlanan yazılarla mülakat-

lara da bakıldığında ne demek istediğimiz daha 

iyi fark edilecektir. Gelecekten umutluyuz diyo-

ruz ama bu ve benzeri engelleri görmezden gel-

mek bizi tökezletir. 

Ne yapmalı, nasıl yapmalı denilirse, kim be-

nim sözümü dinler bilmem ama herkesin bir 

grup, fırka, dernek, vakıf, mezhep, meşrep içeri-

sinde bulunmasını anladığımı söylerim öncelikle. 

Ancak kendine tanıdığı hakkı başkasına da tanı-

yarak, hiç kimse, diğerlerinin de farklı bir grup 

arasında bulunuyor olmasını yadırgamamalıdır. 

Kendi grubunu en doğru üzerinde görmek baş-

ka bir şeydir, başka bir grubu asla doğru olamaz 

görmek ise daha başkadır. Hele ki kendi mezhep, 

meşrep ve eğilimi dışındakileri tenkide tabi tutar-

ken hiçbir belge, delil veya sağlam örnek göster-

meden topluca yargılamak, adeta topunu torba-

ya doldurup uçurumdan fırlatmak neyin nesidir?
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  İSLÂMCI KARİYERİZMİN ZİRVESİ: ALİ BULAÇ 

T ürkiye’de aydın, 
kantinlerdeki, ka-

felerdeki, eğlence 
mekânlarındaki mü-
zik kutularına ben-
zer: parayı atarsınız, 
istediğiniz şarkının 
düğmesine basarsı-
nız, müzik çalmaya 
başlar! 

Aydınlanmanın ürünü olan aydın dünya-
nın her yerinde, kendi aydınlandığı gibi, etrafı-
nı da aydınlatmayı misyon olarak kabul etmiştir. 
Türkiye’de bilhassa liberal aydınlar, 1980 sonra-
sı neoliberal İslâmcılığın belirlediği İslâmcı aydın-
lar, liberalize olmuş Müslüman okuryazarlar, ay-
dın kavramını tam manasıyla karşılayacak, mo-
dernitenin değerlerini taşıyacak icraatlara destek 
verir, Müslümanların modernleşmesi, uluslar ara-
sı sisteme eklemlenmesi yolunda entelektüel biri-
kimini harcar, aktivizmini konuşturur. İslâmcı ay-
dınların bilhassa neoliberal dönemde “yıldızı par-
layanları” eğlence mekânlarındaki müzik kutu-
ları gibidir; ücretini ödediğiniz zaman size hüz-
zamdan kürdîlihicazkâra, poptan arabeske, yeşil 
poptan türküye, nihaventten caza kadar her tür-
den şarkıyı seslendirebilirler. Repertuarları geniş-
tir fakat hiçbir şarkıyı notasından okuyamazlar, 

kulak doygunluğun-
dan seslenirler; sü-
rekli istekleri karşıla-
dıklarından, şarkıla-
rı yarım yarım söyler, 
melodileri birbiri-
ne katar, sert ve kay-
gan geçişler yaparken 
her durumda detone 
olurlar. 

Türkiye’de İslâmcılık üzerine yapılan tartış-
maların kaderi sıradan kariyerizmin ötesine ge-
çemiyor. İslâmcılık tartışması yürütenlerin büyük 
çoğunluğu varlık sebeplerini İslâmcılık üzerine 
söyledikleri sözlere bağlamış durumda. Türkiye ile 
İslâmcılık arasında irtibat kurmayan, kuramayan 
bu aydın taife, modernizmin aydın icadının tüm 
özelliklerini göstererek, ülkenin, Müslümanların 
modernleşme yönünde dönüştürülmesi uğruna 
sürekli yeni ve köksüz fikirlerin taşıyıcılığını yap-
maktadır. 2012 yılında başlayıp gelişen, yine bu 
sene ortaya çıkan İslâmcılık tartışması, Türkiye’de 
Müslümanların İslâmi dönüşümü gerçekleştir-
mesi yönünde tetikleyici fikirler geliştirmekten 
ziyade her aydın grubunun kendi meşrebi ve ik-
bali uğruna savundukları görüşlerin yekûnundan 
oluşuyor. İslâmcılık tartışmasının Ramazan ayına 
denk getirilmesi İslâmcılık meselesinin gerek bu 

Çeşitli yazı ve kitaplarından Sözleşme, Bilgi ve Düşünce dergilerinden yaptığı 
açıklamalara kadar Ali Bulaç, “rol kapma” kaygısının yönlendirdiği psikoloji tarafından 
idare edilir. Ondaki taşralılık, “etniklik” ve neoliberal kariyerizmle birleşen psikolojik alt 
yapı “her fikirden, yazıdan, kitaptan azami kâr elde etme”ye dayalı ilkeye göre şekillenir. 

Ercan YILDIRIM

İslâmcı Kariyerizmin Zirvesi: 
Ali Bulaç
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toprakların geleneksel inanç değerlerini gözeten 
gerekse yeni ve modern fikirleri yansıtan içerikten 
yoksun olması, birey ve grup menfaatlerini gözet-
meleri İslâmcı yeni kariyeristlerin en büyük mal-
zemesi olduğunu da gösterir. 

Neoliberal Siyasallığın Taşıyıcısı 
Ali Bulaç

Türkiye’de İslâmcılık kavramının geniş plan-
da, kamusal alanda kullanımı 
eskilere gitmez. İslâmcılık kav-
ramı bilhassa 1980’li yıllardan 
sonra yoğun biçimde dolaşıma 
girmiş, sürekli olarak İslâmcı 
tanımları, İslâmcının kimlerden 
oluştuğu yolunda bir yer tayi-
ni sorunuyla karşı karşıya kal-
mıştır. 1980’li yıllarda İsmail 
Kara’nın hazırladığı antolojinin 
bilhassa radikal ve etnik kimli-
ğiyle maruf dindarlar arasında 
kavramın sıkça kullanılmasına 
etkisi büyük olmuştur. İslâmî 
hareket kavramı bilhassa 70’li 
yıllarda çok daha etkili biçimde 
“geleneksel Müslüman” tipiy-
le aktivist ve çağcıl yenilikleri 
gözeten Müslüman tipini birbi-
rinden ayrıştırırken 90’lı yılla-
ra doğru İslâmcı kavramı, yeni 
Müslüman tipini tanımlama-
ya başlamıştır. Neoliberal siyasî 
kültürün etkisiyle İslâmcılık 
düşüncesi ve İslâmcılar kamu-
sal alanda çok daha fazla gö-
rünmeye başlarken tartışmanın 
yönü İslâmcılığın üzerine yö-
nelmiştir. 80’li yıllarda kamu-
da Müslümanların görünmeye 
başlamasıyla yine İslâmcılar, bir “laboratuar an-
layışı” ve hassasiyetiyle İslâmcılık üzerine eğilme-
ye, dosyalar hazırlamaya, toplum mühendisliği-
nin farklı versiyonuyla İslâmcıları yönlendirme-
ye başladı. 

Neoliberal siyasalığı Türkiye’ye taşıyan bu 
İslâmcı aydınlar, 90’lı yıllarda liberal ve sosyalist-
lerle ittifaka giderek yeni bir dil, söylem ve millet 
tanımı yapmaya başladı. Gerek yeni aydın tipini, 

taşra ağırlıklı okuryazarları gerek Refah Partisi gibi 
siyasî yapıları “cendereye alan” bu İslâmcılık, neo-
liberal söylemi meşrulaştırma görevini ifa etti. Bu-
gün çoğunluğu AK Parti’de milletvekili olan isim-
ler, etnik kimliğiyle dindarlığını hatta Nakşî kö-
kenini öne çekerek meşruiyet sağlamaya çalışan-
lar hususen Ali Bulaç gibi “zamanın ruhunu” kav-
rayıp, grup kimliğindeki kompleksle, etnik zih-
nin pragmatizmini ikbal kaygısıyla birleştirenler 

tam manasıyla modern aydın 
vasfını ortaya koyarak “İslâmi 
kesim”in, İslâmcıların dönüş-
türülmesi yönünde önemli des-
tekler sağlayarak, matbuat faali-
yetleri yürüttü. 

Ali Bulaç “havassa 
söyleme”yi tercih etti; taşra-
lı okuryazarların “açlığını”, 
talepkârlığını değerlendirmeyi 
bildi. Bulaç, 90’ların dilini, ne-
oliberal siyasal söylemi, çıkar-
dığı ya da yazılarının yayım-
landığı dergilerde tartışır, bun-
ları İslâmcı zihnin gündemine 
sokmaya çaba gösterir, bir yan-
dan İslâmcı aydın olarak mese-
leleri tartışan tarafında yer alır-
ken öbür taraftan “kurnazlık-
la” bu yönelimleri başkaları-
nın üzerine atarak, sanki 90’la-
rın neoliberal - sosyalist tezleri-
ni İslâmcılar “kendiliklerinden” 
tartışıyor, Türkiye’ye uyarlama-
ya çalışıyorlar havası yaratarak 
bunları aynen dönemin renk-
li haber dergileri, Nokta, Aktü-
el, Tempo ya da merkez medya-
nın bakış açısını benimseyerek 
bir laboratuar “objektifliği ve 

bilimselliği” içinde araştırmaya, analiz etmeye yel-
tendi. Bunda başarılı da oldu. Ali Bulaç’ın hem ay-
dın kimliğiyle farklı modern odakların siyasallık-
larını “piyasaya sürme” görevi hem de bunları ta-
kip eden “sosyolog” tavrı zaman zaman büründü-
ğü “mühendis” karakterinin bir sonucuydu. Hangi 
durumda olursa olsun Ali Bulaç, Fehmi Koru’nun 
gazetecilik sahasında yaptığını; konjonktür belir-
leyicilerin ve aktörlerinin yönelimlerini İslâmi ke-

İslâmcılık tartışmaları, 
Ali Bulaç’ın genel aydın 
kimliğini sergilemesine 
yarayan en önemli ens-
trümanlardan biri oldu. 
Medine Vesikası tartış-
malarını Birikim’e taşı-
yan oradan bir toplum 
modelini İslâmî kaygıları 
öne sürerek gerçekleştir-
diğini iddia eden Bulaç’ın 
Vesika üzerinden neoli-
beral siyasallığı tahkim 
etme gayretleri, peşinden 
RP’nin benzer modelleme-
leri için de referans teşkil 
etti. Sadece RP’nin değil 
aynı zamanda “bağım-
sız entelektüalizmin” ve 
AK Parti’nin de önder-
liğini yapma girişimleri 
İslâmcılık hareketini yer-
leştirdiği yerle ilgili.
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sime taşıma vazifesini dergicilik ve yayıncılık vası-

tasıyla başarılı biçimde gerçekleştirdi.

Ali Bulaç 1980 sonrasının ruhunu her dönem-

de çok iyi okuyabildi; zamanın ruhu Fethullah Gü-

len hareketinin arkasından eserken yerini almakta 

da başarılı oldu fakat bunun Türk siyasallığında 

kalıcı ve mutlak olacağı zannıyla hareket ederek 

tek ve en kritik hatasını da gerçekleştirmiş oldu. 

Toplum Mühendisliğinden, Siyaset Müteahhitliğine
Ali Bulaç

Ali Bulaç’ın heybesinde sosyologluk, ilahiyat-

çılık, radikallik, analizcilik, fütüristlik, mühen-

dislik bulunur; hatta müteahhitlik bile onun ilim 

adamı kimliğine içkindir. Düşünce dergisinden 

beri, matbuatta, matbuattan edindiği karizma ve 

kariyerle dışarıda müteahhitlik yapar. Dergi inşa 

eder, fakat konjonktür taşıyıcısı olduğu için dergi-

leri iki onluğu tamamlamaz. 

O kariyerini İslâmcılık araştırmalarına borç-

ludur. Anadoluculuk geçmişi, İrancı tecrübesi, 

meal yazarlığı, siyasi danışmanlığı, köşe yazarlığı, 

cemiyetçiliği İslâmcılık araştırmalarının yani ka-

riyerinin sağlam temellerde yükselmesi için hep 

birer önemli veri, temel oldu. Taşradan gelerek, 

“devlete bulaşmadan”, “memur olmadan” ilmiyle 

amel etmesine gerek kalmadan, ilmiyle geçinme 

başarısını kuşağının öteki yazarlarından farklı ola-

rak Ali Bulaç gösterdi. Bu bakımdan taşralılığın 

acullüğünü, acemiliğini hiçbir zaman gösterme-

den 1980 sonrası ortaya çıkan kariyerizmin, ka-

riyer için her türlü geçmişi referans gösterebilme 

başarısının ender örneklerinden biri oldu. Siyasî 

inançlarını değer haline getirme, değerlerinden 

referanslar üretme konusunda kuşağının önde ge-

lenleri arasında oldu. 

İslâmcılık tartışmaları, Ali Bulaç’ın genel aydın 

kimliğini sergilemesine yarayan en önemli enstrü-

manlardan biri oldu. Medine Vesikası tartışmala-

rını Birikim’e taşıyan oradan bir toplum modelini 

İslâmî kaygıları öne sürerek gerçekleştirdiğini id-

dia eden Bulaç’ın Vesika üzerinden neoliberal si-

yasallığı tahkim etme gayretleri, peşinden RP’nin 

benzer modellemeleri için de referans teşkil etti. 

Sadece RP’nin değil aynı zamanda “bağımsız ente-

lektüalizmin” ve AK Parti’nin de önderliğini yap-

ma girişimleri İslâmcılık hareketini yerleştirdiği 

yerle ilgili. 

Ali Bulaç her zaman bir doktriner ve ideolog 

olmayı amaçlarken, ideolog ve doktriner olabile-

cek sabrı, mücadeleyi, ruhi dinginliği, varoluşsal 

bütünlüğü sonuna kadar götürebilecek gözüpek-

liğe sahip olmamış; konformizmi, para ve kariyer 

merakı onu karşısında olduğu cemaatin sıradan 

savunucusu haline getirmiştir. Teşbihte hata ol-

masın ama Bulaç’ın kariyeri, Yaşar Nuri Öztürk’ün 

kariyeri gibidir. İkisinin de yolları Hareket ile ke-

sişmiş, erken dönemlerinde ürünlerini orada ver-

miş, Topçu gibi bir ahlak abidesinden, maddiyata 

yüz vermeyen kişiliğinden nasiplenmeden farklı 

mecralara akmış, ilahiyatçılık alt yapısı, siyasal 

ve konformist dünyalıklarla örtüşünce birisini 

CHP’de ötekini cemaatte kilitlemiştir. 

Kötü doktrinerlik, kötü siyasetçilikle birleşir. 

Fikrin ülke ve milletle olan bağlantısını keserek, 

yerleşik ideolojik yönelime göre biçimlenmiş ha-

lini savunmak, kitapların konjonktüre sıkışmasını 

sağlar. Bulaç’ın erken dönem kitaplarından itiba-

ren dünya sisteminin neoliberal siyasallığa daya-

lı temelleri, analizlerini yaparken tarih katliamı 

yapmasını da beraberinde getirmiştir. Neoliberal 

siyasal kültürün genel geçer ifadelerini, özgürleş-

me ile Nuhun Gemisi’ni, bir arada yaşama ile Me-

dine Vesikası’nı çok kültürlülük ile erken dönem 

sahabe yaşantısını bağdaştırma ve sentezleme gi-

rişimi, fikrin 10 yıllık siyasal konjonktüre sıkışıp 

kalmasına neden olur. Bulaç’ın görüşleri yoktur; 

Bulaç aktüel siyasallığın genel geçer ilkelerini, 

geçmişten referanslarla beslemeye çalışır. Dünya-

da hâkim siyasal söylemi, sosyalist ve liberal ay-

dınlardan anlayıp aktarabildiklerini, Türkiye’nin 

Türk köklerini hatta Osmanlı’nın sadece gerileme 

dönemiyle erken dönem İslâm tarihini kök alarak 

bağdaştırma metoduna sahiptir. Bu yüzden o ka-

dar ilkel, o kadar arkaik, o kadar dönemseldir ki, 

Batıyı iyi takip eder görünürken bile yalnızlaşa-

bilme, pragmatist ve fırsatçı kimlikleri uhdesinde 

toparlayabilme becerisini kazanmıştır. 

Ortadoğu’da olup bitenlere vukufiyeti, Arap 

medyasının yazdığı kadardır. 

Batının düşünce hayatına dair takibi Kant ve 

Descartes’tan bu tarafa pek gelememiştir. Savun-

duğu 90’ların tezlerinin, neoliberal siyasallığın 

post yapısal köklerini bilmediği gibi yapısalcıla-

rı da okumamıştır. Muhtemelen egzistansiyalistle-

ri kuşağının bunalımlı taşralılarından duymuştur. 
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Yazıyı, Strateji Olarak Görmek

Ali Bulaç için fikir, görüş, yazı hep bir strateji-

nin nesnesidir. Kitapları kendi döneminin atmos-

ferini yansıtmaktan, ülkenin ve milletin mesele-

lerini ortaya koyup, onlara çözüm önerileri geti-

ren yorumlardan ziyade, olayların arkasından su-

hulete erecek ortamda kendi yerini tahkim etme-

ye yöneliktir. Bu açıdan eserlerine atıflar yapıl-

maz; Ali Bulaç denildiğinde öncelik aktüel olarak 

yazdıklarında, yine hangi “tarafın taraflısı” oldu-

ğunu öğrenmededir. İslâmcılık tartışması da bu 

açıdan yine stratejik hesaplara yöneliktir. Hayatı 

bunun örnekleriyle doludur; “Ulema Geleneğinin 

Devrimci İmamı” yazısı ve Mehmed Kerim müste-

arıyla yazdığı İran İslâm Devrimi kitabından Me-

dine Vesikası tartışmalarına, Sözleşme, Bilgi ve 

Düşünce dergilerinden yaptığı açıklamalara ka-

dar Ali Bulaç, “rol kapma” kaygısının yönlendirdi-

ği psikoloji tarafından idare edilir. Ondaki taşralı-

lık, “etniklik” ve neoliberal kariyerizmle birleşen 

psikolojik alt yapı “her fikirden, yazıdan, kitaptan 

azami kâr elde etme”ye dayalı ilkeye göre şekille-

nir. Aksiyon dergisine 1998 yılında verdiği röpor-

tajda Dinin devlet talebi yok başlıklı açıklamasıy-

la İslâmcılığın tükendiğini, 2014 Aksiyon röpor-

tajında 100 yıllık birikimin heba edildiğini iddia 

etmesi, her söylemi, açıklaması uç veren siyasetin 

bir ucundan tutmaya yöneliktir. 

Sözleşme, bir arada yaşama, özgürleşme söy-

lemlerinin genel bütünü gösteren 1980 sonra-

sı neoliberal İslâmcılık dönemi Ali Bulaç için 

İslâmcılık düşüncesinin en rafine dönemidir. Ali 

Bulaç İslâmcılığı doğuşundan bugüne üç döne-

me ayırır; üç dönemi üç nesille ifade eder. Devleti 

kurtarmaya çalışan erken dönem İslâmcılar, İslâm 

devleti kurmak isteyen ikinci nesil ve özgürlük, 

bir arada yaşama, devlet talebini ortadan kaldırma 

gibi meziyetleriyle ortaya çıkan üçüncü nesil… 

Ali Bulaç tam da bu üçüncü neslin temsilcisi, ne-

oliberal siyasallıkla gelişen tezlerin taşıyıcısıdır. 

Aksiyon’a yaptığı ve siyasal İslâm bitti diye anlaşı-

lan, genel olarak üçüncü neslin amacını gösteren 

İslâm’ın devlet ve siyaset iddiası tükendi görüşleri 

hem bu dönemi yansıtırken hem de İslâmcıların 

yeni siyasal yapılanmasına alt yapı oluşturur. 

Bilgi ve Düşünce dergisinde AK Parti’ye, parti-

nin sistem karşısında meşruiyet kazanması için la-

iklik vurgusu yapan Bulaç’ın üçüncü neslin siyasal 

hareketinde doktriner kimliği aynı zamanda otori-

te vasfı kazanma talebiyle, sistem ve dünyalık mü-

teahhitlik gibi çok yönlü kariyerizminin sonucu-

dur. Ali Bulaç 90’larda çıkardığı dergilerle 80 son-

rası İslâmcılığının, kendi kavramsallaştırmasıy-

la üçüncü neslin tezlerini, geleneksel İslâmî anla-

yış ve epistemolojik kaynaklarla kaynaştırmış, ay-

dın nesle ve yeni siyasetçilere yol gösterici misyo-

na girişmiştir. 2015 yılındaki İslâmcılık tartışma-

larında AK Parti’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a yani 

kısaca iktidara eleştirileri maddi iktidar, ahlak ve 

otorite üzerinden olurken aslında üçüncü neslin 

önünü kestiği yolunda son derece flu ve farklı yo-

rumlara neden olacak izahlar getirir. Üçüncü nesil 

dediği İslâmcı kişilikler aslında siyasal ve kültürel 

hayatta aktüel olarak en çok rolleri alanlardır. Sa-

dece içinde bulunduğu cemaati kasteden, dolayı-

sıyla mecburen tasfiye olmanın getirdiği kenarda 

kalmışlıkla, süreci “ön kesme” olarak yorumlayan 

Ali Bulaç’ın üçüncü nesille birlikteliği 90’lı yılla-

Neoliberal siyasalığı Türkiye’ye taşıyan bu İslâmcı aydınlar, 90’lı yıllarda liberal ve sos-
yalistlerle ittifaka giderek yeni bir dil, söylem ve millet tanımı yapmaya başladı. Gerek 
yeni aydın tipini, taşra ağırlıklı okuryazarları gerek Refah Partisi gibi siyasî yapıları 
“cendereye alan” bu İslâmcılık, neoliberal söylemi meşrulaştırma görevini ifa etti. Bugün 
çoğunluğu AK Parti’de milletvekili olan isimler, etnik kimliğiyle dindarlığını hatta Nakşî 
kökenini öne çekerek meşruiyet sağlamaya çalışanlar, hususen Ali Bulaç gibi “zama-
nın ruhunu” kavrayıp, grup kimliğindeki kompleksle, etnik zihnin pragmatizmini ikbal 
kaygısıyla birleştirenler tam manasıyla modern aydın vasfını ortaya koyarak “İslâmi 
kesim”in, İslâmcıların dönüştürülmesi yönünde önemli destekler sağlayarak, matbuat 
faaliyetleri yürüttü.
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ra rastlar. 90’larda çıkardığı dergiler, söylem taşı-

yıcılığı ile siyasal kanadın yanında “makbul ente-

lektüel” olarak İslâmcıların önderi gururlanması-

nı yaşadığı isimlere bugün üçüncü neslin önünü 

kesiyorlar çıkışı genel paradigmadan çok mesele-

yi şahsiyete taşımasıyla ilgilidir. Bulaç’ın anladığı 

İslâmcılık tanımında kullandığı özgürlük, ahlak, 

adalete dayalı toplumsal ve siyasal dava görüşle-

ri üçüncü nesil dediği kesimi ifade etse de yaygın 

ve köklü bir İslâmcılık hassasiyetini yansıtmak-

tan uzaktır. Bulaç’ın bu vurguları AK Parti ikti-

darına yönelik geliştirilen ve Gezi ile kurumsalla-

şan ithamların İslâmcılığa “uyarlanması”ndan öte-

ye geçemez. Burada enteresan olan, iktidarı sert 

dille eleştirirken kullandığı bu söylemlerin aslın-

da üçüncü nesil İslâmcı olan iktidar tarafından 

benimsenmiş olması. Dolayısıyla Bulaç’ın iddiala-

rı sathi kalmanın ötesinde aşırı bireysel hale dö-

nüşmektedir. 

Ali Bulaç İslâmcılara yer bulamadığı gibi AK 

Parti’ye hatta üçüncü nesil dediği yeni İslâmcılığa 

da yer tayini yapamıyor. İslâmcılık vurgusunda, 

İslâmcılığı tanımlarken kullandığı maddelerde-
ki genel kavramlar sadece İslâmcılığın değil, di-
ğer ideolojilerin de sahipleneceği türdendir. Bu 
bakımdan cemaate sıkışan Bulaç’ın yine cema-
ate sıkışan Mümtazer Türköne ile açıklamaları, 
birbirlerini sırtlayarak, birbirlerinin yazılarına 
referanslar vererek, hatta birbirlerini “aziz” ilan 
ederek geliştirdikleri görüşler, eleştiriler sadece 
onların zihinlerinden değil aynı zamanda 2011 
yılında dağılan liberal - sol ittifaktan arta kalan 
ithamların İslâmcılar tarafından sahiplenilmesin-
den öteye gidemiyor. Her ikisinin “kaba” iktidar 
eleştirileri aynı zamanda iktidarda yer bulamama 
gerçeğinin sonucu olarak görülüyor. Ali Bulaç bu 
bakımdan tüm fikir hayatında olduğu gibi Müslü-
manların, İslâmcıların değil AK Parti’nin, siyasal 
alanın teorisyeni ya da kurucu fikir babası olma 
endişesiyle marufken, Mümtazer Türköne’nin en-
telektüel bilgi seviyesini siyasal alanda yürütme 
kaygısı anlaşılacak evsaftadır. 

İslâmcılık Tartışmaları: 
Kariyeristler Arası Kavga

2012 yılındaki İslâmcılık tartışmalarının ar-
dından Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişi-
mi yaşanmıştı. İslâmcıların devletteki yerleri, dev-
let içindeki varlıkları, iktidar ömürlerinin devam 
etmesi karşısında Bulaç ve Türköne’nin “hareke-
te geçmesi” İslâmcılığın iktidar varlığı karşısın-
da kaygılarını dile getirmeleri aslında doğrudan 
İslâmcılık düşüncesi kadar Müslümanların bu sa-
hadaki deneyimlerine yöneliktir. Bulaç’ın ve diğer 
tartışma sahiplerinin olduğu kadar Müslüman’ım 
diyen herkesin kabul edebileceği evrensel genel 
tezleri ileri sürmek, ahlaktan, adaletten, eşitlik ve 
özgürlükten söz etmek bu tür yüzergezer genel 
ifadelerle somut olguları yormak İslâmcılık tartış-
masından geride kalan en vasıflı yaklaşımlar ol-
muştu. Bulaç bir yandan üçüncü nesil dediği ke-
simlerin liberalize olmuş dindarlığını eleştirirken 
aynı zamanda savunduğu bu nesle yine İslâmcılık 
aşısı yapılması teklifinde bulunur. Dolayısıyla 
üçüncü neslin İslâmcılığı sorunludur. 

Ali Bulaç, üçüncü neslin İslâmcılığını ifa-
de eden bir arada yaşama, çokkültürlülük, hoş-
görü ve özgürlük tezlerini bu sefer iktidarla sivil 
alan arasında ayrım yaparak gerçekleştirmek ister. 
Hâlbuki uzun 90’lar boyunca aydınlara neolibe-

Ali Bulaç İslâmcılara yer bulamadığı 
gibi AK Parti’ye hatta üçüncü nesil 
dediği yeni İslâmcılığa da yer tayi-
ni yapamıyor. İslâmcılık vurgusun-
da, İslâmcılığı tanımlarken kullandığı 
maddelerdeki genel kavramlar sadece 
İslâmcılığın değil, diğer ideolojilerin 
de sahipleneceği türdendir. Bu bakım-
dan cemaate sıkışan Bulaç’ın yine 
cemaate sıkışan Mümtazer Türköne 
ile açıklamaları, birbirlerini sırtlaya-
rak, birbirlerinin yazılarına referans-
lar vererek, hatta birbirlerini “aziz” 
ilan ederek geliştirdikleri görüşler, 
eleştiriler sadece onların zihinlerin-
den değil aynı zamanda 2011 yılında 
dağılan liberal - sol ittifaktan arta 
kalan ithamların İslâmcılar tarafın-
dan sahiplenilmesinden öteye gidemi-
yor. Her ikisinin “kaba” iktidar eleş-
tirileri aynı zamanda iktidarda yer 
bulamama gerçeğinin sonucu olarak 
görülüyor.
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ral siyasallığı anlatmakla geçiren Bulaç, bu neslin 

iktidar olması, iktidarda bu tezleri hâlâ savunu-

yor olması ama kendisinin cemaatin içinde “hap-

sedilmesi”, çıkışı, İslâmcılık tartışmalarında ara-

masına yol açar. Bulaç, Bilgi ve Düşünce dergisi-

ni büyük oranda AK Parti iktidarına “akıldanelik” 

etmek için çıkarmış, partinin iktidar sürecinde 

doktrineri vazifesi görmek istemiş bu uğurda şim-

dilerde “devletin teklifini kabul etti” gönderme-

si yaptığı kişilerle, 90’ların tezlerini, üçüncü nesil 

İslâmcılığın görüşlerini aktarmış, misyonu bitince 

de dergiyi yine kapatmıştı. 

Aynı şekilde 2012 İslâmcılık tartışmalarında 

“yenilikçileri destekledim ama onlar yeni sisteme 

uymadı” yakınması, o dönemin gerçeklerine tama-

men aykırıdır. Bir yandan İslâmcılığın entelektüel 

bir hareket olmadığını savunurken öteki taraftan 

siyasallık karşısında çok sert tepki gösterip, dev-

let idaresinde bulunanları “devletin ve istihbaratın 

adamı” olarak lanse etmeyi tercih ederek her za-

manki konjonktürel rol kapma stratejisini uygu-

lamıştır. İslâmcılık tartışmalarında görüldüğü gibi 

Bulaç’ın 90’larda hatta 2000’lerde temel görüşleri, 

İslâmilikten anladığı, İslâmî olanın İslâmcılıktaki 

yeri üçüncü kuşakta ancak tarihseldir; devlete 

dini, İslâmî yön verme, ele geçirme gibi tavırları 

eleştirme üzerine kurulmuştur. Bulaç, İslâmcılığın 

devlet talebinden vazgeçmesini müspet olarak de-

ğerlendirip üçüncü neslin misyonunu kutsarken 

öte taraftan uzun neoliberal İslâmcı iktidar döne-

minde, İslâmcıların İslâmcılığı reddettiğini öne 

sürer! 

Klasik Bulaç taktiği İslâmcılık tartışmaların-

da da çalışır: önce tezi öne sürer, sonra bunu ge-

nel entelektüel kamunun tartıştığı havasını yayar, 

bunu inceleme nesnesi haline getirerek kendini 

dışarıya atıp “sosyolog” kimliğine bürünür. Aji-

tatif, kışkırtıcı söylemle dikkat çekmeyi başardı-

ğı için, omurgası zayıf entelektüel ortam bu tartış-

malara balıklama dalar. Aslında olan biten, 2012 

ve 2015 İslâmcılık tartışmalarının sonucu Ali Bu-

laç ve Mümtazer Türköne gibi “tasfiye edilen”lerin 

yürüttüğü karşı propagandanın, takipçiler tarafın-

dan sahiplenilmesinden ibaret. 

Ali Bulaç İslâmcılığı tartışmıyor, AK Parti’yi 

tartışıyor, AK Parti ile hesaplaşıyor. İslâmcıların 

yıllarca savunduğu, ideoloji mensuplarının, er-

gen örgütçülerin protokol savunma mekanizma-

sı, “devletin İslâmcıları içine alıp erittiği” söyle-

mi, Mümtazer Türköne ve Bulaç’ın 2015 tartış-

masının teması olmuştu. İslâmcılık tartışmaların-

da tüm fonu, tüm konuyu AK Parti iktidarı oluş-

turur. Siyasal alana aşırı sıkıştığında, eski kitapla-

rına müracaat ederek, teolojide, tarihsel İslâm’dan 

söz açmaya başlar, hikmete dönüş yapar. Devle-

tin İslâmcıları kullandığı görüşlerinde gözden ka-

çırdığı, vurgulamak istemediği ve aslında bir baş-

ka yönden hesaplaştığı kesimler, devletin en çok 

kullandığı etnik unsurlar, devşirmeler, sosyalist 

örgütçülük ve eski radikallerdir. Bulaç hesaplaş-

masını başka bir yönden onlarla yapar; “camianın 

entelektüeli ve sosyologu” olarak onca birikimine 

rağmen kendisi cemaate sıkıştığı, ötekiler “yol al-

dığı” için kavga çıkarır. 

İslâmcılık tartışmaları “kariyeristler arası” kav-

ganın dışa yansımış halidir. İslâmcılık tartışmala-

rının taraflarının entelektüel kapasitesi bilinenin 

ötesine geçmemiştir. 2012 yılındaki tartışmanın 

“Neden Geri Kaldık?” sorusu ve yazılarıyla son 

bulması, İslâmcıların entelektüel birikim ve katkı 

bakımından Meşrutiyet İslâmcılığının çok gerisin-

de kaldığını, meselelerinin sadece kariyerizm ol-

duğunu da ortaya koyar.

Bu tartışmaların İslâmcılık düşüncesine, Müs-

lümanlara, Türkiye’nin İslâmî dönüşümüne hiç-

bir katkısı bulunmuyor. Kariyeristlerin birbirleri-

ni ihbarları, İslâmcılığa zarar verdiği için, devletin 

teklifini kabul eden ya da etmeyen kariyeristlerin 

yazıları, konuşmaları, matbuat çabalarının sistemi 

daha da semirttiği en büyük hakikat olarak orta 

yerde durmaya devam ediyor. Müzik kutusu çal-

maya, sistem bozuk para aramaya devam ediyor.
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Uzun süre devam eden İslâmcı eleştirinin, iktidar  deneyimi ile birlikte kimi 
zafiyetlerini fark ederek, yeni arayış ve tartışmalara girmesi “eleştiri”nin 
dışında “inşai” bir tarzın artık İslâmcı aklın yeni arayışlarında önerilmesi 
beklenir. Tüm bu süreçlerin kendi içerisindeki gelişimi, performanslarla 
birlikte siyasal, toplumsal, ekonomik değişimlerle yakından ilintilidir.  

Z aman gazetesinin İslâmcılığa 
dair özellikle 2011 ve sonra-

sında başlattığı tartışmayı Türkiye 
konjonktürü açısından iyi okumak 
gerekmektedir. İlk olarak 2012 yılı 
yazında Mümtaz’er Türköne’nin 
“İslâmcılık öldü” şeklindeki yazıla-
rının ardından başlayan tartışmayı, 
17 ve 25 Aralık tarihi sonrası giderek yeniden dü-
şündüğümüzde, aslında daha da gerilere giden bir 
okuma yapmamız ister istemez zorunlu hale ge-
liyor. Bu açıdan sosyo-politik gelişmelere paralel 
olarak İslâmcılığa dair kurulan cümleleri yeniden 
değerlendirmek, belki meseleleri daha anlaşılır kı-
lacaktır. Biz bu makalemizde, son bir ay içerisin-
de Zaman gazetesi yazarlarının (Türköne ve Bu-
laç) İslâmcılık hakkındaki yargılarını değerlendir-
meyi merkeze almakla birlikte, bunu önceleyen 
bir noktayı da tartışmaya dahil etmenin zorunlu 
olduğu kanaatindeyiz; O da İslâmcılığın “ne”liği, 
mahiyeti ve gelişmelerine dairdir.

Osmanlı’nın son dönemlerindeki modernleş-
me/batılılaşma süreci, Osmanlı’nın başındaki ga-
ileleri bir an önce uzaklaştırmak amacına ma-
tuf, pratik ve pragmatik bir seyir izlemiştir. “İh-
tiyaç” öncelikli bu süreç, hayat pratiklerinden ka-
nunlara ve gündelik hayatın içine doğru girmiş-
tir. Tartışmalar gündelik hayata giren pratiklerin 
sınırlarında (Söz gelimi; iştirakiyyun, feminizm, 
modernlik) batılılaşmacı düşünce içerisinde tar-
tışılmaya başlanmıştır. Ancak “batılı” diyebilece-

ğimiz bu çeşitli düşünce biçimle-
rinin Osmanlı’da sosyo-kültürel 
ve politik zeminlerden yoksunlu-
ğu, onların bugüne kadar “sallan-
tı” ve “boşlukta durma” nitelikle-
rini görünür kılmıştır. Nitekim sol 
olarak CHP’nin ve liberallerin top-
lumsal meşruiyet zeminleri sorun-

ludur. CHP’nin politik temsil olarak belli bir ağır-
lığından bahsetsek bile, bunun aşağı katmanlar-
da din ve milliyetle geçirgenlik alanlarının olduk-
ça geniş olduğunu da görmeliyiz. Sol ve liberal-
lerin öneri ve taleplerinin sürekli sosyo-kültürel 
meşruiyetlere çarparak boşlukta kalması ve aşa-
ğı katmanların kültürel hafızadaki pratiklere ref-
leks olarak dönüşü her zaman dinin kendisini ye-
niden üretebilmesinin imkanını da göstermekte-
dir. Türkiye’de sol ve liberalizm için, onların ken-
di dinamik ve gerekçelerine uygun bir yapılanma-
dan değil, Türkiye’ye özgü, kültürün izin verdi-
ği ölçüde  ve pragmatik biçimdeki bir gelişmeden 
bahsedebiliriz ancak. 

Belki Osmanlı’nın son döneminden itibaren 
iki düşünsel yönelim, kendisini Türkiye bedeni 
içerisinde iki damar olarak göstermesine imkan 
vermiştir. Bunlardan birisi milliyetçilik diğeri de 
İslâmcılıktır. Hiç şüphesiz aşağı katmanlarda bu 
iki yönelimin geçirgenlikleri daha fazladır; ancak 
hem toplumsal hafızanın hem de kültürün içeri-
sinde “İslâm”ın hem baskınlığı hem de meşruiyet 
çerçevesi daha güçlüdür. Tam da bu sebeple gü-

Mustafa TEKİN

(S)Ayıklamalar ile Gerçeklik Arasında 
İslâmcılık
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nümüzde milliyetçilik başta olmak üzere sol ve li-
beral kanatlardan bir din dili tutturma bağlamın-
da arayışların olduğunu söyleyebiliriz. Esasen bu-
nun en önemli görünürlüklerini hem politik hem 
de sosyo-kültürel alanlarda izlemek mümkündür. 
Çünkü gerek partiler gerekse sivil yapılanmalar, 
“İslâm”ın gündelik hayattaki etkinliğini bir şekil-
de görerek, şu andaki duruşlarını ayarlamaya ça-
lışmaktadırlar. Bu da aslında İslâmcılığın niçin 
toplumda önemli bir imkanı içinde barındırdığını 
göstermektedir. Tüm bu düşünsel 
yönelimlerin aktüel toplumsal 
karşılıkları, düşünsellikleri ve 
pratiklerini değerlendirirken, 
“İslâmcılık öldü” yargısının 
karşısına başka hangi ideoloji-
ler yaşıyor diye sorduğumuz-
da, alacağımız cevap ne olurdu? 
Buna öyle içi rahat bir şekilde 
ideoloji ismi söyleyecek kim 
vardır? Bu, benim İslâmcılık 
öldü yargısına katıldığım anla-
mına gelmez. Yani ideolojilerin 
ölü olduğu söylemi üzerinden 
bir “iç rahatlatma” psikolojisine 
girmek yanlıştır. 

Bu noktada İslâmcılığın 
önemli niteliklerine dair birkaç 
hususu hatırlatmalıyız. Birinci-
si, entelektüel bir hareket ola-
rak İslâmcılık, “İslâm” ile irti-
bat noktalarının düşünce, pra-
tik ve stratejilerinin güçlü tu-
tulmasını sağlamaktadır. Yani 
Müslümanlara ümmet, birlik, 
İslâmilik, gündelik hayatın inşa 
edilmesi noktasında bir yapı ve 
projeler önermesi İslâmcı en-
telektüellerden beklenmekte-
dir. İslâmcılık zaten ortaya çı-
kışında, İslâm’ın giderek dışlanması ve pratikle-
rinin dönüştürülmesine itiraz ile kendisini göster-
miş ve eleştiri ile daha çok gündemde kalmıştır. 
İslâmcılığın kanaatimizce önemsenmesi gereken 
boyutu, “İslâm” ile irtibatın İslâmcılığın bütün za-
fiyetlerine rağmen kendisiyle birlikte devam ede-
bilmesidir. Bu anlamda “İslâm bir dindir yaşama-
ya devam edecek, ama İslâmcılık zaten gereksizdir 
ve ölmüştür” türünden söylemlerin eksik bıraktı-
ğı bir şey var. İslâm’ın yüzyıla yakındır bir para-
digma olarak dışarıda bırakıldığı yapıda meyda-
na gelen zihinsel diaspora, ümmetin birliği, dev-
letin nasıllığı, Batı ile yüzleşme gibi aslında sadece 

İslâmcı entelektüellerin öncülük ve rehberliğin-
de olabilecek ve böyle bir öncüler grubunu zor-
lamakta ve göreve davet etmektedir. Türkiye özel-
likle son 20-30 yıldır bütün aksaklıklar ve zafiyet-
lerine rağmen bu tartışmalar ile bugüne gelmiştir. 
Hiç şüphesiz iktidar süreci, İslâmcılığın sivil tar-
tışma platformunda bir irtifa kaybı yaşatmaktadır. 
Ama bir iktidar durumunda zaten bu kaybın ya-
şanması riskini de beklemek gerekir. Tarih bunun 
mebzul miktarda örnekleriyle doludur. Süreç tec-

rübelerle ilerler. Şahsi kanaatimce, 
uzun süre devam eden İslâmcı 
eleştirinin iktidar deneyimi ile 
birlikte kimi zafiyetlerini fark 
ederek, yeni arayış ve tartışma-
lara girmesi “eleştiri”nin dışında 
“inşai” bir tarzın artık İslâmcı 
aklın yeni arayışlarında öneril-
mesi beklenir. Tüm bu süreçle-
rin kendi içerisindeki gelişimi, 
performanslarla birlikte siyasal, 
toplumsal, ekonomik değişim-
lerle yakından ilintilidir. Yani 
Türkiye ve giderek İslâm dün-
yasının “beden”inden bağımsız 
bir idealizmi konuşmak çok an-
lamlı değildir açıkçası.   

İkincisi, İslâmcılık, İslâm’ı 
bir paradigma olarak dışarıda 
tutma projesi ve stratejisine iti-
razla tekrar İslâm’ı hayatın mer-
kezi kılma noktasında hafıza ve 
bagajını hatırlatma ve günde-
me getirme konusunda önemi-
ni kurmaktadır. Çünkü bu işlev, 
ancak düşünsel tartışma, yapı-
landırma ve stratejilerle ger-
çekleşebilecektir. İslâmcılık ve 
İslâmcıların tartışmalarını dışa-
rıda bırakan bir kültürellik ze-

mini ancak pratiklerin bir kısmını koruyabilir. Fa-
kat “itikad”ı olmayan pratiklerin özellikle günü-
müz dünyasında pür ideolojik düşüncelerin ta-
sallutundan ve dönüştürümünden kendisini ko-
ruyamaz. Bu açıdan İslâmcılık için bırakın öl-
mekten bahsetmeyi, diğer ideoloji ve düşünceler-
den daha fazla yaşama şansı olduğunu belirtme-
liyiz. Türkiye’de insanlar İslâm’ı terk etmedikçe, 
İslâmcılık da farklı biçimlerde yaşamaya mecbur 
olacaktır açıkçası. Diğer yandan, liberal ve solcu-
ların ve hatta İslâmcılık dışındaki tüm ideoloji ve 
yönelimlere aidiyeti olan entelektüellerin sanki bu 
ülkenin sorunlarıyla ve bilhassa İslâm’ın bir şekil-

Şüphesiz aşağı katman-
larda İslâmcılık ve mil-
liyetçi yönelimin geçir-
genlikleri daha fazladır; 
ancak hem toplumsal hafı-
zanın hem de kültürün içe-
risinde “İslâm”ın hem bas-
kınlığı hem de meşruiyet 
çerçevesi daha güçlüdür. 
Tam da bu sebeple günü-
müzde milliyetçilik başta 
olmak üzere sol ve libe-
ral kanatlardan bir din 
dili tutturma bağlamında 
arayışların olduğunu söy-
leyebiliriz. Esasen bunun 
en önemli görünürlükle-
rini hem politik hem de 
sosyo-kültürel alanlarda 
izlemek mümkündür.



44

 Umran • Ağustos 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
AL

AC
AK

AR
AN

LI
Ğ

IN
 G

Ü
N

D
EM

İ
  (S)AYIKLAMALAR İLE GERÇEKLİK ARASINDA İSLÂMCILIK 

de ilintili olduğu sosyal, siyasal, ekonomik vb. so-
runlarıyla muhatap değilmiş gibi sadece İslâmcılık 
eleştirisi üzerinden “nefes alma”ya çalışmaları bir 
pasifize olma haliyle birlikte uyanıklıktan geçin-
meyi de işaretlemektedir. Meselâ; sol entelektüel-
lerin Birikim dergisinde AK Parti eleştirisi dışında 
Türkiye’ye ve bize ne önerilmektedir? İlginç olan 
Türkiye’de şu anda hem entelektüel hem de siya-
sal çevrelerde ortak tek bir eleştiri konusu var: AK 
Parti ve Tayyip Erdoğan. Bunların hepsine “peki 
eleştirilerinizi kabul ettik ancak Türkiye için ne 
önerirsiniz?” diye sorarsanız, ezberleri bozulmak-
tadır. Solun birkaç işçi hareketi, HDP’nin sokak 
çatışmalarından devrim çıkarma zihniyeti dışında 
söylediği ne vardır? Maalesef bunlar “düşük ma-
liyetli” önermelerden öteye geçmiyor. Tabii ki so-
runların ayrıca konuşulması gerekiyor. Fakat ön-
celikle mahalle değiştirip de, İslâmcılığa cepheden 
saldıranların “ahlaki” duruşlarını da bir sorgula-
mak lazımdır. Çünkü İslâmcılığa dair söylenenle-
rin nereden durup dile getirildiği, içerik ve hedef-
leriyle son derece yakından ilintilidir ve onlar dik-
kate alınmadan konuşmalar soyut düzeyde kalır. 

Bulaç ve Türköne’nin söylediklerine geçmeden 
önce, Zaman gazetesi, bu yazarlar ve konjonktürel 
gelişmeler arasındaki ilişkiye dair birkaç şey söy-
lememiz gerekmektedir. Birincisi, Zaman gazetesi 
ile İslâmcılık arasında bir hedef ve yönelim bir-
liği yoktur. Bir başka deyişle, Zaman gazetesinin 
İslâmcılığa değen bir boyutu olmadığı gibi, Onun 
hedef ve yönelimlerinden kendisini ayrıştıran 
bir aklı ve yönelimi vardır. Bu yargı ilk bakışta, 
“İslâm”ın her iki yönelimde de ortak bir tema ol-
duğu itirazıyla karşılaşabilir. Hatta “Said Nursi” 
ismiyle bu itiraz kuvvetlendirilebilir. Ancak 17/25 
Aralık sonrası, daha net ortaya çıktı ki, Zaman’ın 
İslâm’a dair ajandası seküler ve araçsallaştırıcı gö-
rünmektedir. Hatta Zaman gazetesinin muhtelif 
dönemlerde İslâmcılığa dair daha çok politik so-
nuçlar almayı hedefleyen eleştirilerini de bu çerçe-
vede okumak gerekir belki de. Tam da bu sebeple 
Türköne ve Bulaç’ın yoğun olarak İslâmcılığı konu 
edinmelerini daha iyi anlayabiliriz.    

Peki, Türköne ve Bulaç niçin İslâmcılık tartış-
ması yapmakta, Türköne İslâmcılığı öldürmekte 
Bulaç ise kızağa çekmektedir? (Burada Karadeniz-
li Hoca’nın vaazında Allah’ı (c.c.) vasfederken ne 
yerde ne gökte demesi karşısında cemaatten biri-
sinin ‘yok’ diyecek de dili varmıyor fıkrası aklıma 
geliyor) Daha çok aklımda kalan şey; Türköne’nin 
milliyetçilikten belli belirsiz çark ettikten sonra 
durduğu yeri kaybetmesi ve “Boşlukta Sallanan 
Adam”1 pozisyonuna düşmesidir. Türköne’nin 

arkasındaki güç ve fısıldamalardan mülhem, 
İslâmcılığı öldürmeye çalışmasını anlamak müm-
kün. Fakat kendisi öldürdükçe fikirsel anlamda 
öldüğünün farkında değil.2 AK Parti’ye olan hınç 
ve karşıt hırsı, sağlıklı düşünmesinin önündeki en 
büyük engel olarak duruyor. Entelektüel bir süku-
net içinde değil, kızgınlık ve öfke ile konuşuyor. 
Dolayısıyla Onun derdi İslâmcılığı falan tartışmak 
değil. Bulaç’ın esas niyetinin de İslâmcılık tartış-
ması olduğu kanaatinde değilim. O, özellikle 17 
Aralık olayının ardından net olarak pozisyonunu 
ortaya koymuş, (belki de Arafta olma pozisyonu-
nu terk etmiş) ve İslâmcı entelektüeller nezdinde 
ciddi bir ilgi ve itibar kaybına uğramıştır. Kana-
atimizce Bulaç, artık kendisine itibar etmeyen 
bu çevrelerin ilgisini çekebilmek için İslâmcılığı 
ortak bir zemin görerek ortaya atmakta, böylece 
İslâmcıları bu konu üzerinden ajite ederek, cevap-
sızlığa ilgiye tahvil etmeyi umarak ilişkilerini ona-
rabileceğini düşünmektedir. Bulaç’ın İslâmcılığı 
konuşurken zihninde AK Parti’yi tahayyül ettiği 
anlaşılıyor. Ancak özellikle 17/25 Aralık sonrası 
duruşu ve tavrı konusunda İslâmcılığa açıklama 
yapma borcunun olduğunu da bilmesi gerek. As-
lında Türköne ve Bulaç’ın İslâmcılık üzerine bu 
kadar abanmaları bile, İslâmcılığa dair onların 
yargılarının geçersizliğini göstermektedir. Öyle ya 
konuyu ısıtıp ısıtıp üç beş aya bir piyasaya sun-
manın anlamı nedir? Hem de kendi nazarlarında 
ölmüş bir ideoloji olarak… Onlar, kendi ifade-
leriyle bir ölüye üç beş ayda bir otopsi yaparak, 
kendilerinin hayatta olduğunu ispata çalışıyor-
lar. Kanaatimizce DNA testini sağlıklı yaparlarsa, 
İslâmcılıkla farklı şekilde karşılaşacaklardır.

Türköne ve Bulaç’ın beraberce senkronik bir 
şekilde İslâmcılık eleştirilerinin “bir orta yapıp 
gole çevirme” alanı ürettiğini öncelikle belirtme-
liyim. Bunu özellikle “Devletin İslâmcısı olmak” 
meselesinde net olarak görmek mümkün. Bu ko-
nuya ayrıca geleceğim ama önce Türköne’nin 
İslâmcılık ve AK Parti arasında kurduğu tenakuzlu 
ilişkiye bakalım. O, bir yandan “AK Parti İslâmcı 
bir parti değildi ve hiçbir zaman da olmadı”3 di-
yor. Sonra da “Ali Bulaç ile farklı İslâmcılıklar ko-
nusunda hemfikiriz. Kendi ideolojik öncülleri ile 
tutarlı biçimde görevini başaramayan ve tükenen 
işte bu AK Parti İslâmcılığı oldu”4 hükmünü veri-
yor. Bulaç’ın kafa karışıklığı da Türköne’den farklı 
değil. O, İslâmcı olabilmek için bazı öncüller or-
taya koyduktan sonra, AK Parti’yi İslâmcılıkla öz-
deşleştirenler, hem İslâmcılığa hem de AK Parti’ye 
haksızlık ediyorlar”5 diyor. Öte yandan Türkiye 
İslâmcılığının 2002’de tarihsel olarak durdurul-
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duğundan bahsederken, durdurulanların da küre-
sel güçlerin vaatlerine ve adaletsiz güç temerküzü 
olan iktidarın nimetlerine kapılan İslâmcılar ol-
duğunu6 iddia ediyor. Burada 2002 tarihinin nasıl 
da noktasal verildiğine dikkat edilsin. (Bu, ne ka-
dar da Gazali’nin İslâm düşüncesini durdurduğu 
yargısının kolaycı tınısını bize veriyor.) Şimdi eğer 
AK Parti İslâmcı değilse, İslâmcılığın günahlarını 
niye AK Parti’nin sırtına yüklüyorsunuz? Türköne 
ve Bulaç’ın açık ve örtük biçimde AK Parti’yi he-
def alarak yazdıkları, AK Parti’yi atış alanından çı-
kardığınızda İslâmcılığa ne kadar değiyor? 

Kanaatimce AK Parti, İslâmcılığın tamamen sı-
nırları dışında bırakılacak bir parti değildir. Evet, 
kendisini muhafazakâr-demokrat olarak tanım-
lamakla birlikte, kökeni, kadroları ve kendisini 
üzerine kurduğu bir kültür ve refleksleri itibarıy-
la İslâmcılıkla sıfır bağlantı olarak da tanımlana-
maz. Dolayısıyla AK Parti’nin İslâmcılık konusun-
da eleştirisinin sağlam bir şekilde yapılması gere-
kir. Hatta AK Parti’nin kendisine düşen pay ka-
darıyla İslâmcıların iktidar deneyimleri olmak 
bakımından da eleştirisi önemli olacaktır. Fakat 
İslâmcılığın tüm hesabını AK Parti’den sormaya 
kalkmak, insaf ve vicdan sınırlarını aşan bir gi-
rişimdir. Zira AK Parti, İslâmcılığın tüm kaderini 
üstlenen ve yönlendiren tek aktör değildir. Kendi-
sini buraya ait hisseden herkesin sorumluluk üst-
lenmesi gereken bir alandır burası. Özellikle Bu-
laç, kendisini bu sorumluluğun dışında tutarak 
AK Parti’ye “hadi hesap ver” kurnazlığı yapmaya 
çalışmaktadır. Halbuki önce kendisini “durduğu 
yer”den başlayarak eleştiriye tabi tutmalıdır. 

İkinci mesele, din, devlet ve İslâmcılık ilişki-
sine dair Türköne ve Bulaç’ın dile getirdikleridir. 
Burada her ikisinde de öne çıkan kavram, devlet 
İslâmcılığıdır. İlk önce Türköne, eskiye dair bir 
İslâmcı ajan hikayesi anlatarak giriş yapıyor, ar-
kasından Bulaç da o ortayı gole çevirmeye çalı-
şıyor. Türköne, “artık hepsi, bir zamanlar emrin-
de çalıştıkları ‘devlet’in karanlık koridorlarında, 
şimdi emir sahibi oldukları zehabıyla İslâmcılığın 
üzerinde tepiniyorlar. Devletin İslâmcıları, bugün 
aynı hiyerarşi ve disiplin içerisinde birbirlerinin 
iç yüzünü bilmenin rahatlığıyla otokrasiye hizme-
te giriştiler. Bu çamurun içinde hasbi İslâmcılığın 
yaşama şansı olabilir miydi?”7 diye masum (!) bir 
soru soruyor. Burada “hepsi” ifadesiyle İslâmcıları 
toptan itham ederken, “ortak cürüm”leri (!) üze-
rinden devlet içindeki ittifaka doğru onlara yol al-
dırıyor. Güya “hasbi İslâmcılar” diye ayırtettikle-
rini de bir istisnaya dahil ediyor. Zaten bu istisna 
da Ali Bulaç’tır. Türköne, “Ali Bulaç dışında, hâlâ 

İslâmcı kalan ve düşüncelerini cesaretle ifade ede-
bilen kimse kalmadı”8 ifadesiyle net olarak açıklı-
yor. Bulaç da hemen ertesi gün, o hikayedeki is-
tisnanın kendisi olduğunu söylerken, hem yıllar-
ca aidiyetle bağlı olduğu yönelimi total olarak bu 
ithamın makul şüphelisi haline getiriyor hem de 
İslâmcılıktaki meşruluk ve gayr-ı meşruluk sınır-
larını yeniden çizmeye çalışıyor.9  Burada Bulaç, 
resmi/sivil ayrışmasının belirlediği bir tasniften zi-
yade, devlet ajanlığını konu etmekte ama uzun va-
dede kendisinin “sivil”liği ve “arınmışlığı”nı örtük 
biçimde vurgulamaktadır.

Ortaya çıktığından itibaren İslâmcılığın önem-
li ajandalarından birisinsin “devlet” olduğunu 
söyleyebiliriz. İslâmcılar o günden bu yana “dev-
let, “siyaset”, “meşruiyet”, “şura gibi anahtar kav-
ramlar üzerinden hem pratik olarak “meşrutiyet”, 
parlamento”, demokrasi” gibi kavramları hem de 
devlerin nasıllığını referansları eşliğinde konjonk-
türel boyutu ağır basan içeriklerle tartışmışlardır. 
Bu sebeple “devlet” kavramı ve bu süreçte devle-
tin pratik varlığı İslâmcıların göz önünde tuttuğu 
bir şeydir. Öte yandan İslâmcılığın bir proje ola-
rak “merkez”den uzaklaştırılması, devlet aygıtıy-
la bir şekilde ilişki kurulması gerektiğini onlara 
düşündürtmüştür. Bu anlamda “devlet” İslâmcılar 
için hem bir eleştirinin hem de gelecek tahay-
yüllerinin konusu olmuştur. Bulaç’ın geçmiş-
te yazdıkları da bunun bir istisnası değildir. An-
cak “devletin İslâmcısı olmamak” ifadesi, bir anda 
tüm İslâmcılığı şüpheli kılacak bir algı üretmek-
tedir. Diğer yandan İslâmcılık bir devletin kuca-
ğında doğmuştur. II. Abdülhamid gibi İslâmcı bir 
padişah, ne olursa olsun bir devlet politikası ola-
rak İslâmcılık çerçevesindeki icraatları ile bugün 
tüm İslâmcılık anlatılarının referansı olarak gün-
demdedir.10  

Üstelik özellikle 1960-70’lerin siyasal ve sosyo-
kültürel ikliminde ve daha sonraları, sağ, sol, libe-
ral, İslâmcı eğilimlerin ajanları olmuş olabilir. Bu 
bizim zaten bildiğimiz ve tahmin edebileceğimiz 
bir hikayedir. Ancak böyle bir hikaye üzerinden 
solcu, liberal ve milliyetçi entelektüeller topye-
kün itham edilirler mi? Şunu belirtmek lazımdır 
ki, Türkiye’de hiçbir düşünsel eğilim ve ideoloji 
güçlü ve muktedir bir aygıt olarak devletten biga-
ne kalamamıştır. Ancak bu durum, onları Türkö-
ne ve Bulaç’ın anladıkları türden anlamlandırma-
mızı gerektirmez. Türköne, Bulaç’ın bu hikayesi-
ni daha da detaylandıracak ve sivillik ile resmili-
ği tersyüz ederek ikamet ettiği yeri “sivil”lik argü-
manlarıyla tahkim etmeye çalışacaktır.11 Yine Bu-
laç, “10 sene işbirliği yaparak götürdükleri- ancak 
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bizi ne kadar özgür, ahlaklı ve adil kılacağını sor-
gulamadıkları iktidarı- anlaşmazlığa düşerek tek-
rar derin yapılara, ittihatçılara, darbeci cuntacıla-
ra teslim ettiler”12 derken iddialarını daha ileri gö-
türmektedir. Açıkçası bu cümleleri okuyup da in-
sanın yüzüne “ironik bir gülümseme” yayılmama-
sı mümkün mü? Acaba Türköne ve Bulaç şu anda 
üzerinde bulundukları “yer”e hiç bakıp da eleşti-
ri getiriyorlar mı? Yani bu kadar abdestlerinden 
eminler. 

Türköne ve Bulaç’ın İslâmcılığa dair yazıların-
da iki hedef görünmektedir. Birisi; bizzat Tayyip 
Erdoğan, diğeri de AK Parti’dir. Hatta bu iki hede-
fe dair yazılanları dışarıda tutarsak, geriye bir şey 
kalmadığı gibi İslâmcılık tartışmaları da birden 
bitiyor. Bu durum benim açımdan iki şeye işa-
ret etmektedir açıkçası. Birincisi, aslında hedefin 
İslâmcılık tartışması olmadığı. İkincisi de, Fre-
udçu bir bakışla konuşacak olursak, her ikisinin 
yazılarındaki anahtar kavramlar olan “devlet” ve 
“nimet”in süblimatif bir takıntıya dönüşmesi.

Türköne ve Bulaç yazılarında neredeyse 
Türkiye’nin tüm sorunların sorumluluğunu AK 
Parti üzerinden İslâmcılığın günah hanesine kay-
detmekte, bunun için o kadar çok hesap açmaktadır 
ki, İslâmcılık üzerinde konuşmak rakı masasında 
“Ne olacak bu Türkiye’nin hali” sorusunu cevapla-
maya benziyor. Üstelik de bu memleketin sorum-
lu entelektüelleri olarak ikisinin de içinde yetiştiği 
ilişki biçimleri ve yapılardan azade ve onların dı-
şında kalan dil kullanarak sorumluluk hissetme-
mesi, en fazla dil ve söylemlerde fark edilen şey. 

Tüm bu ifade edilenler çerçevesinde hem 
kendi pozisyonumuzu ortaya koymak hem de 
İslâmcılığı değerlendirmek üzere birkaç noktaya 
işaret etmeliyim. Birincisi, tüm bu söyledikleri-
miz bir AK parti savunması değildir. AK Parti’nin 
ilmi çerçevede ve akl-ı selimden ayrılmadan kritik 
edilmeye ihtiyacı vardır. Bu kritikler tarafımızdan 
farklı zamanlarda dile getirilmiştir. (Bkz. Milat ga-
zetesi yazıları) Öte yandan AK Parti’yi dışarıda tu-
tarak İslâmcıların geldikleri yer, entelektüel çaba 
ve üretimlerinin kritik edilmeye ihtiyacı vardır. 
Ancak bu kritiklerin, entelektüellerin sorumlu-
luklarıyla dahil olduğu eleştiriden beslenmesi ve 
“haydi hesap ver” kolaycılığından uzak olması ge-
rekir. 

İslâmcılık, Batı ile karşılaşmamızdan itibaren 
Müslümanların yaşadığı krizle direkt ilintilidir. 
Son dönemlerine gelinceye kadar Osmanlı’da 
Müslümanların hakim konumda bulunmasının 
ardından güç kaybetmesi, farklı buhranları bir-
likte getirmiştir. Bu bhranlar güç kaybının yol 

açtığı travma, millet-i hakime konumunda yaşa-
nan irtifa kaybı, maddi zafiyetler ve İslâm ile olan 
irtibat noktalarındaki kopukluklardır ki, siyasal, 
ekonomik kültürel ve sosyal alanlardaki buhran-
larla görünür olmuştur. İslâmcılık bu buhran ve 
dönüşümlere itiraz ve eleştirilerle kendisini gös-
terirken, yaşadığı deneyimi atlamamak gerekir. 
Bugün “İslâm dünyası” şeklindeki bir kavramsal-
laştırmayı içeriklendirebilecek ve kendi içerisinde 
sistematik ilişkilere sahip bir dünya olarak tanım-
layamayız. Ancak bu kavramı kaybetmek, zaten 
iddialardan geri çekilmeyi birlikte getirecektir. 
Kabul etmek gerekir ki, bugün dünyadaki adalet, 
hak, insanlık, barış arayışlarına cevap verebilecek 
potansiyel yegane imkan İslâmdır. Diğer dünya 
görüşlerinin böyle bir potansiyelleri olmadığı gibi, 
mevcut dünyadaki krizlerin de sebebi olduğunu 
görmek gerekir. 

Sonuç olarak tekrar etmek gerekirse, Türköne 
ve Bulaç’ın İslâmcılığa dair yazdıklarını gerçek bir 
tartışma yapma amacına matuf bulmuyorum. Peki 
o zaman niçin böyle bir yazı kaleme alındı diye 
sorabilirsiniz. Evet, bunu görmezden gelebilir-
dim. Bunun iki sebebi var; Birincisi, Bulaç’tan bu 
zihinsel dönüşümü ve ikamet ettiği “mekan”a dair 
bir açıklama yapmasını talep etmek ki, bunu yap-
madığı sürece söyledikleri itibara alınmayacaktır. 
İkincisi de, hakikate saygımın bunların hepsinin 
önüne geçmesidir açıkçası.   
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İslâm-terör meselesinde konuşanlar, büyük bir tedirginlik ve telaşla İslâm ve terör 
arasında mesafe koymak telaşı ile konuşmakta ya da oryantalistlerin düşünsel 
“yerli” ortakları söz konusu ilişkinin varlığını ispatladığını varsaydığı argümanı elde 
etmenin heyecanıyla egemen söyleme eklenerek konuşmanın konforunu tüketmekteler. 

Oryantalizm, Self-Oryantalizm, 
Ortadoğu, Terör ve Şaşı Bakış

 İbrahim KESKİN

F ransa’da yaşanan Charlie Heb-
do ve benzeri olaylarla, kö-

ken itibariyle oldukça uzun 
süreli bir tarihsel geçmişe sa-
hip İslâm-terör-Ortadoğu ko-
nusu, yeniden ve yoğunluk-
lu bir biçimde gündemi işgal 
etmiş durumda. Söz konusu 
mevzuların sağlıklı bir şekil-
de tartışılmasını ıskalatan çok 
önemli hususların göz ardı 
edildiği kanaatindeyim. As-
lında bu tür hadiselerde nasıl 
bir politik ve söylemsel mani-
pülasyonun işletildiğinin far-
kında olan birçok insan bu-
lunmakta fakat inşa edilen 
söylemlerin içerdiği güç iliş-
kileriyle yüzleşmenin zorluğu 
ya da yine inşa edilen söylem-
ler aracılığıyla işletilen aforoz 
ve damgalamalar bu insanla-
rın büyük çoğunluğunu sus-
kunluğa itmektedir. Fakat re-
torikler aracılığıyla inşa edi-
len söylemlerin politik şid-
detine maruz kalma ihtimali-
ne karşın meselenin daha sağ-
lıklı kavranışı için bir imkân 
barındırdığı düşüncesiyle tar-
tışmalarda ıskalanan hususun 
yine de gündeme taşınması 
gerekmektedir.

Öncelikli olarak söz ko-
nusu tartışmanın, belirlenmiş 

kalıplar ve kavramsal çerçeveden 
çıkarılması gerekmektedir. 
Zira böyle bir zeminde yapı-
lan tartışma, oynayanların sü-
rekli kaybetmesi için kurgu-
lanan bir kumarhane misa-
li, sürekli kaybetmeye yazgı-
landığımız bir kurgusal ze-
minde yapılacaktır. Bu kur-
guda, bir taraftan İslâm/terör 
özdeşleştirilmesi diğer taraf-
tan “Gerçek İslâm” söylemle-
riyle karşılaşmaktayız. Bir ta-
raftan İslâm terörizmin kay-
nağı gibi gösterilirken diğer 
taraftan “Gerçek İslâm’ın” te-
rörle ilişkilendirilemeyeceği, 
İslâm’ın özünde barışçı, hat-
ta hümanist bir din olduğu-
na yönelik söylemler ısrar-
la dillendirilmektedir. Müslü-
manlar da bu bağlam içerisin-
de, büyük bir telaşla İslâm’ın 
terör ile ilişkisinin olmadığı-
na yönelik savunular dillen-
dirirken, reaktif bir tutuma, 
tanımlayıcıların tanımlama-
larına vaziyet alışa mahkûm 
edildiklerini fark etme fırsatı 
dahi elde edememektedirler. 
Bu konumlanış, aslında Müs-
lümanların reaktif konumda 
tutulmalarının politik bir yo-
ludur. Belirlenmişliğin dışın-

Bir taraftan İslâm teröriz-
min kaynağı gibi gösterilir-
ken diğer taraftan “Gerçek 
İslâm’ın” terörle ilişkilendi-
rilemeyeceği, İslâm’ın özün-
de barışçı, hatta hüma-
nist bir din olduğuna yöne-
lik söylemler ısrarla dillen-
dirilmektedir. Müslümanlar 
da bu bağlam içerisinde, 
büyük bir telaşla İslâm’ın 
terör ile ilişkisinin olmadı-
ğına yönelik savunular dil-
lendirirken, reaktif bir tutu-
ma, tanımlayıcıların tanım-
lamalarına vaziyet alışa 
mahkûm edildiklerini fark 
etme fırsatı dahi elde ede-
memektedirler. Bu konumla-
nış, aslında Müslümanların 
reaktif konumda tutulma-
larının politik bir yoludur. 
Belirlenmişliğin dışında 
tavır alışı engellemenin yol-
ları ve argümanları olduk-
ça etkin bir biçimde kullanıl-
maktadır.
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da tavır alışı engellemenin yolları ve argümanları 
oldukça etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Zira 
belirlenmiş söylemin dışında kalmak, terörle öz-
deşleştirilmek gibi tehlikeli bir vaziyet alış olarak 
algılanma ya da etiketlenme tehdidi içermekte-
dir. Kimse böyle bir duruma düşmek istemeyece-
ğinden, umutsuzca kurgulanan oyundaki rolüne 
mahkûm edilmektedir. Çünkü etiketlenme, yafta-
lanma ya da terörle özdeşleştirilme tehdidi doğal 
olarak refleksif tutumu doğurmaktadır. Dolayısıy-
la İslâm-terör meselesinde konuşanlar, büyük bir 
tedirginlik ve telaşla İslâm ve terör arasında me-
safe koymak telaşı ile konuşmakta ya da oryanta-
listlerin düşünsel “yerli” ortakları söz konusu iliş-
kinin varlığını ispatladığını varsaydığı argümanı 
elde etmenin heyecanıyla egemen söyleme ekle-
nerek konuşmanın konforunu tüketmekteler. 

Klasik oryantalizm, Müslüman toplumları Ba-
tılı evrim aşamasının gerisinde oluş, Batılı değer-
lerden yoksunlukla ilişkili olarak, ısrarla İslâm ve 
terör özdeşleştirmesini yaparken, yeni oryanta-
lizm bu tanımlama biçimini terk etmiştir. Tanım-
layıcı güç odaklarının İslâm-terör ilişkilendirme-
sine yönelik “Gerçek İslâm’ın bu olmadığı” şek-
lindeki söylem, oryantalizmin yeni biçiminin tak-
tiksel değişimi olarak karşımıza çıkmakta. Dola-
yısıyla aslında oryantalizmin temel düşünüş biçi-
mi değişmemiş, değişen sadece biçimsel bir fark-
lılaşmadır. Bu farklılaşma konjonktürel bir farklı-
laşmadır. Yeni oryantalizm “Gerçek İslâm” tanım-
lamalarıyla, İslâm’ın nasıllığını tanımlama imtiya-
zını yine muhafaza etmektedir. Söz konusu “ger-
çek İslâm” tanımlaması, İslâm’ın neliğini kitlele-
re duyurmak amacıyla değil, politik konumlama-
nın araçsal yolu olarak yapılmaktadır. Bu bir ikti-
darı tahkim biçimidir ve Avrupa merkezci, ırkçı 
Batılı öznenin ben bilinciyle ilişkilidir. Dolayısıyla 
yaşanan sürecin daha sağlıklı değerlendirebilme-
nin imkânı olarak Batılı öznenin düşünme biçimi-
nin karakterinin iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. 

Batı düşünce geleneği özne merkezci, kutup-
sal dikotomiler yoluyla inşa edilmiş düşünme 
geleneğini ifade eder. Özne/Batılı özne, kendini 
merkeze koymak suretiyle, kendini imtiyazlı bir 
biçimde konumlandırmıştır. Böyle bir konumlan-
dırma, düşünme biçimi olarak kendi dışındakile-
ri nesneleştirme, şeyleştirme, neliğini tanımlama 
imtiyazını yine kendine referansla, kendine tahsis 
eden bir zihnin tezahürüdür. Bu özne merkezcilik 
ve imtiyazlı konum, toplumsal ve politik anlam-
da Avrupa merkezcilik olarak açığa çıkmaktadır. 
Her ne kadar felsefi anlamda özne merkezcilik ve 
Avrupa merkezcilik, bir sorunsala dönüştürülmüş 
olsa da politik ve pratik anlamda egemenliğini 
sürdürmektedir. Avrupalı, söz konusu kavrayışla 
her şeyi tanımlama imtiyazlılığını kendinde gör-
meyi sürdürmektedir. İslâm ve terör ilişkisine 
yönelik hem negatif hem de pozitif (taktiksel ve 
politik anlamda pozitif) tanımlamalar, bu imtiyaz-
lı konumlanmanın tezahürleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Batılı düşünme biçiminin kutupsal 
karşıtlıklar yoluyla inşa edilmişliğinin güncel ve 
bağlamsal karşılığı, Batı-Doğu, İslâm olmayan-
İslâm, modern değerler-modern olmayan değerler 
karşıtlığında açığa çıkmaktadır. Söz konusu ta-
nımlamada kutupsal karşıtlıklardan ilki imtiyazlı, 
öncelikli ve asli olanı ifade ederken, bu karşıtlığın 
ikincil kılınanı ise birincil olanı tahkim etmeye 
yönelik işlevsel olarak konumlandırılmaktadır. 
Dolayısıyla İslâm ile terör tartışmaları bu kutupsal 
konumlandırmanın ikincil olanını biçimlendir-
mekle alakalıdır.

Oryantalizm, yukarıda kısaca ifade etmeye ça-
lıştığımız, Batılı düşünme biçimini ve söz konusu 
düşünme biçimi ile ilişkili ben bilincinin politik 
konumlandırmasını ifade eder. Oryantalizm, Batı-
Doğu kutupsal karşıtlığında Batının merkeziliğini 
tahkim etmek için dün Doğuyu/İslâm coğrafyasını 
yoksunluklarla tanımlarken yeni oryantalizm bu-
günün tanımlama biçimleriyle yine kutupsal kar-
şıtlığın politik inşasını yapmaktadır. Yoksunlukla 
tanımlama yerini “Gerçek İslâm”ın neliğini, nasıl-
lığını belirlemeye yönelik söylemlere bırakmıştır. 
Her ne kadar bu olumlu bir gelişme, pozitif bir 
yaklaşım gibi algılanma ihtimali içeriyor gibi gö-
rünse de tanımlamanın altındaki motivasyon de-
ğişmemiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere 
bu sadece taktiksel bir değişimdir. Zira düşünüş 
biçimi ve bununla ilişkili ben bilinci değişmedik-
çe bu tavrın değişimi mümkün değildir. 
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Müslüman toplumun/toplumların 
entelektüelleri Batının belirlediği para-
digmal çerçevede meseleyi değerlen-
dirmek, biçimlendirilmiş söylemler ve 
kavramlaştırmalarla tartışmak sure-
tiyle self oryantalizasyona mahkûm 
olmakta ya da en azından böyle bir 
tuzağa düşme tehlikesiyle karşı karşı-
ya kalmaktalar. Müslümanlar, ısrarla 
meseleyi oryantalist konumlandırma 
ve tanımlama biçimleriyle tartışır-
ken, telaş ve kaygıyla İslâm’ı temize 
çıkarmanın gayreti içindeler. Bu tavır, 
oryantalist kavrayışın kamufle edilişi-
ne işlevsel bir katkıdan öte gitmeyecek 
bir çaba olacaktır.

Müslüman toplumun/toplumların entelektüel-

leri Batının belirlediği paradigmal çerçevede me-

seleyi değerlendirmek, biçimlendirilmiş söylemler 

ve kavramlaştırmalarla tartışmak suretiyle self or-

yantalizasyona mahkûm olmakta ya da en azından 

böyle bir tuzağa düşme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaktalar. Müslümanlar, ısrarla meseleyi oryan-

talist konumlandırma ve tanımlama biçimleriyle 

tartışırken, telaş ve kaygıyla İslâm’ı temize çıkar-

manın gayreti içindeler. Bu tavır, oryantalist kav-

rayışın kamufle edilişine işlevsel bir katkıdan öte 

gitmeyecek bir çaba olacaktır. Zira her hâlükârda 

bir belirlenmişlik, bir tanımlanmışlık içinde hare-

ket edilmektedir. Batılı “Gerçek İslâm” tanımlama-

ları ile gerçekten de İslâm’ın terörle ilişkili olmadı-

ğına yönelik kavrayışın örtüşmesi, Müslümanları 

neredeyse büyük bir sevince boğacak, Batı İslâm’ı 

terörizmle eş tutmaktan vaz geçti naraları attıra-

cak. Oysa bu, Müslümanların reaktif konumlan-

dırılması tahkim eden bir söylemden öte bir şey 

değildir. Zira söz konusu söylemin sahipleri imti-

yazlı konumlanmışlıklarından asla vazgeçmiş de-

ğiller. Bu durumun farkında olmayış şaşı bakışı 

açığa çıkarmaktadır.

Şaşı bakış, İslâm dünyası entelektüelleri, dü-

şünürlerinin büyük bir kısmını Batılı kavramsal 

çerçeveye, bakış açısına ve kavrayışa mahkûm et-

mektedir. Televizyon kanallarında birçok yorum-

cu, “al qayda” şeklinde, kelimelerin ve kavramla-

rın teleffuzlarlarını dahi Batılıların söyleyiş tarz-

larıyla kullanmakta. Oryantalist söylemin poli-

tik hedeflerini ıskalayarak aynı söylemlerin tekrar 

edilmesi self-oryantalizasyondan öte gitmeyen bir 

durumdur. Neden dünyanın herhangi bir yerin-

de yaşanan bir şiddet olayı dillendirilirken bir din 

ile ilişkilendirilmez de, şiddet eylemini gerçekleş-

tiren bir Ortadoğulu ya da İslâmi kimlikle ilişki-

li, isterse bu ilişki coğrafi aidiyet dolayımıyla is-

terse ailevi kökenle ilişkili olsun, olduğunda me-

sele negatif ya da pozitif bir biçimde din ile ilişki-

lendirilerek dillendirilmektedir. Bu sadece bir dil 

alışkanlığı olarak ya da gerçekten şiddetin İslâm’a 

referansla gerçekleştirilmiş olmasından mıdır? El-

bette ki değil. Mesele, kutupsal karşıtlığın nega-

tif kutbuna neyin yerleştirileceği, söz konusu ku-

tupsal karşıtlıkla hangi söylemlerin inşa edilece-

ği ve bu söylemler yoluyla da nasıl bir iktidar bi-

çiminin tahkim edileceği ile ilgilidir. Söylemlerin 

temelinde, Batının kendi merkeziliğini tahkim et-

menin bir yolu olarak, tehdit yaratan öteki yat-

maktadır. Buradaki öteki, Yahudi-Hristiyan me-

deniyetini yok edecek savaşın İslâmcı müritleri-

ni işaret etmektedir. Güncel terörist şiddet hadi-

selerinden faydalanan egemen düşünce, yeni söy-

lem biçimlerinin taktiksel değişimiyle gerçek dü-

şünme biçimini de gizleme fırsatı elde etmektedir. 

Söz konusu şaşı bakıştan korunabilmenin ön-

celikli şartı oryantalist belirlenmişliğin dışına çı-

kabilmek, self oryantalizasyondan kurtulmaktır. 

Hayâsızca politik hedeflere hizmet eden, iktidar 

ilişkilerinin tahkimini sağlayan söylemlerin İslâm 

ile ilişkili bir retoriğe dönüştürülmesinin yapıbo-

zumuna odaklanmak gerekmektedir. Elbette ki bu, 

oldukça riskli bir ve oldukça cesaret gerektiren du-

rumdur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, bir afo-

roz mekanizmasının, bir etiketlenmenin işletilme-

sini göğüsleyebilmek gerekmektedir. Zira şiddeti 

onaylamak, terörü meşrulaştırmak söylemi, biz-

zat bir şiddet politikasına dönüştürülmek suretiy-

le bu yapıbozum engellenmeye çalışılacaktır. Söz 

konusu tartışmanın en azından Müslüman top-

lumun entelektüelleri tarafından acil olarak ege-

men söylemelerin dışına taşınması gerekmektedir 

ki reaktif konumlandırılmışlıktan ve self oryanta-

lizmin tuzağından kurtulma imkânı bulabilelim. 
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B ugün burada Kur’ân 
kelimelerinin yoru-

munda yöntem konusunu 
ele almaya çalışacağız.  Ön-
celikle konunun muhteva-
sından kısaca bahsedeyim 
izninizle. Kur’ân kelimele-
rini yorumlama konusun-
da, görebildiğim kadarıy-
la, özellikle de tefsir ala-
nında geçerli olmak üzere, 
büyük bir keşmekeşlik var. Başka bir ifadeyle söy-
leyecek olursak, ‘yöntemsizlik’ var. Bizim cevabını 
arayacağımız soru şu olacak: acaba bu kelimeleri 
veya kavramları bir usûle bağlı kalarak yorumla-
mamız mümkün mü? Bu konuda yazılan makale-
ler, kitaplar, hatta tefsirlerde şöyle bir şey gözlem-
liyoruz: Bir yorumcu veya müfessir, aynı kökten 
türemiş bir Kur’ân kelimesini filanca ayette baş-
ka bir manada kullanıyor, falanca ayette daha baş-
ka bir anlamda kullanıyor. Bunun nedeni ne ola-
bilir, diye baktığımızda, sorunun lügatlerden kay-
naklandığını söyleyebiliyoruz. Örneğin, en bili-
nenlerden “zikr” kelimesini ele alalım. Kur’ân ke-
limeleri üzerine yazılmış lügatlerden herhangi bi-
risine bakınız, bu kelimenin birçok manasını gö-
rebiliyorsunuz. Bunlar da ilk bakışta birbiriyle te-
lif edilemez manalardır. Mesela, zikir, yerine göre 

hatırlamaktır, öğüt almak-
tır, Kur’ân’dır, Tevrat’tır, 
namazdır, yani bildiğimiz, 
kıldığımız manada namaz-
dır, yerine göre secde et-
mektir, vesaire. Zikrin bi-
lebildiğim kadarıyla lügat-
lerde 15’e yakın farklı ma-
nası veriliyor. Şimdi tabii 
yorumlayıcı veya müfessir 
de bu manalardan herhan-

gi birisini filanca ayeti veya falanca ayeti yorum-
larken alıyor, kullanıyor. Ve bu mana meşrû, mu-
bah, caiz kabul ediliyor. Bunu Kur’ân tefsirlerin-
de dahi görebiliyoruz. Ama burada bir sorun ol-
ması lazım ya da bu lügat manalarını bir şekilde 
izah edebiliyor olmamız lazım. Yani belki de her 
bir mana doğrudur ve kelimelerin anlamı farklı 
yerlerde değişiyor da olabilir, ama eğer bunu id-
dia ediyorsak, bunun gerekçelerini de izah etme-
miz lazım.

İkinci açıklama, size nasıl geliyor bilemiyorum 
ama bence kabulü zor bir teze dayanıyor. Kelime, 
farklı yerlerde farklı manalara gelebilir” tezinin 
ikna edicilik düzeyi, bilemiyorum ama bana göre 
fazla yüksek değildir. Bendeniz ise burada bu-
nun zıddı bir tezi savunmaya çalışacağım. Kanım-
ca Kur’ân kelimeleri farklı yerlerde farklı manala-

Kürşad ATALAR

Kök anlamlılık’ adını verdiğim bir yöntem ile bir çıkış yolu bulabiliriz diye 
inanıyorum. Burada ‘kök anlam’ın, yani kelimenin refere ettiği ‘eylem’in 
doğru tespit edilmesi önem arz ediyor. Bu eylem doğru tespit edildikten sonra, 
bu kökten türeyen diğer kelimelerin manalarına ulaşmak da mümkün oluyor. 
Burada şöyle bir durum var: kelimeler, zaman içerisinde bünyelerine yeni 
manalar katıyorlar. Biz buna ‘mana alanının genişlemesi’ diyoruz. Özellikle de 
kelimelerin ‘günlük kullanımı’nda bu genişlemenin çok örneklerini görebiliyoruz. 

Kur’ân Kelimelerinin 
Yorumunda Yöntem*
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ra gelemez. Bence, aynı kökten türeyen Kur’ân ke-
limelerini izah ederken mutlaka bir ortak mana, 
ortak payda bulmamız gerekiyor. O paydayı bul-
duktan sonra, lügatlerde yer alan farklı manalar-
la ilgili bir izah dahi bulabiliriz diye düşünüyo-
rum. Tabii burada biraz Arapça bilgisi gerekiyor. 
Bilenlerimiz teyit edecektir: Arapça’da kelimeler 
fiillerden türetiliyor. Yani 
bir eylem vardır, bu eyle-
mi doğru yakaladığınız za-
man bu fiilden türetilen 
isimleri de anlamanız ko-
lay oluyor. Dolayısıyla bi-
zim burada yapmamız ge-
reken şey, bu fiili bulmak. 
Tabii fiil söz konusu oldu-
ğu zaman şöyle bir durum 
var: fiillerde, bilhassa an-
lam bakımından birbiri-
ne benzeyen fiillerde so-
run çıkabiliyor. Biz buna 
‘yakın anlamlı’ fiiller di-
yoruz. Nasıl bir sorun çı-
kıyor? Yakın anlamlı fiiller 
birbirine karıştırılarak ge-
nellikle ‘eş anlamlı’ olarak 
kabul ediliyor. Ama aslın-
da yakın anlamlı kelime-
leri kullandığımız zaman, 
Arapçada bunlar arasında 
mana farkı olduğunu bile-
ceğiz. Anlamları birbirine 
yakın diye, birbirinin mu-
adili olarak kullanmayaca-
ğız. Kullanırsak ne olur? 
Mana en azından sapmış 
olur ya da istediğimiz ma-
nayı tam olarak muhatabı-
mıza aktaramamış oluruz. 
Bu ne gibi bir sorun çıka-
rabilir? Belki günlük ya-
şamda birbirimizle iletişim kurarken, yani konuş-
ma dilinde bu sorunu bir biçimde halledebiliyo-
ruz, ama iş yazı diline geldiği zaman, artık mese-
le içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Çünkü yazarın 
yazıyı yazarken belli bir kastı vardır, onu doğru 
bir şekilde ifade etmek üzere o yakın anlamlı ke-
limelerden birisini kullanıyor, fakat siz onun ye-
rine başka bir kelimeyi kullandığınız zaman ya-

zarın kastımı tam olarak yansıtamıyorsunuz. Bu, 
özellikle de edebî metinlerde çok büyük sıkıntı 
doğuruyor; bilimsel metinlerde belki o kadar ol-
muyor ama edebi metinlerde büyük sorun çıka-
rıyor. Kur’ân söz konusu olduğu zaman, sadece 
edebî bir metinden değil, mukaddes bir metinden 
bahsettiğimiz için, belki mesele yerine göre itikadî 

boyutlar dahi kazanabili-
yor. Mezhepler arasındaki, 
özellikle de itikadî mez-
hepler arasındaki bu tür 
kelimelerden kaynaklanan 
tartışmaları düşünecek 
olursak meselenin boyut-
larını daha iyi kavrayabi-
liriz. Ama tabii tekrar ifa-
de edeyim: bazıları: “yakın 
anlamlı iki kelimeyi birbi-
rinin muadili olarak kul-
lansak ne olur ki?!” diye 
düşünüyor. Nitekim bazı 
fakihler bunu düşünmüş-
ler ve demişler ki: “Mana 
çok değişmediği için, na-
mazda musallî, yakın an-
lamlı iki kelimeden birini 
diğerinin yerine kullansa, 
namazı bozulmaz.” Yani 
böyle fıkhî tartışmalar var. 
Hadi fıkıh alanında bir 
kolaylık gösterelim, ama 
itikadî alana girdiğiniz za-
man mesele tabii daha da 
çetrefilleşiyor, karmaşık-
laşıyor. Dolayısıyla, mese-
le sanıldığı gibi basit de-
ğildir, öncelikle bunu bir 
tespit edelim.

Şimdi birkaç örnek 
vereyim, o zaman hangi 
meseleden bahsettiğimi-

zi daha net anlamış olacağız inşallah. Mesela, he-
pinizin bildiği, Kevser Suresi var ya, onda “ven-
har” emri var. Şimdi venhar nedir diye baktığı-
mız zaman, klasik veya çağdaş yorumcuların ço-
ğunluğunun meylettiği yoruma göre, “fesalli li-
rabbike venhar” ifadesi “Rabbin için namaz kıl 
ve kurban kes” anlamına geliyor. Burada venhar 
kelimesi na-ha-ra fiil kökünden türemiş bir ke-

Arapçada a-re-fe fiili, ‘tanımak’ 
eylemine karşılık gelir, a-li-me 
fiili ise ‘bilmek’ eylemine karşılık 
gelir. Mesela Türkçede “arif olan 
anlar” filan diyoruz ya, burada 
da bir incelik vardır. Tasavvuf 
ehli de bu kelimeyi kullanmayı 
çok sever o yüzden, ama kelime, 
onların kast ettiği manalara gel-
mez çoğu yerde. Başka bir örnek 
daha vereyim: eskiler doktorla-
ra arrâf dermiş. Bu, yine a-re-fe 
fiilinden türetilmiş bir kelimedir. 
Şimdi doktora neden arrâf deni-
lir? Yani doktorun bilgisi yok 
mu, a-li-me fiilini kullanarak 
doktoru tanımlayamaz mıyız? 
Hayır, yapamayız. Çünkü bura-
daki incelik şudur: Evet dok-
tor da bilir, ama onun alamet-i 
farikası, ‘tanı’ koymasıdır. İşte 
a-re-fe fiilinde bu mana öne 
çıkar. Burada daha öncesinde 
bir bilgi olduğu, o bilginin üze-
rine bir vakaya dair bir tanıda 
bulunulduğunu kastediyorsu-
nuz.
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lime. Yani bu kök mana ne ise, ayette emredilen 
şey onu yapmaktır. Şimdi birçok müfessir, özel-
likle fakihler bu ifadeyi ‘kurban kesme’ olarak ya 
da ‘kan akıtma’ ve ‘boğazlama’ olarak manalandı-
rıyor. Fakat özellikle son dönemde, siyak-sibaka 
bakarak ayeti yorumlama eğiliminde olanlar buna 
şöyle itiraz ediyorlar: “Ayetin ilk bölümünde na-
maz kıl emri var, kurban kesme ile bunun ne ilgi-
si olabilir ki? Üstelik küçük bir sure! Konu niçin 
hemen namaz kılmaktan kurban kesme gibi çok 
farklı bir alana geçsin ki!” Son dönemdeki itirazın 
gerekçesi kısaca budur. Biliyorsunuz, ayetin deva-
mı da şöyle: “İnne şânieke hüve’l-ebter.” Yani “asıl 
soyu kesik (ebter) olan, sana ta’n edendir”. Şimdi 
ifadelerin bütününe bakıldığında, buradaki ven-
har ifadesinin başka şekilde yorumlanması gerek-
tiğini düşününler var. Bu eğilimde olan kardeşle-
rimizden birinin - ismi burada zikretmeye gerek 
yok - yorumunu size kısaca okuyayım, Diyor ki 
bu kardeşimiz: “Ayeti, ‘kurban kes’ diye tercüme 
etmenin mümkün olmadığına inanıyoruz. Doğru-
su şu ki Kur’ân, - kâfirlerin Peygamberimizin mü-
cadelesine karşı baskı ve şiddet politikaları uygu-
ladıkları dönemde - Peygamberden başını dik tut-
masını, sataşmalara aldırış etmemesini istemek-
tedir. Peygamber ‘salât’a devam edecek, dik du-
racak, kâfirlerin sataşmalarını önemsemeyecekti. 
Mekke’de 610 yılında birden esmeye başlayan va-
hiy karşıtı rüzgâr Muhammedi duruşu sarsama-
yacaktı. Üçüncü son ayet - yani ayetin inne şani-
eke hüvel ebter kısmı- bu anlamı destekler mahi-
yette Muhammed (s.a.v.)’in üç günlük bir hevese 
kapıldığını, günün birinde unutulup gidileceğini, 
ebter olacağını iddia eden Mekkelilere cevap ver-
mekte, asıl kendilerinin ebter olduklarını beyan 
etmektedir.” Dolayısıyla gördüğümüz gibi, bu yo-
rumda, venhar kelimesinin ‘kurban kesmek’ değil, 
bilakis ‘elini boğazına bağlamak’, ‘duruşunu dik 
tutmak’ vb. manalara geldiği; lügatteki bu ifade-
leri esas alarak, siyak-sibaka da uygun olan ma-
nanın bu olduğu söyleniyor. Benzer bir yorumu 
Süleyman Ateş de yapıyor. O da mezkûr ifadele-
ri “Rabbin için namaz kıl, elini kaldırıp tekbir al” 
şeklinde meallendirmek gayet uygundur, diyor. 
Yani venhar kelimesini, “kurban kes” olarak değil, 
“elini kaldır, tekbir al” şeklinde yorumluyor. Çün-
kü na-ha-ra fiili, lügatlerde ‘elini boynuna götür-
mek’, ‘elini boğazına götürmek’ olarak da mana-
landırılıyor. O da: “Biz bu manayı tercih edersek 

öncesi-sonrasıyla da uyumu sağlamış oluruz” di-
yerek, böyle bir yorumda bulunuyor. 

Şimdi ‘kurban kesmek’le ‘elini boğazına gö-
türmek’ veya ‘namazdayken tekbir almak’ gibi 
iki farklı manayı nasıl uzlaştıracağız biz? Lügatler 
bu kelimeye bu kadar birbirinden farklı manalar 
nasıl verebiliyorlar? Bunun bence telifi mümkün 
değil, yani bu yorumlama tarzını kabul edersek, 
mümkün değil. Fakat acaba başka bir yol bulabi-
lir miyiz? Bence bulabiliriz. Bunu yıllar öncesinde 
değişik dergilerde de yazdım. ‘Kök anlamlılık’ adı-
nı verdiğim bir yöntem ile bir çıkış yolu bulabiliriz 
diye inanıyorum. Burada ‘kök anlam’ın, yani keli-
menin refere ettiği ‘eylem’in doğru tespit edilmesi 
önem arz ediyor. Bu eylem doğru tespit edildikten 
sonra, bu kökten türeyen diğer kelimelerin mana-
larına ulaşmak da mümkün oluyor. Burada şöyle 
bir durum var: kelimeler, zaman içerisinde bün-
yelerine yeni manalar katıyorlar. Biz buna ‘mana 
alanının genişlemesi’ diyoruz. Özellikle de keli-
melerin ‘günlük kullanımı’nda bu genişlemenin 
çok örneklerini görebiliyoruz. Mana alanı geniş-
ledikçe, dairenin merkezinden çevreye doğru gi-
derken merkezle mesafenin giderek artması gibi, 
anlam alanı genişledikçe de, kişide kök anlamdan 
da uzaklaşılıyormuş intibaı oluşuyor. Ama bizce 
burada yine de bir bağlantı vardır. Önemli olan 
o bağlantıyı kaybetmemektir. Bu da kök-anlamın 
doğru tespit edilmesiyle mümkündür diye düşü-
nüyoruz. Mesela, başta bahsettiğimiz zikr kelime-
sini örnek verecek olursak, bu kelimenin bir tane 
‘sabit’ veya ‘kök’ anlamı olmalı diyoruz ve bunu 
‘hatırlamak’ olarak tespit ediyoruz. 

Şimdi eğer zikr kelimesinin kök-anlamı ‘ha-
tırlamak’ ise, Kur’ân’da bu kelimeye karşılık ola-
rak kullanılan Tevrat, Kur’ân, secde, namaz, öğüt 
almak gibi manaları bununla nasıl telif edeceğiz, 
nasıl bağdaştıracağız? Şöyle yapabiliriz diye düşü-
nüyorum: aslında, bazı kelimelere lügatlerde bu 
kadar çok mana verilmesi, fiilin mahiyetiyle ilgi-
li bir şeydir. Her fiilde bu sorunla karşılaşmıyo-
ruz, ama bazı fiillere, bırakın 15’i, belki 30, 90’a 
kadar çıkan manalar verilebiliyor. Bu, o fiilin kul-
lanım katsayısıyla ilgilidir biraz da. Zikr örneğine 
bakacak olursak şunu söyleyebiliriz: insanın na-
maz kılarken yaptığı eylem başka kelimelerle de 
ifade edilebilir tabii ki ama burada, yani namaz kı-
larken musallî’nin Allah’ı ‘hatırladığını’ çok rahat 
söyleyebiliriz. Zikr kelimesini Kur’ân ve Tevrat 
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için kullandığımızda da, bu kitapların ‘hatırlatıcı-
lık’ özelliğini kastediyoruz; aynı şeyi zikr’e ‘secde’ 
manası verdiğimizde de söyleyebiliriz. ‘Öğüt alma’ 
anlamını da mana genişlemesinin en ucundaki 
noktalardan birisi olarak görebiliriz. ‘Öğüt almak’ 
hatırlama eyleminin ardından belki otomatikman 
gelecek olan bir diğer eylemdir. Dolayısıyla insan 
‘hatırlama’ eylemini gerçekleştirdiği zaman, bu sü-
recin sonu öğüt almaya kadar gidebilir. Tabii bu-
rada şunu da söylememiz lazım: Kur’ân kelime-
leri söz konusu olduğu zaman bu anlam alanı-
nın genişlemesi meselesini sınırlanmak da gereki-
yor. Çünkü bunu yaparken, bazen o manayı baş-
kalaştırıp, irtibatı koparmak da mümkün olabili-
yor. Anlam genişlemesinin izini takip edebiliyor-
sak, bunu yapacağız, ama yapamıyorsak, diyece-
ğiz ki “bu kelimenin kök anlamı şudur; bundan 
ancak şu manalar çıkar, başkası çıkmaz!” Mese-
la, zikr kelimesinde ‘hatırlamak’ anlamı vardır ve 
onun Kur’ân’da geçtiği bütün kullanımlarda bu 
mana sabittir, değişmez. Bu manayı koruyarak di-
ğer açılımları yapabiliriz, ama ne zamanki yoru-
mun bu mana ile irtibatını kurmak imkânsız olu-
yor, o zaman yapılan manalandırmayı kabul etme-
yeceğiz ve “bu, yanlış bir yorumdur” diyeceğiz.

Şimdi bunu yaptığımız zaman, kanımca, tefsir-
de çok büyük bir açılım sağlanabilir; bayağı yeni 
yorumlar da yapılabilir diye düşünüyorum. Ama 
tabii bu iş şöyle de yapılmaz: Bir lügate girersiniz, 
bakarsınız manalar şunlar şunlarmış; ben bunlar-
dan bir tanesini keyfi olarak seçeyim, kök anlam 
olarak onu alayım, fiil budur diyeyim, ondan son-
ra onun üzerinden gideyim… Böyle de olmaz! Bu-
rada titiz olmak gerekiyor, yani kök anlamı tespit 
ederken titiz olmak lazım. Orada yanılırsanız bü-
tün diğer o uzanımlar, açılımlar vs. da yanlış olur. 
Onun için lügatlerden bu çalışmada yararlanılabi-
lir, ancak son derece dikkatli olmak gerekiyor. Bu 
mana tespit edildikten sonra, şahsen, tefsirde veya 
birçok fıkhî ya da itikadî meselede yeni açılımlar 
geliştirilebilir, yeni yorumlar yapılabilir diye dü-
şünüyorum. 

Yakın Anlamlılık Meselesi

Burada ‘yakın anlamlılık’ meselesinin önemli 
olduğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu 
yakın anlamlı kelimeler arasındaki farkı iyi tespit 
edersek yine tefsirde güzel açılımlar olabilir diye 

düşünüyorum. Özellikle meal konusunda bunun 
çok yararı var. Biliyorsunuz, Arapçadan Türkçeye 
çeviri yapılırken, mana, mealde parantez içinde 
açımlanabiliyor, yani oraya yorum filan sokabili-
yorsunuz. Tabii bu ne kadar doğru bir tarzdır diye 
sorulabilir. Çünkü bazı parantezler iki-üç satırı 
bulabiliyor bazen. Mesela, Muhammed Abid el-
Cabiri’nin bir tefsiri var; üç ciltlik. Onun yönte-
minde özellikle bu parantez içi manalar önemli ve 
bakıyorsunuz bazen ayetin orijinalinde olmadığı 
halde, doğru manayı vereyim diye iki-üç satırlık 
parantez içi manalar veriyor, ama bu da tabii so-
run çıkarıyor. Metnin aslında olmayan bir manayı 
bu kadar ekleme yaparak metne katabilir misiniz? 
Araya bir-iki kelimelik izah koyarak belki bir 
açımlama yapabilirsiniz. Çünkü Arapçadan Türk-
çeye çeviri yaparken dilin imkânı açısından baktı-
ğınız zaman bazen ekleme yapmadan manayı ver-
mek mümkün olmuyor. Çünkü o kelimenin Türk-
çede tam karşılığını bulamıyorsunuz; ancak dip-
not düşüp, yorum yapmanız lazım doğru manayı 
vermek için. Tabii o zaman da o, meal olmaktan 
çıkıyor. Ama bu, tefsirde yapılabiliyor; genişçe 
izahlarda bulunabiliyorsunuz, fakat mealde bu ol-
muyor. Şimdi Arapça aslı da verilmeyen, sadece 
Türkçe mananın olduğu mealler var, biliyorsunuz. 
Okur onu alıyor, Kur’ân buymuş diyor. Onun 
üzerinden okurken tabii bu ince ayrımları kaçırı-
yor. Zaten yapabileceği bir şey de yok. Fakat yan-
lış oluyor bu, sonuçta. Örnek olarak yakın-anlamlı 
“âlime” ve “arefe” fiillerini verebiliriz. Bu iki fiil 
ile kast edilen mana, aslında Arapçada aynı değil-
dir. Mesela Arapça kurslarında ilk öğretilen cüm-
lelerden, “hel ta’rifu lisane’l-Arabî?” sorusu ile 
“hel ta’limu lisane’l-Arabî?” sorusunda kast edilen 
manalar aslında aynı değildir. Arada ince bir fark 
vardır. Fakat dil öğretilen kitaplarda çoğunlukla 
kullanılan kalıp ilkidir. Yani burada a-li-me fiilin-
den türetilen kelime değil de, hep a-re-fe fiilinden 
türetilen kelime kullanılmaktadır. Arapça öğreten 
hocalar da doğrusunun bu olduğunu söylerler. 
Şimdi doğrusu hangisidir? İkisi de yakın anlamlı 
kelimeler çünkü. Burada kişiye: “Arapça biliyor 
musunuz?” diye sorduğumuz zaman - veya İngi-
lizce olarak “can you speak English?” diye sordu-
ğunuz zaman, size bir cevap veriliyor. Ama mana-
yı hangisi daha iyi karşılıyor? Hangisi tercih edil-
meli? Bu soruya, ancak kelimenin kök-anlamını 
bilirseniz cevap verebilirsiniz. Çünkü bu iki cüm-
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leyi Türkçeye çevirdiğiniz zaman, zorunlu olarak 

“Arapça biliyor musun?” diye çeviriyorsunuz. Yani 

altına dipnot düşüp, işte bu kelimelerin kök an-

lamları şöyle farklıdır vs. diyemiyorsunuz! 

Hâlbuki bu çeviri, aslında yanlış. Çünkü Arapça-

da a-re-fe fiili, ‘tanımak’ eylemine karşılık gelir, 

a-li-me fiili ise ‘bilmek’ eylemine karşılık gelir. 

Mesela Türkçede “arif olan anlar” filan diyoruz ya, 

burada da bir incelik vardır. Tasavvuf ehli de bu 

kelimeyi kullanmayı çok sever o yüzden, ama ke-

lime, onların kast ettiği manalara gelmez çoğu 

yerde. Başka bir örnek daha vereyim: eskiler dok-

torlara arrâf dermiş. Bu, yine a-re-fe fiilinden tü-

retilmiş bir kelimedir. Şimdi doktora neden arrâf 
denilir? Yani doktorun bilgisi yok mu, a-li-me fii-

lini kullanarak doktoru tanımlayamaz mıyız? Ha-

yır, yapamayız. Çünkü buradaki incelik şudur: 

Evet doktor da bilir, ama onun alamet-i farikası, 

‘tanı’ koymasıdır. İşte a-re-fe fiilinde bu mana öne 

çıkar. Burada daha öncesinde bir bilgi olduğu, o 

bilginin üzerine bir vakaya dair bir tanıda bulu-

nulduğunu kastediyorsunuz. Onun için, hel 
ta’rifu lisane’l Arabî? cümlesini “Arapça biliyor 

musun?” diye çevirdiğinizde, mana kaymış olur. 

Şimdi bu mana inceliğini bilmediğiniz zaman işte 

böyle özellikle meallendirmede bir takım yanlış-

lıkları ister istemez yapıyorsunuz. Daha kolay an-

laşılabilecek örnekler de verebiliriz: Mesela 

Kur’ân’da “vallahu ya’lemu mâ tasnaûn”, “ve 
ya’lemu mâ tef’alûn”, “vallahu habîrun bimâ 
ta’melûn” formunda geçen ayetler var. Şimdi bu 

cümlelerin sonunda geçen tasnauûn, tef’alûn ve 

tamelûn kelimeleri, sa-na-a, fe-a-le ve a-me-le fiil 

köklerinden türemiştir ve esasen farklı manalara 

gelirler. Biliyorsunuz, bu ayetlerde geçen kelime-

ler Türkçe meallerde hep ‘yapmak’ olarak mana-

landırılırlar. Türkçeye bunu aktarırken, dipnot vs. 

düşmedikçe, başka türlü mana zaten veremiyor-

sunuz. Fakat bu ayetlerde mana hep ‘yapmak’ ola-

rak verilemez, verilmemelidir. Çünkü tefalûn de-

diğiniz zaman, bizim bugün ‘fiil’ yani eylem 

dediğimiz şeyi kastedip, insanların özellikle gün-

lük hayatta yapıp ettikleri şeyleri, yani sıradan ey-

lemleri kast edersiniz. İngilizcede de aynı manayı 

“do” kelimesiyle ifade ediyorlar. Can you do this? 
dediğiniz zaman, “Bunu yapabiliyor musun?” gibi 

genel bir mana kast edilir. Ama vallahu ya’lemu 
mâ tasnaûn ayetindeki gibi sa-na-a fiilinden türe-

tilmiş olan kelimelerde, ‘’sanatsal bir eylem kaste-

dilir. Yani içinde beceri, hüner gerektiren işler var-

sa, örneğin bir tuzak hazırlanmışsa vs., o zaman 

bu fiilden türetilmiş kelimeler kullanılır. Planlı, 

tasarımlı işler için bu mana geçerlidir de diyebili-

riz. Mesela, Nuh (as) kıssasının anlatıldığı yerde: 

“vasnai’l-fulk” (“gemiyi yap”) deniliyor. Şimdi 

“vasnai’l- fulk” ifadesinden hangi manayı çıkarı-

yorsunuz? Bu geminin gerçekten özel bir gemi ol-

duğu, sıradan bir gemi olmadığı manasını çıkarı-

yorsunuz. Zaten Kitab-ı Mukaddes’e de baktığınız 

zaman, onlar çok detay anlatıyorlar: işte tufandan 

sonra gemi geldi, karaya oturdu. İşte geminin 

boyu şu kadardı, odalarının büyüklüğü şöyleydi, 

filan, rakamsal ifadeler vs. var. Bunlara baktığınız-

da bile, o dönemde böyle özellikli bir geminin 

normal yoldan yapılmasının mümkün olmadığını 

anlıyorsunuz. Neyse, bizim buradaki ifadeden çı-

karacağımız sonuç, bu geminin ‘özel yapım’ bir 

gemi olduğudur. Fakat mealde mana, ancak: “ge-

miyi yap” şeklinde verilebiliyor, değil mi? Yani 

“özel gemiyi yap” denilmiyor! İşte mealin böyle 

Başka bir örnek olarak, na-za-ra ve re-a-ye fiillerinden türeyen kelimeleri de değer-
lendirebiliriz. Nazara ‘bakmak’ kökünden ‘baktı’ manasına geliyor, değil mi? Rea da 
‘görmek’ kökünden ‘gördü’ manasında kullanılıyor. Şimdi onu onun yerine kullansak 
ne olur? İkisi de görmek manasına geliyorsa! Ama öyle değil işte! Yani görmekle 
bakmak farklıdır. İkisini de görme organı yapıyor fiil olarak, değil mi? Ama biliyoruz 
ki, birinde bir bilinç var, öbüründe bilinçsizce bir bakış var. Şimdi bilinçli bakmayla 
bilinçsiz bakma aynı şey midir? Soru bu. Aynı olmadığı için birinde nazara, öbürün-
de rea diyoruz. Bu yüzden, her kelimenin bir yerde kullanılmasının özel bir maksadı 
vardır dahi diyebiliriz.
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bir sıkıntısı var. “A-me-le” kökünden türeyen ke-
limeler için de benzer bir değerlendirmeyi yapabi-
liriz. Mesela ellezîne âmenû ve amilu’s-sâlihâti 
(“iman edip salih ameller işleyenler”) ifadesi var. 
Orada da kastedilen mana, sa-na-a veya fe-a-le 
kökünden türetilen manalardan farklıdır. Veya 
“ce-a-le/ ha-la-ka” örneği vardır. “Ce’alallâhu 
ka’bete’l-beyte’l-harâme kıyâmen li’n-nâs” ayetin-
de veya ce-a-le fiil kökünden türetilen kelimelerin 
kullanıldığı başka birçok kevnî ayette ne var? Bu-
rada mana, genellikle: “Allah Beyt’ul-Haram olan 
Kâbe’yi insanlar için kıyam yeri yaptı” şeklinde 
veriliyor. Peki, nedir kıyâm? Lügatler, kelimeye, 
‘devamlı olma’, ‘sağlam durma’ gibi manalar veri-
yorlar. Kelimeyi siyasi olarak yorumlayanlar da 
vardır ama ka-ve-me kökünden türeyen bir keli-
me olarak, örneğin namazdaki gibi, ‘ayakta dur-
mak’, ‘daimi olmak’ anlamını alacak olursak, ma-
nayı, Hacc ibadetini yapmak isteyenler için 
Kâbe’nin, orada sapasağlam, dimdik duracağı şek-
linde de vermek mümkündür. Burada ce-a-le ke-
limesi, Kâbe’nin bir sıfatını tanımlamak için, yani 
onun ‘daimilik’ özelliğini anlatmak için kullanılı-
yor. Dolayısıyla, burada ‘yapmak’ manası değil, 
‘kılmak’ manası daha doğrudur. Ce-a-le fiili ile 
kast edilenin manayı yakalamak için, güneş, ay ve 
bunlardan yayılan ışıkların tanımladığı ayetlere de 
bakabiliriz. Birçok ayette görüyoruz ki, eğer konu, 
güneş ve ayın yaratılması ise, ha-la-ka fiilinden 
türetilmiş kelimeler kullanılıyor, ama mesela “ve 
ce’ale’l-kamere fîhinne nûren” (“ayı da nurlu kıl-
dık”) ayetinde ayın hangi maddeden vs. yaratıldı-
ğına değil de, yaratılmış olan ayın bir vasfına (yani 
‘nurlu kılınma’ vasfına) işaret ediliyor. Burada bir 
anekdot düşerek şunu da belirtelim ki, Kur’ân’da 
ayın ışığı için ‘nur’ kelimesi kullanılır, güneşin ışı-
ğı için ise ‘ziya’ kelimesi kullanılır. Bu örnek bile, 
Kur’ân kelimelerinin manalandırılmasında titiz 
olunması gerektiğini göstermeye yeter. Çünkü bu-
gün biliyoruz ki, güneşin ışığı ile ayın ışığı farklı 
vasıflara sahiptir. Ay güneşin ışığını sadece yansı-
tır; ama güneş bizzat ışık kaynadığıdır. Başka bir 
örnek olarak Bakara 30’daki ifadeyi de verebiliriz. 
Ayetin orijinalinde geçen “innî câ’ilun fi’l-ardi 
halîfeh” ifadesi, meallerde çoğunlukla “şüphesiz 
ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” şeklinde 
çevriliyor ki, bu tercüme yanlıştır. Zira burada 
‘yaratma’dan bahsedilmiyor, insana verilen bir va-
sıftan bahsediliyor. Bunu da ayetin orijinalinde 

ha-la-ka değil de ce-a-le fiilinden türetilen bir ke-
limenin kullanılmış olmasından anlıyoruz. Malu-
munuz, örneğin “Allahu hâliku kulli şeyin” (“Al-
lah her şeyin yaratıcısıdır” ayetindeki manayı bili-
yoruz. Burada eylem, bildiğimiz manada 
‘yaratmak’tır. Burada ‘hâliku’ kelimesinin yerine 
‘câilu’ kelimesini koyamayız. Çünkü o zaman an-
lam bozulur. Hadi bunu yapamayız diyelim, peki, 
mesela ‘hâliku’ kelimesinin yerine ‘fâtıru’ kelime-
sini koyabilir miyiz? Çünkü bu ‘fâtır’ kelimesi 
Kur’ân’da geçiyor ve yine meallerde çoğunlukla 
bu kelimeye de ‘yaratma’ manası veriliyor. Zaten 
bildiğiniz gibi, Kur’ân’da Fâtır Suresi diye bir sure 
de vardır! Yani ‘câ’ilu’ kelimesini kullanamıyoruz, 
bunu anladık, çünkü oradaki fark barizdir, ama ya 
‘fâtır’ kelimesi ne olacak? Fa-ta-ra ile ha-la-ka 
aynı şey değil, ama mealde yapabileceğiniz fazla 
bir şey yok. Ancak belki tefsirde bu farkı izah ede-
biliyorsunuz. Fa-ta-ra eyleminde ne vardır? Lü-
gatlere göre, ‘bir şeyin içinden fışkırarak çıkmak’ 
anlamı vardır. O zaman “fatiru’s-semâvâti ve’l-ard” 
ayeti ile “hâliku’s-semâvâti ve’l-ard” ayetini duy-
duğumuz zaman ne diyeceğiz? Bunların her ikisi-
ni de, meallerde yapıldığı gibi: “Allah göklerin ve 
yerin yaratıcısıdır” diye tercüme edemeyiz. Farkı 
vurgulamak için “Allah göklerin ve yerin fâtırıdır” 
ve “Allah göklerin ve yerin hâlikıdır” dememiz la-
zım, ama bu da Türkçe bir mana olmuyor. Peki, 
ne yapacağız? Bileceğiz ki, ‘fâtır’ kelimesi kullanıl-
dığında, yaratmanın ‘fışkırarak çıkma’ vasfına vur-
guda bulunulmakta, ‘hâlik’ kelimesi kullanıldı-
ğında ise, genel manada yaratma eyleminden 
bahsedilmektedir. İşte bunu, o kelimelerin kök-
anlamını bildiğimiz zaman yapabiliyoruz. Aksi 
takdirde, kelimelere yanlış manalar veriyoruz, en 
azından, anlamı daraltmış oluyoruz. Böylece de 
kastı tam olarak ifade edememiş oluyoruz. Evet, 
yakın anlamlılık meselesi böyle!

Eşanlamlılık Meselesi

Gelelim, ‘eşanlamlılık’ meselesine. Bildiğiniz 
gibi, dilde ‘eşanlamlılık’ kabul edilmiş bir konu-
dur. Ama Arapça söz konusu olduğunda, özellikle 
de Kur’ân ayetleri söz konusu olduğunda, bu me-
selede ne söyleyeceğiz? Tabii ki meseleye az önce 
yaklaştığımız gibi bakarsak, “eşanlamlılık müm-
kün değildir” dememiz gerekiyor. Çünkü yakın 
anlamlı kelimeler arasında dahi mana farkı varsa, 
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o zaman eşanlamlılık olmamalıdır. Birçokları: “şu 
kelime, şunun muadilidir” derler. Bizim yöntemi-
mizle baktığımızda, böyle bir şeyi kabul etmemiz 
mümkün değildir. Az önce vermeye çalıştığım ör-
neklerde de gördüğümüz gibi, yakın anlamlı ke-
limeler arasında en azından bir nüans vardır. Ey-
lemler birbirine yakındır ama aynı değildir. Mese-
la, Türkçede ‘atlamak’, ‘hoplamak’, ‘zıplamak’ ke-
limeleri var, değil mi? Bu eylemler birbirine çok 
benzer, ama aynısı değildirler. Çünkü eylemler 
aynı olsaydı, farklı kelimeler kullanılmazdı, de-
ğil mi? Bu farkı nereden anlıyoruz? Mesela sportif 
müsabakalarda yapılan bir eylem olarak ‘üç adım 
atlama’ya bakalım. Bu eyleme niçin ‘üç adım at-
lama’ diyoruz da ‘üç adım hoplama’ demiyoruz. 
Çünkü ‘hoplama’ eyleminde mesafe yoktur veya 
çok azdır ya da hareket yukarıya doğrudur, değil 
mi? Onun için bu eylemi karşılamak üzere ‘hop-
lama’ kelimesini kullanıyoruz. Ama ‘atlama’ veya 
‘zıplama’ eyleminde başka bir manayı kast ediyo-
ruz. Aslında ‘zıplama’ ile ‘hoplama’ birbirine daha 
yakın eylemlermiş gibi görünüyor. Fakat burada 
bile, rahatlıkla, bir fark olması gerekir diyebiliyo-
ruz. Tabii burada bir dipnot düşerek şunu da ifade 
edelim ki, belki bazı diller için ‘eşanlamlılık’ (veya 
‘çok-anlamlılık’) söz konusu olabilir, ama biz bu-
rada Arapça üzerinden gidecek olursak, bunun 
kabulünün pek mümkün olmadığını düşünüyo-
ruz. Mesela, İngilizce’de bir kelime var, on tane 
ayrı mana veriliyor. Hepsini de kullanıyor adam-
lar, değil mi? Orada belki çok anlamlılık vardır de-
nilebilir, ama “Arapçada var mı?” diye sorduğu-
muz zaman (örnekler varsa, onu kabul edebiliriz 
tabii ki) ama benim burada ortaya koymaya çalış-
tığım yöntem açısından baktığımızda, bunu kabul 
etmemiz zor görünüyor. Çünkü mademki fiiller 
az veya çok birbirinden farklıdır, o zaman, farklı 
eylemler için farklı kelimeler kullanılması gerek-
tiği açıktır. 

Şimdi gündelik dilde veya beşerî metinlerde 
bu incelik belki gözetilmeyebilir. Çünkü insanlar 
bu konuda hata yapmaya eğilimlidirler. Hani ben 
birisiyle konuşurken ‘muadili’ bir kelime kullan-
dım veya bugünkü deyimle bir kelimenin eşan-
lamlısını asıl kelime yerine kullandım. Burada 
manayı tam vermek veya yanlış anlamaları düzelt-
mek mümkün oluyor. Çünkü konuşurken ne ya-
pıyoruz? Sorularla, mimiklerle, el, kol hareket-
leriyle vs. manayı tavzih edebiliyoruz, ama yazı-

da bu şans azalıyor. Fakat şimdi burada bahsetti-
ğimiz durum söz konusuysa yani eğer fiiller bir-
birinden farklıysa ve bunlar için farklı kelime-
ler kullanılıyorsa, o zaman ‘çok-anlamlılık’ yok-
tur dememiz lazım. Ama biliyoruz ki, bu çok yay-
gın bir tarzdır ve tefsirde de çok yaygındır. Me-
sela çok duymuşsunuzdur: birçokları “bu kelime-
nin manası burada şudur, şurada budur” derler. 
Yani yaygın tefsir etme tarzı budur. Peki, soruyo-
rum: bu kelimenin burada şu manaya, şurada baş-
ka bir manaya geldiğinin kanıtı nedir? Hadi diye-
lim ki gelsin, yani hangi kriteri kullanarak böyle 
bir sonuca ulaşıyorsunuz? Niye filanca mana de-
ğil de falanca mana orada seçiliyor? Bunun kri-
teri nedir? Gerekçe olarak siyak-sibak veya harf-i 
cer’ler vs. gösteriliyor, ki bunlar gerekçe olamaz. 
Mesela deniliyor ki; ‘hasen’ ile ‘ihsan’ aynı manada 
değildir, çünkü ‘ihsan’ olduğunda ‘çokluk’ mana-
sı baskındır. O halde kök-aynı olmasına rağmen, 
mana değişmiştir.” Bu, bizim bahsettiğimiz ko-
nuyla doğrudan ilişkili bir mevzu değildir. Çün-
kü her iki kelime de aynı ‘kök-anlam’dan türemiş-
tir. Yani buradaki mana farkı, ‘eylem’le ilgili de-
ğil, eylemin ‘miktar’ı ile ilgilidir. Başka bir gerekçe 
ise, harf-i cer’ler ile ilgilidir. Burada da deniliyor 
ki: “ ‘ilâ’ veya ‘an’ vb. ekler kullanıldığında, keli-
menin anlamı değişir.” Örneğin, ‘salât’ kelimesin-
de ‘ilâ’ ön eki gelirse, mana şöyle olur, ‘an’ eki ge-
lirse, mana başka türlü olur.” Benzer bir şey, İngi-
lizcede propositionlar için söylenir: örneğin ‘to’ ile 
‘into’ eki, bir kelimeye başka başka manalar verir” 
deniliyor. Bu itiraz da, konuyla doğrudan ilişkili 
değildir. Çünkü biz burada yine ‘kelime-bazlı’ bir 
tahlil yapıyoruz. Dilin farklı özelliklerinden kay-
naklanan manalandırmalar konumuzla doğrudan 
ilgili değildir. Bir de şu var: ‘çok-anlamlılık dedi-
ğiniz zaman bir ‘keyfilik’ ortaya çıkıyor. Yani “bu 
kelimenin manasını şu ayette şu şekilde veriyo-
rum, başka ayette de bu manayı veriyorum. Be-
nim tercihim böyle” demekten başka bir gerekçe-
niz olamaz. Ama bu, bizi ikna etmeye yeter mi? 
Bence yetmez. Çünkü niye o ayette o manayı veri-
yorsun da, başkasında başka bir mana veriyorsun, 
öyle değil mi? İşte bu ‘kök anlamlılık’ yöntemi bu 
soruna ilişkin de bir cevaptır aslında, yani öyle 
de görülebilir. Yani keyfi yorumda bulunamazsın, 
eğer bir kelimeye farklı yerlerde farklı manalar ve-
riyorsan, bir kriterin veya bir usûlün olmalı. Eğer 
bu varsa, biz o zaman senin yorumunu da dik-
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kate alıp, üzerinde konuşabiliriz, ama böyle keyfi 

yorumda bulunduğun zaman, üzerinde konuşula-

cak bir şey kalmamış oluyor! 

Başka bir örneğe bakalım: biliyorsunuz, 

‘el kesme’yle ilgili ayet var. Orijinali: “fakta’û 

eydiyehumâ” şeklindedir. Orada ka-ta-a fiilin-

den türetilme bir kelime kullanılıyor ve mealler-

de mana genellikle “onların ellerini kesin” şeklin-

de veriliyor. Şimdi bazıları, “bu kelimenin farklı 

manaları vardır” diyorlar ve ‘kesme’ anlamını ka-

bul etmiyorlar. Mesela lügatlerin bazıları, bu keli-

meye ‘çizme’ manası da veriyor. Buradan hareket-

le bazıları diyor ki: “bu ayette elin kesilmesi değil, 

çizilmesi emrediliyor!” Şimdi aynı kişiler, yine bu 

ka-ta-a kökünden türeyen başka kelimeleri baş-

ka ayetlerde ‘kesme’ olarak manalandırıyorlar!” 

Peki, niye böyle yapıyorsun? Yani bu bir keyfi-

liktir. Daha doğrusu, usulsüzlüğün neden olduğu 

bir keyfiliktir. Yani sen burada: “bana göre ayetin 

doğru yorumu bu” demiş oluyorsun. Keyfi derken 

onu kastediyorum. Tamam, sen müfessir olabilir-

sin, ama müfessir de olsan -gerçi, kolay müfessir 

olunmaz, birçok bilgiye sahip olmak gerekir- bu 

şekilde hareket edemezsin. Müfessir veya değil, 

kim yaparsa yapsın, bu yaklaşım kabul edilemez.. 

Kelimeleri manalandırırken, bir de ‘sünnet’ 

kavramından yararlanarak yorum getirmeye çalı-

şanlar var. Ona da burada değinmemiz gerekiyor. 

Bilindiği gibi, “vadribû hunne” ayetinde nüşûz 

eden kadınlarla ilgili üç aşamalı bir uygulama var. 

Önce tatlı dille uyarı, ardından yatağın ayrılma-

sı ve nihayet “vadribû” ifadesiyle uygulanması is-

tenen bir hükümden bahsediliyor. Bu son emir-

de kasıt nedir? Lügatlerde de ifade edildiği gibi, 

da-ra-be kökünden türeyen kelimenin bilinen ve 

yaygın anlamı ‘vurmak’tır. Ama deniliyor ki, “bu-

rada kasıt ‘vurmak’ veya ‘dövmek’ değildir. Bilakis 

“eline çok ince bir ağaç dalı alıp, onunla incitme-

den kaba ete temas etmek veya hızlıca dürtmektir 

yahut o kişiyi kovmaktır, vs.” Bunu yapanlar, baş-

ka ayetlerde aynı kökten türeyen kelimelere ‘vur-

mak’ manası verirken, burada başka manalar ve-

riyorlar. Şimdi bu manaları niye burada veriyor-

sun? Hâlbuki da-ra-be’nin manası çok açık. Türk-

çede bile ‘darp etme’ diye bir tabir var, biliyorsu-

nuz. Burada mana, ‘hafifçe dürtme’ vs. değil. Yani 

en yalın anlamıyla ‘vurma’dır. Şimdi ‘vur’ deyince 

‘öldür’ denilmiyor tabii ki! Bazıları ayetteki ifade-

den “kadının en ufak hatasını gördüğünde tekme 

tokat döv” manasını çıkarıyorlarsa, bu onların so-

runu! Peki, ayette aslında ne emrediliyor? Burada 

şöyle deniliyor: “madem, ayetten açık bir mana çı-

karamıyoruz, o zaman Peygamber (s.a.v.)’in uygu-

lamasına bakalım.” Yani, “lügate baktık, tefsirle-

re baktık, bir çıkış yolu bulamadık, o zaman Pey-

gamberimizin icraatına bakacağız.” Peygamberi-

mizin uygulamasında da buna dair bir veri yok. 

“O zaman, demek ki, vadribû’nun manası ‘vurma’ 

değildir” diyorlar. Yani burada, kelimeleri mana-

landırmada bir sıkıntı olduğunda, sünnete veya 

hadislere müracaat etmek, yani uygulamaya bak-

mak öneriliyor. 

Bu itirazla ilgili ne söylenebilir? Belki, Pey-

gamber (s.a.v.)’in sünnetinde güvenebileceği-

miz bir bilgiye ulaşırsak, kelimenin kök anlamı-

nı izah ederken bu bilgiyi kullanıp, o eylemin ger-

çek manası budur diyebiliriz, ama burada da ha-

dislerin veya sünnetin mevsukiyeti meselesi var. 

Yani güvenebilecek miyiz o rivayete veya ne ka-

dar güveneceğiz? Çünkü fakihlerin rivayet tercih-

leri de o kadar çeşitli ki birinin aldığı rivayeti öbü-

rü almıyor. Bildiğiniz gibi, namaz gibi çok önem-

li bir konuda bile Şafiilerle Hanefiler arasında gö-

rüş farklılığı vardır? Mesela ‘vitir’ namaz mı, yoksa 
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dua mı? Namaz olarak görürsek, namazların sayı-
sı 6’ya çıkmış olur. Ama Şafiilerde namaz sayısı 5; 
yani ‘vitir’ diye bir namaz yok, sadece kunut du-
ası var, o da sabah namazında ikinci rekâtta oku-
nan bir dua. Yani bu farklılık nereden kaynaklanı-
yor? Tabii ki rivayetlerden. Şafii başka bir rivaye-
ti esas alıyor, Hanefi başka bir rivayeti esas alıyor; 
birbirlerini de görmüyorlar ki, yaşarken mesele-
yi karşılıklı tartışıp belki ortak bir çözüme ulaş-
sınlar! Ama neyse sonuçta farklı rivayetler yüzün-
den farklı pratikler ortaya çıkıyor. Yani kelimenin 
kök anlamını ararken, uygulamaya veya hadislere 
bakarak gerçek manayı bulabiliriz demek de bir 
yöntemdir tabii ki. Ben ona yöntem değildir de-
miyorum, o da yöntemdir, yararlanılabilir, ama sı-
kıntıları olan bir tarzdır. 

Hermenötik veya Tarihselci Yaklaşım

Konuyla ilgili olan başka bir yöntem daha var. 
Az önce bahsettim; Muhammed Abid el-Cabiri’ye 
ait Fehmu’l-Kur’ân adlı tefsirde hermenötik veya 
tarihselci diyebileceğimiz bir yaklaşımla şöyle bir 
tarz benimseniyor: Diyor ki Cabiri: “Kur’ân ke-
limelerine mana vermek için, önce siyeri çok iyi 
bilmemiz gerekiyor. Sonra, bu siyer bilgisine göre, 
esbab-ı nüzulden ve rivayetlerden yararlanarak, 
Kur’ân surelerinin iniş sırasını doğru tespit etme-
miz gerekiyor. Çünkü peygamberimiz bir müca-
dele veriyor ve bunun kendi içinde bir mantığı 
var. Bu mantığı yakalamak için siyeri bilmek la-
zım. Siyeri bildiğimiz zaman da iniş sırasını tespit 
etmek kolaylaşıyor.” Surelerin iniş sırasını tespit 
edince, ne yapmış oluyorsunuz? Mücadele seyrin-
deki mantık ile kelimelerin manası arasında irtibat 
kuruyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki: “Mekke’de 
Peygamberimiz şu şu şartlar altında yaşamıştı. İşte 
ilk üç dönemde davet gizliydi, dışarıya fazla açı-
lamıyorlardı; çekiniyorlardı, korkuyorlardı. O dö-
nemde Müslüman olanların eğitilmesi önemliydi, 
dolayısıyla müşriklerle sıcak temas kurup, onlarla 
kavgaya vs. girmek yoktu.” Bunlar siyerde yazan 
şeyler. Peki, bu tespiti yaptıktan sonra nereye va-
rıyoruz? Diyoruz ki: “bu üç yıl içinde inen sureler-
deki kelimelerin manaları, davetin o dönemdeki 
genel karakteriyle uyumludur.” Mesela, ‘Rab’ keli-
mesini ele alalım. ‘Rab’ kelimesine, lügatler, terbi-
ye edici, besleyici, büyütücü, gözetici manası ve-
riyorlar. Fakat Cabiri, az önce söylediğim yönte-

mi kullanarak: “Rab kelimesinin manası içeriğin-
de barışçıl imalar vardır” neticesine ulaşıyor. Bu 
da bir yöntem tabii ki. Burada, metin dışındaki 
bir faktör kullanılarak, ‘Rab’ kelimesine mana ve-
riliyor ve kelimenin anlam içeriğinin ‘barışçıl’ ol-
duğu sonucuna ulaşılıyor. Yani, örneğin “kul e’ûzu 
birabbi’l-felak” veya “kul e’ûzu birabbi’n-nâs” ayet-
lerinde geçen ‘Rab’ kelimesinden, davetin aşama-
ları göz önünde tutularak, barışçıl bir mana çıka-
rılıyor. Şimdi bu yönteme ilişkin de soru işaretleri 
var. Yani bu tarzın da bir ‘yöntem’ olduğu açıktır 
ama bu, ne kadar güvenli bir yöntemdir, o tartışı-
lır. Mesela, Mevdudi’nin Dört Terim kitabını oku-
yanlar, bu yorumu kabul etmez, çünkü bu kitapta 
‘Rab’ kelimesi siyasi, devrimci bir içerikle tanım-
lanıyor. Yani Allah’a ‘Rab’ dediğin zaman, onun 
emrine itaat edilmesi gereken mutlak otorite sahi-
bi bir efendi vs. olduğunu kastediyorsun. Dolayı-
sıyla bu yorumdan, “Mekke’deki müşrik düzenin 
değiştirilmesi gerektiği” manası çıkar” ki, burada 
Cabiri’nin yorumuyla taban tabana zıt bir durum-
la karşılaşıyoruz. Yani yöntem değişince, kelime-
nin manası da değişiyor! Peki, bu kabul edilebilir 
mi? Bence edilemez. Şimdi bu tür soru işaretleri-
ni ortadan kaldırmak için, bana göre, kök anlam 
yöntemi işlevseldir. Neden? Çünkü bu kelimenin 
kökenindeki fiili doğru tespit ettiğimiz zaman, 
‘Rab’ kelimesine Cabiri’in yüklediği mana önemi-
ni kaybediyor. Ne oluyor? Fiilin kendisi önemli 
oluyor. Yani bu kelime Mekke’deyken de ortak bir 
mana taşıyor, Medine’deyken de ortak bir mana 
taşıyor. Değişen sadece anlam alanının genişleme-
si oluyor. Ama özde bir değişiklik yok. Yani iki 
dönemin farklılığını bu şekilde izah edebiliyorsu-
nuz. Ayrıca şunu da ifade edeyim: Cabiri’nin yo-
rumunun bir zayıf tarafı da şudur: Bu fiil Medine 
döneminde de çok kullanılmıştır. Hâlbuki biliyo-
ruz ki, Medine dönemi savaşlar dönemidir! Şim-
di bu kelime ile Medine döneminde nasıl ‘barışçıl’ 
bir manayı kastedeceksin? Olmaz, ama bizim yön-
temimizde bunun izahı vardır. Nedir? Şöyle izah 
edeyim: ‘Rab’ kelimesine, eğitici, gözetleyici, bes-
leyici anlamlarını verdiğiniz zaman, bu kapsama 
dâhil olmayacak bir alan bulmanız zor olur insan 
hayatında. Yani bir varlık veya bir kişi sizin rab-
binizse, ona yeri geldiğinde “efendim” de diyebi-
lirsiniz, “mürebbim” de diyebilirsiniz; Bu anlam-
da, aile içinde ‘baba’nın pozisyonu ile bu kelime 
arasında da bir bağlantı kurulabilir. Ama ‘zikr’ ke-
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limesini ele alırken söylediğimiz gibi, bu tür ke-
limelerin anlam alanı çok geniş olduğu için, ba-
zen kelimenin kök-anlamını yakalamak bazıları 
için zor olabiliyor. Dolayısıyla bu kelimeyi, Türk-
çede belki de en iyi karşılayan kelimenin ‘efen-
di’ olduğu söylenebilir. İngilizcede de bunun kar-
şılığı “lord”tur. Hollywood filmlerinden biliyo-
ruz ki, birisine “lordum” diye hitap edildiğinde, 
onun karşısında herkes, askerler, teba, komutan-
lar vs. emre hazır vaziyette beklerler, ne derse onu 
yerine getirirler, vs. Kelimenin ilk bilinen mana-
sı budur. Şimdi böyle baktığımız zaman, burada 
mananın barışçıl olmakla veya olmamakla alaka-
sı olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki kast edilen 
mana, ‘Rab’ olarak kabul edilen varlık size bir şeyi 
emrettiğinde onu yerine getirmenizdir. Biliyorsu-
nuz, Mekke döneminde başörtüsü emri, içki ya-
sağı filan yoktu. Ama ‘Rab’ o zaman da yine Müs-
lümanların Rabbi idi! Müslüman hanımlar o za-
man bugünkü manada tesettürlü değildi, çünkü 
tesettür emri yoktu. Veya içki henüz yasaklanma-
dığı için, bildiğimiz büyük sahabeler bile içki içi-
yorlardı, öyle değil mi? Şimdi böyle deyince şa-
şırmayalım, böyleydi. Emir olmadığı için bir sı-
kıntı yoktu, anlatabiliyor muyum? Ama emir ge-
lince, ona da harfiyen uyuyorlardı. Dolayısıyla bu 
kelime, Mekke döneminde de, Medine dönemin-
de de o kök anlamını taşıyor. Söylemek istediğim 
bu. Yani konuyla ilgili bu tür sıkıntıları da bu kök 
anlamlılık yöntemiyle çözebiliyoruz. Özetle ne di-
yoruz? Cabiri’nin yöntemi, belki bazı konuları an-
lamak açısından yararlı olabilir, ama bence Kur’ân 
kelimelerinin manalandırılması noktasında sıkın-
tıları olan bir yöntemdir. Mesela ‘Rab’ kelimesi-
ni inceledik. Bunun için “barışçıl manaları olan 
bir kelimedir” denilemez. Ama Cabiri bunu çok 
net söylüyor, “bu kelimenin içinde barışçıl mana-
lar vardır” diyor. Ama Mevdudi’ye sorsanız, bunu 
hiç kabul etmez. Ben de kabul etmiyorum bu tür 
bir yorumu. Çünkü gerek yok böyle bir yoruma. 
Peki, bu “gerek yok”u nasıl söylüyoruz? İşte bu 
kök anlam yöntemini bildiğimiz zaman çok rahat-
lıkla söylüyoruz. 

 Örnek olarak, muntakim veya kahhâr kelime-
lerinin Mekke’de niçin kullanılmadığı sorusuna 
cevap arayalım. Bu kelimeler Mekke’de inen ilk 
surelerde kullanılmıyor; çünkü gerek yok. Zira 
muntakim intikam alıcı demek! Mekke’de inti-
kam almayı gerektirecek ne var ki?! Müslüman 

toplumla müşrik topluluk arasındaki ilişki açısın-
dan diyorum. Kişisel intikam hadiseleri olabilir, 
şahıslar arasında olur, onu kastetmiyorum. Yani 
“Allah muntakim’dir” denildiği zaman, rahatlıkla, 
bu ayetin geçtiği surenin Medenî bir sure olduğu-
na, Medine’de indiğine dair bir çıkarımda bulu-
nabiliriz. Çünkü belli ki orada üslup sertleşmiş, 
birileri çok sert uyarılıyor, emir var, gereği yapıl-
mamış. Hatta müşrikler tarafından bir alaya alma 
durumu veya yok etmeye, savaşmaya yönelik gay-
retler olduğu söylenebilir. Bunlara yönelik olarak 
Allah müşrikleri tehdit ediyorsa, orada muntakim 
kelimesi kullanılıyor. Ama bu, nüzul sıraları baz 
alınarak değil, intikam alma fiilinden dolayı ya-
pılıyor. Çünkü bu fiilin nerede kullanılacağını 
biz biliyoruz, değil mi? Yani çatışma veya savaş 
ortamlarında kullanılabilecek bir kelimedir. Dola-
yısıyla bu tür farklı gibi görünen durumları izahta 
da kök anlam yöntemi bence işe yarar, yarıyor. 

Hatta burada tek bir kelimedeki harf değişi-
minin sorun doğurup-doğurmadığı meselesini de 
konuyla irtibatlandırabiliriz. Hani diyorum ya, 
kelimenin kök-anlamı önemlidir diye. Bu durum-
da, örneğin bir kelimedeki ‘sin’ yerine ‘sad’ harfi-
ni kullansak veya ‘sin’ yerine peltek ‘se’ kullansak 
ne olur? Çünkü bunu yaptığınızda, sentaksta pek 
değişim olmuyor; yani duyan kişi bunu pek fark 
etmiyor. Azıcık Arapça bilenler dahi bunun kabul 
edilmeyeceğini teslim ederler. Çünkü bu durum-
da kelimenin manası değişiyor. Mesela normal ‘z’ 
harfiyle yazılan ‘zeker’ kelimesi ile peltek ‘ze’ ile 
yazılan ‘zikr’ kelimesi farklı anlamlara gelir. Bu-
rada normal ‘z’ yerine peltek ‘ze’ kullanamazsınız. 
Çünkü ilki ‘erkek’ anlamında, ikincisi ise ‘hatırla-
mak’ anlamındadır! Bakınız, bu değişimi tek harf-
te bile yapamıyorsunuz. Çünkü kelimenin ‘kök 
anlamı’ değişiyor o zaman. Dolayısıyla, kelime 
içinde yakın sesli harfleri bile değiştiremiyorsu-
nuz. Veya başka bir örnek olarak, na-za-ra ve re-
a-ye fiillerinden türeyen kelimeleri de değerlendi-
rebiliriz. Nazara ‘bakmak’ kökünden ‘baktı’ ma-
nasına geliyor, değil mi? Rea da ‘görmek’ kökün-
den ‘gördü’ manasında kullanılıyor. Şimdi onu 
onun yerine kullansak ne olur? İkisi de görmek 
manasına geliyorsa! Ama öyle değil işte! Yani gör-
mekle bakmak farklıdır. İkisini de görme organı 
yapıyor fiil olarak, değil mi? Ama biliyoruz ki, bi-
rinde bir bilinç var, öbüründe bilinçsizce bir bakış 
var. Şimdi bilinçli bakmayla bilinçsiz bakma aynı 
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şey midir? Soru bu. Aynı olmadığı için birinde na-

zara, öbüründe rea diyoruz. Bu yüzden, her ke-

limenin bir yerde kullanılmasının özel bir maksa-

dı vardır dahi diyebiliriz. Belki abartı bir ifade ola-

cak, ama daha iyi anlaşılsın diye böyle denilebilir. 

Bu açıdan bakarsak kök anlamlık yöntemi-

nin anlamı daraltmaktan ziyade yanlış anlamala-

rı önlemeye yarar diye düşünüyorum, yani yan-

lış mana vermeyi engeller. Tabii ki bu, kök anla-

mın doğru tespit edilebilmesi durumunda söz ko-

nusudur. Az önce söyledim, bazı fiillerde kök an-

lamı tespit etmek kolaydır, bazılarında çok zor-

dur. Mesela, ka-de-re kökünden türeyen kelime-

leri manalandırmak böyledir. “Allahu külli şeyin 

kadîr” dediğiniz zaman burada nedir? “Allah her 

şeye kadirdir” diyoruz, yani ‘güç’le ilgili bir mana-

yı kastediyoruz, değil mi? Bu fiil, “çok- anlamlı-

lık vardır” tezinde delil olarak kullanılan bir keli-

medir. Mesela, yakdiru formunda kullanıldığında 

“onu takdir eder” diye tercüme ediliyor veya “Al-

lah her şeyi bir ‘kader’e göre yaratmıştır” denildi-

ğinde “bir ‘ölçü’ye göre yaratmıştır” manası verili-

yor. Şimdi ‘ölçü’ ile ‘güç’ arasında ne gibi bir mana 

bağlantısı var? Hiçbir bağlantı yok gibi görünü-

yor. Fakat kök-anlamlılık yöntemiyle buna dair 

bir izah getirebiliyoruz. Burada bir ortak mana ol-

malı diyoruz; yapacağımız iş, onu bulmaya çalış-

mak. Neyse, dedim ya, bazı zor fiiller var, bunla-

rı izahta zorlanabiliriz. Başka bir örnek vereyim: 

Razi’nin Tefsiru’l-Kebir adında meşhur tefsiri var, 

biliyorsunuz. Orada kelimelerin manaları detay-

lı olarak veriliyor; yani bir ayeti açıklarken her ke-

limesini tek tek irdeliyor. Bu konuyla ilgilenen-

ler için iyi bir kaynaktır, bakılmasında yarar var. 

Mesela o, “ka-sa-ta” fiilinden türetilmiş bazı ke-

limelere mana verirken bu konuyla ilgili bir ta-

kım görüşler ileri sürüyor ve bizim kök-anlam 

yönteminde yapmaya çalıştığımızdan farklı şey-

ler söylüyor. Şimdi bu kökten türeyen örneğin, 

“kâsitûn” “muksitîn” veya “kıst” kelimeleri geçi-

yor Kur’ân’da. “Adaleti titizlikle ayakta tutun” ola-

rak tercüme edilen ayette, bu “kıst” kelimesi ge-

çiyor, ‘adalet’ geçmiyor. Onu ‘adalet’ diye çeviri-

yorlar. Hâlbuki a-de-le kökünden türetilmiş ‘ada-

let’ farklı bir kelime. Zaten Kur’ân’da da bu form-

da çok geçiyor. Eğer burada kast edilen ‘adalet’ ol-

saydı, ayette zaten “bi’l-kıst” değil ‘bi’l-adl’ denilir-

di. “Kıst” dendiğine göre başka bir mana var. Ne 

o? Ara bul! Ama biliyoruz ki burada bir fark var. 

Öyle mealde çevrildiği gibi ‘adalet’ değil onun ma-

nası. Veya şöyle söyleyelim: ‘adalet’ten neyi anla-

malıyız? Çünkü senin ‘adalet’ olarak tercüme etti-

ğin ‘adl’ kelimesi, belki kök-anlam itibarıyla baş-

ka bir manaya geliyordur! Mesela “adl” kelimesini 

bir ayette ‘fidye’ olarak da çeviriyorlar. Şimdi bili-

nen manasıyla düşündüğümüzde, ‘fidye’ ile ‘adl’in 

ne alakası var? Tabii, kelimenin kök anlamını bil-

mezseniz bunları anlayamazsınız. Dolayısıyla 

“kıst” kelimesine mana verirken de aynı şeyi yap-

mamız gerekiyor. Yani, ayetteki “kıst” kelimesini 

‘adalet’ diye çevirmek hatalıdır. Bunu görmek için, 

ka-sa-ta fiilini doğru tespit etmeniz gerekiyor. Bu 

Peygamberimizin müjdelendiği ayette, Hz. İsa ne diyor? “Onun adı Ahmed olacak” 
diyor, değil mi? Şimdi biliyoruz ki, Peygamberimizin orijinal adı: Muhammed’tir. 
Muhammed’le Ahmed aynı kökten türeyen iki kelime. Ha-me-de (övmek) kökünden 
türetilmişler. Peki, niye Muhammed demiyor da, Ahmed deniliyor ayette? Burada 
aslında ince bir nokta var, ki o da şudur: Hz. İsa’nın dilinin farklı olduğuna dair bir 
sonuç çıkarılabilir bu nüanstan. Yani Hz. İsa Süryanice konuşurken Peygamberimizin 
geleceğini insanlara beyan ettiği zaman, bir ifade kullanması lazım. Bu ifadenin 
Arapça şekliyle Muhammed olması mümkün değil. Ama mana olarak aynı şeyi kast 
eden bir ifade olabilir! Dikkat edin, isim, Hasan değil, Hüseyin değil. Ahmed! Yani 
Muhammed kelimesinin de kökü olan ha-me-de fiilinden türemiş bir kelime. Mevdudi 
bununla ilgili şöyle bir izahta bulunuyor. Diyor ki: “Hz. İsa’nın dilinde, peygamberi-
mizin adı Periklatos idi.” Periklatos, o dilde, yani Süryanice’de ‘övülmüş’ anlamına 
geliyor zaten!”
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eylem, tam olarak, neye karşılık geliyor? Bunu bil-
meniz lazım. Mesela, acaba bu eylem, “terazi ile 
tartarken kefelerin birbirine denk olması” mana-
sına mı geliyor?! Ben öyledir, demiyorum: sade-
ce soruyorum. Çünkü o zaman, bu, ‘eşitlik’ anla-
mına gelir aynı zamanda. Peki, neyin eşitliğinden 
bahsedeceğiz? Bazen terazinin kefelerini eşit tut-
mak adalet olur ama bazen da ‘eşitlik’ adaletsizlik 
olur. Hepimizin çok iyi bildiği gibi, bir kadınla bir 
erkeği 100 metre koşu yarışında yarıştırmak gibi 
bir şey, değil mi? Bunun eşitsizlik olduğu, adalet 
olmadığı çok açık. Hani ‘pozitif ayrımcılık’ filan 
deniliyor ya. Burada yeri gelmişken bir parantez 
açayım. Biliyorsunuz, bu kavram, son zamanlar-
da Müslümanlar arasında veya sivil toplum örgüt-
lerinde de çok kullanılıyor: efendim işte “kadına 
pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır” vs. diye. Aslın-
da bu kavram bizim terminolojimize ait değildir. 
Ne kast edildiğini anlıyoruz: “kadınlara haksızlık 
yapılıyor, o haksızlığı gidermek için yapılması ge-
reken şey pozitif ayrımcılıktır” vs. Şimdi, ‘ayrım-
cılık’ modern terminolojiye göre ‘yasak’tır. Kadın-
erkek arasında vs. ayrımcılık yapılamaz, ‘insan 
hakları’na aykırı bir şeydir. Ama ‘pozitif’ olunca o 
helal oluyor! Niye? Çünkü kadınlar haksızlığa uğ-
radığı için, bu haksızlığı, yani ‘eşitsizliği’ düzelt-
mek için, ‘pozitif ayrımcılık’ yapıyoruz. Yani aslın-
da bu ‘pozitif ayrımcılık’ kavramını üreten, ‘eşitlik’ 
kavramıdır. Eşitlik, modern zihniyette tabir-i caiz-
se ‘kutsal’ bir kavram olduğu için, ‘ayrımcılık’ ke-
limesi bizatihi kötü bir şey olmasına rağmen, onu 
dahi, başına ‘pozitif’ kelimesini ekleyerek, olum-
lu bir manaya kavuşturabiliyorsunuz. Ama bura-
daki kelimelerin kullanılışına dikkat ediniz. Ba-
kınız, ‘pozitif ayrımcılık’ diyor. Önce “ayrımcılı-
ğın her türlüsü yasaktır, insan haklarına aykırıdır” 
diyor, ama sonra “kadınlara pozitif ayrımcılık uy-
gulanmalıdır” diyor. Peki, bu mantığı üreten şey 
ne? ‘Eşitlik’ kavramı. Yani “doğuştan gelen hakla-
rı nedeniyle, erkek ve kadın eşittir; ayrımcılık ya-
pılamaz.” Nerede? Kamuda görev alırken, şurada 
burada, vs. Özellikle meslek, kariyer yapmada fi-
lan kadınla erkek eşit olmak zorunda. Yani bir po-
zisyon hem kadına, hem erkeğe açık olmalıdır bu 
anlayışa göre. Onlar işte ‘eşitlik’ kavramının iza-
hını böyle yapıyorlar. Burada parantezi kapatıyo-
ruz ve soruyoruz. Acaba bizdeki “kıst” bununla il-
gili bir şey midir? Bir defa bizde bu manada bir 
‘eşitlik’ var mı, yok mu, önce onu soracağız. Adl, 

kıst, vs. kelimelerini anlamaya çalışırken, buların 
kök anlamlarını bulmaya çalışırken baştan böyle 
bir önyargıyla, kriterle hareket etmeyeceğiz. İslâm 
hukukunda burada kast edilen manada bir ‘eşitlik’ 
anlayışı var mı? Yani ikisini aynı yarışa sokmak, 
kadınla erkeği bu manada ‘eşitlemek’ var mı? Ta-
bii bu örnek biraz abartılı oluyor, çünkü moderni-
tenin eşitlik kavramını savunanların da kastı o de-
ğil aslında, ama biz yine de soralım: bu “kıst” ke-
limesi bu manada alınabilir mi? 

Şimdi bakınız, Razi demiştim ya, onu açıkla-
maya çalışıyorum. Kur’ân’da ‘kıst’ın haricinde, ka-
sa-ta kökünden türeyen “muksitîn” ve “kâsitûn” 
formunda iki farklı kullanım var. Razi, bizim yön-
temimizde vurguladığımız hususlara dair herhan-
gi bir şey söylemiyor. Müfessir ama böyle bir şey 
olabilir mi, diye düşünmemiş. Çünkü düşünse, 
bunu ifade eder veya ben okuduğum bölümler-
de görmedim. Belki diğer bölümlerdeki kelime-
lerde izah ediyordur, ama bu bölümü özellikle 
çok dikkatli okudum. Aynen şunu söylüyor: “Bu 
kelime, ka-sa-ta kökünden türemiştir. Muksitîn 
olarak kullanıldığı zaman ‘müminler’i kasteder, 
kâsitûn olarak kullanıldığı zaman ‘kafirler’i kaste-
der.” Yani “biri olumlu manadadır, öbürü olum-
suz manadadır” diyor. Şimdi bizim yöntemimize 
göre bunun olması mümkün değil. Arapça form 
bakımından “muksitîn” ile kâsitûn arasındaki fark 
nedir? Muksitîn dediğiniz zaman fiilden isim tü-
retmiş oluyorsunuz. Yani “kıst yapanlar” demek-
tir muksitîn. Yani mesela “ölçülü davrananlar” de-
mektir. Kâsitûn olduğu zaman ise o fiilin çokluk 
veya tekrarlanma fazlalığını ifade etmiş oluyorsu-
nuz. Mesela, nâsır (yardımcı) na-sa-ra (yardım et-
mek) kökünden türetilmiş bir kelimedir. Burada 
da kâsıt, “çok ölçülü davranan”, kâsitûn ise “çok 
ölçülü davrananlar”, yani ‘müminler’ anlamına ge-
liyor. Ama dikkat edin, Razi böyle mana vermiyor. 
Razi diyor ki: “zaten siyak-sibakına baktığınız za-
man kâsitûn kelimesinin geçtiği ayette mananın 
olumsuz olduğunu anlıyorsunuz. Ayetin önüne-
sonuna bakıldığında, yaptıklarının cehennemlik 
işler olduğu belli.” Tamam, bunu kabul edelim, 
ama o zaman burada bizim yöntemimizle çelişen 
bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü siyak ve sibak-
tan belli ki birinden olumlu bir mana, diğerinden 
olumsuz bir mana çıkıyor. Bunu nasıl izah edece-
ğiz? Razi burada şöyle bir izahta bulunuyor: “Bu 
olabilir. Kelimeler, aynı kökten türese dahi, fark-
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lı yerlerde farklı manalara gelebilirler.” Ben bu iza-
hı tatmin edici bulmuyorum. Bu yöntemle düşün-
düğüm için tabii ki. Ama başka türlü düşünülür-
se, o olabilir, ona bir şey demiyorum. Biz burada 
karşıt yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini tartışı-
yoruz. Birkaç tane yöntemden bahsettik burada. 
Bana göre, kök anlam yöntemine göre, Razi’nin 
izahı geçerli kabul edilemez. Peki, ne olması la-
zım? Şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum: 
ka-sa-ta fiilinden türeyen anlam değişmez. Yani 
muksitîn de deseniz, kâsitûn da deseniz, burada-
ki o kök anlam, o fiil değişmez. Acaba o fiil nedir? 
Ben şöyle izah ediyorum: burada fiil, ‘ölçülülük’ 
olarak alınabilir. Eğer mana bu ise, bu, ayetlerin 
siyak sibakına da uyuyor. Zira baktığınız zaman, 
“ölçülü olmak” bazen olumlu, bazen olumsuz ma-
naya gelebilir. Çünkü ölçülü olunmaması gereken 
bir konuda ölçülü olursanız, bu olumsuz bir şey 
olur. Örneğin, Allah’ın tek rab veya ilah olduğu-
nu kabul noktasında bir ‘ölçülülük’ gösterirseniz, 
yani “bu konuda ölçülü/ketum davranayım” der-
seniz, bunun olumsuz bir tutum olduğu çok açık-
tır. Ama insanlarla ilişki kurarken ‘ölçülü’ davranı-
yorsanız, burada da mana olumlu olur. Dolayısıy-
la her iki kelimede de yine ‘ölçülü olmak’ anlamını 
koruyoruz. Muksitîn ve kâsitûn kelimelerinin her 
ikisini de “ölçülüler” olarak çevirmek mümkün-
dür; fark, formdadır, eylemin mahiyetinde değil. 
Yani ka-sa-ta fiilinin manasını doğru anladığınız 
zaman, bir sorun kalmıyor. Geriye sadece formda-
ki farklılığın izahı kalıyor ki, bu da o kadar önemli 
bir şey değildir. Aynı yöntemi ka-de-re kökünden 
türeyen (örneğin, kadr, kadîr, takdîr vb.) kelime-
ler için de uygulayabiliriz. Bunu yaptığımızda, bu 
kökten türeyen ve farklı formlardaki kelimelerin 
mahiyetini doğru anlamak da mümkün olur diye 
düşünüyorum. Mesela, Peygamberimizin müjde-
lendiği ayette, Hz. İsa ne diyor? “Onun adı Ah-
med olacak” diyor, değil mi? Şimdi biliyoruz ki, 
Peygamberimizin orijinal adı: Muhammed’tir. 
Muhammed’le Ahmed aynı kökten türeyen iki ke-
lime. Ha-me-de (övmek) kökünden türetilmişler. 
Peki, niye Muhammed demiyor da, Ahmed denili-
yor ayette? Burada aslında ince bir nokta var, ki o 
da şudur: Hz. İsa’nın dilinin farklı olduğuna dair 
bir sonuç çıkarılabilir bu nüanstan. Yani Hz. İsa 
Süryanice konuşurken Peygamberimizin geleceği-
ni insanlara beyan ettiği zaman, bir ifade kullan-
ması lazım. Bu ifadenin Arapça şekliyle Muham-

med olması mümkün değil. Ama mana olarak aynı 

şeyi kast eden bir ifade olabilir! Dikkat edin, isim, 

Hasan değil, Hüseyin değil. Ahmed! Yani Muham-

med kelimesinin de kökü olan ha-me-de fiilinden 

türemiş bir kelime. Mevdudi bununla ilgili şöyle 

bir izahta bulunuyor. Diyor ki: “Hz. İsa’nın dilin-

de, peygamberimizin adı Periklatos idi.” Perikla-

tos, o dilde, yani Süryanice’de ‘övülmüş’ anlamı-

na geliyor zaten! Dolayısıyla, diyorum ki, kök an-

lam yöntemi bu tür meselelerin izahında da işe 

yarıyor. Tabii bu çalışmayı bütün Kur’ân kelime-

leri üzerinde yapmak gerekiyor. O artık bir nevi 

‘tefsir’ olur. Güzel de olur hani! Ama tabii çok za-

man ve emek isteyen bir şey. Keşke yapılabilse! İn-

şallah birileri, vakti olur da, ileride onu da yapar. 

Ben birkaç surede denedim bunu, ama tabii, bu 

yöntemin tutarlılığını ölçmek için, bütün Kur’ân 

kelimelerinde bunu uygulamak lazım. Kur’ân’da, 

farzımuhal, 5000 kelime var diyelim: Bunların 

4990’ında tutuyor, ama 10 tanesinde tutmuyor. 

Bu, olmaz. Hepsinde tutması gerekir. Olmuyorsa, 

o zaman olmayanlara ilişkin başka bir izah bulma-

nız lazım. Arapçada kelimeler fiil kökenli olduğu 

için, fiili doğru tespit ettiğinizde, kelimenin ma-

nasını gayet iyi anlamanız mümkündür diyorum. 

Özel isimler ve deyimler bu konunun istisnasıdır. 

Çünkü deyimlerde iki tane kelime yan yana geldi-

ği için tek kelime manasından farklı bir alana geç-

miş oluyorsunuz. Mesela, ‘göz değmesi’, ‘göz bo-

yamak’ gibi deyimlerde iki kelime yan yana geli-

yor ve mana değişiyor. Ama dikkat edin, ikisin-

de de yine ‘göz’ kelimesi kullanılıyor. Birinde ku-

lak, öbüründe göz kullanılmıyor, değil mi? ‘Kulak 

değmesi’ demiyorsun mesela, ‘göz değmesi’ diyor-

sun. Niye? Belli ki yine gözün eylemleriyle ilişki-

li bir mana kastediyorsun. Ama ‘göz değmesi’ de-

yimi, mana olarak baktığın zaman, gözün gidip 

bir şeye temas etmesi anlamında değil. Oradan ne 

kastedildiği anlaşılıyor. Deyimler, tabii bu yönte-

min bir manada istisnası kabul edilebilir, bir ma-

nada da istisna değildir denilebilir, diyerek sözle-

rimi tamamlıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için 

hepinize teşekkür ediyorum. 

Dipnotlar
* Bu metin, Kasım 2014’te Şehir ve Medeniyet Derneği’nde 
yapılan konuşmanın yeniden düzenlenmiş halidir.
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Haydar Barış AYBAKIR

TARİH, MARC FERRO 
VE DİĞERLERİ

Marc Ferro’nun çalışmasında karşımıza çıkan, Avrupa-merkeziyetçilik karşıtı 
bir Avrupa-merkeziyetçiliktir. Enver Abdülmelik’in de söylediği gibi, “şu gerçeği 
kabul etmek zorundayız ki, -tarihsel olarak- hâlâ Avrupa hegemonyasındaki 
bir dünyada yaşamaktayız. Geçmişi de kapsayacak bir eleştiri, bu noktayı göz 
önünde bulundurmak zorundadır.” Her ne kadar siyaset dışı alanlara çıkartılmış 
olsa da böylesi bir zihniyet kalıbı içerisinde şekillenen tarih anlayışı ile kendimize 
ve geçmişimize ulaşamayız. Tarihi yeniden yazmanın yolu ona geri dönmektir.

T arih, genel tanımı içerisin-
de geçmişi nesnesi şeklin-

de ele alarak onu araştıran 
bir bilgi biçimini ifade eder. 
Dolayısıyla tarihin geleceğe 
dair bir bilgi sunmadığı ve 
geleceği önceden bildirme-
ye hizmet etmediği malum. 
Bu minvalde modern öncesi 
toplumlarda tarih, genellik-
le askeri başarıların anlatıldı-
ğı bir mecra olarak dönemin 
iktidarlarını meşrulaştırma-
ya yarıyordu ve bu yönüyle 
de oldukça siyasaldı. Özellik-
le Fransız Devrimi ve sonra-
sındaki gelişmeler, egemen-
lik anlayışının değişmesi, egemenliğin hüküm-
darlardan ulusa devredilmesi ya da halkın buna 
inandırılması, bu tarih anlayışına da itirazları 
beraberinde getirdi. Artık sadece askeri başarı-
lar değil, toplumu ilgilendiren bütün alanlar ta-
rihin konusu haline geldi.

Modernleşmenin Aydın-
lanmacı epistemolojisine 
bağlı ilerleme inancı, döne-
min pozitivist anlayışıyla da 
birleşerek sadece toplumla-
rın geçmişini değil geleceğini 
de tarihin konusu ile ilişki-
li hale getirirdi. Nasıl ki mo-
dernleşme ile insan, doğayı 
tahakküm altına alacaksa za-
mana ve dolayısıyla geleceği-
ne de hâkim olabilirdi. Aşa-
malı bir tarih kurgusuna da-
yanan bu anlayışça toplumun 
geleceği de geçmişine bağım-
lı bir şekilde lineer bir çizgi 
üzerinde konumlandırılarak 

projelendirilmişti. Dolayısıyla toplumun geçmi-
şi ne kadar iyi bilinirse geleceği de o kadar iyi 
bilinebilirdi ve yapılması gereken bu yolun hız-
lı mı yoksa yavaş mı kat edileceğine karar ver-
mekti. Kısacası toplumun her alanı tarihsel ola-
rak siyasete dâhil edildi.
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Tarihin siyaset ile girdiği bu ilişkiye tepki-

ler gecikmedi. Özellikle Alman ve Amerikalı ta-

rihçiler şikâyetçi oldukları 18. yüzyılın siyaset 

odaklı geleneksel tarih anlayışına karşı bir ta-

kım girişimlerde bulundular. En nihayetinde 

Lucien Febrve ve Marc Bloch’un başını çekti-

ği Fransız Annales Okulu ile bu reformcu ta-

lepler kapsamlı bir şekilde değerlendirilereksis-

temleştirildi. Disiplinler arası işbirliğine daya-

nan anlayışı ile Annales Okulu, olaylardan zi-

yade sorunları merkezine alan çözümleyici yak-

laşımı ve bütüncül tutumu ile tarihi siyaset dışı 

alanlara taşıdı.

Annales Okulu’nun ikinci kuşağı olarak bi-

linen dönemine ise tarih ile coğrafyayı birleş-

tirerek insan deneyimini bir bütün olarak ele 

alan Fernand Braudel damgasını vurmuştur. 

Marc Ferro da onunla birlikte bu ekole katıl-

mış isimlerden biridir. Avrupa Tarihi, Sovyetler 

Birliği üzerine araştırmalarının yanı sıra sinema 

ve tarih arasındaki ilişkilerin tartışılması nokta-

sında öncü bir isim olsa da süregelen çeviri po-

litikalarıyla alakalı olarak Marc Ferro Türkçede 

Sömürgecilik Tarihi adlı yapıtı ile tanınmakta-

dır. Sömürgeciliği bir dünya hareketi olarak ele 

almasının nedenini, tarihin Avrupa-merkezli bir 

resmini çizmek istemeyişi olduğunu belirtmiş 

olsa da, kullandığı karşılaştırmalı tarihsel ana-

liz ile çalışmasında ister istemez belirli devletler 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Zaten sömürülenlerin 

modern anlamda devletleri olmadığından köle-

lerin ve yerlilerin değil sömürgecilik tarihi adı 

altında sömürge devletlerin yapıp ettikleri ön 

plana çıkartılmış; yani Avrupalı Devletler maddi 

dünyalarından soyutlanarak olayların merkezi-

ne oturtulmuştur. Böylece siyaset dışına çıkar-

tılan Batılı tarih anlayışı kolektif zihniyetinden 

kurtulamamış ve göğü delen adamın günah çı-

kartma ayinine dönüştürülmüştür.

Bunun yanı sıra, yukarıda değinilen niyetler-

le aynı paralellikte çalışmada şu yargıya da yer 

verilmiştir: “Türkler bu üç yüzyılda (13.yy-16.

yy) bayrağı Arapların elinden almış, İmpara-

torluklarını yıkıp onları da kendilerine bağım-

lı kılmışlardı. Arap-İslâm geleneği, bugün dahi, 

bu dramatik olguyu görmezden gelerek, parlak 

geçmişlerini yok edenlerin Türkler değil de Ba-

tılılar olduğunu ve bunların, emperyalist dö-

nemde, Araplara son darbeyi vurdukları düşün-

cesindedir.” Marc Ferro’nun bu düşüncesi İslâm 

dünyasını ayrıştıran oryantalist Corci Zeydan’a 

dayanmaktadır. Fransa’nın İngiltere ile Türk gü-

cünü zayıflatmak maksadıyla hilafetin Araplara 

geçmesi yönünde politikaları ile bir yüzyıl ön-

cesinde de olsa uyumlu bu yorumu kendisinin 

ne kadar da Avrupa dışı bir tarih yazdığını gös-

termektedir. Ayrıca, burada tehlikeli bir akıl yü-

rütme daha söz konusudur. Fransız sömürge-

ciliğine karşı Cezayir direnişinin önderlerin-

den Ahmet Bin Bella’nın da yerinde bir tespitiy-

le Batı, kendi tarihi ve rolünü, İslâm âlemi için 

tarihi gerçek sebepmiş gibi sunmaktadır. Bunu 

yaparken de kendini kesintisiz ilerleyen dünya 

tarihi içerisinde bir gelişme evresi olarak gös-

termektedir. Böylece Haçlı Seferleri ile başlayan 

Amerika Kıtasının keşfi ile devam eden ve bü-

tün bir yerküreye yayılan yağma ve talan dü-

zeninin özel ve yeni bir şey olmadığı gösterile-

rek sorumluluğunu da üstünden atabilecek ve 

önceki gelişme evrelerine yıkabilecektir. Oysa-

ki Batı, Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkan 

özel zayıflıkların neticesinde dünyanın Avrupa 
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bölgesinde tarihin bir kırılma anına denk gele-
rek emsaline rastlanılamayacak bir şekilde icat 
edilmiştir. Müslümanları fetihlerde motive eden 
cihat ve gaza şuurunun Papa IV. Leon ve VII. 
Johannes tarafından Hıristiyan âlemine adalet 
düşüncesinden yoksun çarpık bir şekilde iliş-
tirilmesi de sömürgecilik ile sonuçlanarak dün-
ya yerlilerinin gözyaşlarına mal olmuştur. Dola-
yısıyla Batı ve sömürgeciliğini 
kesintisiz ilerleyen bir dünya 
tarihi içerisinde bir gelişme 
evresi olarak ele almak tarihi 
saptırmaktır. 

Türklerin bu şekilde sö-
mürgeci olarak tasvir edilme-
si de, geçmişte Müslüman gü-
cünün Hıristiyan dünya kar-
şısında dalga dalga ilerleyişi-
nin neden olduğu korku ve 
anti-patinin kalıntılarını gü-
nümüz Batılı tarihçileri nez-
dinde sürdürülmesindenkay-
naklıdır. Elbette Osmanlı ida-
resinin çeşitli hataları olmuş-
tur; ama bunların sömürge-
cilik vasfı olduğu iddiasın-
da bulunmak gerçeği inkâr 
etmek anlamına gelir. Cemil 
Meriç’in çok yerinde tespi-
tiyle Avrupalının yazdığı ta-
rih, Hıristiyan Avrupa’nın gu-
rurunu okşayacak bir masal-
lar yığını olmaktan öteye gi-
dememektedir. Bu masalla-
ra inananlar da, öyle derin 
bir uykuda olacaklar ki, Os-
manlı yönetimi altında yaşa-
yan halkların, ayrıldıktan sonra baş-larına ge-
len musibetleri ve günümüzde yaşadıkları acıla-
rı görememektedirler. Arap milliyetçiliği de bu 
masallardan bir hayli etkilenmiştir. Batılıların 
özcü yaklaşımlarına benzer bir biçimde İslâm 
tarihini sadece Araplardan ibaret görmekte; 
Türk tecrübesi ciddiye alınmamakta, hiçe sayıl-
maktadır. Bu olumsuz tutumun benimsenme-
sinde Peygamber Efendimizin (sav) meşru hila-

fetinin 13. yüzyılın ilk yarısında son bulmasının 

da etkisi var kuşkusuz.

Batı, yerkürenin büyük bir kısmını kap-

sayan sömürge imparatorlukları ile dünyanın 

farklı bölgelerinin yerli süreçlerini kesintiye 

uğratmış ve bu boşluğu kendi ve yazdığı tari-

hi ile doldurmaya çalışmıştır. Bunun bir örne-

ği de Marc Ferro’nun çalışmasındaki Avrupa-

merkeziyetçilik karşıtı bir 

Avrupa-merkeziyetçiliktir. 

Enver Abdülmelik’in de söy-

lediği gibi, “şu gerçeği kabul 

etmek zorundayız ki, -tarih-

sel olarak- hâlâ Avrupa he-

gemonyasındaki bir dünya-

da yaşamaktayız. Geçmişi de 

kapsayacak bir eleştiri, bu 

noktayı göz önünde bulun-

durmak zorundadır.” Her ne 

kadar siyaset dışı alanlara çı-

kartılmış olsa da böylesi bir 

zihniyet kalıbı içerisinde şe-

killenen tarih anlayışı ile ken-

dimize ve geçmişimize ulaşa-

mayız. Tarihi yeniden yazma-

nın yolu ona geri dönmek-

tir. Bu noktadan hareketle, 

başkaları tarafından yazılan, 

özellikle Avrupa’nın kendi-

ni kolektif bir zihniyet içeri-

sinde örneklediği tarihe karşı 

mesafeli olunarak tarih saha-

sı bu illetten arındırılmalıdır. 

Buna maruz kalanların da, ta-

rihlerini kendi içerisinde her-

hangi bir kopukluk olmadan 

birbirine bağlı bir şekilde tekrardan ele alma-

ları elzem ve üzerinde durulması gereken bir 

konudur. Bunu da İkinci Dünya Savaşı sonra-

sı oluşturulan ve Berlin Duvarının yıkılması ile 

iflas eden demokrasi/totaliter karşıtlığının yeri-

ne çoğulculuk adına etnik, dinsel ve milliyetçi 

çatışmalara dayalı köktenci kolektif kimliklerin 

inşası için değil kendi adına yapmalılar. Belki o 

zaman eve dönüş mümkün olur.

Annales Okulu’nun ikin-
ci kuşağı olarak bilinen 
dönemine, tarih ile coğ-
rafyayı birleştirerek 
insan deneyimini bir 
bütün olarak ele alan 
Fernand Braudel dam-
gasını vurmuştur. Marc 
Ferro da onunla birlikte 
bu ekole katılmış isim-
lerden biridir. Avrupa 
Tarihi, Sovyetler Birliği 
üzerine araştırmaları-
nın yanı sıra sinema ve 
tarih arasındaki ilişki-
lerin tartışılması nok-
tasında öncü bir isim 
olsa da süregelen çeviri 
politikalarıyla alaka-
lı olarak Marc Ferro 
Türkçede Sömürgecilik 
Tarihi adlı yapıtı ile 
tanınmaktadır.
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Abdullah YILDIZ - Şemsettin ÖZDEMİR

EN GÜZEL 
TARZDA KONUŞMAK

Şemsettin Özdemir: Müslümanların gerek başka-
ları ile ve gerekse kendi aralarındaki konuşma, uya-
rı ve tebliğ üslupları genel manada sı-
kıntılı bir durum arz ediyor. Bazen, 
İslâmî camianın önde gelenlerinin 
ya da kanaat önderlerinin bile, bir-
birleri hakkında oldukça sert ve ağır 
ifadeler kullanabildiklerini görüyo-
ruz. Mesela, yazılı ve görsel medya-
da, özellikle de sosyal medyada olduk-
ça sert tartışmalar ve hakaretler yer alabi-
liyor… Facebook ya da twitter aracılığıy-
la bir arkadaşına eleştiri yapan bir kar-
deşimize “Arkadaşını çağırsan da ko-
nuşsan olmuyor mu?” dediğimi hatır-
lıyorum. Maalesef, insanlar birbirlerini uyarmak, 
ikaz etmek için birine bir şey diyecekse onunla yüz 
yüze görüşmeyi değil de sosyal medyayı tercih edi-
yorlar. Sosyal medyada ise son derece kırıcı, alay-
cı, haysiyetsiz, frensiz ifadeler kullanılabiliyor. Sa-
dece fertler arasında değil gruplar, hizipler ve meş-
repler arasında da tartışmalar çok sert ve kavgacı 
bir üslupla yapılıyor ve zaman zaman tekfire va-
ran suçlayıcı, hakaret edici bir dil kullanılabiliyor. 
Mezhep, meşrep, hizip aidiyetleri veya etnik farklı-
lıklar, insanların tanışıp konuşarak anlaşmaları ye-

rine kavga etmelerine ve sert bir dille bir diğerine 
saldırmalarına sebep olabiliyor. Hatta aile 

içinde, eşler arasında, komşu ilişkilerin-
de bile kopukluklar yaşanıyor, boşan-
malar artıyor, aileler parçalanıyor... So-
ruyorsunuz; aile niye parçalandı? Or-

tada hırsızlık yok, namussuzluk 
yok. Peki, ‘Ne var?’ dediğiniz-
de; karşınıza ‘uyumsuzluk ve 
iletişimsizlik’ çıkıyor. İnsan-

lar, en son söylemeleri gereken, 
belki de hiç söylememeleri gereken keli-
meleri ilk etapta ve küçük bir problem-
de hemen birbirine en ağır şekilde söy-

lüyorlar ve söz bir kez ağızdan çıktımı, 
geri dönüşü çok zor oluyor. Özellikle seçim süre-
cinde hararetli siyasi tartışmaların yapıldığı ortam-
da öyle sert konuşmalar yapıldı ki anlamak müm-
kün değil. Bir siyasetçi şöyle özel bir uyarı yapmış-
tı: ‘Sakın ha! Bizim adımıza siz birbirinizle kavga 
etmeyin. Biz birbirimize bağırır çağırırız, ardından 
oturup çay içeriz.’ Bu iş böyle mi oluyor, bilmiyo-
rum ama bir gün yüz yüze bakacakları kesin. Öy-
leyse hem siyasetçilerin birbirleri için kullandıkla-
rı dil, hem farklı grupların veya fertlerin kullandık-
ları dil, bize her alanda yol gösteren vahyin ölçüleri 

Sadece fertler arasında değil gruplar, hizipler ve meşrepler arasında da 
tartışmalar çok sert ve kavgacı bir üslupla yapılıyor ve zaman zaman tekfire varan 
suçlayıcı, hakaret edici bir dil kullanılabiliyor. Mezhep, meşrep, hizip aidiyetleri 
veya etnik farklılıklar, insanların tanışıp konuşarak anlaşmaları yerine 
kavga etmelerine ve sert bir dille bir diğerine saldırmalarına sebep olabiliyor.
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ile bağdaşmıyor ne yazık ki. Zira Rabbimiz, ‘’Kötü-

lüğü iyilikle savın’’ buyuruyor ve “Sözün en güze-

lini söylememizi” emrediyor. Sohbetimizi bu konu 

etrafında sürdürsek…

Abdullah Yıldız: İfade ettiğiniz durum, ma-

alesef bir vakıa ve bir hakikat. Sadece Müslüman 

gruplar, hizipler, kişilikler veya farklı siyasi çizgi-

deki parti ve benzeri kurum ve kuruluşları temsil 

makamında olan ve onlar adına konuşan insanlar-

la diğer insanlar arasında bir dil sorunu var. Hatta 

anne-baba-evlat ve karı-koca arasında da bir ile-

tişim kopukluğu ve dil sorunu var. İnsanlar aynı 

evde yaşıyorlar ama aralarında sağlıklı bir iletişim 

kuramıyorlar, ortak bir dil konuşamıyorlar ve an-

cak bir psikolog yardımıyla birbiriyle iletişim kur-

maya çalışıyorlar. Birbirlerini dinlemiyorlar, anla-

mıyorlar. Dahası insanlar birbirlerini anlamak için 

değil, kendilerini kanıtlamak ve karşılıklı benlik 

yarıştırmak için konuşuyorlar. Keza, seçim süre-

cinde oy almak için her şeyi söylemek meşrudur 

gibi bir anlayışla, çok kötü bir dil kullanıldı; geri-

lim üretmek marifet zannediliyor ve bunların halk 

tabanında nasıl bir sıkıntıya yol açtığı düşünülmü-

yor. 

Konuşmamız gereken asıl sorun ise; İslâm da-

vasında hizmet etmek için yola çıkmış, bu amaç-

la vakıf veya dernek kurmuş, hareket oluşturmuş 

insanların da dillerine sahip olmamaları. Çeşitli 

İslâmî grup ve mektepler adına konuşan insanlar, 

gazete köşelerinde veya sosyal medyada birbirleri 

hakkında ağır ifadeler kullanırken, şunun ayırdın-

da olmuyorlar; ‘Ben bu adamla bir yerde yüz yüze 

gelsem acaba bu sözleri söylediğime pişman olur 

muyum?’ Bazen tartışma olmaktan çıkan ve ken-

di benliğini, egosunu tatmin etmek için ve karşı ta-

raftakinin şahsiyetini rencide etmeye varan sözler 

söylendiğinde iş çığırından çıkıyor. 

İşte bu noktada Kur’ân-ı Kerim’in, özellikle de 

Hucurat Suresinin bizim birbirimizle ilişkimizi be-

lirlemesi geriyor. Hucurat Suresinin 10. ayetiyle 

başlarsak, önce “Müminler ancak kardeştirler. Öy-

leyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin” ilke-

sini bir kez daha hatırlamamız lazım. Aramızdaki 

ilişkiler “kardeşlik” ilkesine uygun mu, değil mi?

11. ayette ise “Ey iman edenler! Bir topluluk di-

ğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendi-

lerinden daha hayırlıdırlar” buyruluyor. Biz kim-

seyle alay etmiyoruz, diye kendimizi aklamaya 

kalkışabiliriz. Ama birçoğumuz kendisinden veya 

kendi grup ya da hizbinden başkasını beğenmedi-

ğinin, onları değersiz ve küçük gördüğünün far-

kında mı? Birilerini beğenmezken, kendisi beğen-

diğinin, başkalarından “hayırlı” ve “değerli” gör-

düğünün farkında mı? En önemlisi de, başkaları-

nın kendisinden ve kendi grubundan, fırkasından 

daha hayırlı olabileceğini aklına getiren var mı? 

‘Eksikler ve hatalar hep başkalarında ve bizde hiç 

hata yok”, öyle mi?

Bu sebeple Hucurat Suresinin 12. ayeti; “Ey 

iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zan-

nın bir kısmı günahtır” der ve ekler: “Tecessüs et-

meyin!” Yani birbirinizin gizli yönlerini araştır-

mayın! Çoğu günah olan ve çoğundan sakınma-

mız gereken “zan”, kesinlik ifade etmeyen, delile 

değil tahmine dayanan bilgi, yargı veya kanaattir. 

İnsanlar, başkaları hakkında genellikle hüsnüzan-

da bulunmak yerine niyet okuması yaparak ve su-

izan ederek konuşur ya da değerlendirmelerde bu-

lunur. Bu suizannı beslemek için de, adamın 20-30 

yıl önce konuştuklarını, yaptıklarını, yazdıklarını 

araştırır; büyük bir tecessüsle, merakla bir diğeri-

ni eksiğini, gediğini, çelişkisini yakalamaya çalışır. 

Atasözümüzdeki ifade ile “kendi gözündeki mer-

teği görmez ama başkalarının gözündeki çöpü gö-

rür”, hem de ta uzaktan görür. Bütün mesele ne? 

Başkaları hep eksik, hatalı; kendisinde ise hiç hata, 

kusur yok! Kendisi çok hayırlı! ‘Şu şahıs benden 

hayırlı’ ya da ‘şu grup bizden hayırlı’ diyene hiç 

rastladınız mı? Ama ‘biz hayırlıyız’ diyenden geçil-

miyor.

12. ayet devam ediyor: “Birbirinizin gıybeti-

nizi yapmayın” yani biriniz diğerinizi arkasından 

çekiştirmesin. En çok da bu konuda yanılgıya 

düşer ve genellikle de bu yaptığımızı savunuruz: 

‘Ben bunu yüzüne de söylüyorum; zaten yaptığını 

söylüyorum, yapmadığını söylemiyorum ki!’ Oysa 

Efendimiz (s.) der ki: 

-“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” 

Ashab-ı kiram:

-“Allah ve Rasûlü daha iyi bilir” derler. Efendi-

miz (s.) açıklar:

-“Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı bir şeyle 

anmasıdır.” Efendimiz (s.) devamla der ki:

-“Eğer söylediği şey onda yoksa o zaman iftira 

etmiş olur.” 
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Bu hadis-i şerif, Buhari, Müslim ve Tirmizi’de 

geçer. Efendimiz’in böyle tarif ettiği gıybeti, ayet-i 

kerime, “ölü kardeşinin etini yemek” gibi tiksinç 

bir şey olarak tanımlar ve “O halde Allah’tan kor-

kup sakın” buyurur. İftira ise elbette daha iğrenç ve 

daha korkunçtur.

“Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever 

mi?” ifadesinde, Bediüzzaman Said Nursi, “altı de-

rece zem (kötüleme) vardır” der ve özetle şu hayati 

soruları sorar: Aklınız yok mu ki bu derece çirkin 

bir şeyi anlamıyorsunuz? Sevmek ile nefret etmek 

mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki bu kadar nef-

ret noktasına geldiniz? Hayatınız ne kadar bozul-

du ki hayatınızı zehir eden bir ameli kabul ediyor? 

Kardeşinizin etini böyle canavarca parçalayacak 

hale mi geldiniz? Kardeşliğiniz, rikkati cinsiyeniz, 

sılayı rahiminiz hiç yok mu? Mazlumun şahs-ı ma-

nevisini insafsızca dişliyorsunuz ve kardeşlik duy-

gunuz bu kadar mı gitti? Vicdanınız nerede? Fıtra-

tınız o kadar bozuldu mu, kardeşinizin etini yemek 

gibi müstekreh, iğrenç bir işi yapıyorsunuz?...

İmdi, biz müminler söylemlerimizi, eylemle-

rimizi ve ilişkilerimizi bu ilkeler doğrultusunda 

yeniden tanzim etmek ve içinde bulunduğumuz 

Ramazan ayını fırsat bilerek, Kur’ân’la fıtrat ayarla-

rımıza, moda tabirle fabrika ayarlarımıza dönmek 

zorundayız. Özellikle birilerine örnek olmak duru-

munda olan, sözleri ve davranışları insanlar tara-

fından dikkatle takip edilen hocaların, yazarların, 

fikir adamlarının, kanaat önderlerinin konuşmala-

rına çok dikkat etmesi lazım. Birbirlerine demedi-

ğini bırakmayan, tecessüsü, gıybeti, alayı, iftirayı 

televizyon, basın ve sosyal medya üzerinden ya-

pan temsil makamındaki kimseler birbirleriyle yüz 

yüze geldiklerinde ne yapacaklar? Aslında bahsini 

ettiğimiz hocalarımız, yazarlarımız birbirleri ile ile-

tişim kursalar, görüşüp konuşsalar bu tür problem-

ler yaşanmayacak. ‘’Hocam çok iyi dedin, haddini 

bildirdin, ağzına sağlık’’ diyenlere kulak asılmaya-

cak. Maalesef bu tür kışkırtmaları Müslümanlar 

arasında yapanlar var. Böyle kışkırtmalar yazık ki 

akrabalar ve hatta karı-koca arasında da yapılabi-

liyor. Sağlıklı bir iletişim kurulamıyor. Özetle ağ-

zımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor…

Özdemir: Bir ayette buyrulur ki: ‘’Allah, bir 

konuda hüküm verdimi Peygamber, bu konuda aksi 

görüş bildirmek düşmez.’’ Allah Teâlâ Bakara Sure-

sinin ilk ayetlerinde, “Bu kitap takva ehli için yol 
göstericidir” buyuruyor. Nasıl bir dil kullanmalı-
yız? Konuşmalarımızda ve tartışmalarımızda nasıl 
bir üslup kullanmalıyız? Kur’ân bu konularda da 
bize yol gösterir ve en güzel usul ve yöntemin kul-
lanılmasını emreder. Fussilet Suresinin 33. ayetin-
de; ‘’İnsanları Allah’a çağıran, salih amel işleyen 
ve ‘ben Müslümanlardanım’ diyenlerden daha güzel 
sözlü kimdir” buyrulduktan sonra 34. ayette, “İyi-
likle kötülük bir olmaz” deniyor ve devam ediyor: 

“Sen kötülüğü en güzel olan bir biçimde önle. 
O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık 
bulunan kimse sanki candan bir dostun olur.”

Diyelim ki, kardeşin kötü bir dil kullandı; sen 
kullanma! Burada düşman bir kimseyi dost haline 
getiren bir dilden bahsediliyor. “Tatlı dil yılanı de-
liğinden çıkarır” atasözü de “iyilikle kötülük eşit 
değil” ayetinin bir yorumu gibi okunabilir. Bir ce-
maat, bir topluluk, bir grup sana yanlış yaptı diye 
sen de iki misli yanlış ile ona cevap verme, aksi-
ne iyilik ile hareket et. Yüce Allah, namazı, orucu, 
zekâtı emrettiği gibi iyiliği de emrediyor. İsra 53’te 
buyuruyor ki: 

“Ey Peygamber kullarıma şunu söyle: sözün en 
güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarını boz-
mak ister. Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.”

Şeytanın görevi zaten insanların arasını boz-
maktır. O halde siz en güzel tarzda konuşun ki şey-
tan bunu fırsat bilerek, birinizi diğerinize karşı tah-
rik ederek, birbirinize düşürmesin… 

“Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınız-
dan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. 
Eğer affeder, hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Al-
lah çok affeden ve bağışlayandır.”

Bunu Teğabün/14’te Allah (c.c.) söylüyor. Bun-
lar aileniz olabilir, arkadaşınız olabilir, grup veya 
cemaatiniz olabilir. Hz. Peygamber de (s) şöyle bu-
yurmuştur: “Güzel söz sadakadır.”

Yıldız: Konumuza ilişkin bir başka hadis-i şe-
rif de şöyledir: 

“Kim bir kardeşinin ayıbını örterse Allah da 
ahirette onun bir ayıbını örter.” 

İnsanların ayıbını örtme, kusurlarını araştırma-
ma ve arkalarından konuşmama yani gıybet etme-
me konusunda Peygamberimiz’in (s.) daha pek çok 
tavsiye ve uyarıları vardır. 

Efendimizin (s.) Ebu Davud’da (Edeb 49) geçen 
bir hadis-i şerifi de şöyledir: 
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“Kim bir Müslüman’ı gıybet edip haysiyetini 
çiğnemek sebebiyle tek bir lokma dahi yese Allah 
misliyle onu cehennem de ona tattıracaktır. Kime 
de bir kimseye yaptığı iftira, gıybet gibi bir sebep-
le mükâfat olarak bir elbise giydirilse Allah da O’na 
onun bir mislini cehennemde ona giydirecektir. Kim 
de malı, makamı olan büyüklerden bir adam se-
bebiyle bir makam elde eder, orada takva ehli gö-
zükerek çıkar için riyakârlık 
yaparsa, Allah da onu kıya-
met günü mürailer makamına 
oturtarak onu rezil eder.”

Özdemir: Bütün bu uya-
rılara rağmen, Müslümanlar 
kendi aralarında ihtilaf ettik-
leri zaman, birbirleri ile iliş-
kileri nasıl olmalı? Konuşma 
tarzları nasıl olmalı? Bu ko-
nularda rehberleri ne olma-
lı? Yani Müslümanlar Allah ve 
Rasûlü’nü mü yoksa kendi ne-
fislerini mi rehber edinecek-
ler?

Yıldız: Elbette Kur’ân’da 
vazedilen ilke ve prensipler ile 
bu ilkelerin uygulamasını en 
güzel şekilde örnekleyen Efen-
dimizin söz ve davranışlarını 
rehber edinecekler.

Özdemir: İnsanlar vahyi 
esas alır, Hz. Peygamber’in ör-
nekliğini pratik hayatlarına ta-
şırlarsa, en güzel yolu, en doğ-
ru hareket tarzını bulacaklar-
dır. Hz. Peygamber (s.); İfk 
olayı ile Hz. Ayşe annemize if-
tira atıldığında, Cuma nama-
zı kıldırırken cemaatin çoğu namazı bırakıp gitti-
ğinde, Uhud savaşında okçular yerlerini terk ettik-
lerinde, Mekke’nin fethi öncesinde İslâm ordusu-
nun geldiğini onlara haber veren sahabeye karşı tu-
tumunda, ganimet dağıtımı konusunda kendisine 
“Allah’tan kork” diyen Bedevi’ye arşı tavrında, ev-
lendiği gece saatlerce gelip evinde oturan sahabele-
re karşı nezaketinde, “en güzel tarzda” konuşma-

nın ve davranmanın en güzel örneğini görüyoruz. 
Peki, bütün bunları bildikleri halde bu Müslüman-
lara ne oluyor? Kaba saba, nezaket dışı, hakaret içe-
ren bir dil ve üslupla konuşarak karşıdaki Müslü-
man kardeşini tahrik ediyor; o Müslüman kardeşi-
nin de daha büyük bir hata yapmasına sebep olu-
yorlar. Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk gibi seferler-
de münafıkların o kadar provakatif, öylesine alay-

cı sözleri var ki: ‘Allah Rasûlü 
boş vaadde bulundu’ gibi… Bu 
kaba saba ve isyankâr sözleri 
söyleyen insanları Kur’an ifşa 
edip ortaya koyuyor. Kur’ân’ı 
hayata en iyi aktaran ve en 
doğru uygulayan Hz. Peygam-
ber de (s.) seferden döndükten 
sonra bu münafıklara işkence 
ya da hapis cezası vermiyor. 
Ama Hz. Peygamber’i (s.) ör-
nek aldığını söyleyen Müslü-
manlar kıtır kıtır birbirlerini 
kesiyorlar. Bu nasıl bir savrul-
ma, nasıl bir kavga, nasıl bir 
uygulama?!

“En güzel tarzda” hareket 
etmeleri gereken Müslümanlar 
birbirlerini tekfir etmeye de-
vam ediyorlar. Oturup bir ara-
ya gelip konuşarak anlaşacak-
ları yerde Kur’ân ve sünnete 
uymayan üslup ve yanlışlıkla-
rını çoğaltıyorlar. Aile ve akra-
balık ilişkilerinde, komşuluk 
vs. ilişkilerinde kin ve nefre-
ti çoğaltıyorlar. İnsanlar adeta 
birbirine yiyecek gibi bakıyor-
lar. Oysa güzel sözle, en güzel 
tarzda hareket etmek, hayır-
larda yarışmak gerekiyor. Al-
lah aşkına, haklı olduğumuzu 

birbirimizi öldürerek mi ispat edeceğiz? Dünya da 
5.5 milyon insan Müslümanlıkla hiç tanışmamış. 
Git onlara anlat; tebliğ et! Onları öldürerek misin, 
Allah’ın Dinini yücelteceksin? Allah adına yapılan 
bu vahşetlerin temelinde üslup ve söylemlerdeki, 
ilişkilerdeki bu sapmalar yatıyor; arkasından da 
şiddet ve kan dökme geliyor. Bu sebeple mümin-
lere düşen öncelikli görev; özellikle konuşmaların-

Konuşmamız gereken asıl 
sorun ise; İslâm davasında 
hizmet etmek için yola çık-
mış, bu amaçla vakıf veya 
dernek kurmuş, hareket 
oluşturmuş insanların da 
dillerine sahip olmamaları. 
Çeşitli İslâmî grup ve mek-
tepler adına konuşan insan-
lar, gazete köşelerinde veya 
sosyal medyada birbirleri 
hakkında ağır ifadeler kul-
lanırken, şunun ayırdında 
olmuyorlar; ‘Ben bu adamla 
bir yerde yüz yüze gelsem 
acaba bu sözleri söylediğime 
pişman olur muyum?’ Bazen 
tartışma olmaktan çıkan 
ve kendi benliğini, egosunu 
tatmin etmek için ve karşı 
taraftakinin şahsiyetini ren-
cide etmeye varan sözler 
söylendiğinde iş çığırından 
çıkıyor.
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da şeytana fırsat verecek bir üslup kullanmamaktır. 
Doğruyu konuşurken de en doğru üslupla konuş-
malıdırlar. Hz. Allah, Musa’yı Firavun’a gönderir-
ken; “en güzel üslupla (kavl-i leyyin’le) konuşma-
sını” emrediyor ve “belki o da arınmak ister” bu-
yuruyor. Firavun’la güzel konuşmayı emreden Hz. 
Allah, Müslümanları birbirleri ile kavga etmelerine 
razı olur mu? 

Harun Reşid’i bir gün bir hoca yakalamış ve 
onun insaflı bir zamanın-
da ağzına ne geliyorsa söyle-
miş. Harun Reşid “bitti mi” 
demiş. Hoca, “bitti” deyince, 
Harun Reşid şöyle devam et-
miş: 

-“Senin bu yaptığın teb-
liğ değil. Allah, benden kötü 
olan Firavun’a, senden daha 
iyi olan Musa’yı gönderdi de 
ona “en güzel tarzda konuş” 
dedi.”

Evet, Harun Reşid 
Firavun’dan kötü değil; hoca 
da Musa’dan iyi değil… 

Yıldız: İzninizle, ben 
şöyle tamamlayayım: Mü-
min müminin aynasıdır. 
Ayna, güzellikleri gösterip, 
kusurların giderilmesine ve-
sile olduğu gibi, mümin de 
diğer müminin ayıbını gör-
düğü zaman onu düzeltme-
lidir. Peki, bugün bir mümin 
bir başkasının ayıbını gör-
düğünde onu düzeltmeye 
mi çalışıyor yoksa bunu fır-
sat bilip onu gözden düşür-
mek ve aşağılamak için fırsat 
mı kolluyor? Eğer müminler 
Fussilet Suresinde emredildiği üzere ‘’en güzel tarz-
da kötülüğü savmayı’’ başarırlarsa o zaman o kötü-
lüğü yapan kişinin kendilerine dost olduğunu gö-
receklerdir. 40 Hadis 40 Ders’te şöyle bir olaya yer 
vermiştim: Yeni Müslüman olan biri anlatıyor: Al-
lah Resûlü’nün arkasında namaz kılan biri aksırdı; 
ben de “Yerhamükellah” dedim. Cemaat bana dik 
dik bakmaya başladı. Ben de ‘niye bakıyorsunuz’ 

diye düşündüm. Onların ellerini dizlerine vurarak 
beni susturmaya çalıştıklarını görünce bozuldum 
ama sustum. Vallahi Allah Resûlü’nden daha iyi bir 
öğretmen görmedim. Beni ne azarladı ne de sövdü. 
Namazı kılıp bitirince bana dedi ki: “Bu yaptığımız 
ibadetin adı namazdır. Namaz kılarken dünya ke-
lamı konuşulmaz. Çünkü namaz tekbirdir, Kur’ân 
okumaktır.” Ben de ‘Ya Resûlallah ben yeni Müslü-
man oldum; Allah, İslâmiyet’i gönderdiği halde ka-

hinlere gidenlerimiz var’ de-
dim. Peygamberimiz; “Sen 
kâhinlere gidenlerden olma!” 
dedi. Ben “Aramızda uğur-
suzluğa inananlar da var” de-
dim. Efendimiz; “Bu onların 
gönüllerinde hissettikleri bir 
duygudur, bu duygu onları iş-
lerinden alıkoymasın” dedi. 

Ebu Hureyre’den bir riva-
yet: Bir adam gelip Mescid-i 
Nebi’de abdestini bozuverdi. 
Hemen onu dövmeye kalkış-
tılar. Efendimiz, adamın pis-
lettiği yere bir kaç kova su 
dökmelerini emretti ve “Siz 
kolaylaştırmak için gönde-
rildiniz, zorlaştırmak için 
değil” buyurdu. 

Eğer onu kovup atsalar-
dı, o şahıs Müslüman olur 
muydu? 

Âl-i İmran 159’da: “Sen 
ashabına kaba davransay-
dın, etrafından dağılıp gi-
derlerdi” diye uyarılan Efen-
dimiz; “Müjdeleyiniz, nef-
ret ettirmeyiniz; kolaylaştı-
rınız, zorlaştırmayınız” der. 
Peki, biz neden kaba saba 
davranıyoruz da, Efendimiz 

gibi, Hz. Musa gibi davranamıyoruz? Buna nefsi-
miz, egomuz engel; başka bir yere çekmeye gerek 
yok; grup, mezhep, meşrep vs. duygularımız en-
gel. Gelin, nefislerimizi dizginleyelim, grup ve hi-
zip milliyetçiliğinden kurtulalım da oturup konu-
şalım; Peygamber Efendimiz’in affediciliğini, zara-
fetini, nezaketini kuşanalım; söylem ve eylemleri-
mizi Kur’ân’ın tavsiyelerine uygun hale getirelim.

Âl-i İmran 159’da: “Sen asha-
bına kaba davransaydın, 
etrafından dağılıp giderler-
di” diye uyarılan Efendimiz; 
“Müjdeleyiniz, nefret ettirme-
yiniz; kolaylaştırınız, zorlaş-
tırmayınız” der. Peki, biz neden 
kaba saba davranıyoruz da, 
Efendimiz gibi, Hz. Musa gibi 
davranamıyoruz? Buna nef-
simiz, egomuz engel; başka 
bir yere çekmeye gerek yok; 
grup, mezhep, meşrep vs. duy-
gularımız engel. Gelin, nefisle-
rimizi dizginleyelim, grup ve 
hizip milliyetçiliğinden kur-
tulalım da oturup konuşalım; 
Peygamber Efendimiz’in affe-
diciliğini, zarafetini, nezaketini 
kuşanalım; söylem ve eylemle-
rimizi Kur’ân’ın tavsiyelerine 

uygun hale getirelim.
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Şüphesiz hepimiz “insanlar 
el ele tutuşsa, birlik olsa, hayat 
bayram olsa!” sözlerinin gerçek-
leşmesini isteriz, lâkin tatbika-
ta baktığımızda kardeşlik şarkı-
larının söylenmesi çocukça bir 
hayal ve ütopya olmaktan öteye 
geçemediğini görüyoruz. Çünkü 
dünya hayatı bir imtihan yeridir, 
iyilerin ve kötülerin mücade-
le sahasıdır. Hayat, herkesin hür 
iradesi ile “ne olduğunu” ortaya 
koyacağı ve peygamberlerden fi-
ravunluğa kadar düşen mertebe-
lerden hangisinde yer almak is-
tediğini kendisinin belirlediği bir 
sahnedir. Öyle bir sahne ki, biri-
leri gönüllü olarak “kötü adam” 
rolünü oynamak istiyor; hal böy-
le olunca da işlerin karışması 
mukadder oluyor.

Açıktır ki, hep iyi insanlar-
dan oluşan bir toplum meyda-
na getirmek ütopyadan başka bir 
şey değildir. O halde sorun, fark-
lı hayat tarzlarına sahip insan-
ların birlikte yaşamasının nasıl 
sağlanabileceğidir. Mümin, Hz. 
Peygamber’in sözüne ittibaen 
Allah’tan daima sıhhat, selâmet 
ve afiyet talep eder; hastalık, 
bela, savaş istemez. Müslüman-
ların Medine Vesikası’ndan baş-
layıp Osmanlı devletinin uygu-
lamalarına kadar varan bir çizgi-
de farklı inançlarla birlikte yaşa-
maya yönelik ciddi bir tecrübe-
si olduğu tarihen sabittir. Lâkin 
burada söz konusu tecrübelerde 
Müslümanların mahkûm değil, 
hâkim konumda olduğuna dik-
kat edilmesi gerekir.

Temel insani değerler en zen-
gin halleri ile İslâmiyet’te mün-
demiç olduğundan diğerleriyle 
uzlaşma sağlanması teorik ola-
rak mümkün görünüyor, fakat 
mesele bu temel değerlerin içi-
nin nasıl doldurulacağı noktası-
na geldiğinde gerçek niyetler he-

A klı başında olan her insan 
hem kendi hayatı hem de 

genel insanlık açısından refa-
hın, ferahın, sulh ve selâmetin 
hâkim olmasını yürekten talep 
eder; yeryüzünde adaletin tesisi-
ni, evinde huzur ve emniyet için-
de yaşamayı arzular. Ancak vic-
danı kararmış ve insanlığını kay-
betmiş olanlar kurtların puslu 
havayı sevmesi gibi fitne, fesat, 
ahlâksızlık, savaş ortamını is-
terler. İnsanların maddi-manevi 
haklarını gasp etmek, başka-

larının acıları üzerinden çılgın 
hevesleri tatmin etmek ancak 
şeytanî bir motivasyonun netice-
si olabilir. Sözü edilen tipleri he-
men her gün medyada görmek 
mümkün, fakat “insan postu giy-
miş” bir şekilde dolaştıkları için 
bazen tanımakta güçlük çekile-
biliyor. Fesadı meslek edindik-
lerinden ahlâksız operasyonları-
nı ört-bas etme, kılıfına uydur-
ma ya da masumlara fatura etme 
hususunda pek mahir oldukları 
zahirdir.

Selçuk KÜTÜK

UZLAŞMA(MA) 
SANATI

Uzlaşma ve birlikte kardeşçe yaşama teklifi aslında batıl karşısında 
Hak olanın bir şekilde pasifize edilmesi taktiğidir. Bizden olmayan 
birileri “neden uzlaşma olmasın ki?” diyorsa, bunun arkasında 
muhakkak Müslümanların gücünü kontrol etme ve frenleme 
sevdası vardır. Bu tiplerin gücü eline geçirdikleri vakit “öküz 
öldü, ortaklık bitti, ne uzlaşması?” diyeceklerinde şüphe yoktur.
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men ortaya çıkıyor. Açıkça ifa-
de etmek gerekirse, uzun vade-
de kalıcı manada sathî bile olsa 
bir uzlaşmanın sağlanması bek-
lenemez. Hakiki müminlerin da-
valarından vazgeçmeyecekleri ve 
ehl-i dalâletin de iflah olmaz bir 
cehennem iştiyakı içinde ol-
duğu düşünülürse kader bir-
liği yapmanın imkânsızlığı ko-
layca görülebilir.

“İbrahim’de ve onunla bir-
likte bulunanlarda sizin için 
güzel bir örnek vardır. Hani 
onlar kavimlerine, “Biz sizden 
ve Allah’ı bırakıp taptıkları-
nızdan uzağız. Sizi tanımıyo-
ruz. Siz bir tek Allah’a inanın-
caya kadar, sizinle bizim ara-
mızda sürekli bir düşmanlık 
ve nefret olacak!” demişlerdi.” 
(Mümtehine 4)

Müslümanlar zorunluluk 
olmadıkça çatışmaya ve ger-
ginliğe taraf değildirler. Mese-
la Hz. Peygamber ve sahabesi 
son derece ağır şartların etkisi 
ile terk etmek zorunda kaldık-
ları Mekke’ye muzaffer olarak 
döndüklerinde korku içinde 
sonlarının geldiğini düşünen-
lere “Bugün sizi kınayacak ve 
serzenişte bulunacak değilim! 
Ben hakkımı helal ettim, Allah 
da sizi affetsin, çünkü O çok 
merhametlidir ” ayetini (Yusuf 
92) okuyarak hitap etti. Ger-
ginlik ve şiddet zihniyetinden 
uzak durmanın en güzel örne-
ği olarak “Resûlüm! Rabbinin 
yoluna hikmet ve güzel sözler-
le çağır, onlarla en güzel şekil-
de mücadele et…” (Nahl 125) 
ayeti gösterilebilir.

Resûlüllah’ın âlemlere rah-
met, güzel örnek, barış ve huzu-
run tesisi için gönderildiği açık-
ça ortadadır. Bununla ilgili ola-
rak, Hılfu’l-Fudûl (faziletliler 
birliği) müessesinde insanlara 

yönelik haksızlıkları ve sıkıntıla-
rı çözmeye çalışması ya da kabi-
leler arasında cereyan eden kav-
gaları sona erdirip sulhu temin 
etmesi gibi pek çok örnek gös-
terilebilir. Lâkin söz konusu ve 
benzeri durumlarda inisiyatifin 

daima müminlerin elinde oldu-
ğuna dikkat etmek gerekir; her-
hangi bir pazarlık veya tavizin 
gündeme gelmediğini göz önü-
ne almak lazımdır. Resûlüllah’a 
sistem değişikliği olmamak şar-
tıyla “bir sene sen hükümdar ol 

ve bizi yönet, sonra bir sene de 
biz yönetelim!” teklifi yapıldığın-
da red cevabı verdiği hatırda tu-
tulmalıdır.

Uzlaşma ve birlikte kardeşçe 
yaşama teklifi aslında batıl karşı-
sında Hak olanın bir şekilde pa-

sifize edilmesi taktiğidir. Çün-
kü Müslümanların varlığına 
bile tahammül edemeyenlerin 
ellerinde güç bulunduğu va-
kit uzlaşmaya değil, “temizlik” 
harekâtına giriştikleri tarihen 
sabittir. Açık olarak şunu söy-
leyebiliriz: bizden olmayan bi-
rileri “neden uzlaşma olmasın 
ki?” diyorsa, bunun arkasın-
da muhakkak Müslümanların 
gücünü kontrol etme ve fren-
leme sevdası vardır. Bu tiple-
rin gücü eline geçirdikleri va-
kit “öküz öldü, ortaklık bitti, 
ne uzlaşması?” diyeceklerinde 
şüphe yoktur.

“Ne zaman (Allah’a) söz 
verdilerse bazıları sözlerini 
(çiğneyip) bir kenara atmadı 
mı? Gerçek şu ki, aslında on-
ların çoğu ahitlerine bağlı kal-
mazlar ve iman etmezler.” (Ba-
kara 100)

Müminlerle karşıt görüş-
lülerin bir arada yaşadığı top-
lumlarda dozajı şartlara göre 
değişen sosyal bir gerginli-
ğin olması kaçınılmazdır. Ba-
zıları iyi niyetten bir kısmı ise 
basiretsizlikten kaynaklanan 
bir yaklaşımla taraflar arasın-
daki kin ve düşmanlığın or-
tadan kaldırılması için bir şe-
kilde uzlaşmanın gerekli oldu-
ğunu ileri sürenler çıkabiliyor. 

Hâlbuki söz konusu derin ayrılık 
sahte ve kurmaca birliktelikler-
le ortadan kaldırılamaz, çünkü 
hastalık müzminleşmiş ve teda-
viye cevap vermez hale gelmiştir. 
Toplumu akıl almaz yollara baş-
vurarak dinden uzaklaştırmaya 

Müminlerle karşıt görüş-
lülerin bir arada yaşadığı 
toplumlarda dozajı şartlara 
göre değişen sosyal bir ger-
ginliğin olması kaçınılmazdır. 
Bazıları iyi niyetten bir kısmı 
ise basiretsizlikten kaynakla-
nan bir yaklaşımla taraflar 
arasındaki kin ve düşmanlı-
ğın ortadan kaldırılması için 
bir şekilde uzlaşmanın gerekli 
olduğunu ileri sürenler çıka-
biliyor. Hâlbuki söz konusu 
derin ayrılık sahte ve kur-
maca birlikteliklerle ortadan 
kaldırılamaz, çünkü hastalık 
müzminleşmiş ve tedaviye 
cevap vermez hale gelmiştir. 
Toplumu akıl almaz yollara 
başvurarak dinden uzak-
laştırmaya çalışanlarla bu 
davalarında vazgeçmedikleri 
sürece nasıl işbirliği yapıla-

bilir ki?
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çalışanlarla bu davalarında vaz-
geçmedikleri sürece nasıl işbirli-
ği yapılabilir ki?

Kuralları din düşmanları ta-
rafından konulan ve son zaman-
lara kadar “gayet başarılı” işledi-
ği düşünülen oyun kaybedilin-
ce, yani meşru ve hukukî ola-
rak Müslümanlar güçlü olun-
ca “bunlar toplumu devlet eliy-
le dindarlaştırıyorlar!” bahane-
leri ile kıyamet koparılıyor, nü-
mayişler yapılıyor. İslâm lehine 
olan eğilimin frenlenmesini ta-
kıntı haline getirip her imkânını 
seferber edenlerle akla ve ahire-
te zarar verecek bir uzlaşmaya 
girmek hiç makul bir yaklaşıma 
benzemiyor.

Halkın devletten ya da ida-
recilerden inançlarına uygun bir 
ortam hazırlanmasını isteme-
si gayr-ı makul bir talep midir? 
Hayvan hakları, lezbiyen, homo-
seksüel vs. hakkı var ama mü-
minlerin hakkı diye bir şey yok-
tur! Öyle mi? Müslümanlar ara-
sında kemiyet ve(ya) keyfiyet iti-
barıyla en ufak bir ilerleme olsa 
bu durum tereddütsüz devlet 
eliyle dindarlaştırma ya da sos-
yal baskı diye isimlendiriliyor. 
Elbette, tebliğ ve bağlantılı hare-
ketler sivil toplumun vazifesidir; 
devlet sadece bu taleplerin önü-
nü açmakla mesuldür, lâkin has-
talıklı tipler bunu dahi kabulle-
nemezler. Onlara göre dini, sos-
yal hayatta görünür kılmaktan 
menetmek devletin aslî vazifesi-
dir.

Köklü bir ayrılığın söz konu-
su olduğu ve anlaşma imkânının 
bulunmadığı grup ve fikirleri 
günü kurtarma maksadıyla bir 
araya getirmeye çalışmak kalıcı 
bir çözüm olmadığı gibi sosyal 
gerilimi azaltmak yerine artırı-
cı bir etki yapabilir. Sırf din düş-
manlarının uzun süreden beri bi-
rikmiş gazını alabilmek için düş-

manla uzlaşma yapılamaz. Hak 
tarafında saf tutmak için ısrar-
cı olmak huysuzluk değil ahlâklı 
ve tutarlı olmanın bir işareti sa-
yılmalıdır.    Aksi yöndeki zorla-
ma ve suçlamaların hiçbir mena-
tı yoktur. Medeniliğin ölçüsü din 
düşmanları ile uzlaşma yapmak 
değildir.  Müminlerin güçlen-
mesi, başarılı olması ve meşru-
iyet kazanması iflah olmaz kar-
şıt inançlıları bunalıma sokuyor, 
gerilmelerine yol açıyorsa bura-
dan ancak Müslümanların doğru 
yol üzere oldukları neticesi çıka-
rılabilir.

Mümin, safını ve durduğu 
yeri belli eder, Allah’a müstağ-
ni ve düşman tiplerle (hayatî bir 
mecburiyet olmadıkça) gönüllü 
bir anlaşma yapmaya yanaşmaz. 
Başkalarının hatırı için Hakkın 
hatırını kırmaz. Prensip bellidir: 
her şey Dinin etrafında dönmeli-
dir; din, başka (siyaset, menfaat 
vs.) gibi şeylerin etrafında dön-
dürülemez. Mümin idareciler 
toplumu zora sokacak hamleler 
yapamazlar, zorunluluk hallerin-
de en iyi ihtimalle (işbirliği de-
ğil!) saldırmazlık anlaşması ya-
pabilirler, ama bu “sıkı dostluk” 
kurma manası taşımaz.

“Müşriklerle nasıl sözleş-
me olabilir ki, size galip gelse-
ler hakkınızda ahde riayet gözet-

mezler. Ağızları ile sizi razı et-

meye çalışırlar, fakat kalpleri ile 

kötülüğünüzü isterler. Onların 

çoğu küfürde ısrar eden fasıklar-

dır.” (Tevbe 8)

Peygamberler, gönderildik-

leri toplumlarda yalnız bile kal-

salar davalarını işbirliği yapma-

dan sürdürmüşlerdir. Hal böyle 

iken, müminlerin kazanma ihti-

mali yüksek bir mücadeleyi bıra-

kıp karşı tarafla anlaşma yolunu 

tercih etmesi büyük bir mesuli-

yet altına girmelerine yol açar.

“(Adil bir dava uğrunda mü-

cadele ettiğinizde) korkup gev-

şemeyin ve barış için yalva-

rıp sulha davet etmeyin! Al-

lah sizinle beraber olduğuna 

göre (sonunda) mutlaka siz üs-

tün geleceksiniz ve O, sizin (iyi 

ve güzel) fiillerinizi zayi et-

meyecektir.”  (Muhammed 35)

Toplumda sulh ve selametin 

hâkim olması müminlerle dala-

let ehlinin ittifak yapmasına de-

ğil, Müslümanların kendi ara-

larında birliktelik sağlamasına 

bağlıdır.

“İnananlar ancak kardeştir-

ler. Öyleyse kardeşlerinizin arası-

nı düzeltin ve Allah’tan korkun ki 

merhamet olunasınız”  (Hucurât 

sûresi, 49).



74

 Umran • Ağustos 2015

K Ü L T Ü R | S A N A T
K

Ü
L

T
Ü

R
 |

 S
A

N
A

T
  MÜSLÜMANLARIN ÇAĞRI FİLMİNİ ALGILAMA BİÇİMİ 

Yıldız RAMAZANOĞLU 

Mustafa Akkad’ın yönettiği ve İslâm’ın doğuş günlerini anlattığı 
Çağrı (The Message-1976) filmi bütün dünyada yankı yaptığı gibi 
Türkiye’de de yaklaşık bir yıl vizyonda kalmıştı. Akkad senaryodan 
mekânların tercihine, filmin müziğinin bestelenmesinden 
oyuncuların seçimine kadar her konuda çok titizlenmiş ve konunun 
evrensel dile aktarımında çok önemli bir başarı elde etmişti.

MÜSLÜMANLARIN
ÇAĞRI FİLMİNİ
ALGILAMA BİÇİMİ

I şıklar sönüp de perdede vahyi 
ulaştırmak üzere farklı yönle-

re dağılan üç atlı göründüğünde 
seyircinin hikâyesi de başlamış 
oluyor1. Yerden kalkan çöl to-
zuyla birlikte başlayan uzun ma-
cerayı soluksuz izleyen milyon-
larca insan. İnandığı dinin temel 
ilkelerinin ilk kez görsel dile ak-
tarımına şahit olanların heyeca-
nı.  

Mustafa Akkad’ın yönettiği ve 
İslâm’ın doğuş günlerini anlattığı 
Çağrı (The Message-1976) filmi 
bütün dünyada yankı yaptığı 
gibi Türkiye’de de yaklaşık bir 
yıl vizyonda kalmıştı. Akkad se-
naryodan mekânların tercihine, 
filmin müziğinin bestelenmesin-
den oyuncuların seçimine kadar 
her konuda çok titizlenmiş ve 
konunun evrensel dile aktarı-
mında çok önemli bir başarı elde 
etmişti. Mesela peygamberimizin 
amcası Hz. Hamza’yı oynayan 
Anthony Quinn o kadar iyi bir 
seçim olarak görüldü ki, yıllarca 
İslâm dünyası onu bağrına bastı, 

kendisi peygamberin hayatın-

dan etkilendiğini söylemekle ye-

tinmesine rağmen, “müslüman 

oldu” söylencesi yıllarca dola-

şımda kaldı. Film 40 yıldır bir-

çok Müslüman ve gayrimüslim 

tarafından ilgiyle izlendi, hâlâ da 

izlenmeye devam ediyor.  

Yönetmenin Profili

İslâm dünyasını onurlandı-

ran bu etkileyici filme giden yolu 

anlamak için öncelikle Akkad’ın 

yaşamına eğilmek lazım. Sine-

ma eleştirmeni   Sami Mouba-

yed onunla Suriye’de ortak bir 

arkadaşları olan aktör Duraid 

Lahham’ın   evinde tanışmış ve 

sonra geniş bir biyografisini yaz-

dı. Tutkuyla çalışan, işine sıkıca 

sarılan biri olarak tasvir ettiği 

yönetmen Halep’te oldukça an-

layışlı dindar bir ailede doğmuş. 

Annesi Antepli. İlkokulu yerel 

bir Fransız okulunda ortaokulu 

Amerikan Halep Koleji’nde oku-

muş ve genç yaşta okulda katıl-

dığı tiyatro faaliyetlerinde oyun-
culuktan ne kadar keyif aldığını 
keşfetmiş.

Daha çocuk yaşta büyük bir 
yönetmen olmayı kafasına ko-
yan Akkad’ı, orta halli bir güm-
rük memuru olan babası ABD’ye 
uğurlarken cebine bir Kur’ân 
bir de 200 dolar koyabilmiş-
tir. On dokuz yaşındayken Los 
Angeles’taki California Üniversi-
tesinin tiyatro sanatları bölümü-
ne (UCLA) kabul edilmeyi başar-
masını takdir edebilecek bir aile 
ortamında yetişmiş.   Üniversite 
yıllarında Cezayir’deki işgal üze-
rine kafa yorarken, antiemperya-
list bir yönetmen olan ve orada 
yaşananlarla ilgili film yapmak 
için Arap asıllı   yardımcı   ara-
yan Sam Peckinpah ile karşılaş-
ması tesadüf olmasa gerek. Ride 
the High Country filmini birlik-
te çekmeleri, usta bir yönetmene 
asistanlık yapması önemli bir de-
neyim. Yaptığı film ve belgeseller 
ona Lübnan Londra ve Hollywo-
od gibi üç merkezde ofis açma, 

Mustafa Akkad
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kendi film şirketini kurma cesa-
retini verir. 

Bu arada hem dünyadaki 
Arap ve Müslüman imajının kı-
rılmasına yönelik hem de İslâm 
dünyasının kendi içinde bir çı-
kış olması amacıyla kafasın-
da sürekli taşıdığı bizim Çağ-
rı diye bildiğimiz bir proje var-
dır: Al-Risalah. Mısırlı aktör Ab-
dallah Ghaith ve Suriyeli aktris 
Mona Wasif’in oynadığı İslâm’ın 
ilk dönemini anlatan bu filmi 
1976’da çeker. Arap dünyasın-
da çok popüler olması üzerine 
vakit kaybetmeden İngilizce ver-
siyonu için farklı oyuncularla ve 
senaryoda bazı değişikliklerle 
tekrar harekete geçer. Bu filmin 
adı da Mohammad: The Messen-
ger of God. Burada peygamberi-
mizin amcası Hz. Hamza’yı An-
tony Quinn, Mekke’nin otorite-
si Ebu Süfyan’ın karısı Hind’i ise 
Yunanlı oyuncu İrene Papas oy-
nar. Bu sürüm Amerika’da bü-
yük yankı bulmuş, 3000 tiyatro 
ve sinema salonunda aynı anda 
gösterime girmişti. 

Akkad İslâm dünyasının belli 
başlı otoritelerinden onay almış 
olmasına rağmen tepkilerden ka-
çınamadı. İslâm’ın ilk dönemini 
görsel dile aktarmada akideyle 
ters düşmeyecek yollar bulmak 
için çok kafa yormuş emek ver-
miş biri. Tarihi çok iyi çalışmış, 
senaryoyu ihtimamla olgunlaş-
tırmış olmasına rağmen filmi-
ni itibarsızlaştırıcı eleştiriler hiç 
eksik olmadı. Peygamberimiz’in 
yanı sıra, manevi şahsiyetlerine 
gölge düşmemesi için Hz. Ebu 
Bekir, Hz. Ali Hz. Ömer ve Hz. 
Osman gibi halifeleri de göster-
memişti. Sadece Hz. Hamza’nın 
görünmesine izin çıkmıştı açık-
çası ve o bununla bile büyük 
bir esere imza atabildi. Bazı Afro 

Amerikalı Müslümanlar filmin 
inançlarına Yahudiler tarafın-
dan örgütlenmiş bir saldırı ol-
duğunu söyleyerek filmin göste-
rimden çekilmesi için kampan-
ya başlattılar. Akkad grubun li-
derleriyle görüşüp filmi izleme-
lerini teklif etti. Gerçekten dine 
aykırı bir şey varsa duyarlı bir 
mümin olarak filmini yakacaktı 
çünkü. Teklif reddedildi ve eğer 

filmi gösterimden çekmezse gös-
terildiği sinemaların yakılaca-
ğı tehdidiyle karşılaştı. Tehdit-
ler işe yaramış Amerika’da izleyi-
cinin can güvenliği gerekçesiyle 
birçok sinema filmi kaldırmıştı. 
Film Suudi Arabistan ve birkaç 
ülkede yasaklanmıştı fakat İmam 
Humeyni filmin İran’da dağıtı-
mını onayladıktan sonra İslâm 

dünyasında hızla yaygınlaşıp iz-

lenir oldu.  
Daha sonra Akkad 1932’de 

İtalyan faşisti Mussolini’nin em-
riyle idam edilen Libyalı büyük 
direnişçi Ömer Muhtar’ın haya-
tını konu alan Çöl Aslanı filmini 
(Lion of the Desert -1981)çekti. 
Bu çok özel ve epik filmde de 
yine Antony Quinn oynamıştı. 
General Graziani’yi ise yine ünlü 
bir oyuncu Oliver Reed oynadı. 

Bu arada Akkad düşük büt-
çeli Halloween korku filmleri 
serisini çekti. Kendi söyleyişiy-
le içinde kan ya da özel korku 
efektleri olmayan, sadece insa-
nın ruhundaki şüphelerle oluşan 
korkuları ele alan filmlerdi. Free 
Ride (1986)adlı bir komedi de 
var filmografisinde. An Appoint-
ment with Fear’da (1987) yine 
bir korku filmiydi.

Üçüncü epik filmine hazır-
lanıyordu Akkad, Selahaddin-i 
Eyyubi için kolları sıvamış, baş-
rol için Sean Connery ile anlaş-
mıştı bile. Yüksek bütçeli büyük 
bir Hollwood çalışması olacaktı. 
Bakalım böyle bir film kime na-
sip olacak. Kim cesaret edebilir 
yıllar sürecek bir emeğe, oku-
maya ve çalışmaya. Fatih Sultan 
Mehmed’i çekmek için de senar-
yo yazmaya, kaynak aramaya 
başlamıştı. 2005’te Ürdün’deki 
saldırıda yaşamını yitirmesiyle 
İslâm dünyası kıymetli bir yö-
netmenini kaybetti.  

Ölümünün ardından yazan 
Telegraph yazarı Chris Irvine’e 
göre yıllarca alkışlanan Çağrı fil-
mi ticari Batı sinemasının İslâm’a 
saygı duruşuydu. 1.5 milyar ta-
kipçisi olan bir din hakkında 
yapılmış ilk filmdi ve zamanının 
teknolojisini çok iyi kullanmıştı. 
Film için herkes şevkle çalışmış-
tı. 21. yüzyılda duygusal bir ih-

Chris Irvine’e göre yıllar-
ca alkışlanan Çağrı filmi 
ticari Batı sinemasının 
İslâm’a saygı duruşuy-
du. 1.5 milyar takipçisi 
olan bir din hakkında 
yapılmış ilk filmdi ve 
zamanının teknolojisi-
ni çok iyi kullanmıştı. 
Film için herkes şevkle 
çalışmıştı. 21.yüzyılda 
duygusal bir ihtiyaç ve 
zaruretti İslâm’ın doğuş 
ilkelerine dair bir filmin 
yapılması. İslâm ve Batı 
arasında oluşan büyük 
yarığa karşılık köp-
rülerin kurulmasında 
muazzam etkisi oldu.
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tiyaç ve zaruretti İslâm’ın doğuş 
ilkelerine dair bir filmin yapıl-
ması. İslâm ve Batı arasında olu-
şan büyük yarığa karşılık köp-
rülerin kurulmasında muazzam 
etkisi oldu. Buna karşılık Hıris-
tiyanlığı anlatan sayısız film var. 
Burada İslâm dünyasındaki gör-
sel temsil hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak peygamberin 
varlığı  ışıkla ya da duyumla his-
settiriliyor. O görünmüyor, ko-
nuşmuyor fakat bakış açısı du-
yuruluyordu çeşitli yöntemlerle. 

Filmin Özellikleri

Filmin başkişisi olan Hz. Mu-
hammed görsel âlemde hiç gös-
terilmeden çekilebilmişti. 16 Ni-
san 1974’te  Fas çöllerinde baş-
layan çekimler, yüz kırk beşin-
ci gününde durduruldu. Zama-
nın Suudi kralı filmin devrimci 
İslâm içeriği yüzünden Fas kra-
lından ekibi ülke dışına çıkar-
masını rica etmişti. Böylece ko-
vuldular Fas’tan bir bakıma. Lib-
ya kralı Muammer Kaddafi daha 
yatkındı filmin söylemine, ülke-
sini de kasasını da açtı yapımın 
tamamlanabilmesi için. Ardın-
dan Ömer Muhtar filmi için de 
destek vermişti. 

Ünlü senaryo yazarı Harry 
Craig, görüntü yönetmeni Jack 
Hilyard, besteci Maurice Jarre, 
oyuncu Antony Quinn, hepsi de 
çok önemli yapımlarda görev al-
mış, işlerinin en iyisi olan insan-
lardı. Filmin müziğini yapan Jar-
re üç Oscar ödülüne sahipti ve 
Doktor Jivago filminin (1965) 
meşhur müziğinin de besteci-
siydi. Çöl Aslanı’nın müziğine 
de katkı verdi daha sonra. “Çok 
önemli bir eserdir o da, Çöl As-
lanı için sinema sanatının bütün 
inceliklerini gösterebilmiş ol-

mam bakımından en önemli fil-

mimdir.” der Akkad.

Filmin senaryosunu İslâm 

dünyasından farklı ülkelerden 

birçok insanın katkısıyla Tevfik 

el-Hâkim ile Katolik İrlandalı 

ünlü senarist Harry Craig birlikte 

yazmış, fetva almak üzere Ezher 

ulemasına yollamışlardı. Fetva 

alındıktan sonra sıra müziğine 

geldi. Maurice Jarre İslâm’ı ve 

doğuşunu anlamak üzere sayısız 

kitapla çölde bir otele yerleşmiş 

ve iki ay boyunca duyumsamaya 

çalışmıştı bütün hikâyeyi. Beste-

lediği müziğin seslendirilmesin-

de İngiliz Filarmoni Orkestrası 

görev yaptı sonra. On iki dile 

çevrilen 28 farklı milletten oyun-

cunun görev aldığı, savaş sahne-

leri için atların özel olarak eğitil-

diği filmin setinin kurulmasında 

da 300 kişi görev almış.  

Akkad aslında filme son de-

rece kişisel bakıyordu. Batıda 

yaşayan bir Müslüman olarak 

İslâm hakkında doğruları anlat-

mak bir borçtu onun için. Bü-

yük bir hikâye ve dramaydı bu 

ve ona çalışmasında motivasyo-

nu sağlayan şey, Batıdaki İslâm’a 

dair büyük çatlağı bir köprüyle 

aşma arzusu ve mecburiyetiydi.  

11 Eylül 2001’de New York’ta 

İkiz Kuleler’e saldırı hadisele-

rinin ardından ABD’de filmin 
kopyalarının elden ele dolaşma-
ya başlaması heyecanlandırmıştı 
onu. Pentagon filmi Afganistan’a 
gidecek askerlere gösteriyordu 
ama İslâm’ın hakikatini anlaya-
mamışlardı Akkad’a göre.  

Selahaddin filmini çekerek 
İslâm’ın temel ilkelerine, haçlı 
savaşları için yola koyulanla-
rın   insan ve din mücadelesine 
bakışına ışık tutmak istiyordu. 
Terör ve İslâm arasında bağlantı 
kuran Batı düşüncesine terörün 
asıl kaynağı olarak gördüğü Haç-
lı aynasını tutarak ufuk açmak 
istemişti. İslâm dünyasında Ba-
tıyı total olarak karalayan yakla-
şımlara da cevap vermek istiyor-
du. Maceraperestler yüzünden 
bütün Batının mahkûm edilme-
sine de karşı durmasını istiyordu 
filminin.  

Yüceliğine gölge düşmeme-
si için peygamberi göstermeme 
tercihi sadece tepkilerden çekin-
mekle ilgili değildi, kendi fik-
ri de bu yöndeydi zaten. Filmin 
değeri en çok da İslâmi kaygıla-
rı hat safhada taşımaktan geliyor. 
Çocuk sahibi olunca telaşa kapı-
lan, ona İslâm’ı nasıl anlatacağı-
na dair kaygı duyan bir yönet-
men babanın anlatma ve aktar-
ma arzusunun bir tezahürü. 

İngilizce çekimlerde Hz. 
Meryem’le ilgili ayetlerin ve yak-
laşımların yer bulması ABD ve 
Avrupa kamuoyunu meselenin 
içine çekmek, aşina oldukları bir 
yerden nüfuz etmek içindi belli 
ki. Her sahne, her cümle özen-
le seçilmiş, üzerinde düşünül-
müştü. 

Peki, 600 kişi aylarca çöllerde 
kerpiç evlerde yaşayarak bu filmi 
gerçekleştirirken bu süreç onları 
nasıl etkiledi. Fransız müzisyen 
Jarre hayatının en iyi müziğini 

Mustafa Akkad ‘Çöl Aslanı’ setinde



 Umran • Ağustos 2015

  MÜSLÜMANLARIN ÇAĞRI FİLMİNİ ALGILAMA BİÇİMİ 

77

yaptığını söylüyor, Quinn Müs-
lüman olmadığını ama İslâm’dan 
çok etkilendiğini, kendi inancına 
olan saygısının da arttığını ifade 
ediyor, film sayısız insanın Müs-
lüman olmasına yol açarken özel-
likle de Afro-Amerikalılar arasın-
da İslâm hızla yayılıyor. 

Nahoş hadiseler de yaşanma-
mış değil. Filmde Hz. Hamza’yı 
öldüren Vahşi’yi canlandıran Sa-
lem Gedera kaldığı otelin elekt-
rik teknisyeni tarafından haka-
rete uğramış, işini kaybetmiş,   
dahası can güvenliğini bile kay-
betme noktasına gelmiş. Mus-
tafa Akkad’ı arayarak hayatının 
karardığını anlatmış.   Öylesine 
gerçek algılandı bu film.   Hâlâ 
seyrediliyor film kulüplerinde.  

John Berger’in Görme Bi-
çimleri kitabında anlattığı gibi 
İmgenin gerçeğin önüne geçme-
si meselesi ile karşı karşıyayız 
burada. Oyuncular da olayların 
akışına daha öznel manada ken-
dilerini kaptırmışlardı çünkü. 
Mustafa Akkad Kasım 2002’de 
Sefer Turan’a verdiği mülakat-
ta (Anlayış, sayı 31, 2005) Hz. 
Hamza’nın öldürüş sahnesini 
anlatırken bunu gözler önüne 
sermiş. 

“Vahşi rolünü verdiğim Salim 
rolü gereği kalabalığın arasından 
sıyrılıp Hamza’ya yaklaşacak ve 
onu öldürecekti. Fakat figüran 
olarak kullandığım köylüler ken-
dilerini gerçekmiş gibi olayın 
akışına o kadar kaptırmışlardı 
ki Vahşinin aralarından geçme-
sine izin vermiyorlardı Hamza’yı 
öldürecek diye. Salim bu rolden 
sonra yolda yürüyemez olmuştu 
ve Allah’ından bulasın diyordu.”

Sonunda Akkad, işinden gü-
cünden olan ve kimsenin iş ver-
mediği Salim için Libya Enfor-
masyon bakanını aramış, maaş 

bağlanmış da oyuncunun hayatı 
kurtulmuş. 

Filmin Müslümanlar 
Üzerindeki Etkileri

Film gösterime girdikten kısa 
süre sonra Müslümanların mani-
festosuna dönüştü. İslâm dünya-
sı filmle iman tazeledi diye düşü-
nenler bile oldu. Birçok insanın 
Müslüman olmasına sebep olan 
film, Müslümanlarla ilgili ima-
ja büyük darbe indirdi ki zaten 
yönetmenin temel hedeflerin-
den biri de buydu. Ekim 1985’te 
İstanbul’da galası yapıldıktan 
sonra Türkiye’de aylarca oynadı-
ğını hatırlarız. 

Sinema eleştirmeni Ali Murat 
Güven çağrı ile ilgili yazısında (22 
Ocak 2012 Yeni Şafak) Beyazıt’ta 
gördüğü film afişinden çocuk 
yaşta ne kadar etkilendiğini an-
latır. Ailesiyle gitme imkânını bir 
türlü bulamayınca sonunda 55. 
zafer haftasında tek başına gider 
ki artık film afişi yırtılmaya başla-
mıştır. Heyecanla izlediği filmde 
Hz. Hamza’nın öldüğü sahnede 
gözyaşlarını tutamazken, bir de 
bakar ki yaşlı bir adam da ağla-
maktadır karanlık salonda.  

Çağrı filminin çağrışımları ve 
etkileri üzerine gazeteci, doktor, 
akademisyen, ev hanımı, sosyo-
log, tarihçi, ilahiyatçı, sivil top-
lumcu, öğrenci gibi farklı meslek 
ve uğraşlardan gelen  kadınların 
üye olduğu ‘buluşan kadınlar 
inisiyatifi’nde yaptığım küçük bir 
soruşturmaya gelen cevaplar:

“Çocukluğumdan beri en 
az on kere izlemişimdir. Hicaza 
giderken o sahneler gözümün 
önündeydi. Kabe’nin etrafındaki 
devasa binalar çok moralimi boz-
du. Okçular Tepesi’ni görünce 
çok şaşırdım, çünkü film saye-

sinde daha yüksek sanıyordum. 
Hani Halid bin Velid arkadan do-
lanmıştı da kimse fark etmemişti. 
Antony Quinn’i filmle tanıdığım-
dan sonraki filmlerdeki durumu 
müthiş hayal kırıklığı yarattı. Za-
ten Müslüman olmadığını açıkla-
masına çok üzülmüştüm. 

Annemlerin sinemada izledi-
ği film TRT’de yayınlanınca ne 
kadar sevindiğimi anlatamam. 
Her sahne hafızama müziğiyle 
birlikte kazınmıştı. Film pey-
gamberimize duyduğum sevgi-
nin bir parçası oldu. Yıllarca her 
TV gösterimini izledim. Filmin 
İslâmi duruşunu, aldığı izinleri 
de çocukken muhataplarıma sa-
vunduğumu hatırlıyorum. Çağrı 
çocukluğumun sağlam siyer kita-
bı oldu, hâlâ da öyledir.”  

“Biraz önce televizyondaki bir 
yarışma programında Çağrı fil-
minin müziğini duyunca hemen 
koşup geldim. Hala heyecanlan-
dırır beni. Annemlerin sinema-
da izledikleri ve gözleri dolarak 
aktardıkları film televizyonda ya-
yınlandığında ne kadar heyecan-
lanmıştım anlatamam. Bizimki-
lerin filmin dine mesafeli duran 
TRT’de yayınlanıyor oluşuna şa-
şırdıklarını  hatırlıyorum.” 

“Hz. Hamza’nın yeri tit-
reterek omuzunda aslanlar-
la Mekke’ye gelişini, elçilerin 
Ortadoğu’nun dört bir yönüne 
Peygamberimiz’in mektuplarıy-
la yola çıkışını, Necaşi’nin ken-
disine sığınan müminleri Mekke-
li müşriklere vermeyişini, Taif’te 
Peygamberimiz’e yapılan eziyeti, 
Akabe biatını, Hz. Ali’nin müthiş 
bir iman ile Peygamberimiz’in 
yerine yatışını, Hicret sırasın-
da onları takip eden müşrik-
lerin güvercin ve örümceğe al-
danışlarını, Medineli mümin-
lerin Peygamberimiz’i bekler-
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ken duydukları heyecanı, ilk 

mescidin elbirliği ile inşasını, 

Peygamberimiz’in diğer mümin-

lerle birlikte inşatta çalışmasını, 

Hz. Bilal’in okuduğu ilk ezanı, 

Hind’in Hz. Hamza’yı öldürtmek 

için Vahşi’yi buluşunu, Abdullah 

ibn Sebe’nin münafıklıklarını, 

Bedir savaşında Hz. Hamza’nın 

şehit ediliş anını, Mekke’nin fet-

hini, Veda hutbesini... daha bir 

sürü sahneyi gözlerim dolarak, 

coşarak, içim titreyerek, öfkele-

nerek izledim hep.”  

“Çağrı çocukluğumda benim 

ilk siyer kitabım oldu. Filmin 

müziklerine gelince her bir mü-

zik bir coşkuya, bir hüzne teka-

bül ediyor benim için. Kızımla 

birlikte seyrederken de aynı tadı 

aldım yıllar sonra. Arşivimizde 

bulunması gereken bir film her 

zaman. Başka çocuklara da vak-

ti geldiğinde seyrettirmek için. 

Bu arada Mustafa Akkad kaldığı 

otelde bombalı saldırıda vefat 

ettiğinde böyle bir yönetmenin 

kaybı bana çok acı geldi. Bu fil-

me veridği destek Kaddafi’nin 

ecir hanesine yazılmıştır ama 

işlediği nice günaha kefaret olur 

mu bilemem.” 

“TGRT televizyonunun tak-

ma sakallar, komik kostümler ve 

kalitesiz son derece sığ metin-

lerle özensizce çekilmiş filmleri 

vardı. Fakat büyük bir boşluk 

olduğundan yine de seyredilirdi, 

ilk mütedeyyin televizyondu ne 

de olsa. Baştan savma bir şekilde 

hızla üretilip tüketilen yapım-

lar. Bunların azıcık estetik zevki 

olanları deli ettiğini hatırlıyo-

rum ama elden birşey gelmezdi. 

1977’de Çağrı gelince çıta yük-

seldi. Artık kalitesiz yapımlarla, 

düşecek gibi duran takma sakal-

larla bu işin yürümeyeceği anla-

şıldı. İnsanlar nerede rastlasalar 

filmi tekrar izliyorlar.”  
“Hz Hamza’nın kalbinin çıka-

rılışı, öfkenin nefretin bu derece-
si, ardından Vahşi’nin pişmanlığı 
beni çok etkiledi. Pişmanlık özel 
ve kıymetli bir duyguydu. Affe-
dilmesi de büyüklüğün göster-
gesiydi. Pişmanlık ve af kaldı bu 
filimden bende. Yaşamdaki gü-
nahlarımdan dolayı affedilmeye 
dair büyük umut bahşetti.”

“Filmdeki uzun saçlı delikan-
lılar genç kızlığa geçtiğim dö-
nemde beni etkiledi. O zamanlar 
Müslümanlar saç uzatan gençle-
re iyi gözle bakmaz, camiye gel-
diklerinde amcaların eleştirisine 
maruz kalırlardı. Bu da onları in-
citir dinden ve kutsal mekanlar-
dan uzaklaştırırdı.  Bu film uzun 
saçlı gençlere meşruiyet kazan-
dırdı. Hatta ilk Müslümanlar-
dan esinti getirdikleri düşünülür 
oldu. Zihniyet değişimine, farklı 
görünümlere karşı toleranlı dav-
ranmaya katkısı oldu.” 

“O dönem hepimiz gecenin 
dördünde kalkıp Muhammed 
Ali Clay’in boks maçlarını izler-
dik. Kadın erkek fark etmezdi, 
ABD saatine uyarak gece vakti 
babalarımızla televizyonun kar-
şısına dizilirdik. Çağrı filmi de 
böyledir, bir mittir, ne zaman 
oynasa dizilir seyrederiz. 

Bu hepimizin ortak müca-
delesiydi. Clay Müslüman ol-
duğundan bizim onurumuzdu. 
Yendikçe sanki müslümanların 
makus talihi kırılıyor, dünyaya 
boks maçının galibiyetiyle birlik-
te iman kuvvetimizi ve İslâm’ın 
değerler skalasındaki üstün yeri-
ni de göstermiş oluyorduk. Yok 
sayılan arkaik yenilmiş kabul 
edilen İslâm vardı buradaydı ve 
ayakta alkışlıyorduk evin içinde. 
Komşulardan da sesler geliyordu 

gece vakti. Herkes çoluk çocuk 
ayakta olurdu. Üç yaşındaki 
çocuklar bile uyuyamaz ve bü-
yüklere katılırdı anlar anlamaz. 
Çağrı filmi de böyledir, tek başı-
na, ailece, arkadaşlarla, gruplarla 
vakıflarda, derneklerde izlen-
miştir.”

Annem beğenmemişti ne var 
sanki bildiğimiz şeylerin çok azı 
bile yok içinde beni etkilemedi 
daha çok beklentim vardı diyor-
du. Film çekilmesine hiç gerek 
yoktu, böyle canlandırmalar lü-
zumsuzdu, bilinene bir şey kat-
mamıştı zaten ona göre.”

“On yaşındaydım ilk izledi-
ğimde. Peygamberimiz görün-
müyordu ama ben onun varlığı-
nı başrolde oluşunu hissedebili-
yordum. Onu görüyor ama bu-
lamıyordum görüntüsünü sanki. 
Bu hissiyat çok iyi verilmişti. Fil-
min her saniyesine varlığı yayıl-
mıştı. Bu da bana cismen temsil 
edilmesinin şart olmadığını, ge-
rekli de olmadığını hatta inciti-
ci olabileceğini gösterdi. Muhay-
yilemizi sınırlandırıp maneviya-
tımızı daraltabilirdi görüntü. Yü-
zünü görmediğimizden ilgimiz 
onun insani duruşuna adaletine 
ilkelerine yoğunlaşabiliyor. Var-
lığının hissiyatla duyurulması 
mutmain ediciydi. “

Sonuç

Çağrı filmiyle birlikte saha-
belerin olağanüstü yanlarından 
ziyade beşer olma gerçeklikle-
ri ön plana çıktı. Meleksi bir ko-
num biçilen sahabelerin dünye-
vileşmesine tanık oldu   Müslü-
manlar. Yüz yıllardır kitaptan ki-
taba aktarılan, dilden dile dola-
şan tarihi olaylar gözle görülen 
elle tutulan insanların başından 
geçmişti. Mescitlerin sadeliği du-
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ruluğu somut bir şekilde gözler 
önüne seriliyor, Bilal-i Habeşi’nin 
her türlü abartıdan uzak okudu-
ğu ezan derin etkiler yapıyordu. 
Özellikle kadınlar Hind’e düş-
manlık beslemenin yanısıra bir 
yandan da dönemin güçlü ka-
dın profiliyle karşılaşmış oldular. 
İslâm toplumlarında sürekli ita-
at ve eziklik miti içinde tutulma-
ya çalışan kadınların o dönemde 
müşrik oldukları zamanda bile 
hiç te ezik bir ortamdan gelme-
dikleri anlaşılıyordu. Filmi sey-
retmiş olanlar düğünlerde zılgıt 
çekildiğinde   filmde zılgıt çeke-
rek Peygamberimiz’in Medine’ye 
girişini kutlayan kadınları hatır-
lıyorlar.   

İzleyicinin filmi nasıl dene-
yimleyeceğine dair yönetmenin 
ve senaristin öngörüleri elbette 
vardır fakat bu tamamen denet-
lenebilir bir alan değildir. Film 
baştanbaşa epik bir formda çe-
kilmiş olsa da onu bütünüyle li-
rik bir hissiyatla algılayan seyir-
ciler hiçte az değil. Filmi birçok 
kez seyredenlerde yaşam tecrü-
besinin genişlemesiyle her sefe-
rinde başka karelere farklı bile-
şenlere odaklanmanın gerçekleş-

mesi de dikkat çekici, hayat için-
de film daima yeni karşılıklar bu-
labiliyor.   

Jacques Lacan’ın psikanaliz 
ve sinema yaklaşımlarını izleye-
cek olursak ileri sürdüğü “sonra-
dan darbe” kavramı Çağrı filmi 
için de geçerli olabilir. Deneyim-
ler ve izlenimler daha sonraki bir 
zaman diliminde yeni tecrübeler 
yaşandıktan sonra yeni bir anla-
ma ve ruhsal etkiye ulaşıyor.  

Akkad İslâm’ı dünyaya özel-
likle de batı dünyasına kendi 
rüyasındaki gibi anlatmak için 
yola çıkmıştı ama günümüz-
de İslâm’la Müslüman arasında-
ki uçurum, filmi özellikle İslâm 
dünyasında görsel bir siyer anla-
tısına dönüştürdü. İsveçli yönet-
men Ingmar Bergman’ın rüyala-
rından yola çıkarak yaptığı film-
lerdeki, Japon yönetmen Aki-
ra Kurosowa’nın Yume’de oldu-
ğu gibi rüyalar yoluyla hakikate 
ulaşma çabasındaki gibi bir du-
rum rüya penceresinden bakar-
sak. Akkad da İslâm’a dair kur-
gu ve gerçekliğin içinde gezine-
rek hak yerini bulsun diye çaba-
lamış bir bakıma. Akkad’ın hede-
fi görsel dilin içinde yüzerek ye-

tersiz ve acıtıcı olan var olanı ol-
ması gerekene doğru ilerletme 
çabası. 

Budizme önemli insani rol-
ler veren, Katolikliğin yayılma-
sı için seferber olan, Yahudilik 
ve holokost üzerine neredeyse 
bir endüstriye dönüşen sinema-
da İslâm için de bir başlangıç ya-
pılması önemli.   

İslâm’ı anlatan filmler olma-
lı mı, sorusu etrafında tartışmak 
gerekebilir fakat Politik Kame-
ra kitabını yazan Douglas Kell-
ner ve arkadaşlarına göre sine-
ma zihin oluşturmada en etki-
li yollardan biri. Batının Doğu-
ya yönelik İşgallerinin altyapı-
sını kurmada çok etkin mese-
la. Hollywood sineması herke-
sin iman etmesi gereken yaşam 
tarzını evrenselleştirmede “baş-
ka” olanları mahkûm etmede bir 
imkân olarak sinemadan aza-
mi derecede yararlanıyor.   Ak-
kad emek vermiş, ele aldığı dö-
nemin zamanı aşan boyutları-
nı yakalamayı başarmış. Bir ba-
kıma Anadolu’da akşamları an-
latılan ilk gençlik çağına ruh ve-
ren Cenk Hikâyelerine, masal-
lara, kıssalara eklenmiştir eseri. 
Günümüzde sinema ile ilgili tek-
nik ve finansal imkânlar arttı ve 
bunlar bir avantaj yeni sinemacı-
lar için. Fakat beklenen verimli-
lik neden gerçekleşmiyor soru-
ları soruluyor akademi ve sanat 
çevrelerinde. Her sanatın başı 
hikâye ve sağlam değerlerin var-
lığı. Sağlam içten inandırıcı bir 
hikâyeniz yoksa dünyanın bütün 
imkânları önünüze serilse neyi 
anlatabilirsiniz ki.   

Dipnotlar
1 Bu yazı, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Medya ve Din Sempozyumu’nda (2-3 
Nisan 2015) sunduğum tebliğ metni-
nin gözden geçirilmiş hâlidir.

Mustafa Akkad ve Hz. Hamza rolündeki Antony Quinn
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Yorgunluk 
Toplumu

Byung-Chul Han
Açılım Kitap Yayınları, 

2015

80’lerle beraber eskilerin 
“sürat asrı” dediği devri 
kapatan, hızın sadece 
fiziksel değil sanal bir 
dünyada da bir mevzu 
haline geldiği, insanların, 
malumatın her an ulaşı-
labilir olduğu, sosyal iliş-
kilerin yerini ‘etkileşim’e 
terk ettiği bir döneme 
girdik. Merakımız varsa 
dahi ilgi duyamıyoruz, 
dikkat kesilemiyoruz.
Dikkatimiz yazılım ara-
yüzeylerinin arasın-
da, bir yüzeyden diğe-
rine atlamakla meş-
gul. Ara’nın yerini hipe-
raktiflik, yani oradan 
oraya atlamak aldı. 
Yerimizde duramıyoruz. 
Gündemimiz aralıksız 
olarak “güncel”leniyor, 
ve tüm bu bitmek bil-
meyen yepyeni şim-
diden bezmiş durum-
dayız, bugün olmazsa 
yarın...
Performans toplumun-
da “herkesin” arkadaşı 
yorgunluğa dair tespit-
lerden oluşan bir eser 
Yorgunluk Toplumu. 

Ulus, Din, Sınıf, Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşaası
Cuma Çiçek

Kürt meselesi bir etnik kimlik meselesi midir, bir ulusal dava mıdır? Dinle ve dinsel kimlikle ilgili bir rejim meselesi midir? Sınıfsal 
bir mesele midir? Bu sorular etrafında şimdiye kadar birçok analiz yapıldı, saflar tutuldu, politik çözüm önerileri geliştirildi. Cuma 
Çiçek, kitabında ulusal, dinsel ve sınıfsal boyutları derin bir vukufla analiz etmekle kalmıyor, bu üç cepheyi bir arada, etkileşim-
leri içinde anlamamızı sağlayan sağlam bir bütüncül model sunuyor. Toplumsal cinsiyet ve kadın hareketi boyutunu da ihmal 
etmeden... Bunu yaparken, Kürt kimlik inşasının üç aktörüne odaklanıyor kitap: Kürt ulusal bloğu, Kürt dinî bloğu ve Kürt eko-
nomik elitler bloğu. Meselenin üç cephesi arasındaki ilişki ve çelişkinin, bu üç blok arasındaki ilişki ve çelişkiler düzleminde billur-
laştığını görüyoruz. Bir başka analiz düzlemini, “politik Kürt bölgesinin”, yerelleşme, demokratik özerklik ve federasyon seçe-
nekleri arasında salınan kurumsal yapılanması oluşturuyor. Tarihle, politik ve toplumsal mücadelelerle, uluslararası dinamiklerle, 
küresel gelişmelerle ve tüm Kürdistan coğrafyasıyla haşır neşir olan bu kapsamlı çalışma, konuyla ilgili bir temel referans değeri 
kazanacak. Bilgimizi zenginleştirmekle kalmıyor, zaten bildiklerimize başka bir gözle bakarak onları daha iyi bilmemizi sağlıyor.

Kitabiyat Yazıları
Yavuz Selim Karakışla

Yazarın kitaplarının sayısı arttıkça, yayınlanan kitap eleştirilerinin de sayısı azalır. Yazarın 
yayınlanmış kitap sayısı ile hakkında yayınlanan kitap eleştirisi miktarı ters orantılıdır, bir 
bakıma. Zira bir yazarın (örneğin) onuncu kitabını tanıtan ya da eleştiren bir kitap eleştir-
meninin, yazarın daha önce yayınlanmış olan dokuz kitabından da haberdar olması, onları 
okumuş (ya da okumuş gibi yapmış) olması ve de dokuzu hakkında da söyleyecek birkaç 
sözünün bulunması gerekir. Tecrübeli yazarlar şunu da gayet iyi bilirler. Kendilerine böy-
lesi bir güzellik (literary criticism) yapacak kitap eleştirmeni sayısı, gerçekten de, çok azdır. 
Daha önceleri çok sayıda kitabı yayınlanmış bir yazarın ilk kitaplarını okumayı göze alacak 
derecede gözü kara birileri de öyle kolay kolay ortaya çıkmaz. Kuraldır: isimler büyüdükçe, 
kitap eleştirileri hem nicelik, hem de nitelik olarak küçülür. Kitap eleştirisi iki ucu şeyli değnek, ya da iki tarafı 
da keskin bir kılıç gibidir. Eleştiren de eleştiriden nasibini alır, eleştirilen de... Çok kitaplı yazarlar, kitap sayılarının 
yüksekliği dolayısıyla, hep yırtarlar. Oysa hemen her okur kendi halinde bir kitap eleştirmenidir.

Söylem ve Yorum Nasr Hamid Ebu Zeyd

Söylemler birbirlerinden çeşitli enstrümanları ödünç almakta, bazen de muhatap söylemin 
argümanlarını alıp kendine özgü yeni bir bağlamda kullanma, kendi özel çerçevesi içerisin-
de işlevsel kılmak üzere onu yeniden yapılandırmak konusunda kendilerini serbest görmek-
tedirler. Söylemlerin düşünsel hareket noktaları ne kadar birbirinden farklı ve ifade üslup-
ları ne kadar birbirine zıt olsa, anlatı sistemleri buyurgan vaaz dilinden epistemolojik geri-
lim diline kadar ne ölçüde çeşitlilik arz etse de bu karşılıklı değişim yine de gerçekleşmek-
tedir, çünkü söylemler belli bir tarihsel-kültürel bağlam içerisinde aynı problemler yığınını 
paylaşır ve aynı meydan okumalarla karşı karşıya kalırlar. Nitekim üretici söylemlerin tama-
mının karşı karşıya olduğu meydan okuma, “gelecek” adını verdiğimiz zaman dilimine giri-
yor oluşumuz ve tarihten çıkışın sebep olduğu [ima ettiği] tehlikeler değil midir? Nitekim 
bilindiği üzere modern Arap uyanış çağının (nahda) başından beri söz konusu olan bu zor meydan okumaya 
karşı birçok cevap verilmiş, yani birçok söylem üretilmiştir. Zeyd bu kitabında daha ziyade 1990’larda yayım-
lanan yazılarını bir araya getiriyor. Kitabın sonunda yer alan kapsamlı söyleşi yazar hakkında pek çok otobi-
yografik bilgi içeriyor. 

Siyaset ve Tasavvuf  Osmanlı Siyasi Düşüncesinde 
Tasavvufun Tezahürleri
Özkan Öztürk

Osmanlı düşünce tarihinde siyasi eserler veren mutasavvıfların, devlet sisteminin meta-
fizik temellerine dair tasavvuf zaviyesinden yaptıkları yorumlar ve bu bağlamda yazılan 
eserler hakkında çalışmalar yok denecek kadar azdır.
Bu araştırmanın amacı, Osmanlı devlet geleneği ve siyaset anlayışında kurucu gücün ve 
meşruiyet sağlayıcı argümanların bir yönüyle tasavvuf geleneği üzerinden devşirildiği-
ni ortaya koymaktır. Eserde Osmanlı siyasi düşüncesi ile vahdet-i vücûd arasındaki iliş-
ki incelenmekte ve İbnü’l-Arabî’den Bursevî’ye gelen vahdet-i vücûd çizgisi siyaset ölçe-
ğinde sorgulanmaktadır.
Özellikle 17. ve 18. yüzyıllardaki Osmanlı devlet nizamının sûfîler açısından nasıl yorumlandığı 
eserin ana sorusudur. Bununla birlikte tasavvufi siyaset yaklaşımlarının ve temel konseptleri-
nin izi sürülmüş; siyaset, insan-ı kâmil, imamet, hilâfet, kutbiyyet, saltanat, mülk, adalet, salâh 
ve fesad gibi kavramların tasavvufi anlam dünyasındaki konumları aranmıştır.

Akıl Fikir Yayınları, 

2015

İletişim Yayınları, 

2015

Mana Yayınları, 

2015

Dergâh Yayınları, 

2015


