
TEKRAR SEÇİME DOĞRU
SİYASÎ AKTÖRLER, KÜRT JEOPOLİTİĞİ VE RİSKLER

PKK ’nın devrimci halk savaşı çerçevesinde asker ve polislere yönelik saldırıları, Kürt siyasi hareketinin yöne-
timinde bulunan birçok ilçe ve birkaç şehir merkezinde Suriye’deki kantonları andıran özerklik ilanlarının 

gölgesinde seçimlerin tekrarlanacağı/yenileneceği bir sürecin içerisine girildi. Şüphesiz bu seçim kararı, sadece 
muhtemel sonuçları bakımından değil uluslar arası sistem ve farklı siyasî aktörlerin pozisyonları dikkate alındı-
ğında büyük riskleri içermektedir. Sadece bir koalisyon kurulamamasının ötesinde anlamları olan bu süreci doğru 
bir şekilde analiz edebilmek için birtakım hususların altını çizmemiz gerekmektedir. 

Kürtlerin artık eskisi gibi yönetilmeyi istemediği bir durumun ürünü olan etnik temelli şiddet sorunu karşı-
sında devlet aklı öteden beri iki tür refleks geliştirdi. Cumhuriyet’ten bu yana devam eden tedip ve tenkil esası-
na dayanan en sert biçimi ile hayata yansıyan devlet şiddeti ile sorunu bastırma temelli yaklaşım. Diğeri ise so-
runun kaynağına inen ve sorunu dayandığı bütün temellerine dek çözmeye kararlı olan, silahla bastırmak yeri-
ne meseleyi kabul ederek çözüm arayan yaklaşım. Son iki yıla kadar Türkiye bu sorunu hep birinci yöntemle hal-
letmeye çabaladı ama bu yöntem değişikliği bile PKK’nın daha da güçlenip büyümesine ve kendini toplumunun 
temsilcisi konumuna yükseltmesinin önüne geçemedi. 

Türkiye’deki ortalama birçok insan, ‘çözüm süreci’yle devam edilemeyeceği inancını paylaşmaya başlamıştır. 
HDP, bu anlamda ikircikli bir tavrı sürdürmeye devam etmektedir. Bir yandan PKK’nın şiddet ve baskı politikala-
rından yararlanarak oylarını artırmaya çalışmakta, diğer yandan demokratik söylem üzerinden yürüyen bir görün-
tü vermektedir. Bunun uzun vadede bir sonuca ulaşamayacağı ortadadır. Şu anda PKK’nın eylemlerini artırması 
karşısında HDP, net bir tavır alamamış ve ikircikli tavrını bırakacağına dair sinyaller de vermemiştir.

AK Parti sorunu samimi olarak çözmek için adımlar attı, ama sorun bu adım atılana kadar öylesine büyümüş, 
öylesine girift bir hal almıştı ki AK Parti bu sorunu artık çoktan geçilmiş liberal çok kültürlülük temelinde kimlik 
haklarına dayanan bir model ile çözmeye çalıştı. Kürt sorunu dediğimiz olgunun sadece bir Türk sorunu olmak-
tan ibaret olmadığını Sykes-Picot anlaşmasını kotaran egemenler tarafından icat edilen bir sömürge coğrafyası 
olan Ortadoğu’ya içkin bir sorun olduğunu ve bunun da tıpkı Sünni ve Şii meselesi gibi jeopolitik bir mesele ola-
rak görüldüğü takdirde çözüleceği anlaşılmış oldu. 

Bu süreçte dün Irak için çizilen parçalama stratejisi, bugün Suriye için çizilmiş ve IŞİD, PYD, YPG, PKK taşeron-
luğunda uygulamaya sokulmuştur. Irak-Suriye hattında bu taşeron yapılara, kurulacak devletçiklerin haritası çiz-
dirilmektedir. İcra edilen stratejinin amacı, etnik, dini ve mezhebi olarak iç göç sağlanarak bölgeleri, kendi içlerinde 
etnik, dinî ve mezhebî olarak homojenleştirmektir. Koalisyon güçleri, etnik, dinî ve mezhebî olarak ayrışmış böl-
geleri, güvenli bölge olarak ilan etmek, kantonlaştırmak, özerkleştirmek ve devletleştirmek amacına dönük ola-
rak koruyacaktır. Eğer Esed rejimi Türkiye’nin sınırında bir saatli bomba oluşturmak ve bir de Kürtlerle uğraşmak 
istemeyip burayı Kürtlere teslim etmese ortada kanton falan olmayacaktı. Hakeza şu anda da o kantonlar biz-
zat ABD tarafından ayakta tutulan ve ABD için kara gücü fonksiyonu gören milisleşmiş bir halk toprak parçası. 

 Önceki seçimde Türkiyelileşmekten ziyade Kürdistanileşen HDP’ye giden Kürt oylarının AK Parti’den kopu-
şu, çözüm sürecinin üzerinde yeniden düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Her şeyden önce çözüm süreci, kısa va-
dede HDP’ye yaradı ve maliyetlerin AK Parti’nin sırtında kalmasıyla sonuçlandı. Çatışmalarının yeniden başlama-
sının ardından yapılacak seçimlere bu maliyetlerin muhtemel etkilerinin ne olacağı konusunda net bir şeyler söy-
lemek mümkün değil. Bununla birlikte bu süreç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin farklı bir zihnî arka plan-
la hareket edişi bağlamında önemlidir. Yıllarca devam eden salt güvenlikçi siyasetlerden farklı olarak Erdoğan’ın 
şahsında AK Parti, sorunu insanî boyutta halledebilmek üzere harekete geçmiştir. Süreçle, Türkiye’nin enerjisini 
dağıtmadan, çatışma, gerilime meydan vermeden, Türkiye’nin normalleşmesi arzulanmaktaydı. 

 Doğrusu mevcut ortam devam ettiği takdirde, bu etnik milliyetçiliklerin daha çok yükselişine tanıklık edebi-
liriz. Böyle bir durumda sosyal hayatın çok geniş bir alanı içerisinde etnik söylemlerin baskısı, ülke için de ciddi bir 
gerilim noktası oluşturabilecektir. Çünkü bu yükselen eğilim, sorun halletmekten çok siyasî söylemlerin de ön-
derliğinde rövanş almaya yönelik hareketleri hızlandıracak gibi görünmektedir. Hiç şüphesiz bunun sosyal alan-
da çok geniş yeni tezahürlerini izlemek mümkündür

 Ayın sonunda idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın izzetli, huzurlu, barış ve kardeşlik dolu bir hayatın baş-
langıcına, ümmetin sırât-ı müstakim üzere birlikteliğine vesile olması temennisiyle.
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“Kaostan kaynaklanan düzen” teorisinde, her şey çatışmaya dayandırılmaktadır. 
İnsanların can, mal, namus güvenliği olmayacak tarzda meydana 
getirilecek bir çatışma ortamı, istenen kargaşayı sağlayacaktır. Komşuların, 
kabilelerin, aşiretlerin, etnik yapıların ve farklı inanç gruplarının birbirine 
düşman olduğu, çatıştığı, kimsenin önünü, çevresini, geleceğini göremediği 
ve iradesinin felç edilip direncinin kırıldığı ve çaresizlik içerisinde 
kıvrandığı bir kargaşa ortamı, bu şeytani mekanizmanın ana ilkesidir.”

“Sizi yere yıkan 
yumruk, nereden 

geldiğini bilemediğiniz 
yumruktur.”

Ü lkelerdeki sosyal ha-
diseleri incelerken 

sürece etki eden iç di-
namikler, bölgesel dina-
mikler ve küresel dina-
mikler olmak üzere tüm 
dinamikleri göz önüne 
almamız gerekmektedir. Kendi coğrafyamızı dik-
kate aldığımızda da, bu üç dinamiğin meydana 
getirdiği düzlemde yer alan on beş farklı projenin 
amaçlarını, hedeflerini ve birbirleri ile olan etkile-
şimlerini hesaba katmalıyız.

ABD-İngiltere-Siyonizm-Vatikan-AB eksenli 
bütün projeler, hedef ülkelerin “kaostan kaynak-
lanan düzen” yaklaşımı kapsamında dini, mezhe-
bi ve etnik olarak bölünmesini, kantonal federatif 
yapılar kurulmasını ve ardından da iç çatışmalar 
anaforunda bölünüp teslim olmasını, sömürülme-
ye hazır hale gelmesini amaçlamaktadır.

Irak, Suriye, Libya ve Yemen’de olanlara bak-
tığımızda olaylar, gelişmeler bu istikamette-
dir. Şimdilik, Irak ve Suriye için ABD’nin öner-
diği çözüm, “kanton bölge yaklaşımı”, “kantonal 
federasyon”dur. Dikkat edilmesi gereken nokta, 
ABD’nin “kanton bölge yaklaşımı” ile Türkiye’nin 
“tampon bölge yaklaşımı” aynı şeyler değildir. 

Türkiye bu farkı görmek 
zorundadır. Ayrıca İslâm 
coğrafyasına “Arap Baha-
rı” diye yutturulan “ka-
ostan kaynaklanan dü-
zen” yaklaşımını, Tür-
kiye yeniden değerlen-
dirmeli ve politikalarını 
gözden geçirmelidir.

Burada, ABD - İngil-
tere - Siyonizm - Vatikan 
- AB’nin Büyük Ortado-

ğu coğrafyasında ki ülkelerin sınırlarının değiştir-
mek amacıyla kullandıkları “kaostan kaynaklanan 
düzen” yaklaşımı ile inşa etmeye çalıştıkları yeni 
sömürgecilik anlayışı ele alınacaktır. Ayrıca kan-
ton bölge/özerk bölge yaklaşımı, Türkiye’nin ya-
kın geleceğinde bir tehlike olarak ortaya çıkabilir. 
Bu konu da değerlendirilecektir.

Dünya Hâkimiyeti: Tek Dünya Devleti, Tek Dünya 
Hükümeti, “Tek Dünya Güvenlik Örgütü”, “Tek Dünya 

Dini” ve “Tek Merkezi Dünya Ekonomisi”

Dünya hâkimiyeti için ABD, İngiltere, Vati-
kan, uluslararası sermaye, Siyonizm ve Çin ba-
zen birlikte, bazen birbirine karşı mücade-
le etmektedirler. Şu anda ABD’de Amerikan 
Milliyetçileri(WASP’çılar) ile Neocon-Siyonist İtti-
fakı arasında çok ciddi bir kavga vardır ve bu kav-
ga, dünyanın her tarafına yansımaktadır. Onun 

Burhanettin CAN

“Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve
“Kantonal Federasyonlar”
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için küresel satranç tahtasında çok değişken bir 
zeminin var olduğunu göz önüne almalıyız. Ki-
min elinin kimin cebinde olduğunun belli olma-
dığı, son derece karmaşık, karanlık ilişkiler zinci-
rinin ortaya çıktığı, dost ve düşman tanımlama-
larının anlık olarak değişebildiği/değişebileceği 
göz ardı edilmemelidir. Bir konuda dost/müttefik 
olanlar, bir başka konuda birbirine düşman ola-
bilmekte/müttefik olmamaktadır.

Dünya hâkimiyet mücadele-
si veren güçlerin, Çin hariç, 
(Siyonizm, ABD, Vatikan, kü-
resel sermaye) ana hedefleri, 
dünyanın kendi kontrollerin-
de, “tek bir merkezden” yöne-
tilmesidir. “Tek bir dünya dev-
leti”, “tek bir dünya hükümeti” 
ve “tek bir dünya güvenlik ör-
gütü”, “Tek bir dünya dini” ve 
“tek merkezi dünya ekonomisi” 
oluşturma gayretindeler1. Böy-
le bir sonuca ulaşabilmek için 
asırlardan beri yapılan bir çalış-
ma, yaygınlaştırılan bir örgüt-
lenme ve geliştirilen bir strateji-
nin varlığı bilinmektedir. Dün-
yada olup biten birçok olayın 
arkasında, her renge bürünen 
böyle bir yapılanma(Siyonizm) 
vardır2:

“Bu komplocular, bukale-
munlar gibi; Marksist, Sosya-
list, Komünist, Siyonist, Mason 
ve Enternasyonalist benzeri de-
ğişik isimler altında saklanırlar. 
Londra, Berlin, Roma ve New 
York gibi yerlerde yaşarlar. Bir-
leşmiş Milletleri, Wall Street’i ve 
Washington DC’yi idare ederler. 
Silah sanayine maddi kaynak sağ-
larlar… Üyelik nesilden nesile, İn-
giltere ve Avrupa’nın soylu ailelerinden, ulusla-
rarası finans piyasalarını yöneten saraylardan ve 
Dünya Yahudiliği ile Roma Katolikliği hiyerarşi-
sinden geçerler.”3

27 Ocak 1965 tarihinde Latin Kilisesi Cizvit 
Tarikatı Papazı Peder Pedro Arrupe, Kilisenin Ku-
rultayında, “Bu Tanrısız cemiyetin( komplo şebe-
kesi), ince dokunmuş bir strateji takip etmekte” 
olduğuna dikkat çekmiştir4.

Dünya Hâkimiyeti ve 
“Kaostan Kaynaklanan Düzen” Teorisi

Bu yapılanışın stratejisinin temel özelliği, “ka-
ostan kaynaklanan düzen” teorisine dayanmış ol-
masıdır. Bu teoride, her şey çatışmaya dayandı-
rılmaktadır. İnsanların can, mal, namus güvenli-
ği olmayacak tarzda meydana getirilecek bir çatış-
ma ortamı, istenen kargaşayı sağlayacaktır. Kom-
şuların, kabilelerin, aşiretlerin, etnik yapıların ve 

farklı inanç gruplarının birbiri-
ne düşman olduğu, çatıştığı, 
kimsenin önünü, çevresini, 
geleceğini göremediği ve ira-
desinin felç edilip direncinin 
kırıldığı ve çaresizlik içerisin-
de kıvrandığı bir kargaşa orta-
mı, bu şeytanı mekanizmanın 
ana ilkesidir. Buna ‘Ordo Ab 
Chao’(‘kaostan kaynaklanan 
düzen’) adını vermektedirler:

“Başka bir deyişle, kaos ka-
sıtlı olarak yaratılıyor, bu su-
retle düzen ve kontrol sağla-
nabiliyordu. Kaosun korkunç 
yüzüyle karşılaşan halk, bir 
kurtarıcıya-Parlak zırhlı Şö-
valye- kaosu sona erdirmesi ve 
yeniden düzen sağlaması için, 
sadece yetki vermekten çok 
daha fazlasını yapmaya istek-
li oluyordu. Devrimci Kaosun 
ardından İlluminati’nın planı-
nı uygulayabilmek için fırsat 
doğmuş oluyordu.”5 

Türkiye’deki bütün darbe-
lerin arkasında ABD-Siyonizm 
denkleminin var olduğu bilin-
mektedir. Türkiye’deki 12 Ey-
lül 1980 darbesi ile ilgili, ABD 
başkanı haberdar edilirken 

“Bizim çocuklar başardı” şeklin-
de bir ifade kullanılmış ve bu da tarihe geçmiş-
tir. Konumuz bağlamında İlluminati, CFR, Bilder-
berg üyesi, Siyonist ABD’li bankacı, iş adamı Da-
vid Rockefeller’in 1980 darbesi ile ilgili ilginç bir 
değerlendirmesi vardır: Ona göre 12 Eylül 1980 
darbesi, tamamen kendi kontrollerinde gerçekleş-
tirilmiş, “kaostan kaynaklanan düzen” yaklaşımı-
nın uygulandığı bir darbe şeklidir:

“1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultu-
sunda yapıldı… Amerika ve Avrupa’da gelişmiş 

ABD/İngiltere/Siyonizm/
İsrail, küresel imparator-
luk için hedef aldığı ülke-
leri, alt etnik ve mezhebi 
gruplara bölüp yeni ulus-
lar oluşturmayı bir stra-
teji olarak benimsemiş-
tir. Geçmişte İngiltere’nin 
öncülüğünde yapılanlar, 
bugün ABD’nin öncülü-
ğünde yapılmak istenmek-
tedir. Arkada Siyonizm 
vardır. Geçmişte 
Afganistan’ın geleceğinde 
Amerikan politikası koor-
dinatörlüğü görevini üst-
lenen Richard Haass, 
Karışıklık adlı kitabında 
“yeni bir ulus inşa etme-
yi”, işgal edilecek bölge-
lerde hâkimiyet kura-
bilmek için şart olarak 
görmektedir.
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ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz ye-
teri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine 
diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı on-
lara da uygulamak istedik ve serbest piyasa eko-
nomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakıl-
masını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş gö-
rünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı.

En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, 
Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, son-
ra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol 
ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay 
vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı’ndan 
sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk 
canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile buluna-
maz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk 
iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provo-
katörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor ol-
madı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak ikiye bö-
lündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir de-
receye geldi ki, her gün elli-altmış kişi sokak ça-
tışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör 
korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları so-
kağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşu-
na hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydur-
ma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler 
birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları ön-
leyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olay-
lar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu söz-
de başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. 

Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur 
gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, 
sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, 
halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek 
ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra 
bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabulle-
necektir.”6

Kaos, zıtların çatışmasına dayandırılmıştır: 
‘tez, anti tez, çatışma ve sentez’ düzleminde mey-
dana getirilen bir kaos, dün işçi ve işveren çatış-
ması üzerine kurulu iken; bu gün dinler, mezhep-
ler ve etnik yapılar üzerine oturtulmuştur. Büyük 
Ortadoğu coğrafyasında yaygınlaştırılmaya çalışı-
lan etnik ve mezhepsel çatışmaların kökeninde, 
“kaostan kaynaklanan düzen” yaklaşımı yatmak-
tadır. Kaosun müsebbibi olarak din, mezhep ve 
milliyetler gösterilerek bütün din, mezhep ve mil-
liyetlerin kaldırılması istenecektir7:

“Müstebit kralımızın tanınması anı gelince, 
idarecilerinin bizim tertip ettiğimiz düzensizlik ve 
becerisizliklerden tamamen bıkmış olan halk gü-
rültü ile bağıracaklar ki: ‘Onları yok edin ve bize 
bütün dünya üzerinde bizi birleştirecek ve anlaş-
mazlık sebeplerini -hudutlar, milliyetler, dinler, 
devlet borçları- ortadan kaldıracak, bize idarecile-
rimizin ve mümessillerimizin idareleri altında bu-
lamadığımız sulh ve sükûnu verecek bir kral ve-
rin!

Fakat siz mükemmelen ve çok iyi bilirsiniz ki 
bütün milletler tarafından böyle isteklerin ifade 
edilmesi imkanını hâsıl etmek için; her memle-
kette halkın hükümetleri ile münasebetlerinde ta-
mamen beşeriyeti tüketecek derecede çekişmeler, 
kin, mücadele, haset ile hatta işkence kullanarak, 
şiddetli açlık ile hastalık aşılayarak ve yokluk ile 
karışıklıklar meydana getirmek zaruridir.”8

Kaos yaklaşımının en önemli boyutu, son de-
rece zıt fikirlerin ve bilgilerin kamuoyuna servis 
edilip insanların karar vermesine mani olmak, 
kafa karışıklığı meydana getirip gerçekleri görme-
sini, arkada kurulan tezgâhları fark etmesini en-
gellemektir9:

“Kamuoyunu avucumuzun içine almak ga-
yesiyle her taraftan birbirlerine zıd fikirleri neti-
ce çıkamayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu 
karışıklık içinde Yahudi olmayanların başlarının 
dönmesi ve her çeşit siyası mevzularda hiçbir fi-
kir sahibi olmamanın en iyi hal olduğu kanaati-
ne varmaları için, yeterli bir zaman boyunca çalı-
şarak onları şaşkın hale getirmeliyiz. Halkın siyası 
konuları anlamaması gerekmektedir.”

Uluslararası sermaye imparatorluğu-
nun yayılmasına engel olabilecek tüm 
gelişmeler, tüm ülkeler, tüm uyanışlar 
ve tüm alternatif arayışlar, mutlaka 
yok edilmesi gereken bir tehlike ve bir 
düşman olarak görülmektedir. Çizilen 
strateji, ideolojik karakterli uluslarara-
sı Siyonist sermaye ile diğer uluslara-
rası sermayeler arasında bir ortaklık 
oluşturmaya dayanmaktadır. Siyonist 
sermayenin gizli dünya hâkimiyeti 
hedefinin, arka planda kalmasını sağ-
lamak için; ana amaç ve hedef, sade-
ce kapitalist sistemin “maksimize edil-
miş bir kâr güvenliği” şeklinde göste-
rilmektedir. Böylece, tüm farklı ulus-
lararası sermaye güçlerinin birlikte 
hareketi sağlanmak istenmektedir.
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“Kaostan Kaynaklanan Düzen” Teorisine Göre 
“Yeni Ulus Yaratmak”

ABD/İngiltere/Siyonizm/İsrail, küresel im-
paratorluk için hedef aldığı ülkeleri, alt etnik ve 
mezhebi gruplara bölüp yeni uluslar oluştur-
mayı bir strateji olarak benimsemiştir. Geçmiş-
te İngiltere’nin öncülüğünde yapılanlar, bugün 
ABD’nin öncülüğünde yapılmak istenmektedir. 
Arkada Siyonizm vardır. Geçmişte Afganistan’ın 
geleceğinde Amerikan politikası koordinatörlüğü 
görevini üstlenen Richard Haass, Karışıklık adlı 
kitabında “yeni bir ulus inşa etmeyi”, işgal edile-
cek bölgelerde hâkimiyet kurabilmek için şart ola-
rak görmektedir10:

“…Güç, politik değişiklik olayı ise, fazla bir 
zekâ gerektirmeden ve biraz da iyi şansla işe ya-
rayabilir. Aksi halde tek başına güç kullanımı po-
litik değişikler için yeterli değildir. Bu şekilde bir 
değişiklik için en etkili yol, değişik şekillerde karı-
şıklık yaratmaktır. ‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan 
biridir. İlk önce tüm karşı çıkanları yok edecek-
sin ve daha sonra başka bir topluluk yaratma işiy-
le meşgul olacaksın.”11 

“Kaostan Kaynaklanan Düzen” Teorisine Göre 
“İslâm’ın İslâm’la Savaşı”

 ABD eski dış işleri bakanı, Siyonist, CFR ve 
Bilderberg’ci Henry Kissenger, “Bundan sonra sa-
vaş İslâm’ın kendi içinde olacaktır. Bu, İslâm’ın 
İslâm’la savaşıdır.” tezini ortaya attığı zaman he-
deflediği şey, “kaostan kaynaklanan düzen” yak-
laşımına göre İslâm dünyasını, bölmek ve parça-
lamaktı. Bu amaçla, uzun zamandan beri, özel-
likle 2001 İkiz Kuleler provokasyonundan sonra, 
ABD’de çalışmalar yapılmaktaydı. 

2003 yılında ABD’nin etkin düşünce kuruluş-
larından olan RAND Coorperation tarafından ha-
zırlanan ‘Sivil Demokratik İslâm: Ortaklar, Kay-
naklar ve Stratejiler’ adlı raporda, ‘Türk İslâm’ı’, 
‘Alman İslâm’ı’, ‘Arap İslâm’ı’, ‘Mısır İslâm’ı’, ‘Kök-
tendinciler’, ‘Gelenekçiler’, ‘Modernist Müslü-
manlar’ ve ‘Ilımlı İslâm’ gibi kavramlaştırmalar ya-
pılması, Büyük Ortadoğu coğrafyasında “yeni ulus 
inşasının” yanı sıra “yeni dinler”, “yeni mezhepler” 
inşa etmek içindi.12 Raporda öngörülen Stratejinin 
Temel Noktaları, “Modernist Bir Liderlik Anlayı-
şı Yarat”, “Fundamentalistlere Karşı Saldırgan Ol”, 
“Demokratik Batı Modernizminin Değerlerini Yü-
celt”, “Eğitime ve Gençlere Odaklan” başlıkların-
da ortaya konulmaktadır. Stratejinin başarılı ola-

bilmesi için aşağıdaki özel aktivitelerin yapılması 
öngörülmektedir:

• “Öncelikle modernistleri ve ılımlı laikleri destekle”:

“Çalışmalarını yayımlat ve dağıt. Düşünceleri-
ni, İslâm eğitim müfredatına sok. Onlar için bir 
konu platformu oluştur. Dini konulardaki yorum-
larının geniş tabakalarca bilinmesini sağla, web si-
teleri, yayınevleri, okulları, kurumları ve pek çok 
yayın aracı olan gelenekçi ve fundamentalistlere 
karşı onlara yardım et. Modernizmi genç nesle “al-
ternatif kültür” olarak tanımla. İslâm öncesi tarih 
ve kültür hakkında medyada yayınlar yaptır. Laik, 
sivil ve kültürel kurum ve programları destekle.”

•“Fundamentalistlere karşı gelenekçileri destekle”:

“Gelenekçilerin fundamentalist vahşetine kar-
şı yaptıkları eleştirileri yayınla”, fundamentalist ve 
gelenekçiler arasındaki anlaşmazlıkları körükle. 
Gelenekçiler ve fundamentalistler arasındaki ola-
sı ittifakları boz. Reformcu gelenekçiler ve moder-
nistler arasında olabilecek işbirliğini destekle, ge-
lenekçi kurumlarda modernist simaların sayısını 
artır. Gelenekçiler arasındaki farklı gruplar arasın-
da ayırımcılık yap. Modernizme yakın olan grup-
ları destekle. Hanefi mezhebinin dini konularda-
ki fikirlerini popüler hale getirerek gerici Vahhabi 
kurallarını zayıflat. Sufizmi güçlendir.”

•“Fundamentalistlere karşı mücadele et”:

“İslâm yorumu konusundaki tezatlarını orta-
ya çıkar. Kanun dışı grup ve aktiviteler arasında-
ki ilişkileri su yüzüne çıkar. Vahşet içeren olay-
ların sonuçlarını herkese göster. Bu mesajlar için 
özellikle gençleri, dindar gelenekçileri, Müslüman 
azınlıkları ve kadınları hedef seç. Fundamentalist-
lerin yapmış olduğu şiddet içeren terör faaliyetleri-
ne sempati duyulmasını engelle, bu insanları kah-
raman olarak değil birer korkak olarak göster. Ga-
zetecileri bu grupların yolsuzluklarını ve ahlaksız-
lıklarını araştırmaları konusunda cesaretlendir.”

 •“Laikleri seçici olarak destekle”:

“Fundamentalizmi ortak düşman olarak gös-
ter, laiklerin ABD karşıtı güçlerle solcu ideoloji-
ler ve milliyetçilik tabanında yapacakları işbirli-
ğini boz. İslâm’da din ve devletin ayrı olabilece-
ği fikrini aşıla ve bunun imanı zedelemeyeceğini 
belirt.”13
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Rand Raporunun ön gördüğü stratejinin uygu-
lanabilmesi için ABD, 2005’de İslâm coğrafyası-
nın değişik bölgelerinden din adamları, aydın ve 
cemaat mensuplarını alıp ABD’ye götürüp eğitime 
tabi tutmuştur:

“Katar’ın başkenti Doha’da Washington mer-
kezli Brookings Institution adlı liberal düşünce 
kuruluşu İslâm dünyasında ki değişik cemaat ve 
aydını bir araya toplayıp ABD’li yetkilileri bir ara-
ya getirmiştir. ABD’li yetkililer katılımcılara işbir-
liği önerisinde bulunmuşlardır.”14

ABD, bir sivil toplum örgütü olarak gözüken 
Amerikan Uluslararası Yardım Kuruluşu USAID 
aracılığıyla Bangladeşli 5 bin din adamını 18 ay 
süreyle ABD’ye getirip bir eğitime tabi tutmuştur. 
Aynı proje çerçevesinde değişik Müslüman ülke-
lerden 500 civarında din adamını da götürüp eği-
teceği planlanmaktadır.15

“WikiLeaks Türkiye Belgeleri”nde ABD, 
Türkiye’deki İslâm’ı gidişatı ve İslâmi yapıları yol 
boyu izlemiş ve ABD Türkiye Büyükelçiliğinden 
düzenli rapor talep etmiştir. 1999, 2003, 2005 ve 
2009 tarihli olanlar, özel öneme sahiptir. Konu-
muz açısından biz sadece, 22 Temmuz 2009 tarih-
li ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton’ın onayıyla 
Washington’dan Türkiye’deki Büyükelçiliğe gön-
derilen, “Tarikatlar, Kürtler, İslâm ve Türkiye’de 
azınlık dinleri konusunda bilgi talebi” başlıklı 
telgrafta istenen bilgilere yer vereceğiz16:

Tarikatlar:

1) Bugün Türkiye’de üye sayıları ve siyasi kud-
retleri bakımından en güçlü İslâmî cemaatler ya 
da tarikatlar hangileri?

2) Tarikat üyeliğinin, mesela oy kullanma ter-
cihleri gibi siyasi eylemlerle arasındaki ilişki ne? 
Tarikatlar hangi işlevleri görüyor?

3) Bu gruplara üyelik nasıl işliyor? Dışarıdan 
birileri de bir gruba yaklaşıp katılmak isteyebilir 
mi, yoksa üyeler tarafından davet edilmeleri mi 
gerekir?

İnsanlar tarikatlarından ayrılırlar mı? Tarikat-
lar birbirleriyle nasıl geçinir ya da ilişki kurarlar 
ve bunu niçin yaparlar?

4) Bir tarikatın bünyesinde, İslâmî kuralların 
farklı geleneklerine ya da ekollerine mensup ol-
mak cemaatin genel dinamiğini nasıl etkiler?

Tarikatların önde gelen üyeleri, hamilik ilişkisi 
dışında da, özellikle gündem belirlemek açısından 
bu gruplara göre mi hareket ederler?

Kürtler ve İslâm:

1) Türkiye’deki tarikatların üyelerinin ne ka-
darı Kürtlerden oluşuyor?

2) Fethullah Gülen’in takipçileri de dâhil ol-
mak üzere, Nurcu Hareketi’ne Kürtlerin katılımı 
ne düzeyde? Kürtler genel olarak Gülen’e nasıl ba-
kıyorlar?

3) Nakşibendî ve diğer geleneksel tasavvufî 
gruplar, özellikle Gülen Hareketi ile nasıl bir ilişki 
ve/veya rekabet içindeler?

4) Tarikatlar/Nurcu örgütler dindar Türkler-
le dindar Kürtler arasında ne ölçüde köprü oluş-
turuyor? Öte yandan, tarikatlar/Nurcu örgütler, 
Diyanet’in geleneksel Hanefi dışlayıcılığına kı-
zarak ve kısmen de Kürt kimlik bilincinin/etnik 
Kürt ayrılıkçılığının körüklemesiyle, ne ölçüde 
retçi, ayrılıkçı” bir İslâm’ın üretildiği yerler hali-
ne geldi?

Kongra-Gel (KGK) ve Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) gibi laik örgütler bu eğilimlerin ne 
kadar farkında ve ne ölçüde bunları istismar et-
meye ya da bunlara karşı harekete geçmeye çalı-
şıyor?

5) Hizbullah’ın çeşitli cephelerde yeniden or-
taya çıkması, ne ölçüde Gülen’in ve/veya AKP hü-
kümetinin “reformist” tacizlerine karşı bir İslâmî 
Kürt reddedişi temsil ediyor ya da yansıtıyor?

Hizbullah’ın “İlim” ve (geleneksel olarak şid-
det uygulamayan) “Menzil” kollarının yükselişi-
nin nedeni ne? Kürtler, Ergenekon/Derin Devlet 
örgütlenmeleriyle mücadele çabaları kapsamında 
Hizbullah’ın ve çeşitli unsurlarının geri dönüşü-
nü nasıl görüyor?

Dış Etkiler:

1) Türk Müslümanlar dinî rehberlik için Tür-
kiye dışına bakıyorlar mı ve hangi kaynaklara ya 
da kişilere bakıyorlar?

2) Dışarıdaki dinî etkilerin Türkiye’ye nüfuz 
etmesine imkân veren ne gibi mekanizmalar mev-
cut? İslâm’ın Türk tipi olmayan biçimleri ve teza-
hürleri Türkiye’deki gelişmeleri ve dinî tartışmala-
rı nasıl etkileyebilir? Türk İslâmî kanaat önderleri 
dış nüfuza ve tecrübelere ne ölçüde açık ve bu nü-
fuz nasıl sağlanıyor?

3) Türk Müslümanları günümüzdeki Sünni/
İslâm ümmete ne kadar entegre?

Türk Müslümanları, Müslüman dünyanın di-
ğer yerlerindeki İslâmî gelişmelerden (teolojik, 
sosyal ya da siyasi tartışmalardan) ne kadar haber-
dar ya da ne kadar dışlanmış bir halde?
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Azınlık Dinleri:

1) Anti-Semitizm ve Hıristiyanlara karşı hu-
sumetin tabandaki ifadeleri, siyasetin ve medya-
nın önderlerince ne kadar cesaretlendiriliyor ya 
da caydırılıyor?

2) Lütfen bu sorulara, konu satırına C-RE9-
01283 yazarak cevap veriniz.”

Bayan Clinton bu ve buna benzer bilgileri 
muhtemelen İslâm coğrafyasındaki büyükelçilik-
lerinden talep etmiştir. ABD başkanı Obama Müs-
lüman toplumlarla ilişkiler için Farah Pandith’i 
özel temsilci olarak atamıştır. 17. 09. 2009 tarihli 
toplantıda, Hillary Clinton, Pandith’in görevini şu 
şekilde açıklamıştır: “Pandith, şiddeti ve aşırılığı 
reddeden Müslümanların seslerini yükseltebilmek 
için, dinsel liderleri, sivil toplum gruplarını ve si-
yasetçileri bir araya getirme yolunda çalışacaktır.”

Bütün bu çalışmalar, “kaostan kaynaklanan 
düzen” teorisine göre “İslâm’ın İslâm’la Savaşı” 
için yapılmıştır. İslâm coğrafyasının kan gölüne 
çeviren kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düş-
man yapıp kırdıran baş şeytan ABD’nin bu çalış-
malarıdır. Bu gerçekleri görmeden, kavramadan 
bu coğrafyada olup biteni anlamak mümkün de-
ğildir. Bütün bu çalışmalar, yeni sömürgeciliği 
hâkim kılmak için yapılmaktadır.

Dünya Hâkimiyeti İçin “Yeni Sömürgecilik Yaklaşımı”

ABD Başkanı Hayes (1876); Amerikan hükü-
meti şirketlerin, şirketler tarafından, şirketler için 
yönetildiği bir hükümettir.” Şeklinde yaptığı ta-
nımlama ile ABD’nin özünde bir şirket devlet ol-
duğunu ortaya koymuştur.17 ‘ABD’yi İsrail ege-
menleri ve Yahudi sermayesi ile bağlantıları olan 
400 Amerikan zengini yönetmektedir’18. Ame-
rikan Merkez Bankası FED, 7 Siyonist bankerin 
elindedir. ‘ABD şirket devleti’, dünyayı sömürge-
leştirmek için bir mücadele vermektedir:

“Eski ABD başkanlarından Woodrow Wilson: 
Mademki ticaret milli sınırları tanımıyor ve ma-
demki imalatçı dünyayı Pazar olarak görmek isti-
yor; onun ülkesinin bayrağı da kendisini takıp et-
meli ve milletlerin ona kapalı olan kapıları kırıl-
malıdır. Para babalarının elde ettiği tavizler, dik 
kafalı milletlerin egemenliklerinin ayaklar altına 
alınması pahasına da olsa, devletin bakanları tara-
fından korunmalıdır. Dünyanın hiçbir köşesi bıra-
kılamayacak veya ihmal edilemeyecek şekilde sö-
mürgeler oluşturulmalı veya edinilmelidir.”19

ABD merkezli şer ittifakının yeni sömürgeci-
lik anlayışında, çok mecbur kalınmadıkça, aske-
ri işgal, askeri darbe yoktur. Askeri işgalin yeri-
ni kültürel, ekonomik ve bürokratik işgal almış-
tır; Kadife darbeler almıştır. Ülkelerin kendi ken-
dilerini gönüllü olarak sömürgeleştirmelerine iliş-
kin yeni metot ve politikalar geliştirilmiştir. Bu-
nun için ‘serbest piyasa’, ‘özel sektör’ ve ‘özelleştir-
me’ putları ihdas edilmiştir. Şer ittifakı tarafından 
bütün ülkelere, özelleştirilme yapılmasının daya-
tılması ve bütün özelleştirmelerde yabancı ortak 
şartının istenmesi, yabancıların hisse edinmele-
ri ile ilgili limitlerin kaldırılması ve halkın yöne-
timdeki etkisini kıracak tarzda “üst kurullar” de-
nilen dokunulamaz mekanizmalar oluşturulma-
sı20, yeni sömürgecilik anlayışının en temel karak-
teristikleridir:

“Sömürgecilik, doğrudan askeri ve politik gü-
cün uygulanması olarak algılanır. Aslında bağımlı 
ülkelerin sosyal ve ekonomik kurumlarının met-
ropolitan merkezlerin ihtiyaçlarına göre tekrar şe-
killendirilmesi gereklidir. Bir kez bu yeniden şe-
killendirme başarıya ulaşırsa, ekonomik güçler 
(uluslar arası fiyatlandırma, pazarlama ve finan-
sal sistemler), devam etmek ve aslında ana ülke 
ve sömürü arasındaki hâkimiyet-sömürülme iliş-
kisini güçlendirmek için tek başlarına yeterlidir-
ler. Bu koşullar altında sömürgeye esas olan hiç-
bir şey değiştirilmeden resmi politik bağımsızlığı 
verilecek ve sömürgeye gerçek işgal nedeni olan 
konularda ciddi bir biçimde karışılmayacaktır.”21

Kapitalizme Alternatif Olabilecek 
 Tüm Sistemlerin Yok Edilmesi

Uluslararası sermaye imparatorluğunun yayıl-
masına engel olabilecek tüm gelişmeler, tüm ülke-
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ler, tüm uyanışlar ve tüm alternatif arayışlar, mut-
laka yok edilmesi gereken bir tehlike ve bir düş-
man olarak görülmektedir. Çizilen strateji, ideo-
lojik karakterli uluslararası Siyonist sermaye ile 
diğer uluslararası sermayeler arasında bir ortak-
lık oluşturmaya dayanmaktadır. Siyonist sermaye-
nin gizli dünya hâkimiyeti hedefinin, arka plan-
da kalmasını sağlamak için; ana amaç ve hedef, 
sadece kapitalist sistemin “maksimize edilmiş bir 
kâr güvenliği” şeklinde gösterilmektedir. Böylece, 
tüm farklı uluslararası sermaye güçlerinin birlikte 
hareketi sağlanmak istenmektedir:

“Emperyalistlerin tek endişesi özel yatırımlar 
değildir. Dünya çapındaki sınıf sistemini koru-
mak temeldir. Tek tek menkul ve gayrimenkuller-
den daha önemlisi, yatırım ve kârdan oluşan bü-
tün süreçtir. ABD askeri müdahalelerinin en dik-
kat çekici iki tanesi olan 1918’den 1920’ye kadar-
ki Sovyet Rusya ve 1954’ten 1973’e kadarki Viet-
nam müdahalelerinde, yatırımcıların çoğu Ame-
rikalı değil, Avrupalıydı. Bu ve benzeri başka ör-
neklerde, amaç rakip toplumsal düzenlerin orta-
ya çıkmasını önlemek ve kapitalist bağımlı devlete 
karşı işleyebilir tüm alternatifleri ortadan kaldır-
maktı... Tehlikede olan şu ya da bu Üçüncü Dün-
ya ülkesindeki yatırımlar değil, bütün bir uluslar 
ötesi yatırımlar sisteminin uzun vadeli güvenliği-
dir. Bağımsız bir gelişme rotası izleyen hiçbir ül-
kenin, öteki halklar için tehlikeli bir örnek oluş-
turmasına izin verilmemelidir.”22

“Kaostan Kaynaklanan Düzen” Teorisine Göre 
“Kanton Bölgeli Konfederal Yapı”

 ABD’de, Brookings Enstitüsü’nce Haziran 
2015’te hazırlanan raporda, “Suriye’nin kantonla-
ra ayrılması” ön görülmektedir. Rapora göre, ge-
linen aşamada, “güvenli bölgeler” oluşturulma-
lı, sonra bu bölgeler, “özerk bölgeye” dönüştürül-
meli ve sonra da “konfederal bir Suriye” kurul-
malıdır. Oluşturulacak özerk bölgelerde, öncelik-
le, “seçilmiş bir insan unsurunun eğitilmesi sağla-
nacak; ardından yönetim organları oluşturulacak-
tır”. Brookings’in stratejisine göre, “arazide sava-
şacak esas kuvvetler, yerel güçler olacaktır”. An-
cak güvenli bölgeler(Kantonlar), ABD önderliğin-
deki koalisyon güçleri tarafından oluşturulacak ve 
korunacaktır. Türkiye de bu kantonlaşmaya ortak 
edilecektir.23

Brookings’in Raporunda öngörülen strateji ile 
“Kaostan Kaynaklanan Düzen” stratejisini birlik-
te ele alıp değerlendirdiğimizde, altı aşamalı bir 

strateji uygulanmak istendiği rahatlıkla görülebi-
lecektir:

Birinci Aşama: Hedef ülkelerde tüm otoritele-
ri yıkarak, toplumu etnik, dini ve mezhebi olarak 
birbiri ile savaştırarak, herkesin herkese düşman 
olduğu bir kargaşa ortamı meydana getirmek. 
İkinci Aşama: Kaostan yorgun düşmüş, iç göçler-
le dini, mezhebi ve etnik olarak ayrışmış olan coğ-
rafyada küçük “güvenli bölgeler” meydana getir-
mek Üçüncü Aşama: Oluşturulan “güvenli bölge-
leri”, “özerk bölgeler” haline getirmek. Dördüncü 
Aşama: Eski sistemin mensupları tasfiye edildiği 
için yeni yönetimde görev alacak yeni insan un-
suruna ihtiyaç vardır. İlgili bölgeden yeterli sayıda 
insan alınıp ülke dışına götürülecek ve şer ittifa-
kının öngördüğü yerlerde, yeni sömürgeciliğe hiz-
met edecek tarzda 2-3 yıllık bir eğitime tabi tutu-
lacak, sonra da ülkelerine geri getirilip özerk kan-
ton bölge yönetimine getirilecektir. Beşinci Aşa-
ma: Birbirlerine düşman olan özerk kanton bölge-
leri, konfederal bir devlet yapısına dönüştürmek. 
Altıncı Aşama: Birbirine düşman olan kanton böl-
ge yönetimlerinin birlikte çalışma imkânı olmaya-
cağından, onları ayrıştıracak politikalar uygulaya-
rak kanton bölgeleri ayrı devletlere dönüştürmek.

Şüphesiz ki öngörülen bu strateji, bugünden 
yarına sonuç alabilen bir strateji olarak değerlen-
dirilmemelidir. Çatışan tüm dinamiklere bağlı ola-
rak uzun vadeli bir strateji olarak düşünülmelidir. 
Bu yaklaşım, açık bir şekilde Irak’ta uygulanmış-
tır. Birinci Körfez Harekâtı ile Irak bombalanmış, 
Saddam kuvvetlerine uçuşa yasak, güvenli bölge-
ler ilan edilmiş; sonra da, “kuzeyde Kürtler, orta-
da Sünniler ve güneyde Şiiler” şeklinde bir psiko-
lojik harekât yürütülerek Irak, Kürt, Sünni ve Şii 
şeklinde gayrı resmi özerk bölgelere bölünmüştür. 
Bu esnada, Barzani bölgesinden 3-4 bin peşmer-
ge alınıp ABD’ye götürülmüş ve 2-3 yıllık bir eği-
time tabi tutulmuş; İkinci Körfez Harekâtı’yla Irak 
işgal edilmeye başlandığında, bu insan unsuru ge-
tirilip Kuzey Irak bölgesine yerleştirilmiştir. Irak, 
konfederal bir devlet şeklinde yeniden yapılandı-
rılmıştır. Irak’ta seçimler yapılmakta, cumhurbaş-
kanı, başbakan, milletvekilleri seçilmekte, parla-
mento ve hükümet oluşmaktaydı. Fakat seçimler-
le oluşan merkezi hükümet, Irak’ı hiçbir zaman 
yönetmemiş, yönetememiştir. Barzani’nin başkan-
lığını yaptığı özerk Kürdistan bölgesi, merkezi hü-
kümete bağlı olarak çalışmamış ve çalışmamakta-
dır. Çünkü baştan beri ayrı bir devlet olarak tasar-
lanmıştı, amaç buydu.
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Bu noktada; ABD’nin Irak işgali sonrasında 
eski CIA şefi Graham Fuller’in, Irak’ın Kuzeyinde 
ABD’nin öngördüğü bir Kürt devletinin kurulması 
ile ilgili, Türkiye’yi tehdit ettiği ifadeleri göz önü-
ne alırsak mesele daha iyi açıklığa kavuşacaktır:

“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 Kürd’ün PKK’yı kendi 
durumlarını düzeltecek bir kuruluş olarak gördü-
ğü ve en azından sempati duyduğu değerlendiril-
mektedir. Kısacası artık liberal politikaların Kürt-
lerin Irak, İran ve Türkiye’de ‘self-determination’ 
arayışlarını önlemek için yetersiz kalabileceği kıy-
metlendirilmektedir. Kürtlerin bu üç ülkede giri-
şeceği 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 çalışırsa 
ortaya çıkacak sonuç tehlikeli ve masraflı olabi-
lir. 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.”24

İngiltere, ABD, İsrail yetkililerinin açıklamala-
rı, kantonlaşmış bir Suriye projesinin Şer ittifakı-
nın ortak kararı olduğu anlaşılmaktadır: İngiltere 
Dışişleri Bakanı: “Esad rejiminin kurumları çöker-
se, Suriye’de istenilen sonuç alınamayacaktır. İs-
tenilen sonuç, Suriye rejiminin başında siyasi bir 
değişikliğin olması ve böylece devletin temel alt-
yapısı korunarak, tüm ılımlı grupların paylaştığı 
siyasi bir meşruiyetin oluşmasıdır”25.

İsrail Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı 
Moşe Yalon: Suriye, şimdiden yarı-bağımsız yapı-
lara bölünmüştür. Dürzîler güneydeki belirli alan-
larda yoğunlaşırken, Suriyeli Kürtler de kuzey-
de... Doğuda ise IŞİD gibi Sünni unsurlar vardır.” 
(Sputnik, 21 Temmuz 2015)26

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry: “Bizim IŞİD 
ile mücadele konusundaki kararlılığımız, büyük 
ihtimalle yıllar içinde karşılığını bulacaktır. Ku-
zeyde ve Batıda Kürt birlikler cesurca savaşıyor ve 
Sünni aşiretler de sahaya çıkmaya başladı.”27.

İngiltere Başbakanı David Cameron: “Radikal 
İslâmcı tehditlerle mücadele için beş yıllık yeni bir 
plan yaptık”28.

John Kerry ve David Cameron’un bu açıkla-
maları, Suriye sorunu, bölünme sağlanana kadar 
daha uzun yıllar devam edeceği anlamına gelmek-
tedir. Türkiye’yi yönetenler, artık bu planı görme-
li, yeni politikalar üretmelidirler.

“Güvenli Bölge” Karmaşası

ABD’nin kullandığı “güvenli bölge” kavramı 
ile Türkiye’nin kullandığı “güvenli bölge” kavramı 
aynı anlamda değildir. Tarafların kavramlara yük-
ledikleri anlamlar farklıdır. Türkiye güvenli böl-
ge yaklaşımı ile Türkiye’ye göçü engellemeye, göç 
dalgasını, Suriye topraklarında tutmayı hedefler-
ken; ABD, güvenli bölge yaklaşımı ile Suriye’nin 
bölünmesi için kantonal bölge inşa etmeyi hedef-
lemektedir. Türkiye’deki üstleri de, güvenli bölge 
inşa etmede Esed’e veya çizilen sınırları ihlal ede-
cek Suriye’de çatışan örgütlere karşı caydırıcı veya 
imha edici bir güç olarak kullanmak istemektedir.

ABD, “güvenli bölge” yaklaşımı ile Türkiye 
ile arasında ortak bir payda oluşturup Türkiye’yi 
yanıltmakta, aldatmakta, istismar etmekte ve 
Türkiye’yi, Suriye’yi bölme planına dolaylı bir şe-
kilde dâhil emektedir.

“Konfederal Suriye” Projesi

Dün Irak için çizilen strateji, bugün Suriye için 
çizilmiş ve IŞİD, PYD, YPG, PKK taşeronluğunda 
uygulamaya sokulmuştur. Irak-Suriye Hattında 
IŞİD, PYD, YPG, PKK’ya bu iki ülkede kurulacak 
devletçiklerin haritası çizdirilmektedir. İcra edilen 
stratejinin amacı, etnik, dini ve mezhebi olarak 
iç göç sağlanarak bölgeleri, kendi içlerinde etnik, 
dini ve mezhebi olarak homojenleştirmektir. Ko-
alisyon güçleri, etnik, dini ve mezhebi olarak ay-
rışmış olan bölgeleri, güvenli bölge olarak ilan et-
mek, kantonlaştırmak, özerkleştirmek ve devlet-
leştirmek amacına dönük olarak koruyacaktır.

Bir arada olmaları mümkün görülmeyen IŞİD, 
PYD, PKK ve ESED arasında Türkiye’ye karşı, şim-
dilik, gizli, güçlü bir ittifak vardır. Bu ittifakın ar-
kasında, yaptıkları tüm karşıt açıklamalara rağ-
men Şer ittifakı da bulunmaktadır. Suriye çöker-
ken Türkiye’yi de çökertmek istemektedirler. Ana 
stratejinin hedefi budur. Evet siyasi iktidar bunu 
görmeli, tedbirlerini almalıdır.

Bugün şer ittifakı IŞİD’in değişik operasyonla-
rı ile meydana getirilen göç dalgasının ardından, 
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Peşmerge, PYD-YPG güçleri, Kürt nüfusun yaşadı-
ğı Kerkük, Tel Ebyad, Kobani ve Afrin gibi bölge-
lerde kontrolü ele geçirmişlerdir. Bu bölgeler ara-
sındaki topraklarda yaşayan farklı etnik ve mezhe-
bi unsurları da göç ettirerek, Irak’ın Kuzeyinden 
Akdeniz’e uzanan, adına “Kürt koridoru” dedik-
leri “özerk” bir bölge inşa etmek istemektedirler. 
Bugün 911 km.lik Türkiye-Suriye sınırının yak-
laşık yüzde 70’lik bölümü olan 632 km.si PKK/
PYD’nin kontrolüne geçmiştir.29 Hedef Lazkiye li-
manına kadar olan bölgeyi, kontrol altına almak; 
bunun için de yöre halkını göç ettirmektir.

Türkiye, Suriye’nin Kuzeyindeki bu oluşuma, 
şiddetle karşı çıkmakta ve askeri müdahalede bu-
lunacağını beyan etmektedir. Buna karşılık Şer it-
tifakı, IŞİD’e karşı PYD’yi hatta Esed’i ortak ola-
rak kabul etmektedir. Nitekim ABD tarafından ya-
pılan son açıklamalardan birinde, PYD’nin müt-
tefikleri olduğu, Türkiye’nin PYD’ye saldıramaya-
cağı uyarısı yapılmış, Türkiye de böyle bir saldırı 
düşüncelerinin olmadığını deklare etmiştir. 

Türkiye’yi Bekleyen Tehlike:
Türkiye’de “Özerk Bölgeler”/”Kanton Bölgeler” İlanı

Şer ekseni, bir taraftan Irak-Suriye hattın-
da “kaostan kaynaklanan düzen” teorisine uy-
gun “Kanton Bölge” inşa ederken; diğer taraftan 
Türkiye’de de, PKK-HDP üzerinden özerk bölge 
çalışmaları yapmaktadır! Zaman zaman HDP yö-
neticileri “barajı geçemezsek biz de kendi mecli-
simizi kurarız, özerklik ilan ederiz” tarzındaki çı-
kışları, bir tesadüf ya da tehdit değildir. Tam ter-
sine bir psikolojik harekât yürütülerek psikolojik 
bir alt yapı, bir zihin inşa edilmeye çalışılmakta-
dır. Medyada değişik zamanlarda yer alan bilgile-
re göre Şer ekseninin taşeronu PKK, “Ağrı, Kars-
Kağızman, Iğdır, Doğu Beyazıt, Ardahan, Göle ve 
Erzurum’un bir bölümünde” kanton bölge inşa 
edebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış, hatta 
bu amaçla “Kandil’deki PKK liderlerinden Cemil 
Bayık, en yakın adamlarından Yusuf Şek’i sözde 
eyalet sorumlusu olarak bölgeye göndermiştir. Ve 
Ermenistan üzerinden lojistik destek sağlanacak-

tır.30. Olaylar, eylemler zincirine dikkatlice baktı-
ğımızda, PKK militanlarının en çok boy gösterdi-
ği, askeri yığınak yaptığı, karakol ve halk mahke-
mesi kurduğu, kimlik kontrolü yaptığı bölge bu 
bölgedir.

Ordunun, PKK-IŞİD operasyonundan sonra 
Tunceli havzasında olayların tırmanışa geçtiği ve 
Tunceli’nin bazı ilçelerinde “özerklik” ilan edildi-
ği göz önüne alındığında, yaklaşan tehlikenin bü-
yük olduğu görülebilir. PKK-HDP yöneticilerinin 
zaman zaman savunma amaçlı olarak halkı silah-
lanmaya çağırmasını, “kanton bölge” inşa etmenin 
psikolojik ve fiziki kilometre taşları olarak değer-
lendirmek bir zarurettir, bu strateji görülmelidir.

Şer ittifakı, hem Türkiye’de, hem Irak-Suriye 
hattında, hem de tüm dünyada PKK-PYD’yi meş-
rulaştırmak için IŞİD’i kullanmaktadır. PKK-
PYD’nin silah kullanması, meşrulaşmakta ve terör 
örgütü listesinden çıkarılmaktadır. Kobani, Suruç 
operasyonlarına bu açıdan da bakılmalıdır. HDP 
eş başkanı Figen Yücedağ’ın, “Biz sırtımızı YPJ’ye, 
YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve 
savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz”31 şeklin-
deki deklaresi bu bağlamda değerlendirilmelidir, 
boşa söylenmemiştir, hedeflidir.

Türkiye’de kanton bölgelerin oluşması için kar-
gaşa çıkarılması gerekmektedir. Kaos, sadece PKK 
kullanılarak gerçekleştirilemez. Bunun için daha 
başka örgütlerin bu bölgeye sızdırılması lazımdır:

“Times dergisinin Ortadoğu muhabiri Tom 
Coghlan: “IŞİD’in uyuyan hücrelerini ve Cihadçı-
ların destek ağını kullanarak Türkiye’de daha faz-
la istikrarı bozan gayretlere girmesi beklenmelidir. 
Bu amaçla ülkenin turizm sektörünü hedef alarak 
yıkıcı işlere girebilir.”32

Irak-Suriye hattının sosyokültürel ve sosyo-
ekonomik yapısı ile Türkiye’nin sosyo-kültürel 
ve sosyo-ekonomik yapısı nispeten benzerdir. Şer 
ekseni, Irak-Suriye hattında kazandığı deneyi-
mi, Türkiye’nin şartlarına uyarlayarak Türkiye’de 
uygulamak istemektedir. Bugün Suriye’de PKK, 
KCK, PYD ile Suriye Süryani silahlı savunma gücü 
MFS arasında güç birliği sağlanmıştır. PKK, MFS 
üzerinden “Christian Army” ile dirsek temasında 
bulunmaktadır. Bunun manası, Avrupa, Amerika, 
Asya ve Afrika’dan Hıristiyan savaşçıların bölgeye 
gelmeye başlayacağıdır.33

Dolayısıyla, şer ittifakının patronluğunda PKK, 
KCK, PYD, YPG, DHKP-C, bazı Hıristiyan, Ezidi, 
Ermeni, sosyalist, Alevi sol yapılar arasında cid-
di bir ittifak oluşturulmaktadır. Bu ittifaka, boğaz-
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da oturan küresel, işbirlikçi, aşiret ve baronları da 
eklediğimizde Türkiye’de, “kaostan kaynaklanan 
düzen” teorisyenlerinin istediği aktörler tamam-
lanmış olmaktadır. Kaosun meydana gelebilmesi 
için bu kargaşa aktörleri, 12 Eylül 1980 öncesin-
de olduğu gibi, başta devletin resmi güçleri olmak 
üzere her kesime ve her yapıya saldıracaklar, on-
ları sahaya inmeye zorlayacaklardır.

Sonuç: Şer İttifakına Karşı Birleşik Cephe Hareketi

Suruç provokasyonu ile birlikte Türkiye’de 
Taksim kadife darbesinin 12. aşamasına geçilmiş-
tir. Kaostan kaynaklanan bir düzen kurulmak is-
tenmektedir. Bu nedenle bugün Irak-Suriye hat-
tında olan olaylara ve Türkiye’de Suruç’la beraber 
başlayan terör sarmalına, yukarıdaki açıklamalar 
açısından bakmak, ona göre uygulanan stratejileri 
gözden geçirmek ve yeni şartlara bağlı olarak yeni 
stratejiler geliştirmek kaçınılmaz/ihmal edilmeye-
cek bir zarurettir.

Oluşturulmak istenen kargaşa ortamında köy, 
ilçe bazında bile olsa özerk yapı ilanları çok sık 
yapılabilir. Bu yolla, toplumun her kesimi tahrik 
edilmek ve gerilim tüm ülkeye yaygınlaştırılmak 
istenecektir. İvedilikle yapılması gereken şey, olay-
ları gerçekleştirenlerin ve arkalarındaki stratejik 
aklın deşifre edilmesidir. “Üst Akıl” diye ifade edi-
len aklın kimliğinin, niyetinin ve stratejisinin de-
şifre edilmesi, mücadelenin ona yönlendirilmesi, 
kamuoyunda itibarının yok edilmesi gerekmekte-
dir. Bu güç ile piyonları arasındaki işbirliğinin bel-
gelere dayanarak afişe edilmesi, halkımızın sağdu-
yusunu harekete geçirtecek ve işbirlikçilerin yok 
edilmesi için temizlik hareketini başlatacaktır.

Bölgede PKK, PYD, IŞİD ve DHKP-C ittifakı ile 
meydana getirilmek istenen, tam da bu kaostur. 
Bu kaostan çıkış, NATO’nun ya da ABD önderli-
ğindeki “Koalisyon güçlerinin” askeri müdahalesi 
ile başarılamaz. Kaosun bizzat müsebbibi bunlar-
dır. Kaostan çıkış, bölge güçlerinin geçmişe takılıp 
kalmadan işbirliği yapması ile başarılabilir.

Şer ittifakına karşı hem ülke içinde hem de 
bölgede bir birleşik cephe hareketi kurulmadan, 
gerekli güvenlik ortamı sağlanmadan bir erken se-
çimin ya da tekrar seçimin ne getirip ne götürece-
ği belirsizdir, merakı muciptir. Bunun içinde bel-
li bir zamana ihtiyaç vardır. Bazı partilerden oy 
transferine dayalı basit seçim taktikleri, tehlikenin 
yeterince görülemediği anlamına gelmekte olup 
kadife darbeci kadronun işine yarayabilir.

Evet, henüz vakit varken.
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oyundaki yansımaları Körfez üzerinden 
İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da 
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Dün Irak için çizilen strateji, bugün 
Suriye için çizilmiş ve IŞİD, PYD, 
YPG, PKK taşeronluğunda uygulama-
ya sokulmuştur. Irak-Suriye Hattında 
IŞİD, PYD, YPG, PKK’ya bu iki ülkede 
kurulacak devletçiklerin haritası çiz-
dirilmektedir. İcra edilen stratejinin 
amacı, etnik, dini ve mezhebi olarak iç 
göç sağlanarak bölgeleri, kendi içlerin-
de etnik, dini ve mezhebi olarak homo-
jenleştirmektir. Koalisyon güçleri, 
etnik, dini ve mezhebi olarak ayrışmış 
olan bölgeleri, güvenli bölge olarak 
ilan etmek, kantonlaştırmak, özerk-
leştirmek ve devletleştirmek amacına 
dönük olarak koruyacaktır.
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Y unanistan, 20 
Eylül’de son do-

kuz ayda üçüncü 
kez sandık başına 
gidecek. 25 Ocak 
2015’te gerçekleş-
tirilen seçimler-
den sol ittifak SYRI-
ZA, zaferle ayrıl-
mış ancak hüküme-
ti tek başına kura-
cak çoğunluğa ula-
şamadığı için milliyetçi ANEL’le koalisyon gerçek-
leştirilmişti. Bu gelişme bile aslında SYRIZA’nın 
Avrupa’nın uzunca bir süredir beklediği “sosyalist 
hayalet” olamayacağını gösteriyordu. Buna rağ-
men sol / sosyalist kesimlerin üzerinde en az dur-
dukları husus bu milliyetçi koalisyon oldu. Za-
man zaman faşizme varabilen söylemler üreten 
ANEL’le koalisyon sol / sosyalist kesimlerin ilgi-
sini çekmedi. 

Avrupa Birliği ile yürütülen müzakereler ise 
daha dikkat çekiciydi. Avrupa’nın maliye politika-
sını belirleyen kurumlarla yürütülen müzakereler-
de Yunanlıların uzlaşmaz tavrı sosyalist hareket-
lerde ilgi çekici bir heyecan yaratmıştı. Neticede 
Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a sunduğu plan re-
feranduma götürüldü. SYRIZA lideri Tsipras refe-

randumdan “hayır” 
çıkması yönünde 
kampanya yürüttü. 
Öyle ki bu referan-
dum Yunanistan’da 
ve Avrupa’da bir 
anda Yunanistan’ın 
Avrupalı kimliği tar-
tışmasına dönüştü.1 
Alain Badiou bu tar-
tışmayı Avrupalı ge-
ricilerin tartışması 

olarak niteleyerek aslında SYRIZA’yı da bu gerici 
blok içerisinde konumlandırıyordu zira referan-
dumdan  “hayır” neticesi çıktığında Tsipras bü-
yük bir heyecana kapılarak referandum neticesi-
nin Yunanistan’ın Avrupa’dan ayrıldığı anlamına 
gelmediğini ifade etmek durumunda kaldı. Ardın-
dan da Yunanistan’ı Avrupa’dan kovmasınlar diye 
içerisinde Yunanistan’a özgü bir de düyun-u umu-
miye içeren tedbirler paketini kabul etti.

Bazı araştırmacılara göre Tsipras’ın kabul et-
mek zorunda kaldığı paket, AB tarafından sunu-
lan ve referandumda reddedilen paketten daha 
ağır koşullar içeriyordu. Fakat özellikle radikal sol 
çevrelerin ilgilendiği paketin içeriği değil, pake-
tin Avrupa sosyalizmine son birkaç yıldır rol mo-
del olarak sunulan Tsipras tarafından nasıl kabul 

SYRIZA’nın seçim zaferini domino etkisi yaratacak bir ilk hareket olarak değerlendiren 
sol / sosyalist çevreler bir anda SYRIZA’nın Yunanistan’daki sınıfsal yarılmayı 
bilinçli bir sınıf hareketine dönüştürme potansiyelinden yoksun, konjonktürel bir 
ittifak olarak ele almaya; SYRIZA içerisinden daha devrimci ve daha örgütlü bir 
partinin devrimi vuzuha erdirebileceğini ileri sürmeye başladılar. Dahası SYRIZA’nın 
Avrupa karşısındaki yenilgisi solda bir “ihanet” olarak değerlendirilmeye başlandı.

-Ricat Eden Devrim- 
Yunanistan’dan Türkiye’ye 
Hayal Kırıklığı Manzaraları

Öner BUÇUKCU

Aleksis Çipras



15

 Umran • Eylül 2015

  RİCAT EDEN DEVRİM 

edildiği idi. Tsipras koşulları ne kadar yumuşatıl-
mış olursa olsun AB tarafından önerilen hiçbir pa-
keti kabul etmemeliydi ki Avrupa sosyalizmi bu 
radikalleşme sürecinden kendisine yol bulabilsin-
di. Ama Tsipras Avrupa sosyalizmine yol yaratma 
kaygısıyla değil, Yunanistan’ı bir biçimde düzlü-
ğe çıkarma kaygısıyla hareket etti. Neticesi ise sol 
/ sosyalist kesimlerde tarifi imkânsız bir hayal kı-
rıklığı oldu.

Zizek Ne Der Bu İşe?

SYRIZA’nın seçim zaferi-
ni domino etkisi yaratacak 
bir ilk hareket olarak değer-
lendiren sol / sosyalist çev-
reler bir anda SYRIZA’nın 
Yunanistan’daki sınıfsal ya-
rılmayı bilinçli bir sınıf ha-
reketine dönüştürme potan-
siyelinden yoksun, konjonk-
türel bir ittifak olarak ele al-
maya; SYRIZA içerisinden 
daha devrimci ve daha ör-
gütlü bir partinin devrimi 
vuzuha erdirebileceğini ile-
ri sürmeye başladılar. Dahası 
SYRIZA’nın Avrupa karşısın-
daki yenilgisi solda bir “iha-
net” olarak değerlendirilme-
ye başlandı. Daha birkaç ay 
önce kravatsız, ateist, evli ol-
madan bir kadınla birlikte 
yaşayıp çocuk sahibi olma-
sı övülen, Türkiye’de Sela-
hattin Demirtaş’a da rol mo-
del olarak sunulan Tsipras’ın 
bir anda “hain” pozisyonuna 
gelmesi sosyalist solun hayal 
kırıklığının boyutunu bir öl-
çüde gösteriyor.

Bu hayal kırıklığını en iyi anlatan makaleler-
den birisini Tarık Ali kaleme aldı. Mesele dergisi-
nin Ağustos 2015 sayısında tercümesine yer ver-
diği makalesinde SYRIZA hükümetiyle Troyka 
arasındaki müzakereler, referandum ve referan-
dum sonrası alınan tedbir kararlarını içeren sü-
reci “utanç verici bir altı ay” olarak değerlendiri-
yor. Ve aslında çok daha önemli bir başka tespitte 
daha bulunuyor. Ali’ye göre “radikal politikacılar 

ne kadar işe yaramaz olduklarını çoğu zaman kriz 
dönemlerinde keşfederler.” SYRIZA ve Tsipras için 
de olan galiba budur. 2 SYRIZA, Avrupa’dan kop-
mayı göze alan kitlelere sırtını döndü yazarın ana-
lizine göre. Ancak bu analiz Yunanistan sosyolo-
jisini ortaya koymaktan ziyade Britanya’da yaşa-
yan bir solcunun hayal kırıklığını daha net yansı-
tıyor galiba. 

9 Temmuz’da referandum neticeleri açık-
landıktan sonra SYRIZA ve Yunanistan çerçeve-

sinde sola dair çıkarımlar-
da bulunduğu 11 madde-
yi yayımlayan3 Alain Badiou 
SYRIZA’nın devrimci potan-
siyeline dair epeyce bir ih-
tiyat payı bıraktığı için va-
rılan anlaşmadan Tarık Ali 
kadar büyük bir utanç duy-
mamış olmalı. Badiou bu 
11 maddede SYRIZA’nın da 
Podemos’un da sol hareket 
olduğundan şüphe duydu-
ğunu; Avrupa’da sol bir ha-
reketin bulunmadığını fakat 
SYRIZA ve Podemos gibi kit-
lesel memnuniyetsizlikleri 
pratiğe dönüştüren hareket-
lerin bir umut ışığı taşıdığını 
ifade etmişti ve referandum-
dan çıkan hayır oyunu da bu 
çerçevede oldukça umutlu 
biçimde karşılamıştı. 

SYRIZA’nın sol potansi-
yelini önemsemeye devam 
eden birkaç düşünürden bi-
risi galiba Slavoj Zizek. Bir-
kaç yıl önce Yunanistan’da 
katıldığı bir programda 
SYRIZA’nın Avrupa’yı değiş-
tirebileceği yollu ifadeleriy-

le dikkat çeken Zizek4, iktidar deneyiminden son-
ra SYRIZA’nın kötü yönetiminden değil Merkel 
ve IMF’in hesapsız sertliğinden yakınır hale gel-
miş durumda. Bunu Deluze’ün ünlü “Eğer başka-
larının hayallerine kapılmışsanız, mahvolmuşsu-
nuzdur” cümlesiyle daha sert bir biçimde ortaya 
koyuyor. Burada cümlenin tercümesinde oldukça 
edepli bir kelime tercih ettiğimizi ifade etmeden 
geçmeyelim.5

Tsipras’ın erken seçim kara-
rı almasının arkasında 
SYRIZA içerisinde her geçen 
gün genişleyen bir radi-
kal sol muhalefetin varlığı. 
Aslında birden fazla fraksi-
yonun bir araya gelmesin-
den ortaya çıkan ve dolayı-
sıyla bütünleşik bir siyasal 
programı olmayan SYRIZA, 
şimdi sepetteki çürük mey-
veleri temizleyerek daha net 
bir parti programı ortaya 
koyabilmek maksadıyla 
erken seçime gidiyor. Diğer 
bir deyişle 20 Eylül seçim-
leri SYRIZA açısından par-
tinin iktidar sorumlulu-
ğunu taşımasını önleyen 
radikal sol parti içi muha-
lefetin tasfiyesi anlamına 
geliyor.
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Marjinallerin İdolü Marjinalleri Tasfiye Ederken

Tsipras’ın erken seçim kararı almasının arka-
sında SYRIZA içerisinde her geçen gün genişleyen 
bir radikal sol muhalefetin varlığı. Aslında birden 
fazla fraksiyonun bir araya gelmesinden ortaya çı-
kan ve dolayısıyla bütünleşik bir siyasal programı 
olmayan SYRIZA, şimdi sepetteki çürük meyvele-
ri temizleyerek daha net bir parti programı orta-
ya koyabilmek maksadıyla erken seçime gidiyor. 
Diğer bir deyişle 20 Eylül seçimleri SYRIZA açı-
sından partinin iktidar sorumluluğunu taşıması-
nı önleyen radikal sol parti içi muhalefetin tasfiye-
si anlamına geliyor.

Tsipras’ı erken seçim kararı almaya götüren 
süreç AB’nin tedbirler paketinin meclisten geçme-
si sonrasında başladı. Öyle ki Tsipras AB ile an-
laştıktan sonra Meclis’teki bazı memorandumları 
sağ partilerin desteğiyle geçirebilir hale gelmişti. 
Böyle bir durumda hükümetin uzun süreli devam 
etmesi mümkün değildi. Dahası bu kadar güçsüz 
bir hükümetin ülkedeki kötü gidişin tek sorum-
lusu olma durumu, SYRIZA’nın orta vadede san-
dığa gömülmesi ile neticelenecekti. Bu sebepler-
le uzunca bir süredir Tsipras’ın böyle bir erken se-
çim kararı alacağı konuşuluyordu.

Yapılan bazı analizler 20 Eylül’de gerçekleşti-
rilecek seçimde referandumda %62 dolayındaki 
“hayır” seçmeninin Anartasya ve Yunanistan Ko-
münist Partisi’ne kayacağını; SYRIZA’nın ise cid-
di bir yenilgi alacağını iddia ediyor. Yunanistan 
Komünist Partisi ülke sosyalist geleneğinin en 
eski siyasal organizasyonu. 25 Ocak seçimlerin-
den hemen sonra SYRIZA hükümetinin kapita-
lizme alternatif bir sistem geliştiremeyeceğini; bu 
sisteme göbekten bağlı olduğunu duyurmuştu. 
Türkiye’de olduğu gibi Yunanistan’da da bu par-
ti çeşitli sosyalist akımlar tarafından zaman zaman 

“milliyetçilik”le itham ediliyor. Yunanistan Komü-
nist Partisi’nin ekonomik krize önerisi ise oldukça 
net, Avrupa kapitalizmi ile tüm bağları koparmak. 
Yunanistan’da daima varlık göstermesine rağmen 
Komünist Parti’nin SYRIZA benzeri bir başarı elde 
etmesi, her ne kadar derinleşen kriz seçmen dav-
ranışlarını radikalleştirme potansiyeli taşıyor olsa 
da, zor.

Anartasya ise SYRIZA içerisindeki radikal sol 
bloklardan birisi. Türkçeye “Devirmek için Anti-
Kapitalist Radikal Sol” diye tercüme edilebilir. Si-
yasal hareketin kısaltması olarak kullanılan bir 
başka sözcük Anratasia Yunancada ayaklanmak, 
isyan etmek anlamına da geliyor. 2009 yılında çe-
şitli radikal sol yapıların katılımıyla oluşan bu si-
yasal organizasyonun da ciddi bir parti örgütlen-
mesine sahip olduğu iddia edilemez. Dolayısıyla 
Anartasya’nın da Yunanistan’da ortaya çıkan sınıf-
sal yarılmayı bilinçlilik düzeyine çıkaracak bir ör-
gütlülük içerisinde olduğu söylenemez.

HDP’nin SYRIZAlaşması İhtimali

SYRIZA, Türkiye’de de dikkatle takip ediliyor. 
Sebebi Türkiye’deki sosyalist hareketlerin SYRIZA 
önderliği gibi bir önderlikle bir araya gelebilece-
ğine dair romantik beklenti. O yüzden SYRIZA’yı 
var eden sosyoloji ve uluslararası konjonktür üze-
rinde durmak yerine SYRIZA dışı alternatifle-
rin büyük bir başarı kazanacağı umudu yayılma-
ya çalışılıyor. Bu çabanın en önemli sebebi SYRI-
ZA projesinin başarısızlığının HDP etrafında ya-
ratmaya çalıştıkları algıyı parçalayacak olması. 
Türkiye’deki sosyalist kesimlerin önemli bir bölü-
mü temelde Kürt milliyetçisi HDP’yi kaynatarak 
bir SYRIZA çıkarmaya gayret ediyorlar uzun süre-
dir, “katranı kaynattık olmadı şeker” deyişini ha-
tırlatır biçimde. 

SYRIZA ile HDP arasında bir bağ, olmayan ama bazı hayalperestlerin olduğu-
nu farz ettikleri bir süreklilik kuruluyor. Zaten 7 Haziran seçimlerine gidilen süreçte 
Demirtaş’ın Tsipras’la olan benzerliği üzerinde de oldukça durulmuştu. Aslında pek bir 
benzerlik yoktu ancak uzunca bir süredir devrim stratejisi tartışmalarından uzaklaş-
mış olan sosyalist solun olmayan önderliği için Abdurrahman Çelebi kabilinden bir 
önderlik durumu yaratılmaya çalışıldı. “Bizi Devrime Götür Sılho Başkan” pankartı, 
sosyalist solun özlemini duyduğu önderliğin açık bir ifadesiydi.
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SYRIZA ile HDP arasında bir bağ, olmayan 

ama bazı hayalperestlerin olduğunu farz ettikleri 

bir süreklilik kuruluyor. Zaten 7 Haziran seçim-

lerine gidilen süreçte Demirtaş’ın Tsipras’la olan 

benzerliği üzerinde de oldukça durulmuştu. As-

lında pek bir benzerlik yoktu ancak uzunca bir 

süredir devrim stratejisi tartışmalarından uzak-

laşmış olan sosyalist solun olmayan önderliği için 

Abdurrahman Çelebi kabilinden bir önderlik du-

rumu yaratılmaya çalışıldı. “Bizi Devrime Götür 

Sılho Başkan” pankartı, sosyalist solun özlemini 

duyduğu önderliğin açık bir ifadesiydi. 

Tarih o kadar ibretli biçimde cereyan etti ki 

birbirleriyle paralellikleri tartışılan iki siyasal ha-

reketin ideolojik olmasa da memleket meselele-

rinde, kendilerine atfedilen ideolojilerden hay-

li uzak pratikler ürettiği görüldü. İki hareket de 

var oldukları ülkelerin konjonktüründen meyda-

na gelmişlerdi. Her geçen gün ağırlaşan ekonomik 

kriz Yunan halkını radikal arayışlara itmiş; iktida-

rın uzağında, bir devlet idare etme sorumluluğu 

ile yüz yüze olmayan SYRIZA’nın uzaktan çaldığı 

davulun sesi bu insanlara hoş gelmişti.

HDP açısından ise durum vehmedilenden ol-

dukça farklıydı. HDP, Kürt siyasal hareketini nor-

malleştirme gayretinin bir neticesiydi belki an-

cak böyle bir normalleşme PKK’yı saf dışı bıraka-

cağı için kadrolar iç içe geçti. Sürecin bu kadar 

ağırlaşabileceği düşünülmediği için HDP kadrola-

rı PKK’nın onların lehine insanları tehdit etmesi-

ne, şantajlarına, adam kaçırmalarına, 18 yaş altın-

da binlerce çocuğu dağa kaldırmasına ya işine gel-

diği için ses çıkarmadı ya da çıkaramadı. 

Ses çıkarmaması HDP üzerinde bir vesayet 

rejimi oluşması ile neticelendi. Şimdi, Demirtaş 

ne açıklama yaparsa Kandil’den bir tashih geli-

yor. Tıpkı Tsipras’ın her açıklamasına AB Merkez 

Bankası, IMF, Avro Grubundan bir tashih geldi-

ği gibi. Birisi Baas tipi, biraz da Stalinist bir mil-

liyetçi hareket, diğeri solun çeşitli renklerini bir 

araya getirip memleket meselelerine dair uzaktan 

geyik yaparken kendisini bir anda iktidarda bul-

muş programsız, ideolojisiz, kimliksiz konjonktü-

rel bir “Ne olacak şimdi?” grubu. Aralarında bir 

benzerlik varsa, seçimler öncesinde ortaya koy-

dukları çiçekli-böcekli, barış kelimesinin geçme-

sinden insan midesinin amuda kalktığı program-

larının çok uzağına düşmeleri. Belki başka ortak 

noktalar da tespit edilebilir ama ideolojik sürekli-

lik açısından değil.

Gelelim Tsipras ve SYRIZA’nın geleceğine. 

Sosyalist basına göz gezdirdiğinizde Tsipras ve 

SYRIZA’nın bu seçimde yerle yeksan olacağı, san-

dığa gömüleceği şeklindeki yorumların belirgin 

olduğunu görebilirsiniz. Daha önce de ifade et-

tiğimiz gibi ekseriyetinin beklentisi referandum-

daki %62’lik hayır oyunun SYRIZA dışındaki sol 

partilere kayacağı, SYRIZA’nın da PASOK’laşıp et-

kisizleşeceği yönünde. 

Ancak bana öyle geliyor ki bu gibi yorumlar 

Yunanistan sosyolojisini sağlıklı biçimde değerlen-

dirememenin bir neticesi. SYRIZA muhakkak oy 

kaybedecektir ancak bu oy kaybı marjinal sol oy-

ların tamamının değil önemli bölümünün kayma-

sı biçiminde olacaktır. Diğer taraftan SYRIZA’nın 

aldığı oyların büyük bölümünün geldiği PASOK 

seçmeninin ve siyasal yelpazenin merkezinde ko-

numlanan seçmenin Tsipras’ın Yunanistan’ı kriz-

den çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yap-

tığına inandığı söylenebilir. Bu açıdan bakıldığın-

da SYRIZA oylarında radikal bir düşüşün olmaya-

cağı iddia edilebilir. Bu düşüncenin doğruluğunu 

ya da yanlışlığını seçimler gösterecek. Nasıl der-

ler: En iyi anket seçim değil midir?

Dipnotlar
1 Bu konuyu geçtiğimiz ay Umran dergisinde ele almıştık.
2 Yazının aslı için bakınız: http://www.lrb.co.uk/v37/n15/

tariq-ali/diary
3 Bkz.: http://www.versobooks.com/blogs/2111-alain-badiou-

eleven-points-inspired-by-the-situation-in-greece
4 ht tps : / /www.youtube.com/watch? fea ture=player_

embedded&v=SWtn7iECkyY#
5 Cümlenin ingilizcesi şöyle: “If you are caught into another’s 

dream, you are fucked.” Bkz: http://inthesetimes.com/artic-
le/18229/slavoj-zizek-syriza-tsipras-merkel

Selahattin Demirtaş
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Bölge Ülkeleri Arasındaki Sorunlar Derin
Abdurrahman RAŞİD 

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)

Ç ıkarım ile gerçekleri birbirine ka-
rıştırmak hurafelere yol açar. Tıp-

kı bölgede vaat edilen değişimle-
re dair son yayılan haberler gibi. Bu 
değişimlerin Suriye’de başladığı söy-
lendi. Rusya İran’a yönelik tutumu-
nu değiştirmiş ve Beşşar Esed’i ar-
tık tutmuyormuş. Yemen’de Husile-
rin gerilemesi İran’la anlaşma kapsa-
mındaymış. Suudi Arabistan Suriye 
muhalefetini bırakmış ve Esed’le uz-
laşmış. Amerikan-İran anlaşmasın-
dan sonra Lübnanlılar cumhurbaş-
kanlarını belirleyebileceklermiş. Irak 
başbakanının yeni tutumu Körfez-
İran uzlaşmalar paketi kapsamın-
daymış. Suudi Arabistan Hamas’a 
yönelmiş ve Filistin Yönetimi hükü-
metini desteklemekten vazgeçmiş. 
Şu ana kadar bu büyük değişimler-
den herhangi birinin yaşandığına 
dair somut tek bir kanıt görülmedi. 
Bu büyük değişimlerin siyasi ve as-

keri alanda yaşanacağını düşünmü-
yorum. 

Geçen birkaç hafta zarfında 
dozu artan siyasi hareketliliği oku-
makta acele davrananların hatası, 
analizlerinde bölgesel ve uluslarara-
sı güçlerin sonunda Suriye, Yemen, 
Irak, Lübnan ve Körfez’de uzlaşıyla 
askıdaki sorunları çözme kararı al-
dıklarını müjdelemeleri. 

Sorun içimizden çoğu kimsenin 
bilgi ile analizi, haber ile görüşü ka-
rıştırması. Örneğin ABD dışişleri ba-
kanının Körfez grubu bakanlarıy-
la görüşmeleri Suriye’ye yönelik tu-
tumda bir değişim olduğu anlamına 
gelmez. 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed 
Cevad Zarif’in Tahran’ın Körfez ül-
keleriyle işbirliği ve uzlaşı eğiliminde 
olduğu yönündeki açıklamaları şu 
ana kadar programsız açıklamalar-
dan ibarettir. Bu açıklamalar İran’ın 
Körfezli rakipleriyle -onların nükleer 
anlaşmayı eleştirmesini durdurmak 
için- olumlu bir tutum içine girme-
si yönündeki ABD eğilimine karşılık 
vermenin ötesine geçmiyor. Bakan 
Zarif belirli bir şey sunmadı, Katar 
ve Umman Sultanlığı’nın İran’la uz-
laşı çabaları da dâhil diplomatik ha-
reketten başka bir şey görmüyoruz. 
Zira ne İranlılar Suriye veya Irak’ı bı-
rakma niyetindeler ne de kolay bir 
iş olarak görülen Lübnan’da koltuk 
anlaşmazlığını çözmek için işbirliği 
yapıyor. Yemen ise siyasi iyileşme 
Aden’in kurtarılması ve isyancıların 
yenilgiye uğratılması sebebiyle as-
keri ilerleyişinin sonucuydu. Bunun 
Tahran’ın siyasi tutumuyla hiçbir iliş-
kisi yoktur. 

Söylentileri yalanlayan en 
önemli kanıt Suudi Dışişleri baka-
nı Adil Cübeyr’in Moskova’da Suu-
di Arabistan’ın Esed’in başkan ola-
cağı bir çözümü kesinlikle kabul et-
meyeceği yönündeki açıklamasıdır. 
Cübeyr bu açıklamayı Riyad’ın tutu-
muna karşı olan tutumunu sürdü-
ren Rus dışişleri bakanının yanında 
otururken açıkça dile getirdi. Bom-
ba haber ise Suriye güvenlik yetkili-
sinin Cidde kentini ziyaretiydi. Bu zi-
yaret düşmanlar arasında kabul edi-
lebilir iletişim çerçevesinde okunabi-
lir. Şam’daki hükümet yeni bir çö-
züm teklifinde bulunsa dahi Suudi 
Arabistan’ın dinlemesi gayet tabidir. 

Ancak teklifi kabul etmesi gerekmi-
yor. Keza Hamas’ın sürgündeki lide-
ri Halid Meşal’in Suudi Arabistan’ı 
ziyareti de öyle. Bu ziyaret Riyad’ın 
tutumunda bir değişiklik olduğu an-
lamına gelmez. Tutum hukuki te-
mellere ve açık siyasi çıkarlara da-
yanmaktadır. Meşru yönetim Filistin 
yönetimidir. Gazze’dekiler ise ‘gö-
revine son verilmiş hükümet’ ola-
rak görülmektedir. Filistin konusun-
da Suudi Arabistan’ın çıkarı meşru 
olan yönetimi desteklemesi, bölge 
ülkeleriyle ve özellikle de Mısır’la iş-
birliği yapmasıdır. İran’ın Riyad ile 
Gazze arasındaki temastan dola-
yı öfkeli olduğu söylentileri ise Su-
udi Arabistan’ı kendileriyle ilişkilere 
teşvik etme amaçlı Hamas propa-
gandasından ibarettir. Tam tersi de 
mümkün. İran nükleer anlaşmasını 
geçirmek ve İsrail’in bu anlaşmaya 
yönelik muhalefetinin dozunu ha-
fifletme gölgesinde Hamas’la ilişki 
kurmak istemiyor. Geçmişte Şer ek-
seni lakaplı olan Tahran Riyad’ın bu 
lakabı almasını, uluslar arası alanda 
nefret edilen örgütlerle işbirliği ya-
pan devlet haline gelmesini arzulu-
yor. Böylelikle Suudi Arabistan aşı-
rılığın kampı olurken İran ılımlılık 
kampı olacak. 

Ortadoğu bölgesinin temel de-
ğişimlerden geçtiği yönündeki ha-
yaller borsasına dönecek olursak 
tek yeni gelişme İran-Batı anlaşma-
sıdır ancak bu anlaşmanın ileride 
bölgeye nasıl olumlu veya olumsuz 
yansıyacağını bilemiyoruz. 

Bölge ülkeleri arasındaki an-
laşmazlık konuları derindir ve şah-
si eğilimlerden ibarettir değil-
dir.  Suriye’de çökmüş bir rejim, 
İran’ın yanında ve karşısında olan 
terörist örgütler, Zebadani’den 
Dera’ya ülkenin dört bir yanına ya-
yılmış bir savaş var. Yemen’de en 
sert aşamasında bir savaş yaşanıyor. 
Aden kurtarıldı ve başkent Sana ku-
şatma altına alınmak üzere. Ayrı-
ca Irak’taki durum hala sıcak ve sa-
vaş batı bölgelerinde devam ediyor. 
Irak’ın dörtte biri halen IŞİD örgütü-
nün işgali altında. Bu eğilimler dip-
lomatların ziyaretlerinden ve gaze-
tecilerin hayallerinden daha fazlası-
nı istemektedir. Sahada etkisi görül-
medikçe tutumlarda değişimler ya-
şanmaz.  

Şarkulevsat gazetesi, 16 Ağus-
tos 2015
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T ürkiye IŞİD örgütü ile savaşsızlık 
ve barışsızlık hâli içinde olan son 

ülkeydi. O da şimdi ilan edilmiş sa-
vaş bağlamında diğer ülkelere katı-
lıyor. Örgüt yanlıları bombalı saldı-
rı tehditlerinde bulunuyor. Örgütle-
ri kapsamlı düşmanlık içinde daha 
ileriye gitme kararı alırsa bu tehdit-
leri hayata geçirebilir. 

Türkiye, Suriye bataklığına gir-
di. Bunda şüphe yok ancak Türki-
ye bir zorunluluk olduğu için böy-
le yaptı. Tutumunu belirlemeden 
önce altı aydan fazla bir süre çok 
tereddüt etti. Rejim ile muhale-
fet arasında arabuluculuk yönün-
de hummalı girişimlerde bulundu 
ancak İran bu arabuluculuğu iste-
medi. İran muhalefete verilecek bir 
ödünün mezhepçi bir azınlığın yö-
netimini korumasını zorlaştıracak 
başka ödünlerin izleyeceğini düşü-
nüyor. Böylelikle Erdoğan iki seçe-
nek arasında kaldı. Ya Suriye dev-
rimi öncesindeki birkaç yıl zarfın-
da rejimle derinleştirdiği çıkarlarını 
koruyacaktı ya da İran’ın kaybetti-
ği ümmetin çoğunluğunun yanında 
yer alacaktı. Erdoğan ağır maliyetli 
bir macera içermesine rağmen ikin-
cisini seçti. Sonrasında olaylar birbi-
rini izledi ve başta IŞİD olmak üze-
re cihatçı güçler devrimin omurga-
sını oluşturdu. Türkiye IŞİD’e karşı 
çalışması yönünde kendisine baskı 
yapan uluslar arası tablo ile devri-
min zaferi veya Beşşar Esed’siz bir 
çözüme ulaşılması derecesine va-
ran umutlar arasında kaldı. 

IŞİD’e karşı uluslararası koalis-
yon kurulduğunda Türkiye uluslar 
arası yükümlülüklerinin gerektirdiği 

bazı güzellemelerle birlikte kısmen 
bu koalisyondan uzak kaldı. Bu tu-
tum IŞİD için de uygundu ve bu du-
rum IŞİD’in -resmen ilan etmese 
de- gerçekleştirdiği son Suruç pat-
lamasına kadar devam etti. 

Örgüt Erdoğan’ın son seçimler-
den önceki pozisyonda olmadığına 
dikkat çekmedi. Zira Türkiye içinde 
örgütün hedef aldığı Kürtler sade-
ce Türkiye’de değil merkezi hükü-
mete meydan okuyan Irak’ın yanı 
sıra Suriye’de bile güçlü olduklarını 
düşünüyorlar. Kuzey Irak hüküme-
ti önceliği IŞİD’le savaş olan Bağdat 
hükümetinden korkmaksızın kara 
borsada petrol satışını sürdürerek 
bağımsız hareket ediyor. 

Yaşanan patlama sonrası ve ko-
alisyon hükümetinin kurulmaması 
da dâhil iç şartlarındaki hassasiyet-
lerin gölgesinde Türkiye’nin örgü-
te tutuklamalar ve bombardımanla 
misillemede bulunmak dışında bir 
seçenek yoktu. Bu gelişmeler boyu-
tunu bilinmez bir gerginlik dönemi-
ne işaret ediyor. Doğal olarak daha 
da kötüsü PKK’nın veya aşırı ka-
nadının başını çektiği gerginliktir. 
PKK’nın doğrudan veya Suriye re-
jimi kanalıyla İran’dan destek aldığı 
şüphesiz. PKK Suriye Kürtlerinin ya-
yılma çabalarıyla işbirliği yapıyor ve 
şartlar oluştuğunda ayrılmaya ha-
zırlar. Buna Türkiye’ye açıktan düş-
manlık göstermeyen Irak Kürtleri-
nin karışık tutumu eklenebilir an-
cak Türkiye ve Suriye’deki akraba-
larına daha yakınlardır ve onlara 
farklı şekilde destek olacaktır. Böy-
lece Erdoğan kendisini Suriye reji-
minin istifade edeceği IŞİD’e karşı 
savaş ile PKK’yla savaş, Türkiye’nin 
iç endişeleri, Suriye Kürtlerini ay-
rılıkçılığını engelleme düşünceleri 
arasında buldu. 

Buna karşın IŞİD’in Türkiye’ye 
savaş ilanı örgüte ağır kayıplar ver-
direcek. Bu kayıplar sadece bom-
bardıman sebebiyle değil, aynı za-
manda Türkiye sınırından destek 
kaynaklarının kuruması sebebiy-
le yaşanacaktır. Örgüt için en iyisi 
Türkiye’ye ile eski duruma dönül-
mesi karşılığında havayı sakinleştir-
mesidir. 

Türkiye ve IŞİD meselesi hassas 
ve komplike bir meseledir. Nasıl bir 
süreç alacağını bilemiyoruz ancak 
genel itibariyle bu mesele, İran’ın 
bölgede çıkardığı ve herkesi yıpra-
tacak kaosun ayrılmaz bir parça-
sıdır. Bu kaos ancak herkesin ka-
bul edeceği bir çözümle son bula-
bilir. Ancak çözüm de İran’ın güç 
sarhoşluğu hastalığından kurtul-
madan gerçekleşmez. Şu ana ka-
dar İran bu hastalıktan kurtula-
madı. Yakın zamanda kurtulaca-
ğına dair somut işaretler de gö-
rülmüyor. Özellikle de nükleer an-
laşma sonrası. Bu anlaşma İran’a 
muhafazakârların daha fazla saldırı 
için kullanacağı mali kaynaklar sağ-
layacaktır.  

Ürdün gazetesi ed-Düstur,
1 Ağustos 2015

Türkiye ve IŞİD Örgütü
 Yaser EZ-ZEATİRE

PKK Suriye Kürtlerinin yayıl-
ma çabalarıyla işbirliği yapı-
yor ve şartlar oluştuğun-
da ayrılmaya hazırlar. Buna 
Türkiye’ye açıktan düşmanlık 
göstermeyen Irak Kürtlerinin 
karışık tutumu eklenebilir 
ancak Türkiye ve Suriye’deki 
akrabalarına daha yakın-
lardır ve onlara farklı şekil-
de destek olacaktır. Böylece 
Erdoğan kendisini Suriye reji-
minin istifade edeceği IŞİD’e 
karşı savaş ile PKK’yla savaş, 
Türkiye’nin iç endişeleri, 
Suriye Kürtlerini ayrılıkçılığı-
nı engelleme düşünceleri ara-
sında buldu.
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İran Bölgesel Kareyi Terk Edecek
Eymen HALİD 

M ısır medyasının Rabia eylem-
lerinin dağıtılmasının yıldö-

nümü (14 Ağustos 2013) müna-
sebetiyle yaptıkları yayınları takip 
edenler bu yıl söylenenlerin bazı kü-
çük ayrıntılar dışında geçen yıl söy-
lenenlerle aynı olduğunu gözlem-
ler. Ordu ve polisin tahrik edildiği, 
silah depolandığı ve bazı eylemcile-
rin nefesi müdafaa için silah kullan-
mak ‘zorunda kalan’ polise saldırdı-
ğı yönündeki sözler tekrarlandı. Yal-

nız bir televizyon kanalında konuş-
macılardan biri daha da ileri giderek 
eylemcilerin fuhşun önünü açtıkları-
nı ve nikâh çadırı kurduklarını dile 
getirdi. Ayrıca konuşmacının iddia-
sına göre bu eylemciler uyuşturucu 
kullanımını kolaylaştırmak için bir 
başka çadır kurmuşlar. Daha önce 
belirtilmeyen yeni bir iddia bu. Dile 
getirenin eski futbol federasyonu 
başkanı olması da önemli değil. Zira 
önemli olan bu sözlerin televizyon-

da dile getirilmesi ve kamunun bu 
türden bilgileri yayması. 

Rabia’da gerek eylemcileri ge-
rekse de eylemi dağıtanları savuna-
cak değilim. Ancak şu iki noktanın 
altını çizebilirim. Birincisi bizler bir 
olayın gelişmelerini tek bir açıdan 
okuyoruz. Bu açı da birinci derece-
de hâkim rejimin ve güvenlik kuru-
munun bakış açısı olurken adil hiç-
bir araştırmacıya veya tarafsız yo-
rumcuya hali hazırda üzerleri örtü-
len başka bakış açılarını dinledik-
ten sonra kendi görüşünü oluştur-
ma imkânı verilmiyor. İkinci nokta 
ise yaşananların tanımlanması nok-
tasında bir anlaşmazlık var. Konuş-
macının tutumuna göre değişiyor 
gelişmeler. Zira kurbanlar ve bağım-
sız hukukçular olayları ‘katliam ola-
rak görürken medya organlarında 
ezici çoğunluğa sahip olan iktidar 
yanlıları yaşananları ‘hadise’ olarak 
görüyorlar. İçlerinden bazıları polise 
ve orduya yönelik saldırı veya devle-
ti yıkma amaçlı kargaşa yayma hal-

İ ran bölge idaresi koltuğundan 
indi ve yakında büyük imkânlara 

sahip bu devletin küçük birçok dev-
let gibi ilave bir devlete dönüşece-
ğine şahit olacağız. İran’ın sınırlı iş-
levsel bir rolü olduğunu göreceğiz. 
Bu rol elindeki tüm gücü yeniden 
çöl kumlarına gömmesiyle son bu-
lacak. Arapları korkutan bu büyük 
‘hayalet’ ülke İran şimdi imparator-
luk kavramını terk ediyor ve kendi 
içinde yaşayan devlet kavramı ara-
yışı içine giriyor.

İran ABD’nin onayıyla Irak’a gir-
di ancak bu ülkede iyice battı. Kay-
da değer bir başarı elde edemedi. 
Bir grup entrikacı olan müttefikle-
rinin yönettiği şehirlerin alt yapıla-

rı için minimum düzeyde güven-
lik sağlayamadılar. Halk böyleyken 
iç yıpranmanın yaklaştığına dair 
uyarı çanları geliyor. Yemen’e ve 
Suriye’ye girdi. Boş bir savaşa gir-
di ve Bahreyn’deki denklemi değiş-
tirmeye çalıştı. Nihayetinde kayda 
değer bir şey elde edemedi. Üre-
ten ancak ürünlerini denize atan 
bir makineden ibaret kaldı. 

Amerikalılar İran’ı iyi kullandı-
lar. İran’ı Irak’ta kendilerinin yerine 
alternatif olarak soktular. Amerika-
lıların gerçekleştiremediklerini İran 
yaptı. Amerikan varlığı Irak halkının 
büyük kesimini dış düşmana karşı 
birleştirmişti. Ancak İran varlığı tek 
başına ABD’nin bugün bahsini etti-
ği bölünmenin ilk öncüllerini belirli-
yordu. Buradaki bölünme bir İsrail 
talebidir. Zira İsrail temel yapısı ho-
mojen olmayan bölgenin etnik ve 
dini temelde bölünmesini hayal edi-
yor. Çünkü bu şekilde parçalanmış 
bir bölge İsrail’e uzun yıllar güven 
verecek tek yoldur. 

İran’dan Esed rejimini koruma-
sı isteniyor. İran hiçbir yararı olma-
dığı halde paralı asker arayışına gir-
di. İran’dan DAİŞ’le savaşan kara 
gücünü yönetmesi istendi. Bu sa-
vaş Amerikan hazinesine milyarlar-
ca dolar kazandırıyor. Zira DAİŞ’le 
çöl ikliminde savaşmak oldukça 
zor. Yani uzun soluklu bir kan kay-
bı demek. Amerikalıların İranlıları 
rahatlatacak askeri denklem sağla-
makla ilgilendiklerini sanmıyorum. 
Aksine Amerikalıların amacı İran’ın 
kan kaybına uğraması. 

Nihayetinde İranlıların hâlâ baş-
ka ordularla savaştıklarını söyleyen 
birileri var. Bu doğru. Zira  İran şu 
aşamada kendi askerleriyle sava-
şı yürütmüyor. Ancak bunu da ya-
pacak. İran ordusunun Suriye ve 
Irak’ta doğrudan savaşlara girdiği-
ni gördüğümüzde İran’ın sadece 
kendi bölgesel tahtını kaybetmeye-
ceğini, aynı zamanda iç bölünme 
içine girmeye başlayacağını göre-
ceğiz. Bu iç bölünme biraz zaman 
alsa da kaçınılmaz bir vebadır. 

Arabi21.com internet sitesi, 14 
Ağustos 2015

Rabia’nın Yıldönümü ve Tarih Terziliği
Fehmi HÜVEYDİ 
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kalarından biri olarak ifade ediyor. 
Bu konuda bizi ilgilendiren nok-

ta, güvenilen sağlam tarihin, siyasi 
arzulardan soyutlanan tek gerçek 
olduğudur. Çekişmelerin ilk kurba-
nı gerçekler olduğu için özellikle de 
demokratik olmayan toplumlarda 
tarihi olduğu gibi yazmak imkânsız 
hale gelmektedir. Bu toplumlarda 
tarih yazımı iktidarın bakış açısın-
dan ilham almalı ve bu bakış açısını 
ifade etmelidir. Şöyle ki bu durum-
da yazarlar ‘tarih terziliği’ kapsa-
mında yer almaktadır. George Or-
well 1984 adlı meşhur romanında 
bu noktayı ortaya koyuyor ve Nazi 
yönetimindeki İngiltere gerçeğini 
anlatıyor. Tarihi ‘Hakikat Bakanlığı’ 
yazıyor, tarihin yazımını ve olayları-
nı yeniden dizayn ediyordu. 

Daha önce İspanya deneyimiy-
le ilgili okumalarıma işaret etmiş-
tim. İspanya cumhuriyetçiler ile 
sağcılar arasında 1936 -39 yılların-
da süren iç savaş akabinde Gene-
ral Franko yönetimi altına girmişti. 

1975 yılına kadar süren yönetimi 
yıllarında bu adam topluma taraflar 
arasındaki çekişme yıllarına ve ge-
lişmelerine ilişkin kendi yaklaşımı-
nı dayattı. Kendi yaklaşımına göre 
Cumhuriyetçiler kötü komünist ro-
lünü oynarken sağcılar kendileri-
ni kurtarıcı iyi insanlar olarak sun-
du. 1975’te öldüğünde toplum bö-
lünmüştü. Ulusal bütünlüğü tehdit 
eden bu bölünmüşlük ülkede de-
mokrasinin inşa edilmesi yolunda 
engel oluşturdu. İktidar eliti arzula-
nan birleşmenin sağlanması ve ulu-
sal bütünlüğünü yeniden kurulma-
sının tek yolunun İspanya toplumu-
nun gerçek ve doğru tarihinin ye-
niden yazılması olduğunu anladı-
lar. Bu amacın gerçekleşmesi için 
birçok komisyon kuruldu, canlı ta-
nıkların konuştuğu oturumlar yapıl-
dı. Franko ve grubunun yazdığı ta-
rihin defterinin dürülmesiyle konu 
kapandı. 

Demokratik olmayan toplum-
larda galip taraf tarihi yazıyor. De-

mokrasinin gölgesinde ise toplum 
kendisinin seçtiği uzmanlar kana-
lıyla bu misyonu yürütüyor. Bu yüz-
den sadece Rabia ve Nahda eylem-
lerinin değil, 25 Ocak 2011 devrimi 
akabinde yaşanan olayların gerçek 
tarihinin okumak için kısmen uzun 
bir zamana ihtiyaç duyduğumuzu 
düşünüyorum. 2011 devrimi ve As-
keri Konsey yönetimi dönemindeki 
olayların içyüzünü araştıran komis-
yonumuzun harcadığı büyük çaba-
lara rağmen üzeri karartılan bu ça-
balar devrim sonrası sürecin iki dö-
nemini ele alıyordu. Belirsizlik diğer 
dönemler için de geçerli. Mısır de-
mokrasi yoluna girene kadar galip 
taraf gözüyle tarihin siyasi okuma-
larını göreceğiz. Bu okuma iyisi ve 
kötüsüyle gerçeği yazan, galip ile 
mağlup arasında bir ayırım yapma-
yan arzulardan soyutlanmış gerçek-
çi bir okuma olmayacaktır. 

Mısır gazetesi Eş-Şuruk, 15 Ağus-
tos 2015

İran ve Musul Satıcısı Maliki
Mazin HAMMAD 

I rak kaynıyor ve gösteriler gerek 
başbakan Haydar İbadi’nin re-

formlarını desteklemek gerekse de 
tüm devlet kademelerinde yayılan 
mali yolsuzluk dosyalarının açılması-
nı istemek için Irak’ın tüm kentleri-
ni sarıyor. Yaşananlar kolay değil ve 
çözümü neredeyse imkânsız. 

İbadi Yüksek Şii Merci Ali 
Sistani’den ve Necef’teki dini sem-
bollerden kamu reformunu ilan et-
mesi ve yolsuzlukları herkese açıkla-
ması yönünde yeşil ışık alınca Nuri 
Maliki karşıtı gösteriler tırmandı. 
Gösteriler iktidar organının yeni-
den yapılandırılması çabasını des-
tekledi. Parlamento soruşturmaları 
Musul’un IŞİD örgütüne teslim edil-
mesinin sorumlusu olduğunu gös-
terdi. 

Yalnız İbadi’yi engeller ve sürp-
rizler pusuda bekliyordu. Sebep ise 
ileri gelen yargıçların rüşvet yeme-
si ve kullanılmaları, her bakanlıkta 
ve devlet kurumda bulunan entrika-
cı yoldaşlarını korumaları değil. Aynı 

zamanda İran’ın iki alanda süratle 
harekete geçmesidir. İlki Maliki’nin 
ve Tahran yanlısı dini liderlerin pos-
terlerini parçalayacak dereceye va-
ran gösterileri kontrol altına alın-
ması amacıyla Kasım Süleymani’nin 
Irak’a gönderilmesi. 

İkinci gelişme ise Tahran’ın 
Maliki’nin yurtdışına çıkmasını ya-
saklama talimatını çiğnemesi ve 
Maliki’nin Tahran’a gelişi için özel 
uçak göndermesi. Oysa reformlar 
doğrultusunda Maliki cumhurbaş-
kanlığı yardımcılığı makamından az-
ledilmişti ve yolsuzluk dosyası kaba-
rıktı. 

Ortada durumu daha da belirsiz 
hala getiren koşullar var. Maliki’nin 
şu an İran toprağında bulunması 
Tahran’ın Musul skandalının sorum-
lusu ve entrikacı uşağını kurban et-
tiği yönündeki hâkim düşünceyi ya-
lanlıyor. Yalnız Sistani’nin yardım-
cısı Ahmed es-Safi kanalıyla herke-
se okuduğu talimatlar, yolsuzluk ya-
panların ifşa edilmesini kapsayan 

reformların uygulanmasını öngörü-
yordu. Sistani veya onun dışındaki 
İranlılar Tahran’dan açık emir alma-
dan bu talimatları vermeye cesaret 
edemezler. 

Şayet Tahran Maliki’yi yolsuzlu-
ğuna ve Musul’u ‘halife Bağdadi’ye 
satmasına karşın korunmuş şekilde 
Bağdat’a gönderirse bu şu anlama 
gelecektir. Muzmin ajanı söylendiği 
üzere İran’ın emirlerini yerine getir-
mek için eğitimli Şii Irak Haşdi Şabi 
milislerinin komutanı olacaktır. Şa-
yet Tahran Maliki’yi cezalandırır ve 
mevkilerden mahrum bırakırsa bu 
da Maliki’nin paralarını yediği ve ço-
cuklarının geleceğini çaldığı Sünni 
Araplarla yaklaşma çabası içine gir-
diğini gösterecektir. 

Katar gazetesi el-Vatan, 18 Ağus-
tos 2015

Maliki
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  TARİHSEL VESAYET BLOĞU, İTTİFAKLAR VE PKK TERÖRÜ 

Anlaşılan o ki, siyasi iklimin müsait olduğu bir ortamda geçmişte yapılan hataların 
samimiyetle giderilmeye çalışıldığı ve bu yolda hayli mesafe alındığı bir iklimde şiddetin 
tekrar avdet etmesi, niyetin çok farklı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. PKK, Suriye 
meselesinin özellikle IŞİD/DAİŞ faktörünün oluşturduğu konjonktürün, kanton olarak 
ütopyalaştırılan kendi siyasal fantezisine uygun bir ortam oluşturduğunu düşündü. 
Bu ortamdan yararlanmanın Türkiye içinde oluşturulacak barıştan daha önemli 
olduğu zehabına kapıldı ve çözüm sürecinin bittiğini  deklare etmekten geri durmadı. 

H akkında ne düşünülürse dü-
şünülsün, Türkiye’de cere-

yan eden olayları, Tanzimat’tan 
bu yana yaşanan batıcılaşma sü-
reci ile irtibatlandırmadan an-
lamak çok mümkün gözükmü-
yor.

Krize bir çözüm bulmak 
maksadıyla başlatılan Batıcılaş-
ma süreci,  en meşhur deyimle bir medeniyet de-
ğiştirme sürecidir. Devleti muhafaza ederek kur-
tarmanın ancak böyle mümkün olacağı varsayıl-
mıştır.  Elbette bu karar, tabii bir gelişim değil, bir 
zorlama ve bir mühendislik operasyonudur. Rıza 
üreterek değil, büyük ölçüde askerî ve sivil bü-
rokrasinin kuruculuğunda tepeden inme yapıl-
mıştır. Tepede kararı veren elit, ahaliyi çok dik-
kate almadan kendi kararını uygulayacak meka-
nizmaları kurmuş ve buna dayanarak, devleti dö-
nüştürmüştür.

Rızaya dayanmayan bu uygulama, halk ile 
devlet arasında ciddi bir kopukluk oluşturmuştur. 
Devlet, millete rağmen girdiği bu yolda,  sırtını 
millete değil, kendi oluşturduğu kurumlara yas-
lamıştır. Sivil/askerî bürokrasi, üniversite, aydın-
lar devletten geçinen ve üretken olmayan serma-
ye ve buna dayalı oluşturulan medya, halka karşı 
konumlanmıştır. Böyle bir konumda olduğu için 
gayrı meşrudur baskıcıdır.

Tarihsel Vesayet Bloğunun
Yeni Müttefikleri

İktidar alanını, yönettiği 
ahaliye kapatır. İktidar alanının 
sağladığı imtiyazı tümüyle kul-
lanır. Seçimli siyasetin başladı-
ğı ellili yıllarda, seçimle iktidara 
gelme ümidini kaybeden bu ta-
rihsel vesayet bloğu imtiyazları-

nı devam ettirmek için seri darbeler sürecini baş-
latır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra oluşturu-
lan 1961 anayasası, tarihsel vesayet bloğunun ik-
tidar alanını tahkim ederek, seçilmişlerin atanmış-
lar karşısındaki siyasî alanlarını daraltacak bir şe-
kilde tanzim edilmiştir. 1950’den itibaren yapılan, 
bir iki istisna dışında tüm seçimleri kaybeden bu 
tarihsel vesayet bloğu, darbeler ve darbe sonrası 
oluşturulan anayasalar sayesinde imtiyazlarını de-
vam ettirmiştir.

Adnan Menderes,  Turgut Özal, Necmettin Er-
bakan (hatta bir dönem Süleyman Demirel) bir-
birleriyle tenakuz arz eden fikrî ve siyasî farklı-
lıklarına karşın bu blok karşısında milletin ikti-
dar alanını genişletme mücadelesi vermişlerdir. 
Bu mücadele sonucunda Menderes idam edil-
miş, Özal 1990’larda devletin zirvesinde oturur-
ken güçsüz ve yalnız bırakılmış ve Erbakan ise 28 
Şubat 1997 darbesi sonucunda iktidardan uzak-

Cevat ÖZKAYA

Tarihsel Vesayet Bloğu,
İttifaklar ve PKK Terörü
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laştırılmıştır. 1950 yılından bu yana basında ya-
pılacak bir tarama Menderes’e yapılan eleştiriler-
le, Özal’a, Erbakan’a yapılanların neredeyse bire-
bir örtüştüğünü ortaya çıkaracaktır. Geçmişten bu 
yana “kutuplaşma”, “otoriterleşme”, “irtica”, “yol-
suzluk”, “basının susturulması” gibi pop siyasetin 
tezgâhına su taşıyan suçlamalar, seçilmiş iktidarı 
yıpratmak ve iş göremez hale getirmek için adeta 
bir mermi gibi kullanılmıştır. Hatta bu sebeple bu-
günkü Türkiye’deki belli odak-
ların büyük ölçüde 1950’lerde 
yaşananlar üzerinden varlık 
kazandıkları söylenebilir. Do-
layısıyla bu on yıllık zaman 
dilimi her bakımdan kurucu 
nitelikler barındırmasına kar-
şın ayrıntılı olarak ele alınmış 
değildir. 1950’lerin ortaların-
dan itibaren seçilmişleri ka-
muoyu nezdinde itibarsızlaş-
tıran birtakım suçlamalar ile-
ri sürülmüş, bunun neticesin-
de iktidarlar devrilmiştir fa-
kat bunları bahane edenler 
kendileri iktidara geldiklerin-
de, iddialarını ispat için hiç-
bir gayret sarf etmemişlerdir. 
Çünkü mesele yolsuzluğu, 
kamu kaynaklarının usulsüz 
kullanılmasını veya bir söy-
lentiye dönüşmüş vaziyetteki 
irticayı önlemek değildir. 

Daha yakından bakıldı-
ğında kutuplaşma ifadesinin 
bizatihi vesayet karşısında 
irade beyanında bulunmanın 
adı olduğu çıkarılabilecektir. 
Otoriterlik ise, vesayet bloğu-
nun politikalarını uygulama-
yanların sıfatıdır. Yani bu yaf-
talamalar sahici değil, fonksi-
yoneldir. Siyaset mühendisliğine imkân sağlayan 
suçlamalardır. Batıcı, seküler kesimin imtiyazına 
dokunmaya teşebbüs eden siyasîleri iktidardan 
uzaklaştırmanın aracıdırlar. Bu bağlamda terör ve 
öğrenci hareketleri de sıkça kullanılmıştır. 3 Ka-
sım 2002’ye gelene kadar bu tezgah arızasız işle-
miştir. 2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelişi ile 
beraber, birtakım değişiklikler olmuştur. 

Menderes, Özal ve Erbakan döneminde kısmî 
ve cüzî de olsa tarihsel vesayet bloğunun dışın-
da teşekkül eden sermaye yeni iktidar dönemin-
de dikkate alınacak bir büyüklüğe ulaşmıştır. Yine 
bu zamanda vesayet blokunun sermayesi gelirini 
her dönemden çok daha fazla artırmıştır. Ama du-
rumdan memnun değildir çünkü tapulu mülkle-
ri olarak kabul ettikleri ekonomi alanına ortaklar 
gelmiştir, ayrıca siyasal iktidara istediklerini yap-

tırma lüksünü de kaybetmiş-
lerdir. Sermayeleri çoğalsa da 

kayıpları can sıkıcıdır.
Bu çevreler özellikle 2010 

sonrasında kendilerine rağ-
men icra-i siyaset eden siyasî 
iktidara ve onun liderine had-
dini bildirmek için harekete 
geçtiler. Uzun iktidar yılları 
süresince oluşturdukları CHP 
tabanının üzerine başka müt-
tefikler de bularak tabanlarını 
genişletme arayışına girdiler. 
Sırbistan, Ukrayna, Ermenis-
tan, Gürcistan gibi ülkelerde 
yaşanan kadife darbe süreç-
lerinin tecrübelerinden de ya-
rarlanarak siyasî iktidara kar-
şı amansız bir mücadele baş-
lattılar. Bilindiği gibi bu dar-
belerde gayrı memnunları bir 
çatı altında toplayarak tek he-
defe yönelik bir mücadele sü-
recine sokmak esastır. Onun 
için algı yönetimi yoluyla de-
netim dışı işler yapan siyasal 
lideri şeytanlaştırmak esas-
tır. AK Parti’de elbette Recep 
Tayyip Erdoğan hedef seçil-
miştir. Diktatör, otoriter gibi 
oyuncak kelimeler son üç yıl 
içinde Gobbels’vari bir metot-

la tekrar edilerek bir algı oluşturmada epeyce me-
safe alınmıştır. 

Bütün ortak özellikleri bu algıya muhatap olan 
şahsa karşıtlık olan kişiler ve guruplar bu karşıtlık 
bağlamında organize edildiler. Organizasyon yurt 
dışından da destek aldı. CNN’den BBC’ye, New 
York Times’tan The Guardian’a kadar batılı basın 
organları bu şeytanlaştırma operasyonuna katkı-
da bulundular.

Kendilerine rağmen icra-i 
siyaset eden siyasî iktidara 
ve onun liderine haddini bil-
dirmek için harekete geçtiler. 
Uzun iktidar yılları süresin-
ce oluşturdukları CHP taba-
nının üzerine başka mütte-
fikler de bularak tabanları-
nı genişletme arayışına gir-
diler. Sırbistan, Ukrayna, 
Ermenistan, Gürcistan gibi 
ülkelerde yaşanan kadi-
fe darbe süreçlerinin tec-
rübelerinden de yararla-
narak siyasî iktidara karşı 
bir mücadele başlattılar. 
Bilindiği gibi bu darbeler-
de gayr-ı memnunları bir 
çatı altında toplayarak tek 
hedefe yönelik bir müca-
dele sürecine sokmak esas-
tır. Onun için algı yöneti-
mi yoluyla denetim dışı işler 
yapan siyasal lideri şey-
tanlaştırmak esastır.
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En garip olanı da, inkar ve asimilasyon poli-
tikalarıyla, Kürt sorununun ortaya çıkmasında 
en büyük paya sahip olan tarihsel vesayet blo-
ğu ile Kürt haklarını koruma iddiasındaki PKK- 
HDP’nin 7 Haziran seçim sürecinde ve sonrasın-
da kadife darbenin aşamalarını andırırcasına aynı 
çatı altında buluşması oldu.  İnkar politikaları-
nı, asimilasyonu bitiren Kürtlerin haklarının iade-
si konusunda bugüne kadar var olan iktidarlar-
la mukayese edilmeyecek bir çaba gösteren siya-
sal parti ve onun tabii liderine karşı oluşturulan 
bloğun içinde Kürt siyasî hareketinin yer alması-
na nelerin sebep olduğu ciddiyetle düşünülmesi 
gereken bir konudur.

Bir lidere, bir siyasî kişiliğe nefret etrafın-
da toplanan bu blok, yıllardır sahip olduğu im-
tiyazları koruma mücadelesini yürütmektedir. 
Türkiye’ye söyleyeceği bir sözü olmadığı gibi slo-
ganların ötesinde başka bir gelecek teklifi de yok-
tur. Sadece kendi iktidarına mani olacak bir top-
lumsal tabanı temsil eden siyasal parti ve onun li-
derini sofistike bir darbe yoluyla siyasî iktidardan 
uzaklaştırmayı ve gerekirse cezalandırmayı iste-
mektedirler.

Bunu yapmak için denedikleri kadife darbe 
yöntemleri, halk katındaki meşruiyeti güçlü ol-
mayan yönetimlerin bulunduğu ufak ölçekli ülke-
lerde başarılı olmuştu. Türkiye’de ise, halk nez-
dindeki meşruiyeti güçlü bir siyasal parti ve %52 
oyla seçilmiş ve bu siyasal partinin doğal lide-
ri olan bir Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla arzu-
ladıkları sonuca ulaşmaları imkansız görünüyor.  
Fakat mücadeleden de henüz vazgeçmiş değiller.  
Üstelik tekrar seçim kararının alınacağının belli 
olduğu günlerde bunu tekrar ve sofistike bir bi-
çimde yeniden işlemeye koyuldular. Dolayısıyla 
Türkiye’de vuku bulmakta olan olayları bu müca-
dele sürecinden bağımsız bir şekilde ele alıp ana-
liz etmeye çalışmak doğru olmaz. Belli bir tabana 
oturmuş, konumlarını, imkânlarını ve imtiyazları-
nı kaybetmek istemeyen tarihsel vesayet bloğu ile 
çok geniş bir tabana hitap eden, farklı siyasal ya-
pılarda kendini temsil eden halk çoğunluğu tem-
silcilerinin karşılaşması kaçınılmazdı. Bugün ya-
şadığımız budur. Şüphesiz bu amansız mücadele-
de, kimlerin nerede durduğu en az mücadelenin 
kendisi kadar önemlidir.

Bu açıdan mücadelenin günden güne sertleş-
tiği vasatta, özeleştiri adına siyasî iktidarı oluştu-
ran blokun varolan hatalarını büyüterek tarihsel 

vesayet blokunun ekmeğine yağ sürecek tavırlara 
ve söylemlere itibar etmek ölümcül bir hata olur. 
Önce karşıdakilerin mahirane bir biçimde yaptık-
ları gibi safı (yahut cepheyi)  belirleyip, doğru yer-
de durmak ve ardından hatalara, eksiklere, yanlış-
lara karşı siyasî ve ahlakî duruş göstermek ve ge-
rekli mücadeleyi yapmak, doğru bir tutum ve ta-
vır olacaktır.

Son aylarda artan şiddet kullanımı PKK-
HDP’yi daha da araçsallaştıracaktır. Yukarıda çiz-
diğimiz tablo içinde tarihsel vesayet blokunun 
imtiyazlarını devam ettirmek için verdiği müca-
delede en önemli yardımcılarından biri de PKK-
HDP’dir. Kürtlerin haksızlığa uğramasında nere-
deyse tek belirleyici olan tarihsel vesayet bloku-
nun PKK- HDP’yi Kürtlerin vatandaşlık ve insan 
hakları bağlamında çok büyük riskleri göze ala-
rak, olmaz/yapılamaz sanılan pek çok şeyi yapmış 
olan siyasal iktidarın karşısına dikmeyi başarması 
nereden bakılırsa bakılsın o blok adına bir başa-
rıdır. Nitekim bu yönde bir ittifak beklentisi Gezi 
Parkı olaylarında da gündeme gelmiş ve fakat iste-
nilen düzeyde gerçeklik kazanmamıştı. Bu açıdan 
bir yıl öncesine bakıldığında hatta HDP’nin ku-
rulduğu vasatta gerçekleşmesi muhal zannedilen 
bu birlikteliğin aktüel siyasî taktikler çerçevesinde 
makul bir izahı yapılabilir. 

Şöyle ki, hem tarihsel vesayet bloğunu yöne-
tenler, hem de PKK HDP önderleri genel olarak 
temsilcisi olduklarını iddia ettikleri ve yönetmek 
iddiasında bulundukları ahali ile değerler bağla-
mında yabancıdırlar. Şimdilik ele geçirdikleri bu 
temsil konumunu her iki grup da en azından yerli 
ve buralı olarak niteleyemeyeceğimiz bir bağlam-
da kullanıyorlar. “Şimdilik” kaydını özellikle kul-
lanıyorum çünkü Kürt siyasal hareketi ne tür ta-
vır gösterirse göstersin, Kürt halkı yerlidir ayakla-
rı bu toprağa basmakta ve bu topraklarda varlığı-
nı devam ettiren ortak değerlere yaslanmaktadır.

Bu ayrımın samimiyetle farkında olmak ve 
oluşturulacak politikaları, bu bağlamda değerlen-
dirmek devleti yönetenlerin çok dikkat etmeleri 
gereken bir husustur.

Ayrıca, PKK-HDP, bir hak arayışından öte 
uluslararası güçlerin himayesini talep ederek, bir 
siyasal ve yönetsel statü kazanmak çabası içinde-
dirler. Mevcut şartlarda bu çabanın onların istek-
lerini gerçekleştirmek için yetmeyeceğini söyleye-
biliriz. Ancak bu çaba tarihe özne olarak dönüş 
yapma gayretindeki Türkiye’nin yürüyüşünü ya-
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vaşlatmayı hedefleyen güçler tarafından fonksi-
yonel bir şekilde kullanılmaktadır. PKK-HDP’nin 
bu bağlamda araçsallaştığını söyleyebiliriz. Şidde-
ti devam ettirdikleri süre içinde, araçsallaşma ve 
Kürt halkına yabancılaşma süreci hızlanacaktır. 
Ne var ki bu süre içinde nahak yere ölümler ola-
cak, analar göz yaşı dökecektir. Siyasetin müm-
kün olduğu bir ortamda ölümlere sebebiyet ve-
renlerde tarihen de hukuken de, siyasal olarak da 
sorumlu olacaklardır.

Bir Talep Şekli Olarak Şiddet Kullanımı

Türkiye’de şiddetin bir siyasî talep aracı şeklin-
de kullanılması yakın tarihte daha ziyade 12 Mart 
muhtırası sonrasında sol yapılarda örneğine sık-
ça rastladığımız bir durumdur. Keza PKK’nın ör-
gütlenmesi, mücadele tarzı ve ideolojisi de büyük 
ölçüde bu yıllarda şekillenmiştir. Aslında şiddet, 
siyasetin yapılamadığı ortamlarda boy veren aynı 
zamanda siyasetin yolunu tümüyle tıkayan bir ol-
gudur. Ancak bir talep aracı olarak siyasetin ser-
bestçe yapılabildiği bir ortamda, şiddetin kulla-
nılması meselenin bir hak yahut daha özelde in-
san hakları, “barış” talebi olmadığını başka stra-
tejik bir hedefin ele geçirilmesi mücadelesine dö-
nük olduğunu gösteriyor. Anlaşılan o ki, siyasî ik-
limin müsait olduğu bir ortamda geçmişte yapılan 
hataların samimiyetle giderilmeye çalışıldığı ve bu 
yolda hayli mesafe alındığı bir iklimde şiddetin 
tekrar avdet etmesi, niyetin çok farklı olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor.  PKK, Suriye meselesinin 
özellikle IŞİD/DAİŞ faktörünün oluşturduğu kon-
jonktürün, kanton olarak ütopyalaştırılan kendi 
siyasal fantezisine uygun bir ortam oluşturduğu-
nu düşündü. Bu ortamdan yararlanmanın Türkiye 
içinde oluşturulacak barıştan daha önemli olduğu 
zehabına kapıldı ve çözüm sürecinin bittiğini dek-
lare etmekten geri durmadı. 

Elbette, devletin “çözüm süreci” süresince bel-
ki de yanlış olarak ihmal ettiği bölgedeki kamu 
otoritesi ve güvenliğini gündeme getirmesi kaçı-
nılmazdı. Nitekim devlet,  PKK’nın KCK aracılı-
ğıyla “devrimci halk savaşı” ilan etmesinin ardın-
dan süreci dondurduğunu ve kamu güvenliğini 
sağlamaya dönük eylemlere geçtiğini ilan etti. Ör-
gütün başlattığı şiddet eylemlerini sonlandırmak 
ve çözüm sürecini geçmişten de ders alarak ye-
niden başlatmak için güvenlik güçlerini devreye 
soktu.

Nihai tahlilde, zor yoluyla kitlelerin taleple-
rinin ortadan kaldırılamadığı, devlet dahil her 
kesim tarafından biliniyor. Ancak müzakereyi 
imkânsız kılan aşırı talepler, oyalamalar, muhata-
bını aldatmaya dönük atraksiyonlar, konjonktürü 
yanlış okumanın getirdiği güç zehirlenmesi, süre-
cin devamını imkânsız hale getirdi. Bu durumda 
istenmeyen ve arzu edilmeyen oldu. Şiddetin gay-
rı meşru kullanımını engellemek için, tanım gere-
ği şiddet kullanma meşruiyetini elinde bulundu-
ran devlet, şiddet kullanmak durumunda kaldı. 
Bu durumun çok uzun sürmesi temenni edilmez, 
olumlu sonuç da vermez. Ancak, çözüm sürecinin 
yeniden başlamasına imkân verebilmek için taraf-
ların sınırlarını anlayıp, meşru taleplerin karşıla-
nacağı iklimin oluşacağı bir zamana kadar müca-
delenin devam edeceğini var saymalıyız.

PKK’nın silahlı mücadeleye başladığı 1980’li 
yılların başından beri devletin güvenlik kuvvet-
lerinin güç kullanımı özellikle Batı ülkeleri başta 
olmak üzere kamuoyu nezdinde bugünkü kadar 
meşru karşılanmamıştı. Kamuoyunun çoğunluğu-
nun devletin güç kullanımını haklı görmesi çok 
önemlidir. Ancak, bu durumun makul süreyi aşan 
bir şekilde uzaması haklılığı aşındırır. Ayrıca, süreç 
içinde, güvenlik güçlerinin ve bürokrasinin bölge 
halkının hakkına, hukukuna riayeti, şiddet kulla-
nan, terör icra edenle ahaliyi ayırması, kısa süre-
de sonuca gidilmesi ve meşruiyetin devamı için 
vazgeçilmezdir. Ellerin tetikten çekilmesi gerekli 
ama yeterli olmayacaktır. Tetikten çekilen ellerin 
tekrar tetiğe gitmeyeceğinin garantisi nedir? PKK, 
Türkiye’deki silahlı güçlerini ülke sınırları dışı-
na çıkarmadıkça ve Türkiye’de silahlı mücadele-
ye son verdiğini açıkça ilan etmedikçe, taktik ola-
rak yapılan çağrılar bir sonuç vermeyecek ve ka-
lıcı bir barışa ulaşma sonucunu doğurmayacaktır.

Umarız ortam ve konjonktür doğru okunur, 
çatışmanın faydasızlığı ve devam ettirilemezliği 
görülür ve silahlı iklimden makul bir çözümün 
bulunacağı sürece geçilir.



26

 Umran • Eylül 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
TE

K
R

AR
 S

EÇ
İM

E 
D

O
Ğ

R
U

  (U)NKNOWN (F)IGHTING (O)BJECT: HDP 

7Haziran seçimle-
ri ile birlikte PKK ve 

HDP üzerinden başla-
yan gerilim, birkaç se-
nedir devam eden 
sükûnetin yeniden bo-
zulmasıyla sonuçlandı. 
9 Temmuz’dan itibaren 
Türkiye, PKK terör ör-
gütü eylemleri ile yoğun 
olarak karşı karşıya kal-
dı. Öyle ki, 1990’lı yıllara yeniden dönülmüş gö-
rüntüsü oluşturan bu saldırılar, PKK, KCK, HDP, 
çözüm süreci ve Kürtler üzerine yeniden düşünül-
mesini beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin ciddi 
bir enerji kaybına sebep olan bu meselede, gele-
cekte nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu-
ğu kadar, çatışmaların kaygı verici boyutlara ulaş-
ması da üzerinde düşünülen noktalardandır. Bu 
yazıda bu meseleyi siyasi, sosyal boyutlarıyla kısa-
ca ele almak istiyorum.

7 Haziran seçimleri iki kilit nokta üzerinde 
odaklanmıştı ki, bunlar sonuçları itibarıyla bir-
biriyle bağlantılı idi. Biri, AK Parti’nin tek başına 
iktidarı, diğeri de HDP’nin barajı geçip geçeme-
yeceği meselesi. Bu kilit noktalar, aynı zamanda 

çözüm sürecinin geldiği 
noktayı test etme açısın-
dan da önem taşımak-
taydı. Neticede AK Par-
ti birinci olmakla birlik-
te tek başına iktidar ola-
cak sayıyı elde edemedi. 
Bunun birçok sebebin-
den bahsedilebilir ama 
konumuzla bağlantı-
lı önemli nokta; özellik-

le Güneydoğu’da AK Parti’nin Kürt temsiliyetinde 
ciddi gerilemeydi. Güneydoğu’da gösterilen AK 
Parti adaylarının iyi seçilememesi olumsuz sonuç-
ta etkenlerden biri ise de, Kürtlerin tam da bu sü-
reçte HDP’ye yönelimleri üzerinde durulması ge-
reken bir husustur. HDP’nin oy yükselişinde etki-
li sebepleri birkaç boyutlu olarak ele alabiliriz. Bi-
rincisi, barajı aşma sıkıntısı HDP oylarını artırıcı 
bir etken oldu. İkincisi, AK Parti’nin yorgunluğu, 
bölgeyi iyi temsil edecek adaylar gösterememe-
si (Diyarbakır’da Abdurrahman Kurt’un istifası-
nı hatırlayalım) oldu. Üçüncüsü, AK Parti’ye olan 
kızgınlık ve öfke ki, onun canını acıtmak üzere 
emanet oyların HDP’ye yönelimini sonuçladı. Ni-
şantaşı ve Etiler burjuvazisi ile Gezi olaylarından 

Türkiye’deki ortalama birçok insan, çözüm süreciyle devam edilemeyeceği inancını 
paylaşmaya başlamıştır. HDP, bu anlamda ikircikli bir tavrı sürdürmeye devam 
etmektedir. Bir yandan PKK’nın şiddet ve baskı politikalarından yararlanarak 
oylarını artırmaya çalışmakta, diğer yandan demokratik söylem üzerinden 
yürüyen bir görüntü vermektedir. Bunun uzun vadede bir sonuca ulaşamayacağı 
ortadadır. Şu anda PKK’nın eylemlerini artırması karşısında HDP, net 
bir tavır alamamış ve ikircikli tavrını bırakacağına dair sinyaller vermemiştir.

Mustafa TEKİN

(U)NKNOWN (F)IGHTING (O)BJECT
(Tanımlanamayan Çatışma Aracı):

HDP

Osman Turhan
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itibaren rövanş almak üzere bekleyen bir kesi-
min salt AK Parti’ye olan muhalefeti burada görü-
nür oldu. Bir de buna Haberler ve sosyal medyaya 
yansıdığı kadarıyla HDP’nin Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde tehdit, şantaj ile oy toplama-
sı ve sandığın güvenliği sorununu da ekleyelim. 

HDP’ye giden Kürt oylarının AK Parti’den ko-
puşu, çözüm sürecinin üzerinde yeniden dü-
şünülmesini zorunlu kılmaktadır. Her şeyden 
önce çözüm süreci, kısa vadeli HDP’ye getiri-
si ve maliyetlerin AK Parti’nin sırtında kalması-
nı sonuçladı. Bu süreç Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihin-
de devletin farklı bir zih-
ni arka planla hareket edi-
şi bağlamında önemlidir. 
Yıllarca devam eden mi-
litarist siyasetlerden fark-
lı olarak Erdoğan’ın şah-
sında AK Parti, sorunu in-
sani boyutta halledebilmek 
üzere harekete geçmiştir. 
Bu, Türkiye’nin enerjisini 
dağıtmadan, çatışma, ge-
rilime meydan vermeden, 
Türkiye’nin normalleşmesi-
ni arzu etmekteydi. Çözüm 
sürecinin daha başlamadan 
birçok riskleri içinde barın-
dırdığı ve muhtemel olum-
suzlukların büyük bir fatu-
ra olarak AK Parti’nin ha-
nesine yazılacağı herhangi 
bir öngörü gerektirmeye-
cek kadar açıktı. Şunu ka-
bul etmek lazımdır ki, tüm 
bunlara rağmen Erdoğan ve 
AK Parti’nin bu riskin altına 
girmesi, “idare-i maslahat” siyasetinden farklı ola-
rak bir mesele halletme çabası bağlamında okun-
malıdır. Süreç, özelde Kürtlerin genelde Türkiye’de 
yaşayan her farklı yapıdan insanların eşit vatan-
daş statüsüne kavuşturulması kadar, illegal örgüt 
içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin dağ-
dan inmesi, normal hayatına kavuşması ve nor-
malleşmeyi hedeflemekteydi. Bu anlamda sorun-
ların siyasi temsiller kanalıyla çözülmesi, demok-
ratik bir Cumhuriyet’ten beklenen tavır olacaktı. 

Çözüm süreci hakikaten Türkiye için bir şans 
anlamına gelmekteydi. Devlet içerisinde bu ko-
nuda bir takım sorunları halletmek üzere ger-
çekten bir siyaset değişikliğinin yapılması gerek-
tiğinin farkına varıldı. Devletin daha önceki yö-
netici refleksleri “devlet bir terör örgütünü mu-
hatap almaz” şeklinde tezahür ederken, AK Par-
ti hükümeti, bölgede terörün sosyal hayatın de-
rinlerine inmesi, PKK’nın tehdit, şantaj ve kaçır-
maları karşısında halkın mahkûmiyetini göz önü-
ne alarak PKK’yı da muhatap aldı. Öcalan’la gö-

rüşmelere izin verdi. Çün-
kü nihayetinde silahlar bı-
rakılacaktı. Ancak bunun 
önündeki bazı engelleri aş-
mak o kadar kolay değildi. 
Birincisi, Kürtler dediğiniz-
de karşınızda tek bir mu-
hatap bulmak söz konusu 
olamamaktaydı. Kürt hal-
kı, HDP, HÜDA-PAR, Ab-
dullah Öcalan ve Kandil 
bu muhatap çatallanması-
nı ifade etmektedir. Niha-
yetinde halkın taleplerini 
merkeze alarak terör ve şid-
detle ilişkisini kesme nok-
tasında kararlılıkla durma-
sı gereken HDP’nin, (ya da 
kurulması muhtemel di-
ğer siyasi partilerin) siya-
si muhatap olması gereki-
yor. HDP’nin barajı geçen 
güce ulaşması, eşzamanlı 
olarak silahların ve şidde-
tin yok olmasını da gerek-
tirdiği halde, realitenin tek-
rar şiddete doğru evrilme-

si Kürt siyasi hareketine bakıştaki şüphe ve kay-
gıları tekrar artırıyor. Açıkçası bu durum, çözüm 
sürecinin devam edebilmesini ciddi bir riske sok-
muştur ki, Türkiye’deki ortalama birçok insan, çö-
züm süreciyle devam edilemeyeceği inancını pay-
laşmaya başlamıştır. HDP, bu anlamda ikircikli bir 
tavrı sürdürmeye devam etmektedir. Bir yandan 
PKK’nın şiddet ve baskı politikalarından yararla-
narak oylarını artırmaya çalışmakta, diğer yandan 
demokratik söylem üzerinden yürüyen bir görün-

HDP’ye giden Kürt oylarının AK 
Parti’den kopuşu, çözüm süreci-
nin üzerinde yeniden düşünül-
mesini zorunlu kılmaktadır. Her 
şeyden önce çözüm süreci, kısa 
vadeli HDP’ye getirisi ve maliyet-
lerin AK Parti’nin sırtında kalma-
sını sonuçladı. Bu süreç Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde devletin 
farklı bir zihni arka planla hare-
ket edişi bağlamında önemli-
dir. Yıllarca devam eden milita-
rist siyasetlerden farklı olarak 
Erdoğan’ın şahsında AK Parti, 
sorunu insani boyutta hallede-
bilmek üzere harekete geçmiştir. 
Bu, Türkiye’nin enerjisini dağıt-
madan, çatışma, gerilime mey-
dan vermeden, Türkiye’nin nor-
malleşmesini arzu etmekteydi.
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tü vermektedir. Bunun uzun vadede bir sonuca 

ulaşamayacağı ortadadır. Şu anda PKK’nın eylem-

lerini artırması karşısında HDP, net bir tavır ala-

mamış ve ikircikli tavrını bırakacağına dair sinyal-

ler vermemiştir. 

Devletin bu süreçteki net talebi, silahların bı-

rakılması yönünde iken, gelinen noktada silahlar 

bırakılmadığı gibi, özerklik söylemleri üzerinden 

ve Suruç’taki olaylar bahanesiyle halka silahlanma 

çağrıları yapılmaktadır. Bu da HDP’nin hâlâ eski 

reflekslerle devam ettiğinin önemli bir göstergesi-

dir. Yine çözüm sürecindeki sükûnetin, PKK’nın 

daha fazla silahlanmasına sebep olduğu, bugün-

kü gelişen olaylardan anlaşılmaktadır. Üstelik çö-

züm süreci devletin, kendisinin devlet olma vasfı-

na yönelik Kürt hareketinin kimi karşıt davranış-

larını görmezden gelmesini de beraberinde getir-

miştir. Görmezden gelme, aslında barışın sürek-

li kılınması yönünde bir tavır alıştı. Nitekim bay-

rağa yönelik hakaretamiz hareketler, Güneydoğu 

belediyelerinin bağlı olduğu devleti gözden kaçı-

ran başına buyruk davranış ve özerklik talepleri 

bu yöndeki olumsuz tutumlardı. Her halükarda 

çözüm sürecinin PKK’nın tüm taleplerini olumla-

madığını ve devlet ile PKK’yı eşit muhatap kabul 

eden bir zihni arka plana da sahip olmadığını be-

lirlemek gerekir. Maalesef HDP de, Türkiye’nin sı-

nırları içerisinde “haklar” ve “sorumluluklar” iti-

barıyla eşitlenmiş bir toplum arzu etmekten ziya-

de, güçlenmek için fırsatçılık yapan, bunun için 

de her türlü aracı meşrulaştıran bir yol izlemiş, 

sürekli olarak da maliyetleri hükümetin (devletin) 

sırtına yüklemek istemiştir. HDP, hiçbir sorumlu-

luk üstlenmeden sürekli hak talep etmektedir. Üs-

telik devlet, zaten bir dizi sorumluluklardan oluş-

tuğundan ve bu bağlamda sürekli eleştirilerin mu-

hatabı olduğundan bu süreçte de sürekli “suçlu” 

ilan edilmektedir. 

Devletin bu aşamada PKK’dan Türkiye sınırları 

içerisinde silah bırakması talebi, ciddiyetle üzerin-

de durulması gereken haklı bir taleptir. Kimi HDP 

milletvekilleri (Celal Doğan) silah bırakma ile ilgi-

li olarak Kürt siyasetinin bir parçasının da Kandil 

olduğu ve silah bırakma realitesiyle bunun bağ-

daşmadığını söylemektedir. Peki, o zaman çözüm 

sürecinin amacı ne idi? Normal şartlarda Kürtle-

rin siyasi temsilleri arttıkça, aynı oranda şiddetin 

azalması ve silahların bırakılması gerekmiyor mu? 

PKK’nın Türkiye dışında silahları bırakıp bırak-

maması bir başka sorundur. Ortadoğu’da özellikle 

Suriye ve Irak’taki karışıklıkta güvenlik ciddi so-

runludur. Ancak her ne olursa olsun, Türkiye sı-

nırları içerisinde güvenliği tehdit edecek derecede 

bir silahlanma ve şiddete, devletin sert tedbirler-

le müdahale etmesi kaçınılmazdır. HDP’nin 7 Ha-

ziran seçimleri öncesinde barajı aşamaması duru-

munda şiddeti ima eden açıklamaları da, HDP’nin 

şiddete dayalı reflekslerden uzaklaşması konu-

sunda olumsuz sinyaller vermektedir. 

7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı bir di-

ğer sonuç ta, iki farklı kutupta Kürt ve Türk mil-

liyetçiliklerinin belirgin hale gelişi oldu. Doğrusu 

mevcut ortam devam ettiği takdirde, bu etnik mil-

liyetçiliklerin daha çok yükselişine tanıklık ede-

biliriz. Böyle bir durumda sosyal hayatın çok ge-

niş bir alanı içerisinde etnik söylemlerin baskısı, 

ülke için de ciddi bir gerilim noktası oluşturabi-

lecektir. Çünkü bu yükselen eğilim, sorun hallet-

mekten çok siyasi söylemlerin de önderliğinde rö-

vanş almaya yönelik hareketleri hızlandıracak gibi 

görünmektedir. Hiç şüphesiz bunun sosyal alan-

da çok geniş yeni tezahürlerini izlemek müm-

kündür. Özellikle çözüm sürecinin devam etti-

ği zaman aralığında çatışmaların durdurulması, 

sükûnet merkeze alınarak oluşan ortam, bazı yan-

lışların tolere edilebilmesi, etnisite merkezli söy-

lemlerin dondurulması, gündelik hayatın metafi-

ziğinde var olan doğallığın etnik bakış açısını aşa-

bilmesi gibi sonuçlar da üretmişti. Ancak Temmuz 

ayından itibaren PKK’nın yeniden başlattığı terör 

eylemleri, arka arkaya gelen cenazeler etnik bakış 

açışlı gözlerin yeniden uyanmasını da beraberinde 

getirmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde günde-

lik hayatın metafiziğini zedeleyecek bir teyakkuz 

durumu oluşmuş görünmektedir. Bu ise daha da 

ilerlediği takdirde tehlikeli bir gidiştir. 

Anadolu’daki mütevazı halkın sadece bir bek-

lentisi vardır. O da çatışma ortamı olmadan gün-

delik hayatını devam ettirmek, evlatlarını genç 

yaşta teröre kurban vermemektir. Benim günde-

lik hayatın metafiziği dediğim şey; insanların et-

nik ve dini kökenlerine bakılmaksızın onların 

aynı mahallede, şehirde, ilçede komşuluk, iş, alış-

veriş ve insani ilişkilerini gerçekleştirmesi ve yar-

dımlaşmasıdır. En nihayetinde Türk, Laz, Çerkes 

ve Arabın Güneydoğu’da varlığı bir gerçek oldu-
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7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı bir 
diğer sonuç ta, iki farklı kutupta Kürt ve 
Türk milliyetçiliklerinin belirgin hale geli-
şi oldu. Doğrusu mevcut ortam devam etti-
ği takdirde, bu etnik milliyetçiliklerin daha 
çok yükselişine tanıklık edebiliriz. Böyle bir 
durumda sosyal hayatın çok geniş bir alanı 
içerisinde etnik söylemlerin baskısı, ülke 
için de ciddi bir gerilim noktası oluştura-
bilecektir. Çünkü bu yükselen trend, sorun 
halletmekten çok siyasi söylemlerin de 
önderliğinde rövanş almaya yönelik hare-
ketleri hızlandıracak gibi görünmektedir. 
Hiç şüphesiz bunun sosyal alanda çok geniş 
yeni tezahürlerini izlemek mümkündür.

ğu kadar, Türkiye’nin batısında da Kürt, Arap var-

lığı bir gerçektir. Terör olayları, insanın yanı ba-

şındaki komşusunun etnik kimliğine dikkat çekil-

mesini ve hatta komşusunu birinci derecede bu 

kimlik üzerinden yeniden algılamasını sonuçla-

maktadır. Bu algılama biçimi, kendi etnik kimli-

ği dışındakileri “düşman” konseptinde görmekte 

ve ona göre pozisyon almaktadır. HDP’nin PKK 

ve Kandil etkisindeki siyasetin gölgesinde kalma-

sı, HDP üzerinden Kürtlere dair oluşan olumsuz 

imajı pekiştirmektedir. Nitekim Facebook’ta sık-

lıkla paylaşılan “Kürtlerin elektriği bedava kullan-

dıkları”, “Batman’ın ¾’ünün devletten gelen sos-

yal yardımlar aldığı” şeklindeki ifadelerin, nasıl 

imajinatif sonuçlar ürettiğini sosyal medyadan ta-

kip edebilirsiniz. Bundan da en fazla Kürt insa-

nı zarar görmektedir. Öte yandan Türkiye’de bir-

çok insanın HDP’yi şiddetle bağlantılandıran ba-

kış açısını, Kürt insanına doğru da yansıtması iliş-

kilerde zedeleyici ve olumsuz sonuçlar üretebil-

mektedir ki, bu uzun vadede Türkiye için çok 

tehlikelidir. Ancak bunun önemli oranda sorum-

luluğu da HDP’nindir. Çünkü O, fırsatçı, ikircik-

li siyaset sürdürdüğü oranda, bu imajı üzerinden 

atamamaktadır. Diğer yandan devleti yönetenler 

yani hükümet edenler, kendi sınırları ve uhde-

sinde yaşayan tüm unsurlara hitap etmek, herke-

si dinlemek durumundadırlar ve siyaset yaparken 

“devlet”in bir örgüt (PKK) karşısında zafiyete uğ-

ramış görüntüsü de birçok insanı rahatsız etmekte 

ve devleti tavır almaya zorlamaktadırlar. 

Devlet olabilmenin temel vasfı egemenlik-

tir. Devlet, tüm kurumları ile egemen olduğu za-

man gerçek vasfına kavuşur. Bu anlamda PKK’nın, 

HDP’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde dev-

let egemenliğine meydan okuyan tavırlarını tabii 

ki hükümet edenler kadar halk da kabullenemez. 

Bayrak indirme teşebbüsleri, Demirtaş’ın 400 

km’ye kendilerinin hâkim olduğunu ifade etme-

si, özerklik ve bağımsızlık iddiaları ile “Kürdistan” 

söylemleri devletin egemenliğine açık bir mey-

dan okumadır. Türkiye’nin milletvekili olan Fi-

gen Yüksekdağ’ın PYD gibi yurtdışı illegal örgütle-

re dayandığını söylemesi, sorunu siyasi temsil ve 

sivil siyasetle halletmeyeceğiz demekle eşdeğerdir 

ve Türkiye’nin egemenliğine meydan okumak de-

ğil de nedir? Dünyadaki hangi devlet bunu kabul-

lenebilir? Devletin imkânlarından faydalanan be-

lediyeler ve milletvekillerinin egemenliğe yönelik 

bu tavırları ikirciklidir ve açıkçası ahlaki de de-

ğildir.

Diğer yandan, özellikle son otuz yıldan bu 

yana bölgenin karışık olmasından istifade ile ve 

hatta bölgede planlı kargaşa çıkartan Amerika baş-

ta olmak üzere küresel aktörlerin, Türkiye’nin üs-

lerini kullanmaları, bölgede konuşlanmaları asla 

kabul edilebilir değildir. Zaten PKK’ya silahları 

da bunlar sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin 

kendi üslerini kullandırmama noktasında kararlı 

olması önem taşır. Amerika ve diğer küresel aktör-

ler bölgede bir güvenlik unsuru değildirler; tam 

tersine planlı kaosların yöneticileri olup, PKK da 

dâhil her türlü illegal örgüte yardım sağlamakta ve 

onları güçlendirmektedirler. 

Tabii ki devlet yönetiminde sağlanması ve 

ayakta tutulması gereken en önemli kavram ada-

lettir. Devletin kendi uhdesinde yaşayan insanlar 

arasında ekonomik, sosyal, siyasal vb. alanlarda 

adaleti sağlamaya yönelik adımlar atması gerekir. 

Ancak tabii ki bu sorunların Türkiye’de siyasetin 

kendi doğası içerisinde halledilmesi gerekir. Ülke-

de yaşayan insanlar sorunlarını siyasi kanallar ve 

mekanizmalara ileterek, sivil toplum kuruluşları-

nın etkinlikleri ile ama mutlaka şiddetle arasına 

mesafe koymuş şekilde sorunlarını tartışmalıdır. 

HDP Türkiye’nin bir siyasi partisi haline gelmiş-

ken, yani bir siyasî temsil elde etmişken, hâlâ şid-
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det söylemlerine tutunması, “ihkak-ı Hak” düşün-
cesi ile adalete ulaşmada meşru yolları dışarıda bı-
rakan açıklamalar yapması, tabii ki hiçbir devle-
tin kabul edeceği bir şey değildir. Türkiye’de siya-
sal, sosyal, ekonomik vb. adaletsizlikler söz konu-
su olduğunda, bunların düzeltilmesi için gerekli 
meşru yollar bellidir ve bu adaletsizliklere maruz 
kalanlar da sadece Kürtler değildir. Bu durumda 
etnik ayrımcılık yapmadan sorunların giderilme-
si temel politika olmalıdır. 

Tam da bu noktada 
HDP’nin Türkiye’ye bakışın-
da varolan bazı zafiyetlerini 
dile getirmeliyiz. Belki önce 
şöyle bir soru ile başlayabili-
riz. HDP, içinde yaşadığımız 
bu toprakları nasıl görmek-
tedir? Her türlü etnik, dini, 
mezhebi farklılıklarla bera-
berce yaşayabileceğimiz bir 
ülke mi? Doğrusu HDP’nin 
söylemleri, Türkiye’de devle-
ti halktan ayrı mücadele edil-
mesi ve sürekli kendisinden 
fırsatçı bir şekilde yararlanıl-
ması gereken bir muhatap ve 
aygıt olarak gördüğü şeklin-
de bizde bir imaj bırakmak-
tadır. Hiç şüphesiz bu bakış 
açısı, Kürt halkı ve siyaseti-
nin uzun süre maruz kaldı-
ğı Marksist söylem ve pro-
pagandaların izlerini de taşı-
maktadır. Daha önce de söy-
lediğimiz gibi, devlet soyut 
bir varlık olarak halkların, 
siyasi temsillerin, sivil top-
lumun siyasa ve tartışmala-
rı ile adalete doğru yol alabi-
lir ve bu bitmeyen bir süreçtir. Bir bireyin devlet-
le ilişkisi ise halk ve sorumluluklar üzerine kurulu 
olup, sadece “hak” ya da sadece “sorumluluk”lar 
üzerinden kurulan ilişkilerin mutlaka zafiyetler 
taşıyacağı açıktır. Hükümet edenlerin devlet üze-
rinden bazı adaletsiz işlemleri tarih boyunca hep 
olagelmiştir. Ancak bunu gidermenin yolu devlet 
egemenliğine meydan okumak ya da silahlı çatış-
ma değildir. Bu bağlamda bu devlet çatısı altında 

yaşayan her vatandaşın “bizim devletimiz” gözüy-
le bakış geliştirmesi; ama aynı zamanda sorunla-
rını siyasi temsiller, sivil toplum kanalları ile an-
cak her halükarda şiddetten uzak olarak giderme-
ye çalışması bir zorunluluktur. 

HDP ve Kürt siyasetlerinde hâkim olan iki bo-
yutlu dil vardır. Bunlardan birisi Marksist, diğe-
ri de etnik dildir. Özellikle PKK ve HDP’nin genç-
ler üzerindeki Marksist ve etnisite merkezli pro-
pagandaları, yaklaşım ve siyasetlerde de çatış-

macı ve devlet karşıtı ögele-
rin ağır bastığı bir dili kar-
şımıza çıkarmaktadır. Bu dil 
İslâm ile ilinti ve bu ilinti-
nin tarihten bu yana sağla-
dığı barışçıl imkânları ber-
hava etmektedir. İşin ilginç 
yanı, Marksist ve etnik dilin, 
Güneydoğu’da din adamları-
nın yaklaşımlarını da dönüş-
türdüğü bir başka gerçek-
tir. Özellikle Marksist jargo-
nun “dini realitelerin üzeri-
ni örten bir öge” olarak oku-
ması, bir yandan din dilinin 
ve tarihin de ilginç bir şekil-
de Marksist bir bakış açısına 
kayan eklektik efsaneye dö-
nüştürmekte ve etkisizleştir-
mekte, diğer yandan Müslü-
manlık ekseninde farklılık-
ların barış içinde tartışmala-
rı engellemektedir. Bu yak-
laşım, Hz. Peygamber’den 
(s.a.v.) itibaren tüm İslâm ta-
rihini de şiddetin meşrulaş-
tırılması yönünde yeniden 
okumaktadır. Bu durum, 
İslâm’ın tüm Türkiye’de ba-

rışı sağlamak adına yeni bir dille öğretilmesi ge-
rektiğini, bölgenin realitesini yakalayan yeni bir 
din dilinin inşa edilmesini de zorunlu kılmakta-
dır. Bu, kanaatimizce ayrı bir yazının konusu ola-
cak derece önemlidir. 

Türkiye’nin dini olarak İslâm, yüzyıllardan bu 
yana bu topraklarda yaşayan, herkesin (Müslü-
man olsun ya da olmasın) ortak hafızası ve kül-
türünü oluşturmaktadır. Ayrılıkçı siyasetlerden 

Doğrusu HDP’nin söylemleri, 
Türkiye’de devleti halktan ayrı 
mücadele edilmesi ve sürek-
li kendisinden fırsatçı bir şekil-
de yararlanılması gereken bir 
muhatap ve aygıt olarak gör-
düğü şeklinde bizde bir imaj 
bırakmaktadır. Hiç şüphesiz bu 
bakış açısı, Kürt halkı ve siya-
setinin uzun süre maruz kaldığı 
Marksist söylem ve propagan-
daların izlerini de taşımaktadır. 
Daha önce de söylediğimiz gibi, 
devlet soyut bir varlık olarak 
halkların, siyasi temsillerin, sivil 
toplumun siyasa ve tartışmala-
rı ile adalete doğru yol alabilir 
ve bu bitmeyen bir süreçtir. Bir 
bireyin devletle ilişkisi ise halk 
ve sorumluluklar üzerine kurulu 
olup, sadece “hak” ya da sadece 
“sorumluluk”lar üzerinden kuru-
lan ilişkilerin mutlaka zafiyetler 
taşıyacağı açıktır.
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uzaklaşarak “ortak”lıklar üzerinden bir dil geliş-

tirilecekse (ki mutlaka geliştirilmesi gerekir) bu-

nun tarihi, sosyolojik tüm imkânları mükteseba-

tımız içinde bulunmaktadır. Hangi etnik kökene 

mensup olursa olsun, Türkiye’de yaşayan herke-

sin birlikte yaşayabilmesi ancak İslâm’ın imkân ve 

dili içerisinde mümkün olacaktır. Marksist ve et-

nik merkezli dillerin bu topraklarda ne bir karşı-

lığı ne de ruhu vardır. Dolayısıyla bu dil, bir za-

fiyet olarak görülmeli ve parantezinin kapanacağı 

zamana yardımcı olunmalıdır. Fakat İslâm’ın bir-

leştirici dil ve imkânlarının yeni emek ve düşünce 

ile üretilmesi gerekmektedir ki, bununla ilgili ta-

rihsel örneklikler var ancak hazır kalıplar yoktur. 

Kürt siyasetinin önerileri karşısında İslâm’a re-

ferans yapan hatırlatmalarda bulunduğumuz za-

man, bazıları “insanın neresi ağrıyorsa, oraya dik-

kat kesilir” mealinde sözler söylemekte; dolayısıy-

la bunun üzerinden kullandıkları Marksist ve et-

nik dili meşrulaştırmak istemektedirler. Burada-

ki yanılgı noktası şudur: Öncelikle hastalığın teş-

hisi ve nasıl tedavi edileceği üzerinde durulma-

lıdır. Hastalık, hastalığa sebep olan yöntemlerle 

aşılmaz. Hz. Peygamber (s.a.v.) işte tam da bunun 

için kabile çatışmalarını önleyebilmiş ve uhdesin-

deki insanları farklı bir zeminde buluşturabilmiş-

tir. Murat Karayılan’ın sosyal medyada dolaşan bir 

sözü, aslında İslâmi dilin niçin önemli olduğunu 

da göstermektedir. O, uluslar arası sistemin ken-

dilerine teşekkür borçlu olduğunu; kendilerinin 

tasfiye edilmesi halinde bölgede İslâm’ın hâkim 

olacağını söylemektedir mealen. (Bkz. www.hur-

seda.net) Karayılan bölge insanını İslâmi bir dil-

den uzaklaştırdığını itirafla kalmıyor, Türkiye 

Müslümanlığına karşı kimlerle ittifak içinde oldu-

ğunu da belirtiyor. 

 Kısaca yapmaya çalıştığım tartışma çerçeve-

sinde aşağıdaki noktaların önemli olduğunu dü-

şünüyorum.

1. Bir Müslüman adaletli olmak zorundadır. 

Bunun anlamı; hakkı hak olan yere koymanın zo-

runluluğudur. Dolayısıyla âlimler, aydınlar, yet-

kililer ve tüm herkes adaletin ikamesi için dini, 

mezhebi, etnik aidiyetleri kayırmadan muame-

le etmek ve konuşmak zorundadır. Haksızlıkların 

giderilmesi için bir araya gelinmelidir.

2. Mezhebi, etnik, sınıfsal vb. ayrımcılığı kış-
kırtacak şekilde bir dil kullanmaktan uzaklaşılma-
lıdır. İslâm’ın genetik yapısında bu ayrımcılığı ön-
leyecek bir dil mevcuttur. 

3. Etnik, mezhebi, sınıfsal vb. ayrımları yok 
edecek bir strateji ile Müslümanların hafızasında 
var olan dil yeniden üretilmelidir. 

4. Bu sorunların çözümü, sosyolojinin siya-
sete öncelenmesi ile mümkündür. Bunun anlamı; 
Türkiye insanının ayrıştırıcı söylemlere pirim ver-
memesi ve gündelik hayatında her türlü farklılık-
larla insani ilişkilerini sürdürmesinden geçer. Sos-
yolojiler, siyaseti belirleyecektir. 

5. HDP, kendisinin ne olduğu hakkında net bir 
tavır geliştirmelidir. Şu anda Türkiye Meclis’inde 
% 13 gibi önemli bir temsile sahiptir. Siyasi temsil 
sahibi bir parti ise, kendisine meşruiyet problem-
leri yaşatan şiddetle ilintisini kesmelidir. Başlıkta 
da belirttiğimiz gibi HDP, tanımlanamayan bir ça-
tışma objesi olarak ortada durmaktadır.

6. Devlet, Kürtlerle PKK arasını ayırmayı 
özenle sürdürmeli ve tüm vatandaşları arasında 
adaletle muamele yapmalıdır. 

7. Çözüm süreci şimdi uygulanmıyor durum-
dadır. Ancak çözüm sürecinin Türkiye’yi getirdi-
ği bir nokta vardır. Buradan “ke en lem yekün” 
yani hiç olmamış gibi geriye dönülmesi söz ko-
nusu olamaz. Fakat bundan sonra çözüm süreci 
adıyla özel bir projenin uygulanmasına gerek yok-
tur. Gerçekleştirilmek istenen asıl hedef, devlet ile 
fert ilişkilerinin sağlıklı, herkesin adalet esasına 
göre haklarını kullanması önündeki engelleri kal-
dırmak, daha özgürlükçü ve barışçıl bir toplum 
inşası ise, bunun için düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Birlikte yaşamanın nasıl mümkün olacağı 
tartışılabilir. Ancak bunun için öncelikli şart şid-
det ve silahtan uzaklaşma olmalıdır. 

9. Türkiye üniter bir devlettir. Devletin ege-
menliğine yönelik yapılacak her türlü illegal saldı-
rılar, anında sert bir karşılık bulmalıdır. 

Figen Yüksekdağ
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Dilaver DEMİRAĞ

Suriye’de artık iyice can yakıcı ve uzayan savaş ve bu savaşta Kürt jeopolitiğinin 
giderek öne çıkması AKP’nin ürkmesi, devletin 17-25 Aralık, Gezi vb. operasyonlar 
ile iyice şaşkınlaşmış ve sürekli panik butonuna basan halleri ve AKP’nin bu 
halini sürecin kesintiye uğraması için bir fırsata çevirme iradesi, Kürt tarafının 
da yeni jeopolitiği -anayasal reformlar içinde esas olarak kimlik temelli bir 
eksene dayanan çözümden öteye- kendi hedeflerine gitmekte engel olarak görmeye 
yatkın anlayış biçimi dolayısıyla adeta tekrar eski çatışma günlerine döndük.

Genç Ölüm, Adın Kalleş Olsun

Ö lüm sonuçta haya-
tın bir onaylanması-

dır ve biz yaşarken ya-
şadığımız hayatı bir ni-
met kabul edebilmeyi 
içerir. Her ne kadar bü-
yük dinler ölüm karşı-
sında bir vakarı ve bu 
vakara dayanak sağ-
layan dünya yaşantı-
sı sonrası ebedi hayat 
vaadi ile ölümün gözlerinin içine bakacağımız bir 
dayanıklılığı tesis etse de ölüm acı verir. Ölüm acı 
verir ama genç ölüm acıyı katlanılmaz kılar, hele 
de o genç çok önemli değerleri uğruna değil de si-
yaset oyunundaki tahterevalli nedeni ile hayatını 
kaybetmiş ise daha da üzüntü verir.

Türkiye’de iki yıl aradan sonra bir kez daha 
genç bedenlerin kurşun ve şarapnel parçaları al-
tında delik deşik olmuş gövdeleri anaların gözyaşı 
tarafından kefenleniyor ve hüzünlü, vakur baba-
ların kalbine gömülüyor. Ama ölüm yine hep bize 
düşüyor usta, Büyük sanayicilerin, bakanların, 
yüksek bürokratların çocukları özel koruma böl-
gelerinde pamuklara sarılarak saklanırken, yoksul 
halk çocuklarının kan nehrinden akan genç ölüm-
leri savaş denen satranç tahtasına bir pey akçesi 
gibi sürülüyor. Ne de olsa ölmek onların kaderin-

de bulunuyor. Ancak 
kim ne derse desin ya-
şam egemen politika-
nın askıya aldığı hayat 
sevgisi yoksul bacalar-
da tütmüyor, o yüzden 
de yoksul gövdeler sa-
vaşın ateşinde havaya 
savrulan küllere dönü-
şürken yoksul, bilge ve 
yol yol olmuş yüzler-

den okunan hüzün kalplere gömülüp ‘vatan sağ 
olsun’ deniyor. Keşke arada cesur seslerin dediği 
gibi ‘vatan biraz da size sağ olsun yahu, biraz da 
sizin çocuklarınız için komutanlar selam dursun’ 
denilebilse, denilebilsin ki birileri ya da namı di-
ğer “büyüklerimiz” savaş başlatırken iki kere dü-
şünseler. Çünkü evlat ateşi yoksul halk çocukları-
nın, baba ve anaların ocağına düşüyor. Böyle ol-
duğu sürece de halk çocukları satranç tahtasında-
ki piyonlar gibi kolayca ölüme gönderilebiliyor. 
Bunun adı “bencil ölüm”dür.

“Ölüm, insan için kaçınılmaz olsa da, herkes 
kendisi için ölür, bir başkası adına ölemez. Böy-
lece ölümü kendi ölümüm olarak düşünmekten 
vazgeçersem, kendi ölümümün dünyada  b e -
nim için hiçbir zaman bir olgu olmayacağını anla-
rım… Ölüm kendisini kayıp olarak yansıtır;  
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fakat bu kayıp geride kalanların tecrübe ettiği ka-

yıptan daha fazlasını ifade eden kayıptır.(...) Ger-

çek anlamda başkalarının ölümünü tecrübe ede-

meyiz, en fazla ölüm anında onun yanında olabi-

liriz.“ Genel anlamda ölümler ve başkasının ölü-

mü yaşayan insan için anlaşılmazdır.”1

Her ölüm kendisi için ölümdür, ben başkası-

nın ölümünü yaşayamam. Bu nedenle savaşları 

önlemenin en kesin yolu, ölmek ve öldürmek öv-

güsü yapanlara “önden buyurun” demektir. Ken-

disinin ölebileceğini kesin olarak bilenler o za-

man başkalarının ölümü üzerinden bu kadar ko-

lay kahramanlık hikâyeleri yazamayacağını bilir-

ler ve o zaman da savaş kararı alırken bir kaç kez 

düşünmek zorunda kalırlar.

Dilimizde anlam bulan şehit kelimesi ile şahit 

kelimesi aynı kökten beslenen bir ağaç gövdesidir. 

Ş-h-d maddesi, “orada olup tanık olma” (3/70) ve 

“tanık olduğunu haber verme” (25/72) manaları-

na delalet eder. Tanıklığın şartı “huzur”dur. Hu-

zur, “orada ve o anda hazır ve nazır olma”dır. Şe-

hit olmak Allahın ahdine şahit olmak, yüce hu-

zurda onun ayetlerin kendi varlığından geçerek, 

canı gibi en değerli şeyi vererek onun Vahdetine 

şahitlik eder. Ama ne olursa olsun şehitlik bir gö-

nüllü tercihtir. Özgür iradesi olmayanın imanı ol-

mayacağı için onun ölümü bir şahitlikte buluna-

maz. Allah insanları kendilerin kul olma konu-

sunda akıl ile verilen iradi bir karar ile iman etme-

leri ile ilişkilendirilmiştir. İslâm açısından vatanı-

nı ve dinini savunmak savaşacak güç ve yeterlili-

ğe sahip olan her müminin görevidir. Bu anlamda 

İslâm mücahidi bir zorunlu görevli memur değil-

dir. Tam da bu yüzden onlar tevhidin şahitleri ola-

rak imanlarını kendilerine yoldaş kılarak Allahın 

huzuruna çıkarlar ve bu yüzden onlar ölümsüzlü-

ğe hak kazanırlar.

Bayram değil seyran değil niye öpme sorusu 

gibi ne oldu da bu savaş çıktı sorusunu sormak is-

tiyorum ve resmi söylemlerle meseleyi ele alma-

ya da hiç niyetim yok. Çünkü dedim ya savunma 

amaçlı mücadele olarak cihat ve kıtal ile devletler 

tarafından kendi âlî menfaatleri için icat edilen sa-

vaşı aynı kefeye koymuyorum. Kıtal ve cihat ana-

mızın ak sütü kadar helal bir şiddettir. Tam da bu 

nedenle bir Müslüman olarak sözünü ettiğim is-

tisna hali dışında şiddet karşıtı, savaş karşıtı bir 

anti-militaristim ve savaşlardan nefret ediyorum. 

Dahası İslâm için barışın esas, kıtalın ise istisna 
olduğunu düşünenlerdenim, bu yüzden bir Müs-
lüman olarak barışın üzerine titrenmesi gerektiği-
ni ve geçerli bir neden olmadıkça da barışın bo-
zulmasının büyük bir hata olduğu kanısındayım. 

Barışı Kim Üzdü de Savaş Çıktı?

Öncelikle barışın sadece çatışmasızlık olmadı-
ğını, bir ‘salah’ olduğunu göz ardı etmemek gerek. 
‘Salah’ “iyi olmak, iyi hal üzere bulunmak, duru-
mu düzeltmek, uygun olmak, fesadın yok olma-
sı ve istikamet” anlamlarına gelir. Fesadın zıddı-
dır. Kur’ân’da bu kelime “salaha” şeklinde iki ayet-
te geçmiş ve iman etmek anlamında kullanılmıştır 
(Ra’d, 13/23; Mümin, 40/8). Kur’ân’da daha çok 
bu kökten türeyen ‘sulh, salih, sâlihîn, sâlihât, ıs-
lah ve muslih’ kelimeleri kullanılmıştır. Allah’ın 
emrettiği, razı olduğu, hayırlı, yararlı ve mutedil 
her şey salahtır. İnsanın; ifrat ve tefritten uzak, iti-
dal, istikamet ve güzel bir hal üzere bulunması, 
iman edip emir ve yasaklara uyması, isyan, aşırılık 
ve bozgunculuktan kaçınması salahtır. Salah, mü-
minin güzel vasıflarından biridir. Salah aynı za-
manda Sulh’un ortak kökensel anlamına da gön-
derme yapar. S-l-h ve bundan türeyen maslaha ke-
limeleri içsel duruma işaret eder. Sulh ve salah iyi 
olma, uygun ve yararlı olma, uyma, geçerli olma, 
başarma, hali vakti yerinde olma, uygun olma du-
rumu. O yüzden gerçek barış insanın bir bütün 

Başından beri PKK sorununun çözü-
münün kitle siyaseti ve modern tem-
sili demokrasi ikliminde hallolunma-
yacağını söyleyenlerden olduğumdan 
biraz da karamsar bir ruh hali ile 
barış havasını tersinden okudum. Kürt 
sorunu dediğimiz olgunun sadece bir 
Türk sorunu olmaktan ibaret olmadı-
ğını Sykes-Picot anlaşmasını kotaran 
egemenler tarafından icat edilen bir 
sömürge coğrafyası olan Ortadoğu’ya 
içkin bir sorun olduğunu ve bunun da 
tıpkı Sünni ve Şii meselesi gibi bir jeo-
politik bir mesele olarak görüldüğü 
takdirde çözüleceğini düşünmüştüm.
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olarak sekine/sükûn halinde olması ile hayata ge-
çebilir bu da nefsin her tür ayartısından uzak du-
rabilme ile ilişkilidir.

İşte tam da bu yüzden mevcudiyetini nefsin 
kışkırtmalarından alan politika ya da siyaset sul-
hu ya da barışı sağlayamaz. O yüzden kurulan her 
tür çatışmasızlık hali bıçak sırtında olduğundan 
her an bozulabilir. İşte Erdoğan ile Öcalan tarafın-
dan ortak bir niyet beyanı ile başlayan barış yol-
culuğumuz da tam da bu yüzden yani politika ne-
denle bozuldu.

Başından beri PKK soru-
nunun çözümünün kitle si-
yaseti ve modern temsili de-
mokrasi ikliminde halloluna-
mayacağını söyleyenlerden 
olduğumdan biraz da karam-
sar bir ruh hali ile barış ha-
vasını tersinden okumuştum. 
Kürt sorunu dediğimiz olgu-
nun sadece bir Türk sorunu 
olmaktan ibaret olmadığını, 
Sykes-Picot anlaşmasını ko-
taran egemenler tarafından 
icat edilen bir sömürge coğ-
rafyası olan Ortadoğu’ya iç-
kin bir sorun olduğunu ve 
bunun da tıpkı Sünni ve Şii 
meselesi gibi bir jeopolitik 
bir mesele olarak görüldüğü 
takdirde çözüleceğini düşün-
müştüm. Nitekim Öcalan’ın 
söylediği ve iktidara göster-
diği hedef bir ölçüde buy-
du. Ulus-devletlerin birer 
yaprak gibi sömürgeciliğin 
rüzgârının önünde sürüldü-
ğü, milliyetçiliğin meşruiyet 
yoksunluğunu gölgelemek 
için ortaya atılan şişkin ego-
izmlerin kolektif hali olarak 
korkaklığın -aynen savaş gibi- bir neticesi olduğu 
bir coğrafyada siz çözmek isteseniz de Kürt soru-
nunun demokratik bir değişim ile sonuçlanmasını 
ve bu ülkede bir barışın gerçekleşmesi ile bölge-
deki diğer sorunların da çözüleceğini sanmak faz-
la iyimserlik. Tam da böylesine zayıf bir karna sa-
hip bir ülkenin başka yerlerdeki ateşi tutan kes-

tane olmaya niyetlenmesi o ateşin sizin evinizi de 
yangın yerine çevireceğini bilmek zorunluluğunu 
içerdiği unutulmamalıdır.

Bu yüzden çözüm uzak erimli ve sabır iste-
yen, ince bir zanaatkâr nakışı gerektiren bir kana-
viçe olmayı zorunlu kılıyordu. Bu ise sonuçta tüm 
mevcudiyet ve meşruiyetini temsili demokrasi ve 
kitle siyasetine borçlu olan bir siyasi yapının al-
tından kalkamayacağı kadar ağır bir yük demek-
ti. Suruç’ta patlayan bomba sonrası, lehte başla-

yan konjonktür aleyhe dönün-
ce barış masası devrildi, elle-
rini ovuşturarak bekleyenlere 
gün doğmuş oldu. 

Şimdi gelin Kürt siyasi 
hareketi ve onun askeri biri-
mi olan bizdeki yaygın adı ile 
PKK kendi adlandırmaları ile 
KCK’nın masayı devirmesine 
neden olan Rojava ile başla-
yalım. Masaya neden tekme 
atıldığını izah etmeyi dene-
yelim sonra da Kürt jeopo-
litiği ile Sykes-Picot’a elveda 
diyenlerin amacının akame-
te uğraması için geniş eksen-
li ve birden çok senaryoyu 
aynı anda planlayabilen bir 
stratejik aklın ancak bu hin-
liği bitirebileceğini, şu anda 
hükümetin –tuzağa düşerce-
sine- takip ettiği savaş politi-
kası ile tam da üst aklın is-
tediğini yaptığını belirteyim.

Rojava’da bir devrim ol-
duğunu iddia edenler ora-
da PYD propagandalarını bir 
kenara bıraktığımızda ger-
çek bir doğrudan demokra-
si olup olmadığı konusun-

da kesin karar veremediğimiz 
bir sürecte yani kantonal yönetim modeline göre 
bunu söylemekteler. Kantonların kendisi bir dev-
rimdir. Ancak dikkatle bakıldığında bu aslında 
göz yumulan ve hatta işbirlikleri ile mevcudiyet 
kazanan bir kantonalliktir. Eğer Esad Türkiye’nin 
sınırında bir saatli bomba oluşturmak ve bir de 
Kürtlerle uğraşmak istemeyip burayı Kürtlere tes-

Rojava’da bir devrim olduğu-
nu iddia edenler orada PYD 
propagandalarını bir kenara 
bıraktığımızda gerçek bir doğ-
rudan demokrasi olup olma-
dığı konusunda kesin karar 
veremediğimiz bir sürecte 
yani kantonal yönetim mode-
line göre bunu söylemekteler. 
Kantonların kendisi bir dev-
rimdir. Ancak dikkatle bakıldı-
ğında bu aslında göz yumulan 
ve hatta işbirlikleri ile mevcu-
diyet kazanan bir kantonallik-
tir. Eğer Esad Türkiye’nin sını-
rında bir saatli bomba oluştur-
mak ve bir de Kürtlerle uğraş-
mak istemeyip burayı Kürtlere 
teslim etmese ortada kanton 
falan olmayacaktı. Hakeza 
şu anda da o kantonlar biz-
zat ABD tarafından ayakta 
tutulan ve ABD için kara gücü 
fonksiyonu gören milisleşmiş 
bir halk toprak parçası.
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lim etmese ortada kanton falan olmayacaktı. Ha-

keza şu anda da o kantonlar bizzat ABD tarafın-

dan ayakta tutulan ve ABD için kara gücü fonk-

siyonu gören milisleşmiş bir halk toprak parçası. 

Yani Rojava hiç bir zaman kendi özgücü ile mev-

cudiyet kazanmış bir kanton değil. Tam da bu ne-

denle Rojava da bir devrim gerçekleştiğini söy-

lemek Devrimi bir fars haline getirmekten başka 

bir anlam ifade etmiyor. Nitekim son gelen ha-

berler PYD’nin Suriye Ordusunun bir parçası ol-

ması (elbette Rojavanın statüsünün değişmeme-

si koşulu ile) konuşuluyor, İran PYD’ye silah yar-

dımında bulunuyordu. Rusya, ABD, AB ülkele-

ri, Almanya kısacası tüm batı âleminde ise Rojava 

ve Kürt grillaları podyumlarda YPJ modasının es-

mesi, PYD’yi ve Kürtleri cilalı imajlarla parlatma-

sı, dahası IŞİD saflarında savaşmak için gidenlerin 

geri dönüşü yasaklanırken PYD için bu kuralların 

geçerli olmaması hatta orada savaş için teşvik edil-

mesi, baştan beri Suriye de Kürtler üzerinden ku-

rulan bir planın hayata geçmesi anlamına geliyor-

du. Ama bu plan Türkiye’nin düşündüğü gibi sa-

dece PKK’nın meşrulaşmasından ibaret değil tüm 

Arap İslâm coğrafyasının dönüşümünü içeren 

daha geniş bir planın parçasıydı. Türkiye bir şey-

ler sezinlese de tam olarak ne olduğunu kavraya-

madığı gibi, bunu engelleyebilecek jeopolitik be-

ceri ve araçlardan yoksundu, bu nedenle de olay-

ların akışı içinde sürekli zikzaklar çizmek duru-

munda kaldı. PYD’nin Suriye’de öne çıkması ve 

ABD ile iş tutması Türkiye için birtakım kabus se-

naryolarını depreştirdi. Türkiye’de devlet hemen 

burnunun dibinde, üstelik de PKK ile iç içe bir si-

yasi bir yapının giderek tüm sınırı kontrol etme-

si ve zaten sürekli bölünme paranoyası içinde ya-

şayanların bunu istismar etmesi ihtimali AKP’nin 

uykularının kaçmasına neden oldu. Dahası bu du-

rum, AKP’nin ilk etapta kimlik hakları temelinde 

çözmeye çalıştığı ve kısmi özerkliği ise daha geniş 

ve daha uzun bir sürece yaymak üzerine kurulu 

Kürt Sorununu çözme planının akamete uğraması 

ve burada da Rojava benzeri bir yapının arzulanır 

olması tüm pişirilme çabasındaki aşa su katılması 

demekti. Bu durum AKP’nin devlet ile Kürtler ara-

sında sıkışmasına neden oluyordu.

Dahası buradaki savaş ve bu savaşta öne çı-

kan Kürt milis güçleri ile PKK’nın güçlü bağları 

PKK için masada el yükseltmek anlamına geliyor-

du. Böyle bir durumda Hükümet’in planladığı çö-
züm sürecinin AKP gibi bir kitle partisinin çöz-
meyeceği istem ve taleplerle karşı karşıya kalması 
demekti. Zaten istihbarat raporları PKK’nın şehir-
lerde güçlü bir milis örgütlenmesine giderek ola-
sı bir savaşı şehir eksenli bir savaşa çevirme stra-
tejisi güttüğünü gösteriyordu. Bu durum endişe-
li Türklerin, “AKP Bölücülere taviz vererek bölge-
yi PKK’ya mı peşkeş çekiyor?” diye sormasına se-
bep oluyor, çözüme karşı olanların hükümeti bu-
radan sıkıştırması anlamına geliyordu. Süreç san-
cılı bir şekilde ilerlerken Kobanide IŞİD baskısı ile 
buranın düşeceği kaygısı ile başlayan gösterilerde 
bir Brakuji yani Kürt iç savaşı yaşanabileceği ihti-
mali de hükümetin artık çözüm sürecine bakışını 
farklılaştırmaktaydı. Bunlara bir de AKP’nin bek-
lediği gibi Kürtler arasında oy patlaması yapma-
sı bir yana, tersine oy patlamasının PKK ile kar-
maşık ilişkileri olan HDP tarafından yapılması, 
Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde se-
çim baraj sınırına çok yakın oy alması, bu arada 
MHP’nin giderek güçlenmesi, AKP için bir beka 
kaygısına yol açmaya başladı. Keza bu durum 
devlet cephesinde de “çözüm süreci buraya kadar, 
bundan sonra süreç yürüyecekse kesin olarak si-
lah bırakılmalıdır, aksi tutum PKK’nın daha güç-
lenmesi demektir ki bu da sürecin boyut değişimi 
demektir” şeklinde bir tedirginliğe yol açtı. 

Bütün bunların bir sonucu olarak Cumhurbaş-
kanı seçilince devletlû dili benimseyen Erdoğan, 
sürecin Öcalan açısından kendi konumunu da gü-
venceye alan ve Kandil’i halk nezdinde sıkıştıracak 
bir noktaya gelmesi için ortaya koyduğu Dolma-
bahçe mutabakatına hayır deyince süreç bir anda 
akamete uğradı. Bu durum zaten kendince meşru-
iyeti ve bekası adına silah bırakmak istemeyen ve 
sürecin burada da Rojava benzeri bir noktaya dö-
nüşmesini talep eden KCK/PKK için çok rahatlatı-
cı bir konum oluşturdu. Böylece Erdoğan’ın fark-
lı gerekçelerle bu mutabakata karşı çıkması zaten 
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masayı devirmek için fırsat kollayan PKK’ya ken-

dini meşrulaştırma zemini verdi. Seçim dönemin-

de Erdoğan’ın başkanlık sistemi için HDP’yi tehli-

ke ve tehdit olarak görüp onu baraj altına itme si-

yaseti, HDP’nin saldırılara maruz kalması Kürtle-

rin AKP’den büyük ölçüde uzaklaşıp HDP’ye bek-

lenin üzerinde bir oy patlaması yaratması ile sü-

reç artık iyice anlamını kaybeder bir konuma gel-

mişti. Kürt siyasi hareketinin Temmuz başlarında 

tutumunu sertleştirerek Özgür Gündem gazetesin-

de örgütün üst yöneticilerinden Bese Hozat’ın ya-

zısıyla aşikâr hale getirilen devrimci halk savaşını 

başlatması işin tuzu biberi oldu. Operasyon için 

ufak bir kıvılcım bekleyen devlet cephesi içinse 

gerekçe, Suruç’ta patlayan bombalar ve ardından 

iki polisin öldürülmesi ile sağlanmış oldu ve sa-

vaş yeniden başladı. Adeta yeni OHAL uygulama-

sı anlamına gelebilecek ‘güvenli bölge’ uygulaması 

bize doksanlara dönüşün ipuçlarını verdi. Bölge-

den gelen Reuters gibi kaynaklara bakılırsa Şem-

dinli civarının helikopterler tarafından bombalan-

ması, ardından Şapatan köyünün toplarla dövül-

mesi doksanlardaki orman ve köy yakmaları, köy 

boşaltmaları çağrıştırır oldu. Böylesi operasyon-

lar doksanlardaki gibi bir savaşın olacağını gös-

teriyor.2 Ancak KCK/PKK’nın askeri birimi olan 

HPG’nin bu kez çok daha farklı savaş taktikleri ile 

Devletin güvenlik güçlerine zayiat verdirmesi sü-

recin rayından çıkıp büyükşehirleri de kapsayan 

bir çatışma riskini gösterir. 

Kürt Jeopolitiği, Kimlik Siyaseti ve 
Temsili Kitle Demokrasisi

PKK, TSK çatışması buzdağının görünen yüzü 

çünkü olay çoktan Türkiye’yi aştı ve Türkiye bi-

raz da hatalı politikalarından dolayı çok daha bü-

yük bir savaşın içine çekiliyor. Suriye’deki savaşın 

fitilini ateşleyen batılı devletler Türkiye’ye adeta 

“Hadi aslanım bu işe sende gir Savaş bitip Baas re-

jimi yıkıldığında Suriye senin eyaletin olacak!” di-

yerek Osmanlıcılık heveslerini de okşayarak Arap 

Baharı ile birlikte zirve yapan AKP’yi bu iş için he-

veslendirdiler. Nitekim o zamanlarda Ak minare-

de ezan okunup camide namaz kılmanın yakın ol-

duğunu söyleyen Türkiye büyük bir hevesle Kör-

fez ülkeleri gibi Batı tarafından ateşteki kestane-

yi alma fonksiyonunu icra etti. Ve savaşan taraf-

lar ile haddinden fazla içli dışlı oldu. Bir anlam-

da Türkiye geçmişte Suriye’nin PKK için yaptığı-

nın bir benzerini bu kez Esad ve Baas rejimi aley-

hine yapmış oldu. Ve Türkiye Suriye açısından, 

“terörist”leri destekleyen, ona saldırılar için lojis-

tik ve siyasi destek veren ülke konumuna otur-

du. Ama bu kez Akdeniz’e çıkışının kesileceğini 

ve bölgenin tamamı ile ABD’ye geçeceğini düşü-

nen Rusya ve Çin ile bölgenin askeri açıdan İsra-

il ile birlikte en güçlü devleti haline gelen ve Irak 

ve Suriye’nin ardından sıranın kendisine geldi-

ğini düşünen İran tarafından bu girişim akame-

te uğratıldı ve beklendiği gibi Suriye rejimi düş-

medi. Açıkçası Batı, özellikle de ABD Baas-Esad 

rejiminin devrilmesi sürecine tam destek verme-

di. Böylece Türkiye bir anda kendisini Suriye reji-

minin düşmesi için ayrım yapmadan sahada silahı 

ile mücadele halinde olan, herkese bir biçimi ile 

destek sunan ülke konumuna düştü. Bu nedenle 

Rojava da inisiyatifi alan ülke olamadığı gibi ter-

sine emperyal projeksiyonların kendi politikaları-

na çomak sokmasına seyirci kalmak zorunda ka-

lan ülke konumuna düştü.

“Tavuk olmadan tağaya (tüneğe) çıkılmaz” 

diye bir halk sözü vardır. Türkiye de Ortadoğu’da 

oyun kurucu bir aktör olmak için gereken hazır-

lığı yapamadan, arzu ettiği misyonu yükleneme-

den -yani tağaya olmadan- kendisine bu misyonu 

biçmeye kalktı ve maalesef bölge elinde patlayan 

bombaya döndü.

Ortadoğu’da hâlihazırda filler ile çimenler te-

pişiyor ezilen ise bölge ülkeleri oluyor, Türki-

ye dâhil bölge ülkeleri ise -belki İran ile bir öl-

çüde Suudi Arabistan haricinde- rüzgârın önün-

deki yaprak misali sürükleniyor. Planın pek çok 

adı olsa da ABD’nin IŞİD ile uzun savaş adı altın-

da bölgede ne tür bir dizayn planladığı giderek 

belirginleşiyor; ne yazık ki eğer bu kez ikinci bir 

Sykes-Picot ya da kırmızı hat anlaşması gibi böl-

geyi yeniden icat edecek projede Kürtlere ikinci 

kez kazık atılmaz ise bundan Türkiye de nasibini 

alacak ve ne yazık ki çok basiretli bir siyaset izlen-

mez ise bundan kaçamayacağız.

Sorun da burada şuan devlet-i âlinin yüksek 

menfaatleri lafzının içine sarılmış siyasi çıkarla-

rı eksene alan bir liderlik ve bu liderliğe mesafe-

li duran bir yönetim mevcut değil tam da bu yüz-

den Türkiye, Büyük Ortadoğu savaşının tam orta-
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sına doğru koşar adım ilerliyor. Peki, bizi bekle-
yen şey ne ve neden Türkiye bu planın bir parçası 
oluyor üstelik de buna direndiği söylendiği halde?

Önce sosyolojik bir analizle işe başlayalım. 
Küreselleşme ile sıkıştırılan ulus devlet egemenlik 
olanaklarının sürekli aşınması karşısında akli bir 
davranış sergileyemediğinden -bu zaten ulus dev-
letin doğasına aykırıdır- tam da Küreselleştirme-
ci elitlerin taleplerine uygun davranmaktalar. Ulu 
devlet ve milli kimlik, bu ek-
sende düzen kurucu bir aktör 
olarak siyaset bugün son de-
rece güçsüz duruma düşürül-
müş haldeler. Ulus üstü güç-
ler ulusal olanı aşındırırken 
bunun yanında toplumsal 
da parçalanarak birbirine ra-
kip alt kimliklere bölünüyor. 
Bunlar arasında en güçlü du-
rumdaki etnik kimlik ise bu 
parçalanmayı şiddetlendirir-
ken sosyal düzenin kimlikler 
savaşı ile adeta tuz buz olma 
potansiyeli ortaya çıkmakta. 
Günümüzde birçok devlet bu 
sorunu çözmek için çok kül-
türlülüğe sarıldı ama Kanada 
vb. müreffeh ülkeler dışında 
bu çözüm sorunu çözmek bir 
yana daha da azdırdı. Hatta 
Avrupa ülkelerinde çok kül-
türlülük ırkçılığı azdıran bir 
hale neden oldu.

Ulus devlet kozmolojik 
düzen tespitlerine dayanan 
Newton’cu evrene özgü bir 
paradigma olarak kaosa (sos-
yal düzlemde belirsizlik) ya-
nıt olarak ortaya çıkan ve sos-
yal siyasal düzeni kurucu ira-
desi ile ayakta tutması beklenen bir siyasal model-
di. Ancak günümüz gerçekliği olan çok uluslu şir-
ketler, ulus üstü kurumlar (Dünya Bankası, IMF, 
askeri pakt olarak NATO vb.) karşısında dayana-
bilme gücünden yoksun duruma düştüler. Çünkü 
kalkınma ve kalkınma için ticaret düzeni, tekno-
lojik gelişmeler ulus devletleri bu küresel akıntıla-
ra karşı daha bağımlı hale soktukça ulus devlet de 

giderek egemenliğini bu ulus üstü kurumlara aşa-
ma aşama devrederek ulus devletin alâmetifarikası 
olan egemenliğin aşındırılması söz konusu oldu. 
Bütün bu gelişmeler ile paralel yine modernliğin 
ruhu ile uyumlu olarak büyük üst kimlik biçimi 
olarak milli kimlik de toplumsal alanın alt kültür-
ler ve alt kimliklere bölünerek parçalanması so-
nucu anlamını ve kapsayıcılığını kaybetti. Ulusal 
kimliğin yerine etnik kimlikler geçti. Etnik kimlik 

de tüm kimlikler gibi ayrıcalık-
lı ve ben merkezli bir anlayış 
barındırdığında bu da top-
lumsal parçalanma ile birlikte 
toplumsal ayrışma ve kutup-
laşmaya dönüşen rakip etnik 
kimlikler arası çatışmanın ze-
minini oluşturdu.

Tüm bunlar değişen koz-
moloji ile birlikte düşünüle-
cek bir durumdur. Newton’cu 
paradigma yekpare ve bütün-
sel bir madde birimi olan ato-
ma dayanırken ve bununla 
bağlantılı determinizm yani 
belirlenebilir ve öngörülebilir 
olanı esas alırken, atom altı 
fizik ise parçacıkların giderek 
çoğalan bölünmelerine da-
yanıyordu. Parçacık fiziğinin 
en önemli özelliği ise belirle-
nebilirlik ve öngörülebilirlik 
yerine olasılıklar (birden faz-
la ihtimalin aynı anda devre-
de olması) söz konusu, bunla 
bağlantılı olarak belirsizlik ve 
öngörülemezlik söz konusu. 
Bunun sosyal alandaki yansı-
ması ise belirlenmiş. Çerçeve-
si çizilmiş bütünsel yekpare 

bir üst kimlik olarak milli kim-
liğin, sınıf kimliği vb.lerinin yerine çoklu kimlik-
ler ortaya çıkmış halde. Bütün bu gelişmelerle bü-
tünleşik bir başka olgu ise kaos teorisi oldu. Kaos 
teorisi ile öngörülemezlik doruk yaparken, kao-
sun getirdiği kırılganlık ve bununla bağlantılı sü-
rekli yeni durumların oluşturduğu hızlı değişim-
ler serisi ile toplumsak siyasal alan iyice sarsıntıya 
uğramış durumda.

Cumhuriyetten bu yana devam 
eden tedip ve tenkil esasına 
dayanan en sert biçimi ile haya-
ta yansıyan devlet şiddeti ile 
sorunu bastırma temelli yakla-
şım. Diğeri ise sorunun kayna-
ğına inen ve sorunu dayandığı 
bütün temellerine dek çözmeye 
kararlı olan, silahla bastırmak 
yerine meseleyi kabul ederek 
çözüm arayan yaklaşım. Son 
iki yıla kadar Türkiye bu soru-
nu hep birinci yöntemle hallet-
meye çabaladı, ülke kanamalı 
bir hasta gibi sürekli kan kay-
betti, ekonomik olarak gerile-
di, demokratik gelişimi geri-
ye düştü. Ülke oyun kurucu 
olmak yerine bölgede düzenle-
me yapmak isteyenlerin beşin-
ci kolu konumuna düştü. AKP 
sorunu samimi olarak çözmek 
için adımlar attı, ama sorun 
bu adım atılana kadar öylesi-
ne büyümüş, öylesine girift bir 
hal almıştı.
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Bunun emperyal siyasetteki yansıması ise 19. 

yy. emperyalizminde gördüğümüz düzen kurucu 

imparatorluk modeli olan İngiltere’nin yerini kao-

tik olana daha fazla yer açan postmodern ABD’nin 

uluslararası sistemin merkez noktası olması oldu. 

ABD’nin bir düzen değil kaos peşinde olduğunu 

söyleyen Kaos İmparatorluğu Yazarı Alain Joxe en 

büyük desteği Ralf Peters atıyor:

“ABD’nin diplomatları ve karar alıcıları, yurt-

dışında istikrarın en önemli stratejik hedefimiz 

olduğuna inanıyor. Kırılgan bir samimiyetle de-

mokrasi ve insan haklarının uluslararası öncelik-

lerimiz olduğu hususunda ısrarcı olabilirler, ger-

çi bizim politika yapıcılarımız, demokrasinin ge-

reklerini anlamış gibi görünmüyor ve insan hak-

larının gerektirdiklerini karşılamayı reddediyor. 

ABD Çöl Fırtınası’nda olduğu gibi ekonomik teh-

ditler yüzünden savaşa gidecektir. Şu anda terö-

rizme karşı savaşla meşgulüz ki bu değerli oldu-

ğu kadar zordur da. Fakat Washington’un tutar-

lı, her şeye nüfuz eden dış politika hedefi istik-

rardır. Amerika’nın sahip olduğu en iyi değerleri, 

kötü hükümetleri yerinde tutmak, işlevsiz sınırla-

ra dokunmamak ve baskı altına alınmış insanları 

terbiye etmek üzere kurban edilmektedir. Tarihte-

ki en büyük kendine ihanet eylemi küresel deği-

şimin katalizörü olan ve uluslararası kargaşadan 

faydalanan bir ulusun istikrarı diplomatik tanrısı 

haline getirmesidir. İstikrar üzerine vurgumuz her 

şeyden önce tarihin gelgitlerine karşı durmaktadır 

ve bu her zaman kaybeden bir tekliftir.

Yine de çabalarımız ulusal çıkarlarımıza uy-

gun olduğunda anlaşılabilirdir. Fakat değiller-

dir. Tarihsel olarak, yurt dışındaki istikrarsızlık 

Amerika’nın lehine olmuş, bize yükselen prestij 

ve nüfuz, sığınacak liman arayışı yatırımı, rakip-

siz bir ulusal para ve zenginlik olduğunu ispatla-

mış göçmen akını getirmiştir.

Fakat özgürlüklerini isteyen insanların nesi 

yanlıştır? Neden halklar, aslında işgalci bir kuv-

vet olan merkezi bir hükümetin silahlı güçlerin-

den kendi topraklarını terk etmesini istememeli-

dir? Neden dünün sınırları günümüz hayatların-

dan daha önemlidir? Basbayağı kadınları köleleş-

tiren ve inançsızları ölüme mahkûm eden dinen 

hoşgörüsüz rejimleri neden desteklemeliyiz? İşle-

ri jeostratejik olarak düzenli tutmak için ne kadar 

kitlesel acı çekmeye değerdir? Ne cüretle askerle-

rimizi, seçtikleri şekilde ibadet etmelerini yasak-

layan bağnaz monarşileri desteklemeye yollarız? 

Noel ağacından korkan herhangi bir hükümet ne 

kadar istikrarlı olabilir? Neden her savaş suçlusu-

nun aslında oy verme fırsatı için bekleyen bir de-

mokrat olduğunu düşünürmüş gibi davranalım? 

Neden istismar ettikleri ve sömürdükleri yoksul-

lara karşı zenginleri refleks olarak desteklemeli-

yiz? Neden tarihin geriye doğru döndürülebilece-

ğinde ısrar etmeliyiz? Yeni bir yüzyıl yeni fikirler 

ister. İstikrarın temel stratejik fazilet olduğu nos-

yonu ise bunlardan biri olmayacaktır.”

Peters son derece açık konuşuyor ve ABD’nin 

bölgemizde bir düzen sağlayıcı değil oyuna kural-

lar çiğnendiğinde müdahale eden bir hakem mis-

yonu biçiyor. Öyleyse bırakalım ne halleri var-

sa görsünler diyen Lutwak’ın stratejisine uygun 

davranıyor. Dış politika stratejistlerinden ve Fo-

reign Policy yazarlarından Edward N. Luttwak, 

“Suriye’de hangi taraf kazanırsa kazansın Amerika 

kaybedecek” başlıklı yazısında Obama’ya açıkça, 

“Dur bakalım, Suriye’de sakın ola taraflardan biri-

nin kazanacağı bir iş yapma” diyor ve şöyle devam 

ediyor: “Fakat Obama yönetimi, Suriye’nin iç sa-

vaşına daha çok zorla müdahale şeklinde ayartıl-

maya direnmeli. İki taraftan herhangi birinin ka-

zanması ABD için aynı derecede arzu edilmez ola-

caktır. Bu noktada bu açmazın uzaması, Ameri-

kan çıkarlarına zarar vermeyecek tek sonuçtur. 

Aslında Beşar Esad rejimi, isyanı tamamen bastı-

rıp tüm ülkede kontrolünü yeniden tesis ettikten 

sonra muzaffer olarak  ortaya çıkarsa felaket 

olur. İran parası, silahları ve ajanları ve Hizbul-

lah birlikleri savaşın ana unsurları haline gelmiş 

durumda ve Esad’ın zaferi Şii İran ve Hizbullah’ın 

ve Lübnan’daki vekilinin iktidarını ve prestijini 

çarpıcı bir biçimde teyit edecek, hem Sünni Arap 

devletlerine hem İsrail’e doğrudan tehdit teşkil 

edecektir. Fakat aynı şekilde, asilerin zaferi de 

ABD ve ABD’nin Avrupa ve Ortadoğu’daki mütte-

fiklerinin pek çoğu açısından çok tehlikeli olacak-

tır. Bunun nedeni, bir kısmı el-Kaide ile özdeşle-

şen aşırı grupların Suriye’de savaşan en etkili güç 

haline gelmesidir. Eğer bu asi gruplar kazanmayı 

başarırsa, ABD’ye düşman bir hükümet kurmaya 

çalışacakları neredeyse kesin. Dahası, mücahitle-

rin zafer kazanması halinde İsrail kuzey sınırında 

huzur bekleyemeyecektir.”
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Kısacası ABD bölgede sınırların değişeceği, 

bölgenin en az 30 yıl sürecek bir çalkantının ar-

dından yeni bir denge durumu yani bir Sykes-

Picot istiyor. Peters’in çizdiği Ortadoğu haritasın-

da Kürtlere de yer olması düşündürücü bir du-

rum. Ama bu Peters’in söylemleri ile de tutarlı-

dır. Ne diyor Peters: “Neden halklar, aslında işgal-

ci bir kuvvet olan merkezi bir hükümetin silah-

lı güçlerinden kendi topraklarını terk etmesini is-

tememelidir?” bu sözü Irak’a, Barzani yönetimin-

deki Kürdistan Bölgesine, Suriye’deki Rojava’ya, 

İran’ın Kürt Bölgesine ve elbette Türkiye’nin gü-

neydoğusunu içeren bölgeye uyarlayın. Belki ben 

fazla kuşkucuyum ama açık ve net ki ABD mah-

filleri Irak ve Suriye’nin üçe bölünmesinden söz 

ederken ve bu üçlü bölüşümde her iki yerde de 

bir Kürdistan özerk bölgesi düşünülürken bun-

dan İran ve Türkiye’nin azade kalacağını düşün-

mek için ya kör ya da fazla iyi niyetli olmak gerek. 

Bölgemiz de uygulanan böl-yönet eksenli kaotik 

vekâlet savaşlarında iki fay hattı harekete geçiri-

liyor bunlardan biri mezhep diğeri ise etnik kim-

likler. 

Durum bu haldeyken hâlâ Türkiye güvenli ve 

uçuşa yasak bölgeden, PYD’nin kantonları birleş-

tirme girişimini savaş nedeni sayacağından söz et-

mesi gidişatı tam anlayamadığını gösteriyor. Bu 

tam da PYD’nin kadın gerilla birliği YPJ’nin, star-

laştırıldığı bir tür direnişçi markasına dönüştürül-

düğü bir dönemde Türkiye’yi epeyi sıkıntıya so-

kar. Türkiye için bu stratejiye karşı çıkış yolu, şu 

anda olduğu gibi kıran kırana seyreden bir iç ça-

tışma iklimi değil yeni duruma uygun yeni mis-

yonlar ortaya koymaktır. Bunun adı da Osman-

lı da olduğu gibi hem bir sosyal federalizmle yer-

li bir demokrasi tahayyülü üretmek, hem de si-

yaseten federalizme giderek sorunu kökten çözüp 

PKK’nın da dış güçler tarafından yönlendirilen bir 

güç olmaktan çıkıp tıpkı Öcalan gibi bölge halk-

larının faydasına olacak biçimde Kürtlerin hamisi 

bir jeopolitik güce dönüşmektir. Ancak bu şu an 

giderek daha fazla post-Kemalist refleksler göste-

ren bir kurucu rejim ihdas ederek istisna hali ya-

ratma peşindeki Erdoğan liderliğindeki AKP’nin 

yapabileceği şey gibi gözükmüyor. 

Ama bunun da yine modern zamanların ürü-

nü olan temsili demokrasiye dayanan kitle top-

lumu siyaseti olarak kitle siyaseti ile çözüleceği-

ni düşünmek büyük bir yanılgıdır. Ben çözümü 

parçalı toplumsalın uzantısı parçalı siyasetin mec-

lisinde değil, bir akil adamlar konseyi olarak sena-

to hükümetinde ya da doğrudan demokrasiye da-

yanan federatif örgütlenmede görüyorum. Sena-

toya dayanan başkanlık modeli radikal demokra-

si ile beslenen bir karma yönetim modelidir. Or-

kestra şefi olarak başkan, orkestra olarak sena-

to ve koro olarak katılımcı demokrasiye dayanan 

yerel meclislerden oluşan bir model. söz konusu 

model aslında padişah, şura olarak divan ve san-

caklar şeklindeki vücut bulan imparatorluk mo-

delinin güncelleştirilmiş halidir. Bu sistem temsi-

li demokrasinin sınırlarının genişlediği bir radikal 

katılmacı demokrasi modeli ile federalizmin bileş-

kesidir. Bura da partilerin oy talebi ile toplumda-

ki en kötü siyasi eğilimlerin dahi yönetime yansı-

dığı kitle kuyrukçu demokrasiye yer yok. Bu baş-

ka türlü bir demokrasi. 

Sonuç: Üst Kimlik Değil Üst Akıl

Buraya kadar yazdıklarımı toparlarsam Kürt 

sorunu denilen ve bence aslında milleti hâkime 

mantığı ile bir Türk sorunu olan Kürtlerin eşit va-

tandaşlıktan eşit siyasi taleplerine ve kısmen ayrı-

lıkçı eğilimlerine kadar birçok boyutu içinde ta-

şıyan ve Kürtlerin artık eskisi gibi yönetilmeyi is-

temediği bir durumun ürünü olan etnik temelli 

şiddet sorunu karşısında iki tür refleks geliştiril-

di. Erken Cumhuriyetten bu yana devam eden te-

dip ve tenkil esasına dayanan en sert biçimi ile 

hayata yansıyan devlet şiddeti ile sorunu bastır-

ma temelli yaklaşım. Diğeri ise sorunun kayna-

ğına inen ve sorunu dayandığı bütün temellerine 

dek çözmeye kararlı olan, silahla bastırmak yeri-

ne meseleyi kabul ederek çözüm arayan yaklaşım. 
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Son iki yıla kadar Türkiye bu sorunu hep birin-

ci yöntemle halletmeye çabaladı ama bu PKK’nın 

daha da güçlenip büyümesine ve kendini toplu-

munun temsilcisi konumuna gelmesine yol aç-

maktan başka bir işe yaramadı. Ülke kanamalı bir 

hasta gibi sürekli kan kaybetti, ekonomik olarak 

geriledi, demokratik gelişimi geriye düştü. Üste-

lik ülke dışa daha çok bağımlı hale geldi ve böl-

gesel oyun kurucu olmak yerine bölgede düzenle-

me yapmak isteyenlerin beşinci kolu gibi bir ko-

numa düştü. AKP sorunu samimi olarak çözmek 

için adımlar attı, ama sorun bu adım atılana kadar 

öylesine büyümüş, öylesine girift bir hal almış-

tı ki AKP bu sorunu artık çoktan geçilmiş liberal 

çok kültürlülük temelinde kimlik haklarına daya-

nan bir model ile çözmeye çalıştı. Ancak başlan-

gıçta çözüm için konjonktür çok elverişli olması-

na karşın, AKP’nin hem sorunu fincancı katırları-

nı ürkütmeden, kestaneyi ateşten maşa ile almaya 

dayanan ve çözümü zamana yayan siyaseti, hem 

de bu sorundan oy kaybına uğramadan çıkmak 

için çatışmasızlığı stabil tutan ama sorunu kim-

lik haklarının ötesine taşıyamayan çekinik dav-

ranışları nedeniyle sorunda inisiyatifin AKP’nin 

elinden çıkması ile sonuçlanacak bir evreye giril-

di. Bu evrede Suriye’de artık iyice can yakıcı ve 

uzayan savaş, bu savaşta Kürt jeopolitiğinin gide-

rek öne çıkması AKP’nin ürkmesine, devletin de 

17-25 Aralık, Gezi vb operasyonlar ile iyice şaş-

kınlaşmış ve sürekli panik butonuna basan halleri 

ile giderek devletle daha çok yakınlaşan AKP’nin 

bu halini sürecin kesintiye uğraması için bir fırsa-

ta çevirme iradesi, Kürt tarafının da yeni jeopoliti-

ği anayasal reformlar içinde esas olarak kimlik te-

melli bir eksene dayanan çözümden öteye duru-

mu kendi hedeflerine gitmekte engel olarak gör-

meye yatkın anlayış biçimi ile tekrar çatışma gün-

lerine döndük. Görülen o ki bu kez savaşın alanı 

hem kırsal hem kentsel olarak bütün bir coğraf-

ya da mobil bir halde akışkanlaşmış gerilla stra-

tejisine dayalı bir halde. Tam da savaşın bu ka-

rakterinden dolayı hükümetin meseleyi çözmek-

te epeyi zorlanacağı anlaşılıyor; meselenin büyü-

yerek ve uzayarak içeriye yönelik bir çatışma ik-

limine dönüşmesi, AKP’nin rejim değişikliği ısra-

rı en önemli etken. Umran’da geçen yıl Cumhur-

başkanlığı Seçimleri sonrası yazdığım “Türkiye’de 

Siyasal Sistemin Geleceği Üzerine ya da 2015 Se-

çimleri Üzerine Bir Deneme”3 başlıklı makalem-

de AKP lideri olarak Cumhurbaşkanı olan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın bundan sonraki süreçte o kol-

tukta pek de huzurlu ve rahat olmayan bir biçim-

de oturacağını ve kendisinin iktidarına son ver-

mek için de PKK ile Hükümet arasında bir çatış-

ma zemini çıkartılma tehlikesinden söz etmiştim. 

Hatta o yazıda 2015 seçimlerinde AKP’nin oy kay-

bına uğrama ihtimalinin yüksek olduğundan söz 

ederek şu tespitleri yapmıştım:

 “Seçimlerde Erdoğan’ın beklendiği düzey-

de bir oy patlaması yapamaması siyasal analist-

ler arasında seçmen nezdinde İktidar doygunlu-

ğu yaşanmaya başladığı ve AKP’nin artık yaşlan-

ma evresine girerek bir tür siyasal entropi yaşa-

ma sürecinde olduğu değerlendirmelerine neden 

oldu. Malum entropi yaşlanma ve ölüm anlamına 

gelir. Aslında bu siyasal entropi analizleri için İbni 

Haldun’a dayalı bir çan eğrisi analizi de yapılabi-

lir. AKP’nin asabiye olarak gevşeme sürecinde ol-

duğu söylenebilir ve Cumhurbaşkanlığı ile çıkabi-

leceği maksimum seviyeye çıktığı ve artık düşü-

şe geçeceği öngörüsü de yapılabilir. Bu tür analiz-

ler için henüz erken olsa da entropi ya da çan eğ-

risi bir gerçekliktir. ister sosyal isterse siyasi olsun 

gücün bir nihayeti bir doyum noktası vardır. AKP 

bu doyum noktasına geldi mi bunu söyleyebilmek 

için 2015 seçimlerini beklemek gerekir. Ama bu 

risk ciddi biçimde mevcut”

Burada doğru tahmin ettiğim süreçte tahmin 

edemediklerim de oldu. Bunu da şöyle ifade et-

miştim: 

“AKP bu güne dek bir parti izlenimi vereme-

diği gibi Türkiye sağında bir gelenek vardır. Siyasi 

partiler liderleri ile vardırlar. Bu anlamda AKP’de 

liderini Çankaya’ya yollayarak bir risk almış oldu. 

Bugüne dek AKP’ye verilen oylar Erdoğan’a veri-

len oylardı. Bundan sonra o karizmayı, o sihri gös-

terecek bir ikincil lider çıkmaz ise AKP için sonun 

başlangıcı tespiti yapmak yanlış olmaz. Bu yüz-

den Erdoğan’ın, kendi gücüne denk olmasa da si-

yaseten güçlü bir ikinci adam ile yola devam edip 

duruma göre kendisinin de sahaya inerek kendi-

si için bir varlık, yokluk durumuna dönüşme eği-

limi gösteren Başkanlık sistemi için partisinin oy-

larının artması için mücadele vermesi kuvvet-

le muhtemel....Ancak burada asıl risk Erdoğan’ın 

milliyetçi oylara göz diken bir politika ile PKK’nın 
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bölgedeki küçük çaplı saldırıları karşısında geniş 

çaplı bir askeri operasyona girişerek; kış şartları 

nedeni ile bir çatışma için elverişli konumda ol-

mayan PKK’yı güçsüzleştirip kendi şartlarında bir 

barışa zorlaması olabilir. Ancak bu IŞİD tarafın-

dan rehin alınan konsoloslar ve Erdoğan’ın IŞİD’i 

karşısına almak istememesi nedeni ile Kürdistan 

yönetimine çok sıkıştığı bir zamanda askeri yar-

dımda bulunamaması nedeni ile irtifa kaybetti-

ği Kürdistan da, daha da çok zemin kaybetmesi 

anlamına gelir. Buna ek olarak PKK ile çatışmak 

Suriye’deki Kürtleri, Irak ve İran’daki Kürtlerin de 

bir bölümünü karşısına almak ( bu aynı zaman-

da Suriye, İran, ABD şahinleri ve İsrail’in de Tür-

kiye ile PKK üzerinden savaşması demektir) an-

lamına gelir. Bunun askeri faturası ise ağır olur. 

Askeri faturanın siyasi karşılığı da ağır olur. Da-

hası AKP Kürt bölgelerinden tamamı ile silinecek 

konuma gelebilir, üstelik gelecek cenazeler nede-

ni ile bu durumun AKP’nin yanlış politikaları ol-

duğunu düşünen milliyetçi seçmen de AKP’yi terk 

eder ise, bu AKP’nin ciddi bir oy kaybı ile iktida-

rı kaybetmesi demektir. Tam da bu nedenlerle en 

azından 2015 seçimleri gibi kritik bir seçim süre-

cinde AKP Çözüm sürecinde havlu atan taraf ol-

maz. Dolayısıyla çatışma olmadığı, şehit cenazele-

ri gelmediği müddetçe MHP erimeye devam ede-

cek ve muhafazakâr MHP seçmeni AKP’ye kayma-

ya devam edecektir.”

Evet, burada Erdoğan’ın ne yapacağını doğ-

ru saptadım ama Erdoğan’ın tam da sözünü etti-

ğim hatayı yapacağını, milliyetçi oyların MHP’ye 

dönüş yaptığını tahmin edemedim. Ama bu kez 

tahmin edebileceğimi sanıyorum ve Bu yüzden 

Erdoğan’ın kendi talep ettiği rejim için bu müca-

deleye istekli olduğu açık. Ama muhtemelen bu 

savaşın faturası Erdoğan’a çıkarılabilir ve AKP bu 

seçimde de iktidar yüzü göremeyerek artık tam 

anlamı ile çözülme evresine girebilir öngörüsünde 

bulunuyorum. Burada sürecin esas aktörü, baş-

kanlık modeli için ısrar eden bir Erdoğan’ın mı 

olacağı yoksa içine sinmese de sonuçları kabul 

ederek AKP ikinci liderine yol vererek ortamın sa-

kinleşmesine izin veren bir Erdoğan’ın mı olacağı 

sorusunun cevabı belirleyici olacak. 

Gelelim sürecin esas olarak yönetilebilir olup 

olmadığına. Yukarıda izah ettiğim gibi sorun şu 

anda çoktan Türkiye sınırlarını aşıp uluslara-

rası birçok aktörün dâhil olduğu ve tam da ça-

tışma nedeni ile Türkiye’nin örgüt için inisiyati-

fi kendi eline geçireceği bir yönetilebilirlikten gi-

derek uzaklaşıyor. Tam da bu nedenle Kürt Soru-

nu Türkiye için beka sorunu haline geliyor. Tür-

kiye ya bu sorunu inisiyatifi kendi eline geçirerek 

ve bölgedeki Kürtlerin hamisi olacak biçimde çö-

zerek, bölgede gerçek bir aktöre dönüşerek ulus-

lararası aktörleri kendisini tanıyacak bir noktaya 

razı edecek, ya da inisiyatifi düşmanlarının eline 

vererek kendi Kürt bölgesinin çok kanlı bir iç ça-

tışmanın ardından bağımsızlaşmasına ve ayrılma-

sına rıza göstermek, dahası küresel birtakım ak-

törlerin metafizik bir kurgu ile de şevklendirdiği 

bir büyük bölgesel çatışmaya dâhil olarak bölgede 

kaybedenlerden biri olacak. 

İslâmcılar da ya bu açmaz ve çıkmaza karşı ak-

lın ve makul olanın hayat alanı bulacağı bir mede-

niyet vizyonu ile herkesin kendine hayat bulacağı 

bir kurucu siyasal özgürlük tahayyülünün özne-

si olacak ya da iktidarla birlikte bir daha bu böl-

genin de bu ülkenin de siyasal kaderine asla mü-

dahil olamayacağı bir kaybeden güç olacak. Ben 

hep İslâmcılığın bu zulümle dolmuş dünyaya ada-

letin ve özgürlüğün ilahi mesajının bayraktarı ola-

cağı küresel aktör olma potansiyeli olduğunu dü-

şündüm ve safımı onlardan yana kurdum. Çün-

kü İslâmcılık, insanlığın vicdanı ve adalet talebi-

nin sancağı olmalıdır. Tarih onu buna doğru itek-

liyor. Bu ülke bunun için en uygun yer olduğu 

için İslâmcılık bunu tam da bu topraklardan yola 

çıkarak tüm dünyaya ilan edebilir. Ya da kavşak-

ta yanlış yola çıkarak Allah’ın kendileri için yarat-

mış olduğu o muhteşem fırsatı heba ederek sö-

mürgecilerin kölesi olarak zillet içinde yaşamaya 

razı olabilirler… 

Dipnotlar

1 Yavuz Çobanoğlu-Heideggerde Ölüm http://yavuzcobanog-

lu.blogspot.com.tr/2013/03/heideggerde-olum.html

2 http://superhaber.tv/hakkari-altinsu-koyu-

bosaltiliyor-14634223 Hükümet yetkililerinin örgüt ile 

halk ayrımının yapılacağını ve doksanlara dönüşmeyece-

ğini sürekli bir biçimde hatırlattıklarını da göz ardı etme-

mek lazım. 

3 Dilaver Demirağ, “Türkiye’de Siyasal Sistemin Geleceği 

Üzerine ya da 2015 Seçimleri Üzerine Bir Deneme”, Umran, 

Eylül 2014, Sayı: 241, s:48
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  CHP SON DÜZLÜĞE GİRERKEN 

Hasan Ufuk AKTAŞLI

7 Haziran sonrasında yaşanan ve medyayı esir alan konular CHP’nin seçimlerde 
aldığı sonucun tartışılmasını engelledi. Çünkü CHP de beklentilerin altında 
bir oy almış ve belki de seçimlerin en başarısız partisi olmuştu. Türkiye’de 
siyasetin ve ekonominin sorunlar yaşadığı, toplumsal kutuplaşmanın arttığı 
bir ortamda alınan bu sonuç yeni bir genel başkanlık tartışması yaratabilirdi. 

CHP Son Düzlüğe Girerken

7 Haziran 2015 genel 
seçimleri Türkiye’nin 

yaşadığı en ilginç seçim 
dönemlerinden biri ola-
rak siyasi tarihimize ge-
çecektir. Seçim öncesi-
nin AK Parti’nin tek ba-
şına iktidar olup olama-
yacağı ve HDP’nin ba-
rajı aşıp aşamayacağı-
na endekslenmesi hatta 
HDP’nin barajı aşması-
nın AK Parti’nin tek başına barajı Aşıp aşmayacağı-
nı belirleyecek olması ülkeyi ilginç bir siyasi reka-
bete tanıklık ettirdi. Cumhurbaşkanının bir siyasi 
parti lideri gibi AK Parti için oy istemesi ve seçim 
propagandasında başbakanı bile geride bırakma-
sı siyasi tarihimizin görülmemiş olaylarıydı. Seçim 
giderek adeta bir başkanlık sistemi referandumuna 
dönüştükçe ortam iyice gerildi ve liderlerin birbir-
lerine kavgada bile söylenmeyecek sözleri sarf et-
melerine neden oldu.

Seçim sonrasında ortaya çıkan tablo, tartışma-
ları yine AK Parti ve HDP üzerinde topladı. AK 
Parti’nin beklentilerin altında bir milletvekili sayı-
sı elde etmesi, HDP’nin beklentilerin üzerinde bir 
oy oranına ulaşması, MHP’nin ise seçimden he-
men sonra HDP’ye karşı siyaset dışı bir tavır alarak 
meclis başkanlığı seçiminde AK Parti’ye örtülü bir 
destek vermesi, CHP’nin seçimlerde aldığı sonu-
cun tartışılmasını engelledi. Çünkü CHP de bek-
lentilerin altında bir oy almış ve belki de seçimle-
rin en başarısız partisi olmuştu. Türkiye’de siya-
setin ve ekonominin sorunlar yaşadığı, toplumsal 
kutuplaşmanın arttığı bir ortamda alınan bu sonuç 
yeni bir genel başkanlık tartışması yaratabilirdi. 

Seçimlerin ardından 
iki ayı aşan bir süre geç-
miş olmasına rağmen 
hâlâ yeni bir hükümetin 
kurulamaması, bir er-
ken seçimin artık kesin-
leşmesi de seçim sonuç-
larının CHP açısından 
tartışılmamasına neden 
olan bir başka durum-
du. Üstelik CHP’nin bir 
koalisyon kurulması ko-

nusunda en istekli parti olması ve ülkeyi hükümet-
siz bırakmama söylemiyle her tür koalisyon olası-
lığını değerlendirmeye çalışması dikkatleri sürek-
li koalisyon görüşmeleri üzerinde yoğunlaştırdı. 
Suruç katliamının ardından yaşananlarla devletle 
PKK arasındaki ateşkesin resmen sona ermesi ve 
ülkenin birdenbire kan ve şiddet sarmalına girmesi 
seçim değerlendirmelerini herkes açısından unut-
turdu. Seçim sonuçları ancak erken seçim için bir 
veri olma açısından bir değer ifade etmeye başladı.

AK Parti’ye karşı kaybettiği her seçimin ardın-
dan büyük tartışmaların ve kavgaların odağı olan 
CHP bu sefer kendini bu sıkıntılardan kurtarmayı 
başardı. Türkiye’de sol entelijiyansanın önemli bir 
bölümünün HDP’ye kaymış olması HDP’nin seçim 
başarısının Türkiye solu açısından hem tatmin edi-
ci hem de gelecek açısından umu verici bulunma-
sı da CHP üzerinde çok durulmamasını doğurdu. 
Sol açısından beklenti CHP’den HDP’ye kaydı. Bu 
açıdan bakıldığında seçim sonuçlarının CHP açı-
sından ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulmama-
sı onun açısından olumlu mudur, olumsuz mudur 
bu da düşünülmeye değer bir durum olarak du-
ruyor.
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Devlet Partisi Değişebilir mi?

Devlet partisi kavramı yirminci yüzyılda orta-
ya çıkan otoriter ve devletlerdeki tek parti iktidar-
larını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu partiler ya 
devleti kurarak iktidarı ele alan ya da bir darbey-
le iktidarı ele geçiren partilerdir. Hitler örneğin-
de olduğu gibi seçimle işbaşına gelerek sonrasın-
da devleti parti devletine dönüştüren örnekler de 
vardır. Parlamenter sistemdeki partiler egemen sı-
nıfların çıkarlarını hukuku mutlaklaştırarak korur-
ken, devlet partileri ise egemen sınıfların çıkarla-
rını siyasi iktidarı mutlaklaş-
tırarak korur. Hukuk deği-
şebilir bir olgu olduğu için 
hukuk mutlaklaştırılsa bile 
hukuk kuralları değişebilir. 
O nedenle parlamenter de-
mokrasiler modernleşmenin 
yarattığı değişimlere ayak 
uydurabilirler. Oysa par-
ti devletlerde siyasi iktidar 
mutlaklaştırıldığı ve iktida-
rın elde tutulması şart oldu-
ğu için devlet partisinin de-
ğişmesi pek mümkün değil-
dir. Değişim partinin iktida-
rı kaybetme olasılığını da be-
raberinde getireceği için top-
lumsal değişimin önüne set 
çekilmeye çalışılır.

Değişim karşıtlığı dev-
let partisiyle toplum arasın-
da bir gerilim yaratır ve bu 
bir yerlerde patlak verir. So-
nuçta Sovyetler Birliği Ko-
münist Partisi’nde (SBKP) 
olduğu gibi devlet ve parti 
birlikte dağılıp yok olur ya 
da 90’lı yıllarda Yugoslavya’da ve günümüzde Irak 
ve Suriye’de olduğu gibi ülke büyük bir iç sava-
şın içine girer. Bunun tek istisnası Çin Komünist 
Partisi’dir. Sosyalist ülkelerde uygulanan devlet ka-
pitalizmini farklı bir aşamaya taşıyarak, melez bir 
sistem oluşturmayı başarmıştır. Bunda Çin’in bin-
lerce yıllık devlet geleneği ve ülkenin milliyetçi ça-
tışmaları körükleyecek etnik farklılıklara sahip ol-
mamasının da önemli bir payı vardır.

Türkiye Cumhuriyeti CHP’li bir kadro tarafın-
dan kurulmuş ve yaklaşık otuz yıl bu parti tarafın-
dan tek parti iktidarı ile yönetilmiş bir devlet ol-
ması nedeniyle CHP son tahlilde bir devlet parti-
sidir. Otoriter ve despotik tek parti devletlerinin 
yaşadığı tecrübeleri Türkiye’de tek parti iktidarı 

döneminde yaşamıştır. O dönemin CHP’si devlet 
partilerinin temel karakteristiğine sahip, toplum-
sal değişimi engellemeye çalışan ve hukuk yerine 
siyasi iktidarı meşrulaştırarak varlığını sürdürme-
ye çalışan bir partiydi. Devlet partileri için geçer-
li olan değişememe, yeni durumlara ayak uydura-
mama, parti ile toplum arasında başlayan ve gittik-
çe yükselen gerilimi ve çatışmayı önleyememe du-
rumu CHP için de geçerliydi. 

II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan siyasi 
konjonktür Türkiye’yi parti devletinden parlamen-

ter demokrasiye geçmeye zor-
ladı. Çok partili hayata ge-
çilirken CHP rakibini kendi 
içerisinden çıkararak, kendi 
ideolojisinin devlet üzerin-
de bir ölçüde devam etme-
sini sağlamış oldu. 27 Mayıs 
1960 darbesinden sonraysa 
iktidar, bürokratik ve siya-
si iktidar olarak ikiye bölün-
dü. Seçimlerde hangi par-
ti iktidara gelirse gelsin, bü-
rokratik iktidarı elinde bu-
lunduran CHP mantığı dev-
lete egemen oldu. Siyasi ik-
tidarı kaybeden devlet parti-
si bu kez hukuku mutlaklaş-
tırarak ama hukuk sistemini 
de bürokrasi yoluyla kontro-
lünde tutarak farklı bir par-
ti devlet modeli geliştirdi. 
Türkiye’ye özgü bu model 
askeri darbeler yoluyla sü-
rekli tahkim edildi. 

12 Eylül 2010 tarihin-
de yapılan anayasa değişik-

liği referandumu Türkiye’de 
CHP’nin ideolojik mantığının hâkim olduğu bü-
rokratik iktidarın sonuydu. Bir yandan askeri ve-
sayet gerilerken öte yandan yargı sisteminin değiş-
mesi CHP’yi yeni bir noktaya getirdi. CHP için bir 
değişim gerekiyordu. Aynı dönem CHP’de bir baş-
kanlık değimi de yaşandı. Deniz Baykal başkanlı-
ğında partinin herhangi bir geleceğinin olmadığı-
nın anlaşıldığı bir ortamda Baykal bir kaset komp-
losuyla başkanlıktan indirildi ve yerine Kemal Kı-
lıçdaroğlu geldi. Aslında ideolojik bir değişime ih-
tiyaç duyan CHP genel başkan ve kadro değişikli-
ğiyle yetindi. Bir devlet partisi olarak ortaya çıkan 
CHP yeni yüzler ve yeni söylemlerle eski gücüne 
kavuşabileceğini düşündü.

CHP’nin değişim meselesi yir-
minci yüzyılda örnekleri görü-
len diğer devlet partilerinden 
farklı ve de ilginç bir özellik 
gösterebilirdi. Altmış yıllık bir-
çok partili hayat tecrübesi olan 
ve bu sürede solculuktan sos-
yal demokratlığa, ulusalcılık-
tan batıcılığa kadar bünyesine 
farklı tonlar katabilen CHP’nin 
ideolojisi belli bir esnekliğe 
sahipti. Kılıçdaroğlu ile birlik-
te partide cılız da olsa bir deği-
şim rüzgârı esti. En azından 
katı laiklik anlayışı yumuşatıl-
dı, ulusalcı ve askeri vesayet-
ten yana olan unsurlar törpü-
lendi.
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CHP’nin değişim meselesi yirminci yüzyılda 
örnekleri görülen diğer devlet partilerinden fark-
lı ve de ilginç bir özellik gösterebilirdi. Altmış yıl-
lık birçok partili hayat tecrübesi olan ve bu süre-
de solculuktan sosyal demokratlığa, ulusalcılıktan 
batıcılığa kadar bünyesine farklı tonlar katabilen 
CHP’nin ideolojisi belli bir esnekliğe sahipti. Kı-
lıçdaroğlu ile birlikte partide cılız da olsa bir de-
ğişim rüzgârı esti. En azından katı laiklik anlayı-
şı yumuşatıldı, ulusalcı ve askeri vesayetten yana 
olan unsurlar törpülendi. Tam da bu noktada par-
lamenter demokrasi tecrübesinin bir devlet parti-
si için oluşturabileceği bir problem CHP için orta-
ya çıktı. CHP’nin kemikleşmiş bir oy tabanı var-
dı ve Türkiye’nin egemen sınıfları diyebileceğimiz 
bu taban değişim istemiyordu. Tek parti dönemin-
de CHP’nin değişimi ve farklı partilerin varlığını 
kendisi için bir tehdit olarak görmesi gibi şimdi de 
seçmen tabanı değişim ve toplumsal çoğulculuğu 
kendi egemenliği ve hayat tarzı açısından bir teh-
dit olarak görüyordu. Dolayısıyla CHP yüzeysel bir 
değişim iradesi gösterdiğinde bile “Dimyat’a pirin-
ce giderken evdeki bulgurdan olma” misali farklı 
seçmen kitlelerine ulaşmak isterken kendi tabanı-
nı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle 
de sağ milliyetçi bir parti olan MHP’ye…

7 Haziran Seçimleri ve CHP

7 Haziran genel seçimlerine CHP toplum de-
ğişirken kendisi bir türlü değişememenin sancıla-
rı içerisinde girdi. Baykal dönemindeki katı laiklik 
anlayışını yumuşatmasına ve hoşgörü söylemleri-
ne rağmen çoğunluğu AK Parti’ye oy verecek olan 
dindar seçmeni ikna edemedi. Öncesinde Sivas’ın 
doğusuna geçememekle eleştirilen CHP, Kürt bir 
genel başkanla Kürt şehirlerinde seçim mitingle-
ri yapmasına rağmen Kürt seçmenlerden de destek 
bulamıyordu, Öte yandan laik ulusalcı seçmenini 
MHP’ye, Alevi seçmenini ise HDP’ye kaptırma ris-
kiyle karşı karşıyaydı.

Tam bu noktada CHP iki önemli hamle yap-
tı. İlk olarak milletvekili adaylarının önemli bir 
bölümünü ön seçimle ve dolayısıyla demokra-
tik bir usulle belirledi. Türkiye’de çokça eleştiri-
len ve anti-demokratik olarak kabul edilen Siyasi 
Partiler Yasası’nın aksine bir aday belirleme yoluy-
la demokrat bir görünüm sergiledi. Bu yolla par-
ti içindeki ulusalcı isimleri demokratik bir yön-
temle tasfiye ederek, parti içi muhalefeti zayıflatır-
ken, Alevi adaylarını artırarak Alevi oylarını koru-
ma imkânına kavuştu. Ergenekon davası sürecin-
de tutuklanan kimi isimler de aday olunca ulusalcı 
oyları da kaybetme riski azaldı.

İkinci önemli hamlesi ise asgari ücreti artır-
ma, emeklilere ikramiye ve taşeron işçileri kad-
roya alma vaatleri oldu. Seçim süreci AK Parti ile 
HDP arasında kimlik siyaseti çerçevesinde seyre-
decekmiş gibi gözükürken, CHP ekonomik mese-
leleri bir anda seçim gündemine sokmuş oldu. AK 
Parti’nin 13 yıllık iktidarına rağmen memur, işçi 
ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek bir 
kaynak yaratamamasını tüm seçmenlere net bir şe-
kilde göstermeyi başardı. Daha da önemlisi ken-
disini sıkıntıya sokacak bir kimlik siyasetinden de 
sıyrılmış oldu. CHP ideolojik olarak değişmek ye-
rine Türkiye’de genelde sağ partilere özgü olan po-
pülist söylem ve vaatlerle seçime girdi.

Partinin bu tercih ve hamlelerinin seçmen nez-
dinde ne kadar karşılık bulduğu üzerinde durul-
maya değer bir konudur. Özellikle de ekonomik 
vaatlerinin yankı yapması hatta HDP ve MHP’nin 
seçim bildirgelerinde adeta taklit edilmesine rağ-
men CHP seçimlerde beklenenin altında bir oy 
aldı. Bu vaatler CHP’nin oy oranını yükseltmemiş 
olmasına karşın AK Parti’nin oylarındaki düşüşün 
bir nedeni olabilir. Çünkü ülkenin ekonomik gidi-
şatındaki olumsuzluk AK Parti’nin oylarını düşü-
ren etkenlerden biriyse CHP’nin bu olumsuzluğu 
gündemleştirmesi AK Parti’yi zayıflattı. Buna rağ-
men CHP’nin popülist bir çizgiye kayması sorun-
larını çözebilmiş değil ve parti bu sıkıntıları yaşa-
maya devam edecek.

Seçim sonrasında koalisyon kurmaya en istek-
li parti CHP’ydi. Önce yüzde altmışlık blok argü-
manıyla AK Parti’yi devre dışı bırakan ama olma-
yacağı en baştan belli bir koalisyon arayışına gir-
di. MHP’nin ne yapmaya çalıştığı pek anlaşılama-
yan durumu ve HDP’nin koalisyon denklemleri-
nin dışına itilmesinden sonra AK Parti ile koalis-
yon kurma konusunda da son derece istekli dav-
randı. Hem de AK Parti’nin bir erken seçim için 
zaman kazanma oyunlarına gelmeyi kabul edecek 
kadar. Koalisyon görüşmeleri boyunca sürekli uz-
laşmacı, yapıcı, kavgadan uzak bir görüntü ver-
meyi tercih etti. Bu istekliliğini ülkeyi hükümet-
siz bırakmama, seçmenlerin emanetine sahip çık-
ma söylemleriyle açıkladı. 

CHP’nin bu noktada iyi niyet taşıdığını da ka-
bul etmekle birlikte koalisyon konusundaki istek-
liliğinin asıl nedeninin farklı olduğu kanaatinde-
yim. Her şeyden önce CHP yeni bir seçim istemi-
yor. Erken seçimde alacağı oyların aynı düzeylerde 
olma olasılığı parti açısından ciddi bir sıkıntı yara-
tabilir. 7 Haziran’dan sonra kopmayan fırtına bu 
kez kopabilir ve parti yönetiminde ve genel baş-
kanlıkta bir değişim yaşanabilir. Oysa koalisyon 
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kurulabilseydi bu yönetimin başarı hanesine bile 
yazılabilirdi. Zaten kamuoyu araştırmalarında ko-
alisyonu en çok isteyen seçmenin CHP seçmeni ol-
duğu da görülüyordu. HDP’nin en azından çatış-
maların yeniden başlamasından önce solda ciddi 
bir alternatif olarak belirmesi nedeniyle yeni bir se-
çim yerine bir hükümet kurulması CHP için daha 
avantajlı görülüyor.

Koalisyon konusundaki istekliliğin diğer önem-
li nedeni de CHP’nin iktidarın bir ucundan tutmak 
istemesi. CHP eğer iktidar ortağı olursa popülist 
vaatlerini yerine getirmek, halkı ekonomik olarak 
biraz rahatlatmak ve bu durumun sonraki seçim-
lerde getirisini almak niyetinde. CHP iktidarda ba-
şarılı olacağını ve ondan sonra toplumun teveccü-
hünü kazanacağını umuyor. Türkiye’de ekonomik 
büyümenin durma noktasına geldiği ve büyüme-
yi yeniden başlatabilmenin iç tüketime bağlı oldu-
ğu düşünülürse, sabit gelirlilerin maaşlarındaki ar-
tışlar bir canlanma ve belli bir büyüme hatta istih-
dam bile yaratabilir. AK Parti’nin neo liberal politi-
kalardan başka bir sistem bilmediği bir vasatta bir 
nevi yeni bir Keynesçilikle ekonomik bir açılım ve 
iktidar imkânı yaratmak düşünülüyor.

CHP, bir nevi “hiç değişmeden değişmeyi” ide-
olojik meselelere ve kimlik politikalarına bulaşma-
dan bir iktidar imkânı yakalamayı amaçlıyor. Bu 
CHP’nin sorunları çözmek yerine erteleyecek bir 
sonuç doğurur ki bu da CHP’yi bekleyen akıbe-
ti yalnızca geciktirir. Kaldı ki bu ekonomik vaatle-
rin uygulanıp uygulanamayacağı, CHP’nin yolsuz-
luklardan uzak, temiz bir siyaset üretip üretemeye-
ceği, küresel ekonomik krizin Türkiye’de yarataca-
ğı olası krizler hesaba katıldığında neyin ne kadar 
mümkün olduğu ileride görülecektir. Türkiye top-
lumunda kimlik siyasetinin daha uzun bir süre be-
lirleyici olacağı da düşünülmelidir.

Artık bir koalisyon hükümetinin kurulamaya-
cağı ve ülkenin bir erken seçime gideceği kesinleş-
ti. Ancak bir AK Parti CHP koalisyonu gerçekleş-
miş olsaydı bunun toplum ve CHP açısından so-
nuçları ne olurdu. Bu değerlendirme elbette AK 
Parti’nin Türkiye siyasetindeki konumundan ve 
hatalarından bağımsız olarak yapılmalıdır. Koalis-
yonlarda bakanlık paylaşımlarında İçişleri, Dışişle-
ri, Adalet ve Milli Eğitim gibi bakanlıklar son de-
rece önemlidir. CHP’nin Dışişleri Bakanlığı’nı aldı-
ğı düşünüldüğünde ilk iş olarak Türkiye’nin Suriye 
politikasında önemli bir değişikliğe gidecek, Suri-
ye yönetimiyle ilişki kurmayı denerken, muhalif-
lerden desteğini çekecektir. Böylesi bir durum yal-
nızca bölgedeki dengeleri değiştirmekle kalmaya-

cak, Türkiye’de de ciddi sonuçlar yaratacaktır. AK 
Parti tabanının Suriye konusunda sadece Esad’ın 
devrilmesine yoğunlaştığı, Esad’lı bir çözümü hiç 
düşünmediği bir dönemde koalisyonun yürümesi 
imkânsız hale gelecektir. Türkiye’de Suriye mese-
lesi ekseninde Sünni-Alevi sorunun daha da derin-
leştiği düşünüldüğünde CHP’nin Suriye politikası 
Alevilere bir psikolojik üstünlük sağlar ki, AK Par-
ti tabanının bunu kabullenmesi mümkün değildir. 

Aynı durum MEB için de geçerlidir. CHP din 
eğitimiyle bir problemi olmadığını dile getirdi ve 
bunda da samimi olduğunu düşünüyorum. Ancak 
AK Parti’nin de başlatmış olduğu ve mahiyeti şim-
dilik pek tartışılmayan ama ciddi sorunlara zemin 
hazırlayacak olan bir İmam Hatip furyası var. Çok 
sayıda İmam Hatip Okulu açılıyor ve bu okullar-
dan AK Parti “dindar” gençlik yetiştirmeye çalışı-
yor. Bir yandan zorunlu din dersi uygulaması de-
vam ederken öte yandan Din Kültürü derslerinin 
saatleri artırılıyor, yeni seçmeli Din dersleri konu-
yor. CHP’nin bu kadar çok İmam Hatip Okulu’nun 
açılmasına izin vermeyeceği, Din Kültürü dersi-
nin yoğunluğunu azaltacağı beklenebilir. O zaman 
da yeni bir laik dindar çatışması ortaya çıkacak-
tır. Adalet Bakanlığı ve özellikle bu bakanlık aracı-
lığıyla yürütülen paralel yapıyla mücadele siyase-
ti de bu bakanlığın CHP’ye verilmesi durumunda 
değişecektir. Bütün bunlar AK Parti tabanının asla 
kabul etmeyeceği durumlardır. Zaten taban da ko-
alisyonu CHP ile değil MHP ile istiyordu.

Değişim zorunluluğu ve değişememe sorunu 
CHP’nin yakasını asla bırakmayacak. Kadro ve ge-
nel başkan değişiklikleri sorunu ancak erteleye-
cek. Erken seçimde oylarını bir iki puan yükselt-
se bile Türkiye siyasetinin geleceğinde CHP’ye yer 
gözükmüyor. Toplumsal değişimin en büyük taşı-
yıcısı olan genç nüfusa, örneğin Gezi gençliğine hi-
tap edemiyor. Seçmen tabanı gitgide MHP ve HDP 
ile geçirgenlik arz etmeye başladı. Türkiye’nin de-
ğişen toplumsallığı içerisinde siyasetin güçlü bir 
sol partiye ve güçlü bir liberal partiye ihtiyaç duy-
duğu bir dönemdeyiz. CHP zaten liberal bir parti 
olamayacağı gibi Türkiye solunu taşıyacak bir parti 
de olamadı ve olamayacak. Devlet partisi CHP’nin 
bundan sonra yapabileceği en iyi siyaset, bir devlet 
partisi olma yolunda ilerleyen ve başkanlık sistemi 
aracılığıyla Türkiye’yi yeniden tabir caizse bir par-
ti devleti haline getirmek isteyen AK Parti’ye kar-
şı muhalefet etmek ve tepki oylarını alabilmek. Po-
pülist politikalar aracılığıyla ömrünü uzatabilmek.
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  SİYASÎ HAYATIMIZDA AYDIN BİLDİRİLERİ 

Ömer Faruk KARAGÜZEL

Modern ve popüler bir ruh halinin somut bir göstergesi olarak aydın bildirileri tarihsel 
blokta meydana gelen parçalanma/aşınmadan dolayı çok tesirli olmuyor. Dolayısıyla asker 
ve sivil bürokrasinin yekpare olduğu zamanlarda yayımlanan bildirilerle, son yıllarda 
yayımlananlar arasında tesirli olmak bakımından esaslı bir farkın olduğu göz ardı edilemez.

S iyasi söylemin dağıtıldığı, tüketildiği hatta ye-
niden üretildiği mecraların getirdiği dönüşüm 

süreçlerini az buçuk biliyor, tartışıyoruz çeşitli ol-
guları, kategorileri/olayları merkeze alan yorum ve 
analizler yapıyoruz. Kabul etmeliyiz ki, günümüz 
siyasallığı stratejik olarak aynı zamanda bildiriler 
üzerinden de anlam kazanıyor. Taraf olduğunu be-
yan etmek isteyen kişiler, çevreler ve gruplar siyasî 
cephe içinde kendilerine tahkim edilmiş bir alan 
açmak maksadıyla pek çok bildiri metnine imza 
atıyorlar. Bu bildiriler içinde 27 Mayıs 1960 dar-
besinden sonra hırçınlıkları ile ön plana çıkan ay-
dın sınıfına ait olanların siyasî hayatımız açısından 
daha bir önem kazandığı açıktır. 

Aydın bildirilerine geçmeden evvel Türk Dil 
Kurumu Sözlüğü’nde bildiri kelimesinin nasıl ta-
nımlandığına bakalım. Sözlükte iki anlamı öne çı-
kıyor bu kelimenin. İlki “Resmî bir makam, kurum 
veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından 
herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için ya-
zılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto”, ikin-
cisi ise “Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel 
bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ” ma-
nasına geliyor. Esasında kelimenin ilk manasın-
da geçen deklarasyon ve manifesto kelimeleri gü-
nümüzdeki aydın bildirileri açısından son derece 
önemli. Bir de şu var tabii; kimi zaman bildiri ke-
limesinin yerine bildirge kelimesi de kullanılıyor.

 
Bildirilerin Sergüzeşti

Elbette şunu hiçbir zaman göz ardı etmemeli-
yiz: Modern ve popüler bir ruh halinin somut bir 
göstergesi olarak, oyuncak kelimelerin sıkça kulla-

nıldığı ama aynı zamanda vicdan kılıfına bürünen 
aydın bildirilerinin, Türkiye gündeminde bu den-
li yer bulmasının sonuçları üzerinden, bu ülkenin 
gerçeklerini ne kadar ve ne ölçüde doğru yorum-
layabiliriz? Zira çok ses getiriyor gibi olsalar bile 
bu bildiriler tarihsel blokta meydana gelen parça-
lanma/aşınmadan dolayı çok tesirli olmuyor. Do-
layısıyla asker ve sivil bürokrasinin yekpare oldu-
ğu zamanlarda yayımlanan bildirilerle, son yıllarda 
yayımlananlar arasında tesirli olmak bakımından 
esaslı bir farkın olduğu göz ardı edilemez. Gene 
bütün sol aydınların belirleyici etkisi her düzeyde 
tartışmaya konu olamayan bildirilere önem atfetti-
ğini söyleyemeyiz. Mesela bir zamanlar Yaşar Ke-
mal de Orhan Pamuk da aydın bildirgelerinin iş-
levsizliğinden dem vuracak, “Ben bu işte yokum 
arkadaş”a kadar götüreceklerdir işi. 12 Eylül dar-
besinin ardından ortaya konulan “84 Aydınlar Di-
lekçesi” 12 Eylül’ün kurumsallaşmasına, 2005 yı-
lındaki Kürt sorununa ilişkin bildiri de PKK’nın si-
lah bırakmamasına ve dolayısıyla devletin operas-
yonlarına devam etmesine tepki olarak ortaya çık-
mıştı. Burada dikkat çekici olan hususlardan biri 
her iki bildiri yayımlandıktan sonra imzasını çe-
kenlerin, muhalefet şerhi koyanların olmasıydı. 84 
dilekçesine imza atan Öztürk Serengil “Ben koope-
ratif zannetmiştim” diyerek yanıltılmakla, 2005’te 
Kürt sorunu bildirgesinin duyurulması sırasında 
muhalefet şerhi koyan Mehmet Bekaroğlu da imza 
heyetini hükümete destek çıkmakla suçlamıştı.

 Meseleye tarihsel açıdan baktığımızda Türk si-
yasi hayatını paradigmatik bakımından yeniden 
kuran 1960’lara uzanmak zaruridir. Elbette bu ku-

Siyasî Hayatımızda Aydın Bildirileri
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ruluşa zemin hazırlayan tarih aralığı olarak 1950-
60 arasını ihmal etmemek gerekir. Öyle ki, Erik 
Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi kita-
bında meseleyi biraz da abartarak Tanzimat sonra-
sını 1950’ye kadar adeta tek bir hat olarak ele alır. 

Aydın bildirgelerinin sergüzeşti açısından 
1960’lar kurucu ölçüde belirleyicidir. Özellikle AK 
Parti ile özdeşleşen iki binli yıllarda günden güne 
artan sol/liberal ve Kemalist isterleri dışa vuran 
bildiler, kesinlikle 27 Mayıs 1960 sonrasında ne-
şet eden temayüllerden ayrı 
olarak ele alınmaz. Bilindi-
ği üzere, “gece baskını” hü-
viyetindeki bu darbeyle bir-
likte sol çevrelerde ciddi bir 
hareketlilik yaşandı, Sosya-
list Kültür Derneği (SKD) ve 
Türkiye İşçi Partisi (TİP) ku-
ruldu. Hemen akabinde ise 
Atatürk devrimlerine sahip 
çıkma düsturuyla 26 Aralık 
1961’de Yön dergisi yayım-
lanmaya başladı. Cemal Re-
şit Eyüboğlu, Mümtaz Soy-
sal ve Doğan Avcıoğlu’nun 
etkili olduğu derginin ilk sa-
yısında yayımlanan bildirge 
sonraki yıllarda bolca örne-
ğini göreceğimiz aydın bildi-
rilerinin tabir caizse paltosu-
nu oluşturur. Önce 164 ki-
şinin imzaladığı bu bildirge 
sonraki imzacılarıyla beraber 
1042 kişi tarafından onay-
lanmıştı. Ancak geçerken 
bir hususun da altını çizme-
miz gerekir; 2000’li yıllar-
da sol aydınların yayımladı-
ğı bildirilerle karşılaştırıldı-
ğında Yön bildirisinin bir öl-
çüde daha “nitelikli” ve ülke 
sorunlarının kavranması ba-
kımından “yol açıcı” olduğu 
bile düşünülebilecektir. Çünkü aradan geçen za-
man içinde sol aydınların ekserisi Türkiye’ye iliş-
kin pek çok tezi yanlışlanmış ve bu aydınlar pop 
siyaset ajandasının siyasî kavramlarını papağan 
gibi tekrar etmekten kurtulamamışlardır. Bu hu-
sus, aydın bildirilerinde karşımıza çıkan dilin in-
şasındaki temel dinamikleri görebilmeyi sağlayaca-
ğı gibi sol siyasetin günümüzdeki ana arter söyle-
mini deşifre etmemizi sağlayabilir. Dahası medya-

nın hangi aydın bildirgelerine ne zaman prim ve-
receği bugün bile belli değildir. Sözgelimi 2006 ve 
sonrası süreçte, sol aydınların eylem repertuarına 
yakın aydın bildirgelerine karşı bir yaklaşım içinde 
bulunan Gülen Hareketi’ne yakın medya organları 
2013 sonrasında bu bildirgeleri kurtuluş ümidinin 
bir parçası olarak görmeye başlamıştır. 

1960’lardan itibaren aydın sorumluluğunun 
daha yüce olduğu gibi bir ön kabulden hareket 
eden sol çevreler, sıklıkla “zinde güçler” vurgusu 

da yapmaya başladılar. Öyle 
ki çıkardıkları dergilerde 
kendilerinin kaleme aldıkla-
rı metinlerin altına genç su-
baylar imzasını koymaktan 
dahi geri durmadılar. Onlar 
için, Türkiye’nin kritik dö-
nemlerinde siyasal alana as-
keri müdahalelerin gerekli-
liği savunmak, Yön-Devrim 
Hareketi’nin olmazsa olmaz 
bir unsuruydu. Aradan ge-
çen zaman içinde elbet zin-
de güçler adresinde değiş-
meler yaşandı. Artık günü-
müz sol aydınlarının önem-
li bir kısmı için PKK’nın si-
lahlı “gerilla” gücüne yaslan-
mak önemli enstrümanlar-
dan biri haline geldi. Öyle 
ki PKK, günler boyunca sis-
tematik bir şekilde kullanı-
lan barış kelimesi sayesinde 
bununla bağlantılı olan mes-
netsiz hayallerin çatısı ko-
numuna oturdu. Tüm bun-
lar ise hiç şüphesiz “AKP’nin 
daha da geriletilmesi, nefes 
alınması ve yeni bir yaşam 
kurulması” diskuruyla elde 
edildi. “Yeni Türkiye” söyle-
mine dudak büküp burun 

kıvıranların hayalî bir hedeften ziyade ekonomik 
vaatleri önde tutan CHP’nin “Yaşanacak Bir Türki-
ye” sloganından ziyade HDP’nin “yeni yaşam”ına 
dümen kırmaları u geriletme stratejisiyle doğru-
dan ilişkilidir. Bu açıdan Türk siyasal hayatındaki 
farklı görüşlerin, aradan geçen yıllara rağmen, Do-
ğan Avcıoğlu’na ve dergilerinde öne sürülen tezle-
re başvurularak yorumlanması oldukça faydalı ola-
caktır. 

Aradan geçen zaman içinde sol 
aydınların ekserisi Türkiye’ye 
ilişkin pek çok tezi yanlışlan-
mış ve bu aydınlar pop siya-
set ajandasının siyasî kav-
ramlarını papağan gibi tekrar 
etmekten kurtulamamışlardır. 
Bu husus, aydın bildirilerinde 
karşımıza çıkan dilin inşasın-
daki temel dinamikleri görebil-
meyi sağlayacağı gibi sol siya-
setin günümüzdeki ana arter 
söylemini deşifre etmemizi 
sağlayabilir. Dahası medya-
nın hangi aydın bildirgelerine 
ne zaman prim vereceği bugün 
bile belli değildir. Sözgelimi 
2006 ve sonrası süreçte, sol 
aydınların eylem repertuarı-
na yakın aydın bildirgelerine 
karşı bir yaklaşım içinde bulu-
nan Gülen Hareketi’ne yakın 
medya organları 2013 sonra-
sında bu bildirgeleri kurtuluş 
ümidinin bir parçası olarak 
görmeye başlamıştır. 
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  SİYASÎ HAYATIMIZDA AYDIN BİLDİRİLERİ 

Bir vakitler çokça övgüler düzülen entelektüel-
den aydın sıradanlığına geçiş Türkiye’de artık pek 
çok şeyin aktüel politik zeminde tartışıldığını gös-
termektedir. Her gün onca kanalda gece gündüz 
karşımıza çıkan yorumcular, gazeteler ve sosyal 
medya ortamında bunun envai çeşit örneğine rast-
lamak mümkün. Geçtiğimiz günlerde memleketin 
önde gelen siyaset bilimcilerinden Özgür Gündem 
gazetesi yazarı Erol Katırcıoğlu, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun “Tek ihtimal erken seçim” açıkla-
masının ardından “Anlaşılan AKP düzgün bir bi-
çimde iktidarı bırakmayacak. Bu durumda yeni ve 
yaratıcı eylem biçimleri bularak bu partiyi alaşağı 
etmek gerek.” şeklinde skandal bir tweet attı. Ay-
dınların siyasî alanın indirgenemez doğasını göz 
ardı ederek akla ziyan yerlere sürüklemekte oluş-
larının tipik bir örneği bu aslına bakılırsa. Aydın-
lar dünyasındaki siyasî ve ideolojik ayrışmanın ra-
kip olma hukukunu çiğneyerek toplumun tabanı-
na doğru yayılarak genişlediği düşünülürse, bu-
gün Türkiye pek çok noktada sağlıklı düşünmek-
ten uzak hale geldiği sonucuna ulaşılabilir. 

Akillikten İnsafsızlığa

Her biri birbirinden popüler olan aydın bildi-
rileri, gerçekten de bugünkü aydınların ve kendi 
aralarındaki ideolojik ayrımları anlamak açısından 
oldukça önemli. “Savaş Ortamına Son Verilsin!”, 
“200 Aydından Ortak Bildiri”, “Acil Çağrı”, “Dikta-

törlüğe Hayır!” içinde bulunduğumuz yılda yayım-
lanan bildirilerden bir kaçı. Öncesini ihmal etme-
mek kaydıyla sol siyaset dilinin pop siyaset devri-
ne geçişinin ürünü olan bu bildiriler yukarıda bah-
settiğimiz hınçlı, neşesiz, sathi aydın tavrını kanıt-
laması bakımından da dikkate alınmalıdır. Neti-
cede Türkiye biraz da bu aydınların oluşturduk-
ları kanaatler üzerinden bir yerlere doğru sürük-
lenmektedir. Gezi Parkı olayları sonrasında siyase-
te duyarlı hale gelen fakat siyasileşmenin içerme-
si gereken siyasi bilinç ve siyasî kültürü illa da ge-
rektirmeyen, daha naif ve “hümanist” duyarlılığın 
artması olarak da yorumlanabilir bildirilerin dili. 

 Buradaki amacım, aydın bildirilerinin dilini 
eksiksiz ve kusursuz bir bütünlükle analiz etmek 
olamaz elbette. Sadece dolaşımdaki güncel örnek-
lerine bakarak bildiri dilini afişe edebileceğimiz, 
foyasını ortaya çıkarabileceğimiz bazı ortak özelik-
leri tartışmaya açmaya çalışıyorum. Bildirilerdeki 
dilin yapısını kabaca alt ve üst katmanda işleyen 
belli kategorilere ayırmak mümkün. Bilindiği gibi 
alt katman stratejik, dolayısıyla ideolojinin üretil-
diği alan iken, üst katman taktiksel, dolayısıyla da 
kitleyi avlayacak oltalardan oluşur. Bu oltalar ço-
ğunlukla bütün sol metinlerde sıkça kullanılan de-
magoji ve propaganda tekniklerinden oluşur ve 
değişik oltalar bu alana girip çıkabilir. Hemen her 
aydın bildirisinde yer alan klasik bir cümle vardır: 
“Olaylar karşısında eşitlikten, temel hak ve hürri-
yetlerden yanayız!” “Savaş mı, barış mı?” şeklinde-
ki iki farklı önermeden birini seçme zorunda bıra-
kan bu formül, alternatifinin “felaket” olacağı du-
rumlarda tek çarenin “bu taraf(yani HDP çizgisi)” 
olduğunu vurgular. Metnin retoriği, tümüyle bu 
sonuca ulaşmak için kurgulanmış gibidir. Taktik-
sel barışçıl cümlelerin ardından aydınlarımız, ken-
dilerini hemen kılıçların çekildiği stratejik bir ala-
na cengâverce atmaktan geri durmazlar.

Akil İnsanlar Heyeti’nden bir grubun bildiri-
si aydınlar arasındaki siyasî ve ideolojik ayrışma-
nın boyutu ama aynı zamanda hegemonya müca-
delesinin bir parçası olan cephe siyasetleri hakkın-
da bu anlamda epeyce fikir verir nitelikte. Yazımı-
za da bu çerçevede kamuoyuna duyurulan bildi-
ri üzerinden devam etmek istiyorum. Akil İnsan-
lar Heyeti’nden ayrılan aydınlardan bazılarının hü-
kümeti, bazılarının da PKK’yı sorumlu tuttuğu bi-
liniyor. Yapılan çağrının kritik cümleleri şöyleydi:

“Derhal silahlar susmalı ve mutlak çatışmasız-
lık haline dönülmeli. Meydan okuyucu, ayrımcı 
tahkir dilinden uzak durulmalıdır. Basından ka-

Yakın medya organları 2013 sonrasında 
bu bildirgeleri kurtuluş ümidinin bir par-
çası olarak görmeye başlamıştır.
Bildirilerdeki dilin yapısını kabaca alt 
ve üst katmanda işleyen belli kategori-
lere ayırmak mümkün. Bilindiği gibi alt 
katman stratejik, dolayısıyla ideolojinin 
üretildiği alan iken, üst katman taktiksel, 
dolayısıyla da kitleyi avlayacak oltalar-
dan oluşur. Bu oltalar çoğunlukla bütün 
sol metinlerde sıkça kullanılan demagoji 
ve propaganda tekniklerinden oluşur ve 
değişik oltalar bu alana girip çıkabilir. 
Hemen her aydın bildirisinde yer alan 
klasik bir cümle vardır: “Olaylar karşı-
sında eşitlikten, temel hak ve hürriyetler-
den yanayız!
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naat önderlerine, iktidardan muhalefet partileri-
ne her anlamda siyasetin hareket alanını boğacak 
önerilerden kaçınılmalıdır.”

Oysa asıl kaygı, siyasetin ortada olmadığı bir 
alanda, çözüm ihtimalinin bizzat kendisinin yok 
olmasından kaynaklanmaktadır. Güçle tahkim 
edilmeyen fakat emir kipinde kurulan cümleler-
den müteşekkil bu ifadelerin altına pek çok aydın 
imza atmadı. Çünkü ortada gerçekten de “silah-
lar sussun” replik çağrısının ötesinde akla yatkın 
siyasî tezlerin üretilmesi gerekmekteydi. 

Akil İnsanlar Heyeti’nden ayrılan grubun da 
içinde yer aldığı bildiri, neresinden bakılırsa bakıl-
sın, gerçekliği adeta ters yüz etmekteydi. Oysa ger-
çeklik apaçık ortadaydı. Devletin güvenlik güçleri 
çözüm sürecinin selameti için elinden gelen özve-
riyi göstererek, her türlü kışkırtmaya karşı çözüm 
sürecinde ısrar etmişken hedef saptırılarak siyasî 
aktörlerle birlikte tek suçlu konumuna yerleştiril-
diğini görüyoruz. Hatta bizzat cumhurbaşkanıyla 
başbakanın olanların tek sorumlusu olduğuna dair 
bir izah biçimi vardı. Sürecin kronolojisine yakın-
dan bakarsak, çözüm süreci başladığında PKK ta-
rafı için tek şart, silahlı güçlerin Türkiye’den çekil-
mesiydi. Ne var ki, Kandil, Gezi Parkı olaylarından 
heveslenerek bunu yapmadı. Ancak hükümet “sü-
reç bitmiştir” diyerek Kandil’i bombalamadı. Üs-
telik PKK, bu süreçte ayak sürümenin ötesine ge-
çerek alanda kendisini daha da güçlendirdi, cid-
di bir baskı unsuru haline geldi. Henüz %10’u çe-
kilmişken şehirlerde KCK yapılanmasının strateji-
siyle 24 Şubat 2013 tarihinde PKK’nın şehir milis-
leri YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareke-
ti) kuruluşunu ilan etti. Bu yapılar, Kobani olayla-
rını bahane ederek bölgede pek çok insanı katletti. 
Gezi’nin vermiş olduğu hal ile hükümet, pek çok 
alanda olduğu gibi çözüm sürecinde de yavaşladı. 

Tüm bunlar yaşanırken PKK bölgede ciddi bir 
alan hâkimiyeti elde etti. Bu alan hâkimiyetinin 
verdiği özgüven, ardından gelen 7 Haziran seçim-
lerindeki HDP zaferi, PKK’yı yeni ideolojisi olan 
‘demokratik özerklik’ doğrultusunda alternatif bir 
kamu düzeni kurmaya heveslendirdi. Geçmiş sü-
reçlerde olduğu gibi Nevruz ve Öcalan’ın ‘silahlar 
sussun!’ çağrısı ile PKK baskı ve haraç mekanizma-
sını sağlamlaştırdı, mahkemeler kurdu, vergi top-
ladı. Hükümet yaşanan bu olumsuzluklara rağ-
men çözüm sürecini askıya almadı, operasyonlar 
için harekete geçmedi. Hedeflerini, tüm isimleri, 
yerlerini bilmesine karşın tercihli ve bilinçli olarak 
sabretti. Dolmabahçe’den hem rahatsız oldu hem 
de Dolmabahçe’de görüşmelere devam etti. İmralı 
heyetlerini durdurmadı. 

7 Haziran Genel Seçimleri tam anlamıyla otori-
te boşluğunu ortaya çıkardı. Alan hâkimiyetini bı-
rakın sandıklar dahi doğru dürüst korunamadı ve 
bu süreçte halk seçimlere gitti. Sandığa gitmeyen-
ler, gidemeyenler de HDP’ye oyları gönderdi. San-
dığa gelmeyen tüm seçmenlerin oyları HDP’ye ba-
sıldı. Sosyal medya ortamlarında, ana haber bül-
tenlerinde paylaşılan görüntülerde merdiven altla-
rında mühür basılan oy pusulaları fotoğrafları ya-
yınlandı. Yine de siyasi irade sürecin bittiğine dair 
bir açıklama yapmaktan geri durdu. 

7 Haziran seçimleri oldu ve PKK artık açıkça 
‘devrimci halk savaşı’ ilan ettiğini Bese Hozat’ın 
ağzından deklare etti. Bu savaş şekli, Marksist-
Leninist hareketlerin iktidar stratejisine dair bir 
teori aynı zamanda terörün meşrulaştırılması ça-
bası olduğu için, bu hareketlerin ideolojik baga-
jında çok önemli bir yer tutuyor. Temelde Sovyet 
Devrimi’ne Mao’nun Çin Devrimi sonrası yazıla-
rıyla ilave ettiği “kırdan kente gerilla savaşı” takti-
ğinin aşama aşama formüllere bağlanmasına daya-
nıyor. Önce kırda güçlenmek, sonra devlet güçleri 
ile denge sağlamak ve nihayetinde kentlerde genel 
bir saldırı başlatmak olarak özetlenebilecek bu te-
ori, bugün PKK dışında bir eylem şekli olarak terk 
edilmiş durumda. PKK’ya bağlı güçlerin Suruç sal-
dırısı sonrasında gece yarısı evlerine girerek öldür-
düğü polisler yeni sürecin işaret fişeği oldu, devlet 
ve siyasi irade artık tek çareyi sürecin buzdolabına 
kaldırılmasında buldu. 

Aydın bildirilerine veya yazılarına bakılırsa, 
2005 yılından bu yana çözüm süreçlerinin bizzat 
mimarı olan ve tüm bu süreçlerin ardında durmuş 
olan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne başkan olmak için bu savaşı 
çıkardı. Oysa sürecin kronolojisi çıkarılsa bu sü-
reçte siyasî iradenin ne kadar temkinli hareket etti-
ği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Tüm bunlar ta-
rihin sayfalarına acı şekilde kaydedilirken, PKK/
KCK ve türevleri seslerini yükseltirken, bir diğer 
aydın tipi şöyle diyor:

 “Çözüm Süreci’nin, başlamasının da sonlandı-
rılmasının da yegâne sebep ve dayanağının, iktidar 
partisini vesayeti altına almış bir kişinin şahsi he-
sap ve hevesleri olduğu anlaşılıyor. Bu konuda baş-
tan beri duyulan kaygılar, yaşanan son olaylarla da 
açıkça kanıtlanıyor.” 

Ya biz ya felaket formülünün en uç noktası tüm 
söylemi tek bir şeyin karşıtlığına ya da taraftarlı-
ğına kilitlemektir. Bu 2010 sonrası sol aydınların 
siyasî varoluşlarını gerekçelendirirken Erdoğan 
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karşıtlığı üzerinden kullandıkları bir dildir. Elbet-
te kişiler, gruplar ve çeşitli kurumsal mekanizmalar 
bu söylemi mantıksız, mantıklı, tutarlı ya da tutar-
sız bulabilir ama Türkiye’nin mevcut durumu ger-
çekten de derinlemesine kaygı verici bir hal almış-
tır. Maalesef Türkiye’de aydın taifesinin kahir ekse-
riyeti bu konuda olup bitenleri anlamak için gerek-
li olan insaf ölçülerinden yoksun.

Anlaşılan o ki, 20 Temmuz 2015 tarihinde KCK 
Eşbaşkanı Cemil Bayık halkı silahlanmaya ve tü-
nel ve siper hazırlamaya çağırması bile bu aydın-
lara yetmedi. Cemil Bayık şu çağrıda bulunuyordu:

“Halkımız meşru savunma örgütlenmesini ve 
bilincini de geliştirmeli. Bu sadece askeri güçlerin 
büyütülmesi temelinde değil, halk olarak meşru sa-
vunmasını geliştirmeli. Tüm halkımız silah almalı, 
bu temelde kendini eğitmeli ve örgütlemeli. DAİŞ 
ve sömürgeci tüm güçlerin her türlü saldırısına kar-
şı köylerde, kentlerde, mahallelerde yer altı sistemi, 
tüneller, mevzi sistemi geliştirmeli!”

Bu cümleler, basit ve her zaman işleyen bir for-
mül olarak “karşı tarafın” sürekli bir biçimde ka-
ranlık olarak tanımlandığı durumda “bu tarafın 
(PKK)” kendiliğinden meşru hale getirilmesine dö-
nük propaganda yönü çok yüksek ifadelerden oluş-
muştur. Yukarıda kısaca değinilen birkaç temel ka-
tegori üst katmanın tamamını oluşturmuyor elbet-
te. Demagojinin, propagandanın ve kışkırtmanın 
tüm bildik kalıpları taktiksel olarak bu havuza gi-
rip çıkabilir. Bunların temel işlevi alt katmandaki 
stratejik unsurları hedef kitle için doğru ve albenili 
bir şekilde paketlemekten ibarettir.

Neresinden bakılırsa bakılsın aydın bildirgeleri 
sol kültürün bir eylem aracı olarak sık sık karşımı-
za çıkmaya devam ediyor. Söz konusu bildirilerin 
kavramları yerinden eden izahların ipliğini pazara 
çıkarma çabası bugün asli işlevlerinden biri olmalı-
dır. Zaten Türkiye’de özellikle eski/yeni sol aydın-
ların içine düştükleri hali aşikâr kılan yazılarına ba-
kılırsa, bırakın adaleti, çokça kaşıdıkları ve ideolo-
jikleştirdikleri vicdana akraba olan insaf ölçülerinin 
dahi fersah fersah uzağında oldukları fark edilecek-
tir. Adeta gençliklerinde gece gündüz uygulamak 
için çırpındıkları kırdan şehre gerilla türü savaş 
stratejilerini PKK’nın ‘devrimci halk savaşı’ diskuru 
ile uygulamasından memnuniyet duyuyorlar. Yaşa-
nanları bir ölçüde anlamak için son kertede aynı 
ideolojik psikolojinin varisleri konumunda olduk-
larını göz ardı etmemek lazım. Yaşanan onca şeyi, 
“Erdoğan başkan olmak için bunları yapıyor!” cüm-
lesiyle izah etmek ve buna engel olarak Kürt siya-

si hareketinin kanırtıcı tutumlarından yararlanma 
tavrı bunun en somut halidir. Kürt hareketi üze-
rinden toplumu ve kendilerini “mağdur”, Erdoğan’ı 
ise “suçlu” konuma yerleştiren bu bakış meselele-
ri tarihsel olaylar, tarihi bağlamlar içinde değil, bi-
rer yalıtılmış imge olarak sunmaktan yararlanır. Bu 
imge yaşananlar çerçevesinde Erdoğan’ın suçlulu-
ğuna diğer siyasî aktörlerin ise mağduriyeti şeklin-
de kurulur ve memnuniyetsizlikler cephesi sürek-
li bir biçimde genişletilir. Oysa bu sığ köşe yazarı 
ikiliği içinde meseleler dondurulmuş, tarih dışı bir 
hale getirilmiş, sonsuz şimdiye kilitlenmiştir. Elbet-
te bunu yaparken aydınlar, vicdan sahibi muhatap-
larının mağdur tarafında yer almalarının zorunlu-
luğu ile karşı karşıya olduklarını hissetmeleri sağla-
mak için ellerinden geleni yaparlar. 

Bu ideolojik imgeye tav olmak yerine insaf ölçü-
leri içerisinde “Neden yıllarca onca sabote edici gi-
rişime rağmen “Ne olursa olsun çözüm!” diyen biri-
sinden ilk olarak bu bekleniyor?” sorusunu sorma-
mız gerekmez mi? Bazı boyutlarını açmaya çalıştı-
ğımız bildirinin altında kendi dar çevrelerinde say-
gın aydınların yer alması bu anlamda kimseleri şa-
şırtmamalıdır. Evet, belki de çok büyük bir iş yap-
mış gibi görünebilirler fakat Türkiye’nin kemikleş-
miş modernleri ruhsal çöküntülerini hakikat saya-
rak kelimelerle oynamaya çalışmaktadırlar. Gerçek-
lik karşısında yenik düşenlerin zihni kendini tek-
rarlamaya başladığında ideolojik ahmaklığın sü-
rükleyiciliği de kaçınılmaz oluyor.

Cevapları saklı olmak bir yana cevapları apaçık 
ortada olan şu soruları sormak lazım gelir: “Dev-
rimci halk savaşı kışkırtmasıyla ateşkesi kim boz-
du? Çözüm masasını, silahlı güçleri ülke sınırları 
dışına çıkarmamak için sol aydınların kışkırtıcılı-
ğıyla defalarca kim devirdi? Çözüm sürecini türlü 
öldürme, gasp ve baskılarla kim bitirdi? Doğu’daki 
İslâmî yapıları kim molotoflarla kundakladı? Yasin 
Börü’nün katili kim/kimler? Kim evinde çocukla-
rının gözlerinin önünde hunharca katledildi? Tüm 
bunlara karşın kim çözümden yanaydı, çözüme sü-
recinin neticesi için kim sabretti, kim irade koydu?

Çatışma sürecinin son bulması ve çözüm sü-
recine tekrar dönülmesi çağrısında bulunan sol-
Kemalist aydınların PKK/KCK ile devleti eş tutan 
açıklamaları bir yana bu zamana kadar PKK/KCK’yı 
terörle anan bir cümle kurmamış olmaları manidar-
dır. Hakikati görmek için dürüst olmak, politik açı-
dan devrimci halk savaşı türü yaklaşımlara mesafeli 
olmak, en önemlisi de insaf ölçüleri kaybetmeden 
gerçekten çözüm istemek yeterlidir.
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T ürkiye’de İslâmcılık hare-

keti ilk büyük ayrılığını, 

parçalanmasını ve çeşitlenme-

sini 27 Mayıs’tan sonra yaşa-

mış, 1970’li yıllardan sonra 

pek çok yeni cemaat, tarikat, 

fraksiyon ve grup kendi “dün-

yalarını” kurmuşlardı.1 

1980 sonrasında dünya-

daki neoliberal siyasallığın et-

kisinin Turgut Özal ile yaşan-

masıyla birlikte de, bilhas-

sa şirketleşme ve sivil toplum 

hareketleriyle yine tarikat ve 

cemaatler güçlenmeye, itika-

di, doktrin ve anlayış olarak 

birbirlerinden keskin çizgi-

lerle ayrılmaya, kendi dünyalarını tahkim etmeye 

başlamış, yeni yeni gruplar ortaya çıkmıştı.

Neoliberal siyasallığın tezleri 90’lı yıllarda 

İslâmcı aydınların tek gündem maddesi oldu. Et-

nik kimlikler söylemlerini İslâmcılık olarak sunar-

ken, diğer gruplar Kemalist devlet yapısını yani 

“Büyük Öteki”ye karşı 80 öncesi İslâmi tezlerle 

değil çok-kültürlülük, çoğulculuk, bir arada yaşa-

ma, ötekileştirmeme, hoşgörü gibi kavramların eş-

liğinde karşı çıkmaya, sivil toplumun güçlenmesi, 

neoliberal iktisadın gücüyle 

merkezin taşeronu haline ge-

len “Anadolu Kaplanları”nın 

etkisiyle bir yandan kendi 

sahalarında özerk öte taraf-

tan RP’nin iktidarında “mer-

kez meraklısı” haline gelmeye 

başladı. 90’ların bu siyasallığı, 

28 Şubat ve RP’nin kapanma-

sının tesiriyle İslâmcı kesimin 

içerisine liberallerin de alındı-

ğı, tüm cemaat ve tarikatları 

“ehven - i şer” anlayışı nede-

niyle “büyük ittifak”a itti. Bu 

ittifakın içine bir tek Gülen 

hareketi dâhil olmadı.

“Büyük Öteki”2 karşısında 

dindarların güçlenmesi, her cemaat ve tarikatın, 

İslâmi grubun 90’ların söylemlerini içselleştirme-

seler de, “kerhen” kabul etmelerine neden oldu. 

Milli hassasiyetler, İslâmi dönüşüm, Milli Görüş, 

İslâm devleti gibi iddiaların üzeri yavaş yavaş ile-

ride daha da “korlanacak” şekilde toprakla örtül-

meye başladı. AK Parti iktidarında, bilhassa 2007 

sürecinde Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Miting-

leri, 27 Nisan Bildirisi ve kapatma davası İslâmi 

kesimin tüm gruplarını hatta Gülen hareketini de 

Ercan YILDIRIM

Neoliberal siyasallığı savunan, menşei yurtdışına dayanan ve AK Parti içinde büyük yer 
tutan yeni İslâmcı elit, söylemlerinin iflas etmesini kabullenemedikleri için iddialarını 
sürdürürken, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partinin tabanı bir dönemin 
kapanma, İslâmcılığın tekrar Türkiye ile kadim millet ve devlet geleneğiyle buluşma, 
İslâmcılığın fikren merkeze yerleşme gerginliğini hatta çatışmasını yaşamaya başlamıştır.

İslâmcılığın 2015 Kırılması

Turgut Özal

Necmettin Erbakan
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bu büyük ittifaka dâhil ederek genişledi. 90’la-

rın söylemlerine eşlik eden demokrasi savunusu 

“Büyük İttifak”ın, kendini devletin sahibi görenle-

rin karşısındaki en büyük “meşruiyet alanı” oldu. 

Bunun içine elbette devletle ilişkisi İslâmcılardan 

daha organik olan radikaller, Kürtler ve diğer et-

nik gruplar girmeye, “devlet aygıtı”ndan daha çok 

yararlanmaya başlayınca, milli ve yerli kimlikler, 

milli referanslar arka plana itilmeye başladı.

2007 kopmasındaki “Büyük Öteki”nin saldır-

gan tutumu, AK Parti’yi destekleyen, İslâmcı kim-

likle ve tezlerle yani 90’ların söylemiyle arası hiç 

hoş olmayacak, onları kabul etmeyecek ama Re-

cep Tayyip Erdoğan karizmasına “âşık ve tutkun” 

büyük çoğunluğun milli ve yerli reflekslerini sin-

dirdi. Öyle ki “ One minute” ve 2011’de Recep 

Tayyip Erdoğan’ın yeni söylemleri Gülen hareke-

tini, İskenderpaşa’nın bir kısmını, liberal ve sol 

kesimleri “Büyük İttifak”tan koparırken, sandık-

ta gücünü gösteren millet yapısını, diğer İslâmi 

grupları birbirine daha çok kenetledi. Otantik ra-

dikaller, oy vermeye taraftar olmayan kesimler 

bile 2011’den itibaren sandığa gitmekle kalmayıp, 

etrafındakilere sandığa gitme yönünde telkinlerde 

bulunmaya başladı.

2011 süreci o derece farklı bir kırılma yaşat-

tı ki, Erdoğan üzerindeki “tutku” kuvvetlendik-

çe “Büyük Öteki” 2013’e bu “saygın ve karizma-

tik imge”yi dağıtacak malzemeleri toparlayarak, 

hazırlık yaparak girdi. 2011’den itibaren Erdoğan, 

ameliyatının etkisi, MİT Müsteşarı’nı kurtarma ça-

bası, annesinin ölümü, en yakınındakilerin iha-

netleri nedeniyle “içe kapanmaya”, İslâmcı söyle-

mini artırmaya, milli ve yerli vurguları güçlendir-

meye, Necip Fazıl ve Akif’i “mensubiyet bağı” bi-

çiminde telaffuz etmeye başladı. “Çözüm Süreci” 

ve “Alevi Çalıştayları”nı, “milletin başındaki bela-

ları defetmek” için yürürlüğe sokan Erdoğan’a ve 

“Erdoğan karizması”na destek esirgenmedi. Çö-

züm Süreci ve Alevi Açılımı’ndan sonra Kürt ve 

Alevi kimliklerinin “siyasallaşması”, “ulusçuluk” 

anlayışının güçlenmesi Erdoğan’ın arkasında-

ki milleti çok rahatsız etse de Cumhurbaşkanlı-

ğı seçimlerindeki destek bunun “arızî” olarak al-

gılandığını göstermeye yetti. AK Parti içine bilhas-

sa 2007 kırılmasından sonra dâhil olan ya da et-

kinliği artan devletle göbek bağı sağlam eski radi-

kaller, Kürtler ve yurtdışında eğitim görmüş yeni 

İslâmcı aydın kişiliklerin söylemleri ve baskısıyla 

yürütülen Çözüm Süreci, Ermeni, Alevi Açılımla-

rı gibi etnik, mezhep ve gayrimüslimlere yönelik 

politikalar Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren “yüz-

de 49”u rahatsız ediyordu.

2015 yılındaki seçimlerde HDP’nin “barajı 

patlatarak” geçmesi, partiyi güçlendiren Nişantaşı 

sosyetesiyle AK Parti elitinin aynı dilde buluşma-

sı, AK Parti içinde yıllardır toprak altında duran 

“milli ve yerli köz”ün canlanmasına neden oldu.

Erdoğan’ın “ihanetlerden nefret eden” karak-

terinin sürekli sınanması, 90’ların dilini kullanan-

ların AK Parti ile millet arasını açtı. Yeni İslâmcı 

akademisyenlerin kendilerinin dışındaki herkesi 

“cahil” olarak görmesi, yapılan icraatlara rağmen 

her seçimde Doğu ve Güneydoğuda oy oranları-

nın düşmesinin eklenmesiyle artık Türkiye’de sa-

dece AK Parti içinde değil, İslâmcılar arasında da 

bir kırılmanın eşiğine gelindi. 

Literatürden/Köklerden Habersiz İslâmcılık

27 Mayıs 1960’tan itibaren diğer fikir hare-

ketlerinde olduğu gibi İslâmcılık hareketinde de 

kendilerinden önceki kökleri ihmal eden, Os-

manlı dönemi kaynaklarıyla irtibatı kesilen bir ne-

sil ortaya çıktı. Dil devrimi, matbuat yasaklarının 

yanı sıra, İslâm ülkelerinden yapılan tercüme ki-

tapların “piyasa”yı kuşatmasından dolayı Osman-

lı İslâmcılığıyla olan bağlantının kopması sonra-

ki yıllarda çok daha büyük meselelerin doğması-

na neden oldu. Cumhuriyet İslâmcılığında Necip 

Fazıl’ın büyük etkisine karşın İslâmcıların konuş-

tuğu “yabancı dil”, Türkiye gerçeklerinden kopuk 

İslâmi tezleri doğurdu.
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1990’lı yıllarda entelektüel faaliyetlerin artma-

sının yanında yurtdışında okuyan, orada uzun yıl-

lar üniversite faaliyetleri gerçekleştiren dolayısıyla 

Türkiye’de olup bitenlere üst perdeden yaklaşıp, 

“kökleri” hafif gören yeni İslâmcı nesiller de doğ-

maya başladı. 27 Mayıs sonrasındaki tercümelere 

karşın 90’lı yıllarda belli başlı yayınevlerinin çe-

virdiği kitaplar, Batılı ente-

lektüellerin eserleri İslâmcı 

yeni genç akademisyenlerin 

gözlerine mil çekti. 2000’li 

yıllardan sonra yeni tek-

nolojilerin şekillendirdiği 

gençlik, yeni akademisyen 

ve aydın kesim İslâmcılık 

üzerinde etkili olmaya; bil-

hassa AK Parti iktidarında 

siyasete katılmaya başladı.

Büyük oranda “eski 

radikaller”den, etnik kim-

liklerden oluşan bu kesim, 

belli başlı düşünce kuru-

luşlarında, düşünce üret-

mekten ziyade kendi “kad-

ro network”lerini oluştu-

rup, birbirlerini sırtlamaya 

başladı.

Statüko ve vesayet ke-

limelerinden başka siya-

sal alana, iktidar varlığı-

na katkıları olmayan bu 

yeni aydınlar, Recep Tay-

yip Erdoğan’ın söylemleri-

ni, dilini, entelektüel biriki-

mini yeterli bulmayıp eleş-

tirmeye; Erdoğan’ın 2011’e 

doğru dozajı gittikçe artan 

Akif ve Necip Fazıl vurgu-

larını hafif görmeye, kü-

çümsemeye başladı. Siyasal bakımdan bu men-

subiyeti kuramayan yeni aydınlar, aynı zaman-

da İslâmcılık düşüncesinin kaynaklarıyla ilgileri-

ni, literatürle olan bağlantılarını kesme noktası-

na getirdiler. Batıdan edindikleri söylemleri, top-

lum mühendisliğini Türkiye’ye taşıyan bu kesim 

AK Parti’ye destek veren yüzde 49’luk millet ya-

pısını dahi “değerli” bulmaktan uzak, eleştirdikle-

ri Tek Parti CHP’sinin, halkı yönlendirilmesi gere-

ken “cahiller” olarak bakma tavrını İslâmcılığa ta-

şıdılar. Bu bakımdan işlerin iyi gittiği dönemlerde 

tolere edilen bu bakış açısı, Çözüm Süreci, 2015 

seçimleri sonucunda iyiden iyiye tepki toplama-

ya başladı.

Milletin “AK Parti’ye 

mecburiyeti”ni öne ala-

rak, toplum mühendisli-

ğini her türlü milli ve yer-

li değeri ezme olarak gören 

yeni İslâmcı akademisyen 

kuşak, bir yandan Erdoğan 

sonrası AK Parti hazırlıkla-

rını yaparken, öte taraftan 

Erdoğan’sız AK Parti’nin si-

yaset üretememesi karşı-

sında acziyetini kapatmak 

için farklı atraksiyonlar ger-

çekleştirdi. Erdoğan aynen 

yüzde 52’lik kitlesi gibi Os-

manlı İslâmcılığı ile Cum-

huriyet İslâmcılığının de-

ğerlerini, şahsiyetlerini dik-

kate alır, tasavvuf çevrele-

riyle irtibatını sürdürürken, 

yeni İslâmcı akademisyen-

ler milletle olan bağları-

nın zayıflığı nedeniyle hem 

aktüel siyasal ve sosyolo-

jik hareketlenmeyi hem de 

İslâmcıların düşünce yapı-

sını, gelişmeler karşısında-

ki reflekslerini ölçemediler.

Öyle ki, literatürle bağ-

larının kopukluğu, değer-

lerle aralarının açıklığı ne-

deniyle Seyyid Kutup, Mev-

dudi gibi 27 Mayıs sonrasında İslâmcılık üzerin-

de etkili olan isimler bile 2000 sonrasında yer-

li ve milli hale geldi! 90’ların tezlerini savunan-

lar önce bu isimleri tenkit ederek varlıklarını ko-

rumaya aldı.

2015 kırılması aynı zamanda bu yeni İslâmcı 

akademisyenlerin literatürle ilişkisi, milleti, eleş-

Milletin “AK Parti’ye 
mecburiyeti”ni öne alarak, 
toplum mühendisliğini her 
türlü milli ve yerli değeri ezme 
olarak gören yeni İslâmcı 
akademisyen kuşak, bir yan-
dan Erdoğan sonrası AK 
Parti hazırlıklarını yaparken, 
öte taraftan Erdoğan’sız AK 
Parti’nin siyaset üretememesi 
karşısında acziyetini kapat-
mak için farklı atraksiyon-
lar gerçekleştirdi. Erdoğan 
aynen yüzde 52’lik kitlesi 
gibi Osmanlı İslâmcılığı ile 
Cumhuriyet İslâmcılığının 
değerlerini, şahsiyetlerini 
dikkate alır, tasavvuf çev-
releriyle irtibatını sürdürür-
ken, yeni İslâmcı akademis-
yenler milletle olan bağları-
nın zayıflığı nedeniyle hem 
aktüel siyasal ve sosyolo-
jik hareketlenmeyi hem de 
İslâmcıların düşünce yapı-
sını, gelişmeler karşısında-
ki reflekslerini ölçemediler.
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tirdikleri CHP gibi cahil görmeleri, Erdoğan’ın 

mensubiyet yapısını küçümsemeleri üzerinden 

gerçekleşecek. 

90’ların Söylemleri: Hangi Statüko, Neyin Vesayeti?

90’lı yıllarda İslâmcıların merkeze yaklaşma-

sıyla birlikte ortaya çıkan siyasallık, “Büyük Öte-

ki” karşısındaki “kin ve nefret”, milli ve yerli olan 

her türlü değerin geri plana itilmesine neden ol-

muştu. İktidar olmanın getirdiği sorumluluk ne-

deniyle, devlete vaziyet eden İslâmcılar, “devlet 

gerçeğiyle” karşılaşınca, daha önce birleştirdikle-

ri Tek Parti elitiyle devleti yavaş yavaş ayırmaya 

başladı. Dolayısıyla devlet karşısında, devletin ka-

dim tarihi ve gelenekleri konusunda yerli ve mil-

li anlayışı tekrar kazanmaya başlayan İslâmcılar, 

Recep Tayyip Erdoğan’ın bilhassa Cumhurbaşka-

nı olduktan sonra, devletin tarihini Cumhuriyet 

öncesine götüren sözleriyle yeni bir paradigma-

nın uç verdiğini gördü. Böylece statüko ve vesa-

yet konusunda bilhassa 2011 yılına kadar tekrar-

lanan tezler ve ezberler, yeniden tartışılmaya, sta-

tüko ve vesayet kavramları yeniden tanımlanmaya 

başladı. Bu bakımdan aynı zamanda 90’ların real-

politiğinin farklılığı gibi iktidar dönemindeki si-

yasallık çok farklı olduğu için yeni akademisyen 

İslâmcılardan oluşan AK Parti elitiyle, AK Parti gö-

nüllüleri ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ay-

rışma Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, özellikle 

2015 seçimlerde çok daha net görülmeye başladı.

Erdoğan’a destek veren millet yapısı 90’ların 

tezlerini toptan kabul etmez; hatta bunlardan ha-

berdar bile değildir. Yeni İslâmcı kariyerist elitin 

Türkiye’nin “ulus-devlet” kimliğine, oradan ka-

dim devlet felsefesine yönelen eleştirileri, ciddi 

manada kamusal etkinlik kazanmaya başlayınca 

parti üzerindeki destek azalmaya, “kerhen” des-

tek gelmeye başladı. Kürt meselesinin çözümü 

için gerekli ihtiyat ve sabırla birleşince ciddileşen 

realpolitik, statüko ve vesayet kavramları üzerin-

den “Büyük Öteki” ile hesaplaşmaktan ziyade ka-

dim devlet yapısına yönelince sabırsız hınç ve hır-

çınlığa dönmeye başladı. Erdoğan’ın siyasi söy-

lemlerinde, millet ile olan irtibatında ve vaatle-

rinde Türk milletine yeniden özgüven kazandır-

ma, tarihteki yerini yeniden elde etme hedeflen-

mişti. Cumhurbaşkanlığı ve 2015 seçimleri, AK 

Parti’de, İslâmcılık düşüncesinde statüko, vesayet 

gibi kavramların yeniden tanımlanmasına, “Bü-

yük Öteki”nin mahiyetinin tartışılmasına, kadim 

devlet ve millet yapısı ekseninde yeniden yapılan-

maya imkan verecek düzeye gelmiştir.

AK Parti içindeki yeni İslâmcı akademisyen 

taifesinin bu süreçteki konumu, yolların ayrılma 

ya da birleşme noktasını gösterecek. Yeni İslâmcı 

gençliğin “çekirge sürüsü”nü andıran tüketiciliği, 

değer bilmez ve köklere yabancı karakteri de bu 

süreçte siyasal ve kültürel belirleyicilerin durduk-

ları yere göre şekillenebilecektir. 

Marjinallikten Merkeze İslâmcılığın Geleceği

Bilinenin aksine İslâm birliği ya da ümmetçi-

lik gibi kavramlar ve tezler İslâmcılara münha-

sır ve onların tekelinde değildir. Celal Nuri gibi 

isimler, milliyetçi-muhafazakâr enteljansiya hatta 

cumhuriyetçi elit hilafet bağlamında Türkiye’nin 

İslâmcılar, Recep Tayyip Erdoğan’ın bilhassa Cumhurbaşkanı olduktan sonra, devle-
tin tarihini Cumhuriyet öncesine götüren sözleriyle yeni bir paradigmanın uç verdi-
ğini gördü. Böylece statüko ve vesayet konusunda bilhassa 2011 yılına kadar tekrar-
lanan tezler ve ezberler, yeniden tartışılmaya, statüko ve vesayet kavramları yeni-
den tanımlanmaya başladı. Bu bakımdan aynı zamanda 90’ların realpolitiğinin 
farklılığı gibi iktidar dönemindeki siyasallık çok farklı olduğu için yeni akademisyen 
İslâmcılardan oluşan AK Parti elitiyle, AK Parti gönüllüleri ve Recep Tayyip Erdoğan 
arasındaki ayrışma Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, özellikle 2015 seçimlerde çok 
daha net görülmeye başladı.
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İslâm âleminin öncülüğü fikrini savunmaktan 

vazgeçmez. Onların çekinceleri, Balkan, 1. Dün-

ya, Sevr yıkımları ve İstiklal Harbi’yle zar zor to-

parlanmanın verdiği kaygıdan dolayı dünya siste-

minin tepkisini uzaklaştırmakla ilgiliydi. Ümmet-

çilik sadece İslâmcılığın değil bu toprakların ru-

hunda olan, İslâm âleminin önderliğiyle ilgili bir 

sonuçtur. 27 Mayıs sonrasındaki milli olanın çeki-

lip, öteki İslâm ülkelerinin öne çıkması, 80’lerden 

sonraki siyasal tepkiler 2015 kırılmasından sonra, 

daha yerli yerinde, tarihi temelleri olan, İstanbul 

merkezli düşünmenin sonucu gelişecek.

90’ların söylemi, neoliberal siyasallığın belirle-

diği İslâmcılık, Müslümanları Büyük Öteki karşı-

sında taşraya ve çevreye taşımıştı. Yeni akademis-

yen İslâmcı aydınlar 90’larda “iktidar” kavramını 

çoğu defa Foucault üzerinden ve negatif bir biçim-

de tartıştıkları için, Müslümanları ve İslâmcıları 

merkezin çevresine yerleştirdi. 80’lerde bile ken-

dini her daim Türkiye’nin merkezinde gören Müs-

lümanlar ve İslâmcılar, 90’larda Büyük Öteki ile 

çatışma adı altında millet yapısına, merkeze, asıl 

olana uzak düştü. Müslümanların bu ülkenin asli 

unsurları olduğunu dile getiren İslâmcı entelek-

tüeller milliyetçi, Türkçü yaftalarıyla eleştirilirken 

“memnuniyetsizler” “Türkiye dışına düşme” ça-

basını kuvvetlendirdi. Büyük Öteki uygulamala-

rı nedeniyle “ulus devlet ceberrutluğu” biçimin-

de eleştirilirken İslâmcılar bir anda kendilerini İs-

tiklal Harbi’ni, Türkiye’nin kuruluşunu sorgular; 

etnik, gayri Müslim tezlerinin, çok-kültürlülük, 

çoğulculuk, ötekilik gibi söylemlerin neferi hali-

ne gelir oldu. 

İslâmcılık neoliberal dönemde yerleştiği dev-

letin merkezinde, merkezin çevresindeki konu-

mundan kurtulmanın kararını vermenin eşiğine 

yaklaştı. 90’larda İslâmcılığın merkeze kaydığı ve 

bu nedenle iktidarı zorladığı, “endişeli Kemalist-

ler” tarafından tartışılsa da aslında İslâmcılar mer-

kezde, İslâmcılık marjinalitede kaldı. Recep Tay-

yip Erdoğan karizmasına meftun millet yapısı-

nın kabul etmediği 90’ların söylemleri 2012 yılın-

dan itibaren şiddetle eleştirilmeye başlamış, 2015 

seçimleriyle bilhassa HDP’nin yükselişe geçme-

si, Kürtlerin oylarını o tarafa kaydırmasıyla zirve-

ye çıkmıştı. Neoliberal siyasallığı savunan, men-

şei yurtdışına dayanan ve AK Parti içinde büyük 

yer tutan yeni İslâmcı elit söylemlerinin iflas et-

mesini kabullenemedikleri için iddialarını sürdü-

rürken, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üze-

re partinin tabanının tamamı bir dönemin kapan-

maya başladığı, İslâmcılığın tekrar Türkiye ile ka-

dim millet ve devlet geleneğiyle buluşmaya başla-

dığı, İslâmcılığın tekrar fikren merkeze yerleşme 

gerginliği-çatışması içine girdiği kanaatindedir.

Erdoğan karizması nedeniyle merkezde, siste-

min içinde ve Büyük Öteki’nde ağırlık kazanan, 

meşruiyet imkânı bulan İslâmcılar, İstanbul ve 

Osmanlı İslâmcılığıyla dirsek temasına geçmiş gö-

rünüyor. AK Parti ve Erdoğan, Büyük Öteki karşı-

sında kazandığı başarıyı, İslâmi kesimi birleştiren 

kimliğini doktriner tarzda yenileyecektir. İçinde 

sol, liberal, Kürt milliyetçisi, gayrimüslim ağırlık 

olan ittifak, AK Parti iktidarında belirleyici olan 

90’ların siyasallığı ve Kürt İslâmcılığı İslâmcıları 

uçurumun kenarına getirip bırakmıştı.

Erdoğan önce sol ve liberalleri, sonra Gülen 

hareketini, ihanet eden başka unsurları trenden 

indirmeyi; trene “devletin temel direklerini” al-

mayı başarmıştı. 2015 kırılmasıyla köksüz yeni 

İslâmcı aydınları, milli ve yerli her türlü adımı fa-

şist diye niteleyen kesimleri indirmenin mücade-

lesini veriyor.

2015 kırılmasıyla Erdoğan, 2002’de başlat-

tığı hareketi tahkim ederken dolaylı olarak da 

İslâmcılığı, Akif ve Necip Fazıl üzerinden yeniden 

İstanbul İslâmcılığıyla tanıştırıyor. 

Dipnotlar
1 Bu metin aynı adla 1 Ağustos 2015 tarihli Star Açık Görüş 

ilavesinde yayımlanan metnin gözden geçirilerek genişletil-
mesiyle oluşturulmuştur. 

2 Kavramı Lacan’ın bahsettiği çerçevede kullanmadığını husu-
sen belirtme gereği duyuyorum. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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S alih Özcan Ağabey’in 
vefatından bir süre 

önce hayatı ve çalış-
malarına ilişkin yaptı-
ğım araştırmalar, hay-
ret ile hayranlık arasın-
da bir hissiyata varma-
ma sebep oldu. Özcan, 
Türkiye’deki İslâmcılığa, 
İslâmi oluşumlara yönelik 
çalışmalarda ortaya koyulan ayrımları boşa çıka-
ran bir portre çiziyor. Kalıplara sığmadığı, ‘sınırla-
rı’ ihlal ettiği için de hak ettiği değeri göremeyen 
bir pozisyona itildi. Salih Özcan’ın bu konumu 
bana Ali Şeriati’ye atfedilen İran’da Sünni, Suudi 
Arabistan’da ise Şia olarak görüldüğümden dolayı 
dışlanıyorum sözünü hatırlatıyor. Salih Özcan da 
maalesef ne Nur Cemaatleri ne de İslâmcı cami-
alar tarafından kıymeti bilinememiş bir şahsiyet-
tir. Özcan’ın Türkiye’deki Müslümanlar ile İhvan-ı 
Müslimin ve Cemaat-i İslâmiye hareketleri arasın-
daki bağlantıları sağlamakta ve 20. yüzyıldaki pek 
çok önemli âlimin ve mücahidin kitaplarının ilk 
kez Türkçe’ye kazandırılmasında oynadığı öncü 
rolü bir başka yazıda ayrıntılı olarak inceleme-
ye çalıştım.1 Bu yazının ilk kısmında Salih Özcan 
Ağabey’in Nurcu kimliği ve bu bağlamdaki iliş-
kileri üzerinde duracağım. İkinci kısımda ise Sa-

1 İlk halini “1960-1980 İslamcı Dergiler Sempozyumu”nda 
sunduğum çalışma, İlmi Etüdler Derneği’nin hazırladığı sem-
pozyum kitabında makale olarak yayınlanacak.

lih Ağabey’in vefatının ar-
dından Kazım Güleçyüz 
ve Hamza Türkmen ta-
rafından yürütülen pole-
miğe yönelik eleştirel bir 
değerlendirme sunarak 
mezkûr isimler üzerin-
den iki farklı zihniyetin 
çeşitli nakısalarını görü-
nür kılmaya çalışacağım.

Bediüzzaman’ın Övgülerine Mazhar Olan Bir Genç

Salih Ağabey’in bir Nur talebesi olarak konu-
munu, çeşitli fragmanlar üzerinden aktaracağım. 
Öncelikle Bediüzzaman Said Nursi ile araların-
daki ilişkiye bakmak doğru bir başlangıç olacak-
tır. Emirdağ Lahikası’nın 113. Mektubu, Üstad’ın 
Urfa’ya Salih Özcan Ağabey ve iki dindar millet-
vekiline hitaben gönderdiği mektuptur. Üstad bu 
mektubunda şu ifadeleri kullanır;  “Cenab-ı Hak-
ka hadsiz şükrediyorum ki, Seyyid Salih gibi genç-
liğin bir kahramanı ve o havalinin çok kıymet-
dar ve hamiyetkâr ve dindar iki milletvekili Nur-
lara sahip çıkmaya başladılar… Seyyid Salih ve 
hamiyetkâr milletvekilleri orada inşaallah Kur’ân 
ve imana tam hizmet edecek ve orayı Isparta’daki 
Medresetü’z-Zehra ve Mısır’daki Camiü’l-Ezher’in 
küçük bir nümunesi haline getirmeye vesile ol-
maya ve Şam ve Bağdat’taki medrese-i İslâmiyenin 
bir nümunesini açmaya yol açmalarını rahmet-i 

Alperen GENÇOSMANOĞLU

Salih Özcan  maalesef ne Nur Cemaatleri ne de İslâmcı camialar tarafından 
kıymeti bilinememiş bir şahsiyettir. Özcan’ın Türkiye’deki Müslümanlar ile İhvan-ı 
Müslimin ve Cemaat-i İslâmiye hareketleri arasındaki bağlantıları sağlamakta ve 
20. yüzyıldaki pek çok önemli âlimin ve mücahidin kitaplarının ilk kez Türkçeye 
kazandırılmasında oynadığı öncü rolün etraflıca ele alınması gerekmektedir. 

Dar Kalıplara Sığmayan Bir Nur Talebesi
Salih Özcan Ağabey
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İlâhiyeden ümit ediyoruz.” Üstad yine Emirdağ 
Lahikası’ndaki Vasiyetimdir başlıklı metninde “on 
iki kahraman kardeşime” ifadelerini kullanır, bah-
si geçen on kişi kişiden biri de Salih Özcan Ağa-
beydir. Bediüzzaman’ın, Salih Ağabey’e gösterdi-
ği iltifatın bir diğer örneği ise hatıratlarda aktarıl-
dığı üzere Salih Ağabey’in kendisiyle görüşme is-
teğini hiçbir zaman geri çevirmemiş olmasıdır.2 
Bediüzzaman’ın yakınındaki diğer talebeleri de bu 
durumun farkında olmaları sebebiyle hem Risa-
lelerin ilk kez latinize edil-
mesinin hem de Tarihçe-i 
Hayat’ın yazılmasının iznini 
alma görevi Salih Ağabey’e 
düşer. 

Üstad’ın Mürşitliği

Salih Ağabey’in, 
Bediüzzaman’a olan bağlılı-
ğına dair de pek çok fark-
lı vakıadan bahsedilebi-
lir. Öncelikle Üstad’ın ya-
şayışına olan hayranlığın-
dan söz etmek gerekir. Sa-
lih Ağabey çeşitli olaylar 
üzerinden Üstad’ın kesin-
likle hediye kabul etmedi-
ğini anlatır. Ancak gördü-
ğü tek istisna, Hacı Emin 
el-Hüseyni’den3 gelen he-
diyedir. Salih Ağabey ara-
cılığıyla Filistin Müftüsü 
Hacı Emin el-Hüseyni’nin 
damadı Bediüzzaman’ı zi-
yaret eder, bu ziyaret sı-
rasında kendisine Filistin 
Müftüsü’nden gelen cüb-
be hediye edilir. Üstad he-
diye kabul etmediğini an-
cak “bu büyük mücahitten” gelen hediyeyi geri 
çeviremeyeceğini söyleyerek karşılığında değerin-
ce kendi kitaplarından hediye ederek kabul eder. 
Bu olay aynı zamanda ileride Salih Ağabey’in ku-
racağı yurt dışı temaslarındaki en önemli şahsi-

2 Aksi belirtilmediği sürece Salih Özcan Ağabey’e dair aktarı-
lan bilgiler için Bediüzzaman’ın Hariciye Vakili: Seyyid Salih 
Özcan (Ahmed Özer, 2011) isimli hatırattan yararlanılmıştır.

3 Hacı Emin el-Hüseyni (1895-1974), 1920li yıllardan sonra 
Filistin mücadelesinde aldığı rol dolayısıyla dünyadaki pek 
çok İslami hareket ile yakın ilişkisi olan bir isimdir.

yetlerden biriyle uzaktan da olsa ilk temasıdır. Sa-
lih Ağabey’in Bediüzzaman’a dair aktardığı bir di-
ğer özellik ise, Üstad’ın kesinlikle kendisine ke-
ramet isnat edilmesine müsaade etmediği ve bu 
konuda talebelerine yönelik sert bir tutum içinde 
olduğudur.4 Ancak Salih Ağabey’in, Üstad’ın teva-
zusundan dolayı tavrının bu yönde olduğu, aslın-
da onun pek çok keramet gösterdiğine olan inan-
cı tamdır. Salih Ağabey, Üstad’ın kendisine sen 
benim mezarımın nerede olacağını bilmeyeceksin 

dediğini, kendisinin ise bu 
durumu büyük bir şaşkın-
lıkla karşıladığı ve anlam 
veremediğini anlatır. An-
cak Bediüzzaman’ın vefatı-
nın ardından cereyan eden 
gizli bir operasyon sonucu 
devlet eliyle mezarın yeri-
nin değiştirilmesi dolayısıy-
la gerçekten de mezarın ye-
rini öğrenemediğini aktarır. 
Yine bunun gibi Üstad’ın 
kendisine gençliğinde “sen 
bizzat, bir devlet reisi ile an-
laşma yapacaksın” dediğini 
o dönem buna ihtimal ve-
remediğini ancak ne zaman 
ki 1977 yılında Rabıtatül 
Âlemi İslâmi’nin (Dünya 
İslâm Birliği) temsilcisi ola-
rak Romanya’da Çavuşesku 
ile görüşüp, orada yaşayan 
Müslümanların haklarına 
dair bir anlaşma imzalar, 
o zaman Üstad’ın hikmeti-
ne bir kez daha kani olur. 
Salih Ağabey’in anlatıların-
da bu minvaldeki örneklere 
sıkça rastlanır. Bu da aslın-

da Bediüzzaman’ın, Salih Ağabey için hikmetli bir 
yol gösterici olduğunun açık bir beyanıdır.

Üstad ve Demokrat Parti

Salih Ağabey ile Bediüzzaman arasındaki iliş-
kinin farklı bir boyutu ise şu olayda kendini gös-
terir. 1950’li yılların ortalarında Salih Ağabey, Üs-

4 Salih Ağabey’in bu konudaki beyanı internetteki bir 
video kaydında mevcuttur. https://www.youtube.com/
watch?v=XEB9bgDwCnI

Salih Ağabey’in özellikle 
Risaleler’in Arap âlemine yayıl-
masında önemli çalışmalar 
yürüttüğü pek çok farklı kay-
nakta açıkça belirtilir. Bunun 
önemli örneklerinden bir kaçı-
nı vermekle yetinmemiz gere-
kecek. 1960’lı yıllarda Suudi 
Arabistan’a dışarıdan bir yayı-
nın girmesi yasaktı. 60’lı yıl-
ların ortalarından itibaren bu 
yasağı delen kişi Salih Özcan 
Ağabeydi. Kral Faysal ile yakın 
dostluğu sayesinde Risaleleri 
Suudi Arabistan’a sokmak 
konusunda izin alır. Yine 1968 
Hacc’ında Salih Ağabey’in Kral 
Faysal’dan aldığı özel izin ile 
İttihad gazetesinden Türkçe ve 
Arapça olmak üzere Mekke’de 
500.000 adet basılır ve sokak-
larda dağıtılır.
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tad ile bir görüşmesini şu şekilde aktarır; “Bir ara 
ben, bu Menderes çok münafıktır diyerek aley-
hinde konuşmaya başladım. Üstad hiddetle, 
Sus, keçeli! Menderes’e böyle deme. O çok hiz-
met etmek istiyor. Fakat mâni olanlar var. ceva-
bını verdi. Bunun üzerine ben, Biz bir parti ku-
ralım. Biz başa geçelim dedim. Üstad, Eğer bu-
gün Bayar bana dese, Said gel, buraya otur, ben 
şiddetle reddederim. Bir cemiyette yüzde yetmiş 
dindar olmazsa, İslâmiyet nâmına başa geçmek ci-
nayet olur…”5 Her ne kadar birazdan görüşleri-
ne değineceğim Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın 
Müdürü Kazım Güleçyüz bu olayı Salih Özcan ile 
Bediüzzaman’ın davasının nasıl farklılaştığına bir 
örnek olarak sunmaya çalışsa da,6 bu olay açık-
ça hocasına bağlı bir talebenin tavrına işaret eder. 
Salih Ağabey Menderes’e olan güvensizliğini açık-
ça aktarır ancak Üstad yanlış düşündüğünü ifade 
edince Salih Ağabey bu konuda muhalif bir tavır 
göstermez, çıkarttığı Hilâl dergisine baktığımızda 
genellikle Menderes’in desteklendiğine şahit olu-
ruz. Kimi zaman yapılan eleştirilerle birlikte De-
mokrat Parti’ye olan açık desteğin en önemli is-
tisnası 1960 Darbesi’nin ardından çıkan ilk sayı-
da “Yeni İnkılâp” başlıklı bir metin ile Milli Bir-
lik Komite’sini onaylayan, orduyu tebrik eden bir 
yazı yayınlanır. Hilâl dergisi üzerine yaptığım ça-
lışma sırasında bu durumun muhtemel sebeple-
ri konusunda fikir yürütmeye çalıştım. Hilâl der-
gisinin darbe sonrası sayılarına baktığımızda Mil-
li Birlik Komitesi’ne destek için yayınlanan bildi-
ri haricinde hiçbir değişim gözlenmez. İmam Ha-
tiplerin ve Risale-i Nur’ların savunulması çizgisin-
den geri adım atılmaz. Burada 1960 Darbesi’nin 
28 Şubat gibi İslâm’a açıkça cephe alan bir darbe 
olmaması sebebiyle, Hilâl dergisinin taktiksel ola-
rak durumu onayladığı ve takipçiliğini yaptığı da-
valardan geri adım atmadan çizgisini sürdürdüğü-
nü söyleyebiliriz. 

Ancak darbeye yönelik bu tavrın bir başka se-
bebi ise, Demokrat Parti’nin Said Nursi’nin haya-
tının son evrelerindeki tutumudur. Üstad ve ta-
lebeleri, Demokrat Parti döneminde birçok fark-
lı zorluk çekmiş olsa da genelde bunları görmez-
den gelmişlerdir. Bu tavırdaki önemli bir farklı-

5 Bu anlatı Salih Ağabey’in Işık Yayınları’ndan çıkan hatıratın-
da yer almamakla beraber Nur talebeleri hakkında yapılmış 
pek çok farklı çalışmada mevcuttur.

6 Bahsi geçen iddia “Salih Özcan’ın Yürüdüğü Çizgi” isim-
li video kaydında mevcuttur. http://www.yeniasya.com.tr/
video/salih-ozcan-in-yurudugu-cizgi_351207

laşma ise Üstad’ın ölümüne yakın Urfa’ya gitmek 
istemesidir. Dönemin İçişleri Bakanı Namık Ge-
dik, Said Nursi’nin Isparta’dan dışarı çıkmasına 
izin vermez ve polis tarafından gözetim altına alı-
nır. Salih Ağabey’in aktardığına göre bunun üze-
rine Üstad, Namık Gedik’e beddua eder ve “Be-
nim ölümüm onların başına bomba gibi patlaya-
cak” ifadelerini kullanır. Üstad tüm engellemele-
re rağmen Urfa’ya gitmekte kararlılık gösterir ve 
Allah’ın yardımıyla gözetimlere rağmen fark edil-
meden Urfa’ya ulaşır. Namık Gedik’in baskıları 
orada da devam eder, fakat Üstad kısa süre son-
ra Urfa’da vefat eder. Üstadın vefatının ardından 
yaklaşık iki ay sonra ise darbe gerçekleşir. Kimi 
kaynaklarda 1960 Darbesi’nin ismi unutulan 4. 
“demokrasi şehidi” olarak anılan Namık Gedik, 
Salih Özcan’a göre darbe sonrası çöp arabalarında 
taşınarak layığını bulmuş azılı bir düşmandır. De-
mokrat Parti’nin son dönemindeki bu gelişmeler, 
Özcan’ın partiye yönelik aldığı tutumda bir de-
ğişeme sebep olmuştur. Salih Ağabey için önem-
li olan bir siyasal parti değil, Üstad’ın şahsına ve 
davasına yönelik olan yaklaşımlardır. Bunu o dö-
nem Hilâl dergisinde yazdığı yazılarda gözlemek 
mümkündür.

Bediüzzaman ile Salih Özcan Ağabey arasın-
daki yakınlığa dair aktarmaya çalıştığım anektod-
lar, ilişkilerinin yalnız yakın bir hoca talebe iliş-
kisi değil, aynı zamanda hem bir liderlik ilişkisi 
hem de bir tür şeyh mürit ilişkisi olduğunun açık 
göstergeleridir.7 Buraya kadar söylediklerimizin 
ardından Salih Ağabey’in Üstad’ın vefatının ardın-
dan Risale-i Nur Davasına yaptığı katkılar ve diğer 
Nur talebeleriyle ilişkisine değinmemiz icap eder.

Risale-i Nur Davası ve Bediüzzaman’ın 
“Hariciye Vekili”

Salih Ağabey, Risalelerin yalnızca yurt dışında 
değil aynı zamanda Türkiye’de yaygınlaşmasın-

7 Said Nursi’nin ve talebelerinin bir tarikat yapılanması ola-
rak değerlendirilmesinin başlı başına bir yazı konusu olma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Benim bu konu üzerine düşün-
meme vesile olan aktarım, yine Salih Özcan ve diğer 
bazı Ağabeyler tarafından da aktarılan Mevlana Halid-i 
Bağdadi’nin cübbesi olayıdır. Bilindiği üzere Bediüzzaman’ın 
bağlandığı bir şeyhi yoktur. Ancak Nakşibendi geleneğinde 
çok önemli bir isim olan Halid-i Bağdadi rüyasına girer ve 
hırkasını kendisine bıraktığını söyler. Bu aslında rüya yoluyla 
bir icazete işaret eder. Yine Nurcular arasında çok önemli bir 
zikir eseri olan Cevşen-i Kebir, Gümüşhanevî’nin çalışmala-
rından oluşturulur. Bu anlamda Said Nursi ve Nurculuğun, 
Nakşibendi geleneğiyle olan ilişkisine işaret etmek gerekir 
diye düşünüyorum.
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da da ciddi bir rol oynamıştır. Yukarıda belirtti-
ğim üzere Salih Ağabey, Üstad’tan Risalelerin la-
tinize edilmesinin iznini alır ve ilk kez 1956’da 
Ankara’da İhlâs Risalesi’nden 10.000 adet bastı-
rırlar, daha sonra Üstad’ın diğer talebeleri de bu 
sürece dâhil olur ve Risalelerin tamamı latinize 
edilerek çoğaltılır. Bu süreçte Abdulkadir Badıllı 
Ağabey Sözler ve Mektubat’ı latinize ederek Salih 
Ağabey’e gönderir, o da bunları Hilâl dergisinde 
parçalar halinde yayınlar, bu anlamda Hilâl der-
gisi Risalelerin ilk kamusal mecralarından biridir. 
Yine Hilâl dergisinde Mustafa Sungur ve Mehmet 
Kayalar Ağabeylerin yazıları yayınlanır. Dergi aynı 
zamanda Risale-i Nur Davaları’nın yılmaz bir sa-
vunucusu konumundadır. Çıktığı dönem boyun-
ca hiçbir zaman Risale-i Nur’ları ve Nur Talebele-
rini savunmaktan geri kalmamıştır. Bu bağlamda 
dergideki önemli bir tarihi vesika, Kasım 1958 ta-
rihli ilk sayısında yayınlanan fotoğraftır. Daha son-
ra birçok farklı yerde yayınlanan bu fotoğraf ilk 
kez Hilâl dergisinde yayınlanır. Bediüzzaman’ın 
on yakın talebesinin yargılandığı ve bir süre ha-
pis yattığı büyük Ankara Davası’nın bir duruşması 
sonrasında Salih Ağabey’in teklifiyle yargılananlar, 
avukatlar ve davayı takibe gelenler olarak topluca 
fotoğraf çektirilir ve ardından da durum değerlen-
dirilmesi için Hilâl dergisinin bürosuna gidilir.8 
Bu ve benzeri birçok vakıa diğer Nur Talebeleri ile 
Salih Ağabey arasında yakın bir güven ilişkisi ol-
duğunu gösterir.9

Yurtdışı çalışmalarına baktığımızda ise Salih 
Ağabey’in özellikle Risalelerin Arap âlemine ya-
yılmasında önemli çalışmalar yürüttüğü pek çok 
farklı kaynakta açıkça belirtilir. Bunun önemli ör-
neklerinden bir kaçını vermekle yetinmemiz ge-
rekecek. 1960’lı yıllarda Suudi Arabistan’a dışarı-
dan bir yayının girmesi yasaktı. 60’lı yılların orta-
larından itibaren bu yasağı delen kişi Salih Özcan 
Ağabeydi. Kral Faysal ile yakın dostluğu sayesin-
de Risaleleri Suudi Arabistan’a sokmak konusun-

8 Fotoğrafın ayrıntılı hikâyesi ve resimde bulunan isimlerin 
kimler olduğuna dair hazırlanmış bir habere risalehaber.
com sitesinden ulaşılabilir. http://www.risalehaber.com/nur-
talebelerinin-fotografinda-bilinmeyenler-128654h.htm

9 Gültekin Sarıgül’ün cevaplar.org sitesinde yayınlanan hatıra-
larına baktığımızda, Salih Ağabey’in Risale-i Nur Davası’nda 
emeği geçen insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olduğu-
nun başka bir örneğine de şahit oluyoruz. Salih Ağabey, Nur 
davalarının sembol avukatı Bekir Berk’in Cidde Radyosu’nda 
çalışmasının kapısını açar. Aralarındaki bir gerginlikten dola-
yı başta yardımcı olmasa da daha sonra Cidde Radyosu’na bir 
mektup yazarak Bekir Berk’in işe alınmasını sağlar.

da izin alır. Yine 1968 Hacc’ında Salih Ağabey’in 
Kral Faysal’dan aldığı özel izin ile İttihad gazete-
sinden Türkçe ve Arapça olmak üzere Mekke’de 
500.000 adet basılır ve sokaklarda dağıtılır. Fet-
hullah Gülen’in kendi beyanına göre gazeteyi so-
kakta satanlar arasında; kendisi, Abidin Kavurma-
cı ve birçok başka isim de vardır. Burada bir pa-
rantez açarak İttihad Gazetesi’ne de değinmemiz 
gerekir. 1968 yılında Nur davasını omuzlayacak 
bir gazeteye ihtiyaç duyulur. Zübeyir Gündüzalp 
Ağabeyin izniyle gazetenin sahibi ve kurucusu 
Salih Özcan Ağabey olur. Ekibin içinde Mehmet 
Kutlular, Muzaffer Deligöz, Mehmet Cemal Çift-
çigüzeli ve Fethullah Gülen gibi isimler de vardır. 
Daha sonra yaşanan tartışmalar sonucunda Salih 
Ağabey gazeteden ayrılır, gazetenin yazı işlerin-
de görev yapan Muzaffer Deligöz bu süreçte Salih 
Özcan’ın haklı olduğunu belirtir. Yeri gelmişken 
belirtmem gereken bir başka nokta ise Salih Ağa-
beyin aynı zamanda Fethullah Gülen ile yakın bir 
diyalogu olduğudur. 

Açtığım parantezi kapatarak Salih Ağabeyin 
Risaleler’in yayılmasındaki etkisine geri dönelim; 
1969 yılında Abdulkadir Badıllı ve Tahiri Mutlu 
Ağabeyler, Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mesnevi-i 
Nuriye’yi Arapça bastırmak için Beyrut’a gi-
derler ve Hacı Emin el-Hüseyni’ye Salih Ağa-
beyin yazdığı mektubu verirler, bunun ardın-
dan Filistin Müftüsü’nün yardımıyla basım işi-
ni gerçekleştirirler.10 Az sonra değineceğim üzere 
kimi mesnetsiz iddialar, Salih Ağabey’in Üstad’ın 
vefatının ardından, girdiği farklı ilişkiler bağla-
mında Risale-i Nur’ların yaygınlaştırılması çalış-
malarına sırt döndüğünü ima eden bühtanlarda 
bulunuyor. Asılsız iddialara cevap mahiyetinde 
önemli olduğunu düşündüğüm bir örnek daha ve-
rerek bu bahsi tamamlayacağım. İhsan Atasoy’un 
hazırladığı Mustafa Sungur: Üstadın Manevi Ev-
ladı  adlı eserde, Ali İhsan Erdemir’in Rusya ve 
Türkî Cumhuriyetler’deki Risale-i Nur hizmetle-
rine dair anlatılarına yer verilir. Erdemir 1991 yı-
lındaki seyahatini şöyle anlatıyor; “Döndüğümüz-
de Elazığ’da Hulusi Ağabey’in mevlidi vardı, oraya 
gittik. Sungur Ağabey, Bayram, Salih Özcan Ağa-
beyler hep oradaydı. Ben Tiflis’e, Bakü’ye gittiği-
mi söyleyince gel anlat dediler. Ben de gidiş geli-
şimi anlattım… Hatta Bakü’de bir cami imamına 
kitap vermek istedim. Osmanlıca küçük bir risa-

10 http://www.cevaplar.org/index.php?content_
view=5753&ctgr_id=100
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leydi. Kitaba bakınca Üstad’ın ismini gördü, bir-
den ‘Ooo bu Salih Özcan’ın verdiği kitaplar!’ dedi. 
Üstadımız ona ‘Hariciye Vekilim’ dermiş ya. Me-
ğer 1990’da Salih Özcan Ağabey herkesten önce 
Moskova’ya gitmiş ve bütün Rusya müftülerine 
risale dağıtmış. Bunu duyunca Salih Ağabey ağ-
ladı. ‘Allah şahit kardeşim de şahit ben risalele-
ri elimden geldiği kadar dağıtmışım’ dedi ve de-
vam etti. ‘Ben şahidim, Üstad’ımız Sungur Ağabey 
için Sungur benim dersanemi Tiflis’te açacak, onu 
Rusya’ya göndereceğim demişti.’ Biz şimdi bu ko-
nuda Sungur Ağabey’den emir bekliyoruz dedi.” 
Bu hatıranın gösterdiği üzere Salih Ağabey büyük 
olasılıkla Rabıta ve Dünya İslâm Kongresi bağ-
lantıları sayesinde Rusya’ya erken dönemde git-
miş ve ilk Risale-i Nur çalışmalarını başlatmıştır. 
Buna ilaveten anlatıda Mustafa Sungur Ağabey ile 
ne kadar yakın bir ilişki içinde olduğu da gayet 
açıktır. 2010 yılındaki Mekke Nur Dersanesi’nin 
açılışında da Sungur ve Salih Ağabeyler bir arada 
bulunurlar.11 Tüm bu olayları göz önünde bulun-
durduğumuzda Salih Ağabeyin hayatı boyunca 
Bediüzzaman’ın fikirlerine ve talebelerine yöne-
lik hizmeti aksatmadığı açık bir şekilde ortadadır.

Sığ Çerçevelere Hapsedilen 
Risale-i Nur Hareketi’nin Mücessem Bir Örneği

Salih Özcan Ağabey’in vefatının ardından hak-
kında üretilen kimi mesnetsiz iddiaların kendi-
ni Nur camiası içinde konumlandıran bir isim-
den çıkması benim için şaşkınlık verici bir du-
rumdu. Kazım Güleçyüz’ün twitter’dan yaptığı ta-
lihsiz açıklamalar Salih Ağabey’e yönelik ağır tez-
yif ve tahkirler içeriyor ve aslında Güleçyüz fark 
etmeden Bediüzzaman’a yönelik de haksız bir ta-
vır içine giriyor. Güleçyüz tarafından dillendi-
rilen Salih Ağabey’in sahibi olduğu Hilâl dergisi 
ve Hilâl Yayınları’nın MİT tarafından destekledi-
ği mesnetsiz ve mazur görülemeyecek bir iftiradır. 
Yeni Asya gazetesi yazarı Kazım Güleçyüz, Ham-
za Türkmen’in -muhtemelen İsmail Kazdal’ın anı-
larına dayanarak- Seyyid Kutup’un Türkçeye ek-
sik  çevrilen ilk kitabı İslâm’da Sosyal Adalet’in 
MİT parmağıyla çevirtildiği iddiasına dayanarak 
Salih Özcan ile MİT arasında bir bağlantı şüphesi 
uyandırmaya çalışıyor. Fakat tuhaftır ki, herhangi 

11 2010 yılındaki açılış sonrası Mustafa Sungur ve Salih Özcan 
Ağabey’in birlikte bulunduğu kayıtlar internetten izlenebilir. 
https://www.youtube.com/watch?v=c3PYkXRvS3c

bir kanıta dayandırılmayan bu iddialar, birbirleri-
ne referans vererek çoğalmıştır. Müddei iddiasını 
ispatla mükelleftir ilkesi gereğince, bu yaklaşım-
ların komplotik bir zihniyetin sonucu olarak söy-
lentiden öteye geçemediği ortadadır. Seyyid Ku-
tup çevirmeni Yaşar Tunagür hoca ve Salih Özcan 
Ağabey gibi isimler hakkında bu tür ‘karanlık el-
ler’, ‘gizli odaklar’ söylemleri üretmek, onların ya-
kınlarındaki pek çok kıymetli insana da en hafi-
fiyle basiretsizlik atfetmektir. Bu bağlamda, iddi-
alar verilen emeklere yönelik bir tahkir ve tezyif-
ten öteye geçemiyor. Güleçyüz’ün belirttiği üzere 
1960’lı yıllarda Salih Ağabey Mevdudi’nin ve Sey-
yid Kutup’un Türkçeye çevrilmesinde büyük rol 
oynar, ancak bunun bedelini aldığı hapis cezala-
rı ile öder. Güleçyüz’ün bir başka iddiası ise Salih 
Ağabeyin çizgisinin Risale-i Nur çizgisine uygun 
olmadığı ve aslında bir Nur talebesi olmadığı yö-
nündedir. Bu noktada Güleçyüz’ün kendini karar 
merci pozisyonuna yerleştirerek haddini aştığı or-
tadadır. Kendini konumlandırdığı pozisyon üze-
rinden hüküm vermeye çalışarak dar bir Nurcu-
luk okuması yapmaktadır. 

Meselenin bir diğer boyutu ise Güleçyüz’ün 
Salih ağabeyin şahsında Bediüzzaman’ı ve Risale-i 
Nur hareketini dar bir çerçeveye hapsederek ta-
rihi bir hataya düşüyor olmasıdır. Müfit Yük-
sel de Zaman gazetesine verdiği röportajda Gü-
leçyüz ile aynı hayata düşüyor.12 Doğru söyle-
dikleri tek şey Salih Ağabey’in Mevdudi, Seyyid 
Kutup gibi pek çok önemli mütefekkirin eser-
lerinin Türkçe’ye taşınmasında öncü bir rol üst-
lendiğidir. Hezeyana kapıldıkları nokta ise Salih 
Ağabey’in bu öncü faaliyetinin sanki bir hataymış 
gibi değerlendirilmesidir. Bediüzzaman hazretle-
rinin hayatını yakından incelediğimizde dünya-
nın farklı yerlerindeki Müslümanların çalışmala-
rını önemsediğini ve takip ettiğini görürüz. Irak 
İhvan-ı Müslimin Hareketi mensubu Emced Ze-
havi, üstadın iletişim içinde olduğu şahsiyetlerden 
biridir. Yine Üstad’ın, Ahmet Ramazan Ağabey ile 
İhvan-ı Müslimin’in kurucusu Hasan el-Benna’ya 
mektup gönderdiğini biliyoruz. Yine yukarıda 
belirttiğim üzere Hacı Emin el-Hüseyni’yi ‘bü-
yük bir mücahid’ olarak adlandırır ve hediyesi-
ni geri çevirmez. Tarihçe-i Hayat’a baktığımız-

12 Kazım Güleçyüz’e ve Müfit Yüksel’e yönelttiğim eleştirile-
rin daha iyi anlaşılabilmesine adına; Güleçyüz’ün Yeni Asya 
Gazetesindeki konuya ilişkin yazılarına ve Müfit Yüksel’in 
Zaman Gazetesi’ne verdiği röportajlara bakılabilir.



61

 Umran • Eylül 2015

  DAR KALIPLARA SIĞMAYAN BİR NUR TALEBESİ SALİH ÖZCAN AĞABEY 

da ise Üstad’a Pakistan’dan gelen mektupları gö-
rürüz. Bu anlamda Tarihçe-i Hayat’ta dikkat çe-
ken bir diğer nokta ise önsözün Bediüzzaman’ın 
izniyle “Medine-i Münevvere’de bulunan mühim 
bir alim” notuyla Ali Ulvi Kurucu tarafından ka-
leme alınmış olmasıdır. Ali Ulvi Kurucu aynı za-
manda Salih Ağabey’in Hilâl Yayınları’ndan neş-
rettiği Ebu’l Hasen en-Nedvi’nin iki kitabının mü-
tercimidir. Salih Ağabey Mevdudi’den ilk çevirileri 
ve Nedvi çevirilerini, Bediüzzaman’ın vefatından 
önce yayınlamıştır. Üstad ahirete intikaline kadar 
Salih Ağabey’in çalışmalarına yönelik bir eleştiri-
de bulunmamıştır, hatta kendisi Salih Ağabey’in 
çıkarttığı Hilâl Dergisi’nin ilk abonelerinden biri-
dir. Yine Tarihçe-i Hayat’ta yayınlanan bir diğer 
yazı, Osman Yüksel Serdengeçti’ye aittir. Serden-
geçti dönemine göre sert siyasi fikirlere sahip biri-
si olmasına rağmen, hayatını İslâm davasına ada-
dığı için Bediüzzaman tarafından iltifata mahzar 
olmuş bir şahsiyettir. Üstad’ın fikirlerine karşı ol-
duğu bir şahsın yazısının Risale-i Nur Külliyatı’na 
girmesine müsaade ettiği düşünülebilir mi?

Bu birkaç örnek üzerinden göstermeye çalıştı-
ğım şudur ki; Üstad’ın fikir dünyası İslâm âlemine 
hizmete adanmış farklı fikirler ve hareketlere her 
zaman açık olmuştur, cevaplar.org sitesindeki bi-
yografiler ve röportajlar incelendiğinde bunun 
pek çok örneğine rastlamak mümkündür. Salih 
Ağabey şöyle bir aktarımda bulunur: “Üstad, ‘Biz 
bütün cemaatlere dostuz. Ehl-i tarikata dostuz, 
onlara hürmet gösterin, ama bizim davamız bu-
dur, Kur’an davasıdır.’ derdi. Onun için hiç kim-
seyle kavgamız olmadı bizim. Üstad kucaklardı 
herkesi.” Yine bu bağlamda hayatını Nur davası-
nın savunulmasına ve yayılmasına adamış bir şah-
siyet olan Salih Özcan Ağabey’in İslâm âlemindeki 
değerli mütefekkirlerin eserlerini Türkçe’ye akta-

rılmasında gösterdiği çaba dolayısıyla tahkir ve if-
tiralara maruz bırakılmasının basiretsizlik oldu-
ğunu düşünüyorum. Hezeyan dolu bühtanlarıy-
la fark edemedikleri şey, Salih Ağabey’in, Üstad’ın 
ittihad-ı Müslimin anlayışının devamcısı niteliğin-
de çok önemli bir davanın temsilciliğini yapmış 
olduğudur. Yaşadığı süre boyunca Üstad’ın yakı-
nında bulunmuş, iltifatlara mahzar olmuş ve Ağa-
beyler tarafından sürekli saygıyla anılmış bir şah-
siyete yönelik olarak dışlayıcı bir tutum takınma-
nın haddi aşan bir tavır olduğu ortadadır. Bu gös-
tergeler doğrultusunda Güleçyüz’ün keyfi değer-
lendirmelerinin ciddiye alınamayacağını düşünü-
yorum. 

Kazım Güleçyüz’ün twitter da yaptığı tartışma-
lara göz attığımızda Salih Ağabey’e yönelik tutu-
munda dar kalıplara sığdırmaya çalıştığı Nurcu-
luğu yanında, siyasete uzağız derken saplandı-
ğı partizanlığın da etkisi olduğu görülüyor. Salih 
Ağabey’in 1977 yılında Milli Selamet Partisi’nden 
Urfa Milletvekili olması, Süleyman Demirel sem-
patizanı olan Kazım Güleçyüz için ayrı bir eleştiri 
konusu olarak öne çıkıyor. Nur Talebeleri’nin De-
mokrat Parti, Adalet Partisi ve Milli Görüş gelene-
ğiyle kurduğu ilişkilerin, farklılaşmaların ve kırıl-
maların sebepleri ve etkileri üzerine ayrı bir çalış-
maya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ancak 
en azından şunu söyleyebilirim ki Bediüzzaman’ın 
yakınındaki talebeleri zaman zaman farklı siyasal 
tavırlar içine girseler de siyasal parti ilişkilerini 
aşan bir kardeşlik hukukunu devam ettirmişler-
dir. Peki, Kazım Güleçyüz’ün haddi aşan yakla-
şımı haricinde Risale-i Nur camiasının Salih Öz-
can Ağabey’i saygıyla anmasına rağmen,13 neden 

13 Burada Fethullah Gülen Cemaati’ni de dâhil ettiğimi belirt-
mek isterim. Burada bir parantez açacağım; 2013 yılının 
son günlerinde Bediüzzaman’ın 5 talebesinin ortak açıkla-
ması olarak medya tarafından Fethullah Hoca Cemaati’nin 
karşısında AK Parti’nin yanında olduklarına işaret edilen 

Salih Özcan Ağabey’in vefatının ardından hakkında üretilen kimi mesnetsiz iddiaların 
kendini Nur camiası içinde konumlandıran bir isimden çıkması benim için şaşkınlık 
verici bir durumdu. Kazım Güleçyüz’ün twitter’dan yaptığı talihsiz açıklamalar Salih 
Ağabey’e yönelik ağır tezyif ve tahkirler içeriyor ve aslında Güleçyüz fark etmeden 
Bediüzzaman’a yönelik de haksız bir tavır içine giriyor. Güleçyüz tarafından dillen-
dirilen Salih Ağabey’in sahibi olduğu Hilâl dergisi ve Hilâl Yayınları’nın MİT tarafın-
dan desteklediği mesnetsiz ve mazur görülemeyecek bir iftiradır.
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yazının girişinde kendisinin Nur camiası tarafın-
dan yeterince değerinin bilinemediği iddiasında 
bulundum? Bunun sebebini şu şekilde özetleyebi-
lirim; maalesef hazırlanan pek çok hatırattan gö-
rebildiğim kadarıyla, Bediüzzaman’ın en yakının-
daki insanların hayatlarına dair çalışmalar büyük 
oranda onların Üstad ile olan hatıraları ve Risale-i 
Nur çalışmaları üzerinden nostaljik bir anlatıyla 
sınırlandırılmış. Bir Nur talebesi olarak yetişmiş 
kıymetli insanların hayatlarındaki diğer çalışma-
ları da içine alarak daha farklı bir gözle değerlen-
dirilip bize açtığı imkanların neler olduğu mese-
lesi göz ardı edilmiş. Bu anlamda Salih Ağabey’in 
Hilâl dergisinde yaptığı pek çok kıymetli çalış-
ma Nur cemaatleri tarafından hakkıyla değerlen-
dirilememiştir. Tabii ki bunun istisnaları vardır 
ve bu istisnalar üzerine düşünmek gerekir. Mese-
la Sadrettin Yüksel, Nail Papatya, Yaşar Tunagür 
gibi isimler hem Nur camiasına yakın hem de Sa-
lih Özcan’ın diğer çalışmalarının içinde bulunmuş 
isimlerdir.

İslâmcılık ve Özeleştiri mi Konjonktürel Siyaset mi?

Bu çalışmada son olarak Diriliş Postası ga-
zetesinde kaleme aldığı 4 yazıda Kazım Güleç-
yüz ile polemiğe girişen Hamza Türkmen’in, Sa-
lih Özcan’a dair yaklaşımındaki bazı noktalar 
üzerine eğileceğim. Bu zamana kadar Hilâl der-
gisi ve yayınlarına dair derli toplu yapılmış çalış-
maların Haksöz  dergisi çevresi tarafından kaleme 
alınması dolayısıyla Hamza Türkmen üzerinden 
Türkiye’deki İslâmcıların, İslâmi hareketlerin ko-
nuya dair yaklaşımına da değinmeye çalışacağım.

Hamza Türkmen, Salih Ağabey’in cenazesin-
den bir hafta sonra kaleme aldığı “Salih Özcan 
ve Birinci Said’i Yenilemek!” başlıklı ilk yazısın-
da, “Türkiye İslâmi uyanış veya tevhidi bilinç-
lenme sürecinde yer almış” arkadaşların cenaze-
ye yeterince katılım sağlamamalarından yakın-
mış. Bunun haklı bir serzeniş olduğunu düşünü-
yorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet sı-
nırlarını aşarak, İslâm alemiyle kopan bağlantıları 
tekrardan kuran, her ülkedeki önemli İslâmi ha-
reketlerin liderleriyle yakın temas halinde bulu-

Ağabeyler biri de Salih Özcan’dır. Burada iktidarın ve med-
yanın siyaset üstü bir pozisyona gelmiş yaştaki Ağabeyleri 
böyle bir konuda heveskâr bir şekilde kullanmaya çalışma-
sının kirli bir siyaset olduğunu düşünüyorum. Fethullah 
Gülen, Salih Ağabey’in vefatının ardından taziye yayınlamış 
ve Amerika’da gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır.

nan, Cemaat-i İslâmi ve İhvan-ı Müslimin hare-
ketleri içindeki önemli düşünürlerin kitaplarını 
Türkçe’de ilk kez yayınlayan bir isim olarak Salih 
Özcan’ın itibarına yeterli hürmetin gösterilmediği 
açıktır. Bu bahsettiğim yakınlıklara somut bir ör-
nek olması adına, Salih Ağabey’in Mevdudi ile ya-
kın bir dostluğu olduğu ve kitaplarının tamamı-
nın ilk kez Hilâl Yayınları tarafından yayınlandığı-
nı söyleyebilirim. Bunun yanında siyaseten de Sa-
lih Ağabey hem dünyanın her tarafındaki hem de 
Türkiye’deki Müslümanların haklarını savunmak-
tan geri durmamış, bu yolda hapis ve sürgünler-
le yüzleşmiş bir şahsiyettir. Ancak Türkmen’in ce-
nazeye katılım üzerinden yönelttiği eleştiriyi ge-
nişletmek niyetindeyim. Salih Özcan gibi Türki-
ye İslâmcılığı adına çok önemli bir tarihsel sürece 
bizzat şahitlik etmiş bir şahsiyetin “hatıratı” neden 
İslâmcı ya da Türkmen’in ifade ettiği üzere tevhidi 
bilinçlenme sürecinde rol almış yayınevlerinden 
biri tarafından değil de Fethullah hoca cemaatine 
ait olan Işık Yayınları tarafından yayınlanmıştır? 

Bu kitap, Salih Ağabey 82 yaşındayken ve ma-
alesef Ahmed Özer’in oldukça zayıf editoryal ça-
lışmasıyla yayınlanmıştır.14 Salih Ağabey’in haya-
tına dair çok daha iyi bir nehir söyleşi kitabı yapı-
labilirdi, ancak görünen o ki bu konuda kimse bir 
çaba içine girmemiş. 

Bu şekilde bir iddiayı dillendirmemin bir se-
bebi de Haksöz dergisinin 1992 yılında hazırla-
dığı 14. sayısında yayınlanan “1960’lı Yıllarda 
Türkiye’de İslâmi Uyanış” adlı bir soruşturma-
dır. Bu soruşturmada bir dönem Hilâl dergisinin 
editörlüğüne yapan İsmail Kazdal ve yine bir dö-
nem Hilâl Yayınları’nın editörlüğünü yapan Ni-
hat Armağan’ın isimlerini görürüz, fakat ne hik-
met ki Salih Özcan soruşturmada yer alan isim-
ler arasında değildir.15 1993 yılında ise Haksöz 
dergisi Hilâl dergisi ve yayınları üzerine röpor-
tajlar yapar; isimler yine İsmail Kazdal ve Nihat 
Armağan’dır. Kazdal’a sorulan bir soru ise ilginç-
tir; “Özellikle 1965-1968 yılları arasında Kutub, 
Benna, Mevdudi gibi şahısların gündeme geldiği 

14 Mesela ilginçtir ki, Salih Ağabey Milli Selamet Partisi mil-
letvekilliği yapmasına rağmen ne Milli Görüş geleneğine, ne 
de Erbakan Hoca’ya dair bir anlatı göremeyiz. Bu durumu 
Fethullah hoca cemaatinin kitap hazırlandığı dönemki ilişki-
leriyle birlikte düşünmemiz gerekir diye sanıyorum.

15 Tabi bu noktada şu soruyu da sormak gerek; Haksöz Dergisi 
Salih Özcan’ı soruşturmaya dahil etmezken, İslamcı camia-
daki diğer kurumlar bu zamana kadar düzenledikleri konfe-
ranslarda, panellerde acaba Salih Ağabey’i kaç kez konuşma-
cı olarak davet etmişlerdir?
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ve sık sık tercüme yazılarının çıktığı görülüyor. Bu 
şahısların gündeme girmesinde dergi sahibi Salih 
Özcan’ın Arap Ülkeleriyle olan yakın ilişkilerinin 
bir etkisi oldu mu? Eğer olduysa bu şahısların dü-
şünceleri ile Özcan’ın kimliği arasında bir çelişki 
yok mu?” Yine 1993 yılında Mehmet Kuşçu imza-
sıyla Hilâl dergisi üzerine iki yazı yayınlanır, daha 
sonra ise çeşitli zamanlarda Hamza Türkmen’in 
Hilâl dergisi üzerine konuşmalarına rastlarız.16 Bu 
analizlerde dergi iki döneme ayrılır ve Salih Öz-
can ilk dönem ile eşleştirilerek çeviriler konusun-
daki önemi ikincil pozisyona itilir. Alıntıladığım 
röportaj sorusu da bu konudaki ön kabulü göste-
rir niteliktedir.

Bundan daha önemlisi ise yukarıda andığım 
çalışmaların hiç birinde Hilâl dergisinin Risale-i 
Nur’ların ilk kamusal mecralarından biri oldu-
ğu ve derginin sürekli olarak Said Nursi ve Nur 
Talebeleri’ni savunan bir çizgide yer aldığından 
bahsedilmez. Salih Özcan’ın, Bediüzzaman’ın ya-
kın talebelerinden biri olduğundan söz edilmez. 
Bu durum az önce bahsettiğim soruşturmada ken-
disiyle mülakat yapılan Malatya ekolünün kuru-
cusu Said Çekmegil’in sözlerinin anlaşılamadı-
ğının da bir göstergesi gibidir. Said Çekmegil’e 
1960’lı yıllar Türkiye’sinde Müslümanların bilinç-
lenmesinde neler etkili olmuştur sorusu yönelti-
lir, bunun üzerine Çekmegil şu önemli cevabı ve-
rir; “Hani bir temsil vardır: Su kazana konulur da 
altında ateş yakılırsa uzun süre ses seda vermez. 
Oysa altında yanan ateş fark ettirmeden suyu ısıt-
maya devam eder. Sonra bakarsın ki, kazandi-
binde yavaş yavaş tomurcuklar belirir, buharlaş-
ma başlar. Bu hal suyun kaynamaya başlamasının 
işaretidir. Sonra fokur fokur kaynar, taşıp durma-
ya başlar. İşte sorunuz bana bu temsili hatırlat-
tı. Ta Osmanlının çöküş döneminde Said Halim 
Paşalar, Mehmed Akif’ler, Said Kürdiler (Nursi) 
gibi gayyur şahsiyetler…” Said Çekmegil’in üze-
rine düşünmemiz gereken bu önemli yaklaşımı-
nın aksine, Hilâl dergisi değerlendirmelerinde ne 
Bediüzzaman’dan bahsedilir ne de Salih Özcan’ın 
Bediüzzaman’ın en yakınlarından biri olduğundan 
söz edilir. Neden bu şekilde köksüz bir İslâmcılık 
okumasında ısrar edildiği ve Nurculuğu yok say-
maya dönük bir tavır alındığını sanırım 90’ların 
politik ortamıyla birlikte değerlendirmek gerekir.

16 Bir örnek olarak; 2008-2009 dönemi Özgür-der alternatif 
eğitim derslerinin 7. Haftası’ndaki konuşması http://www.
ozgurder.org/news_print.php?id=247

Burada bir tezat olduğu ortadadır; Hamza 

Türkmen Diriliş Postası’nda yazdığı 4 yazıda gayet 

kendinden emin bir şekilde Said Nursi’nin fark-

lı okunma biçimlerine, Üstad’ın iki dönemine ve 

Kazım Güleçyüz’ünkü gibi yanlış okumalara dair 

analizler yapar. Ancak kendisinin neden, Salih 

Özcan ile Said Nursi arasındaki bağlantıdan söz 

etmek için neden bugüne kadar beklediği ve Hilâl 

dergisi çalışmalarında neden Bediüzzaman’dan 

bahsedilmediğine dair bir açıklama göremiyoruz. 

Bu noktada Türkiye’de İslâmcılık ve Özeleştiri ki-

tabının yazarından öncelikle bu meselelere açık-

lık getirmesini ve bu konuda bir özeleştiri sun-

masını beklemek hakkımızdır sanıyorum. Ka-

zım Güleçyüz’e dair eleştirilerimi sunmakla bir-

likte bir eleştirisi konusunda söylediğinin üzeri-

ne düşünmek gerek; “Türkmen Özcan’ı Nur ta-

lebesi olarak mı benimseyip takdir ediyor; yok-

sa Erbakan ve Erdoğan’la birlikte yürüyen siyaset-

çi kimliğiyle mi?” Türkmen’in ilk yazısında Salih 

Ağabey’i, Tayip Erdoğan’a benzetme girişimi bu 

anlamda oldukça manidardır. Türkmen’e yönelik 

son eleştirim ise Kazım Güleçyüz’den gelen eleş-

tirileri cevaplamak adına kullandığı dile dairdir. 

Müfit Yüksel’in, Kazım Güleçyüz’ün tezlerini güç-

lendiren bir iddiasından dolayı, Yüksel’i itibarsız-

laştırma niyetiyle aile bireylerini öne sürmek si-

yasi ya da fikri bir yaklaşım olarak kabul edile-

mez. Bunun yanında Salih Özcan’ın değerini akta-

ran bir yazıda, Salih Ağabeyin değerli bir arkadaşı, 

Hilâl dergisine ciddi katkılar sunmuş, bu anlamda 

Türkiye’deki “tevhidi bilinçlenme” sürecinde ak-

tif rol alan bir isim olarak Sadrettin Yüksel Hoca’yı 

tahkir edici ifadeler kullanmak ciddi bir tezattır. 

Hâsılı, İslâmcı ya da tevhidi bilinçlenme misyo-

nunu üstlenmiş çevreler Salih Ağabey’in şahsında 

Nurculuğa ve aslında kendilerini içinde gördükle-

ri mücadelenin köklerine sırt dönmeleri sebebiy-

le, ayakları yere basan bir çizgiden ziyade deği-

şen tavırlarını açıklama ihtiyacı hissetmeyen ken-

dinden menkul bir meşruiyet içinde hareket et-

mektedirler.

Tüm bu tartışmaların ardından, Salih Ağabey’i 

hayatı boyunca gösterdiği alçak gönüllülüğü, te-

vazusu ve tüm Müslümanlara kucak açan ufkuyla 

anarak, kendisine Allah’tan rahmet dilerim. Bu ya-

zının da onun aziz hatırasının daha iyi anlaşılma-

sına bir vesile olmasını murat ederim.
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Selçuk KÜTÜK

G iyinme ve örtünme me-
selesi sadece sıcaktan-

soğuktan korunma maksadıyla 
izah edilebilecek basit bir mevzu 
değildir. Giyinmenin ahlak, ik-
tisat, tarih, coğrafya, sosyal sta-
tü ve kişisel özellikler gibi pek 
çok bileşenleri mevcuttur. Prob-
leme biraz daha yakından bakı-
lırsa “insan neden örtünür?” so-
rusu ile karşılaşırız. İşte bu nok-
tada, sorun artık bir “dünya gö-
rüşü” ve “hayat tarzı” meselesi-
ne dönüşerek karmaşık hale ge-
lir. İnsanların bazı kıyafetleri giy-
me ya da giymeme konusunda-
ki hassasiyetleri ve giyim tarzı-
nın hayatın başka alanlarına si-
rayet eden muhtevası göz önüne 
alınırsa örtünme(me)nin basitçe 
izah edilebilir ve sıradan bir şey 
olmadığı kolayca görülür.

İnsanın giyinme tarzı onun 
varlık algısına, eşyaya bakışına, 
kendisini ne olarak gördüğüne, 
hedeflerine, hayat, ölüm, akıbet 
vs. gibi temel sorulara verdiği ce-
vaplara bağlı olarak değişiklik 
arz eder. Sosyal baskı, gaflet ve 
cehalet gibi faktörlerden arındır-
mak şartıyla çevremize bakarsak 
durumun böyle olduğunu net 
bir şekilde görebiliriz. Her insan 
(hatta kıyafetine pek önem ver-
meyenler bile) giysilerinin ren-
gi, modası, eski-yeni veya açık-
kapalı olması gibi faktörlere bağ-
lı olarak çevrelerine bir tür mesaj 
verir. Bu anlamda, dünya haya-
tını var olabilmenin tek imkânı 
olarak gören ve tüm fırsatları de-
ğerlendirmek isteyen bir zihni-
yetle ebedi hayatını tanzim et-
meye çalışan ve Allah’ın emirle-
ri ile kayıtlı bir düşüncenin kıya-
fet konusundaki izdüşümleri de 
elbette farklı olacaktır. 

Rönesans sonrasında, kadim 
dönem anlayışının nihayete er-
mesiyle insana bakış algısı da 
ciddi değişikliğe uğradı. Cinsel-
lik her zaman var olan tabii bir 

ÇIPLAKLIK KÜLTÜRÜ 
VE

KÜLTÜREL ÇIPLAKLIK

Flörtünün sayısı; en az on beş olmalı 
Kimisi hâlis züppe, kimisi keş olmalı  
Altın kolyen, kürk manton, taksin beleş olmalı  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır 
 
İç votkayı, şarabı; sokaklarda nâra at.  
Medeniyet sizlerle yükselmektedir kat kat(!)  
Çeşni ruha gıdadır, her gün bir yatakta yat...  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.  
 
Hiç durma twist öğren, her gün bir baloya git;  
Tırnağını, yüzünü, dudağını boya git.  
Sun’î peyke vâris ol, conilerle aya git.  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.  
 
Bazen düz pantolon giy, traş ettir enseni.  
Bin dolaş bisiklete, göster şöyle sen seni.  
Kabahat ailende, anlıyorum ben seni.  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır. 

Artist ol, filim çevir; ismine yıldız derler 
Bin kez kürtaj yaptırsan gene sana kız derler!  
Çıplak resim çektirsen, ne şahane poz derler.  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.  
 
Mayoyla endam göster, git jürinin önünde 
Mahremini teşhir et her birinin önünde 
Seçil bir kraliçe imtihanın sonunda.  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Açıl kızım utanma, bu devrin modasıdır.  
 
Hayır, inanma kızım! Bunlar hep istihzadır.  
Namus, insanlar için en mukaddes meyvedir.  
Gençlikte hissiyatın belki seni aldatır.  
Dışının görünüşü içinin aynasıdır;  
Haddinden çok açılmak soysuzun modasıdır. 

(Abdurrahim Karakoç)
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özellik iken bu tarihlerden itiba-
ren bedene yönelik vurgu ve bil-
hassa kadının fiziksel bir nesne 
olarak sunumu ön plana çıkma-
ya başladı. Sorun bizatihi cinsel-
likte değil, kadın bedeninin bir 
teşhir ve tahrik aracı olarak kul-
lanılmasındadır. Bir yandan sa-
nat faaliyeti perdesi altında di-
ğer taraftan da Freud’cu psiko-
lojinin desteği ile cinsellik tüm 
davranışlarımızın temeli ola-
rak ifade edilmeye başlandı. Ar-
tık Mikelanj “Davut” heykelin-
de bir peygamberi değil, ada-
leli ve mükemmel vücuda sa-
hip bir bedeni yontuyordu; ben-
zer şekilde Hz. Meryem tablola-
rında iffet abidesi bir kadını de-
ğil, en basit ifadesiyle güzel ba-
yan çiziliyordu. Kısacası anlam 
kayboluyor, soyut içeriğin yerini 
somut beden alıyordu ki bu du-
rum mücerret hakikati kavraya-
mayan putperestlerin Allah yeri-
ne elle tutulur putlara tapmaya 
yönelmesinin temelini oluşturur. 
Mademki en temel hazlardan 
biri beden ve cinsellikle ilgilidir, 
o halde (Freud’un dediği gibi) 
bunları bastırarak sorun çıkar-
manın âlemi yoktur; ayrıca, söz 
konusu hazları sınırlayacak bir 
mercinin bulunmadığı varsayı-
lırsa geriye hiçbir sorun kalma-
maktadır! Kadın kendini teşhir 
etmezse ne değeri vardır ki? Böy-
lece, kadın için var olma soru-
nu “seyrediliyorum, o halde va-
rım!” derecesine inmiş olmakta-
dır. Kadın, artık insanî özellik-
lerine göre değil, erkeğin iki gö-
zünden ibaret olan şehvet tera-
zisinde tartılmaktadır. Tabii bu 
arada şeytanca yöntemlerin uy-
gulanması kaçınılmazdır; mese-
la, göze hitap edebilmesi için ka-
dının dar ve çıplaklık ile giyinik 
olma arasında dolaşması gereki-
yor ki albeni ve ilgi maksimize 
edilebilsin.

Bazı kadınların, toplum ha-
yatında kendisine cinsel cazibe-
sini kullanarak yer açmaya çalış-
ması son derece çirkin ve aşağı-
layıcı bir durumdur. Kendini bu 
vaziyete düşüren kadınların hali 
satış yapabilmek için sürekli vit-
rinini yenilemek zorunda kalan 
mağaza sahiplerine benzer. Be-
denin ve cinselliğin vurgulanma-
sıyla ortaya çıkan bu çelişki orta-
ya konulduğu zaman karşılaşılan 
itiraz bellidir: Sizin kalbiniz fesat! 
Her şeyden tahrik olan sapıklar-
sınız! Kadını eve hapsetmek isti-
yorsunuz! Tabii ki, “şaribu’l-leyli 
ve’n-nehar” olan, nerede kimin-
le yatıp kalktığı belirsiz ve “mez-
hebi geniş” olanların bizleri kötü 
niyetli olmakla suçlaması ayrı 
bir utanmazlık örneğidir ve ce-
vaplanmaya değer bir tarafı yok-
tur. Bu bağlamda şunu da be-
lirtmek gerekiyor ki, aynı güna-
ha azimle bağlanmaları sebebiyle 
edepsizler arasındaki ilişki zan-
nedildiğinden daha güçlüdür. 
Cinsel meyilleri tahrik edecek kı-
yafet, konuşma, resim vs şeylerin 
sınırlanması talebi gündeme gel-
diğinde belirli mihraklar cinsel-
likle ilgili sorunların söz konu-
su yasaklardan kaynaklandığı ve 
eğer gerekli cinsel serbestlik sağ-
lanırsa problemin çözüleceği id-
diasını ortaya atarlar. Lakin cin-
sel “özgürlüğü” aklın ve ahlakın 
kaldıramayacağı noktaya kadar 
taşıyan ülkelerde taciz, tecavüz, 
mobbing uygulamalarının sona 
erdiğini ve cinsel susuzluğun gi-
derildiğini her nedense göremi-
yoruz. Bunun yerine pornogra-
fik içeriğe sahip dergilere, film-
lere, şarkılara ve kliplere talebin 
daha da arttığını tesbit ediyo-
ruz. Cinsellik aynen yeme, içme, 
uyku gibi periyodik bir ihtiyaç 
olduğundan serbestlik tanıyarak 
sorunun çözülmeye çalışılması 
açlığın ortadan kaldırılması için 
hırsızlığın serbest bırakılması-

na benzer bir yaklaşımdır. Böyle 
bir anlayış açlık sorununu orta-
dan kaldırmaz; tam aksine, hır-
sızlık gibi başka bir probleme yol 
açar. Eroin bağımlılığına mani 
olmanın yolu uyuşturucu satıcı-
larına serbestlik tanımak olamaz. 
Bu tür bir yaklaşım sadece doza-
jın gittikçe artmasına yol açar.     
Cinsel özgürlük hikâyesi, maa-
lesef bu kadarla da kalmıyor ve 
mide bulandırıcı bir safhaya ula-
şabiliyor. Utanmanın önündeki 
engeller ortadan kaldırılınca iliş-
kiler sıradanlaşmakta ve meşru 
sınırları aşan mesela, erkek-erkek 
evliliği gibi sonu gelmeyen fan-
teziler aramaya başlamaktadır. 
Erkeğin kadınla ilişkisini sa-
dece cinsellik bağlamda ele al-
mak bir tür aşağılamadan iba-
rettir; kadınla erkek arasında gö-
nül birlikteliği, saygı, şefkat ve 
hepsinden ötesi ahirete kadar 
uzanabilecek bir yol arkadaşlığı 
(refik-refika) bağı söz konusu ol-
malıdır. Aksi taktirde kadın; has-
talık, yaşlılık, kaza vs gibi sebep-
lerle cazibesini kaybettiğinde ge-
riye kendisine ait hiçbir şey kal-
mayacaktır. Eşiyle pek çok sı-
kıntıya katlanmış, badireler at-
latmış bir kadının cinsel cazi-
besini yavaş yavaş kaybetme-
ye başladığı bir süreçte dışarı-
da kendini teşhir eden cazibe-
dar hem cinsleri ile yarışa girme-
si mümkün değildir; kadını böy-
le bir mücadeleye sürmek bü-
yük bir hak ihlali ve insafsızlık-
tır. Fakat kadın haklarını müda-
faa ettiğini ileri sürenlerin prob-
lemin bu kısmına değindikleri-
ne pek şahit olunmamaktadır. 
Bir defa daha söylemek gereki-
yor ki, çıplaklık ve soyunma sa-
dece elbisenin çıkarılması değil, 
aynı zamanda manevi değerler-
den de soyutlanmayı ihtiva eden 
bir eylemdir. Bu eylem, kişinin 
utanma duygusunu yok edecek 
noktaya gelirse, o zaman insanın 
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Utanma Üzerine

Utanma sadece insana mah-
sus bir özelliktir ve bundan 
mahrumiyet ciddi bir düşüklük 
manası taşır. Allah’tan utanma-
yan kullardan hiç utanmaz, bu 
ise bozulmanın son noktasıdır. 
Edep ve ahlak; vicdanın kabul 
etmediği ve yanlışlığı çok açık 
olmakla beraber kanunen yasak-
lanmayan bazı davranış form-
larını önlemek gibi önemli bir 
fonksiyon da icra eder. Dolayı-
sıyla ahlak, toplumda kanunla-
rın ulaşamadığı ve çözemediği 
sorunlar için bir çare kapısıdır.   
Mademki İslamiyet fıtrat dinidir, 
o halde insanın tabii bir özelliği 
olan cinselliği yasaklaması veya 
görmezden gelmesi beklenemez. 
Fakat her meselede olduğu gibi 
usul ve adaba riayet edilmesi, if-
rat ve tefritten uzak olunması ve 
ölçülü, mutedil bir tavır istenir. 
Bu anlamı ile kadın-erkek ilişkisi 
taraftarın birbirini koruması gibi 
maslahat söz konusudur.

“Kadınlar sizin için birer elbi-
se, siz de onlar için birer elbisesi-
niz” (Bakara 187)

Bilindiği gibi, Hz. Peygamber 
“hayâ, imandan bir şubedir” bu-
yurarak utanma ve edep duygu-
sunun önemine vurgu yapmıştır. 
Günah ve kabahatlerimizi başka-
ları ile paylaşmaktan, gıybet ve 
söz taşıyıcılığı yapmaktan, ken-
dini beğenmişlikten, karşı cin-
si söz veya hareketlerimizle taciz 
etmekten utanmalıyız. Ancak, 
her utanma aynı kategori altında 
ele alınamaz. Bu noktada Hak’tan 
ve halktan utanma ayırımının 
yapılması gerekir. Hak’tan utan-
mayı şu rivayetle izah edebiliriz: 
Resûlüllah, bir gün; “Allah’tan 
gereği gibi hayâ edin.” buyurdu-
lar. Bunun üzerine yanında bu-
lunan sahabeler: “Ya Resûlallah! 
Elhamdülillah biz Allah’tan hayâ 
ediyoruz.” deyince, Hz. Peygam-

kalbi de manen ölmüş olur. Bu 
noktada, fena nazarları üzerine 
celbedecek şekilde dolaşan bir 
kadının ne gibi maksat güttüğü-
nü sormak gerekiyor. Büyük ih-
timalle böyle giyinmenin bir hak 
ve özgürlük meselesi olduğu ile-
ri sürülecektir. O zaman kendisi-
ne “hangi tür giysinin” ahlak dışı 
ve özgürlük alanının haricinde 
kalacağı, “bu özgürlüğün bir sı-
nırı olup olmadığı” sorulmalıdır. 
Mesela tamamen soyunarak do-
laşmak da aynı hakkı kullanmak 
anlamına gelir mi? Eğer (bütün 
hak ve özgürlüklerde olduğu 
gibi) bir sınırdan söz edilecekse 
bu ölçüyü kim tayin edecektir? 
Bu ölçüyü belirleyen “ben/insan/
toplum olmalıdır” cevabı alınır-
sa baştan beri ifade etmek iste-
diğimiz şeyi, yani kıyafetin aslın-
da bir dünya görüşünün uzantı-
sı ve görünür hali olduğu düşün-
cesi doğrulanmış olur. Problem 
bu noktaya geldiğinde artık esas 
meselenin kıyafet değil, daha de-
rinlerde yatan itikadî bir sıkıntı 
olduğu anlaşılır.

Maksat minareyi çalmaksa 
önceden kılıfın hazırlanması ge-
reklidir; o halde, toplumda cin-
sel uyarımlara yönelik tepkile-
rin sönümlenmesi ve çıplaklığın 
doğal karşılanması için meseleyi 
algılama şeklinin değiştirilmesi, 
çağdaş, modern, eşitlik, özgür-
lük kavramlarının sürekli cinsi-
yet üzerinden vurgulanması ve 
kadın-erkek karşıtlığının öne çı-
karılarak iyi niyetli yaklaşımların 
bile “müdahale” olarak değerlen-
dirilmesi sağlanarak iletişimin 
bozulması lazımdır. Çıplaklı-
ğa ve cinsellik vurgusuna en bü-
yük engel toplumun geleneksel/
dini değerleridir, o halde bunla-
rın derhal itibarsızlaştırılması ge-
rekir. Bunun için de sinema, sa-
nat, medya üzerinden “çağdışı-
lık” baskısı uygulanılarak yerle-
şik davranış kalıplarına müdaha-
le edilmektedir. 

Kara cübbeli, çember sakal-
lı veya çarşaflı olanların aslında 
ne kadar içten pazarlıklı olduk-
ları, diğer taraftan lezbiyen, ho-
moseksüel vs bile olsalar bunla-
rın ne kadar fedakâr, yardımse-
ver ve iyi insanlar oldukları iş-
lenerek dini hassasiyetin azaltıl-
ması ve sapkınlıkların normal-
leştirilmesi operasyonu yapıl-
maktadır. İnsanların kendi özel 
hayatlarında bile yaşamadıkla-
rı şeyler ekranlarda alenen gö-
rülmesi sağlanmakta ve bu du-
rumu yüz kızartıcı olarak de-
ğerlendirmek çağdışılık sayıl-
maktadır. Açıkça belirtmek ge-
rekiyor ki bilim, sanat, ilerle-
me, medenilik ve özgürlük ile 
çıplaklık arasında hiçbir şekilde 
doğru orantı ilişkisi kurulamaz.   
Çıplaklığın ve cinsel vurgula-
rın arkasında moda ve kozme-
tik sanayisi ile sinema endüstri-
sinin olduğunu söylemeye bile 
gerek yok. Kadın denildiğinde 
akla “bedensel güzelliğin ve haz 
objesinin” gelmesi sağlanabilir-
se kadını piyasaya bir ürün ola-
rak sürmek çocuk oyuncağı ola-
caktır. Özgürlüğüne kavuştuğu-
nu ve kendini bulduğunu zan-
neden kadın neleri kaybettiği-
nin farkına varamayacak, görsel 
bir malzeme rolünde hem harca-
yan hem de harcanan konumuna 
düşecektir. Kadına “kapalı kaldı-
ğı evinden açılma fırsatı vaatleri” 
sadece bedensel açılma ile neti-
celenmektedir. Böylece “kadın” 
kelimesi ile erkeklerin aklına 
anne, eş, sevgi duyulan özel bir 
varlık yerine tahrik edici, vamp, 
dişi, baştan çıkarıcı ve sadece 
cinsel azgınlığı giderip kullanıl-
dıktan sonra atılacak ruhsuz bir 
obje gelmektedir. Aslında çıplak-
lığın “bedene tapınma” manasına 
gelen ilkel ve tehlikeli bir yönü 
de vardır, fakat sorunun bu kıs-
mı üzerinde düşünmeyi okuyu-
cuya bırakıyoruz.
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ber şöyle cevap verdi: “Allah’tan 
hakiki olarak hayâ etmek; gözü-
nü, kulağını, haram olan şeyler-
den korumak, haram yemekten 
ve zinadan sakınmak, ölümü ve 
dünyanın fani olduğunu düşün-
mektir. Ahiret mutluluğunu is-
teyen kimse, dünya ziynetlerine 
önem vermez. İşte böyle yapan 
kimse, Allah’tan hakkıyla utan-
mış olur.” (Tirmizi). 

Diğer taraftan, Allah’ın emir-
lerine riayet (kıyafet, ibadet, dü-
şünce vs) hususunda başka in-
sanların kınamasından ve ayıp-
lamasından utanmak edep de-
ğil, zaaf ve korkaklık işareti-
dir. O halde, sosyal baskı ve dış-
lanma sebebiyle Cenab-ı Hak-
ka karşı hürmetsizlik manasına 
gelebilecek davranışlar makbul 
bir utanma kategorisine girmez. 
Allah yolunda üstün çaba göste-
ren ve kendilerini kınayabilecek 
kimselerin kınamasından kork-
mayan (insanlar): Bu, Allahın di-
lediğine bağışladığı lütfudur. Al-
lah (lütfunda) sınırsızdır ve her 
şeyi bilendir. (Maide 54)

Rivayet o ki, sevdiği kadın 
yanına geldiğinde yolda birileri-
nin ona baktığını ve sevgilisinin 
utanma sebebiyle yanaklarının 
kızardığını anlayan şair şu beyi-
ti söyler:

“A benim bahtiyarim, gönül-
de tahtı yârim,

Yüzünde göz izi var, sana kim 
baktı yârim.”

Tabii, günümüzde yanakların 
kızarması için artık fondöten kul-
lanılıyor. Aradaki farkı görmek 
için şu rivayete bakabiliriz: Hz. 
Ayşe, sahabeden gözleri görme-
yen İshak (r.a) yanına her geldi-
ğinde kendini sakınır, örtüsünü 
düzeltirmiş. Onun bu durumu-
nu hisseden İshak bir gün sorar: 
- Ey Müminlerin Annesi! Ben 
âmâ olduğum halde benden de 
sakınıyorsun. Halbuki ben sizi 
görmüyorum!

Hz. Ayşe cevap verir:
-Evet, sen beni görmüyorsun 

fakat ben seni görüyorum! 
Hicab terimi, sadece fizikî 

örtünmeyi değil, aynı zaman-
da tevazu, mahremiyet, tak-
va, edep ve ahlâk gibi kavram-
ları da ifade eder.    Nitekim bir 
ayette mealen şöyle buyrulur: 
“Ey Âdemoğulları, size mahrem 
yerlerinizi örtecek giysi, süsle-
necek elbise indirdik. Hayır-
lı olan, takva elbisesidir. İşte bu, 
Allah’ın ayetlerindendir, belki 
düşünüp öğüt alırlar.” (Araf 26) 
Tam bu noktada şikâyete medar 
olan bir meseleye temas etmek 
gerekiyor. Bilhassa çıplaklığın 
arttığı yaz ayları kendini sakın-
mak isteyen erkekler açısından 
tam bir işkenceye dönüşmekte-
dir ve bu sebeple de bir yakınma 
ve kınama söz konusu olmakta-
dır. Öncelikle belirtmek gereki-
yor ki bizim vazifemiz başkaları-
nın ayıplarını dilimize dolamak 
değil, setretmektir. Bazı kadın-
lar tesettüre riayet etmiyor olabi-
lirler, fakat erkekler gözlerini ka-
patarak ve bakışlarını kaçırarak 
onları örtmeyi başarabilirler. Er-
kekler her halükarda sözle veya 
bakışlarla kadınları rahatsız et-
mekten kaçınmalı ve bunun ahi-
rette hesabının verilemez bir gü-
nah olduğunu nazar-ı dikkate al-
malıdır. Diğer taraftan, kadın-
ların bir tür teşhircilik yaparak 
gözlerini haramdan muhafaza et-
meye çalışan erkekleri tahrikten 
ve tacizden vazgeçmeleri en te-
mel ahlakî ilkelerden biridir.

 
Güzellik Meselesi

İnsanın zahiri güzelliği bü-
yük bir nimettir ve bu nimeti 
ihsan edeni görmezden gelmek 
tam bir nankörlük demektir. 
Maddi güzellik ancak bir bahar 
mevsimi kadar kısa sürer, son-
ra sonbahar ve kış gelir, saçlara 

kar yağmış gibi ak düşer. Manevi 
güzellik ise edep ve iffet sayesin-
de ortaya çıkar; edebini muha-
faza edebilen kişi maddi ve ma-
nevi güzelliğini ebedileştirme-
yi başarmış demektir. Bu husus-
ta Kur’an bizlere Hz. Yusuf’u ör-
nek gösteriyor ve aşılması zor bir 
imtihanı nasıl geçtiğini anlatıyor.  

“Yusuf dedi ki: Ey Rabbim! 
Zindan bana, bunların beni davet 
ettikleri şeyden daha sevimlidir. 
Eğer sen, bu kadınların tuzakla-
rını benden uzak tutmazsan, ben 
onların tuzağına düşerim ve ca-
hillik edenlerden olurum.” (Yu-
suf 33)

Hakiki güzellik surette de-
ğil, sirette (ahlakî) olandır, çün-
kü fiziksel güzellik neticede kay-
bolacaktır; peki o zaman kişi-
den geriye güzellik olarak ne 
kalacaktır? Halbuki ahlakî gü-
zellik ölene kadar artarak de-
vam eder. Diğer taraftan, in-
sanın güzelliğini teşhir etmesi 
ve tribünlere oynaması manevî 
bir hastalığın işaretidir. Önem-
li olan, kişinin kendisini bin-
bir yola başvurarak başkaları-
na değil Allah’a beğendirmesidir. 
Güzellik algısının “bedene in-
dirgenmesi” aynen lunapark-
lardaki aynalarda her şeyin ol-
duğundan farklı görünmesine 
benzer bir bozukluğa yol açar. 
Dünyada zahiren güzel ve ca-
zip görünüp ahlâkı bozuk olan-
ların gerçek halleri (Allah naza-
rındaki durumları) manevi dü-
şüklükleri ile orantılı olacak-
tır. Güzel; kalbinde marifet ta-
şıyan, edep ve hayâ libasını giy-
miş, nezaket ve letafetle tasaf-
fi etmiş, yüzünü maleyani ve fa-
nilikten baki olana çevirmiş, 
serap-misal batılı terk edip Hak-
ka teveccüh eden kişiye denir. 
Resulullah’ın şu sözü ile mesele-
yi bağlayalım: Hayâ güzeldir, fa-
kat kadınlarda olursa daha gü-
zeldir.
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  CAHİT KOYTAK: “ŞAİR OLARAK BİZ ONUN HALİFESİYİZ, YANİ KALFASI...” 

Cevat AKKANAT

P rogram Metin Önal Mengüşoğlu’nun Cahit 

Koytak’ı takdimiyle başladı. Mengüşoğlu 

konuşmasında özet olarak şunları söyledi: Bugün 

aramızda benim ilk gençlik arkadaşım, sevgili 

dostum Cahit Koytak var. Cahit Koytak bu gibi 

etkinliklere çok fazla katılma taraftarı değil. Onun 

bu tutumunu doğrusu ben saygı ile karşılıyorum. 

Bugün buradaysa Bursa’nın, bizim hatırımız için 

burada. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum 

sizin adınıza. Teşekkür ediyorum. Kırmadı bizi, 

davetimize icabet etti. Umut ediyorum ki güzel 

bir gece geçireceğiz. Onu biraz daha yakından 

tanıyacağız. Eserlerini, şiirlerini.

Onun yüzüne karşı övmek, hakkında konuş-

mak çok doğru değil. Bundan hicap duyuyorum. 

Bize yani bu sohbetimize katılan bütün dostla-

rımıza bir hediye getirmiş. Hediyeyi de göstere-

yim size. Çiçeği bu salona getirmiş. Kendisine çok 

teşekkür ediyorum. 

Tabii, ilk gençliğimizde birtakım şiirlerimi-

zi birlikte kotardık. Benim ilk kitabım Gâvur 

Kayırıcılar yayınlanırken Cahit Koytak’ın, küçük 

kardeşi Mehmet Koytak’ın çok büyük emeği 

vardı. Türkiye’de 1973 yılında bizim camia-

nın yayımladığı eserlerin fiziki yapısı maalesef 

son derece ilkel iken Cahit Koytak ile Mehmet 

Koytak’ın emekleriyle Gâvur Kayırıcılar kitabı 
çok flaş bir kitap olarak çıktı. Türkiye’de ilk defa 
bizim camianın bir eserinin fiziki yapısı bizden 
olmayan insanlar tarafından alkışlandı, beğenildi, 
takdir edildi. O bakımdan kendisine bu anlamda 
da minnettarım. 

Bir sözüm var tabii benim. Kendisine söz ver-
dim. Dedi ki ben şiir okumaya gelirim gelirsem 
dedi. Ama sen de okuyacaksın dedi. Ben de söz 
verdim. Şiir okuyacağım şimdi size, kendi şiirle-
rinden birisini tabii. Ama bu şiirin bir alt yapısı 
olduğunu düşünüyorum. Kendimce bu alt yapı-
yı doğru yorumlamışım mı bilmiyorum ama bu 
alt yapı hakkında kısa bir şeyler söylemek de isti-
yorum. Çünkü bu şiirin felsefesine yaklaşabilmek 
için bu alt yapıya cidden çok ihtiyaç var. O da şu: 
İlahi vahiy der ki, hayat suda başladı. Arkasından 
insan topraktan yaratıldı der. Bununla yetinmez, 
devam eder: İnsan çamurdan, balçıktan yaratıl-
dı der. Dikkat edersen başlangıçta su var, sonra 
toprak var, bu ikisi buluştuğunda balçık oluşur. 
Devamında ise insan pişirilmiş çamurdan yara-
tıldı diye bir ifade var. Burada da su ile toprağın 
yanına ateş indirildi diyor. Ateşin olabilmesi için 
havaya ihtiyaç var. Tarih boyunca anasır-ı erbaa 
dedikleri, su, toprak, ateş, hava… Demek ki bun-

lar insanın mayasına koyulmuş.

CAHİT KOYTAK:
“ŞAİR OLARAK BİZ ONUN 
HALİFESİYİZ, YANİ KALFASI...”

Birkaç yıldan beri Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 
Bursa’da, İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde farklı kültürel etkinlikler 
yapılıyor. Şair, yazar Metin Önal Mengüşoğlu ile Cevat Akkanat’ın 
yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikler arasında ‘Edebiyat Akşamları’ 
adlı program da var. Bu programda misafir edebiyatçılar Cevat 
Akkanat’ın sorularını cevaplandırıyor. Umran dergisi, Edebiyat 
Akşamları programında yapılan söyleşileri bu sayıdan itibaren 
yayımlamaya başlıyor. Açılışı Cahit Koytak’la yapıyoruz. Cahit 
Koytak’ın ender konuşmalarından birisi olarak işbu söyleşi 26 Aralık 
2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ilk kez burada yayımlanmaktadır. 

Cahit Koytak
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Kur’ân-ı Kerim’de insanın varoluşuyla alakalı 

terkipler bunlardan ibaret değil. Arkasından, pişi-

rilmiş hamurdan yaratıldı dedikten sonra, şekil 

verilebilir mayadan, hamurdan, çamurdan, ne 

derseniz deyin, kendisine şekil verildi diyor. Yani 

bir çocuğun elindeki oyun hamurunu düşünün. O 

hamurdan istediği şekli yaratabilir çocuk. Cenab-ı 

Allah da insanı var ederken adeta böyle sembolik 

biçimde, cazip biçimde bunu anlatıyor, şekil veri-

lebilir çamurdan, mayadan, hamurdan yapıldı, 

yaratıldı deniyor. Bu da yetmiyor, arkasından ona 

ruh üfledik diyor. İnsanın varoluşu böyle bir aşa-

madan geçiriyor. Ve sonunda insan kendisine ruh 

üflenerek insan oluyor. Eğer yanlış anlamadıysam 

şair Cahit Koytak, “Şairlerin Tanrısı” adıyla yazdı-

ğı birkaç şiirin bir tanesinde sanki Kur’an’ın bize 

bu öğretisini yeniden hatırlatıyor. Bakalım doğru 

yorumlamışım mı, bu şiiri okuyarak sözü kendi-

sine bırakacağım. (Mengüşoğlu, “Şairlerin Tanrısı 

1” adlı şiiri okudu)

Cevat Akkanat’ın biyografik bir tanıtım metni 

okumasından sonra sözü Cahit Koytak aldı: 

“Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Saygıyla 

kucaklıyorum, selamlıyorum. Hak ettiğimden 

kuşku duyduğum niteliklerle andılar beni. Önce 

Metin Bey… Kırkbeş yıllık dostum, arkadaşım, 

gençlik arkadaşım Metin Bey… ve Cevat Bey… 

Kendilerine teşekkür ediyorum. Umuyorum vas-

fettiklerine yaklaşan bir hayatım olur. 

Ben şöyle düşünüyorum. Ben şair olarak 

tanındığıma göre en mümeyyiz vasfım yazdığım 

şiirler. Şiirleri bir kenara bırakıp dünya hakkın-

da, insan hakkında, kendim hakkında, yazdığım 

şiirler hakkında konuşmam şiirle sizlerin arasına 

girmek gibi, her zaman telakki ettim. Şiirle okur 

arasına girmek gibi telakki ettim. Biraz bunun 

için böyle fazla topluluklar içine konuşmacı ola-

rak katılmaktan kaçındım. Biraz da mizaç olarak 

ben biraz münzevi kalmaktan hoşlanan bir tabi-

atım var. Lütfen beni anlayınız. Bir şairi en güzel 

anlatan şey yazdıklarıdır. Ve zaten sizin tanıdığı-

nız o şair de o yazdıklarının içinde vardır. Şurada, 

şu etten kemikten kalıp içinde değil o. O kitap-

ların içinde o. Sizin tanıdığınız eğer daha önce 

tanıdıysanız, okuduysanız şiirlerimi. Ben oradaki-

yim, daha doğrusu o kitapları yazan şair o kitap-

ların içindeki kadar. Ne eksik ne fazla. Onun için 

dilerseniz gelin şiir okuyalım, şiiri tadalım, emin 

olunuz hem okuduğum şiirler ondan daha da çok 

sizin şiire katılımınız, sizin duygularınızla onda 

algıladığınız zenginlikler, kattığınız zenginlik-

ler, ürettiğiniz, hem kendiniz için, hem de belki 

bana kadar ulaşan uzantılarıyla, benim için üret-

tiğiniz zenginlikler inanınız bir benim konuşmacı 

size verebileceklerimden daha renkli, daha mera-

ka değer olacaktır. Bu arada sorular filan olursa, 

ufak, alabiliriz tabii.

Her şey, her yer şiirle dolu, ayetle dolu, yani çözmemiz gereken, şöyle veya böyle oku-
mamıza imkân veren gerçeklerle, ayetlerle dolu gibi geliyor bana. Zihnimiz, algı gücü-
müz elverdiği sürece biz insanlar, biz şairler bu okumayı yapabiliyoruz. Ve bir de çoğu 
şiirde bir fikri sabit halinde ifade ettiğim gibi, biz onun (Allah’ın) çırağıyız, yani usta-
mız O. Hele hele şair olarak, biz onun çırağıyız, sonra kalfasıyız. Bir dipnotta düşmüş-
tüm, özellikle niye kalfa diyorum? Halife kelimesinden türemiş bir kelime kalfa. Biliyor 
muydunuz? Kalfa, halife sözcüğünün Türkçede bozulmuş şekli. Usta ile çırak arasında-
ki meslek sahibi kişiye kalfa deriz ya. Allah bizi (Âdem’i) hani halife olarak gönderdi 
ya. “Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde benim adıma bazı sorumlulukla-
rı yüklenecek, benim adıma bazı işleri yapacak ve benim yaptığım bazı işleri yapabile-
cek…” Halife budur, yani kalfa. Önce çırak oluyoruz, sonra onun kalfalığını hak ediyo-
ruz. Böyle düşünerek şair olunabileceğini hissettim, böyle düşündüm, yola çıktım.
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Şiire İlk Adım: “Beşinci Sınıfta Gizli Şeyler Yazdım!”

Cevat Akkanat- Üstadım, siz yine de şiir-

le cevap verebilirsiniz. Doğrusu merak ettiği-

miz bazı hususlar var sizinle ilgili. Mesela sizin 

şairliğinize etki eden temel dayanaklar, çocuklu-

ğunuzdan, küçüklüğünüzden 

beri, bunlar hakkında biraz 

bilgi verirseniz, gençler de 

var aramızda, nelere dikkat 

ederler gençler, bunu ister-

seniz şiirle de cevaplayabi-

lirsiniz.

Cahit Koytak- Tabii, 

aslında keşke… Mutlaka 

Bunlardan bahseden şiir-

lerim var da… Ama bul-

mam zor şimdi… Rastlarsak 

onlardan okuyabiliriz… 

Madem kısaca cevap vere-

yim… 

Şimdi, evet, ya bizim 

Erzurum’da yani soluma-

sı kendisine nasip olmuş 

insanların, gençlerin kolayca 

şiirin götürdüğü iklime için-

de kendini bulmalarını sağ-

layacak bir atmosfer vardır 

evlerde. Ben yedi kardeşlik 

kalabalık bir ailenin altıncı 

çocuğuyum. Babam kundu-

racıydı ve bir halk bilgesiydi. 

Gerçekten bir halk bilgisiydi. 

Benim sayılarını bilemeyece-

ğim, ama mutlaka sayılabilir 

miktarda halk hikâyesi bilir-

di. Köroğlu, Kerem ile Aslı, 

Ercişli Emrah, Sümmani, 

bunları deyişleriyle anlatırdı. 

İyi bir anlatıcıydı. Halk zev-

kiyle, halk kıvamıyla, halkın 

anlatım kıvamıyla çok güzel 

anlatan, böyle ağız açık din-

lettiren, özellikle çocukları ve gençleri etkile-

yen birisiydi. Ümmiydi kendisi. Bir, bu olabilir. 

İki, benden büyük ağabeylerim, ablalarım ara-

sında şair olmasa da kitaba yakın olanlar vardı, 

evimizde kitaplar vardı, bir kitap rafı vardı beni 

büyüleyen mesela. Üç, demin, programdan önce 

özel sohbette de yeri gelmişti, biz şehirde yaşı-

yorduk, fakat yazları bir köy hayatımız vardı, 

annem bir köy kadınıydı, bir köylü güzeliydi, 

yüz yaşın üstünde vefat etti, 

Allah rahmet etsin hepimi-

zin geçmişlerine, onun köyü 

vardı. Erzurum’a yakın bir 

yer, biz her yaz bir iki ayı-

mızı çocuklar, orada geçi-

rirdik, köy atmosferi şehir-

den gidenler için büyüleyi-

ci bir şeydir. Köylüler için 

değil, köy çocukları için 

değil. Onlar için belki şehir-

ler öyledir. Ama şehirliler 

için köy gerçekten büyüle-

yici bir ortamdır. O etkili 

olmuş olabilir.

Bir de kaybettiğim bir 

kitap. Abimin kitapları ara-

sında bir şiir antolojisi vardı. 

İçinde işte Yunus Emre gibi 

bildiğimiz Türk şairlerin-

den, iyi şairlerden seçilme 

bir kitap vardı. Kapağı da 

kopuktu. Ben de ikinci sınıf-

taydım galiba ilkokul. Onu 

çantamda zaman zaman 

taşıyordum. Bazı şiirleri de 

ezberlemiştim. Böyle arada 

çıkarıp sınıfta okumak, bazı 

öğrenciler için yani böyle 

şey bir şey, farklı bir şey 

onlardan, biraz sizi onların 

üstüne taşıyan değişik bir 

durumdu. Haşarı bir arka-

daşım vardı. Israrla birkaç 

gün bir gün bana ver bunu, 

ben de bir okuyayım evde 

okuyayım dedi. Bir gün ver-

dim. Nihayet beni razı edebildi. Fakat geri getir-

medi. Ha bugün ha yarın, günler geçti, haftalar 

geçti geri getirmedi. Yandım o kitaba… Bir anto-

loji. Sonradan öğrendim ki yani benzerleri çok 

Ben doğrusu şiire analitik 
dikkatle yaklaşılması taraf-
tarı değilim. Şiirde düşün-
cenin veya duygunun yeri 
ne olmalıdır, bunları ayrış-
tırmak daha çok determi-
nist bir akıl mensubiyetinin 
uzantısı gibi geliyor bana. 
Duygu, düşünce, bunu biz 
kolaylık olsun diye ayırıyo-
ruz. Aslında bunlar bizim 
zihnimizde birbirinden ayrı 
şeyler değil. Duygu tarzın-
da yaşadığımızı zannettiği-
miz içsel akımların içinde 
bile ne kadarının düşünce 
ne kadarının duygu oldu-
ğunu net bir şekilde açıkla-
yamayız… Yani mesela, bir 
akıl var, bir kalp var, böyle 
bir şey de yok diye düşü-
nüyorum ben. Aslında bize 
Allah ruhundan üflemiş, 
biz düşünebiliyoruz, duya-
biliyoruz. Düşündüğümüz 
zaman aynı anda duyuyo-
ruz, duymadan düşünül-
mez. Yani duygu olmadan 
düşünce üremez, yaratıla-
maz diye düşünüyorum.
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bulunabilecek, küçük böyle Varlık Yayınları eba-

dında basılmış bir antoloji. Bu böyle, şiirle alaka-

mı biyografik bir çizgiye taşıyabilecek anılarım-

dan biri de odur. 

E tabii bir de beşinci sınıfta bir kız vardı. 

(Gülüşmeler) Gizli gizli ona söylenebilecek güzel 

sözleri yazmaya çalıştığım şeyler vardı. Sonra 

bu duyuldu arkadaşlar arasında. Onlar da ben-

den ona benzer kendi maceraları için bir şeyler 

üretmemi sipariş vermeye başlamışlardı. Böyle… 

Sanırım bu sorunun uzun bir cevabı oldu. 

“Halife, Yani Kalfa: Şair…”

Şimdi ‘dokunduğu her şeyi şiire çeviren adam’ 

deniyor size. Bazı yazar arkadaşlar sizin adınızın 

önüne bu cümleyi getiriyor. 

Latife yapmışlar.

Metin Önal Mengüşoğu’nun da sizin şiirlerini-

zi çok iyi okuduğunu söyleyenler de var. 

Doğru, çok doğru. Bu bir cesaret konusu oldu 

şimdi. Biraz önce yaptığı o güzel okumadan sonra 

ben nasıl şiir okuyacağım. Nasıl beğendireceğim, 

dinleteceğim…

 Şimdi, aslında ben soru soramayacağımı düşü-

nüyordum, sizin bu konudaki kanaatlerinizi bildi-

ğim için. Gerçi sorularımı hazırladım, hatta bun-

ları Milli Gazete’deki köşeme “Cahit Koytak’a 

Sorsaydım” başlığıyla gönderdim. Şimdi, ben sora-

mayacağımı düşünüyordum açıkçası, fakat görü-

lüyor ki yanılmışım. Bir fırsat doğduğuna göre… 

Evet, öncelikle sizin ilk kitabınızdan başlamak 

istiyorum, İlk Atlas’ta ‘Taha’nın ‘asa’sına daya-

narak yola çıktığınızı görüyoruz. Özellikle kita-

bın girişindeki pasajı işaret etmek istiyorum. 

Hayatınıza, eserlerinize, yazıp çizdiklerinize 

bakarsak, yolculuğunuz hiçbir aksamaya uğra-

madan devam ediyor. Kur’anî bir çizgi. Şöyle sora-

yım, ana kaynak Kur’an’la olan ilişkiniz eserleri-

nizde, mesainizde ne kadar etkendir? Bunu şöyle 

de anlayabilirsiniz: Şairin ve şiirin vahiyle irtiba-

tı ne olmalı, nasıl olmalı, niçin?

 Keşke dinleyicilerin de aktif olarak katılması-

na fırsat tanıyacak, onların düşünmesini ve algı-

lamasını gündeme getirecek bir süreç oluştur-

saydık. Bu sorunuza karşılık olabilecek şiirlerim 

olduğunu düşünüyorum, onları okusaydık. Daha 

iyi olurdu. 

Fakat şu kadarını söyleyebilirim. Biliyorsunuz, 

bizim temel anlayışımız yüce yaratıcının, biz yer-

yüzündeki onun ayetlerini, yazılarını, şiirlerini 

okumaktan aciz kaldığımız dönemlerde -ki kimi-

miz onları şiir olarak algılayabiliriz, kimimiz yazı-

lı metin olarak, kimimiz renk, resim olarak algı-

layabiliriz, kimimiz sanatın başka tezahürleri ola-

rak- yazılı vahiyler, yazılı ayetler indirmiş. 

Bu bizim temel Kur’ânî anlayışımız… Yani şu 

demek oluyor, bir yazılı vahiy, yazılı ayetler var. 

Bunun son mecmuu da Kur’an-ı Kerim… Bir de 

sayılamayacak kadar çok, akla, hesaba sığdırıla-

mayacak kadar çok çeşitli, derinlikli yazılmamış 

ayetler var. Şiir bence bunları okumanın yolla-

rından biri, okumaya kafayı takmış olmanın yol-

larından biri. Bunu kendisine meslek edinmeyi 

kafasına takmış insanların işi. (Bir su bardağını 

göstererek) Şu gördüğünüz, şu kadarcık bir şeyin 

içinde sayamayacağım kadar ayet var. Yani oturup 

düşünsem, hem bunu düşünme yeteneği vermiş 

bana, hem sayım döküm yapılamayacak kadar 

zengin ve değerli bir ayet, yaratma yeteneği. Hem 

de nesnel olarak karşımda gördüklerim, yani 

bir bardak ve içindeki su. Şiirin işi bu bence… 

Her şeyden çok, bilimden daha çok, hukuktan 

daha çok, onları da kapsayacak şekilde, şiirin işi 

bu. Ben zannediyorum biraz da böyle bakmanın 

kolaylığını keşfettiğim için, kolay yazıyor olabi-

lirim. Bu bir meziyet olarak algılansın istemem 

tabii ki. Ama bundan eminim. Her şey, her yer 

Metin Önal Mengüşoğlu
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şiirle dolu, ayetle dolu, yani çözmemiz gereken, 

şöyle veya böyle okumamıza imkân veren gerçek-

lerle, ayetlerle dolu gibi geliyor bana. Zihnimiz, 

algı gücümüz elverdiği sürece biz insanlar, biz 

şairler bu okumayı yapabiliyoruz. Ve bir de çoğu 

şiirde bir fikri sabit halinde ifade ettiğim gibi, biz 

onun (Allah’ın) çırağıyız, yani ustamız O. Hele 

hele şair olarak, biz onun çırağıyız, sonra kalfası-

yız. Bir dipnotta düşmüştüm, özellikle niye kalfa 

diyorum? Halife kelimesinden türemiş bir kelime 

kalfa. Biliyor muydunuz? Kalfa, halife sözcüğü-

nün Türkçede bozulmuş şekli. Usta ile çırak ara-

sındaki meslek sahibi kişiye kalfa deriz ya. Allah 

bizi (Âdem’i) hani halife olarak gönderdi ya. 

“Yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yeryüzünde 

benim adıma bazı sorumlulukları yüklenecek, 

benim adıma bazı işleri yapacak ve benim yaptı-

ğım bazı işleri yapabilecek…” Halife budur, yani 

kalfa. Önce çırak oluyoruz, sonra onun kalfalığı-

nı hak ediyoruz. Böyle düşünerek şair olunabile-

ceğini hissettim, böyle düşündüm, yola çıktım. 

Generallerin Kostümlerine Karşı Şiir…

Sizinle icra ettiğimiz işbu programın ön tanı-

tımlarını farklı ortamlarda yaparken görsel mater-

yalin ve metinlerin arasında Cazın Irmakları kita-

bınızdan seçilmiş bazı dizeler ekledim. Bunlara 

bir de sizin şiirlerinizde adını verdiğiniz caz 

üstatlarından bazılarının video linklerini ekle-

dim. Tabii bunlardan tepki aldım. “Hayrola caz 

da nereden çıktı diyenler?” oldu. Ben sizin biraz 

önce söylediklerinizle uyum gösteren bazı dizele-

ri Cazın Irmakları’ndan seçtim. Mesela, “Tanrı’nın 

yaratma sanatına benzeyen / Tanrı’nın yok etme 

sanatına benzeyen / Tanrı’nın, tekrarlana tekrar-

lana güzelleşen, / Zarifleşen, zenginleşen doğaçla-

malarına / Cazdan daha benzeyen sanat var mı?” 

diyor… Evet, dokunduğu nesneyi şiire çeviren bir 

şair ve ayrıca O büyük Usta’nın kalfası olarak 

onları dünyamıza mal ediyor. 

Şimdi, başka bir soruya geçiyorum, Kızlar 

için gökten “Alkış kamçı ve günah” yağdırdınız, 

“Huş ağacı hakkında bilgi top”lamaya kalkıştı-

nız, “Nuh’a gemi resimleri” yaptınız, “Vitrincinin 

destanı”nı yazdınız. Ama biz sizin “generallerin 

niçin sokağa çıka”mayacağına dair tespitlerinize 

takılıp kaldık. O şiirde sokağa çıkamayan gene-

ralleri şöyle mahkûm etmiştiniz: “Sokağın üstün-

deki sahanlıktan / geçip giderler / helikopterler-

le teyyarelerle”. Şimdi şunu sormak size “Uludere 

Uludere”yi yazmak zorunda bırakan bu alçak 

“teyyare” sahiplerini uçurur muydunuz şimdiki 

aklınız olsaydı? Yoksa daha farklı bir şekilde mi 

yerin dibine boylatırdınız o alçakları? İsterseniz 

Uludere şiirini de okuyabilirsiniz…

12 Eylül yıllarında yazılan bir şiirdir Generaller 

şiiri... Ben bu iki şiiri (“Generaller Niçin Sokağa 

Çıkamaz” ve “Uludere”) birbirini tamamlayan iki 

şiir olarak görüyorum. Generaller halka insan-

dan başka bir şeymiş gibi görünme yani insandan 

daha güçlüymüş gibi görünme mesleğinin figür-

leri. Mesleklerini öyle satmaya çalışan, insanların 

içine girmeyen, kendileri uzak tutarak arzu ettik-

leri iktidar ve güç vehmini yaratma düzeninin bir 

parçası onlar. Dolayısıyla bugün de Uludere’de o 

gücün temsilcisi olarak görebiliriz. (Cahit Koytak, 

“İyi, böylece şiir okuma faslına da başlıyoruz” 

diyerek “Generaller Niçin Sokağa Çıkamaz” şiiri-

ni okudu.)

Bu hepimizin gözlemlediği bir şeydir, sokak-

ta pek general göremeyiz yani değil mi, girmezler 

bizim aramıza. Filmlerde filan görebiliriz. Ve bir 

tiyatro oynarlar onlar. Yani İktidar yapıları sıradan 

insanlar karşısında hep bir tiyatro oynarlar.

Dikkat ederseniz kostümleri vardır generalle-

rin yani gücü yansıtan. Gücü bize hatırlatan, bizi 

alesta tutma niyetini yansıtan kostümler giyerler, 

işte apoletler rütbeler, böyle olduğundan daha 

yüksek, heybetli gösteren şapkalar. Bu bir tiyat-

ro gösterisidir. Bunu yansıtmaya gösteren bir şiir. 

Oynadıkları oyunu yansıtmaya çalışan bir şiir. 

Uludere ise bunun çok acı veren bir tezahürü. 

Ben gerçi her zamanki hallerimize ilişkin şiirler 

okumak isterdim. Yani harp, darp, ölüm, vahşet-

ler, toplumsal trajedilerin yaşanmadığı dönemler-

de bile insanın yüklendiği sorunlara ilişkin, insa-

nın dünyasına dair olan şiirler okumak isterdim. 

Uludure’yi şiirleştiren şairlerden birisiniz. 

Abdurrahman Adıyan, Ali Emre gibi arkadaşlar 

da yazdı Uludere şiirleri. Bu arada iki gün sonra 

Uludere’nin yıldönümü. Buna binaen sizin sesiniz-
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den “Uludere, Uludere” şiirinizi dinlesek. 

Tabii olabilir. Üzüle üzüle, yaralarımızı deşe-

rek okuyacağız. (Bu şiiri okur.)

“Bir ‘Uludere Destanı’ yok mu tezgâhta, ağbi?”

diye soruyorlar e-mektuplarında bu iki dostum.

Ve uyandırıyorlar, uyuyan közlerimi. 

Bir ‘Uludere Irmağı’, evet, neden olmasın?

Allah’ın ırmaklarından biri, 

‘Şiirin ve Cazın Irmakların’dan biri?

Diye soruyorum ben de kendime 

Ve o otuz dört Kürdün Rabbine,

Uludere’de kana boyanan otuz dört dereciğin...

Ve Uludere’de Allahın göklerini bombalarla yır-

tarak

Allah’ı seven Kürtlerin başlarına yıkan tağut’a

Söylenecek söz bulmak için 

Kendi küllerini karıştıran bu şairin Rabbine; 

Kendisine Kürt mü, Türk mü, Ermeni mi, 

Olduğunu sorana elinin tersini gösteren Allah’a, 

Yani herkesin ve her çağın Rabbine, soruyorum, 

Yazdığı kıssalar arasında, Bir de ‘Uludere Kıssası’, 

‘Düşünenlerin, düşünüp ders çıkaracağı’

Bir Uludere Destanı, niye olmasın, niye?

(…)

Şimdi konuyu başka bir yöne çevirmek isti-

yorum. Üç yıl önce sizi Bursa’da misafir etmiş-

tik. O zaman sadece şiir okumuştunuz. Şu an 

aramızda olan şair Yunus Emre Altuntaş o prog-

ramla ilgili bir haber yapmış ve şu başlığı atmış: 

“Mazlumlara yakın Şair, Cahit Koytak.” Şuraya 

gelmek istiyorum: Gazze Risalesi’nde anlatıcı 

olarak kendinizi “Filistinli bir şair” olarak tak-

dim ediyorsunuz. Ayrıca şairlerle hamile anala-

rı benzer tutuyorsunuz. Bununla birlikte sesinizi 

“bizim mahalledekiler”e dahi duyuramadığınız-

dan söz ediyorsunuz. Çığlığınıza kulak kesilenle-

rin olmadığı bir ortamda, “Filistinli” “hamile” bir 

“ana”/“şair” olmak nasıl bir şey; sorumluluğunuz 

ve yükünüz ağır mı? Şiirin o bölümünü okuyabi-

lirsiniz isterseniz…

Evet, evet, o bölümü okusam daha iyi olur 

bence de. Kendi konteksi içinde benim anlataca-

ğımdan daha iyi anlatabilir zannediyorum. 

Gazzeli Yusuf, oğlum, ben yaşlı Filistin şairle-

rinden biri.

şiirlerimi Türkçe yazıyor olmama bakma,

yeryüzünün bütün öteki şairleri gibi,

(düzeltiyorum) yeryüzünün bütün 

yufka yürekli şairleri gibi ben de

Filistinliyim on günden beri

Herhalde bu Filistin’de olup bitenle bütünle-

şen, ıstırabını çeken bir zihnin Filistin’le özdeş-

leşmesi anlamına gelir. Burayı biraz devam ede-

yim olur mu? 

Ve buram buram Filistin toprağı 

kokmaya başladı birden, nasılsa,

benim de kırk yıllık türkülerim,

kasidelerim

kan, barut ve gözyaşı değil, hayır

kin, öfke ve intikam hissi de değil, yanlış anlama,

tepeden tırnağa Yakup, tepeden tırnağa Yusuf,

tepeden tırnağa Musa, İsa

ve Muhammed’le dolup taşıyor,

Filistin toprağı gibi, on günden beri

Benim de duygularım, düşüncelerim.

Şimdi, sorarım Filistin zaten bunlar değil mi? 

Musa demek değil mi, Yakup demek değil mi? 

Bizim de bilinçaltımız, zihniyet dünyamız, hayal 

hanemiz çocukluğumuzdan beri bunlarla doldu. 

Filistin dediğimiz zaman, şimdi coğrafi toprak-

ları bir kenara bırakalım, imaj olarak Kenanlılar, 

Hz. İbrahim ve onun kabilesi, Yakup ve oğul-

ları… Filistin deyince bunlar aklımıza geliyor. 

Dolayısıyla biz de bunlarla yoğrulduk. Kendimizi 

Filistinli hissetmemiz çok zor bir şey değil gibi 

duygulara yaslanmış demek ki şairimiz…

(Şiirden bir bölüm okur.)

nesnesiyle örtüşen bilgiye, hakikat,

nesnesiyle örtüşen duyguya da sezgi

diyorlar ya, filozoflar, Yusuf, oğlum

bu tanım doğruysa eğer, sezgilerim diyor ki bana,

hiçbir bilgi, hiçbir haber,

rüzgârın bu son on gündür şairlere

ve hamile kadınlara taşıdığı

şu gökçe esin kadar hakikat olamazlar

(…)

çıkarsam da, bir ucu insana, öteki tanrıya varan

bu inceler incesi, kırılgan sesi,
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karanlıkta, iğneye iplik geçirir gibi

getirmekte zorlanıyorum dilimin ucuna,

getirsem de tutturamıyorum rengini, tınısını,

sözlerim yama gibi kalıyor,

Gazze’nin yarasına sarılmak istenen

bütün öteki göstermelik paçavralar gibi…

Böyle gidiyor, evet efendim…

“Filistin’in Çığlıkları…”

Bağlı olarak şunu da sormak istiyorum… 

Tel Avivli Josef’e de mektup yazmıştınız, Gazze 

Risalesi’nde; sonraki zamanlarda da görüldü, 

sanki Josef duymadı sizi, ne düşünüyorsunuz?

Josef duymadı diyemiyorum henüz. Çünkü 

zamana bağımlı bir şey değil. Tıpkı Rabb’imizin 

ayetleri gibi. Doğru sözler de, ki bunların da izafe 

edileceği kaynak orasıdır. Doğru çağrıların zama-

nı yoktur. Mutlaka duyan Josefler yetişecek. Bu 

mektubu okuyan Josefler yetişecek ve insanlık 

ailesi olarak inşallah daha güzel günlere ulaşıla-

cak. Şu anda duymaz gibi görünüyor, belki de 

duyanlar var. Müşahhas olarak bu çağrıyı okuyan-

lar demek istemiyorum. Buna benzer sesleri, bu 

çığlıkları, en azından Filistin’in çığlıklarını duyan 

Josefler var İsrail’de, dünyanın her yerinde. 

Yoksulların ve Şairlerin Kitabı’ndaki “Demirci 

Çırağı”na şunu söyletiyorsunuz: 

“Düşünceyi balyoz gibi kaldırıp / Nakış nakış 

kar taneleri halinde / İndirmemi istiyor ustam, / 

Sırça sarayların üzerine.” Şiirde düşüncenin yeri 

yurdu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben doğrusu şiire analitik dikkatle yaklaşılma-

sı taraftarı değilim. Şiirde düşüncenin veya duy-

gunun yeri ne olmalıdır, bunları ayrıştırmak daha 

çok determinist bir akıl mensubiyetinin uzantı-

sı gibi geliyor bana. Duygu, düşünce, bunu biz 

kolaylık olsun diye ayırıyoruz. Aslında bunlar 

bizim zihnimizde birbirinden ayrı şeyler değil. 

Duygu tarzında yaşadığımızı zannettiğimiz içsel 

akımların içinde bile ne kadarının düşünce ne 

kadarının duygu olduğunu net bir şekilde açık-

layamayız… Yani mesela, bir akıl var, bir kalp 

var, böyle bir şey de yok diye düşünüyorum ben. 

Aslında bize Allah ruhundan üflemiş, biz düşüne-

biliyoruz, duyabiliyoruz. Düşündüğümüz zaman 

aynı anda duyuyoruz, duymadan düşünülmez. 

Yani duygu olmadan düşünce üremez, yaratıla-

maz diye düşünüyorum. Her duygu da düşünceyi 

yanında beraber getirir. İdrak etmek için bir defa, 

ben ne hissediyorum, ne duyuyorum. Bunun bir 

de düşüncesi var yani. Dolayısıyla her şey zih-

nimizden geçer, bir kan deveranı gibi, duygu, 

düşünce bizim varlığımızın soyut networku için-

de birlikte dolaşırlar. Onun için şiir insanın içsel 

yapısını en doğrudan ileten, ortaya koyan, dışa 

vuran bir sanat formu olduğu içindir ki, düşünce, 

duygu ayrımı yapılamaz diye düşünüyorum. En 

azından böyle yaklaşmak çok sahih bilgiler sağla-

maz diye düşünüyorum. 

Ama benim şiirimde arayanlar bolca düşün-

ce bulabilirler. Yani bu şair düşünerek yazıyor 

diyebilirler, doğru. Duygu arayanlar ise ne kadar 

yufka yürekli, duygulu bir adam filan da diyebi-

Ben günlük gazete okuyan insana kadar ulaşma cesaretini ve ihtiyacını duymuş bir şiirin 
ancak şiiri dirilteceğine inanıyorum artık. Yani düştüğü yerden şiiri kaldıracağına inanıyo-
rum. Çünkü modern Türk şiiri, aslında dünya şiiri de öyle insanların konuştuğu dilden uzak-
laştılar. Biraz… Öyle görüyorum ben. Şiir insandan insana akan şey için bir akış yolu, bir 
yatak olmaktan çıktı bu yüzden. Bu okurun suçu değil, şiirin suçu, yani şiir üreten insanla-
rın suçu. Hep beraber kullandığınız dilden almak zorundasınız. Okunmayan şiir dalgaları 
bunu yapmayı unuttular ve şiiri okunmaz hale getirdiler. İyi şiirleri de artık okunmaz hale 
getirdiler. Dolayısıyla yeniden Yunus kadar açık, yani açık derken herkese söyleyeceği bir 
şeyi olan, sahici sahici, hakikaten söyleyecek bir şeyi olan, hakikaten yaşanmış, duyulmuş, 
insanlara da ulaştırılması gereken, çobana da, simitçiye de, bir akademisyene de bir şey 
bırakan şiirlerin yazılması gerekiyor.
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lirler. Buna da inanıyorum. Ben de kendimi bazen 

içten içe akıllı birisi olarak vehmediyorum. Hem 

de çok seçkin duygular, ince duygular sahibi ola-

rak görmekten hazzediyorum. Böyle miyim değil 

miyim, onu Allah biliyor tabi. Böyle…

Şiir-Tarih İlişkisi…

“Moğol Paşası-Acem Şairi” adlı şiirinizde, 

memlekette yaşanan tarihî bir sürecin yansıma-

sı var. Gerçek tarihin şiire birebir denebilecek 

bir tarzda yansımasını nasıl karşılayalım? Yahut 

yaşananların edebî metindeki yeri ne olmalı?

Bence bu güzel bir soru Cevat Bey, bu soruya 

güzel bir açıklama yapmak gerekir. Açıklandığı 

zaman da güzel olacak şiirle ilgilenen zihinler 

için. Şimdi, tarihi şiir diye bir şey olamaz. Hani 

tarihi olayları dile getirmek için şiir olamaz. Ama 

şiirle ilgilenen bir zihin, şiir arayan bir zihin, tari-

hin şu veya bu döneminde şiir bulabilir. O şiiri 

oradan kazıp çıkarabilir. Heykeltıraşın kayanın 

içinde bir biçim görüp, kayayı yontup içinde-

ki biçimi çıkarması gibi. Bulutun içindeki, nebü-

lözün içindeki yıldızı bulup çıkarması gibi. Şair 

bir tarihi olayın içindeki bir şeyi, aslında bütün 

zamanlar için dile getirmesine ihtiyaç hissettiği, 

bütün insanlık için dile getirilmesinin hoş ola-

cağı bir şeyi, bulup çıkarabilir olay içinden. Bu 

benim tarihi gibi görünen şiirlerim de böyledir. 

İşte Harranlı Müneccim. Bizans’ta yaşamış. Böyle 

bir kişi yok. Harranlı Müneccim diye... Bizans’ın 

atmosferi içindeki her dönemde yaşanabilecek her 

türlü iktidar oyunlarını, ayak oyunları dile getire-

bilmek için iktidar ve onun istismar ettiği beşe-

ri yapıları dile getirebilmek, tasvir edebilmek için 

şair Bizans’ı kullanabilir. “Bizanslı Şairler” diye 

bir bölüm var Yoksulların ve Şairlerin Kitabı’nda. 

Şöyle 70-80 sayfa kadar bir bölüm. Orda muhay-

yel Bizanslı şairler var. Onların hikâyeleri var. 

Onların birbirleriyle ilişkileri var. Onların, ikti-

dar yapısı içindeki konumlanmalarını dile getiren 

şiirler var. Bir devir Bizans... Bizans’ta edebiyat 

hayatı gibi ortaya konan, roman gibi bir şey bu 

bölüm... Aslında o şairlerin hepsini bugün bizim 

Türk edebiyatında görebiliriz. İngiliz edebiyatın-

da, intelijesiyasında, Fransız intelijasiyasında da 

görebiliriz. Öyle tipleri, öyle ilişkileri. Böyle ikti-

dar ve edebiyat ilişkilerini filan, görebiliriz. Şiirin 

bunu dile getirebilmesi için tarih şiire bir malze-

medir sonuç olarak. 

Bizanslı Şairler bölümü birinci ciltte… 3 cilt-

lik bir kitap Yoksulların ve Şairlerin Kitabı, 

malûm. Bizanslı Şairler bölümünde, bahsetti-

ğiniz nitelikleri taşıyan Latin Şairler, Harputlu 

Müneccim, Şair Lucius, Caius, Harranlı Leon, 

YergiciLucas, Saray Şairi Osias, Konsül Nabius 

gibi karakter ve tipler var… Neyse, şunu sorayım: 

Bu eserinizi Roman gibi okuyabilir miyiz, sanki 

öyle demiştiniz…

 Ha, evet… Roman gibi okuyun demiştim. 

Yoksulların ve Şairlerin Kitabı… Bu aslında tek 

tek şiirler gibi gözüküyor ama bence bin yüz say-

falık tek bir kitap bu. Bir tek şiir gibi görülmesini 

istiyorum. Neden mi, çünkü insanlığın şiir serü-

venini sanat serüvenini, Allah’ın yaratıcı vasfını 

insana ağma sürecini, insanla bütünleşme süre-

cini, yaratılışın şiir zaviyesinden hissedilmesinin, 

idrak edilmesinin hikâyesi gibi telakki ediyorum 

ben bu bin yüz sayfalık şiiri. Her şiirde şiirin bir 

sorunu, ya sanatçının sorunu, ya bir şairin kapri-

si… Her devirde rastlanabilecek şeyler bunlar… 

İktidar şiir ilişkisi, iktidar şair ilişkisi… Sonra şii-

rin metafiziği, iyi şiirin nasıl olacağına dair şey-

ler… Şiir dersleri var bu kitaplarda… Şiir adına, 

şiir için, şiir konusunda söyleyebileceğim, söy-

lenmeye değer bulduğum ve bende dinlenmeye 

değer bulunan her şeyi nakletmeye istediğim şiir-

lerden oluşan bir kitap. Dolayısıyla bir bütünlü-

ğü olan bir şey. Eminim, baştan sona bir roman 

gibi okunursa, değişik bir roman tarzının verece-

ği zevki verebilir umudundayım. Vaat ediyorum 

da. Okuyun, aldanmış olmazsınız. Kandırılmış 

olmayacaksınız demek istiyorum. Roman tadın-

da okunabilir, okunmalı. Baştan sona gizli bir 

inkişaf içinde de ilerlediğini hissediyorum ben 

bu bütünün. O bakımdan demişimdir, derim de 

yani. Sözümü geri almam, roman gibi okunabilir. 

Öyledir… İlk karşılaşacak kişiye “Buradan baş-

lanması daha iyi olur!” dedirtecek bir sıralama 

da vardır bu kitaplarda. O bakımdan baştan sona 

roman gibi okunmasında fayda vardır… Benim 

lehime…
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Abi bu kitaptan bir bölüm okumak ister misi-

niz? 

Olur tabi, şöyle bir şey okuyayım size… Bir 

psikiyatristler topluluğu beni bir şiir okuma akşa-

mına davet etmişlerdi. Ben de, beni konuşma zah-

metinden kurtarsın diye oturmuş şiir yazmıştım. 

Onu bir kitaba almıştım. Onu okuyayım. Aslında 

her toplumda bu şiirde geçen şeyler yaşanıyor…

(Kitaptan arar ve bulur.) İşte, Sahnedeki Hayalet 

şiiri… (Bu şiiri okur.)

işte yine herkes burada, herkes!

bütün çocukluk ve gençlik arkadaşlarım,

en eski dostlarım, en eski kafadarlarım…

bir ben yokum, galiba, 

benim çocukluğum

ve gençliğim yok salonda!

son yıllarda ne zaman çıkacak olsam

bir topluluk önüne, tuhaf değil mi ama,

içten içe bunu hissediyorum hep:

bütün çocukluk, gençlik arkadaşlarım

yılların, yılların tozundan, toprağından silkinip

karşımda bitiveriyorlar…

yalnız onlar değil, çok daha uzaklardan,

çok daha yukarılardan, zamanın diplerinden

Musa’nın ve Firavun’un çocukluğu,

Dara’nın ve İskender’in çocukluğu,

Homer’in, Hayyam’ın, Dante’nin…

 (…)

Tabii aslında şair kendisini görünür kılmak 

istemiyor. Okuyucu ise görmek istiyor. Pek çok 

şairde var bu durum. Ama işte bu hayatın içinde 

de maalesef kırık dökük yanlarımızla görünmek 

zorunda kalıyoruz. Sizin konuşmak istemediğini-

zi anlıyoruz elbette. 

Estağfurullah. Bugün baya da konuştum yani. 

Çenem düşmüş baya… (Gülüyor.) Ben de şaşı-

yorum… 

Allah’ın Yaratma Sanatı ve Caz…

Cazın Irmakları kitabınıza değinelim şimdi de. 

Bu kitabınızda cazla ilgili pek çok malumata yer 

veriyorsunuz. Cazın tarihi, cazın ruhu, cazın ideo-

lojisi, cazın bireşimi, blues nedir, caz-kaos ilişkisi, 

caz şairi, cazın faydaları, buesun ermişleri, cazın 

ermişleri… Evet, bu sanatın pek çok ustasının adı 

burada geçiyor: LeadBelly, GerdrudeMaRainey, 

CharleyPatton, Mamie Smith, llindLemon, E. 

Bessie Smith, MuddyWaters, JellyRollMorton, 

Sonny Boy Williamson, Lauis Armstrong, Duke 

Ellington, BixBeiderbecke, Charlie Parker, 

LesterYoung, Miles Davit, NatKingCole, Jocahim 

E. Brendt… Bu arada cazı ve caz sanatçılarını 

sanki Müslümanlaştırıyorsunuz. Sanki, Allah’ın 

yaratma sanatıyla “Caz” sanatı arasında yüksek 

bir benzerlik ilişkisi kuruyorsunuz. Bu kitapta caz 

sanatının üstatlarını Müslüman bir gözle yeniden 

üretiyorsunuz. Bir şair olarak böylesi bir tasarruf-

ta bulunma hakkınız var mı? Bir de şimdi durup 

durur dururken bu caz edebiyatını Cahit nereden 

çıkardı diyenler var. Ne dersiniz?

Caz da nerden çıktı demekte haksızlar. Demek 

ki onlar benim yazdığım ilk şiirlerimden beri izle-

miyorlar. Daha ilk kitabımda birkaç tane böyle 

cazla ilgimi ortaya koymuştum. 

İlk Atlaskitabınızdaki ‘Caz İçin Nihavent’ şii-

rinizi hatırlıyorum.

Oradan başlayan bir şey… Ben aslında cazın 

içinden biri değilim. Yani cazı fazla bilmem. 

Fakat şiire götüren şey böyle katı bilgi değildir. 

Genellikle hissedilen şeydir. Düşünceyle duygu-

nun bir arada açtığı sezgisel yoldur insana herhan-

gi bir şeyi, bir olayı, durumu veya zamanı anlam-

lı, anlaşılır kılan şey odur. Cazla benim uzaktan 

hissettiğim, ama uzaktan çok zengin olduğunu 

hissettiğim, çok şey anlatmaya muktedir bir dil 

bir dünya olduğunu hissettiğim bir sanat o. Bir de 

şunu düşünüyorum, caz her sesin uygun ritimler-

le bütüne katılabileceği, yani ezgiye katılabileceği 

kadar kucağı sıcak olan bir sanat. Yani bir esne-

me sesini de bir çığlığı da bir öksürmeyi de dışa-

rıdan gelen bir araba korna sesini de, bir şim-

şek, gök gürlemesini de yağmuru da hepsini ezgi-

nin bünyesinde taşıdığı ritmik yapıya uyarlana-

bilirse içine alabilecek, ses olarak kullanabilecek, 

çalgı olarak kullanılabilecek bir sanat. Dolayısıyla 

iddia ediyorum ki caz, Allah’ın da kullandığı bir 

müzik türü. Yani Allah’ın bu evrende bize yaşattı-

ğı olaylar içinde kullandığı ses unsurlarıyla müt-

hiş bir uyum ve müthiş bir ezgi var cazda. Biz 

onu her zaman algılamayabiliriz. Bütünü kavra-
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yan bir müzik algımız olmayabilir. Fakat eminim, 

şiddetle eminim bir ezgi yaratıyor o seslerle de ve 

o seslerin bir bütünlüğü var. Bizi kullanıyor, tren 

sesini kullanıyor, göklerin, bulutların sesini kul-

lanıyor, yağmurun, rüzgârın sesini kullanıyor ve 

bir doğaçlama yapıyor. Onun bu doğaçlamaları-

nın tabiatı en çok caz müziğinin yapısına uyuyor 

gibi hissediyorum. Ben bu kitapta hem cazdan 

yola çıkarak Allah’ın yaratış süreçlerine, o süreçle-

ri bize taşıyan duygulara götürmek istiyorum şiir 

okuyucusunu. Hem de Allah’ın doğaçlamaların-

dan kalkarak somut bildiğimiz nesnel caz müziği-

ne getirmek istiyorum. Mecaz içinde mecaz... Bir 

şey yapmak için, yani özellikle ortaya konmuş bir 

çabanın mahsulü bu kitap, onun için adı ırmak, 

ırmak içinde ne sesler var düşene biliyor musu-

nuz, sadece seslerin sesi değil, renklerin de sesi 

var, ışıltıların da sesi var, ışığın da sesi var, ıslak-

lığın da sesi var gibi geliyor bana. O akış ve biz 

hepimiz öyle kocaman ırmağın içinde akıp gidi-

yoruz, bir caz doğaçlaması içinde akıp gidiyoruz, 

ona doğru. İşte bunları anlatmak istedim. İyi yap-

mış mıyım bilmiyorum. 

‘Cazın Faydaları” şiiriyle bunu örneklendi-

rebiliriz: “Caz olmasaydı, caz olmasaydı, caz/

Yeryüzünde yazılan çizilen, konuşulan/Yalan ger-

çek onca söz, dırıltı, vaveyla,/onca ah, inilti, 

heyamola,/Patronun afrası tafrası/Polisin düdü-

ğü, komutanın böğürtüsü,/Topun, tüfeğin, tayyare-

nin/Gümbürtüsü arasında,/Çocukların, ırmakla-

rın çağıltısı,/Ağaçların, rüzgârların, yağmurların 

hışırtısı/Kurtların, böceklerin çıtırtısı,/Meleklerin 

fısıltısı/Nasıl işitilirdi, nasıl işitilirdi, nasıl,/Caz 

olmasaydı?

Bakın söylediklerim burada da armış, bunla-

rı da yazmışım. 

Şimdi, süremizi aşmak üzereyiz. Fakat bir 

soru daha sormak istiyorum… Yeni kitabınızdan, 

yayınlanacak olan eserinizden… Bilim ve sanat 

bize ölümsüzlük vaat edip duruyor; kendi adıma 

aldanmıyor değilim bu vaatlere. Ne dersiniz, siz 

de aldanıyor musunuz? Bilim ve sanatın ölümsüz-

lüğüne…

Şöyle, ölüm de ölümsüzlük de tefsire muhtaç 

şeyler. Yani kalkıp bir şair size ölümün hayattan 

çok daha zengin, çok daha sorun çözücü bir olay 

olduğunu da açıklayabilir, çok da huzur veren, 

çok da istenen bir şey olduğunu söyleyebilir. Bu 

yapılmıştır geçmişte tasavvufta. Ölmeden ölmek 

filan gibi. Birisi de kalkıp, ‘Yahu, zaten ölümsüz-

lüğü aramaya gerek yok, zaten ölümsüzüz.’ diye-

bilir. Zaten kitabımız da öyle diyor. Biz yeniden 

dirileceğiz. Bir inkıtaya uğrayacak ama hayatı-

mız, netice olarak ister cehennemde ister cennet-

te, devam edecek bir hayatın içindeyiz şu anda. 

Dolayısıyla ölümsüzlük gerçekten de üzerinde 

düşünülmeye değer bir tema. Hele bir şair için. 

Ölüm de gerçekten de üzerinde en fazla düşünül-

müş vaka diyebilirim, iddia ediyorum. Hepimiz 

teker teker saklamayalım, bütün insanlık ölümü 

düşünür. Kalkıp bir şair iddia edebilir ki işimiz 

gücümüz bütün ölümü düşünmek. Ölümün kafa-

mızdan çıktığı bir an hiç yoktur. Bilinçli ve his-

sedebilir anlarımız sürdüğü müddetçe. İnsanlık 

her şeyini bütün çabalarını ölüme olan mesa-

fesini artırmak için bütün başından beri sonu-

na kadar bunun için çalışıyor diyebiliriz. Bütün 

buluşlar bunun içindir, bütün çabalar bunun 

içindir, savaşlar, iktidar mücadeleleri, şan, şöhret 

para hepsi aslında ölüme kendimizi unutturmak 

içindir. Veya kendimize ölümü unutturmak için-

dir diyebilir bir şair. Bunun denmeye değer bir 

şey olması, sadece bu hakikatin dile getirilmesiy-

le kabil değildir. Bunu demenin güzelliği sağlana-

bilmişse anlamlıdır. Yani bunu dosdoğru, hemen 

Cahit Koytak
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böyle kuru kuru söylemek vardır, bir 

de bunu güzel söylemek için bir ömür 

harcamak vardır. Bir sanatçının yaptı-

ğı gibi, bir ressamın, bir heykeltıraşın, 

bir şairin yaptığı gibi, ölümle ne kadar 

uğraştığını, üzerinde ne kadar düşün-

düğünü ve onu aklının bir köşesinde 

tutarak ne yollar yürüdüğünü katetti-

ğini, teptiğini anlatmak için bir ömür 

tüketmiş insanların ortaya koyabilece-

ği özel ifadelerle güzel ifadelerle orta-

ya konduğu zaman, sarhoş eden ifade-

lerle, baş döndüren ifadelerle olduğu 

zaman söylendiği zaman demin söy-

lediğim şeylerin ifadesi güzeldir ve 

sanatkârcadır ve ifade etmeye değer. 

Ölümsüzlük de öyledir. Evet insa-

nın bir takıntısı olabilir. İnsanlığın bir 

takıntısı olabilir. Hakikat, yeryüzün-

de ölümsüzlüğe ulaşamayacağımız bir 

şey olsa da, yeryüzü hayatında insanlı-

ğın bunun rüyasını görmesi anlamlıdır ve bunun 

güzel bir şekilde dile getirilmesi ta başından beri 

bütün sanatkarları uğraştırmıştır. Bu çıkacak son 

kitap, adından da belli olduğu gibi, Ölüme Çare 

ya da Şen Maneviyat. Bir ölüme çare arayışı veya 

teması o olan zihinsel ve ruhsal maceranın ifade-

lerinden doğmuş şiirler. Ölüme çare hakikaten de 

dünya hayatında bir mümin olarak, muvahhid 

olarak, ölüme dünya hayatı içinde çare buluna-

cağına inandığımdan değil, fakat konu çok ilginç, 

insanlığın bu yolda yaşadığı zihinsel macera, duy-

gusal birikim ilginç. Onları bilmek ilginç ve kül-

tür bundan ibaret ben size söyleyeyim. İnsanlığın 

ortaya konduğu kültür birikimi, bu zaviyeden de 

bir daha değerlendirilmeye muhtaç diye düşü-

nüyorum. O bakımdan önemli bence, üzerin-

de bir kitap yazmaya değer. Ben böyle zannet-

tin, böyle zannettim, düşündüm, Metin’ciğim 

(Mengüşoğlu’nu işaret ederek) okudu, Cevat Bey 

de okudu, bilmiyorum, yazmaya değmiş mi. Daha 

kitaplar yazılsa değer mi, sanırım değer…

Günlük Gazetede Şiir, Niçin?..

Üstadım, ben son soru demiştim ama bir kar-

deşimiz, Mustafa Başpınar, güzel bir soru yazıp 

göndermiş bize. Kendisi de yazar, 

hikâyeci… Aramızda şu an. Diyor 

ki: Taraf’ta yazdığınız süreçte şiiriniz 

daha mı siyasallaştı. Günlük gazete ve 

şiir bugün ne ifade ediyor. Sorusu bu 

Başpınar’ın…

Güzel, çok güzel bir soru… En 

azından açıklamalarımın yararlı ola-

cağını düşünüyorum. Şimdi, şiiri-

min Taraf’la mı siyasallaştığı sorusuna 

hemen kısa bir cevap vereyim: Hayır, 

ben dediğim gibi, ta 80’lerde de böyle 

yazıyordum… Açıkçası büyük büyük 

laflar ortaya koymak için konuşmu-

yorum da, insanı ilgilendiren, meşgul 

eden, insanın zihnini, hayatını meş-

gul eden her şey benim ilgimi çekiyor, 

her şairin de çekmeli. Biz siyasi olay-

ları gerek birey gerekse toplum olarak 

yaşıyoruz. Ben de haberleri izliyorum, 

etkileniyorum.

Gençliğim benim siyasi olayların en yoğun 

yaşandığı bir üniversitede ODTÜ’de geçti. Sol 

hareket orada etkindi. Ben sosyalist arkadaşlar-

la iç içe yaşadım. Hala arkadaşlıklarımızın sürdü-

ğü insanlar var. Onlar benim mümin olduğumu 

bilirlerdi. Buna rağmen, pek çok konuda ortak 

bir özgürlük, hak mücadelesi, adalet mücadele-

si verilmesi gerektiğini inandığımız insanlar, güç 

birliği yapmak istediğimiz arkadaşlar vardı. Metin 

de bilir.

Dolayısıyla gençliğimden beri toplumumu-

zun, insanın yaşadığı ve adına siyaset denilen şey, 

bizim yaşadığımız şeydir. Şiirin konusu da yaşa-

nan şeylerdir. Hem insanın içinde, hem dışında. 

Hem insanlarla beraber, hem de insanın kendi 

yalnızlığı içinde yaşadığı şeylere matuftur şiirin 

ilgi alanı. Dolayısıyla ta başından beri ne Metin’in 

ne benim şiirlerim siyasi ilgiden yoksun değildir. 

Yeni başlamış bir şey değil…

Taraf’ta yazma bahsine gelince… Ben günlük 

gazete okuyan insana kadar ulaşma cesaretini ve 

ihtiyacını duymuş bir şiirin ancak şiiri diriltece-

ğine inanıyorum artık. Yani düştüğü yerden şiiri 

kaldıracağına inanıyorum. Çünkü modern Türk 

şiiri, aslında dünya şiiri de öyle insanların konuş-
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tuğu dilden uzaklaştılar. Biraz… Öyle görüyorum 

ben. Ve dolayısıyla şiir olmaktan da uzaklaştılar. 

Başka bir şey oldular. Kuşkusuz saygı duyulacak 

örnekler var tabii. Saygı duyuyorum ben yine de 

şiir olarak ortaya konan şeyleri. Fakat okunmu-

yorlar. Şiir insandan insana akan şey için bir akış 

yolu, bir yatak olmaktan çıktı bu yüzden. Bu oku-

run suçu değil, şiirin suçu, yani şiir üreten insan-

ların suçu. Yani dilin tarihini, dilin hikâyesini 

yeniden yaratamazsınız. Sözcüklerin hikâyesini 

siz yaratamazsınız. Hep beraber kullandığınız dil-

den almak zorundasınız. Herkesin kullandığı dil-

den almak zorundasınız kelimelerin hikâyesini. O 

hikâyeler üzerinden şiirinizi tasavvur etmeniz ve 

o hikâyelere göre sözcük seçmek zorundasınız. 

Okunmayan şiir dalgaları bunu yapmayı unuttu-

lar ve şiiri okunmaz hale getirdiler. İyi şiirleri de 

artık okunmaz hale getirdiler. Dolayısıyla yeniden 

Yunus kadar açık, yani açık derken herkese söyle-

yeceği bir şeyi olan, sahici sahici, hakikaten söy-

leyecek bir şeyi olan, hakikaten yaşanmış, duyul-

muş, insanlara da ulaştırılması gereken, çoba-

na da, simitçiye de, bir akademisyene de bir şey 

bırakan şiirlerin yazılması gerekiyor. Onu yazdı-

racak dil de insanlara, gazete okuruna da ulaşma-

ya cesaret eden, o cüreti de gösteren şiirler yaz-

mak diye düşündüğüm için önemsiyorum gaze-

tede şiir yazmayı. 

Bir de geçende bir şiirde de yazmıştım. Hani 

böyle, göğü tırmalayan, insan ruhunu karartan 

bir sürü yapılaşmalar var… Ama onların arasında 

hiç olmazsa bir yeşillik istiyoruz, yeşil bir alan… 

Gazeteler ise siyasi yazılarla, haberlerle dolu. Yok, 

şu şunu dedi, bu bunu dedi… Bunlar aynen göğü 

tırmalayan gökdelenler gibi… İşte şiir bunların 

arasında bir yeşil saha gibidir… Benim gazetede 

bir köşede şiir yayımlayarak biraz öncülük yap-

tığımı zannettiğim şey, bir bağ, bahçe ihtiyacını 

gidermek… Bu durum, böyle bir atmosferi gazete 

okuruna ulaştırdığı için bence anlamlı… Böyle…

Kimsenin itirazı olmasın hele şairler cemaati 

hiç kıskanmasın, son yüzyılda bizim şiirimizdeki 

çığır açıcı şair Cahit Koytak’tır. Yani benim tespi-

tim bu, söyledikleriniz önemli bu bağlamda. 

Yok, yok…Estağfurullah, estağfurullah…

Evet, sözü gerçekten bugün fazla uzattık, bizi 

de kırmadı Cahit Koytak… Birkaç gündür de bizi 

uyardığı halde biz yasağı deldik. 

Ben de epey konuştum, kendimi böyle bilmi-

yordum…

Yani eylemcileri seviyor Cahit Koytak, biz de 

bir eylem yaptık, herhalde bizi de sever. Bildiğimiz 

kadarıyla bir tane mülakatınız var bu ikinci olu-

yor herhalde yani öyledir.

Metin Önal Mengüşoğlu: Bursalı dostlarının 

hatırını kırmadı…

Bu bağlamda hatırımızı kırmadı, bizim sorula-

rımızı cevaplandırdı. Daha sorulacak çok soru var 

ama bizim zamanımız bitti gerçekten. Bu program 

19.00 ile 20.30 arası düşünüyorduk ama saat şu 

anda 20.55. Bitirelim diyorum yani, misafirimizi 

de fazla yormayalım, o da yoldan geldi malum…

Ben bir tashihte bulunmak istiyorum. Kendimi 

bir yere koyduğumdan değil yanlış anlamayın, 

sıkacağımdan korktuğum için… Stres içinde stres 

diyorlar ya öyle streslere giriyorum ben toplum 

içinde, yani münzeviyim biraz. Sıkarım insanla-

rı, beni çağıranları mahcup ederim diye düşün-

düğüm için kaçıyorum doğrusu böyle söyleşiler-

den, konuşmalardan ama şiir okumayı seviyo-

rum. Neden? Yazılmış şeyi okuyorum geçip gidi-

yor diye düşünüyorum. Evet, fakat oluyormuş 

bayağı konuştum vallahi ben de şaştım.

 Bir Dinleyici: Devam edelim istiyorsanız...

 Yok, yok… Vallahi yok, n’olur. Yani fena deği-

lim Metin’ciğim. Sorulara cevap verdim hatta 

uzun uzun, yani inşallah bıktırmamışımdır, sık-

mamışımdır. Vallahi sıktıysam çok üzülürüm.

 Evet, değerli misafirler. Sözü bitiriyoruz. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye, değer-

li şair Cahit Koytak’ı misafir etmemize fırsat tanı-

dığı için teşekkür ediyoruz. Sözü uzattığımız için 

siz de hakkınızı helal edin…

 Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim 

Üsküdar’da roman çiçekçi iki kızım var. Necibe 

ve Gülistan. Çok iyi tabiatları olan kızlar. Onların 

önünden geçerken çiçek alıyorum. Buraya 

gelirken de buradaki kızlarıma çiçek getirdim. 

Buradan alabilirsiniz… 
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Rubailer
Evhadüddin-i 

Kirmâni
Şule Yayınları

2014

On üçüncü yüzyıl 
Anadolu’sunun büyük 
fikir adamlarından biri 
olan Evhadüddin-i 
Kirmâni’nin ruba-
ilerinden yapılan bir 
seçki. Akıl ile nefsin 
mücadelesinden eği-
tim sistemine, sema-
dan raksa, güzellik-
ten estetik anlayışına 
kadar bir çok konu-
daki görüşünü sami-
miyetle söyleyen bir 
sûfidir Evhadüddin-i 
Kirmâni.

Türk Tarih Düşüncesinin Modernleşmesi,
Fatih M. Dervişoğlu

Tarih düşüncesinin değişmesini izlemek, bir bakıma toplumsal değişimi izlemekle aynı anlama geliyor. Tarih karşısında 
takındığımız nihaî tavır, gerçekte hakikat duygusu karşısında almış olduğumuz tutumdan farklı olmadığı için felsefî bir 
boyut da taşımaktadır. Türklerin tarihî zaman içinde yapıp ettiklerinin hikâyesi ile bu tahkiyenin kâğıda aksetmiş hali 
arasındaki muhtemel benzerlik veya farklılıkların doğurduğu problemleri anlamaya ve tashih etmeye çalışmak, ancak 
mümkün olduğunca bütüncü bir yaklaşımla mümkün. Türk tarih düşüncesinin gelişme safhalarını bir bütün halinde gör-
me isteği bu çalışmaya hayat veren neden olmuştur. Fatih M. Dervişoğlu, Türk tarih düşüncesinin gelişme ve kırılma 
noktalarını tespit etmeye çalışarak, Türk tarih düşüncesinin İslâm ve Batı tarih yazıcılığıyla kesişen noktalarını ve de-
vamlılığını göz önüne koymuştur. Türk tarih düşüncesinin geniş mânâda dünya tarihi içerisinde nasıl bir seyr ü seferde 
olduğunu takip edebildiğimiz çalışma, Türklerin İslâmiyet’i kabulünden Cumhuriyet döneminde akademik tarihçilik gele-
neğinin oluşması safhasına kadar geçen dönemdeki tarih anlayışının teşekkülünü ve tekâmülünü ele alıyor.

Bakmak Görmek Bir De Bilmek 
Haşan Bülent Kahraman

Hasan Bülent Kahraman, sadece siyaset bilimci veya yorumcusu olmanın ötesinde Türkiye’de ‘güncel sanat dünyası’na 
katkıları olan kurucu bir figür. Çağdaş sanatın birçok alanında çalıştıktan sonra şimdi ‘Çağdaş sanatı anlamalı mı?’ so-
rusuyla ortaya çıkıyor. Çağdaş sanat nedir, ne zaman ve nasıl anlaşılır, modern sanatla nerede buluşur ve ayrışır, onu 
anlamak demek kendimizi ve içinde yaşadığımız günü de anlamak demek midir? Bakmak Görmek Bir De Bilmek’le bu 
sorulara yanıt aranıyor. Çay kaşığının anlamı nedir, yumurtasız omlet nasıl yapılır, çirkini sevme yetisi var mıdır, paray-
la saadet olur mu sorduğu ve cevapladığı sorular arasında. Kısacası, sergiler, galeriler, müzeler, bienaller, fuarlar konu-
sunda bir hayatta kalma kılavuzu olan bu kitap, tüm bunlarla ilgili derin ipuçları içeren ve zevkle okunan bir çalışma.

Geleceğin Devrimi, Halk Meclisleri ve 
Doğrudan Demokrasi 
Murray Bookchin

Bu kitaptaki dokuz deneme Murray Bookchin’in ömrünün son yıllarındaki fikri yönelimi-
ni ortaya koyuyor; eşitlikçi, doğrudan demokrasinin uygulandığı ekolojik bir toplumun 
kuramsal payandalarını, böylesi bir toplumun nasıl inşa edilebileceğiyle ilgili yaklaşımlar 
öne çıkıyor. Bookchin, toplumsal değişimi hedefleyen geçmiş hareketlerin başarısızlıkla-
rını eleştirel gözle inceliyor, doğrudan demokrasi vaadini yeniden diriltmenin yollarını arı-
yor. Yazarın olağanüstü yeteneği ve enerjisiyle yıllar boyunca farklı alanlarda boy gös-
terdiği bir gerçek. Tarih, teknoloji, toplumsal örgütlenme, adalet arayışı ve özgürlük, vs alanlara dair öz-
gün provokatif düşünceler ileri sürdü. Demokrasi üzerine yazdığı yazılardan oluşan bu kitap Zuccotti’den 
Gezi Parkına uzanan kalkışmaların ardında yatan ideolojinin kavranması açısından önemli. kitabında daha 
ziyade 1990’larda yayımlanan yazılarını bir araya getiriyor. Kitabın sonunda yer alan kapsamlı söyleşi 
yazar hakkında pek çok otobiyografik bilgi içeriyor. 

Kamusal Eğitime Tehdit, Dershaneler
Derleyen: Kemal İnal, Nevzat Samet Baykal

Türkiye’de özel dershaneler epeydir eğitimin en büyük sorunlarından biri. Evet, dershane-
ler bir neden değil, sonuç. Eğitimde niteliği ve eşitliği gözardı eden politikaların bir sonu-
cu. Daha çok sınav odaklı eğitim sisteminin yarattığı sözde bir çözüm. Piyasadaki aktör-
lerin, yani kapitalist işverenlerin buldukları bu çözüm, Türkiye eğitim sisteminin hiçbir so-
rununa çare olamadı, olamıyor. Milyonlarca öğrencinin dershanelere gitmesine, onca para, 
zaman ve emek harcamasına rağmen eğitimdeki sorunlar giderilemedi. Dershanelerin ka-
zandırdığı test kültürü, soru çözmede pratiklik ve yan/kestirme yollarla çözüme en kısa 
sürede gitme, öğrencilerin ne fen ve matematik bilgisini artırdı ne anadilini kullanma be-
cerisini geliştirdi ne de sosyal değerler kazanmasını sağladı. Bu kitap, hem dershanelere 
ilişkin siyasal tartışmanın derinliklerine inip oluşan tutarsızlık ve çelişkileri ele alıyor hem 
de dershanelerdeki çok önemli bir soruna, yani öğretmen emeği sömürüsüne dikkat çe-
kiyor. Haliyle çalışmanın derdi, pedagojik bir konunun kısır ve tutarsız siyasal tartışmalar 
içinde kaybolma-sının önüne geçip, meseleyi alabildiğine “nesnel” bir zeminde, akademik 
boyutta tartışabilmek. 
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