
GÖRKEMLİ AĞRIMIZ
SEKÜLARİZM, PANKAPİTALİZM VE SİYASİ AKTÖRLER

M odernliğin herkes için açık bir kader olduğu anlayışına şüphe ile yaklaşmak artık çoğu çevrenin gündeminde 
değil. Modernliğin tarihsel bir dönemlendirme ve bir geçicilik olarak düşünüldüğü bir hissiyat da var fakat 

aynı zamanda insanların içinde yaşadığı -yaşaması gerektiği- belirli tarzlar olduğu da düşünülüyor. Oysa mo-
dernliğin, insanların zorunlu olarak bir devlette ya da sözüm ona liberal, seküler devletlerde istedikleri ve olması 
gerektiğini düşündükleri her şeyi öngördüğü söylenemez. İnsanların neyi boş lakırdı olarak gördüğünü ve neyi 
bilmek istediklerini araştırmaya daha fazla ihtiyacımız var. Sekülarizm, her zaman dini gelenekleri, hem yaygın 
bilgi ile ilgili saçma sapan iddialar hem de politik alana girmelerine izin verildiğinde tehlikeli sonuçlar doğuracak 
eğilimler olarak görme eğiliminde oldu.

Meselenin bir de muhafazakârlık boyutu var. Bilindiği gibi muhafazakârlık, dine karşı doğrudan tavır alma-
yan, toplumun dini değerlerine ve hassasiyetine saygı gösteren bir laiklikten yana oldu. Bu da Fransız laikliği de-
ğil, Anglosakson sekülarizmiydi. Devletin din karşısında tarafsız olduğu, topluma belli bir dini görüşü dayatma-
yan bir sekülarizm tanımı öteden beri Türk muhafazakârlığının benimsediği bir düşüncedir. Dolayısıyla hem mil-
liyetçilik hem de laiklik, Türk muhafazakârlığının hiçbir zaman kategorik olarak reddetmediği; yalnızca kendisi 
açısından tanımladığı düşünceler olmuştur. Zaten Türkiye’de sekülarizmin yaygınlaşmasının bir diğer nedeni de 
İslâmcılığın yaşadığı entelektüel krizdir. İslâmcılık, muhafazakârlığın aksine laikliğe her zaman karşı olan bir siya-
si düşüncedir. İslâm’ın insana dünyevi bir egemenlik alanı açan laikliği kabul etmemesi gibi, İslâmcılığın da laikli-
ğe olumlu bakması mümkün değildir. O nedenle 70’li yıllarla birlikte gelişmeye başlayan siyasal İslâm’ın laiklik-
le her zaman sorunu olmuştur. Egemenliğin Allah’a ait olduğu bir toplumsal tasavvur içerisinde egemenliği bö-
len bir düşüncenin kabul edilmesi beklenemez. Bir de 1990’lardan itibaren yaygınlık kazanan postmodernlik ko-
nusu var. Bu süreçte din, dünyanın aynı zamanda en popüler kavramı haline geldi, haliyle gündelik hayat uzan-
tıları dini farkında olmadan değiştirip dönüştürdü. Dinin, gündelik hayata uygun yeniden tanımlanması, onu eri-
şilebilir bir konuma da oturttu. 

Bununla beraber İslâmî geleneği liberal demokrasi ile uyumlu olacak tarzlarda yeniden düşünmeye çalışan in-
sanlar oldu. Fakat İslâmî geleneğin bizleri pek çok liberal kategorinin kendilerini sorgulamaya götürmesi gerek-
tiğiyle daha fazla ilgilenmemiz icap ediyor. Son yıllarda sıklıkla yapıldığı gibi “Peki, tamam biz sizlere de benzeye-
biliriz” demektense şu soruları sormak daha anlamlı olmalı: Liberal kategorilerin kendilerinin anlamı nedir ve ta-
rihsel olarak neyi temsil ediyorlar? Örneğin bireycilik meselesi, batıdaki bireycilik, bunun batıdaki geleneğine dik-
katlice bakan insanların gördüğü gibi her türden problemle yüklüdür.

Tartışmaların ekonomik veçhesi de yabana atılmamalı. Son günlerde camiamızdan pek çok yazar, kapitaliz-
min Türkiye’deki temsilcilerinden birinin ölümünün ardından adeta övgü yarışına girdiler. Şurası açıktır ki, Müs-
lümanlar ticaret ile kapitalizmi, sosyalistler de zengin ile kapitalist arasındaki farkı görememekte. Zengin eğer 
kapitalist bir ekonomi hâkim değil ise servet olarak mütevazı denecek bir birikime sahiptir, son tahlilde piyasaya 
bağlıdır ve onun sermayesi de belli bir büyüklüğü aşmaz. Dahası geleneksel toplumlarda zengin genel de top-
lumdan ayrışık, onun ramına faaliyet gösteren biri değildir, çünkü her şeyden önce toplumsal maddi hayatın 
kendisinden ayrışmış ve özelleşerek başkalarına kapanmış bir ekonomiden söz etmek güçtür. Oysaki kapitalist, 
olağan bir zenginin çok ötesinde nakit ve nakit olmayan birikime dayanan bir sermayeyi kontrol eder. Bugünün 
Müslümanlarının şeytanın dini olan kapitalizm karşısında Kur’ân-ı Kerim’in bize sürekli hatırlattığı takvayı yani 
sakınma halini kuşanmak, bu düzenin iskambil kâğıtlarından bir ev gibi yıkılıp gitmesini mümkün kılar. Kapitalizm 
cimriliği, iman ise cömertliği esas alır. Tam da bu yüzden bugünün Müslümanlarının para denen şeytan pisliği kar-
şısında çok daha dikkatli olmaya, takva ölçüsü ile bu pisliğin üzerlerine yapışmasını engellemeye ihtiyaçları var.

Hâsılı mutedil-şahit ümmetin oluşturulması, bugün için en acil görevdir. Ümmeti inşa etmek ve ümmeti ko-
rumak içi içe olan görevlerdir. Ümmet, başkalarını kurtarayım derken kendi içinde kırılmaya uğrayabilir. Kalp has-
talıklarına yakalanabilir, varlık nedenini unutup dünyaya dalabilir, dünyevîleşebilir: “Onların ardından yerlerine 
kitaba mirasçı olan birtakım ‘kötü kimseler’ geçti. (Bunlar) Şu değersiz olan (dünya)nın geçici-yararını 
alıyor ve: “Yakında bağışlanacağız” diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar...” (7/169)

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle. 
          Umran
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“Rabbimiz, bizi ve bizden 
önce iman etmiş olan kardeş-

lerimizi bağışla kalplerimizde 
iman etmiş olanlara karşı bir 

kin bırakma.”
Kur’ân-ı Kerim (59/10)

S ovyetlerin çöküşü, Soğuk 
Savaşın sona ermesi ile bir-

likte ABD, dünya imparatorluğu kurmak için, 
gelecekte kendisine rakip olabilecek tüm güçle-
ri tasfiye etmek amacıyla “önleyici savaş doktri-
nini” benimsemiş ve “21. Asır ABD Yüzyılı Ana 
Projesini (PNAC)” ve bunun onlarca alt projesini 
dünyanın değişik bölgelerinde uygulamaya sok-
mak üzere provokasyonlara başlamıştır. 21. Asır-
da insanlığın en büyük ihtiyacı olan enerji kay-
naklarına el koyabilmek, enerji ihtiyacı olan tüm 
ülkeleri çökertmek ve kendisine bağımlı hale ge-
tirip boyunduruk altına alabilmek için bir dizi 
harekât planladı. Bu çerçevede ABD, 2001 yılın-
da New York’ta bulunan ticaret merkezi “İkiz Ku-
leleri”, sivil uçaklarla bizzat vurarak ve suçu da 
uzun zamandır cilalayıp, parlatıp servis ettikleri 
“El-Kaide”ye yıkarak, “terörle mücadele” adı altın-
da yeni bir savaş başlatarak, önce Afganistan’ı ar-
dından da Irak’ı işgal etmiştir. Her iki ülkeyi işgal 
ederek hem enerji üretim sahalarını hem de ener-

ji ulaşım yollarını kontrol etme-
ye çalışmıştır. ABD’nin başlattı-
ğı yeni süreç, “Siyonizm’in dün-
ya hâkimiyeti”, “derin dünya 
devleti” politikaları ile örtüştü-
ğü için, aralarında ihtilaflar var 
olmasına karşılık yol boyu bir-
likte hareket etmeleri mümkün 
olabilmiştir. Necon-Siyonist it-

tifakı ile ABD milliyetçileri WASP’çılar arasında 
zaman zaman çok şiddetli çatışmalar vuku bulsa 
bile diğer güçlere, özellikle İslâm’a karşı, yeri ve 
zamanı geldiğinde ittifak yapmakta, birlikte hare-
ket etmektedirler.

ABD, özellikle Irak işgalinden sonra dünyadan 
çok ciddi tepki görmüş, Rusya, Çin, AB, Şangay 
Beşlisi, BRIC ülkeleri, aralarında ihtilaflar var ol-
masına rağmen, ABD’yi frenlemek için aralarında 
değişik ittifaklar geliştirmişlerdir.

Genelde Avrasya, özelde İslâm Coğrafya-
sı (“Büyük Ortadoğu Coğrafyası”), 21. asırda 
dünya hâkimiyet mücadelesi veren tüm güçle-
rin ilgi odağı olmuştur. İslâm coğrafyası (Atlas 
Okyanusu’ndan Japonya’ya kadar), enerji savaşla-
rının merkezi konumundadır.

Bugün bu coğrafyada öne çıkan şu projeler ça-
tışmaktadır:
•	 Büyük Ortadoğu Projesi (BOP; ABD-İsrail-

İngiltere-Küresel Sermaye)

Burhanettin CAN

Türk, Kürt, Arap ve Fars milliyetçiliğinin seküler haçlı savaşına karşı çare olamayacağının 
görülmesi gerekir. Mezhebi yaklaşımlar da çözüm üretmeyecek, daha kanlı savaşlara 
sebebiyet verecektir. Büyük Ortadoğu diye isimlendirilen bu coğrafyadaki tüm insanları, 
21. yüzyılın Firavunlarının karşısına dikebilecek tek üst kimlik, İslâm Birliği, ümmet 
şuuru’dur. Tarihte yapılmış hatalara takılıp kalmak, bunları dedikodu konusu yaparak bilinç 
kirlenmesine neden olmak, sadece işgalcilerin, sömürücülerin ve zalimlerin işine yarar.

Ümmet Şuuru’nun 
Yeniden İnşası
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•	 Büyük	İsrail	Projesi	(BİP;	İsrail-Siyonizm,	

ABD destekli)

•	 2.	Sevr	Projesi	(AB)

•	 Büyük	Ortadoğu’nun	Hıristiyanlaştırılması	

(‘Dinler Arası Diyalog’) Projesi (Vatikan)

•	 ‘NATO’nun	Evrenselleşmesi	ve	İslâm	Coğraf-

yasına Yerleşmesi Projesi’

•	 “Serbest	Piyasa”-“Özelleştirme	Projesi”	(ABD-

Siyonizm-Küresel Sermaye-AB)

•	 Bölge	Güçlerinin	Birbirini	Dengeleme	Projesi-

Ayrı	Dengeli	Güç	Odakları	ABD

•	 Sıcak	Denizlere	İnme-Eski	Müttefikleri	Ka-

zanma Projesi (Rusya)

•	 Düşmanla/Rakiple	Güvenlik	Alanının	Dışında	

Hesaplaşma	Projesi	(ABD/Çin/Rusya):	Vekâlet	

Savaşları

•	 Yeni	Osmanlı	Projesi-Bölgesel	Güç	Olma	Pro-

jesi (Türkiye)

•	 Etnik-Mezhepsel	Fay	Hatları	Oluşturma	

Projesi-Kaos	Projesi	(ABD/AB/Rusya/Çin/Siyo-

nizm)

•	 İslâm’ın	İslâm’la	Savaştırılması	Projesi

•	 Halifelik	Projesi	(ABD):	“Müslümanlar	İçin	

Bir Vatikan”

•	 Şia	Savunma	Hattı	Projesi	(İran-Irak-Suriye-

Lübnan)

•	 Şia	Eksenini	Parçalama,	Yayılmasını	Engelle-

me	ve	Sünni	Bir	Eksen	Meydana	Getirme	Pro-

jesi	(Suud/Katar/Türkiye/Mısır)

 (Sünni Arap Yönetimleri+İsrail)

•	 İran’ın	Küresel	Sisteme	Entegrasyonu	Projesi	

(ABD/AB/İngiltere)

•	 “Teröre	Karşı	İslâm	İttifakı”	(Suud)

Bu projelerin sahipleri bazen birbirleri ile uz-

laşarak bazen de çatışarak hedeflerine ulaşma-

ya çalışmaktadırlar. Bugün için asıl sıkıntı, sava-

şın Müslümanlar arasında “İslâm’ın İslâm’la sava-

şı” şeklinde cereyan ediyor olmasıdır. Bu projenin 

özü, sosyolojik savaşı esas almakta, bu coğrafyayı 

kargaşa teorisi kapsamında, din, etnik, mezhep, 

aşiret ve cemaat merkezli olarak çatıştırarak böl-

mektir. Bir buçuk milyarlık Müslüman dünyanın 

7 milyar insanı kurtaracak bir imkâna güce sahip-

ken kendi içerisinde parçalanıp birbirleri ile sa-

vaşmaları, bu oyuna da çok kolay gelmeleri üze-

rinde durup düşünülmesi gereken çok önemli bir 

konudur.

Bugün için en acil konu ümmet şuuru’nu ye-

niden inşa edebilmek ve insanlığın ihtiyacı olan 

kurtuluşu onlara sunabilmektir. Burada, bu konu 

ele alınacaktır.

9+9=18 Soru Üzerinde Düşünmek

Müslümanların içinde yaşadıkları bunalımın 
kökleri, aşağıdaki birinci Grup 9 ve ikinci grup 
9 soruya verilen cevaplardaki kafa karışıklığıdır:

Birinci Grup 9 Soru:
•	 Kâinat	niçin	var?	Niçin	yaratıldı?
•	 Kâinatta	insan	niçin	var?	İnsan	kâinata	niçin	

gönderildi?
•	 İnsanlık	âlemi	içerisinde	biz	kimiz?	İman	edenler	

kümesinden	mi	inkâr	edenler	kümesinden	mi?
•	 Biz	hangi	temel	değerlerin	sahibiyiz?
•	 Biz	hangi	bilgi	kaynaklarını	kullanırız?
•	 Biz	hangi	yolun	yolcusuyuz?
•	 Biz	hangi	dünya	görüşünün	insanlarıyız?
•	 Biz	hangi	coğrafyanın	mensuplarıyız?
•	 Biz	hangi	kültür	ve	medeniyete	aitiz?

İkinci Grup 9 Soru:
•	 Biz	nasıl	bir	insan	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	nesil	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	aile	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	toplum	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	millet	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	ümmet	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	insanlık	istiyoruz?
•	 Biz	nasıl	bir	dünya	istiyoruz.
•	 Biz	nasıl	bir	küresel	sistem	istiyoruz?

Birinci 9 soruya verilecek cevaplar, olayları ele 
alış şeklimizi, yaklaşımımızı belirler; varlık nede-
nimizdir? İkinci dokuz soru grubu, tasavvurumu-
zu, hayalimizi, özlemimizi ve ufkumuzu belirler. 
Bunlar, birinci 9 sorunun hayatta tezahür şekli-
dir. O nedenle, namazların her rekâtında ve bir 
işe başlarken sürekli okuduğumuz Fatiha’da “Bizi 
dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin 
yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine 
değil” (1/6-7) duasını yaparak istikamet üzere ol-
mak için Allah’tan yardım dilemekteyiz. 18 soru-
nun her birinin özel önemi ve ağırlığı vardır. Bu 
18 sorunun cevabı, aynı zamanda, yapılması ge-
rekenleri, verilecek mücadelenin şeklini, politika-
sını, stratejisini ve gerekli teşkilat yapısını belirler.
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Tarihi Arka Plan

İslâm medeniyeti ile batı medeniyeti arasındaki 

hesaplaşma, 18. yüzyıldan itibaren İslâm dünyası-

nın aleyhine işlemeye başlamıştır. Askeri alanda 

alınan mağlubiyetlerin üstesinden gelebilmek için 

askeri alanda yığınla yenilik hareketine başlanmış 

ve zamanla bu diğer alanlara kaydırılmıştır. İslâm 

dünyasının devlet olarak en güçlü temsilcisi olan 

Osmanlı İmparatorluğu batının teşvik ve baskı-

sı ile Tanzimat	Fermanı	(1839),	 Islahat	Fermanı	
(1856)	ve	Kanun-i	Esasi	(1876)	ile ıslahat hareke-

tine girişmiştir. Hesaplaşma içerisinde bulunulan 

bir medeniyet mensuplarının Osmanlı’ya ıslahat 

yaptırtması, nihayetinde Batının işine yaramış-

tır. Benzer ıslahat hareketleri, Mısır’da Mehmet 

Ali Paşa, Tunus’ta I. Ahmet Paşa ve İran’da Kaçar 

hanedanı tarafından yapılmıştır. Batı, bu ıslahat 

hareketleri ile Osmanlı coğrafyasında “Sosyolo-

jik Savaşı” derinleştirip yaygınlaştırarak gerekli 

fitne tohumlarını ekmiştir. Batı, askeri savaşlarla 

sosyolojik savaşları birlikte kullanarak İslâm coğ-

rafyası üzerindeki etkisini her geçen gün daha da 

artmıştır. Asıl tahribat, batıda eğitime gönderi-

len öğrencilerin, Fransız İhtilali’nden etkilenerek 

ulusçuluk, ulus devlet fikriyle ülkelerine dönmesi 

ve ümmet fikrine karşı çıkması ile meydana gel-

miştir.1

Yapılan ıslahat hareketleri ile gayrimüslim un-

surlara tanınan ayrıcalıklar, Kilise ve yabancı is-

tihbaratların devreye girmesi ile gayrımüslim un-

surların daha kolay tahrik edilmeleri sağlanmıştır. 

Devlet sisteminin zedelenmesi ile başlayan zülüm 

ve haksızlıklar, toplumun farklı kesimlerini tahri-

ke müsait hale getirmiştir. Farklı etnik unsurlar, 

ulus yapılma rüşveti ile isyan teşvik edilmiş; sonra 
da bunlar gerekçe gösterilerek dönemin etkin güç-
leri tarafından Müslüman coğrafya işgal edilmeye 
başlanmıştır: Fransa, Cezayir’i (1830), Senegal, 
Gine, Batı Afrika kıyılarını, Batı ve Orta Sudanı 
(1845), Tunus, Mali, Çad, Nijer ve Orta Afrikayı 
(1881), Cibuti’yi (1884) işgal ederek sömürge-
leştirmiştir. Ayrıca Fransa, Asya kıtasında Annam 
(1801), Tonkin (1882), Kimer ve Kamboçya’yı 
(1884-1885) işgal etmiştir.

İngiltere, Mısır’ı (1882), Sudan’ı (1896), 
Uganda’yı (1892), Kenya’yı (1895) Fransızlardan 
alarak sömürgeleştirmiştir. Batı Afrika’da Gambi-
ya, Sierra, Leone, Altın Kıyısı ve Nijerya’yı sömür-
geleştirerek Güney Afrika’yı tamamen kontrolüne 
almıştır. Ayrıca İngiltere, Hürmüz (1662), Madras 
(1640), Bombay (1661), Kalküta (1690), Ben-
gal (1757), Cakarta (1761), Aden (1839), Nepal 
(1816), Sind (1843), Sih Krallığını (1849) ele ge-
çirip doğudan batıya kadar Asya’nın tüm güneyini 
işgal etmiştir.

Aynı dönemlerde İtalya, Somali, Eritre ve 
Libya’yı; Almanya, Kamerun, Togo ve Tanganıka’yı 
almıştır. 17. yüzyılın başından itibaren Hollanda-
lılar, Güneydoğu Asya’yı (Cava, Sumatra) işgal et-
mişlerdir. Rusya ise 17. yüzyılın başında Asya’nın 
kuzeyine tamamen hâkim olup güneye doğru 
inme çabasına girişmiştir. Azerbaycan ve Gürcis-
tan (1828), Semerkant ve Buhara (1868), Hivre 
ve Fergana (1875) işgal edilmiştir. Özetle 20. yüz-
yılın başına gelindiğinde Osmanlı, İran, Afganis-
tan ve Fas’tan başka bağımsız bir Müslüman ülke 
kalmamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu, Cihan savaşından 
1918 Mondros mütarekesini yaparak yenik çık-
ması ile Suriye ve Lübnan, Fransız; Irak, Filistin 
ve Ürdün, İngilizlerin hakimiyetine girmiştir. Os-
manlı devletine karşı İngilizlerle işbirliği yapan 
Şerif Hüseyin’e işbirliğinin karşılığı olarak İngiliz 
manda yönetiminin krallığı verilmiştir. Şerif Hüse-
yin Hicaz Kralı, oğlu Faysal Irak Kralı, diğer oğlu 
Abdullah Ürdün Kralı yapılarak Arap yarımadası 
suni olarak bölünmüştür (1921). Toprakları işga-
le uğramış Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerin-
den Türkiye 1923, Mısır 1922, Suriye 1930, Irak 
1932’ de yeni devletler olarak ortaya çıkmışlardır.

II. Dünya Savaşı yeni bir süreci başlatmıştır. 

Emperyalist güçler arasında başlayan hesaplaşma, 

ABD ve Sovyetler Birliği şeklinde iki bloğun oluş-
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ması ile sonuçlanınca; işgal altında ki Müslüman 

coğrafyada bağımsızlık hareketleri hızlanmıştır. 

1970’lı yıllara gelindiğinde 45 civarında Müslü-

man ülke bağımsızlığını kazanmıştır: Endonez-

ya (1949), Malezya (1963), Bruney Darüsselam 

(1984), Pakistan (1947), Bangladeş (1971), Ku-

veyt (1961), Birleşik Arap Emirlikleri (1971), 

Uman (1972), Bahreyn (1972), Katar (1972), 

Libya (1951), Tunus (1956), Fas (1956), Cezayir 

(1962), Somalı (1950), Kamerun (1960), Mali 

(1960), Benin (1960), Burkina Faso (1960), Gam-

bia (1965), Sierra Leone (1961), Gine (1958), 

Gine-Bissau (1974), Senegal (1960), Moritanya 

(1960) ve Gabon (1960).

Sovyet işgalindeki Müslüman ülkeler ise 

(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Türkmenistan ve Tacikistan) ancak Sovyetlerin 

dağılması sonucunda bağımsızlıklarını alabilmiş-

lerdir.2

Bugün bağımsızlıklarını almış ve halkı Müslü-

man olan 50’den fazla ülke vardır. Bağımsız olarak 

gözüken bu ülkelerin pek çoğunda, batı işbirlik-

çisi yönetimler işbaşında bulunmakta, İslâm’ı ve 

Müslümanları tehdit ve tehlike olarak görmekte-

dirler. Bundan dolayı Müslümanlar sürekli baskı 

altında tutulmaktadır.

İslâm coğrafyasında, II. Cihan savaşına kadar 

olan dönemde “ulusçuluk	 fikri” etkin iken, II. 

Cihan savaşı sonrasında Sovyetlerin ve Çin’in or-

taya çıkışı ile birlikte “Marksist hareketler” etkin 

olmuştur. Mısır, Suriye, Irak, Cezayir ve Libya’da 

bağımsızlık mücadeleleri sonucunda kurulan sis-

temler, Arap milliyetçiliği ile sosyalizmin ilginç bir 

eklektizmini oluşturmuştur. Sovyetlerin yıkılışı ile 

birlikte Sovyet yanlısı olan tüm yönetimler, Batı ile 

yakınlaşmışlar, hatta bazıları Batının tam işbirlik-

çisi olmuşlardır. Bu dönemde İslâm coğrafyasında 

“İslâmî hareketler”, hızlı bir şeklide yükselmiş; 

İslâm coğrafyasının her tarafında iktidar alternati-

fi olarak ortaya çıkmaya başlamışlardır. Bu büyük 

enerji, Batı tarafından “Terörle Savaş” ve “Arap 

Baharı” (ikinci nesil kadife darbe) ile boşaltılarak, 

şimdilik, İslâmî hareketlerin sistemler için tehlike 

olması engellenmiştir. Bu süreçte Libya, Yemen, 

Sudan, Irak ve Suriye gayrı resmi olarak bölün-

müştür. Bu ülkeler, kaosun girdabında her gün 

insanlarını kaybetmektedirler.

Bir İşe Yaramayan Organizasyonlar

İslâm’ın son kalesi olarak görülen Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son 100 yıllık döneminde or-

taya çıkan ulusçuluk hareketlerinin neden olaca-

ğı yıkımın nasıl görülemediği bugün iyi tartışılma-

lıdır. Sömürgeci devletlerin ulus inşa ederek im-

paratorluğu yıkmaya çalıştıklarını, İmparatorluk 

içindeki aydınların görememesi düşündürücüdür. 

İmparatorluk içinde Arap ve Türk milliyetçiliği 

şeklinde gelişen iki akımın, çok farklı etnik yapı-

ya sahip bir imparatorluğu bir arada tutma şansını 

ortadan kaldıracağı bir gerçekti. Ne yazık ki Batı 

da okumuş Osmanlı aydınlarının geniş bir kesi-

mi, mağlubiyetlerin oluşturduğu anaforda Batının 

sinsi siyasetini yeterince görememiştir. Batı pro-

pagandasının yoğunluğu ve Müslüman aydınların 

yeterince etkin olamamaları sonucunda ümmet 

fikri, yerini etnik kökene dayalı bir ulusçuluğa bı-

rakmıştır. İmparatorluğun son döneminde tartışı-

lan üç akımdan hiçbiri gerektiği gibi hâkim ola-

mamıştır. Ziya Gökalp’in formüle ettiği ‘Türkleş-

mek İslâmlaşmak Batılılaşmak akımı’, ne Türkleş-

meyi, ne İslâmlaşmayı ne de Batılılaşmayı gerekti-

ği gibi başaramamıştır. Bunu sonucunda ne oldu-

ğu belli olmayan, renksiz, şizofren bir toplumsal 

yapı ortaya çıkmıştır.

Yaklaşık 1000 yıl İslâm’la yoğrulmuş bir toplu-

mun hangi değerlerini İslâm’dan ayrı ortaya koy-

mak mümkündü?! Nereye el atarsanız bir şekilde 

İslâm’ın bir değeri karşınıza gelip çıkacaktır. Bu 

sorun, tarihin ve İslâm’ın reddi ile çözülmek isten-

miştir. Ortaya çıkan boşluk, insan fıtratı ile uyum-

lu, ayakları üstünde duran hak ve adalet merkezli 

bir teori tarafından doldurulamamıştır. Boşluk 

doldurulamadığı için ne toplumun (bir bütün 

olarak) ne de sistemin bir kıblesi var olmuştur. 

Açık denizde rüzgârın tesiri ile sürüklenen bir 

gemi gibi hem toplum hem de sistem yalpalayıp 

durmuş, kendi kimliğini ve kişiliğini aramıştır. 

Sistemin ağırlık merkezi ile toplumun ağırlık 

merkezi bugüne kadar örtüşememiştir. İthal edi-

len sistemin savunucuları, bu gerçeği göremediği 

için halkı hiçbir zaman anlayamamış ve halkın is-

teklerini şiddetle bastırma yolunu seçmiştir. Seçi-

min var olduğu tüm Müslüman ülkelerde, yabancı 

destekli darbeler hep halka karşı yapılmıştır. Sis-

temin korunması söylemi, batı menfaatlerinin sa-
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vunulmasından başka bir şey olmadığı bürokrasi 

tarafından görülememiştir. Tüm darbelerden sonra 

Batıya verilen tavizler incelendiğinde bu gerçek 

görülebilir.

Arap, Türk ve Fars milliyetçiliği, İslâm dün-

yasının paramparça olmasına ve sınırları cetvel-

le çizilmiş, tarihi kökleri olmayan suni devletle-

rin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Müslüman 

coğrafyanın bu şekilde paramparça edilmiş olma-

sı ile kurulmuş ulus devletler, zayıf doğdukları 

için tek başlarına batılı sömürgecilere cevap ver-

me veya direnme şansları olamamıştır. İslâm’ı en-

dişe ile değil, ümmetin çıkarlarını korumak için 

ise hiç değil; iktidarlarının çıkarlarını koruyabil-

mek için (bazı istisnalar vardır) dayanışma içine 

girmeye çalışmışlardır. Bu amaçla tarihi süreç içe-

risinde bir dizi organizasyon gerçekleştirilmiştir3:

•	 Sadabad	 Paktı	 (8	 Temmuz	 1937):	 Türkiye,	

İran, Irak, arasında imzalanmıştır.

•	 Arap	Birliği	(22	Mart	1944):	Başlangıçta	Mısır,	

Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan 

ve Yemen; daha sonra Libya (1953), Sudan 

(1956), Fas ve Tunus (1958), Kuveyt (1961), 

Cezayir (1962), Güney Yemen (1967), Bah-

reyn, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri 

(1971), Moritanya (1973), Somali (1974), Fi-

listin Kurtuluş Teşkilatı (1976), Cibuti (1977).

•	 Afrika’nın	 Ekonomik	 Kalkınması	 İçin	 Arap	

Bankası (Kasım 1973): Cibuti, Somali ve Ye-

men dışındaki Arap Birliği ülkeleri.

•	 Arap	Ekonomik	Birliği	Konseyi	(1957):	Mısır,	

Irak, Suriye, Ürdün, Yemen, Kuveyt, Sudan, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Libya, Mori-

tanya ve Filistin Kurtuluş Teşkilatı.

•	 Ekonomik	ve	Sosyal	Gelişme	İçin	Arap	Fonu	

(1968): Arap Birliği tüm ülkeleri.

•	 Arap	Para	Fonu	 (2	Şubat	1977):	Arap	Birliği	

tüm ülkeleri.

•	 Körfez	İşbirliği	Konseyi	(27	Mayıs	1981):	Bah-

reyn, Kuveyt, Uman, Katar, Suudi Arabistan ve 

Birleşik Arap Emirlikleri.

•	 Bağdat	Paktı	(	1955-1959):	Türkiye,	İran,	Irak,	

Pakistan ve İngiltere.

•	 Merkezi	Anlaşma	Teşkilatı	(CENTO):	Türkiye,	

İran, Pakistan ve İngiltere.

•	 Kalkınma	 İçin	 Bölgesel	 İşbirliği	 Teşkilatı	 (21	

Haziran 1964-1979): Türkiye, İran, Pakistan.

•	 Ekonomik	İşbirliği	Teşkilatı	(	29	Ocak	1985):	

Türkiye, İran, Pakistan.

•	 Güney	 Doğu	 Asya	 Uluslar	 Birliği	 (8	 Ağustos	

1967): Malezya, Endonezya, Singapur, Fili-

pinler, Tayland, Brunei Darusselam (7 Ocak 

1984).

•	 Afrika	Birliği	Örgütü	(22-25	Mayıs	1963):	32	

Afrika ülkesi.

•	 İslâm	 Konferansı	 Teşkilatı	 (29	 Şubat-4	 Mart	

1972): Tüm Müslüman ülkeler.

•	 D-8’ler	(15	Haziran	1997):	Türkiye,	Pakistan,	

Bangladeş, Mısır, Nijerya, İran, Endonezya, 

Malezya.

•	 “Teröre	 Karşı	 İslâm	 İttifakı”	 (Aralık	 2015),	

Suud başkanlığında 30 civarında ülke.

Yukarıdaki kuruluşlardan İslâm Konferansı 

Teşkilatı ve D-8’ler hariç diğerleri, genellikle, böl-

gesel özelliğe haizdir. İslâm Konferansı Teşkilatı 

haricindekiler ekonomik ve güvenlik ağırlıklıdır. 

İlk defa İslâm Konferansı Teşkilatı, İslâmi daya-

nışmayı ve Müslüman halkların mücadelesini des-

tekleme fikrini ele almıştır. Teşkilatın amaçlarını 

belirten ikinci maddenin ilgili bentlerinde bu du-

rum açıkça seslendirilmektedir.4

Müslüman halklar arasında bir dayanışma 

meydana getirip ümmet bilinci oluşturmayı ger-

çekleştirmek gibi bir hedef belirtilmemiş olması-

na rağmen bu maddeler şeklen de olsa böyle bir 

sonucu doğurabilirdi. Ne yazık ki İslâm Konfe-

ransı Teşkilatı, Müslüman coğrafyadaki ihtilaflara 

müdahale edememiş, çatışmaları durduramamış, 

yönetimlerin kendi halklarına yaptığı zulme engel 

olamamış/olmamıştır. Irak, Suriye, Mısır ve Ceza-

yir de yapılan toplu katliamlara karşı hiçbir tepki 

göstermemiştir. Örgüt, İsrail’e karşı ciddi denile-

bilecek bir yaptırım uygulayamamıştır. Irak-İran 

savaşında Batılı sömürgecilerin saflarında yer al-

mış olan Irak diktatörü Saddam’ı desteklemiştir. 

Irak’ın Kuveyt’i işgali karşısında işlevsiz kalmıştır. 

Saddam’ı Kuveyt’ten çıkarabilmek için Batılılarla 

işbirliği içerisine girmiştir. Birçok ülkede halkın 

iradesinin yönetime yansıtılması için hiçbir çö-

züm aranmamıştır. Birçok ülke yönetimi kendi 

halkından kopmuş ve halkını tehdit ve tehlikeli 

görmüştür. Teşkilat mensubu ülkelerin neredeyse 

tümünde halka zulmedilmiş ve teşkilat bunlara 

seyirci kalmıştır. Bu ve buna benzer tutumundan 



9

 Umran • Şubat 2016

  ÜMMET ŞUURU'NUN YENİDEN İNŞASI 

dolayı teşkilat işlevsizleşmiştir. Teşkilat etkinliği-

ni, yaptırım gücünü kaybetmiştir. Mevcut teşki-

latların bu zaafını çok iyi gören rahmetli Erbakan, 

D-8’lerin kuruluşunda, D-8’lerin “etkinlik prensi-

bi” üzerine kurulması gerektiğine özellikle dikkat 

çekmiştir.5

İslâm dünyasının bu kadar geniş organizas-

yonlara ve imkânlara sahip olup da etkin olama-

ması gerçekten düşündürücüdür. Bundan do-

layı Erbakan’ın dikkat çektiği nokta, gerçekten 

önemlidir. Bu noktada ki temel sorun, bilim ve 

teknolojide gerektiği yere gelememiş, ekonomi-

leri güçlü olmayan ve içerde (ülkeler arasında ve 

her ülkenin kendi içerisinde) yığınla sorunu olan 

Müslüman ülkeler ne ile, sanayileşmiş, bilim ve 

teknolojinin öncülüğünü yapan, ekonomik yapı-

ları iyi olan G-8’lerle (sonra G-20 oldu) uluslara-

rası arenada mücadele edebilecektir, uluslararası 

politikada belirleyici rol alabileceklerdir?

Bu sorular Erbakan’a sorulmuştur. Erbakan’ın 

(09 Aralık 1996 tarihinde Parlamentoda büt-

çe üzerine yaptığı konuşmada) bu sorulara ver-

diği cevap, emperyalizme karşı, 21. yüzyıl sekü-

ler haçlı savaşlarına karşı direnişin nirengi nokta-

sı olarak görülmelidir:

“Efendim, bu gelişmiş ülkelerin karşısına ki-

minle çıkacaksınız; Bangladeş’le mi, Mısırla mı... 

800 milyon insanla çıkıyoruz. 800 milyon insan-

la...

Bunların karşısına biz hakla çıkıyoruz. Hak... 

Hak... Çünkü, bugün dünyada hakikaten büyük 

haksızlıklar var. En büyük güç haklı olmaktır. Bu 

gün, şu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda 5 ülkenin 

veto hakkı var; bu çelişki değil mi? Bu, elli sene 

öncenin dünyası; bu dünya böyle yürümez. Şim-

di, bütün dünyanın hepsi haklı bir dünya istiyor; 

herkes elli yıl sonra dünyayı yeniden kurmak isti-

yor. Bu, herkesin temennisidir… Ondan dolayıdır 

ki, o sizin çok küçük gördüğünüz, o 800 milyon 

insan, evet, hakkı üstün tuttuğu için, bütün insan-

lığa en büyük hayırlı adımı atacaktır”.6

Evet bugün Müslüman coğrafyada 1,5 milyar 

insan yaşamaktadır. Emperyalizmin karşısına 1,5 

milyar insanla çıkabilmek bu mücadelenin ana 

nirengi noktasını oluşturur. Bu nirengi noktası, 

Arşimet’in ‘bana bir destek noktası verin dünyayı 

yerinden oynatayım’ ifadesinde ki destek noktası 

ile aynı öneme sahiptir. İnanmış, birbiri ile da-

yanışma içerisinde ne yaptığını bilen 1,5 milyar 

insan, tarihin seyrini değiştirebilecek, tüm zülüm 

sistemlerini yerle bir edecek büyük bir güçtür.

Tarihin her aşamasında dünyanın, toplumların 

ve sistemlerin kaderini değiştiren unsur, inanmış 

teşkilatlı bir halkın onurlu mücadelesidir. Bu nok-

tada Müslümanların ciddi sorunları vardır. Bunlar 

aşılmadan, zulme karşı direnişin kesin meyveleri-

ni toplamak mümkün değildir. Gelinen bu nokta-

da ana sorun, tüm Müslümanları her türlü rengi 

ve etnik yapısıyla kucaklayacak bir üst kimliğin 

oluşturulamamış olmasıdır. ABD’deki	 Evanjelik	

Hıristiyanlarla	Siyonist	Yahudilerin	başlattıkları-

nı açıkça ilan ettikleri “100 yıllık bir haçlı savaşı” 

sürecinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını 

hızlandıran milliyetçi akımlardan bugün medet 

ummak, Müslüman coğrafyanın daha kolay sömür-

geleştirilmesine yarayacaktır. Türk, Kürt, Arap ve 

Fars milliyetçiliğinin seküler haçlı savaşına karşı 

çare olamayacağının görülmesi gerekir. Mezhebî 

yaklaşımlar da çözüm üretmeyecek, daha kanlı 

savaşlara sebebiyet verecektir. Büyük Ortadoğu 

diye isimlendirilen bu coğrafyadaki tüm insanları, 

21. yüzyılın Firavunlarının karşısına dikebilecek 

tek üst kimlik, İslâm birliği, ümmet şuuru’dur. 

Tarihte yapılmış hatalara takılıp kalmak, bunları 

dedikodu konusu yaparak bilinç kirlenmesine ne-

den olmak, sadece işgalcilerin, sömürücülerin ve 

zalimlerin işine yarar.

Ümmet Şuuru

“Ümmet”, ‘ümm’ kelimesinden türemiştir. 

“Ümm”, ‘bir şeyin meydana gelmesine, terbiyesi-

ne, ıslahına veya başlangıcına temel olan köküne 

verilen isimdir’. Kur’ân’da kelime anlamı olarak, 

‘hem anne, hem de asıl, temel, ana, uygun kar-

şılık anlamlarında’ geçmektedir (43/1-4; 42/7). 

Türevleri ile birlikte toplam 119 yerde geç-

mektedir. “Ümmet” kelimesinin sözlük anlamı, 

“cemaat, yol, din, nesil veya topluluk” demektir. 

Çoğunluğu temsil eder. Bununla beraber Çoğulu, 

‘ümem’ olup çoğulun çoğuludur.7

Ümmet kelimesi, matematikteki “küme” kav-

ramına benzerdir. Matematikte, aralarında or-

tak özellik/özellikler olan elemanlar topluluğuna 

“küme” denmektedir. Burada önemli olan, küme 

içerisindeki elemanların tümünün ortak bir ve 
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birkaç özelliğinin var olmasıdır. Tüm elemanla-

rın ortak bir özelliği esas alınarak oluşturulan bir 

kümenin elemanları, kendi aralarında daha başka 

özellikler göz önüne alınarak tekrar gruplandırıla-

bilir. Bu şekilde meydana gelen kümelere ana kü-

menin “alt kümesi” denmektedir.

Ümmet	kavramı	da	belli	 bir	özellik/özellikler	
etrafında	 varlıkların	 gruplandırılması/sınıflandı-
rılması olarak tanımlanabilir. Tüm canlıları bir 

ümmet olarak niteleyebiliriz. Ancak bunlar içe-

risinde yerde yürüyebilenler ile gökte uçabilenle-

ri, bu özelliklerine (yerde yürüyebilme, gökte uça-

bilme) bakarak daha alt gruplandırmaya tabı tu-

tabiliriz. Bunlar, canlılar ümmetinin birer alt kü-

mesi olan ümmetler olmuş olurlar: “Yerde debele-
nen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş 
yoktur ki, ancak sizin gibi ümmet olmasınlar…” 

(6/38). Nitekim Hz Peygamber karıncaları bir 

ümmet olarak zikretmiştir: “Karınca, ümmetler-

den biridir.”8

Kur’ân-ı Kerim’de ümmet kelimesi tekil olarak 

51 ve çoğul olarak 13 olmak üzere toplam 64 yer-

de geçer. Ümmet kavramı Kur’ân-ı Kerim’de, aşa-

ğıda ki anlamlarda kullanılmıştır:

•	 	İnsan	topluluğu:	2/213;	10/19;	21/92;	6/38.
•	 	Bir	dine	bağlananlar	topluluğu:	2/	143;	22/34,	67.
•	 	İman	 edenler	 topluluğu:	 2/128;	 3/104,	 110;	

5/66,	67;	7/159-160;	11/48.
•	 	Tebliğ	 edenler	 topluluğu:	 3/104,	 114;	 9/122;	

7/159,	181.
•	 	Hayvanlar	topluluğu:	6/38;	7/38-39.
•	 	Millet:	2/134,	213;	10/	19.
•	 	Zaman:	11/8;	12/45.
•	 	Tek	başına	bir	topluluk:	16/120.
•	 	Din:	21/	92;	43/	22.

Ümmet kelimesinin geçtiği ayetler incelendi-

ğinde, kavramı belirleyen üç özellik dikkat çek-

mektedir: Yer, zaman ve din. Buna göre belli bir 

zamanda, belli bir yerde, belli bir inanç sistemine 

dayalı olarak yaşayan insan topluluğu, ümmet ola-

rak isimlendirilmiştir. Arap dil bilgini İbn Manzur, 

Lisânü’l-Arab adlı eserinde ümmet kelimesini dil 

yönünden incelerken yaptığı değerlendirme, üm-

met kelimesinin genel çerçevesini belirlemektedir:

“Ümmet insan nesli demektir. Her nebinin 

ümmeti, kâfir veya mümin ayırımı olmaksızın, 

tebliğ için gönderildiği tüm insanlardır. Muham-

med ümmeti denince de Hz. Peygamber’e inanan 

ve inanmayan bütün insanlar kastedilir...”9

İbn Manzur’un bu görüşü; “Ümmetim içinden 

Yahudi veya Hıristiyan her kim beni dinler, duyar 

da bana inanmazsa cennete giremez”10 hadisi ile 

uyumludur. Bu durumda inansın veya inanmasın 

peygamberin tebliğinin muhatabı olan herkes, 

peygamberin ümmeti olmaktadır. Buradaki tas-

nifte rol oynayan temel özellik, tebliğe muhatap 

olma olup; kabul veya reddetme değildir. Onun 

için her peygamberin tebliğine muhatap olanlar, 

o peygamberin ümmeti olarak isimlendirilmiştir. 

Bu, ümmetin en genel çerçevesidir. Buna ümmetin 

evrensel kümesi de diyebiliriz. Medine’de kurulan 

ilk İslâm Devleti’nin Anayasasında Ümmet kavra-

mı, bu genel çerçevede kullanılmıştır: 

“Madde1- Bu kitap (yazı), Peygamber Muham-

med tarafından Kureyşli ve Yesribli Müminler ve 

Müslümanlar ve bunlara tabi olanlarla yine onlara 

sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber 

cihat edenler için (olmak üzere tanzim edilmiştir).

Madde2- İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir 

ümmet teşkil ederler.”11

Birinci madde, Ümmeti oluşturan topluluğun 

kendilerini başkalarından ayıran temel ortak özel-

liklerini belirlemekte; ikinci madde ise bunları di-

ğer insanlardan ayrı bir ümmet olarak tanımla-

maktadır. Bu madde kapsamında ümmeti oluştu-

ran alt gruplar şunlardır:

• Müminler (Kureyşli ve Yesribli),

•	 Müslümanlar	(Kureyşli	ve	Yesribli),

•	 Bunlara	tabi	olanlar,

•	 Bunlara	sonradan	iltihak	edecek	olanlar,

•	 Onlarla	birlikte	cihat	edenler,

İlk iki grubun inanç temelleri belirtilmiş ol-

masına karşı; diğerlerinde inançlar belirtilmemiş, 

“tabi olmak” ve “cihada çıkmak” vasıfları yeterli 

addedilmiştir. Anayasanın 25. maddesinde ise Ya-

hudilerle Müminlerin bir ümmet teşkil ettiği ifa-

de edilmektedir:
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“Madde 25-a) Benu Avf Yahudileri Müminlerle 
birlikte bir ümmet teşkil ederler. Yahudilerin din-
leri kendilerine, Müminlerin dinleri kendilerine-
dir. Buna gerek mevlaları ve gerekse bizzat kendi-
leri dâhildirler.”

Madde 26 ve Madde 34’te diğer Yahudi kabi-
lelerinin isimleri tek tek zikredilip ‘Beni Avf Ya-
hudileri gibi aynı haklara sahip olacakları’ belir-
tilmektedir.

İki ayrı dine mensup oldukları için ayrı bi-
rer ümmet olan Müminlerle Yahudiler, Hz. 
Muhammed’i otorite kabul eden bir anayasa et-
rafında, yeni bir ümmet teşkil etmişlerdir. Madde 
25’de Yahudilerin dinlerinin kendilerine; mümin-
lerin dinlerinin kendilerine ait olduğunun belirtil-
mesi, devlete temel olan ümmeti, dine göre tanım-
lamadıkları anlamına gelmektedir. Bu anayasayı 
kabul eden insanlar (Müminler, Müslümanlar ve 
Yahudiler), kabul etmeyenlere göre ayrı bir üm-
met olarak nitelendirilirken; Hz. Peygamber’in 
otoritesinin kabulü ile güvenlik ön plana çekil-
miştir. 

Medine Vesikası’ndaki bu ümmet tanımlaması, 
belki de ‘Anayasal Vatandaşlık’ kavramına ilişkin 
ilk uygulamadır.  Medine Vesikası’nda Anayasal 
Vatandaşlık şeklindeki bir ümmet tanımlaması, 
Müslümanların ayrı bir ümmet olma vasfını hiçbir 
zaman ortadan kaldırmamıştır. Madde1’de bu çok 
açık olarak görülmektedir. Hangi coğrafyaya ve 
hangi etnik kökene sahip olursa olsun Din, Müs-
lüman ümmettin en temel vasfıdır ve onları diğer 
insan topluluğundan ayırır. Bundan dolayıdır ki 
Hz. İbrahim’e, ilk davet bölgesinde, hiç kimse tabi 
olmamasına karşılık o tek başına bir ümmet ola-
rak Kur’ân’da tanımlanmaktadır (16/120). Keza 
İslâm’dan önce yaşamış ve imanla ölmüş Kuss bin 
Saîde’nin de, ‘tek başına bir ümmet olarak dirilti-
leceği’ Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir.12 
Hz. İbrahim için bir taraftan tekili ifade eden mü-
vahhid kelimesi, diğer taraftan çoğulu ifade eden 
ümmet kelimesinin kullanılmış olması, ümmet 
kelimesindeki din boyutunun önemini göster-
mektedir. Kur’ân’da Allah’a isyan/inkâr edenlerin 
de bir ümmet olarak tanımlanması, dinin ümmet 
kavramı üzerinde ki ağırlığını gösterir (43/33-35).

İnsanlar Tek bir Ümmetti

Hz. Adem’le eşi yeryüzüne indirildiklerinde, 

kendilerine Hidayetçilerin gönderileceği ve bun-

ların onlara nasıl ve neye göre yaşamaları gerek-

tiğini açıklayacağı bildirilmiştir (2/38-39;7/35). 

Dolayısıyla ilk nesil insanlar, aynı değerler etra-

fında şekillenmiş tek bir ümmettiler: “İnsanlar 

tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcı-

korkutucular olarak peygamberler gönderdi ve 

beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştük-

leri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek 

üzere hak kitaplar indirdi.” (2/213; 10/19; 21/92; 

23/52).

Allah yeryüzündeki insanları, şeytan ve taraf-

tarları karşısında başıboş ve yardımsız bırakma-

mış, onlara doğru yolu gösterecek peygamber-

ler göndermiştir: “Andolsun, biz her ümmete: 

«Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” (diye 

tebliğ etmesi için) bir peygamber gönderdik. 

Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, 

onlardan kiminin üzerine de sapıklık hak oldu.” 

(26/36; 10/47; 23/44; 35/24-25; 13/30; 16/63).

İlgili ayetlerde her ümmete, yol gösterici, ay-

dınlatıcı birer peygamber gönderildiğini, onun 

ümmetini uyarıp kokuttuğunu (35/24), onlara 

helal ve haramı bildirdiğini, aralarında adalet ile 

hükmettiğini (10/47) görmekteyiz. Bu peygam-

berler tarih boyu birbirini destekleyecek bir şekil-

de görevlerini ifa etmişlerdir (23/44, 16/63).

Bunun yanı sıra ümmetler, gerçeği görebilme-

leri, müstağnileşmemeleri için aciz olduklarının 

kendilerine hatırlatması amacıyla zorluklarla, sı-

kıntılarla ve bollukla imtihan edilip uyarılmışlar-

dır (6/42-44).

Tek Olan Ümmetin Bölünmesi

Ümmetlere gelen peygamberler, onlara bera-

berlerinde değerler sistemi getirmiştir. Bu değer-

ler, Ümmetin tüm yaşam, davranış ve düşünce bi-

çimini yeniden şekillendiren değerlerdir. Yol gös-

terici hidayet rehberlerine karşı mevcut sistem 

içerisinde refahtan şımarıp azan bir azınlık, mü-

cadele başlatmıştır (22/67-69).

Refahtan şımarıp azan önde gelenler, peygam-

berleri yalanlamışlar (23/44; 35/25), onu sustur-

mak istemişler (40/5) ve Hakkı ortadan kaldıra-

bilmek için batıla dayanarak mücadele etmişlerdir 

(40/5). Kendilerine yapılan tebliğ, nefretlerini ar-

tırmış, büyüklük taslayıp her türlü hile ve desise-

ye başvurmuşlardır (35/43).
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İlgili ayetlerde her ümmete, tarih boyu birbi-
rini destekleyecek şekilde yol gösterici aydınlatıcı 
peygamberlerin gönderildiğini görmekteyiz. Bun-
lar, uyarıp kokutarak, helal ile haramı öğreterek, 
aralarında adaletle hükmederek ümmetlerine yol 
göstermişlerdir. Ancak peygamberlerin getirdiği 
yeni değerler sistemine karşı ümmetin cevabı aynı 
olmamış; farklı tavırlar takınmışlardır. Allah’tan 
gelen değerlere karşı takındıkları tavra bağlı ola-
rak ümmet bölünmüştür: “Fakat insanlar bu 
inanç birliğini yıkarak çeşitli gruplara ayrıldılar. 
Her grup kendi inanç sistemi ile övündü.” (23/53; 
21/93).

Bu bölünme ile bir kısmı hidayet yolunu, bir 
kısmı da delalet yolunu tercih ederek yollarını 
ayırmışlardır (16/93; 11/118). Kur’ân-ı Kerim, 
tebliğe muhatap olanların tebliğ karşısında al-
dıkları tavra, kabul veya reddine göre, ümmetle-
ri isimlendirmektedir. Bu isimlendirmenin, bazı 
özellikler esas alınarak yapıldığını görmekteyiz:
•	 	Hidayet	 verilenler-sapıklığı	 hak	 edenler	

(16/36),
•	 	Yalanlayanlar	(16/36;	35/25;	29/28),
•	 	Kâfir	olanlar	(43/24),
•	  Atalarının izinde körü körüne yürüyenler 

(43/23),
•	 	Rahmanı	tanımayanlar	(13/30),
•	 	Ateşe	girmeyi	hak	edenler	(7/38),
•	 	Mutedil	 olan	 vasat	 ümmet	 (	 2/143;	 5/66;	

3/114),
•	 	Tebliğci	ümmet	(7/181;	3/104,	110,	114,	7/159,	

163,164,
•	 	Namaz	kılan	ümmet	(3/113-114)

Tek Olan Ümmet Niçin Bölünmüştür?

Ümmet kavramının geçtiği ayetler dikkat-
li bir şekilde incelendiğinde, tek bir ümmet olan 
ilk nesilden günümüze gelinceye ümmetler için-
de ve arasında, genel olarak, sürekli bir anlaşmaz-
lığın var olduğu görülmektedir (11/118). Yuka-
rıdaki ayetlerde, anlaşmazlığın temel nedeni ola-
rak beş ana değişkenin varlığına dikkat çekilmek-
tedir: Şeytan,	 mele-mütref,	 hevanın	 ilahlaştırıl-
ması, bağy, kalplerin katılaşması. Bunların içinde 
Şeytan, bir dış faktör olup, Hz. Âdem’e secde ola-
yından dolayı insanoğluna savaş açmış en büyük 
tehlikedir. İnsana sürekli vesvese verir ve insanın 
yaptığı kötü işleri, ona süslü göstererek saptırma-

ya çalışır ve böylelikle hidayet üzere olan bir üm-
meti bölmek ister (16/63; 6/43).

Mele-Mütrefler (refahtan şımarıp azan yönetici-
patronlar), bunlar da fert açısından bir dış faktör-
dürler. Refahtan şımarıp azdıkları için müstağni-
leşmişlerdir. Her şeyi kendileri için meşru, başka-
ları için gayrı meşru gördüklerinden adaleti çar-
pıtıp zulme sapmışlardır. Bunlar, adil bir düzenin 
ilk ve baş düşmanlarıdırlar. Bu nedenle de üm-
metlerin bölünmesinde, şeytandan sonra ikinci 
derecede rol oynarlar. Zaten bunlar şeytanın baş-
yardımcılarıdır: “İşte böyle; senden önce de (her-
hangi) bir memlekete bir peygamber göndermiş ol-
mayalım, mutlaka onun ‘refah içinde şımarıp azan 
önde	gelenleri’	(şöyle)	demişlerdir:	“Gerçek	şu	ki,	
biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk 
ve doğrusu biz, onların izlerine (eserlerine) uy-
muşlarız.” (O peygamberlerden her biri de şöyle) 
demiştir:	 “Ben	 size,	 atalarınızı	 üstünde	 bulduğu-
nuz şeyden daha doğru olanını getirmiş olsam da 
mı?”	Onlar	da	demişlerdir	ki:	“Doğrusu	biz,	kendi-
siyle	gönderildiğiniz	şeye	(karşı)	kâfir	olanlarız.”	
(43/23-24)

Diğer üç faktör, insan için iç faktörler olup 
aynı zamanda dış faktörlerin etki alanlarını teş-
kil ederler. İnsanın kendi heva-hevesini ilahlaştı-
rarak Allah’tan gelen temel değerlerin yerine nef-
sinin öngördüğü değerleri yerleştirme de ki ısrarı, 
beraberinde bölünmeyi getirmektedir (5/48).

İnsana tercih etme hak ve hürriyeti verilmiştir. 
Kendi serbest iradesi ile yapacağı tercih, insan için 
bir imtihandır, bir denemedir. Dolayısıyla insan, 
kendisine tanınan bu hürriyetten dolayı da hesap 
verme sorumluluğunu yüklenmiştir. Nitekim yu-
karıdaki ayette bu durum, çok açık bir şekilde ifa-
de edilerek hidayet yolcularının dimdik durması 
istenmektedir.

Tarihi süreçte insanlığın en büyük düşman-
larından birisi de insanın içinde var olan “bağy” 
duygusudur (azgınlık içeren haset, kıskançlık). 
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Bu duygu, göz ardı edilip önemsenmediğinde 

Ümmetin, milletin, cemaatin bölünmesinde etkin 

rol oynar. Hz. Âdem’in oğulları Habil ile Kabil’in 

kavgasının kökünde bağy vardır. Akraba ilişkile-

rinden toplumun değişik kesimleri arasındaki iliş-

kilerde, fesadın ortaya çıkmasında, ümmetin bö-

lünmesinde bağy, en etkili ve tahrip edici bir un-

surdur (2/213). Bu nedenle Hz. Muhammed, bağy 

duygusunu tahrik edecek mal, mülk, makam ve 

ırk ile övünmeyi, ümmetin birlik ve beraberli-

ği için tehlikeli görerek cahiliye davranışı olarak 

nitelendirmiştir: “Ümmetimde dört şey vardır ki, 

câhiliyye işlerindendir; bunları terk etmeyecekler-

dir: Haseple	 (mal,	mevki,	 zenginlik	 gibi	 dünyevî	

özelliklerle) iftihar, nesebi (ırkçılığı) sebebiyle in-

sanlara ta’n (küçük görüp hakaret), yıldızlardan 

yağmur bekleme, (ölenin ardından) matem!”13

Gerek birey gerekse toplum, kötülüklerle iç 

içe olmaya başladıklarında tepki vermeyip neme-

lazımcılık yaptıklarında, bir müddet sonra kötü-

lükleri meşru görmeye başlarlar. Böyle bir deği-

şim, onların kalplerinde siyah bir nokta olarak 

başlar, kalplerini kirletir, katılaştırır, paslatır. Du-

yarsızlıklarının devamında da kalpleri mühürle-

nir. O nedenle kalplerin katılaşması, kalbi olum-

lu yönde etkileyecek uyarıcı sinyallerin alınmasını 

engeller. Dolayısıyla duygu düşünce ve davranış-

ları itibari ile kendine yabancılaşmış bir insan un-

suru ortaya çıkar (6/43).

Zulme Başkaldırmak ve 
Gönüllü Kuruluşların Sorumluluğu

Davet karşısında insanların takındıkları tavra 

bağlı olarak ümmetlerin isimlendirildiğini yuka-

rıda belirtmiştik. Başlangıçta İslâm dinini benim-

semiş olanlar da, Müslüman Ümmet, Muhammed 

Ümmeti olarak çağrılmışlardır. Ancak zaman içe-

risinde ümmet kelimesinin genel anlamında bir 

sapma meydana gelmiş ve kelime yalnızca Müs-

lümanlar için kullanılmaya başlanmıştır. Dola-

yısıyla bu gün ümmet denince, Müslümanların 

birliği anlaşılmaktadır. Böyle bir ümmet, Kur’ân-ı 

Kerim’de vasat, dengeli, mutedil bir ümmet olarak 

tanımlanmaktadır (2/143).

Bu ümmetin en temel vasfı, bir taraftan denge-

li olması iken, diğer taraftan da insanlara şahit ola-

bilecek kadar doğru, dürüst, inanılır ve güveni-

lir olmasıdır. Şahit olduğu için de hayalci ve duy-

gusal değildir. Gerçekçidir ve adildir. Ancak böy-

le mutedil ve şahit bir ümmet, bu gün karşı kar-

şıya kalınan tehlikenin boyutunu gerçek anlam-

da idrak edip çözüm üretebilir. ‘Araplar bize iha-

net etti’ , ‘Türkler bize zulmetti’, ‘Kürtler işbirlikçi’ 

diyerek tarihte yapılmış veya küçük bir kesim ta-

rafından yapılan hatalara takılıp kalmaz. Bu mu-

tedil ümmet; “Onlar, bir ümmetti, gelip geçti; on-

ların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıkla-

rınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorum-

lu tutulmayacaksınız.” ( 2/141, 2/134) anlayışı ile 

olaylara ve sorunlara bakar.

Bu mutedil-şahit ümmet, bu sorumluluk an-

layışı ile zulme, zihinsel ve toplumsal kirlenme-

ye karşı haklının yanında yer alarak hakkın mü-

cadelesini veren hayırlı bir ümmettir (3/110). Bu 

mutedil şahit ümmet, güç ve kuvveti hakkın önü-

ne geçirmez, mazlumun ve haklının yanında yer 

alır. Söyledikleri ile yaptıkları arasında tutarlılık 

vardır: “Bir ümmet diğer bir ümmetten (sayıca ve 

malca) daha gelişkindir diye, yeminlerinizi ken-

di aranızda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini 

kuvvetle eğirdikten sonra bozup-çözen (kadın) 

gibi olmayın. Şüphesiz Allah, sizi bununla imti-

han etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa 

düştüğünüz şeyi size muhakkak açıklayacaktır.” 

(16/92)

Bu mutedil-şahit ümmet, her türlü yalanlama-

ya, her türlü baskıya, her türlü iftira, karalama ve 

alaya karşı görevlerini her şart ve ortamda ifa et-

meye çalışırlar. “Bana dokunmayan yılan bin yıl 

yaşasın” diyenlerden, nemelazımcılardan değiller-

dir. Bukalemun gibi her renge girmezler. Kendi-

lerine zulmedenler de dâhil olmak üzere tüm in-

sanlığın kurtuluşunu kendi kurtuluşu olarak gö-

rürler. Onların bilgisizliklerinden dolayı saptık-

larını düşünürler ve onun için en küçük ihtima-

li değerlendirmek isterler. ‘Bir ihtimal belki sakı-

nırlar’ düşüncesi, onların zihinlerinin bir köşesin-

de daima bulunur. Dolayısıyla her ihtimali, insan-

lığın kurtuluşu için kullanırlar. Allah, bu ümmete 

bu konuda ki sorumluluklarını, deniz kenarında 

ki bir kasabanın başına gelenleri örnek göstererek 

hatırlatmaktadır (7/163-164). Bu mutedil-şahit 
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ümmet, kötülüklere karşı tavır almamanın bedeli-

nin helak olacağını ve Allah’ın azabının değişik şe-

killerde gelebileceğini bilir (7/165-168).

Bu mutedil-şahit ümmetin oluşturulması, bu 

gün için en acil görevdir. Ümmeti inşa etmek ve 

ümmeti korumak içi içe olan görevlerdir. Ümmet, 

başkalarını kurtarayım derken kendi içinde kırıl-

maya uğrayabilir. Kalp hastalıklarına yakalanabilir, 

varlık nedenini unutup dünyaya dalabilir, dünye-

vileşebilir: “Onların ardından yerlerine kitaba mi-

rasçı olan birtakım ‘kötü kimseler’ geçti. (Bunlar) 

Şu değersiz olan (dünya)nın geçici-yararını alıyor 

ve: “Yakında bağışlanacağız” diyorlar. Bunun ben-

zeri bir yarar gelince onu da alıyorlar...” (7/169)

Başkalarının hatalarını görmekten kendi hata-

larını göremeyen, başkalarının haksızlıklarını gö-

rüp de kendi haksızlıklarını göremeyen, başkala-

rının zulmünü görüp de kendi yaptığı zulmü gö-

remeyen toplumların, zaman içerisinde nasıl çü-

rüyüp yok olduğunu tarih bize bildirmektedir. 

Bunun için Kur’ân-ı Kerim, ümmeti uyarmakta-

dır: “Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendini-

zi	mi	unutuyorsunuz?	Oysa	siz	kitabı	okumaktası-

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

Bu, hatasını	 görmeme/görememe	 hastalığıdır. 

Bu hastalıktan ümmeti koruyacak mekanizma, 

kendi içinde tebliğde bulunacak ihtisaslaşmış özel 

bir ümmettin (parlamento dışında siyaset yapan 

gönüllü kuruluşlar) görevli kılınmasıdır (3/104). 

Bu özel ümmet, toplumun değişik kesimlerinden 

teşekkül ettirilip en zor şartlar altında bile sürekli 

görev ifa etmelidir, etmek zorundadır (9/122).

Başta İslâm dünyası olmak üzere insanlığa kar-

şı, ABD merkezli açılmış bir savaşın ortasındayız. 

Her türlü yalanın, dolanın fitne fesadın kaynatıl-

dığı ve kaynatılacağı, iftiranın atıldığı ve atılacağı 

ve tüm haset duygularının tahrik edilip devreye 

sokulduğu ve sokulacağı bir ortamın içinde ol-

duğumuz ve olacağımız hiçbir zaman unutulma-

malıdır. Hz. Peygamber böyle bir tehlikeye karşı 

ümmetin dikkatini çekmiştir: “Ben senin ümmeti-

ne ‘Onları umumî bir kıtlıkla helâk etmeyeceğim, 

kendileri dışında, çoğunu helâk edecek bir düş-

man da musallat etmeyeceğim, hatta yeryüzünün 

her tarafında bulunanlar, onlar aleyhinde toplan-

salar da. Ama kendi aralarında birbirlerini helâk 

edecekler.”14

Bugün İslâm coğrafyasında “İslâm’ın İslâm’la 
savaşı projesi” kapsamında yaşanan/yaşatılan bu 

büyük fitne hareketidir. Ümmetin birbirini helak 

etmemesinin yolu, Allah’ın ipi olan Kur’ân’a sım-

sıkı ve şuurlu bir şekilde yapışmak, dağılıp parça-

lanmamak ve kardeş olabilmektir (3/103). Birlik 

ve beraberlik içinde olmak için öncelikle yapılma-

sı gereken, mümin kardeşlerimize karşı kin tut-

mamaktır (59/10). Zulmün ebediyen yok olması 

için şuurlu olmak ve şuurlu Müslüman nesiller 

yetiştirmek zorundayız (2/128).

İşte bu anlayış içerisinde olan 1,5 milyar-

lık mutedil, şahit, hayırlı ve tebliğci bir ümmet, 

insanlığı tahrip edecek bir işgal girişimine kar-

şı dimdik ayakta durabilir ve tarihi değiştirebilir. 

Allah’ın ipine sımsıkı sarılmış, yalnızca Allah’tan 

korkarak, yalnızca Allah’a teslim olmuş ve yal-

nızca Allah’ın rızasını kazanmak isteyen böyle bir 

ümmetin önünde hangi güç durabilir?

Bu şuurlu ümmeti inşa ve ihya etmede birinci 

derecede sorumluluk üstlenecek olan, Parlamento 

dışında siyaset yapan, gönüllü hareketler/kuruluş-

lar/teşkilatlar/cemaatlerdir. Ya Rabbi bu ümmete 

şuur ver; basiret ve feraset sahibi kıl! Ya Rabbi bizi 

nefsimizin, heva ve hevesimizin kölesi yapma. Ya 

Rabbi bizi bağy hastalığı ile imtihan etme. Ya Rab-

bi bizi Sırat-ı müstakimden ayırma!
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G eçen ay kamuoyu Diya-

net İşleri Başkanlığı Din 

İşleri Yüksek Kurulu’na is-

nat edilen fetvalarla çalkalan-

dı ve maalesef bu konu baha-

ne edilerek Diyanet üzerin-

den bizzat İslâm’ın itibarı he-

def alındı. 

Din İşleri Yüksek Kurulu, 

“İslâm’a yönelik olumsuz algı 

oluşturmak amacıyla planlanan bu edep ve ahlak 

dışı sabotajı” kesin bir dille ret ve deşifre ederken, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği de “elektronik ortamda türlü hile ve 

desiselerle, çeşitli kelime oyunlarıyla… platforma 

soru sorup aldığı cevapları da tahrif ederek, bunu 

Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi 

olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından 

kabul edilemez…” açıklamasını yaptı.

Şeytani ve Sinsi Operasyon

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise, 

‘toplum huzurunda telaffuz etmekten hayâ ettiği’ 

bu haberin, yüz binlerce yerde kendisinin sarıklı 

cübbeli resmi ile birlikte yayınlanmasını ve hemen 

İngilizceye çevrilmesini, Vatikan’ın yanıbaşında 

İtalya’nın en büyük gazete-

sine manşet yapılmasını ve 

özellikle ‘bu milletin sadaka-

sıyla kurulan bir haber ajan-

sı tarafından Arapçaya çevri-

lip Arap dünyasına “Diyanet 

aile içinde şunu şunu caiz 

görüyor” başlığı ile servis ya-

pılmasını’ çok üzülerek açık-

ladı ve konuya şöyle açıklık 

getirdi: “Bu konuda vatandaş bize bir soru sormuş 

mu? Mail yoluyla sorulmuş. Demişiz ki standart 

cevabımızda; ‘Bu patolojik bir sapkınlıktır. Bunun 

müşahede atına alınması lazım.’ Doktora işaret et-

mişiz; tabi azabı da göstererek, günah olduğunu 

da ifade ederek, Allah’ın yasaklarını da bildire-

rek...” Ancak, bununla da yetinilmeyerek; “Alevi 

hanımefendi ile evliliğin caiz olmadığını” söyle-

yen bir fetva da Diyanet’e isnat edildi. Görmez’in 

“tamamıyla yalan ve iftira olduğunu” söylediği 

bu sözde fetva ile Alevi vatandaşlarımızın hassa-

siyetleri üzerinden iğrenç bir operasyon yapılmak 

istendi… “Cinsel özgürlük” adına her türlü sapık-

lığı onaylayıp savunan şer çevreler, fırsatı ganimet 

bilerek Diyanet’i ve onun üzerinden İslâm’ı saldırı 

oklarına hedef yaptılar.

Dünyada ve Türkiye’de İslâm’a olan ilgiyi azaltacak ne kadar “uç” ve “uçuk” 
dini yorum varsa gündeme taşıyan ve hatta destekleyen bu şer odakları, buna 
karşılık “dengeli ve sahih” İslâmî anlayışları ise engellemeyi ve insanların 
nazarında itibarsızlaştırmayı stratejilerinin temel ilkesi olarak benimsemiş 
görünüyorlar. Bu bağlamda, Diyanet’i hedef almaları tesadüfi değildir.

Abdullah YILDIZ

Diyanet Üzerinden 
İslâm’a Saldırının Arka Planı

Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez
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Bu şeytani ve sinsi operasyon hakkında Mehmet 

Görmez’in kanaati şu: “Anlaşılıyor ki, önceden or-

ganizasyona başlanmış. Kadın dernekleri haberdar 

edilmiş. Pek çok çalışma yapılmış üzerinde ve haber 

yapılır yapılmaz yarım saat içinde on binleri bulan 

tweet’lerle sosyal medyada birinci gündem madde-

si haline getirildi… Ve doğrudan hedefe İslâm dini 

konuldu...”

Peki, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve 

Diyanet teşkilatı neden hedef tahtasının tam orta-

sına yerleştirilmiş ve şer medya aracılığıyla bizzat 

İslâm’a karşı bir psikolojik savaş başlatılmıştı?

Bu sorunun cevabını doğru olarak verebilmek 

için, son beş yılda Diyanet İşleri Başkanlığının ve 

özellikle Mehmet Görmez’in üstlendiği yeni viz-

yona dikkat edilmelidir. Peki, nedir bu 

yeni vizyon?

Malum, küresel şer odak-

ları, bugün İslâm dünyası-

nın başına sardıkları şey-

tani plânı yıllar önce 

açıklamışlardı: “Bundan 

böyle savaş, Müslüman-

larla Müslümanların sa-

vaşı olacaktır.” Önce 

“İslâm” ile “terör”ü öz-

deşleştirmeyi, daha son-

ra da Müslümanı Müs-

lümana kırdırmayı he-

defleyen bu sinsi plan, bu-

gün maalesef bütün can yakı-

cılığı ile devam ediyor. Bu süreçte 

üretilen el-Kaide, DAİŞ, Boko Haram gibi örgütler, 

küresel şeytani güçlerin elinde çok elverişli araçlar 

olarak kullanıldı, kullanılıyor… Bu şeytani süreç, 

Irak ve Suriye’de yaşanmakta olan katliamlar ve ni-

hayet İran ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim-

le, bölgesel bir “Mezhep Savaşı”na dönüşme tehli-

kesi taşır hale geldi. Bütün İslâm dünyasını sarabil-

me potansiyeli taşıyan bu ciddi tehlikenin baş gös-

termesi üzerine, önceki yıllarda tüm İslâm dünya-

sının âlimlerini, Şii ve Sünni din adamlarını sık sık 

bir araya getiren Mehmet Görmez önce İran’ı ve he-

men ardından da Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Bu 

temaslardan döner dönmez de Diyanet Teşkilatı’na 

karşı önceden hazırlanmış olan bu sinsi komplo 

devreye konuldu…

Küresel Sorunlar, Aşırılıklar ve Denge

Zira Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in 

İran’da yaptığı “Vahdet” merkezli tarihi konuşma, 

İslâm dünyasında ciddi karşılık buluyor ve aynı ek-

sende atılabilecek yeni adımlarla, dökülmekte olan 

kanı durdurmaya medar olabilecek bir çıkış olma 

potansiyeli taşıyordu. Sayın Görmez’in İran’da ko-

nuşmasından aktaracağımız şu pasajların, bu tespi-

ti pekiştireceğini düşünüyoruz:

“Hiçbir strateji, hiçbir siyaset, Müslümanla-

rın birbirini katletmesini önlemekten daha önem-

li değildir… Müslümanların izzet ve onuru tarih-

te hiç olmadığı kadar bugün bizzat birbirlerinin 

eliyle yok edilmektedir... Bu ortam, bütün dünya-

da İslâm ve Müslüman algısını tahrip etmektedir… 

Bugün İslâmofobiyi oluşturmak is-

teyen endüstri, İslâm dünya-

sındaki çatışmaları ve yaşa-

nan manzaraları gösterip 

Müslümanlar aleyhine 

acımasız bir propaganda 

yapmaktadır… Bugün 

maalesef İslâm’ın cahil 

müntesiplerinin, her tür-

lü iman, akıl ve hikmet-

ten uzak terör şebeke-

lerinin… din-i Mübin-i 

İslâm’a verdiği zarar, azı-

lı düşmanların verdiği zararı 

fersah fersah geçmiş bulunmak-

tadır.

Yaşanan acıların, tefrikanın, adavetin sebepleri-

ni sadece dış mihraklarda aramak en kolay yoldur. 

Suçu diğer mezhebin yaptıklarında bulmak da ko-

laycılıktır... Sorunların bir de iç dokumuzu, ima-

ni ve ahlaki dinamiklerimizi, yani bizi ilgilendi-

ren boyutu vardır… İslâm topraklarını kan gölü-

ne çeviren çatışmaların dinin aslından ya da mez-

hep farklılıklarından kaynaklandığı söylenemez... 

Zira bunlar, modern zamanların işgal ve sömürge-

lerinden sonra istibdatların gölgesinde, yoksulluk, 

cehalet ve esaret altında büyüyen yaralı bilinçlerin 

ürünüdür… Zira kin, öfke, ihtiras ve intikam yük-

lü ölümcül kimlikler kendilerini mezhep görüntü-

sü altında meşrulaştırmaya çalışmaktadır... Çevre-
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mizdeki ateş çemberi her geçen gün büyürken, bir-

birimizi suçlamakla onu söndüremeyiz… 

Yetmedi mi bunca akan kan, yetmedi mi bunca 

işkence ve musibetler! Siyonizmin, emperyalizmin 

kıskacında bunca aşağılanma yetmedi mi? Çıkalım 

salonlarımızdan, çıkalım havzalarımızdan, çıkalım 

camilerimizden, tekkelerimizden, Hüseyniyeleri-

mizden. Kalemlerimizi, zihinlerimizi, kalplerimizi, 

gönüllerimizi devreye sokalım. Sesimizi ve çığlık-

larımızı yükseltelim. Ümmetin ocağı yanıyor, Üm-

metin diyarında ateşler yükseliyor. Bu fitneyi sön-

dürmemiz gerekiyor. Akan kan Müslüman kanı! 

Dökülen kan Müslüman kanı olduktan sonra Sün-

ni olmuş Şii olmuş ne fark eder? Kanın Sünnisi Şi-

isi olur mu?...

Mezheplerin amacı Allah’a varan istikameti be-

lirlemektir… Mezhebi dinle aynileştirmek ya da 

mezhep mensubiyetini, İslâm aidiyetinin üstünde 

görmek asla kabul edilemez… Hiç kimse başkası-

nı, İslâm’ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşa-

madığından ötürü tekfir edemez… Mezheplerin di-

nin önüne geçtiği hallerde en çok zarar gören dinin 

bizzat kendisi olmuştur. “Şiilik Sünnilik olmasın” 

demiyorum; “Şii de olsun Sünni de olsun ama hep-

si bir arada tek ümmet olsun” diyorum. Sünni ya 

da Şii olsun, diğerinin mezhebini batıl ve kardeşini 

küfür ile suçlayan bir zihniyet asla iflah olamaz…

Bugün yapılması gereken, tarihin sayfalarında 

yolumuzu kaybetmek, tarihi şahsiyetlerden inti-

kam almak değil, tarihten aldığımız ders ve ibret-

le istikametimizi belirlemektir. Onlar gelip geçmiş 

bir ümmettir... Kıyamet gününde onların yaptıkla-

rından hesaba çekilmeyiz, aksine kendimize, dini-

mize ve ümmetimize yaptıklarımızdan hesaba çe-

kileceğiz… 

Geliniz, fitne tohumlarının zehirli sarmaşık-

lar misali ümmetin boynuna dolanmasına, can da-

marlarımızı kurutmasına izin vermeyelim! Birliği-

mize ve dirliğimize göz diken şer odaklarının kir-

li emellerini; bizi birbirimize düşürmeye çalışanla-

rın oyunlarını bozalım… Müslümanların birbirleri-

nin kanını akıtmalarını engelleyelim. Müslümanın 

Müslümana kanı ve ırzı haramdır… 

Şia ve Sünne arasındaki ihtilafı 14 asırdır çöze-

mediğimize göre ve bundan sonra da çözemeyece-

ğimize göre, Sünnisiyle Şiisiyle ey İslâm ulemâsı, 

geliniz bu ihtilaftan çatışma üretmek yerine fark-

lılıklarımızı olduğu gibi kabul edelim, bunu kanlı 

çatışmalara bahane kılmayalım.

Geliniz, küfrün karşısında tek ses, hainin kar-

şısında tek yürek, zalimin karşısında tek bilek ola-

lım...

Alem-i İslâm’ın gözü üzerimizdedir, Ümmet-i 

Muhammed’in kulağı bizdedir, mazlumların ve bi-

çarelerin eli yakamızdadır! Şehitlerin kanı sarık ve 

cübbelerimize sıçramışken zulme sessiz kalırsak, 

şiddete, teröre “dur” diyemezsek bu en büyük ve-

bal olarak defter-i a’malimize işlenecektir.

Geliniz... Mezhebimizin ve ideolojimizin değil, 

İslâm’ın tevhid anlayışının yayılmasını esas alalım. 

Ülkelerimizin içerde ve dışarda Müslümanların ka-

nını akıtmayı içeren siyasi stratejilerine değil, dini-

mizin rahmet ve esenlik taşıyan evrensel mesajına 

öncelik verelim.

Yâ Rabbi, Sen kalplerimizi birleştir, saflarımızı 

sıkılaştır, mazlum ümmetleri necata erdir, Ümmet-i 

İslâm’ı Tevhid üzere sabit kıl...”

Bu duaya yürekten “Âmin” derken; son olarak, 

meseleye daha genel perspektiften bakmayı da ih-

mal etmemeliyiz. Zira meseleye bu çerçeveden ba-

kacak olursak, şu büyük resmi karşımızda görürüz:

Gerçek şu ki; küresel düzlemde cazibesini ve 

egemenliğini yitirmiş bulunan Batılı yaşam biçimi 

karşısında tek alternatif hayat tarzı olarak insanlığın 

ufkunda parlayan İslâm’ın, yeniden tarihin belirle-

yici aktörü olmasını engellemeye çalışan şer güçler, 

bir yandan Müslümanları terörize etmek, öbür yan-

dan da İslâm’ın itibarını sarsmak için ellerinden ge-

len her şeyi yapmaktadırlar. Dünyada ve Türkiye’de 

İslâm’a olan ilgiyi azaltacak ne kadar “uç” ve “uçuk” 

dini yorum varsa gündeme taşıyan ve hatta destek-

leyen bu şer odakları, buna karşılık “dengeli ve sa-

hih” İslâmî anlayışları ise engellemeyi ve insanların 

nazarında itibarsızlaştırmayı stratejilerinin temel il-

kesi olarak benimsemiş görünüyorlar. Bu bağlam-

da, özellikle son yıllarda İslâmî duyarlığı yaygınlaş-

tırmakta daha etkin rol oynayan Diyanet’i hedef al-

maları tesadüfi değildir. Ancak bu beyhude çabalar 

ve şeytani komplolar Türkiye’de ve dünyada ayak 

seslerini işitmekte olduğumuz İslâmî dirilişi asla 

durduramayacaktır.
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İ ran’a yönelik yaptırımla-
rın kalkmasını kutlamayı hak 

eden en önemli taraf İran halkı-
dır. Zira bu halk altyapısını yıkan 
ve fakirleştiren uzun yaptırım yıl-
larından sonra hali hazırdaki sı-
kıntılarından kurtaracak bazı ka-
zanımlar toplamayı umut etmek-
tedir. Ülkelerinin imkân ve servet-
leri zengin ülkelerdeki halklar dü-
zeyinde yaşamalarına olanak sağ-
lamaktadır.

Nükleer macera İran halkı-
na sorulmadı. Sorulsaydı da kar-
şı çıkardı. Geçen yıllar bunun ah-
makça bir macera olduğunu gös-

teriyor. Çılgın yayılmacı proje böl-
gede tarihi ve coğrafik gerçekleri 
görmezlikten geliyor, tarihin hali 
hazırdaki gerçekleriyle uyuşma-
yan ahmakça tarihi heyecanları 
geri getiriyor.

Nükleer projenin onlarca mil-
yar dolarlık maliyetini ve yaptırım-
ların bedelini ödediği uzun yıllar-
dan sonra İran yöneticileri, yap-
tırımları kaldırmak için bu pro-
jeden vazgeçti. Kendine saygı-
lı bir yönetim olsaydı bu sonuç-
tan sonra istifa ederdi. Yönetim-
den kastım ise Ruhani ve hükü-
meti değil, dini lider Hamaney, 
etrafındaki Devrim Muhafızları ve 
muhafazakârlardır.

Devrim Muhafızları ve 
muhafazakârlar sadece nükleer 
maceraya girmekle yetinmediler 
ve buna maliyeti ağır çılgın yayıl-
macı projeyi de eklediler. Bu pro-
je de diz çökmeye ve nükleer si-
lah hayalini bırakmaya sevk eden 
bir kan kaybına yol açtı.

Burada projenin askeri olma-
masının hiçbir anlamı yok. Zira 
herkes projenin askeri olduğunu 
ve bu yüzden yaptırımların geldi-
ğini biliyor. Ayrıca nükleer prog-
ramın barışçıl olduğu için bıra-
kılmadığı sözünün de bir anla-
mı yok. Askeri yönde hep unutu-
luyor. Askeri yönünü düşünceler 
sahil en azından yakın ve orta va-
dede bunu yapamazlar. Zira yeni-
den yaptırımlar gelecektir.

Şimdi İranlı vatandaşın yönelt-
tiği soru petrol ve başka kaynak-
lardan gelecek gelirlerin dışarıda-
ki maceralar için mi yoksa içerinin 
kalkınması için mi kullanılacağı-
dır? Reformcular Meclis seçimle-
rinde büyük bir başarı elde ede-
medikçe ve dış politikanın pusu-
lasını Arap ve Türk komşularla çö-
züm amaçlı bir yönde değiştirme-
dikçe bu gelirler hem dışarıdaki 
maceralar hem içerinin kalkınma-
sı için kullanılacaktır. Türkiye ve 
Arap komşularla çözüme varılma-
sı Suriye ve Yemen’deki kan kay-
bını ve bölgenin genelindeki yan-
gını sona erdirecektir. 

Komşu ülkeler ve hatta üm-
metin çoğunluğu da aynı soru-
yu yöneltmektedir. Bu ülkeler ve 
ümmet yaptırımların kaldırılması-
nın İran saldırganlığını daha faz-
la arttırmasından endişelenmek-
tedir. Tüm bölge halklarını içere-
cek kayıplarla kanamanın süresi-
nin uzamasından kaygılılar. 

Tüm bu gelişmelerden sadece 
Siyonist oluşum kârlı çıkmaktadır. 
Bu bağlamda Netanyahu’nun çığ-
lığının bir kıymeti harbiyesi yok-
tur. Zira tek bir kuruş harcanma-
dan veya tek bir can kaybı verme-
den İran nükleer programındaki 
askeri boyut ortadan kaldırılmış 
oldu. Ayrıca İran’ın Suriye’deki 
çılgınlığı sebebiyle Netanyahu 
Suriye’nin kimyasal silahlarını da 
elde etti ve Arap Baharı endişe-
sinden kurtuldu. Şimdi Netanya-
hu, İran’ın İsrail’le farklı bir siya-
set gütmesini bekliyor. Bu deği-
şim de İran’daki rejimin önceliği-
nin direniş hikâyesinden mezhep 
devletine dönüşmesi sonrası do-
ğal olarak gerçekleşecektir. Genel 
olarak kazanan Netanyahu’dur. 
İster İran’daki muhafazakârlar 
yeni projelerini devam ettirsin-
ler, ister Batıyla farklı söylem ve 
yaklaşımlarıyla reformcular gelsin 
fark etmez. 

(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 20 Ocak 
2016) 

İRAN’A YAPTIRIMLARIN KALKMASI KİME YARAR?
Yaser EZ-ZEATİRE

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)
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B ölgemizde hâlihazırdaki çe-
kişmelerin öne çıkan özelli-

ği kardeşler arasında çekişmelerin 
ve anlaşmazlıkların körüklenme-
si, düşmanlarla anlaşmaktır. Zira 
Suudi Arabistan ile İran arasında 
bir gerilim yaşanıyor. Arap Birli-
ği Tahran’a karşı Riyad’ın yanın-
da yer alıyor. Mısır ile Türkiye ara-
sında hâkim olan gerginlik medya 
organlarında sıradan haber oldu. 
Son olarak gelecek Nisan ayında 
Ankara’da yapılması öngörülen 
İslâm İşbirliği Teşkilatı zirvesi ha-
zırlıklarında kendini gösterdi. 

İran ile Arap ülkelerinin ço-
ğunluğu arasında köprüler yıkı-
lırken Tahran ile başta Washing-
ton olmak üzere süper devletlerin 
başkentleri arasında köprüler ku-
ruldu. İran Büyük Şeytanla uzlaş-
tı, Suudi Arabistan’daki kardeşler-
le düşmanlaştı ve Körfez ülkeleri-
nin çoğunluğuyla ilişkileri kötüleş-
ti. Tüm bu olan biten gölgesinde 
İsrail liderleri çok hoşnut. Yaşanan 
tüm gelişmelerde en kazanan ta-
raf. Şöyle ki birçok Arap ülkesiyle 
güvenlik işbirliği kapsamı genişle-
di. Kendisi ile Arap komşuları ara-
sında artan dostluk ilişkilerinden 
bahsediyor artık. 

Saygın siyaset coğrafya-
sı öğretim görevlisi Dr. Cemal 
Hamdan’ın meşhur bir söylemi 
vardır. Arzulanan uyanışın ger-
çekleşmesi için bel bağladığı altın 
bölgesel güç üçgeninden bahse-
der. Sömürge Stratejisi ve Özgür-
leşme adlı kitabında Arap dünya-
sı ve Ortadoğu’da doğal güç mer-
kezlerini ele alır, Türkiye ve İran’la 
birlikte bölgesel güç üçgeninde 
Mısır’ın yer aldığını ifade eder. 
Arap dünyası haritasına dair açık-
layıcı bir resim çizer. Bu haritada 
Maşrik ve Mağrip’teki güç üçgen-
lerini açıklar. Bu iki üçgenin üze-

rinde de bahsini ettiğimiz ülkele-
ri kapsayan bölgesel üçgen bulun-
maktadır. 

Hali hazırdaki haritalar Dr. 
Hamdan’ın temennisini ve ümme-
tin geleceğini hayal edenleri boşa 
çıkardı. Zira bölgesel güç üçgeni-
nin düğümü çözüldü. Daha da kö-
tüsü yaşandı. Birbirimize karşı o 
kadar düşmanlaştık ki neredeyse 
Sünni Osmanlılar ile Şii Safeviler 
arasında 16. ve 17. yüzyıllardaki 
savaş atmosferine yaklaştık. 

Hâlihazırdaki çekişme Arap 
dünyasının içinde bulunduğu boş-
luğun boyutunu gözler önüne 
serdi. Çekişme pusulayı ve doğ-
ru stratejik bakışı kaybettirdi. Bu 
boşluk içinde olgun akıl bulun-
maz Hint kumaşı oldu. Arabulucu-
luk ve bakış açılarını yakınlaştırma 
rolü oynayanları kaybettik. Ger-
ginliğin sürmesi ve çekişmenin kö-
rüklenmesinin sonucu olarak böl-
gede başka stratejik sorunların çö-
zümü yönündeki çabalar başarısız 
oldu ve daha da zorlaştı. Sadece 
İsrail’in işgal altındaki Filistin top-
raklarında sürdürdüğü vahşetten 
bahsetmiyorum. Ayrıca Suriye, 
Yemen ve Libya’da önemli başka 
bölgesel sorunları kast ediyorum. 

BM genel sekreteri çekişme 
bölgelerine yangınları söndürme-
ye çalışacak temsilciler atama-

yı alışkanlık edindi. Şimdi Suriye, 
Yemen ve Libya’daki tutuşan dos-
yaların düğümünü çözmeye çalı-
şan üç temsilcisi var. Suudi Arabis-
tan ile İran veya Mısır ile Türkiye 
arasındaki yangınları söndürmeye 
çalışan birileri var mı bilmiyoruz? 
Amerikalıların bu ülkeleri yatıştır-
mak için oynadığı rolden bahse-
den haberler olduğu doğru ancak 
bu çabaların şu ana kadar bir etki-
sinin olduğunu görmedik. 

Bu çabaların, amaçları konu-
sundaki görüşümüz ne olursa ol-
sun hiçbir sonuç getirmeyecektir. 
Zira itiraf etmeliyiz ki Arap dünya-
sında bu gibi durumlarda başvu-
rulacak bir ‘abi’ yok. Tabi bu du-
rum arabulucu ülkelerin deneyim-
sizlikleriyle ilgili soruyu da görme-
mize engel değil. Burada özellikle 
de Cezayir ve Umman’ın arabulu-
culuğundan bahsediyorum. 

Arap Birliği ve İslâm İşbirliği 
Teşkilatı genel sekreterliğinin oy-
nayacağı ortak bir rol önerme-
yi düşündüm ancak bu iki kuru-
mun bağımsız olmadığını anla-
yınca vazgeçtim. Her halükârda 
en önemli konu bu yangının ken-
di başına bırakılmaması ve Arap 
dünyasının seyirci kalmaması. Hal 
böyleyken akil ve olgun insanların 
izini bulamıyorum. Bu olgun ve fe-
rasetli sesi bulabilmemiz için Arap 
dünyasında bir mucizeye mi muh-
tacız? 

(Mısır gazetesi Şuruk, 10 Ocak 2016)

ALTIN ÜÇGENE (TÜRKİYE, MISIR VE İRAN) ELVEDA
Fehmi HÜVEYDİ 
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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden 
bir anda ve hiçbir ön belirtilerini 
sunmaksızın ABD ve Türkiye’nin 
Suriye’de siyasi çözüme varılama-
dığı takdirde askeri çözüme hazır 
olduğunu açıkladı. Doğal olarak 
Suriye’de siyasi çözümlerin başa-
rı şansı zayıf görülüyor. Peki, özel-
likle de Cenevre’deki toplantıla-
rın başarısız olması halinde aske-
ri müdahale şu an mümkün mü? 

Bazıları cevap vermekten kaç-
sa da veya inkâr etse de yanıt ol-
dukça basit. Şu an Suriye’deki sa-
dece askeri çözüm var zaten. Me-
sele pek izahata ihtiyaç duymu-
yor. Zira Rusya’nın Suriye’de yap-
tıkları askeridir. Keza İran’ın da. 
Tahran ve Suriye’de kendi hesa-
bına çalışan Şii milislerin yaptığı 
da askeridir ve hatta saldırgan-
dır. Devrim patlak verdiğinden bu 
yana Beşşar Esed rejiminin yaptı-
ğı da saldırganlıktır; Suriyelilere 
karşı cinayettir ve askeridir. Aynı 
şey Türkiye’nin Suriye’deki mü-
dahaleleri için de geçerlidir. Suri-
ye muhalefetinin kendisini savun-
ma bağlamında yaptıkları da aske-
ridir. DAEŞ’e karşı ABD yönetimin-
de bir uluslararası koalisyon var-
dır. Şu an Suriye’de her eylem as-
keridir. O halde nasıl oluyorsa şim-
di askeri müdahale imasında bu-
lunuluyor ve hangi hakla Rusya, 

kendi uçakları savunmasız sivilleri 
ve muhalefeti hedef alırken ABD 
başkan yardımcısının açıklamaları-
nı kınayabiliyor? 

Dolayısıyla şu an Suriye’de 
olan biten askeridir. Bu yüzden 
ABD’nin orada askeri güç kullana-
cağı imasında bulunması anlam-
sızdır. Birileri şöyle diyebilir: Ta-
mam güzel de ne yapılması gere-
kir? Bu sorunun da yanıtı olduk-
ça basittir. Zira şu an istenen cid-
diyet ve sorumluluktur. Amerika-
lılar Suriye’de ve tüm bölgede, 
özellikle de Irak’ta bunu yapmadı-
lar. İranlılar, Rusya, Esed ve keza 
DAEŞ bu ciddiyet ve sorumluluğu 
ortaya koydular. Amerikan ciddi-
yetsizliği, Suriye ve başka krizle-
rin gelecek yeni ABD başkanının 
sorunu olacak derecede zaman 
harcama girişimi Rusları Suriye’de 
müdahaleye sevk etti, İranlıları ce-
saretlendirdi ve Esed’in daha faz-
la zaman kazanmak için İran-Rus 
kartlarını oynamasını sağladı. 

Bu yüzden tüm bu yıkım ve 
kan ortasında Suriye’de diploma-
tik çözümlerin başarısını hayal et-
mek zor. Esed’i savunan taraflar 
ödenecek ağır bir bedel olduğu-
nu anlamalılar. Suriye’de akan ka-
nın sebebi olmayı sürdürürlerse 
bunun sorumluluğunu taşıyacak-

lardır. Ayrıca ABD başkan yardım-
cısının askeri müdahale imasında 
bulunması önemli değil. Zira ABD 
yönetiminin hiçbir doğruluğu kal-
madı. Özellikle de Obama yöne-
timi, Obama’nın kendisinin Esed 
için belirlediği kırmızıçizgileri yeri-
ne getirmedi. Esed bu kırmızıçiz-
gileri bir kere değil, defalarca aştı. 

Buradan hareketle hikâye as-
keri müdahale imasında bulun-
mak veya Arap-Batılı güçleri gön-
dermekle tehdit etmek değil. Asıl 
hikâye ABD yönetiminin ciddi-
yet boyutudur. Ortada Washing-
ton Esed’e ve arkasında duranla-
ra oyunun kurallarının değiştiği 
yönünde açık mesajlar göndere-
bileceği birçok adım var. Uzatıla-
cak havuçlar olduğu gösterilecek 
sopa da var. Obama’nın şu ana 
kadar yapmadığı bu. Bu yüzden 
Biden’in tehditlerinin hiçbir kıyme-
ti harbiyesi yok. Her şeyin askeri 
olduğu Suriye’de sözler değil fiil-
ler etkilidir. 

(Şarkulevsat gazetesi, 24 Ocak 2016)

ABD VE SURİYE’DE ASKERİ ÇÖZÜM
Tarık EL-HUMEYİD 

F ilistinliler ‘bu bir gençlik dire-
nişi’ diyorlar, İsrailliler ise ‘te-

rör’ diyor. Rakamlar yalan söyle-
mez. Dört ay önce Filistin saldırıla-
rı başladığından bu yana 29 İsrailli 
öldürüldü ve 200’den fazla Filistin-
li. Bu tam bir Nazi oranı. Yerleşim-
ci hükümet işgal ediyor, öldürüyor 
ve yıkıyor. 

ABD’nin İsrail büyükelçisi yerle-

şimleri eleştirdiği, Filistinliler ve İs-
railliler için yasalar olduğunu belirt-
ti. İki devletli çözümün yerleşim bi-
rimleri varken başarılı olmayacağını 
ifade etti. Sonuç: İsrail terörü Ame-
rikalı Yahudi büyükelçiye karşı. 

Neredeyse aynı zaman dilimi 
içinde Avrupa Birliği Dış İlişiler Ko-
misyonu AB ile İsrail arasındaki an-
laşmaların işgal topraklarında ge-

çerli olmadığını açıkladı. Bu yüz-
den AB yerleşimlere ait ürünlerin 
bu bölgeye işaret eden etiketler ta-
şımasında ısrar ediyor. 

Öncesinde Almanya İsrail’e be-

İŞGALE RAĞMEN FİLİSTİN DİRENİŞİ SÜRÜYOR
Cihad EL-HAZİN 
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A merikan, Rus, İngiliz ve Fran-
sız kara güçlerinin güvenliği 

ve istikrarı sağlamak için Libya’ya 
vardığından bahseden haberlerin 
sayısı artıyor. Birçokları için anla-
şıldığı üzere mesele orada artan 
DAEŞ tehlikesini ortadan kaldır-
mak. DAEŞ savaşçılarının Libya 
petrol hilalini ele geçirme endişesi 
tırmanıyor. Sirte vilayetindeki yeni 
merkezinden hareketle DAEŞ, Ras 
Lanuf, Rika, Züveytina ve başka 
petrol kentleri ve tesislerine saldı-
rılar gerçekleştirdi. 

ABD genelkurmay başkanı 
son yaptığı açıklamada Libya’da 
DAEŞ’in yayılmasını durdurmak 
için askeri harekâta ihtiyaç oldu-
ğunu belirtti. İngiliz ve Fransız 
güçleri Tobruk kentinin güneyin-
deki Cemal Abdunnasır askeri üs-
süne ulaşırken Amerikan güçleri 
Trablus kentinin doğusundaki bir 
başka üsse vardı. İroni bu güçle-
rin eski lider Kaddafi’nin adını ta-
şıyan askeri üsse varmasında sak-
lı. Kaddafi yabancı güçlere şiddet-
le karşı çıktı, 1969 Libya devrimi-
ni gerçekleştirdi ve Trablus yakın-
larındaki Amerikan üssünü kapat-
masını kutladı. 

Şu ana kadar sayıları 500 as-
kere varan bu güçler gelmeden 
önce birçok haber basına sız-
dırıldı. İngiliz Daily Telagraphy 
gazetesi DAEŞ lideri Ebu Bekir 
Bağdadi’nin Irak ve Suriye’de Ba-

tılı istihbarat organlarından kaç-
mak için Sirte kentine intikal etti-
ğinden bahsediyordu. Bu haber-
ler bizlere 2003’te Irak’taki Ame-
rikan işgali öncesi sızdırılan ve kit-
le imha silahlarından bahseden 
haberleri anımsatıyor. Bu tür ha-
berler NATO’nun Libya’ya müda-
halesine zemin hazırlamış ve o va-
kit Albay Muammer Kaddafi reji-
minin suçlarından bahsedilmişti. 

Bağdadi gibi Rusya, ABD, Fran-
sa ve İngiltere’nin yanı sıra İran, 
Suudi Arabistan, Suriye ve Irak is-
tihbaratları da dâhil yüzlerce istih-
baratın peşinde olduğu bir şahsın 
Rakka’daki gizli karargâhından ta-
şınıp Libya Sirte kentine gelmek 
için uçağa nasıl binebildiğini bile-
miyoruz. Tüm bu istihbaratları aş-
mış, onları şaşırtıp yönetim merke-
zini Sirte kentine taşıyabildiyse bu 
onun dahi bir adam ve lider oldu-
ğunu, güçlü istihbaratların ise ba-
şarısız ya da Bağdadi ve örgütüyle 
işbirliği içinde olduğunu gösterir. 
Bu tür iddiaları ve haberleri doğ-
rulamamız zor. Zira Bağdadi’nin 
Amerikan hava operasyonların-
dan birinde veya Irak ordusunun 
saldırılarında yaralandığı veya öl-
dürüldüğü yönünde okuduğumuz 
haberler bu iddianın yalan boyu-
tunu gösteriyor. 

Libya’da ABD-Avrupa-Rusya 
müdahalesi şayet doğruysa DAEŞ 
tehlikesini Libya’yı istila etmenin 

ve işgalci güçler arasında bölüş-
türmenin gerekçesi olarak kullan-
manın sonucu olarak gerçekleş-
mektedir. DAEŞ ve başka aşırı si-
lahlı milisler NATO’nun müdaha-
lesi, Libya devlet kurumlarını çö-
kertmesi ve kanlı kaosun hâkim 
olduğu başarısız bir devlete dö-
nüştürmesi sebebiyle Libya’ya gel-
di ve nüfuzlarını güçlendirdiler. 
Şimdi yöneltilen soru şu: Öngörü-
len yeni askeri müdahale sonrası 
Libya’nın içine düşeceği şartlar ne 
olacak ve halkından kaç kişi öldü-
rülecek? 

NATO’nun 2011’de Libya’ya 
yönelik müdahalesine karşı çıktık. 
2003’te ABD’nin Irak savaşına da 
karşı çıkmıştık. Gerekçesi ne olur-
sa olsun Libya’da yeni askeri mü-
dahaleye de karşı çıkmakta tered-
düt etmeyiz. Çünkü bu müdahale-
ler ülkelerimi yıktı, zenginlik kay-
naklarımızı gasp etti, aşırı grup-
lara uygun zeminler hazırladı ve 
mezhepçi fitnenin tohumlarını 
ekti. Bu müdahaleye DAEŞ’i koru-
mak için değil müdahalecilerin ni-
yetlerine güvenmediğimiz için kar-
şı çıkıyoruz. 

Bizler yeni komploların eşiğin-
deyiz. Bu komploların ana ayağı 
Amerikan, batılı ve doğulu aske-
ri müdahalelerdir. Hedef ise has-
ta Arap dünyasını ve ülkelerimizin 
servetlerini bölüşmek. Maalesef 
kendi içimizden bize karşı çalışan-
lar var. Bu komplolarla işbirliği ya-
pıyorlar, kılıf ve destek sağlıyorlar. 

(Rayulyevm gazetesi, 23 Ocak 2016)

BAĞDADİ LİBYA’DA MI?
Abdulbari ATWAN 

şinci deniz altısını gönderdi. Görü-
nen o ki Almanlar Filistinlilere yöne-
lik Nazi suçlarını inkâr ediyor. Ayrı-
ca İsrail, İsraillileri bıçakla yaralayan 
gençleri önce öldürüyor ve ardın-
dan evlerini yıkıyor. Kudüs’ün Ha-
lidiye semtinde İsrailliler Filistinlileri 
evlerinden kovmak istiyorlar. İddia-
ları da bu evlerin İsrail’in kurulduğu 
1948’den önce Yahudilerin malı ol-
duğu yönünde. 

Bu mantığı kabul ediyor ve 
başka şekilde uyguluyorum. 
Filistin’deki Yahudilere 1948 son-

rası Filistinlilerden çaldıkları veya iş-
gal ettikleri tüm ülke verilmeli. Son-
rasında atalarının geldiği Doğu ve 
Orta Avrupa veya Kafkas dağlarına 
dönsünler. 

Bunlar Filistin’de yaşananlarla 
ilgili başlıklar. Araplar ise birbirleri-
ni öldürüyorlar ve teröristlerin gün-
lük cinayetler işlemesine imkân ta-
nıyorlar. 2014’in ilk ayı ile 2015’in 
onuncu ayı arasında Irak’ta 18 bin 
sivilin öldürüldüğünü okuyorum. 
36 bin kişi de yaralanmış. Yezidi-
lerden 3500 ‘cariye’ alınıp satılıyor. 

Bu çok önemli bir konu. Bir o 
kadar da Suriye ve Libya’da yaşa-
nıyor. Ancak burada sorun Arap-
ların ‘birincil sorunu’ yani Filistin’i 
unutmaları. Bu sorun artarak de-
vam ediyor. 

Öldürmek ve evlerin yıkılması 
Filistinlilerin azmini kırmıyor. Zira 
yaptıkları eylemler ölümü zillet için-
deki hayata tercih ettiklerini göste-
riyor. İsrail’in uygulamaları ısrarları-
nı arttırıyor. İsrail şiddeti Filistin şid-
detinin sorumlusudur. 
(El-Hayat gazetesi, 24 Ocak 2016) 
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T ürkiye İsrail kurulduktan sonra onu tanıyan 

halkının çoğunluğu Müslüman olan ilk devlet 

olmuştur ve iki ülke arasında resmi ilişkilerin baş-

lama yılı 1949’dur. İlişkilerin başladığı yıldan bu 

yana iki ülke arasında askeri, ticari ve diploma-

si başta olmak üzere birçok alanda güçlü ilişkiler 

kurulmuştur. 1958 yılında İsrail başbakanı David 

Ben Gurion ve Türkiye Cumhuriyeti başbakanı 

Adnan Menderes bir araya gelip bölgesel düzey-

de askeri ve siyasi dayanışma konusunda önem-

li adımlar atmışlar, antlaşmalar imzalamışlardır. 

1950 yılında Süveyş krizi sonrasında Türkiye’nin 

İsrail büyükelçiliğindeki temsil derecesi 26 Ka-

sım 1956 tarihinde maslahatgüzarlık seviyesine 

indirilmiş, daha sonra ilişkilerde yaşanan olum-

lu gelişmelere paralel olarak 1963 Temmuz ayın-

da temsil derecesi yeniden elçilik düzeyine yük-

seltilmiştir. Bununla birlikte İsrail’in Ortadoğu’da 

barış ve istikrarı olumsuz etkileyen politikaları 

ilişkilerde zaman zaman sorunlara neden olmuş-

tur. 1967 yılında Türkiye altı gün savaşları sonra-

sı Arap ülkelerinin safında yer almış, İsrail’i kına-

mış ve İsrail’e işgal ettiği alanlardan çekilme çağ-

rısı yapmıştır.1 

1 Ocak 1980 itibariyle temsil derecesi yeni-

den Büyükelçilik seviyesine yükseltilmiştir. An-

cak 1980 yılında İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilha-

kı ve Kudüs’ü ebedi başkent ilan etmesi üzerine, 

30 Kasım 1980 tarihinde temsil seviyesi bu defa 

İkinci Kâtip seviyesine düşürülmüştür. 1990’la-

rın ilk yarısında İsrail-Filistin sorununda Madrid 

Konferansı’yla oluşmaya başlayan olumlu tablo-

nun da etkisiyle 1991 yılında diplomatik ilişkiler 

yeniden Büyükelçi seviyesine yükseltilmiştir. Söz 

konusu dönemden itibaren Türkiye-İsrail ilişkile-

ri 2008 yılına kadar istikrarlı bir biçimde gelişme 

kaydetmiştir. 2 

2004 yılında Türkiye’de HAMAS’ın kurucu-

su ve Filistin direnişinin önemli isimlerinde Şeyh 

Ahmed Yasin’in katlinden İsrail’i sorumlu tutan 

ülkelerden biri olmuş ve kınamıştır. 1987 yılın-

dan beri Türkiye’nin belirgin biçimde tarafında 

yer aldığı Filistin’e 2008-2009 yılında (Gazze’ye) 

İsrail müdahalesi iki taraf ilişkilerini bir hayli ger-

miştir. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargo Tür-

kiye tarafından her defasında ‘devlet terörü’ olarak 

nitelenmiş ve kınanmıştır.3 

Bölgedeki gelişmelerin, doksanlarda olduğu gibi Türkiye-Suudi Arabistan-İsrail üçlüsünü 
birbirine yakınlaştırdığını gözlemlemek mümkündür. İsrail ile Suudi Arabistan’ın geçmişe 
kıyasla bugün resmi-aleni olarak görüşmeleri bu yakınlaşmanın göstergelerinden biridir. Bu 
bağlamda üç ülkenin yakınlaşması neticesinde gerek Türkiye’nin bölgede daha etkin olmasında 
gerekse özellikle İsrail ile yakınlaşmadan dolayı Amerika’nın, bölgedeki gelişmelere ilişkin 
Türkiye’yi daha güçlü desteklemesi noktasında katkısının olması kuvvetle muhtemeldir.

Son Dönem Gelişmeler Işığında
TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

M. Samet TOMAKİN
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One Minute, Mavi Marmara ve Sonrası

2009 yılında başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

Dünya Ekonomik Forumu-Davos zirvesinde İs-

rail cumhurbaşkanı Şimon Peres’in yüzüne kar-

şı İsrail’i sert biçimde kınayan bir konuşma yap-

mış ve toplantıyı konuşması sonrası terk etmiş-

tir. Bu olay sonrası iki taraf arasında ilişkileri ge-

ren bir diğer hadise, özellikle Davos zirvesi sonra-

sı Türkiye’de gösterime giren dizilere yönelik ol-

muştur. Nitekim 2009 Ekiminde yayınlanan “Ay-

rılık” isimli dizide İsrail askerlerinin Filistinli ço-

cuk ve yaşlı Arapları öldürdüğü sahneler İsrail ta-

rafından tepkiyle karşılanmıştır. Dönemin İsra-

il Dışişleri bakanı Avigdor Liberman Türkiye’yi ve 

dizi yapımcılarını kınamıştır.4

2010 yılında HAMAS lideri Halid Meşal’in Tür-

kiye ziyareti ilişkileri yeniden germiştir. Dönemin 

İsrail Dışişleri bakanı Danny Ayalon’un, dönemin 

İsrail büyükelçisi Oğuz Çelikkol’a Kurtlar Vadisi 

dizisinin İsrail’e yönelik sahnelerinden rahatsızlık 

duyduklarını belirtmesi, büyükelçiyi kendi kol-

tuğuna göre alçak bir koltukta oturtması, odaya 

Türk bayrağı asılmaması kriz yaratan bir diğer ha-

dise olmuştur. Hatta Ayalon’un bu esnada, “Bura-

da dikkat etmeniz gereken en önemli şey, gördü-

ğünüz gibi biz yüksekte oturuyoruz, o ise düşük 

koltukta oturuyor. Odaya bayrak asmadık ve gül-

müyoruz, gayet ciddiyiz.” dediği iddia edilmiştir.5

İlişkilerin bozulduğu Gazze kuşatması ve Mavi 

Marmara baskınına kadar Türkiye bölgede önem-

li bir arabuluculuk fonksiyonu görmüş ve bu du-

rum gerek İsrail gerek Filistin ve Suriye tarafından 

memnuniyetle karşılanmıştır. 31 Mayıs 2010 tari-

hinde Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan 6 

gemiden oluşan ve içinde 37 farklı ülkeden 663 

aktivisti taşıyan konvoy gemilerinden Mavi Mar-

mara isimli gemiye uluslararası sularda İsrail as-

keri birlikleri tarafından baskın düzenlenmiş, dü-

zenlenen baskında 10 Türk aktivist öldürülmüş ve 

birçok kişi yaralanmıştır. Bu durum iki ülke ara-

sında ilişkileri germek bir yana ilişkilerin uzunca 

bir süre başta askeri ve siyasi olmak üzere birçok 

alanda kopmasına neden olmuş ancak ticari ilişki-

ler devam etmiştir. Özellikle BM insan hakları ko-

misyonunun yanı sıra olayı araştırmak üzere BM 

bünyesinde bulunan “Palmer Komisyonu” isimli 

komisyon kurulmuş, Cenevre merkezli insan hak-

ları komisyonu Türkiye’yi haklı bulmuş, dönemin 

Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu İsrail’le ilişkile-

rin dondurulduğunu ve İsrail büyükelçisinin geri 

çekileceğini açıklamış, başbakan Recep Tayyip Er-

doğan saldırıyı devlet terörü olarak nitelemiştir.6 

İlişkilerin kopması sonrası Türkiye tarafından iliş-

kilerin normalleşmesi için üç şart koşulmuştur; 

bunlar: İsrail’in özür dilemesi, ikincisi ölenlerin 

ailelerine İsrail’in tazminat ödemesi ve sonuncu-

su da İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargonun 

kaldırılmasıdır.7 Türkiye’nin şartlarına ilişkin İsra-

il başbakanlığı tarafından,Türkiye ile ilişkilerin za-

man içerisinde düzeltilebileceğine ve bu doğrul-

tuda İsrail’in çaba göstereceğine ancak özür dilen-

meyeceğine ilişkin açıklama yapılmıştır.8 

Mavi Marmara baskını sonrası Türkiye’nin 

İsrail’e yönelik sert tavrı devam etmiştir. 2013 yı-

lında Viyana’daki BM konferansında Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Siyonizm’i insanlık suçu olarak nite-

lendiren, dahası Faşizm ve İslamofobya ile bir tu-

tan açıklamalarına İsrail sert tepki göstermiş, Şi-

mon Peres açıklamaları ‘nefret söylemi’ olarak ni-

telemiştir. Erdoğan daha sonra benzeri açıklama-

lar yapmaya devam emiş, ancak antisemitizme de 

karşı olduğunu her defasında dile getirmiştir. 9 
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İsrail’in özür dilememek noktasındaki tav-

rı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ABD Başka-

nı Obama’nın İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret sı-

rasında 22 Mart 2013 tarihinde, Recep Tayyip 

Erdoğan’ı telefonla arayarak; İsrail tarafından 

Mavi Marmara saldırısıyla ilgili olarak yürütülen 

ve bir dizi operasyonel hatanın yapıldığına işaret 

eden soruşturma ışığında, can kaybına veya ya-

ralanmaya yol açan her türlü hatadan dolayı İs-

rail adına Türk halkından özür dilemesiyle son 

bulmuş ve İsrail, hayatını kaybeden vatandaşları-

mızın ailelerine tazminat ödemeyi de kabul etti-

ğini beyan etmiş, ayrıca, sivil halkın kullanacağı 

malların Gazze dâhil Filistin topraklarına girişine 

ilişkin kısıtlamaların esas itibariyle kaldırıldığı ve 

sükûnet devam ettiği müddetçe bu durumun de-

vam edeceğine ilişkin taahhütte bulunulmuştur.10 

Ancak geride kalan dönemde bu vaatlerin sözde 

kaldığını, kayda değer kalıcı bir mesafe kat edil-

mediğini söylemek mümkündür. 

Bölgesel Gelişmeler ve Yeni Durum

Aralık 2015 tarihinde Erdoğan’ın “İsrail’le bir-

birimize ihtiyacımız var”, akabinde İsrail radyo-

suna “İsrail’le ilişkiler düzeltilebilir” açıklamala-

rı resmi düzeyde iki ülkenin yeniden görüşmele-

re başlamasının miladı olmuştur.11 Türkiye’nin bu 

adımlarına İsrail’den de karşılık gecikmemiş, Isra-

il Dışişleri Bakanlığı müsteşarı General Dore Gold, 

“İsrail Türkiye’yle hep istikrarlı ilişkilere sahip ol-

mak istemektedir ve mütemadiyen bunu sağlama-

nın yollarını aramaktadır” demiştir. Dışişleri baka-

nı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmelere ilişkin, “Şart-

larımızdan biri yerine geldi. Diğer iki şartın yeri-

ne gelmesi için uzmanlar düzeyinde bu tür görüş-

meler oluyor” demiş, ancak henüz somut bir adım 

atılmadığını da sözlerine eklemiştir. 12 Görüşmele-

rin içeriğine ilişkin İsrail tarafından da bir açıkla-

ma yapılmış, Netanyahu’nun özel temsilcisi Dore 

Gold yaptığı açıklamada bölgede meydana gelen 

ekonomik, güvenlik ve bölgesel çıkarlar gibi ge-

lişmelerden dolayı iki ülkenin çıkarlarının çakış-

tığını belirtmiş, “Bir uzlaşmanın uzak olmadığına 

inanıyorum, ancak nihai anlaşma için bir tarih be-

lirlemiş değiliz. Bölgesel durum bize önemli ko-

nularda anlaşmaktan başka bir seçenek bırakmı-

yor, ekiplerimiz bu temelde çalışıyor” demiştir.13 

İki ülkenin yeniden görüşmelere başlanmasına 
bölge ülkeleri tarafından da tepki gösterilmiştir. 
Nitekim Haaretz gazetesine göre Mısır, İsrail bü-
yükelçiliğini arayarak izahat istemiş ve İsrail’den 
Türkiye’yi Gazze’den uzak tutması istenmiştir. İs-
rail Dışişleri bakanlığı bir soru üzerine Mısır’ın 
izahat istediğini doğrulamıştır.14 

İsrail ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın 
bölgede oluşturulmaya çalışılan yeni siyasi, eko-
nomik denklemlerin bir sonucu olarak değerlen-
dirilmesi gerektiği söylenebilir, bu bağlamda böl-
gedeki son gelişmelere ve oluşan denklemlere göz 
atmak yerinde olacaktır. Hatırlanacağı üzere böl-
gedeki güç dengelerinin değişmesinde ve yeniden 
şekillenmesinde kimilerine göre “Arap Baharı”, ki-
milerine göre “Arap Uyanışı” gibi farklı şekiller-
de isimlendirilen süreç dönüm noktalarından biri 
olmuştur. Nitekim bu süreç sonrasında bölgede, 
başta Mısır, Libya ve Tunus olmak üzere özellik-
le Arap ülkelerinde yaşanan yönetim değişikleri, 
otoriter yönetimlerin devrilmesi ve devrim sonra-
sı bölgede meydana gelen karışıklıklar, çatışmalar 
ve yapısal dönüşümler yeni denklemlerin oluşma-
sına neden olmuştur. Arap uyanışı öncesi, bölge-
de son derece etkin bir konumda bulunan Türki-
ye, son gelişmelerle birlikte ve özellikle Suriye iç 
savaşı sonrası oluşan tabloda bu etkinliğini yitir-
miştir.

Mısır’da AK Parti tarafından desteklenen Müs-
lüman Kardeşler hareketinin darbe ile yönetim-
den indirilmesi, Libya’da Kaddafi’nin devrilme-
sinden bu yana geçen süreçte halen ülkede istik-
rarın kurulamamış olması, hatta durumun daha 
da kötüleşmesi, ülkede Tobruk ve Trablus mer-
kezli iki farklı hükümetin oluşması, bu denklem-
de yine Türkiye’nin desteklediği Trablus merkezli 
İslâmcı hükümete kıyasla Batı tarafından da des-
teklenen ve Libya’nın meşru temsilcisi olarak ad-

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
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dedilen Tobruk hükümetinin görece ülkede daha 
etkin konumu, Tunus’ta her ne kadar devrim son-
rası istikrarlı-demokratik denebilecek yeni bir 
düzen oluşsa da devrim sonrası yapılan seçimle-
ri kazanan ve AK Parti tarafından da desteklenen 
Nahda hareketinin sonraki seçimleri kaybetmesi, 
Suriye’de beş yıldan bu yana halen devam eden iç 
savaş ve ülkede Türkiye’nin beklentilerinin aksi-
ne karşı olduğu Baas rejiminin-Esed yönetiminin 
iktidardan düşmemesi gibi etkenlerin bu olum-
suzlukların temel sebeple-
rinden bazıları olduğu söy-
lenebilir. 

Özellikle Suriye’deki iç 
savaş, Türkiye açısından 
bugünkü durumun ortaya 
çıkmasında önemli mihenk 
taşı olmuştur. Esed yöne-
timini de belirgin biçimde 
destekleyen Rusya-İran ek-
seni -bunlara Irak merke-
zi yönetiminin destek ver-
mesiyle de- bölgenin şekil-
lenmesinde en etkin taraf-
lardan biri haline gelmiş-
tir. Buna karşın Suudi Ara-
bistan, Türkiye ve Katar gibi 
ülkelerin ayrı bir grup oluş-
turduğu ve zaman zaman 
ortak çıkarları doğrultusun-
da hareket etseler de Rusya-
İran ekseni kadar etkin bir-
liktelik sergileyemedikleri 
söylenebilir. Suriye savaşın-
da Türkiye’nin aldığı keskin 
pozisyon ile, Rusya-İran-
Çin üçlüsünün aldığı tavrın 
farklı olmasının Türkiye’nin 
bölgede yalnızlaşmasına ne-
den olmaktadır. Başta Amerika olmak üzere Batı-
lı devletlerin Suriye konusunda özellikle eylem-
sel düzeydeki ikircikli tavrı da Türkiye’yi Suriye 
konusunda daha da yalnızlaştırmış, olaylar girift 
hale gelmiştir. Rusya-İran ve Çin üçlüsüyle her 
ne kadar Suriye konusunda henüz anlaşılamamış 
olsa da son döneme kadar diplomatik ilişkilerin 
devam etmesi en azından sorunun çözümü nok-
tasında bir umut vermekteydi. Ancak son dönem-

de Rusya’nın Suriye’deki iç savaşa fiilen müdaha-
le etmeye başlaması Türkiye ile Rusya’yı karşı kar-
şıya getirmiş, Rus uçağının Türkiye tarafından dü-
şürülmesi Rusya ile ilişkileri adet kopma noktası-
na getirmiştir. Türkiye bölgede yeni ittifak arayış-
larına hız vermiştir.

Son dönemde Türkiye’nin daha sıkı yakın 
ilişkiler kurmaya yöneldiği ülkelerden biri Suu-
di Arabistan olmuştur. Suudi Arabistan’da Kral 
Abdullah’ın ölümü sonrası Kral Selman’ın iş ba-

şına gelmesi ve yönetimde 
köklü değişikliklere gitme-
si, bu bağlamda Mısır’daki 
darbe sürecine destek ve-
ren veliaht Mukrin gibi dar-
be destekçisi isimlerin yö-
netim kadrosundan çıka-
rılması, Kral Selman’ın bi-
rincil tehdit olarak İran’ı 
görmesi Türkiye’nin Suu-
di Arabistan’la yakınlaşma-
sında son derece etkili ol-
muştur.15 Nitekim Suudi 
Arabistan’ın Yemen’de Şi-
ilere yaptığı operasyon ve 
İran ile son dönemde tan-
siyonun yükselmesine se-
bep olan aralarında Şeyh 
Nimr’in de bulunduğu 47 
kişinin idam edilmesi bu 
bağlamda değerlendirilebi-
lir. Türkiye’nin İran’ın böl-
gedeki yükselişinden ve et-
kinliğinden rahatsızlık duy-
duğu, Suudi Arabistan’la 
bu hususta hemfikir oldu-
ğu, İran karşıtlığından do-
layı yeni Suudi yönetiminin 
Suriye’de Türkiye’ye destek 

verme eğiliminde olmasının bu yakınlaşma etki-
sinin olduğu özellikle belirtilmelidir. Bu süreçte 
Türkiye ile Suudi Arabistan’ın Suriye konusunda 
ortak hareket emek üzere birtakım antlaşmalar-
görüşmeler yaptıkları medyaya yansımış ve yetki-
lilerce de doğrulanmıştır.16 

Türkiye haricinde benzeri bir yalnızlık duru-
mu İsrail için de geçerlidir. Başta İran ve Arap dev-
letleri olmak üzere bölgedeki ülkelerin İsrail’e be-

Türkiye Mavi Marmara baskı-
nı sonrası İsrail’le ilişkilerin nor-
malleşmesi için üç şart koşmuş ve 
normalleşmenin ancak bu şartla-
rın sağlanmasıyla mümkün ola-
bileceği söylenmiştir. Dolayısıyla 
İsrail’in bu üç şartı da kabul 
etmesi halinde ne olacaktır? Söz 
konusu durumda Türkiye’nin 
sözünde durması ve ilişkilerin 
normalleşmesine yanaşması 
mı yoksa sözünde durmayarak 
şartlar yerine geldiği halde hiç-
bir biçimde normalleşme yolun-
da adım atmaması mı tutarlı-
lıktır? Kaldı ki İsrail hâlihazırda 
Türkiye’nin özür ve tazminat 
şartını kabul etmiş ve abluka-
nın kaldırılması noktasında da 
mesafe kat edilmiştir ve görü-
nen o ki iki tarafın anlaşması da 
oldukça yüksek bir ihtimaldir.
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lirgin karşıtlığı İsrail’i bölgede yalnız bırakmış ve 

hareket kabiliyetini bir hayli sınırlamıştır. Filistin 

meselesi yüzünden kendini tehdit altında hisse-

den ve gerek askeri gerek siyasi olarak küresel öl-

çekte ciddi baskılara maruz kalan İsrail’in, bölge-

de İran’ın güçlenmesinden ve Rusya’nın etkinliği-

ni artırmasından duyduğu rahatsızlık bizzat İsra-

illi yetkililerin söylemlerinden açıkça anlaşılabil-

mektedir. Bir yandan Filistin meselesiyle uğraşır-

ken bir yandan da İran ile mücadele etmek İsra-

il açısından oldukça güçtür. Tam da bu dönem-

de, her iki ülkenin bölgede önemli aktör olmala-

rı hasebiyle birbirlerine ihtiyaç duydukları bir ger-

çektir. Bölgedeki gelişmelerin doksanlarda olduğu 

gibi Türkiye-Suudi Arabistan-İsrail üçlüsünü bir-

birine yakınlaştırdığını gözlemlemek mümkün-

dür. İsrail ile Suudi Arabistan’ın geçmişe kıyasla 

bugün resmi-aleni olarak görüşmeleri17 bu yakın-

laşmanın göstergelerinden biridir. Üç ülkenin ya-

kınlaşması neticesinde gerek Türkiye’nin bölgede 

daha etkin olması gerekse İsrail’le yakınlaşmasın-

dan dolayı bölgedeki gelişmelere ilişkin Türkiye’yi 

daha güçlü desteklemesi hususunda ABD’nin kat-

kısının olması kuvvetle muhtemeldir. 

Görüşmelerin Zamanlamasına Dair, Neden Şimdi?

Bunun birkaç olası sebebi sayılabilir. Her 

şeyden önce en önemli sebeplerden biri, Rus-

ya ile son dönemde yaşanan uçak krizidir. Ka-

sım 2015’te Türk jetlerinin, Türk hava sahası-

nı ihlal ettiği ve uyarılara aldırmadığı gerekçesiy-

le Rus jetini düşürmesi sonrasında Rusya her ne 

kadar Türkiye’ye askeri bir misillemede bulunma-

mış olsa da başta ekonomi alanında olmak üzere 

birçok sahada yaptırım kararı almış, ortak birçok 

proje, antlaşma vb. Rusya tarafından iptal edilmiş, 
askıya alınmıştır. Zaten Suriye’deki iç savaş sonra-
sı Türkiye’nin bölgede komşularıyla ilişkileri cid-
di biçimde bozulmuş ve Cumhurbaşkanı sözcü-
sü İbrahim Kalın’ın da ifadesiyle Türkiye “değerli” 
yalnızlaşmıştı. Bununla birlikte her tür görüş ay-
rılığına rağmen Türkiye Suriye konusunda fark-
lı düşündüğü Rusya ve İran gibi ülkelerle halen 
diplomatik ilişkilerini devam ettirmekteydi. Ne 
var ki bu son hadiseyle birlikte Rusya ile diploma-
tik ilişkilerin neredeyse kesilme noktasına gelmesi 
sonrası ülkenin daha da yalnızlaştığı bir gerçektir. 
Hâlihazırda Türkiye’nin önünde bir an önce çö-
zülmesi gereken Suriye meselesi bulunmakla bir-
likte Türkiye’nin meseleyi mevcut koşullarla çö-
zemediği de aşikârdır. Türkiye’nin İsrail’le yeni-
den ilişki kurması elini bu konuda biraz daha ra-
hatlatacaktır. Benzeri bir durum İsrail için de ge-
çerlidir. Suriye’de Golan tepelerini elinde bulun-
duran İsrail bölgedeki karışıklıklardan ötürü za-
man zaman Suriye’ye fiili müdahale yapmak zo-
runda kalmıştır ve Golan tepelerindeki varlığını 
tehdit altında hissettiği için Suriye konusunun bir 
an önce çözüme kavuşturulmasını istemektedir, 
Suriye’de iç savaş sonrası oluşacak olan yeni dü-
zende Golan tepelerindeki çıkarlarını kaybetme-
me telaşındadır. 

Önemli bir diğer sebep, son birkaç yılda daha 
da belirginleşen İran’ın bölgedeki yükselişidir. 
Ruhani dönemiyle birlikte İran’ın gerek nükle-
er çalışmalarının denetlenmesi gerekse diplomasi 
alandaki uzlaşmacı tavrı sonrasında Batının İran’a 
yaptırımları kaldırma kararı İsrail açısından tep-
kiyle karşılanmış ve sorunu İsrail nezdinde daha 
da tehlikeli hale getirmiştir. Dolayısıyla İran pay-
dasının iki ülke ilişkilerinin yeniden kurulmasın-
da bir diğer etken olmuştur.

İki Ülkenin Yeniden İlişki Kurmasının
Faydaları Fırsat ve Tehditler

İki ülkenin de son dönemde belirginleşen ve 
derinleşen bir biçimde bölgedeki yalnızlığı iki ül-
keyi birbirine mecbur bırakmıştır. Bunun hari-
cinde ilişkilerin yeniden kurulmasından, iyi de-
ğerlendirilebildiği takdirde en olumlu etkilenebi-
lecek olan Filistin’dir. Nitekim özellikle AK Par-
ti iktidarıyla birlikte Türkiye’nin Filistin sorunun-
da geçmişe kıyasla çok daha fazla sorumluluk üst-
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lenmeye başlamasıyla Filistin’de gerek ablukanın 

esnekleştirilmesi dolayısıyla ülkeye yardımların 

çok daha kolay ulaşması gerek çatışmaların azal-

tılması ve müzakerelerin daha etkin kılınması gibi 

konularda önemli mesafe kat edildiğini söylemek 

mümkündür. Ancak hatırlanacağı üzere özellik-

le ilişkiler koptuktan sonra durum daha da kötü-

leşmiş, Gazze’ye uygulanan ambargo İsrail tarafın-

dan daha da sıkılaştırılmış, gönderilen yardımla-

rın çoğu ülkeye ulaşamaz olmuş, iki taraf arasın-

da diplomatik müzakerelerin yerini çatışma almış, 

ülkeye yönelik İsrail operasyonları sıklaşmış, ülke 

temel ihtiyaç maddelerinden temel sağlık malze-

melerine birçok alanda eskisine nazaran çok daha 

fazla sıkıntı çekmeye başlamış18 ve hayatını kay-

beden Filistinli sayısında artış gözlenmiştir. 

Türkiye’nin arabuluculuktan çekilmesi sonra-

sı 2012 ve 2014 yıllarında Gazze iki büyük saldı-

rıya hedef olmuş, o süreçte Türkiye ile İsrail ara-

sındaki kanalların kapalı olmasından ötürü özel-

likle 2012 görüşmelerinde Mısır arabuluculuk gö-

revini üstlenmeye çalışmış ancak pek de başarılı 

olamamıştır. Aslında her iki saldırıda da Türkiye 

her şeye rağmen devreye girmeye çalışmıştır an-

cak İsrail  “görüşmediğimiz bir Türkiye ile masa-

ya oturamayız” diyerek ateşkesi sürekli erteleme 

yoluna gitmiştir. Dolayısıyla kanalların yeniden 

açılması durumunda olası saldırılarda Türkiye’nin 

diplomatik-siyasi olarak Filistin’e-Gazze’ye yapa-

cakları da artacaktır. 

İlişkilerin kurulmasının Türkiye’ye olası 

olumlu etkilerinden biri de doğalgazla ilgilidir. 

Türkiye’nin gaz ihtiyacının çeşitlendirilmesi nok-

tasında İsrail’in de devreye sokulması Türkiye’nin 

elini orta vadede daha da rahatlatacaktır.19 Bilin-

diği üzere Türkiye, halen tükettiği birincil enerji-

nin yüzde 32,5’ini doğalgazla karşılamakta ve do-

ğalgaz ihtiyacının yüzde 55’ini de Rusya’dan te-

min etmektedir. Bununla birlikte İsrail’den gele-

cek gaza fazla bir anlam yüklemek deyim yerin-

deyse “kurtarıcı” gözüyle bakmak da pek isabetli 

bir yaklaşım olmayacaktır. Nitekim İsrail’de mev-

cut gazın çıkarılması, Türkiye’ye ulaştırılması için 

gerekli koşulların belirlenmesi, bunların ihale 

edilmesi, yapılması vb. süreçlerin tamamlanması 

bir hayli zaman alacaktır. Ayrıca tahminlere göre 

İsrail’de bulunan rezervler çok büyük kapasitelere 

sahip değildir, tahminlere göre İsrail Türkiye’nin 

ihtiyacını 20 yıl kadar karşılayabilecek kadar gaz 

rezervine sahiptir.20 Aslında Türkiye’nin İsrail’den 

gaz almayı düşünmesi İsrail’den yapılan açıklama-

lar dikkate alınırsa pek de yeni bir durum gibi gö-

zükmemektedir. Nitekim Türkiye’nin İsrail’den 

gaz alabileceğine yönelik açıklamasından 10 gün 

önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, par-

lamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye İsra-

il gazının ihracı konusunda Ankara’yla görüşme-

ler yapıldığını ifade etmişti. Benzeri bir biçimde 

İsrail Enerji bakanı Yuval Steinitz de Ürdün, Yu-

nanistan ve Batı Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’ye 

de doğalgaz ihracı seçeneklerinin değerlendirildi-

ğini söylemişti. Hatırlanacağı üzere İsrail benzeri 

bir konuda 2013’te Doğu Akdeniz’de Tamar ku-

yularından doğalgaz çıkardığında Türkiye’nin ka-

pısını çalmış ancak Türkiye’den olumlu bir yanıt 

alamamıştı.

Bu süreçte hükümetin, İsrail’le ilişkilerin nor-

malleşmesi için attığı adım kimilerince eleştiri-

len konulardan biri olmuştur. Bunlara göre Tür-

kiye ne olursa olsun İsrail’le ilişkilerin normalleş-

mesine kesinlikle yanaşmamalıdır, böyle bir dav-

ranış Filistin’e destek olmanın ve daha önceki İs-

rail aleyhtarı tutumdan müteşekkil tutarlılığın bir 

gereğidir. Ayrıca İsrail 10 vatandaşımızı katletmiş-

tir, dolayısıyla Türkiye bu davranışı asla unutma-

malı, affetmemeli ve İsrail karşıtı pozisyonundan 

kesinlikle geri adım atmamalıdır. Tüm bu düşün-

celer ve eleştiriler yerindedir, ancak unutulmama-

lıdır ki uluslararası ilişkilerde yaygın görüş rea-

lizmin bir gereği olarak ebedi dostluk yahut düş-

manlıkların olmadığı, ebedi çıkarların olduğu-

dur. Her şeyden önce Filistin’in yararına olan şey, 

Türkiye’nin İsrail’le ilişki kurmaması değil, belir-

li ölçüler içerisinde ilişki kurmasıdır. Nitekim geç-

mişte iki ülke arasındaki ilişki ve Türkiye’nin ta-

lepleri doğrultusunda İsrail her ne kadar Filistin’e 

yönelik operasyonlarına ara ara devam etse de 

Filistin’e yardımların geçişine izin vermiş ve bu 

da temel ihtiyaç maddelerinin ikamesi noktasın-

da Filistin’e büyük katkılar sağlamıştır. Ayrıca iki 

ülke arasında kimi zaman İsrail’in Filistin’e ope-

rasyon konusunda bahane yahut manipüle ettiği 

kimi durumların önüne geçilmesinin de (İsrail’e 

olan kimi saldırılardan ve İsrail vatandaşlarının 

kaçırılmasından HAMAS’ın reddine rağmen so-

rumlu tutulması ve ülkeye bu sebeple operasyon 
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düzenlenmesi vb.) Türkiye’nin yeniden arabulu-
cu olmasıyla mümkün olabileceği söylenebilir. 
Tutarlılık hususunda ise yine Türkiye’nin tutarlı-
lığının İsrail ile hiçbir şekilde ilişki kurulmama-
sından değil, aksine şartlar yerine geldiği takdirde 
ilişki kurulmasından geçtiği gözden kaçırılmama-
lıdır. Nitekim Türkiye Mavi Marmara baskını son-
rası İsrail’e ilişkilerin normalleşmesi için üç şart 
koşmuş ve normalleşme-
nin ancak bu şartların sağ-
lanmasıyla mümkün olabi-
leceği söylenmiştir. Dola-
yısıyla İsrail’in bu üç şartı 
da kabul etmesi halinde ne 
olacaktır? Söz konusu du-
rumda Türkiye’nin sözünde 
durması ve ilişkilerin nor-
malleşmesine yanaşması mı 
yoksa sözünde durmayarak 
şartlar yerine geldiği halde 
hiçbir biçimde normalleş-
me yolunda adım atmaması 
mı tutarlılıktır? Kaldı ki İs-
rail hâlihazırda Türkiye’nin 
özür ve tazminat şartını ka-
bul etmiş ve ablukanın kal-
dırılması noktasında da me-
safe kat edilmiştir ve görü-
nen o ki iki tarafın anlaşma-
sı da oldukça yüksek bir ih-
timaldir. Zaten şartların ta-
mamının kabul edilmeme-
si durumunda herhangi bir 
biçimde İsrail’le ilişkilerin 
normalleşmesi için adım 
atılmayacağını hem Cum-
hurbaşkanı Erdoğan hem 
de Başbakan Davutoğlu de-
faatle belirtmişlerdir.

Mavi Marmara baskını 
hususunda da bazı noktala-
ra dikkat çekmek yerinde olacaktır. İsrail’in, bas-
kında gerek olayın uluslararası sularda cereyan et-
mesi, gerek gemiden herhangi bir silahlı tehdit, 
saldırı vb. olmamasına rağmen 10 vatandaşımı-
zın katledilmesiyle ilgili uluslararası bağımsız ku-
ruluşların raporlarına kadar yansıdığı üzere hak-
sız olduğu, ilişkiler yeniden kurulsa dahi iki ülke 

arasında geçmişteki gibi güçlü ilişkilerin kurul-
masının bir hayli güç olduğu da su götürmez ger-
çekliktir. Türkiye sadece tazminat konusunda de-
ğil aynı zamanda sorumluların yargılanmaları ve 
cezalandırılmaları için de diretmelidir. Zira Mavi 
Marmara’da ölen vatandaşlarımız Filistin’e yardım 
götürmek üzere çıktıkları yolda katledilmiştir. Do-
layısıyla şehit edilen vatandaşlarımızın yakınları-

nın bu konuda hassas olma-
sı ve İsrail’e öfke ile yaklaş-
maları pek tabiidir. Tam da 
bu noktada, şehit olan va-
tandaşlarımızın yasını tutup 
İsrail ile hiçbir biçimde iliş-
ki kurulmaması hususunda 
tutuma devam etmek, dola-
yısıyla Filistin’de sorunların 
çözümü noktasında sorum-
luluk alamamak, bir şey ya-
pamamak mı, yoksa ilişkile-
rin normalleşmesi noktasın-
da Türkiye’nin adım atma-
sı (İsrail’in Gazze’ye ablu-
kayı kaldırdığı varsayımın-
dan hareketle) ve Filistin’e 
bir nebze olsun yardımcı 
olabilmek, bir yerde yaşa-
mını yitiren kardeşlerimizin 
uğruna canlarını verdikleri 
yolda amaca başarıya ulaşa-
bilmek mi tercih edilmelidir 
sorusunun iyi düşünülmesi 
gerekir.

Sonuç olarak, yaygın 
kabul gördüğü üzere ulus-
lararası ilişkilerde dostluk-
düşmanlıktan ziyade çıkar-
ların önemli olduğu ve çok 
kutuplu uluslararası bir sis-
temde karşılıklı çıkarların 
yanında işbirliğinin ve dip-

lomatik ilişkilerin hayati önem taşıdığı her daim 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda 
Türkiye’nin son dönemde bölgede yalnızlaşma-
sı sonrası eylem ve söylemlerinde daha yumuşak 
bir üslup kullanması ve tavır takınmasının, bölge-
de başta Suudi Arabistan ve İsrail ile olmak üzere 
yeni ittifak arayışlarının Türkiye açısından haya-

Bölge ülkeleriyle eskiden oldu-
ğu gibi diplomatik kanalla-
rın yeniden işler hale gelmesi, 
Türkiye’nin hem bölgede şimdiye 
kıyasla çok daha etkin bir konu-
ma gelmesini hem de bölgenin 
temel sorunlarının çözüm süre-
cini hızlandıracaktır. Tam da bu 
noktada vurgulanması gereken 
diğer bir nokta Türkiye’nin bun-
ları yapmasının uzunca süre-
dir savunageldiği kimi ilkelerin-
den vazgeçmesini gerektirmedi-
ğidir. Nitekim bölge ülkeleriy-
le ilkeler öne sürülerek irtiba-
tı tamamen kesmenin, sorunları 
çözmek bir yana daha da derin-
leştirdiğini söylemek müm-
kündür. Mısır’da darbe sonra-
sı Müslüman Kardeşler’e yöne-
lik operasyonlar ve baskılar 
hususunda, geride kalan 3 yıllık 
dönemde bir ilerleme kaydedi-
lemediği, Filistin’deki durumun 
Türkiye’nin de devreden çıkma-
sıyla daha da kötüleştiği herke-
sin malumudur.
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ti önem taşıdığı söylenebilir. Benzeri bir biçimde 

olumlu olarak değerlendirilebilecek bir diğer ge-

lişme Kral Selman’ın Suudi Arabistan’da iktidara 

gelişi sonrası Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın ara-

buluculuğunda Mısır ile yeniden görüşmeye baş-

lamasıdır. Her ne kadar görüşmelerin detayları-

na ilişkin basına fazla bir bilgi yansımamış olsa da 

Mısır dışişleri bakanı Samih Şükri’nin Türkiye ile 

Mısır’ın arasının geçmişte olduğu ilişkilerin nor-

malleşmesini ve düzeleceğini umduklarına dair 

açıklaması21 yakın gelecekte Türkiye-Mısır ilişki-

lerinin görece normalleşeceğine dair olan beklen-

tiyi güçlendirmektedir.

Gelişmelerin önümüzdeki dönemde de olumlu 

yönde ilerleyeceği varsayımıyla Türkiye’nin yakın 

gelecekte şimdiye kıyasla çok daha etkin bir hale 

geleceğini beklemek mümkündür. Bölge ülkele-

riyle eskiden olduğu gibi diplomatik kanalların 

yeniden işler hale gelmesi, Türkiye’nin hem bölge-

de şimdiye kıyasla çok daha etkin bir konuma gel-

mesini sağlayacak hem de bölgenin temel sorunla-

rının çözüm sürecini hızlandıracaktır. Türkiye’nin 

bunları yapmasının uzunca süredir savunageldi-

ği kimi ilkelerinden vazgeçmesini gerektirmediği-

dir. Bölge ülkeleriyle ilkeler öne sürülerek irtiba-

tı tamamen kesmenin sorunları çözmek bir yana 

daha da derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Nitekim 

Mısır’da darbe sonrası Müslüman Kardeşlere yö-

nelik operasyonlar ve baskı noktasında geride ka-

lan 3 yıllık dönemde bir ilerleme kaydedilemedi-

ği, Filistin’deki durumun Türkiye’nin de devreden 

çıkmasıyla daha da kötüleştiği herkesin malumu-

dur. Benzeri bir biçimde Suriye’deki durum orta-

dadır. Dolayısıyla ilkelerden vazgeçmemek kay-

dıyla diplomatik kanalların hangi ülke olursa ol-

sun açık tutulması her şeyden önce Türkiye’nin 

çıkarlarının bir gereğidir. Ayrıca diplomaside acele 

etmek en büyük tuzaklardan biridir, diğer bir de-

yişle diplomasi uzun soluklu bir yolculuktur. Evet 

sonuç odaklı olmak önemlidir ama diplomaside 

aceleci davranmak, istediğini hemen elde etmeye 

çalışmak, edilemediğinde köprüleri atmak düşü-

lebilecek en büyük hatalardan biridir. İç siyaset-

ten dış siyasete yeniyi kurmadan eskiyi yıkmama-

ya çalışmak ve her daim görece de olsa denge si-

yaseti gözetmek, eldeki güç nispetinde söylem ve 

eylemleri şekillendirmek hayati öneme haizdir. 

Dipnotlar
1 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/turkey-

toc.html https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Council_on_
Foreign_Relations

2 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa
3 h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . c o m / n e w s / e u r o -

pe/2009/01/20091291976879610.html http://news.bbc.
co.uk/2/hi/middle_east/7831496.stm

4 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3790178,00.
html http://www.cnnturk.com/2009/dunya/10/15/trt.dizisi.
israilde.buyuk.tepki.topladi/547707.0/

5 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3790178,00.
h t m l , h t t p : / / w w w . y n e t n e w s . c o m /
articles/0,7340,L-3833669,00.html http://edition.cnn.
com/2010/WORLD/meast/01/12/turkey.israel/index.html 
http://www.milliyet.com.tr/Guncel/HaberDetay.aspx?aType=
HaberDetay&ArticleID=1185364&Date=13.01.2010&b=Isr
aille+alcak+koltuk+krizi&KategoriID=24

6 http://www.theguardian.com/world/2010/may/31/q-a-
gaza-freedom-flotilla http://www.sandiegouniontribune.
com/news/2010/may/30/pro-palestinian-aid-flotilla-sets-
sail-for-gaza/ http://www.haaretz.com/israel-news/israel-
transfers-hundreds-of-gaza-flotilla-activists-to-airport-for-
deportation-1.293634

7 http://politikaakademisi.org/2015/12/18/turkiye-israil-
ucgeni/

8 http://www.theguardian.com/world/2010/may/31/q-a-gaza-
freedom-flotilla http://www.sandiegouniontribune.com/
news/2010/may/30/pro-palestinian-aid-flotilla-sets-sail-for-
gaza/

9 http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-says-Zionism-
crime-against-humanity http://haber.star.com.tr/yazar/
musevilik-degil-siyonizm-insanlik-sucudur/yazi-1034810 
http://www.hurriyet.com.tr/peresten-erdogana-siyonizm-
tepkisi-22734016

10 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-israil-siyasi-iliskileri.tr.mfa
11 http://www.timeturk.com/erdogan-israil-le-iliskiler-

duzeltilebilir/haber-100491 http://t24.com.tr/haber/erdogan-
israil-ve-turkiyenin-birbirine-ihtiyaci-var,322647

12 http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-halid-mesali-
kabul-etti

13 http://www.ensonhaber.com/israil-turkiye-ile-anlasmaktan-
baska-caremiz-yok-2015-12-29.html

14 http://www.haberturk.com/dunya/haber/1178117-israil-
basini-misir-israil-turkiye-yakinlasmasindan-rahatsizhttp://
www.hurriyet.com.tr/israil-basini-misir-ankara-tel-aviv-
arasindaki-yakinlasmadan-rahatsiz-40037538

15 Oluşturulan yeni kadroda İran tehdidine yönelik olarak İran 
karşıtı isimlerin ağırlığı dikkati çekmektedir.

16 http://www.aljazeera.com.tr/haber/riyadla-yeni-anlasma-
iddiasi

17 http://www.ydh.com.tr/HD13929_israil-ve-suudi-arabistan-
artik-gizli-gorusmuyor.html

18 Gazze’de yaşayan 1.6 milyon Filistinli, 2007 yılından bu 
yana, İsrail ambargosu nedeniyle temel insan haklarının yanı 
sıra, temel gıda maddelerinden bile yoksun bir hayatı sür-
dürmeye çabalamaktadır.

19 İsrail gazının Türkiye’ye gelmeye başlamasının yaklaşık 3 yıl 
alacağı tahmin edilmektedir.

20 Nitekim Bilkent Üniversitesi Enerji Uzmanı Necdet Pamir’e 
göre İsrail’de hali hazırdaki rezervler 1 trilyon metreküp-
tür, dolayısıyla Türkiye’nin geçen seneki ihtiyacı dikka-
te alındığında ancak 20 yıl Türkiye’nin ihtiyacının kar-
şılayabilecek kadardır. http://www.bbc.com/turkce/haber-
ler/2015/12/151217_turkiye_israil_selin_girit

21 http://www.haberhergun.com/gundem/misir-dan-turkiye-ye-
sicak-mesajlar-geldi-h41063.html http://www.aljazeera.com.
tr/gorus/turkiye-suudi-arabistan-yakinlasmasinin-misira-
etkisi http://www.noktadergisi.info/roportaj/doc-dr-salih-
bicakci-turkiye-fabrika-ayarlarina-geri-donuyor-h10064.
html http://www.aljazeera.com.tr/haber/riyadla-yeni-
anlasma-iddiasi



30

 Umran • Şubat 2016

G Ü N D E M   AKADEMİSYEN BİLDİRİLERİ,  AYDININ DEĞERSİZLEŞMESİ 

Ercan YILDIRIM

Son	 yıllarda	 aydınların	 sadece	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 üzerinden	 kurdukları	
cümlelerin tesirleri kaba yandaşlık ile gözü kapalı muhaliflik arasında 
gidip geldiği için, yandaş diye tesmiye edilenlerin demokrasi, milli irade 
ve vesayet üzerinden geliştirdikleri söylemlere karşın muhalif olanların 
diktatörlük, otokrasi ve özgürlükleri dillerine dolamaları söz konusu. 

Akademisyen Bildirileri, 
Aydının Değersizleşmesi

B ir zamanlar Türkiye’de 
sol çevreler bulun-

dukları sosyal sınıftan 
kendilerini soyutlayarak, 
enternasyonal bir dil kur-
maya, “dünya halkları”nı 
barış için birleşmeye zor-
lanarak da olsun çağıra-
biliyorlardı. Sosyalistler 
her türlü yerelliklerine, taşralı kimliklerine rağ-
men memleketçilik yapmaktan uzak duran söyle-
mi, yerliliğin yerine ikame etmeyi başarabiliyorlar-
dı. Sosyalizm, o kadar tekbenciydi ki kendisi dı-
şındaki çevreleri hatta sosyal demokratları bile “fa-
şist” yaftasına boyamayı varoluş nedeni kıldı. Sa-
ğın tüm renklerini milliyetçi olsun ya da olmasın 
doğrudan faşizmle damgalamaktan büyük haz alı-
yordu; öyle ki sosyalistlerin iki büyük düşmanı 
İslâm ve Türk idi. 

Solun Nomosu Olarak Etnisite

Ne hazindir ki milliyetçi ve faşizm karşıtı tav-
rıyla kendini belirginleştiren sol aydınlar bugün 
artık, milliyetçi eğilimlerin, etnik taleplerin mer-
kezi haline gelirken, “önleyici şiddet”i, “kurucu 
şiddet” haline getiren örgütleri destekleyerek faşist 
yöntemleri savunan bildiriler imzalıyor. 

7 Haziran seçimlerine giden yolda 6-7 Ekim 
olaylarını görmeyen, iki günde öldürülen masum 
sivilleri “yol kazası” olarak değerlendiren sol ce-

nah, HDP üzerinden et-
nik milliyetçi taleplerini 
Türkiyelilik başlığına ta-
şıyarak, şiddeti sivil sem-
patiyle kapatan usuller 
geliştirmişti; saz çalan li-
der portresi Türkiye’de 
aydının işlevselliğini, or-
ganikliğini net olarak 

göstermişti. Saz çalma ritüeli devlete başkaldırının 
bir vesilesiydi ancak o dönem konjonktür bunu 
dillendirmeye müsaade etmedi. 

Güç merkezlerinin beklentilerinin değişmesiy-
le aydınlar çok kısa sürede imajlarına katkı sunan 
görüşlerini değiştirip önceki fikirlerinin karşısına 
geçebilmeyi başarmıştır. Sadece HDP macerasın-
da değil, Çözüm Süreci boyunca Kürt meselesinde 
Apo üzerinden yapılan güzellemelerin, umut ışık-
larının 7 Haziran ile birlikte sönüvermesi aydının 
“kim”liğini, misyonunu, fonksiyonunu sorgula-
maya itti. 

Sahiden kimdi aydın? “Bu suça ortak olmaya-
cağız!” başlığıyla beş ilçede yapılan operasyonlar-
da halkı “fiilen açlığa ve susuzluğa” mahkûm eden 
“devleti” (!) hedef alan aydın bildirisi, Türkiye’de 
son yıllardaki “bildiri furyası”nın bir devamı olur-
ken, mahiyeti itibariyle ötekilerden farklıdır. 

Bilhassa AK Parti iktidarında hususen 2011 se-
çimlerinden sonra sürekli olarak “hükümete kar-
şı” bildiri yayınlayan çok farklı kesimler bu seferki 
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bildirilerinde hedeflerini hükümetle birlikte “dev-
letin varlığı”na yönelttiler. Yazıyla, kitapla, dergiy-
le, Gezi olaylarıyla, seçimlerle yapılan muhalefetin 
yanında “muhtıra” niteliği de bulunan bildiriler 
yayınlama geleneğinin bu son vakasında aydınlar, 
gözünü doğrudan devlete dikip, sosyalist hatta 
sol-liberal geleneğin reddettiği “etnik milliyetçilik” 
ve faşizan uygulamaları öne çıkarmaktadır. Şid-
detin müsebbibi örgüte hiç değinilmeyen bildiri, 
son günlerdeki “katil devlet” ve “çocuk öldüren 
devlet” propagandasının devamında geldiğinden 
bütünüyle PKK dilini kamusallaştıran işleve sahip-
tir. Bu açıdan “aydın müsveddeliği” 1980 sonrası 
solunun dönüşümü kadar Gezi olayları akabinde-
ki değişimi sunan ilginç bir “sentez”dir. 80 sonra-
sında PKK mücadelesini sürdürdüğü için onların 
nezdinde saygınlığını her zaman korudu. Gezi’de 
ise mesele mikro boyutlara inerek “komün”ü lo-
kalleştirdi; bildiriye imza atanlar bunu bir adım 
ileri götürerek özyönetim ve bağımsız devlet ko-
münalliğine taşıdılar.

Yön’e Rahmet Okutmak...

Türkiye’de aydın bildirileri geleneğinin en 
önemli örneğini Yön Bildirisi oluşturur. 1961 yı-
lında Yön dergisinin ilk sayısında yer alan ve 1042 
kişinin imzaladığı bildiri içeriğiyle de, üslubu ve 
yaklaşımıyla da hayli güçlü eleştiriler, teklifler ge-
tirir. Yön bildirisi, “akademisyen bildirisi”nden 
farklı olarak, Türkiye’yi merkeze alan, Türkiye’nin 
meselelerini ortaya koyarak onlara çözümler geti-
ren tekliflerle mücehhez olduğundan sosyalizmin 
erken dönemlerinde belirgin bir milli damarı kur-
muştur. Sol işte bu millilik nedeniyle 80’lere ka-
dar gelebildi.

Yön bildirisi teklif, “akademisyen bildirisi” teh-
dit içerir. Yöncüler sonraki yıllarda üzerlerine ya-
pıştırılan “darbeci” yaftasına uymayacak biçim-
de Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için “gü-
nün koşullarına uygun” yeni bir devletçilik mode-
li öne sürdüler. 1960’lar safların keskinleştiği dö-
nem olsa da, ideolojilerin Türkiye’nin meseleleri-
ne yoğunlaştığı dönem olarak da sonraki yıllardan 
ayrılır. 

27 Mayıs’tan 12 Eylül’e kadar sağ ve sol frak-
siyonların tamamı, Türkiye’nin meselelerini gele-
neksel temellerine kadar götürecek doktrinlerle 
beraber, “devleti ele geçirme” hedefi uğruna siya-

setten cuntacılığa kadar çok farklı metotları dene-
di. 12 Eylül’e gelirken sosyalizm üçüncü dünyacı-
lıkta karar kıldı. 

Mandolin çalarak aydınlanmacı tezleri köyle-
re kadar götüren Halkevleri, subaylar, doktorlar, 
gazeteciler... Cumhuriyet ideolojisini halka anla-
tabilecek kesimlerin tamamı “aydın” sınıfında yer 
almıştı. Bu açıdan aydın zaten iktidar lehine top-
lumsal dönüşümü sağlayacak araçların tümüne 
verilen kapsayıcı ad değil kimlik idi. 80’li yıllarda 
aydın vesayet odaklarının taşıyıcısı değil bizzat ve-
sayet kurmak adına yeni yönelimlere girdi.

1984 yılında Aziz Nesin’in öne çıktığı “Aydın-
lar Dilekçesi” de 1987 yılında yine ilerici parti SHP 
desteğini izah eden Aydınlar Bildirisi de 80 son-
rası süngüsü düşmüş ve örgütlü kimliği kaybol-
muş sosyalizm nedeniyle “aydın diktatörlüğü”nün 
önemli adımları oldu. İçine sinemacılardan aka-
demisyenlere, edebiyatçılardan profesyonel siya-
setçilere kadar geniş bir kesimi alan aydın grubu, 
“bildiriler” üzerinden siyasi hayata yön verme giri-
şimlerinde bulundu. Yorum çağına, hakikatin ço-
ğulluğu anlayışına geçilirken dahi aydın jakoben 
yasa koyucu tavrından vazgeçmedi.

Katil Devlet Söyleminin Kökleri: 
Kürtçülük ve Ermenicilik

Millet ve İslâm düşmanlığı 80’lerden itibaren 
yavaş yavaş devlet varlığına karşı çıkmaya, etnik 
milliyetçiliklere, gayrimüslim azınlıklara kaymaya 
başladı. 80’lerden sonra ortaya çıkan neoliberal si-
yasetin çokkültürcülük, çoğulculuk gibi teklifleri 
Frantz Fanon’un kasıtlı olarak yanlış okunup post-
modern özne üzerinden yeni iktidar alanlarını da 
oluşturacak etnik bölünmeleri savunmaya dönüş-
tü. 80’ler yoğun olarak “resmi ideoloji eleştirisi” 
yapmaya başladı. Sadece sol-liberal değil İslâmcı 
kesimler de resmi ideoloji eleştirisi üzerinden dev-
let tartışması açtı. Sosyalist-liberal devlet eleştiri-
sinde devlet, İslâmcıların anladığı İslâm düşma-
nı resmi ideolojiden farklı olarak sünni-ehlisünnet 
İslâm’ı ve Türk varlığını karşılıyordu. 

Bildiri aydınları Kürt meselesi ve Ermeni tezle-
ri üzerinden yakın tarih eleştirisiyle beraber, doğ-
rudan devlet hiyerarşisine yüklenmeye başladı. 
“Katil devlet” bildirisi işte tam da bu anlayışın en 
cesur, en atak, gemi azıya almış hali olarak oku-
nabilir. 
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“Akademisyenler bildirisi”ne Yön bildirisin-
de olduğu gibi Türkiye’nin tamamına seslenip, 
topyekûn “kalkınmayı” ne de 80’lerdeki bildiriler 
gibi siyasal aktör olabilecek ültimatomu verme-
yi hedefler; “devlet kadrosunda maaşlı sürgünler” 
olarak kendilerini devletin ve tabi ki milletin dı-
şında tutarak, Türkiye’nin bütünlüğünü, tartışıla-
cak gerekçeler öne sürerek uluslararası sorun hale 
getirmeyi amaçlar. 

Entelektüel İktidarın 
Kaybedilmesi

Self determinasyon hak-
kından, önleyici şiddete, çok-
kültürlülükten Ermeni tezle-
rine kadar pek çok konuda 
fikirleri olan, 90 sonrası sol-
liberal kesimlerin kaynakları-
nı oluşturan Wallerstein, Ba-
libar, Chomsky, Judith Butler, 
David Harvey gibi yabancı Ni-
lüfer Göle, Ahmet İnsel, Bas-
kın Oran gibi aşina isimler son 
bildiriye imza atmışlar. Esa-
sında imzacı akademisyenlere 
ek olarak sonradan tanınmış 
edebiyatçıların da katılması, 
Türkiye’deki iktidar algısında-
ki değişiklikle de ilgili. Bildiri 
aydınlarının temel kaygıları 
içinde 2011 sonrasındaki sol-
liberal-İslâmcı ayrışmasıyla 
belirginleşen “imkânsız ikti-
dar ihtimalleri”nin payı bü-
yüktür. 

Eski konumlarını, siyasette belirleyici, devlette 
etkin, dağıtımda aktif rollerini kaybeden elit kesi-
min sadece kısa vadede değil gelecekte de eski âli 
statülerine kavuşamayacaklarını, artık devletin-
iktidarın organik aydını olamayacaklarını anla-
dıkları için bildiride doğrudan devlet varlığına 
savaş açmışlardır. Kadrolu akademisyenliklerine 
rağmen devletten beslenmediklerini belirtme ih-
tiyacı hisseden bildiri aydınları bu topraklardaki 
aydın geleneğine halel getirmeyecek derecede, 
Kürt ve Ermeni diasporasından beslenmeyi, Ha-
lide Edip’in aleni mandacılığına karşı usta işi 
mandacılığı, Türkçeyle aralarının hoş olmadığını, 

Edward Said özentili sürgün merakını, mütareke 
basınında olduğu gibi arkalarında Batının oldu-
ğunu gösteren özgüveni yüksek dillerini açıkça 
ortaya koydular. 

Bildirilerinde Türkiye’ye seslenmeyen sadece 
memleketin ufak bir kesimini dikkate alan bildi-
ri aydınları, iktidarlarını kaybedince “benden son-
ra tufan” ve bölünmüş Türkiye’nin küçük parçala-
rındaki “küçük olsun benim olsun” anlayışıyla ik-

tidar kavgasını sürdürüyorlar. 
Cihangir-Taksim komün kafe-
lerinin, sendikaların ıssızlığı 
bunun bir sonucu... 

Devlet eleştirisi üzerin-
den iktidar olan kesimlerden 
İslâmcılar devleti savunur-
ken, sosyalist-liberal kesim et-
nik milliyetçilik ve faşist yön-
temleri uyguluyor. Tabi arada 
siyasalın mahiyetini anlatan 
metinlerden habersiz, Han-
nah Arendt okumamış, dev-
let yönetme sorumluluğun-
dan uzak, şiddet kullananları 
ortak konuşma platformuna 
çağıran “iyicil gafiller” de bu-
lunuyor. 

Sartre aydın için “ünü kö-
tüye kullanan kişidir” der; bil-
dirici aydınlar, ataları Yöncü-
lerin Türkiye’nin meselelerine 
eğilen asaletinden uzaklaşıp 
Türkiye’nin varlığına kastede-
cek yönelimlerin sesi oldukça 
ünlerine ün katıyor; sosyal so-

rumluluk projelerini bildirilere imza atarak gös-
teriyorlar!

Akademisyen bildirisine imza atanların, yazı-
lan bildirinin dili, içeriği, amacı kadar bunun han-
gi sıfatlarla ve kimlerin desteğiyle kamuoyuna su-
nulduğu da çokça tartışıldı. Bu kapsamda en dik-
kat çekeni bildirinin DTK’nın bildirisinin “özyö-
netim” ile ilgili hususların çıkarılmış hali oldu-
ğu görüşüydü. Ayrıca bildirinin dilinin son derece 
kötü olduğu da sosyal medyada ele alındı. Siyasi-
lerin özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bil-
diriye sert çıkış yapmasıyla bildirinin gündemde 
kaldığı yoksa gündeme dahi gelmeyeceği üzerine 
yapılan yorumlar, bildirinin kapsamlı ve önemli 

Elbette herkesin, her kampın 
ihtiyaç duyduğu aydın birbi-
rinden farklıdır. Bu kapsam-
da Cumhurbaşkanı Erdoğan 
başta olmak üzere iktidarla 
ilişkiye geçen okumuş yaz-
mışların aydınlık vasıfla-
rı bulunmazken, gazete-
ci kimliğiyle ABD Başkan 
Yardımcısı Biden ile fotoğ-
raf çektirmenin heyecanı-
nı sosyal medyadan pay-
laşanlar aydın kimliğini 
kendine müstehak görür. 
Meselenin aslında sade-
ce iktidarla ilişkiye geç-
mek değil, “hangi iktidar 
alanı”na dâhil olduğunu 
izhar etmek olduğu da ale-
nen belli oldu.
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bir yönünün bulunmadığı dolayısıyla ciddiye alı-
nır bir tarafının, üzerinde tartışılmasını gerekti-
recek içeriklere sahip olmadığının dikte edilmesi 
de ayrıca not edilecek yankılar arasındadır. Bütün 
bunların ötesinde akademisyen bildirisinin kamu-
oyunu ne kadar ilgilendirdiği, gerçekçi tesirler ger-
çekleştirip gerçekleştirmediği, samimiliği ve bu-
nun karşısında imzalanan alternatif bildiri ve im-
zacı sayılarının mukayesesi de başta sosyal med-
ya olmak üzere basının ilgilendiği yönler oldu. 

Akademisyenlerin “katil devlet” vurgusu üze-
rinden, “bir aydına yakışmayacak” fikirler ba-
rındırmaları bir de bunu ikrar etmeleri belki 
Türkiye’deki entelektüel ortamı tasvir edecek gös-
tergelerden biridir. Aydın ve entelektüel kavram-
larının içerikleri, görüşlerinde samimi ve sahici 
olup olmadıkları bir yana aydının kimden oluş-
tuğu, “imzacıların” aydın kategorisine dâhil edi-
lip edilmeyeceği yeniden aydın tartışmasını baş-
lattı. Aydının özellikleriyle akademinin hususiyet-
leri, geleneksel âlim, münevver, arif kavramları-
nın devreye sokulmasıyla mesele aydının teorisi-
ne, günümüzdeki pratiğine tarihimizdeki gelişi-
mine kadar uzandı. 

Akademisyenler Aydın mıdır?

Gemi inşaatı bölümündeki bir hocanın bildiri-
de imzasının bulunması, memleketi için böyle bir 
kanaat barındırması, barındırsa bile bunu deklare 
edecek cesareti, özgüveni, yeterliği kendinde nasıl 
gördüğü, bu uzmanlık sahalarının ne derece aydın 
olabileceği de yine tartışmaların arasına girdi. Do-
layısıyla tartışma aydının gavurun, batının arka-
sındaki destekle efelendiğinden, dünya sisteminin 
yeni dizayn çabalarındaki aracı ve taşeronluğa ka-
dar evrildi. Aslında gerek bildiriler gerek son yıl-
larda aydınların AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip 
Erdoğan üzerinde geliştirdikleri tezler, söylemler 
ve muhalefet biçimi aydını tartışmalı konuma ge-
tirdi. Aydının iktidar ile ilişkisi üzerinden getirilen 
değerlendirmeler eşliğinde gelişen algılar, entelek-
tüel ve aydın kavramlarının iktidar üzerindeki te-
sirlerinin boyutlarını da gösterdi. 

Dikkat edilirse son yıllarda aydınların, ente-
lektüellerin, gazeteci-yazarların ettikleri kelamlar-
dan düşünceye dair izler bulmaktan ziyade aydın-
ların davranışları üzerinden iyi ve kötü gibi kaba 
ahlakçılığa varacak indirgemeler üzerinde duru-

luyor. Aydın, davranışlarıyla değerlendirildiği için 
fikirlerinin, tezlerini niçin sadece Türkiye çapında 
kaldığına ilişkin eleştiri ya da durum tespitine ce-
saret edilemiyor. Bunun oluşmasında açık konuş-
mak gerekirse ideolojilerin ölmesinin, en azından 
nekahet devresine geçmesinin belirgin etkisi var. 

Aydının Düşüşü, Sözün Düşüşü

Aydın düpedüz bir ideolojinin, grubun, top-
luluğun ya da erkin sözcüsü, meşrulaştırıcısı ve 
yorumlayıcısı olarak görev yapar. Son yıllarda ay-
dınların sadece Recep Tayyip Erdoğan üzerinden 
kurdukları cümlelerin tesirleri kaba yandaşlık ile 
gözü kapalı muhaliflik arasında gidip geldiği için 
aydının sözünden, yazılarından çok hangi tarafa 
yöneldiğinin takibi yapılıyor. Öyle ki yandaş diye 
tesmiye edilenlerin demokrasi, milli irade ve ve-
sayet üzerinden geliştirdikleri söylemlere karşın 
muhalif olanların diktatörlük, otokrasi ve özgür-
lükleri dillerine dolamaları ne modernleşme son-
rası farklı kulvarlarda akan düşüncelerin donele-
rinden besleniyor ne de kadim tartışmaları ve has-
sasiyetleri barındırıyor. 

Gazete manşetleri, köşe yazıları, haber kanal-
larındaki tartışma programları dilinden beslenen 
bu yönelim akıbeti belirsiz bir karşıtlık ilişkisine 
döndüğü için “vurmak için” en güzel “malzeme”yi 
bulan, en çarpıcı dili kuranı öne çıkarıyor. Bura-
daki malzeme kavramı aslında yine fikri bir tarihi, 
sosyolojik ya da cemaat aidiyeti içeren muhteva-
dan ziyade, yine gazete, sosyal medya takibine da-
yanan ürünlerin harmanlanmasına dayanır. Aydı-
nın ne alternatif bir projesinden, ne yeni bir ideo-
lojik teklifinden ne de kapsamlı eleştirisinden söz 
edilebilir, birbirini “imha etmeye” dayalı söz yarış-
ları kuşkusuz sadece siyasilerle aydınlar arasında 
değil, aydınlarla aydınlar arasında yaşanmaktadır. 

“Aydın ağırlığı”nın düşüşü açıkça “sözün 
düşüşü”ne bağlıdır. Okuma ve yazmanın gerile-
mesi, kültürel seviyenin bilhassa twitter ve face-
book ile aşağılara çekilmesinden dolayı “günde-
lik entelektüalizm” had safhaya ulaşır. Menşei bel-
li olmayan sözler, şiirler aydınlara, şairlere, yazar-
lara mal edilerek, gündem yorumlanır. Akademis-
yen bildirisinden sonra Cemil Meriç’e ait oldu-
ğu iddia edilen “aydın olmak için önce insan ol-
mak gerekir” sözü, bir anda onun birkaç fotoğra-
fının yanına güzel bir mizanpajla hazırlanıp dola-
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şıma sokuldu. Dolayısıyla Necip Fazıl’dan, Akif’e 
kadar pek çok ismin aydın, entelektüel yorumla-
rı caps’ler, fotoşop teknikleri vasıtasıyla “herkesin 
aydınlaşması”nı da sağladı. Böylece aydınlara, sı-
radan bir kişi ayar verip ona haddini bildirebil-
di. Akademisyen bildirisinde yine Cemil Meriç’in 
olduğu iddia edilen “aydından hain olmaz” sözü-
ne zaman zaman Necip Fazıl’ın Falih Rıfkı üzerin-
den söylediği iddia edilen “İslâm deyince ayak ko-
kusu aklıma gelir” sözü eşlik edebildi. Çünkü ge-
rek evvelden beri yapılagelen aydın eleştirilerin-
de gerek halihazırda sosyal medyaya dayalı tartış-
malarda belki buna siyasileri de ekleyerek söyler-
sek “ihtiyaç duyduğumuz aydın” kalıbı ile cümle-
ye başlanır. Burada elbette herkesin, her kampın 
ihtiyaç duyduğu aydın birbirinden farklıdır. Bu 
kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak 
üzere iktidarla ilişkiye geçen okumuş yazmışların 
aydınlık vasıfları bulunmazken, gazeteci kimliğiy-
le ABD Başkan Yardımcısı Biden ile fotoğraf çek-
tirmenin heyecanını sosyal medyadan paylaşanlar 
aydın kimliğini kendine müstahak görür. Mesele-
nin aslında sadece iktidarla ilişkiye geçmek değil, 
“hangi iktidar alanı”na dâhil olduğunu izhar et-
mek olduğu da alenen belli oldu. 

Modern hurafelerden biri de iktidarla okumuş 
yazmış kesimlerin ilişkilerinde sürekli muhalefet, 
eleştiri ve karşıtlık ilişkisi kurulması gelir. 90’lı 
yıllarda Edward Said’in “Sürgün, Marjinal, Ya-
bancı” alt başlıklı Entelektüel tarifi genel kıstasla-
rı neredeyse belirler hale geldi. Baudrillard’ın say-
gın bir entelektüel, simülasyon teorisiyle postmo-
dernizme olan katkısına rağmen Körfez Savaşı’na 
desteği entelektüel ile iktidarın konumuna örnek-
tir. İçinde bulunduğu medeniyetin karşıtları tara-
fından ezilmesine müsaade etmemek Batıda ente-
lektüelin vazifeleri arasında yer alır. Chomsky’nin, 
Nilüfer Göle’nin yine 90’larda İslâmcılara sempa-
tik gelen davranışları, yakınlaşmaları bugün aynı 
kesimler tarafından akademisyenler bildirisindeki 
imzaları nedeniyle hakarete varacak ö l ç ü -
de yermeye sebep olabilmektedir. Çünkü 90’lar-
daki devlet yergisini kim yaparsa Batılı aydınla-
rın ilgisini de üzerinde toplayabilmekteydi. Do-
layısıyla aydının sözünün düşüşü, “trollerin ağzı-
na sakız olması”, sosyal medyada sıradan birinin 
hakaretine ve küçümsemesine maruz kalabilme-
si, “eserler” üzerinden değil, mağduriyet ve mağ-
dur etme, yargılama ya da mahkûm etmeye daya-

lı makale düzeyine erişmeyen sıradan blog yazıla-
rı ya da “demeçler” nedeniyledir. 

Siyasilerin “ayaküzeri” söyledikleri sözleri kap-
sayan “demeçler” nicedir aydınların da başvurdu-
ğu yöntemlerden biri oldu. Akil adamlar, İmralı 
Heyetleri, aydınların toplu görüş sunan siyasiler-
le toplantıları sonrası yapılan açıklamalar, makale-
lerden, kitaplardan çok daha anlamlı ve tartışıla-
bilir hale geldi. Bu açıdan aydın bildirilerinin “kı-
salması”, içeriğinin analitik yöntemden kaba slo-
ganlarla donatılması aydınların düşüşünü berabe-
rinde getirir. Elbette akademisyen tanımının bun-
da etkisi hayli fazladır. Öyle ya akademisyen dedi-
ğimiz varlık modernleşmeyle başlayan genel bilgi 
alanlarının daraltılıp iyice küçük tabutluklara sığ-
dırıldığı uzmanlıklara dayandırıldığı için sözleri-
nin, kelamlarının değeri de ancak alanı yani uz-
manlığı kadardır. Bir bilim adamına, profesöre 
mesela bir ilahiyatçıya alanıyla ilgili bir soru sor-
duğunuzda rahatlıkla şu cevabı alabilirsiniz: “Ben 
fıkıhçı değil, kelamcıyım!” Hâlbuki aydın hiçbir 
konuda derinleşmese bile ilgilendiği sahalarda ge-
nel söz söyleyebilen en azından verdiği fetvaları, 
yargılamaları veya savunuları “allâme boyutu”nda 
sunabilen organizmaya denir. 

Aydın bu açıdan ilgileri belirli sahada olsa bile, 
konusunu farklı disiplinlerin ezberleriyle süsle-
meyi becerebilen kişidir. 

Uzmanlar Aydın mıdır?

Modernite tekniğin ve pozitif bilimlerin ge-
lişmesiyle beraber felsefi bilgi, bilimsel bilgi, dini 
bilgi, teknik bilgi gibi pek çok sahada epistemo-
lojiyi ayrıştırdı; bununla kalmadı ontolojiyle bil-
gi arasına da sağlam duvarlar çekti. Dolayısıy-
la üzerinde uzmanlık sahibi olduğunuz konular-
da içselleşmiş bir psikolojik davranış sergileyebil-
meniz mümkün olamamaktadır. Elbette hakika-
tin postmodern dünyada çoğullaşması aydın sö-
zünün yerlere düşmesinin bir başka sebebi oldu. 
Her öznenin bir hakikat olduğu, her bireyin ha-
kikatin bir ucundan tuttuğu görüşü, çoğullukları 
beraberinde getirip, kişileri özgüveni yüksek çok-
bilmişlere dönüştürürken buna son yıllarda sosyal 
medya büyük katkılar sundu. 

Sorumluluk, ahlak ve mensubiyetin bu yüzer-
gezer kültürel altyapıyla donatılması yine aydının 

otoritesini düşürdü. Sadece popüler kültür ya da 
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tüketim toplumunun sunduğu imkânlar değil, 

iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere 

bağlı hız, birörnek davranış kalıpları, seviyesi gör-

selliğe indirgenmiş tabloid bilgi kalıpları kültürel 

alanı daralttı. 

Uzun yazılar okuyamayan, yoğun iş tempo-

sundan ağır yazılar ve romanlara yönelemeyen, 

test çözmekten, sürekli sınavlara girmekten, 30 

yaşına geldiği halde hâlâ öğrencilikten kurtulama-

yan toplum, okuma yazma kaynaklarının çoğal-

masına, çeşitlenmesine, bilgiye ulaşımın rahatla-

masına rağmen kültürel seviye açısından her gün 

geriye düşmektedir. Kültürel seviyedeki gerileme-

nin bu derece büyük oranlara geldiği toplumlarda 

aydınlar elbette kültürü yönlendiren teknolojileri 

elinde bulunduranlara geçecektir. 

1940’lı yıllarda bilhassa sosyologlar toplumu 

anlamak için alan araştırmalarına yönelmiş, an-

ketler yapıp toplumu anlamlandırmaya çalışmıştı. 

Mübeccel Kıray’dan Mümtaz Turhan’a kadar top-

lumu anlamak ve anlamlandırmak çabası aydın 

tavrı açısından toplumun kılcallarından bir ide-

olojik geliştirmekten ziyade, insanı dönüştürür-

ken kullanılacak verileri belirlemeye de yaradı. 

Bugün toplumu anlamak, bir bakıma bireylerin 

hangi ilgiler üzerinden değer kesp ettiğini, yıl-

dız dağıttığını öğrenmeye dayanıyor. Gazete köşe 

yazarlarının, yazılarını bayi satışlarından çok in-

ternet sitesindeki okumaya göre değerlendirildiği 

düşünülürse, bu acelesi olan, kafasını ağır yazıları 

yoramayacak bireye yazıyı hemen tıklatacak baş-

lıklar ve içeriklerle sunması gerekir. Kültürel sevi-

ye aydın kalitesini bu açıdan önemli kılar. 

Aydının sözünün düşüşünde, etkisinin zayıfla-

masında son yıllarda “batı ajanlığını”, mukallidliği 

eserler üzerinden değil de yine kitle iletişim araç-

ları seviyesinde “göstere göstere” yapmasından 

kaynaklanır. Gazeteci yazar kökenlilerin köşele-

rinden uzaklaştırılması, marjinalleşmesi, kadrolu 

televizyon yorumcularında değişiklikler aydının 

doğrudan taraf haline gelmesi, en azından iktidar 

ve muhalefet cephesinde güvenirliğini dolayısıyla 

geçerliğini etkiler. Cengiz Çandar, Hasan Cemal 

gibi ezberlenen isimlere Mümtazer Türköne ve Ali 

Bulaçların eklenmesi, yandaş diye nitelenen ya-

zarların her günkü yazıları ve yüzeysel saldırgan 

dilleri entelektüel algısını adeta yerlere düşürür. 

Kuramı Olmayan Düşünce

Türk düşüncesinin, entelektüellerin, aydın 

gerçekliğinin en büyük sorunlarından biri “ku-

ram” sahibi olmayışlarıdır. “Ekol” kuramayan, sis-

temi bulunmayan Türk aydınları refleksif, siyasi, 

gündelik üzerinden fikre başvurmayı adet edin-

miştir. Bir kuram üzerinden konuşmak son dere-

ce modern, esasında övülemeyecek kadar zararla-

rı da olan durumdur. Fakat aydınların kuramsız 

pratikleri seslendikleri ideolojik kalıpların tekrar-

ları, aktüelin geliştirdiğinin altını doldurma gay-

retleri güvenirliklerini ve geçerliklerini her ge-

çen gün azalttı. Mustafa Fazıl Paşa’nın Babıali ile 

olan sorunu, Avrupa’da ikamet etme mecburiye-

ti, hesaplaşmasını sürgünden gerçekleştirmesi ay-

dın kanallarının bugüne kadarki durumunu izah 

etmeye yeter. Genç Osmanlıları kendi muhalefe-

ti için “kullanan” Paşa, Genç Osmanlı hareketinin 

entelektüel vasfını parasıyla desteklerken aydı-

nın, farklı menfaat kanallarını birleştirebilen kim-

liğini de böylece realize eder. Öyle ki aydın biz-

de Osmanlı’dan itibaren Batıdaki entelektüel ka-

rakteri alarak “cuntacı” kafasını sürekli besler. Ali 

Akademisyen bildirisindeki dil ve seviyenin DTK ve HDP’den ziyade Kandil’de üretilen 
söyleme dayanması, “baskın basanındır” ilkesi uyarınca “katil devlet” ifadesini sadece slo-
ganlarla beslemesi, kadrolu devlet memurlarının hakkı söylemekten çok devlete ültima-
tom vermesi, ülkesini ve milletini öne çekmekten çok ülkenin bölünüp, küçük parçacıklar-
dan menfaat beklemesi, ulus devlet düşmanlığını ulus devletler inşa etme niyetiyle sür-
dürmesi, sadece epistemolojik zaaf, akademisyenliğe özgü dar uzmanlıklar, yönlendiril-
miş ve hatta dikte ettirilmiş iradesiz davranışlardan öte samimiyetsizlik aydınların top-
lumdaki geçerliğini düşürüyor.
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Suavi’nin darbe girişimi, Ahmet Rıza ve ekibinin 

İttihat Terakki’yi kurup geliştirmesi siyasal etkin-

likle ilgilidir. 

Aydın bizde tam da ittihatçı kafayı koruyarak 

bugünlere gelir. Bu yüzden aydın aforozcudur, ilk 

fırsatta Engizisyonu kurar, darağaçlarını sever, Ki-

lise gibi klanları ve metafiziği vardır; yasa koydu-

ğu dönemler olduğu gibi racon kesmeye pek he-

veslidir. 27 Mayıs ve 12 Eylül sonrası anayasala-

rın yapılmasında asker kadar sert ve toleranssız 

akademisyen-aydın kliği vardı. Bizde Sartre gibi 

partizan milis-aydın portresi çok bulunmasa bile 

elbette yollarda gazetede, dergi satan, eylemlerde 

ön safta yer alan aydın gerçekliği vardır. 

Aydınların 1960’lı yıllardan itibaren okumala-

rı biraz da “anlamaya yönelik”tir. Anlamak bera-

berinde anlamlandırmayı ve anlatmayı getirse de 

aydın bu dönemde başta tarih ve toplumsal kim-

likler, toplumun temelleri üzerine okumalar yap-

maktan geri durmaz. Bu bakımdan Osmanlı üze-

rine yapılan okumalar meselelerin çözümü için 

gerekli şart olarak görülmüştür. 

1980’den sonra aydının “uzak tarih” değil de 

daha çok “yakın tarih” okuması, bu okumayı “an-

lamaya” yönelik değil, “yıkmak” için gerçekleş-

tirmesi aydının geçerliğini başka perspektiflere 

uzandığı için zedeler. Toplum aydını sadece Ke-

malizm, Kemalizm adı altında toplumun da red-

dedemeyeceği hakikatlere yönelik yıkımlarda gö-

rünce ister istemez bunu siyasi projelerle ilişki-

lendirir. Nitekim 90’lı yıllardaki hararetli yakın 

tarih eleştirilerinin televizyon ekranlarına taşına-

rak gece yarılarına kadar süren canlı yayınlarda 

ele alınması heyecan yaratsa da 2000’lerden sonra 

eleştiri ve yıkım çabasının “yakın yakın tarih”e ka-

dar indirgenip, İslâmcı-ulusalcı-sol-liberal kesim-

ler arasında sadece tasfiyeye dönük gerçekleşmesi 

elbette güvenirliği azaltır. 

Mahalle baskısına dönüşen aydın tartışmala-

rı, siyasal ve fikri söylemler iyiden iyiye kamplar 

arası çatışmaya döndü. Aydını zaten kendi bağla-

mı içinde pürmasum, kendi halinde, okur yazar, 

kitaplarla ömrünü geçiren entelektüel olarak gör-

mek, hele ki Türkiye gibi geleneği pratiğe dayalı 

teoriye dayanan bir ülkede bilgi üreten, ürettiği 

bilgiyi ve kavramları dolaşıma sokan kişi gibi gör-

mek hatalıdır. Aydının son yıllarda değeri düşü-

yor, kıymeti azalıyorsa, bu bir anlamda Tanzimat 

ve Meşrutiyet dönemlerinde hatta Cumhuriyet ve 

27 Mayıs sonrasında da böyleydi. 

Çeviri dönemlerinde belli bir seviye yükselişi 

gösterir Türk düşüncesi. Tanzimat ve Meşrutiyet, 

Hasan Âli Yücel klasikleri, 27 Mayıs sorası tercü-

meler, 1990’lar civarındaki postmodern çeviriler 

görece seviye artışını gösterir. Fakat tüm çatışma-

yı kavramlar üzerinden yapmak ne derece seviye 

yüksekliğine işarettir, tartışılır. Sosyalist ve liberal 

kesimlerin 90 sonrası entelektüel ortamlarının 

yüksekliğini öngören tavırların, Gezi sonrasında 

bir anda “mahalle ağzı”na evrilen kavgalara var-

ması, seviyenin dönemlik olduğunu vurgular. 

Akademisyen bildirisindeki dil ve seviyenin 

DTK ve HDP’den ziyade Kandil’de üretilen söy-

leme dayanması, “baskın basanındır” ilkesi uya-

rınca “katil devlet” ifadesini sadece sloganlarla 

beslemesi, kadrolu devlet memurlarının hakkı 

söylemekten çok devlete ültimatom vermesi, ül-

kesini ve milletini öne çekmekten çok ülkenin bö-

lünüp, küçük parçacıklardan menfaat beklemesi, 

ulus devlet düşmanlığını ulus devletler inşa etme 

niyetiyle sürdürmesi, sadece epistemolojik zaaf, 

akademisyenliğe özgü dar uzmanlıklar, yönlendi-

rilmiş ve hatta dikte ettirilmiş iradesiz davranış-

lardan öte samimiyetsizlik aydınların toplumdaki 

geçerliğini düşürüyor. 

Aydınlar, birikimlerindeki düşüklükle beraber 

kalitesiz eylem ve dil tercihleri nedeniyle toplumu 

arkasına alamıyor. Toplum ne aydınların, akade-

misyenlerin topluma ve devlete düşman bildirile-

rini ne millet ve devlet lehindeki karşı bildirileri 

kâle alıp, onlara bir değer ve anlam yüklüyor. 

Anlaşılan o ki bölgede yürütülen operasyon-

lardan gelen görüntüler, dostluk, arkadaşlık, şe-

hitlik, mücadele, açlık, susuzluk, uykusuzluk, 

feda gibi değerler, vatanı koruma kavramına bay-

rak görüntülerinin eşlik etmesi, yıkılan ve yakılan 

camilere, şehit çocuklarının gözyaşlarının eklen-

mesi, kurtarılan bölge insanının şükran duygula-

rına mukabil “imha edilen” terörist görüntüleri, 

aydınların “bildiri savaşları”ndan, televizyonlar-

daki kanlı canlı ama içeriksiz tartışmalardan hatta 

siyasilerin kendi aralarındaki sert ithamlardan çok 

daha “anlamlı” geliyor! Aydının sözünün ve değe-

rinin düşüşü, sahiciliğine de bağlı olarak ekran 

büyüsünün arkasında eziliyor. 
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Hüseyin PADIR

Kamusal tartışmanın göbeğine oturan “akademisyenlerin imzası” tartışması akademik 
sahadan kültürel alanın tüm diğer alanlarına doğru genişledi. Yayınevlerinden 
sanatçılara, yurtdışındaki akademik dünyadan ülkemizdeki sinemacılara kadar 
kültürel eko-sistem kendisini tüm ilişkileri ve networkleriyle ortaya koydu. 
İmzacıların gözünde yanlış ile doğrunun, kötü ile iyinin, çirkin ile güzelin 
mücadelesi biçimine sokulmak istenen bu tartışmanın sathiliği ayan beyan ortadadır.

“Kültürel İktidar”ın Psişik Yaşamı ya da
Akademisyenlerin Bildirisi Üzerine Düşünmek

Yaşamını hiç tehlikeye sokmamış birey hiç kuş-
kusuz kişi olarak tanınabilir; 

ama bağımsız bir öz-bilinç olarak tanınmışlığın 
gerçekliğine erişmiş değildir.

Ah şu küçük burjuvalar! Kendi öz-güçlerine gü-
venmek yerine sürekli 

güçlü	müttefikler	arıyorlar.
Hegel

T ürkiye pek çok bakımdan zengin bir yer ol-
duğu halde kültürel topografya bakımından 

gittikçe çoraklaşmaktadır. Bu sonucun tarihsel-
toplumsal nedenlerini Türkiye’nin elit yapısın-
da saklı olduğunu düşünüyorum. Burada “elit” 
ifadesiyle esasen siyasi ve iktisadi elitlerden zi-
yade kültürel elitleri kastediyorum. Kültür, sa-
nat, sinema, edebiyat, akademi vb. habitatlarda 
yaşamını sürdüren kültürel elitler son dönemde 
bildiri ile gündeme geldiler. Kamusal tartışma-
nın göbeğine oturan “akademisyenlerin imza-
sı” tartışması akademik sahadan kültürel alanın 
tüm diğer alanlarına doğru genişledi. Yayınev-
lerinden sanatçılara, yurtdışındaki akademik 
dünyadan ülkemizdeki sinemacılara kadar kül-
türel eko-sistem kendisini tüm ilişkileri ve net-
workleriyle ortaya koydu. İmzacıların gözünde 
yanlış ile doğrunun, kötü ile iyinin, çirkin ile 
güzelin mücadelesi biçimine sokulmak istenen 
bu tartışmanın sathiliği ayan beyan ortadadır. 

Çünkü takriben son otuz yıldır mezkûr akade-
misyenlerin yazdıklarıyla bugünkü pratiklerini 
anlamlandırırken serdettikleri ifadeler arasında 
herhangi bir bağ yok. Kendine bu denli yaban-
cılaşmış bir akademik tipten söz ediyoruz. Aka-
demik yaşamlarında hakikat oyunlarından, tak-
tik ve stratejilerden hareketle toplumsal ve si-
yasal hayatı anlamlandıran imzacılar kendi pra-
tiklerine gelince Sokratik karaktere dönüşüve-
riyor. Şüphe etmeyi ve refleksif olmayı episte-
molojik ve metodolojik açılardan ilkeselleşti-
renler bugün için hep başkalarından şüphe edi-
yor ve kendi aklının sosyolojik apriorilerine kör 
kalıyor. Kartezyen “şüphe” ya da Kantçı kritik 
bu düşünsel topografyaya henüz uğramış de-
ğil. Bilmeye cüret etmekten çok hakaret etme-
ye yönelik kaba bir cüret söz konusu. Bu olgu-
ya iyi bir örnek din meselesi. Burada var-olan 
aydınlanmanın din eleştirisi değil, mukallidin 
dine hakaretidir, dinden nefretidir. Çünkü din 
eleştirisi için çok ciddi bir din bilgisi gerekti-
rir; metni hem kendi içinde hem de kendi bağ-
lamı içinde okumanız gerekir. Feuerbach’a öze-
nip İslam’ın	Özünü	yazabilmek ya da Spinoza 
gibi Teoloji-Politik İnceleme kaleme alabilmek 
için ciddiyet ve çalışkanlık gerekir ama nefret 
için konformizm size yeter ya da doğunun tari-
hinin olmadığını düşünmek! 
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Akademisyenlerin imzaladığı metnin an-

lamı üzerine de ciddi bir tartışma ortaya çık-

tı. Benim anlamadığım şu: Yıllarca akademik 

pratiklerinde 1960’lı yılların Fransız düşünce-

sinin etkisiyle “yazarın ölümü”nden, “anlatıcı-

nın ölümü”nden söz edenler birden metodolo-

jik bireyci argümanlara sarılmaları hayret veri-

ci. Bir metin nasıl okunur ve metnin anlamı ya-

zarın öznel niyetiyle sınırlanabilir mi? Bir met-

ni; i) kendi iç bağlamı, yapısı, tarihselliği içinde 

okuyabilirsiniz, ii) metni, metinlerarası bir bağ-

lamda okuyabilirsiniz, iii) metni bağlamla iliş-

ki içerisinde okuyabilirsiniz, iv) metnin pratik 

kullanımı içinde kazandığı anlama odaklanarak 

okuyabilirsiniz, v) farklı güç mücadelelerin akı-

şı içinde taktik ve strateji çerçevesinde okuyabi-

lirsiniz vb. Tüm bu okumaları bir yana bıraka-

rak imzacıların öznel niyetlerine odaklanmak o 

kadar tartışmadan sonra biraz komik kaçıyor. 

Çünkü Marx şöyle diyordu: Bir kişinin gerçek-

te ne olduğunu belirleyen şey, kendisi hakkın-

da söyledikleri değil, toplumsal eyleminin içe-

riğidir. Üstelik bu öznel niyeti Arşimet nokta-

sına yerleştirip nötralize etmek ve evrensel ah-

lak ve vicdan üzerinden ve hatta insan hakları 

zaviyesinden değerlendirmek bütün bir akade-

mik kariyeri bonkörce tüketmekten öte bir an-

lamı yoktur. 

Bugün kültürel üreticilerimiz iyice entere-

sanlaştılar, deyim yerindeyse bir garip hallere 

düştüler. Akademisyenin sözü düştü bedeni 

arzı endam etmeye başladı. Kavramlarından zi-

yade bedeniyle konuşuyor artık. Üniversiteleri 

Devletin İdeolojik Aygıtı şeklinde düşünenler 

bugün çıkıp mevzi savaşına tutuşuyor. Postmo-

dernlerin en aydınlanmacı oldukları bir evreden 

geçiyoruz. Michel Foucault okuyup kendilerini 

Jean Paul Sartre-Emile Zola zanneden, modern 

öznenin, yani subject’in “tabi olmak” anlamına 

geldiğini söyleyerek özne üzerinden analizler 

yaparken birilerine “tebaa” diye serzenişte bulu-

nan, elinde Gilles Deleuze’ün Anti-Ödip kitabı 

tutupta Baba’nın (Atatürk/FatherTurk) ölümü-

ne yas tutan, Karl Marx’ın Capital’ini Akbank 

Sanatta okuyan, Kafka’nın Dönüşüm çalışması-

na bakıp köylülerin örümcek/böcek kafalı oldu-

ğunu anlayan, Batı sağının tüm gerici filmlerini/

dizilerini (örneğin “Game of Thrones”)* hayran-

lıkta izleyen ama Türkiye’ye geldiğinde burun 

kıvıran, Roma’yı öven ama Osmanlı’yı küçüm-

seyen, vicdani redci olup askeri göreve davet 

eden, anarşist olduğunu düşünüp sandıklarda 

müşahitlik yapan, eğitime karşı çıkarak okulsuz 

toplum isteyip sonra kendisini İmam-Hatiplere 

karşı çıkarken bulan, Saray’lara muhalefet et-

tiğini söylerken birden Batılı saraylara ve mo-

narşilere övgüler düzmeye başlayan, Hıristiyan 

takvimini sekülerlik adına savunan, Troçkist 

olarak bir ömrü harcayıp en Stalinist örgütleri 

savunur hale gelen, silah/la mücadele edeyim 

derken silah/lı mücadeleyi savunmaya başlayan 

vs. diyen uzanan bir toplumsal tipi nasıl anla-

mamız gerekiyor? Bu tabloyu kesinlikle ucuz 

bir polemik doğrultusunda kurmadım. Mesele 

bizi de kuşatan bir sorunu görmek. Ortada bir 

yanlışlık var. Burada kimsenin sahih olmak gibi 

bir derdi yok. 

Sosyolojik anlamda bir aktörün (örneğin sol-

cunun/anarşistin ya da bir bakkalın) eylemleri-

ni sahip olduğu tutarlı kalıplardan dolayı ön-

görebilirsiniz. Rol demek belli şekilde davran-

mak demek. Ama ortada şizofrenik bir mese-

le var. Sembolik bir ifadeyle sorarsak, Nietzsche 

okuyarak köylüye küfreden öznelliği nasıl an-

lamak gerekmektedir? Bedeninde modernleşme 

arzuları dilinde ise sövgüleriyle bedenlenme-

miş bir kültürel öznellikten söz ediyoruz. Pier-

re Bourdieu’nün tabiriyle bu toplumsal eğilim-

leri “kırık habitus” kavramıyla tanımlamak ge-

rekiyor. Hiyerarşik olarak aşağıyı ve geriyi tem-

sil eden Anadolu köy ve kasabaları ile yukarı-

yı ve ileriyi temsil eden Batı metropolleri arası-
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na sıkışmış tipik bir ara-konum insanının (kül-
türel kentsoyluların) açmazlarının hikâyesi bu 
aslında. Bourdieu’nün küçük burjuvalar için 
söylediklerini kültürel burjuvazi için uyarlar-
sak, bunlar taşralılarla özdeşleşmekten kaçın-
maya çalışan ama öykündüğü egemen yapıların 
hayat tarzını geliştirmek için gereken olanakla-
ra sahip olmayan bir toplumsal zümrenin arada 
kalmışlığını taşıyan gerginlik (tension) ile özen-
tilik (pretension) yatkınlıklarıdır. Özentilik me-
selesini Tanzimat’tan bu yana biliyoruz; mukal-
lidlik. Batı karşısında köle, halka karşı efendi-
lik taslayan marazi bir karakterdir bu. Haset ile 
özenme, megolomani ile aşağılık duygusu ara-
sındaki kalan puslu bir bölgenin sakinidir. An-
cak son süreçte “kral çıplak” dendiği için iti-
raftan başka kaçacak bir yeri kalmadı. Efen-
dinin kağıttan kaplan olduğu anlaşıldı. Kölece 
ruh olanca korkaklığıyla kendini ele verdi. Bu 
olgunun sosyolojikleştirmeyle “bedenlenme-
miş kültür” ya da “bedenlenmemiş bilinç” kav-
ramıyla açıklanabilir olduğunu düşünüyorum. 
Fakat şimdilik bu çarpık tablonun psişik yaşa-
mına odaklanmak gerekiyor. Bu siyasal ve top-
lumsal olguyu ciddiye alıp, basitçe siyasal aji-
tasyonun konusu kılmayıp, açıklamak ve anla-
mak maksadıyla üzerine düşünmek gerekiyor. 
Ancak burada kültürü toplumsal ve siyasal pa-
rametreler açısından tarihsel-sosyolojik bir yak-
laşımla ele almak bu yazının konusu değildir. 
Burada daha çok kökleri Hegelci felsefeye uza-
nan “köle-efendi” metaforunun Judith Butler 
tarafından gerçekleştirilen psikolojist okuması-
na başvurarak, kültürel iktidarın psişik yaşamı-
na dair argümanlar ileri sürülecektir. Temel ola-
rak ise “imza”nın anlamına odaklanarak köle-
lik ve efendilik konumlarına dair çıkarımlarda 
bulunacağım. Şimdi, bu zihin ile beden arasın-
daki problemi efendi-köle diyalektiği üzerinden 
okumak mümkün müdür? 

Efendi-Köle Diyalektiği ve Komprador Entelijensiya

İlk elden belirtmek gerekirse, burada sade-
ce, son günlerde gündeme gelen somut imza-
dan söz edilmeyecek, sorunu dar bir alana sı-
kıştırmanın aksine daha geniş planda meta-

forlaştırarak kendilik sorununa referansla ta-

şıyacağım. Hegel’in köle-efendi diyalektiğinin 

yarı-sömürge koşullarındaki batılı-beyazlaşmış 

entelektüelin halet-i ruhiyesinin anlaşılmasında 

önemli olduğunu düşünüyorum. Canını kur-

tarmak için kendinden vazgeçen ve bunun so-

nucunda köleleşen Batılı kültürel elitlerin yaşa-

dığı mekanı, yani Pera’yı Edmondo de Amicis 

1874 yılında “Batının Kıyısı” olarak tarifleyerek 

Pera’yı batının gövdesine oturtmuştu. Dolayı-

sıyla oradaki beden Batıda ikamet ediyordu ve 

kendini batılı addediyordu. Sadece gayrimüs-

limlerin yaşadığı bir yerdi o zamanlar ama za-

man içinde oradaki Müslümanlar da efendile-

rine benzemek için kendi ruhlarını Faust gibi 

efendilerine sattılar. 1. Dünya Savaşı koşulları 

ve sonrasında Kurtuluş için savaşmadılar, can-

larını kurtarmak için kendiliklerini Efendileri-

ne sattılar. Onlar için bios ethos’a baskın çıktı. 

Şair İsmet Özel, John Maynard Keynes’ten Nef-

retimin Yirmi Sebebi şiirinde bu süreci şu şe-

kilde ifade etmiştir: “Çünkü biz kendimizi ca-

nımız/Kurtulsun diye kaybetmiştik”. Anado-

lu halkının niyeti kendine gelmekti ama onlar 

artık kendiliklerini efendilerine terk etmişlerdi. 

Peki, savaşmak ve köle olmak arasında nasıl bir 

bağ mevcuttur? 

Hegelyen şemada köle-efendi konumları 

başta verili öznellikleri ifade etmezler. Hegel’e 

göre kişi, kendisini çevresinden ayrıştırarak 

fark ve idrak edebilen bir bilinç taşır. Kişinin 

bilincinin bir benlik duygusuna, bir öz-bilince 

dönüşmesinin koşulu başka bir arzu tarafından 

tanınmasıdır (recognition). Arzunun hedefi, za-

ten varolan bir şey değil, başka bir arzu tara-

fından da arzulanandır. Karşılaşan iki özne bu 

tanınma talebini son noktasına kadar vardırırsa 

artık bir ölüm kalım mücadelesi olur. İnsanın 

kendi bilincine ancak başkası tarafından tanın-

makla varacağına dayanan bu düşünce, tanın-

ma isteğinin gerçekleşmemesi halinde ortaya 

çıkacak olan bir çatışmayı da varsayar. Her iki 

tarafında riske attığı ölüm kalım mücadelesinde 

karşısındakini tanımak ihtiyacı duymaksızın ta-

nınan efendi, muhatabı tarafından tanınmadan 

onu tanıyan da köle olur. Efendi yalnız tanınma 
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arzusunu gidermez, köleyi kendi iradesinin bir 

oyuncağı da kılmış olur. O artık efendisinin ih-

tiyaçlarını giderecek uygun bir vasıtadır. Artık 

köle siyah deriye sahip olan ama beyaz maske/

persona sahibi olan bir sömürülen karakterdir. 

Kendi canını kurtarmak için kendiliğini/benli-

ğini kaybeden ve şeytanla yapılan bu pazarlık 

sonucu kendini şeytana satan Faustvari köle-

dir. Efendinin nesnesi haline gelen köle onun 

tarafından bir alt-kültüralizasyona tabi tutulur 

ve yeni bir fenomenolojik beden ona sunulur. 

Efendiyle özdeşleşmek ona benzemek kölenin 

temel arzusudur. Kendi benliğini dışarıdan ku-

rulmasına itiraz etmez, kendi öz-bilincinin ve 

varoluşunun kendi eseri olmasını önemsemez. 

Burası Hegelyen efendi-köle diyalektiğini Tür-

kiye somutluğunda kazandığı özel anlama bizi 

götürür. Canlılığın efendiye bağlı olarak an-

cak sürdürülebilir oluşu Türkiye’yi diğer ülke 

örneklerinden ayıran özniteliktir. Bu nedenle 

köle-efendi diyalektiğini yarı-sömürge ve yeni-

sömürge koşullarına uyarlayarak kullandığımı 

belirtmek isterim. Bu nedenle Batıcılar, kendi 

olmak için çalışmazlar, mücadele etmezler (ki 

bu onların konformizmlerini açıklar) efendi-

nin gözünde belirdiği gibi var-olmaya mahkûm 

olmuştur. Platon’un mağara alegorisi’nde be-

lirtildiği gibi ellerinden ayaklarından zincir-

lenmiş bu kitleler gölgeleri gerçek zannetmeye 

mahkûmdurlar. Zincirlerinden/komprodorluk-

tan kurtulmaya başka bir dünyanın mümkün 

olduğuna asla ve asla inanmak gibi bir dertle-

ri yoktur. Efendilerine karşı o nedenle şiddetle 

değil saygıyla karşılık verirler. Sömürgelikten 

kurtuluş gibi bir varoluş sorunu algılamazlar. 

Bu nedenle tarih sahnesinin asla asıl oyuncuları 

olamayacaklardır; ezik seyirciler olarak kalmaya 

yazgılıdırlar. Yeni bir varoluş, yeni bir dil, yeni 

bir insan yaratmak umursadıkları şey değildir. 

Aksine onlar korktuklarından dolayı “şey”, 

“nesne” olarak kalacaklardır. Asla risk almaya-

caklardır. Canını efendisi bağışladığı için hiç 

bitmeyecek bir borç bataklığına sürüklenmiştir. 

“Kendinde şey”den “kendisi için şey”e asla ge-

çemeyeceklerdir.

İmzanın Sahibi Kim Ola?

Burada “imza”dan sadece somut imzayı de-
ğil bildirinin kendisini kastetmiyorum. Ve daha 
geniş anlamda bildiriyi de içerecek biçimde 
kültürel elitlerin son bir asırlık çalışmaların-
dan, bizim bedenimize attıkları imzalardan, 
efendi adına gördükleri işlerden söz açıyorum. 
Yarı-sömürge koşullarında yapıp etmelerimizin 
bize ait olduğundan nasıl emin olacağız? Ben’in 
içinde bir “O” yatmadığından emin olmak zor. 
Bu psikolojiyi efendi-köle kişileştirmeleri üze-
rinden daha detaylı olarak analiz etmeliyiz. 
Efendi-köle diyalektiğini biraz daha açalım ve 
kölenin imzasının olup olamayacağını tartışa-
lım. Butler’ın ifade ettiği gibi Hegel’in düşünce-
sinde köle, emeği ile efendinin varlığının maddi 
koşullarını sağlayan araçsal bir beden gibi orta-
ya çıkar ve kölenin maddi ürünleri hem kendi-
sinin maduniyetini, hem de efendinin tahakkü-
münü yansıtır. Bir anlamda efendi özdüşünü-
me duyulan bedensiz arzu gibi görünür. Efen-
di hem kölenin araçsal beden statüsündeki ma-
duniyetine, hem de gerçekte kölenin bedeni-
nin efendinin bedeni olmasına gereksinim du-
yar. Aslında köleye dayatılan emir şu formülas-
yonda yer alır: Sen benim için beden ol, ama sen 
olan bu bedenin benim bedenim olduğunu bana 
söyleme. (Judith Butler, İktidarın Psişik Yaşamı, 
Ayrıntı Yayınları, 2005, s. 42.) Yarı-sömürge ruh 
halini yansıtan güzel bir örnek; sen benimsin 
ama yine de bağımsızmışsın gibi davran!

Efendilik ve kölelikle ilgili bölümün sonun-
da köle efendiye ait nesneler üzerinde tekrar 
tekrar emek harcar. Türkiye üzerindeki yüzyıl-
lık çalışması gibi. Türkiye’yi efendisinin arzula-
rı (batılı değerler) çerçevesinde düzenleme, bu-
nun için çalışma. Köle, emeğini ve ürünlerini 
onları verebilme ihtimali doğmadan önce ver-
miştir, zira bunlar asla köleye ait değildir. Köle 
durup dinlenmeden çalıştığı ve kendi yaptı-
ğı şeyler üzerindeki imzasının farkında olduğu 
sürece, işlediği eserin biçiminde kendi emeği-
nin izlerini tanır. Bu izler nesnenin oluşturucu-
sudur. Onun emeği bir görünen ve okunan izler 
seti üretir ve köle kendi oluşturucu etkinliğinin 
onaylanışını nesnede okur. Başından itibaren 
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efendiye ait olan bu emek ve bu etkinlik, yine 

de köleye kendi emeği gibi yansır; emek efen-

diden çıkıyormuş gibi görünse de köleden çık-

maktadır (Butler, 2005: 43). Öyleyse geri yan-

sıyan emeğin nihai anlamda köleye ait olduğu 

söylenebilir mi? Efendinin, kendisinin emek ve-

ren varlığını ve emeğin aracı konumundaki be-

denini inkâr ettiğini ve köleyi efendinin bede-

nini işgal edecek biçimde kurduğunu hatırlaya-

lım. Bu anlamda efendi köleyi vekil ya da ika-

meci konumuna getiren bir sözleşme yapmıştır. 

Dolayısıyla köle efendiye aittir, ancak bu aidiyet 

itiraf edilemeyecek türdendir (Butler, 2005: 43). 

Sonuç itibarıyla, emeğin nesnesi kölenin özerk-

liğini, bu nesne kölenin etkinliğinin gizlenişinin 

üzerini örttüğü ölçüde yansıtır: Köle emeğinde 

imzasını keşfeder ya da okur; peki ama imzayı 

kölenin	imzası	gibi	gösteren	nedir?	Köle	özerk-

liğini keşfeder ama (henüz) bu özerkliğin efen-

dininkinin gizlenmiş bir sonucu olduğunu göre-

mez. Ayrıca efendinin özerkliğinin bir gizleme 

olduğunu da göremez (Butler, 2005: 44). Köle-

nin bedeni kendisinin değil, efendisinindir. Kö-

lenin bedeni içsel bir yabancı olarak kurulabi-

lir ancak. 

Bununla birlikte, köle tarafından işaretle-

nen, üzerinde kölenin işareti olan bu nesne en 

azından ismen efendiye aittir. Köle adeta efen-

di için imzalayıcı bir vekil gibi görevlendiril-

miş bir naip olarak atar imzasını. Dolayısıyla 

imza nesnenin köleye aitliğini onaylamaz, an-

cak sahipliğin katmerlenmesi için bir alan yara-

tır ve sahneyi tartışmaya uygun şekilde düzen-

ler (…) Bu imza, nesne efendiye verildiği za-

man silinir; efendi nesneyi kendi adıyla damga-

lar, ona sahip olur ya da bir şekilde onu tüketir. 

Kölenin çalışması nihai anlamda düzenli olarak 

kendisini işaretsizleştiren bir işaretleme (Butler, 

2005: 45). Köleleşmiş ruhlu sekülerlerin, bil-

hassa kültürel elitlerin son yüzyıllık Türkiye ça-

lışması şundan ibarettir: Kuşkusuz köle başın-

dan itibaren başkası için, başka birinin adı ya da 

işareti altında çalışmaktadır ve imzanın her za-

man önceden silinmiş, üstüne başka bir şey ya-

zılmış, el konmuş ve yeniden işaretlenmiş oldu-

ğu bir dizi koşul altında nesneyi kendi imzası 

ile işaretler (…) Üzerine adını koyduğu şey ya 

da kendi adını iliştirmek istediği amaçlar üze-

rinde kontrolü yoktur. İmzası bir özsilme eyle-

midir (Butler, 2005: 45-47). 

Sonsöz: Kendi Gırtlağımızdan Konuşmak Mümkün

İhtiyacımız olan şey ise bugün, saygınlar 

arasında yerimizi almaktır. Kölenin yüzyıllık 

çalışmasını bir yana bırakıp kendi bedenimi-

ze, kendi gövdemize kavuşmanın vaktidir. Kö-

lenin psikolojisinden, onun bedeninden kur-

tulma vaktidir. Korkmayarak, ölümü göze ala-

rak, adeta kefenimizi giyip yola çıkarak yeni bir 

siyasal gövde kurmanın vaktidir. Şair’in dediği 

gibi artık “canımızın çektiklerini” değil, “kendi-

mizin çektiklerini” yaşamanın, kendimize gel-

menin vaktidir. Kendiliğimizin varoluşa ve be-

dene mührünü vurmasının vaktidir. Evet	İsyan	

diyerek Dirilme vaktidir. 

   * “Game of Thrones” dizisi üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. 
Ülkemizdeki sol entelijensiya belirttiğimiz gibi “Rome” dizi-
sini izlemeyi ayrıcalık olarak tanımlıyor ve algılıyor, ama aynı 
dizilerin Türkiye versiyonuna şiddetle karşı çıkıyor. Sorunun 
basitçe estetik kriterlerden ya da sağ-sol gibi siyasal pozis-
yonlardan da kaynaklandığını hiç sanmıyorum, ortada bir 
öznellik ve varoluş sorunu olduğunu düşünüyorum. Bilin-
diği üzere “Game of Thrones” dizisinin en önemli imgesi en 
sağcı imge olan “Duvar”dır ve duvarın savunması filmin ana 
sorunlarından birisidir. “Duvar”ın ardında ölümcül, korkunç 
hayvanlar olan ak-gezenler vardır. İnsanlığın korunması için 
Duvar’ın, sınırların korunması gerekir. Duvar’ın ardındaki 
ak-gezenler bugün için Doğu’dan Batıya göçmek zorunda 
olan “göçmenler”dir. Göçmenler duvarları, denizleri ölüm-
leri pahasına aşarak Batıya göçmektediler ki bu oldu Batılı 
varoluşu tehdit etmektedir. Dizinin “Duvar” imgesinin bu 
bağlamda kazandığı anlam tamamen faşist ve ırkçıdır. Biraz 
ideolojik-kritiğe ve birazda Batıya şüpheyle yaklaşmaya ihti-
yacımız var. Duvarı savunan figürlerle özdeşleşenler pratikte 
kimlerle özdeşleştiklerini bilmeliler.
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Kur’ân	 Mesajı,	 Mekkeye	 Giden	 Yol	 vs.	 eserleriyle	 tanınan	 Muhammed	 Esed’in	 oğlu	
olan Talal Asad, 1933’te Suudi Arabistan’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini 
Pakistan’da	 tamamladıktan	 sonra	 İngiltere’deki	 Edinburgh	 Üniversitesi’nde	 antropoloji	
okudu.	 Akademik	 kariyerine	 Oxford	 Üniversitesi’nde	 ünlü	 sosyal	 antropolog	 E.	 E.	
Evans-Pritchard’ın	 yanında	 başladı.	 City	 University	 of	 New	 York’ta	 antropoloji	
profesörü olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış birçok eseri bulunan Asad, Asia 
Source ile mülakatında, laiklik-İslâm, dini ihya hareketlerini, insan haklarını, 
şeriat hukukunu ve modern devleti alışılmış olandan farklı bir şekilde tartışıyor.*

Seküler-Sonrası Soruşturmalar

“Din,	Ulus	Devlet	ve	Laiklik”	adlı	makalenizde	

din kavramının anakronik bir şekilde kullandığını 

ileri sürdünüz. Din kavramı neden onu ihtiva eden 

bütün bileşenlerini -pratiklerini, var oluş yolları-

nı-	 tüketmiyor?	Kavramın	bu	şekilde	anlaşılması	

nasıl oluştu ve kavramın alternatif anlamına niçin 

bu	şekilde	vurgu	yapıyorsunuz?

Burada küçük bir hatanın olduğunu düşünü-

yorum. Ben gerçekten dinin başka bir tanımını 

vermekle ilgilenmiyorum. Daha kapsamlı, daha 

dinamik bir konsepte, vesaireye ulaşabileceğimi-

zi söylemekte ilgi alanımda değil. Ben sadece di-

nin bir kategori olarak sürekli sosyal ve tarihi bağ-

lamlarda tanımlandığı gerçeğini ve insanların onu 

şöyle veya böyle tanımlamak için özel nedenlere 

sahip olduklarını vurgulamak istiyorum.

Din; farklı tecrübe türleriyle, farklı kurumlar-

la, farklı hareketlerle, tartışmalarla, vs. ile bağ-

lantılandırılıyor. İşte vurguladığım şey bu. Başka 

bir deyişle beni ilgilendiren şey soyut bir tanım-

lama değil. Dinin soyut tanımlarını kullananlar 

çok önemli bir noktayı gözden kaçırıyorlar: din, 

legal, yerel, politik, ekonomik vs. boyutları olan 

toplumsal ve tarihi bir gerçektir. Bu yüzden her-

hangi birinin araması gereken şey; şartlar değişir-

ken insanların dini algıya ait olduğunu veya olma-

sı gerektiğini düşündükleri şeyleri bir araya getir-

me tarzlarıdır. İnsanlar sosyal hayatta belirli dini 

anlayışları kullanırlar. Benim gerçek ilgim bu.

Dinin şecerelerine duyduğum ilgi, herhan-

gi bir topluma uygulanabilecek kültürlerarası bir 

din tanımı üretmekten çok bu algının tarihi olarak 

içinde yapılandırıldığı bazı tarzların izini sürmek-

ti. Söylemeye çalıştığım şey budur.

Modernlik Herkes İçin Açık Bir Kader mi?

Sık sık modernleşme sürecinin, toplum haya-

tında dinin kendini gösterdiği her yerden özel ala-

na geri çekilmesiyle sonuçlanacağı konuşuldu ve 

konuşuluyor, bu modernizasyonun eksik veya ba-

şarısız bir projesine mi bağlanmalı veya geleneğin 

kalıntıları modern olanın kaçınılmaz zaferini en-

gelliyor	mu?	Buna	nasıl	cevap	vereceksiniz?

Peki, açıkçası bu teoridir fakat tabi ki çok uzun 

bir süreden beridir bilinir ki bu tarihin aktığı yol 

değil. Aslında sözde “dinin geri çekilişi” 19. yüz-

yılın başlangıcından bu yana oldukça anlaşılır bir 

şey bile değildir. İnsanların içinde laiklik hakkın-

da düşünce geliştirdikleri tarz -yani din ve devlet 

Talal ASAD
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işlerinin birbirinden ayrı olması- aslında çok fark-

lı devlet türlerine adapte oldu.

Batıda liberal, demokratik ve laik oldukları 

düşünülen üç devlet örneğini düşünelim: Fransa, 

İngiltere ve Birleşik Devletler. Çok şematik olarak 

konuşursak Fransa’da olan şey seküler bir devlet 

ve seküler olan bir toplum. İngiltere’de kurum-

sal bir din ve çok seküler bir toplum var. Birleşik 

Devletler’de çok dindar bir toplum ve seküler bir 

devlet var. Dolayısıyla din ile politika arasındaki 

münasebetin kendisini sonuçlandırdığı çok fark-

lı yollar var. Hassasiyetlerin farklı türleri var, bu 

üç modern devlet ve toplumda bile. “Laik” ilkele-

re karşı bir ihlal olan şeye yönelik insanların reak-

siyonlarının farklı türleri var.

Örneğin: Kamu okullarında Müslüman kız-

ların örtü kullanıp kullanmamalarına izin verme 

konusunda böyle hassasiyetler var. Sırası gelmiş-

ken bu hassasiyetlerin laiklerde negatif bir reaksi-

yona öncülük etiğini oysa kippanın böyle bir etki 

yaratmadığını not emek ilginç olacaktır. Kippayı 

değil de örtü giymeyi politikanın seküler kuralla-

rının ihlali haline getiren şey ne? Düşüncem bura-

da adaletsiz bir ayrımcılığın yapıldığı ile ilgili değil 

fakat seküler bir toplumda bile seküler insanların 

kamusal alanda “dini semboller”in politik önemi-

ni değerlendirme tarzlarında farklılıklar var. Ame-

rika örneğini ele alalım. Birleşik Devletler’de din 

ile devletin birbirinden ayrılması konusunda açık 

kanunlar var fakat bu şu anki rejimin politikaları-

na “seküler olmayan” müdahalelerin olmasını en-

gellemiyor. Hepimizin bildiği gibi Hıristiyan Sağ, 

Bush yönetiminin merkezindedir. Bu Hıristiyan 

Sağ Amerika’daki Siyonist örgütlerin antisemitik 

bir müttefikidir ve onun politik hayali, Irak’a kar-

şı savaşı Armageddon’a doğru atılacak adımlardan 

biri olarak kucaklıyor. “Seküler” bir savaş, onlar 

tarafından “dini” nedenlerle desteklenmektedir. 

Yine, bunu Hıristiyan Sağ’ından hoşlanmamamın 

bir vurgusu olarak söylemiyorum (buna rağmen 

tabiî ki onlardan hoşlanmıyorum) sadece seküler 

bir devletin böyle politikaları kendi içinde kolay-

lıkla uzlaştırabileceğine vurgu yapmak için söylü-

yorum.

Neyin modern ve neyin modern olmadığı ve 

son tahlilde liberal, modern bir devletten neyin 

beklendiği sorusuna geri dönersek: Ben herhangi 

bir insanın her şeyden önce konsensüsleri oldu-

ğu kadar bütün yerleşiklik, değişiklik ve yeniden 

değerlendirme türlerini içeren ve modern bir yön 

olarak kabul edilen bu yönde toplumların dönü-

şümüne aşina olması gerektiğini düşünüyorum. 

Ortaya çıkan “seküler” politikalar kısmen bu de-

ğişimlerin sonucudurlar. Bu düşünceyle yaklaşıl-

dığında modernizasyon/sekülarizasyon gerçekten 

basit bir hikâye değildir.

Ben kendim modernliğin herkes için açık bir 

kader olduğu anlayışına şüphe ile yaklaşıyorum. 

Modernliğin tarihsel bir dönemlendirme ve bir 

geçicilik olarak düşünüldüğü bir hissiyat da var 

fakat aynı zamanda insanların içinde yaşadığı-

yaşaması gerektiği-belirli tarzlar olduğu da düşü-

nülüyor. Ben “modern”in, insanların zorunlu ola-

rak bir devlette ya da sözüm ona liberal, seküler 

devletlerde istedikleri ve olması gerektiğini dü-

şündükleri her şeyi öngördüğünden hiç emin de-

ğilim.

Seküler Toplumlarda Dahi Devletin Dinden Ayrılmazlığı

Sekülerizm her zaman modernizasyon süre-

cinin çok önemli bir bileşeni olarak düşünülüyor. 

Din ile sekülerizm arasındaki ilişkiyi nasıl tanım-

layacaksınız?

Sekülerliğin Biçimleri adında Şubat 2003’te çı-

kan bir kitabım var. Bu kitapta hassasiyet, tecrü-

Talal Asad
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be, nesne algısına yönelen oluşum anlayışları ve 

gerçeğin yaygın anlaşılma kılavuzu sorularını tet-

kik etmeye çalıştım. Aynı zamanda politik seküler 

doktrininin kendisini ve modernleşen devletlerde 

hukukun ve ahlakın sekülarizasyonunu da tetkike 

çalıştım. Bunların karmaşık sorular olduğunu dü-

şünüyorum. Ve seküler politikalar için günlük var 

oluşun seküler hallerinin sonuçlarını tam olarak 

bilemeyeceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar 

yaptığımızdan daha fazla beşeri bilimlerde böyle 

sorunlar hakkında derinden düşünmemiz gerek-

tiğini düşünüyorum.

Bir politik doktrin olarak sekülerizmi, dini bir 

düzenin “ötekisi” olarak dinin kendisinin oluşu-

muyla yakından bağlantılı buluyorum. Seküler 

bir devlette -dinden tamamen ayrıldığı varsayılan- 

gerçek dinin ne olduğunu ve sınırlarının nerede 

olmasının uygun olacağını sürekli yeniden tanım-

lamak kaçınılmazdır. Başka bir deyişle devlet din-

den ayrılmamış olacaktır. Paradoksal olarak mo-

dern politikalar, bayağı sekülerizmin olması ge-

rektiğini düşündüğü tarzda -yani dinin kendi ala-

nı devletin kendi alanı şeklindeki anlayış- dinden 

gerçekten ayrılamaz. Devletin politik bir kendilik 

olarak “dinin” kabul edilebilir yaygın yüzünü ta-

nımlama görevi vardır.

Dini Hareketler ve Modern Devlet

Başka yerlerde konuşulan dini ihya hareketleri 

-İslâm dünyasında (tabi burayla sınırlı değil) olan 

hareketler gibi- aslında atavik ve modern öncesi 

değiller fakat bu hareketlerin olanak şartları mo-

derndir.	Buna	katılıyor	musunuz?

Bir yere kadar bunun kesinlikle doğru ol-

duğunu düşünüyorum. Eğer “modern olanak 

şartları”na ulus devlet ve ulus devletin hırsları-

nı eklerseniz söylediğinize tamamen katılırım. 

Her iki türden olan hareketler -militan hareket-

ler olduğu kadar 19. yüzyıldan beri çıkmış olan 

İslâm’ın liberal formları- bana devletin vatandaş-

ların şekillendirilmesiyle ve bütün nüfusun dü-

zenlenmesiyle ilgili tutkusuna yönelik tepkisel 

düzenlemelerdir gibi geliyor. Bu şeyler; öncele-

ri farklı alanların ilgisindeydiler -herhangi birinin 

dindarlık olarak adlandırabileceği alanı da içeren- 

ya da böyle bir fonksiyon hiç yoktu. Fakat şimdi 

bir tek politik yapı, modern ulus devlet, onları ele 

almaya çalışıyor.

Eğer ifade etmemi istiyorsanız evet hem radi-

kal dindar hareketler hem de liberal dindar hare-

ketler modern devletin ürünüdürler. Liberal olan-

lar kesinlikle böyledir çünkü onlar muktedir po-

litik güce alışmak ve onu olduğu yerde konum-

landırmaya devam etmeyi temsil etmektedirler, 

bunu ise var olmalarını ve meşruiyetlerini sağla-

yan dokunulmazlık ve otonomiyi oluşturmak için 

yapıyorlar. Radikal olanlarda aynı modern dünya-

ya aittirler çünkü onlar için daha önce düzensiz 

olarak bırakılmış olan bütün her şeyi belirleyen 

güç koltuğu devlet olduğundan öncelikle tehlike-

de olan şey devlettir.

Yani bu açıdan bakıldığında evet bu hareketler 

moderndir. Aynı zamanda onlar tarafından ula-

şılabilir olan ve kullanılan bütün modern teknik 

türlerini (elektronik iletişim teknolojileri, bilgi-

nin bilimsel türleri, bilginin üretimini ve dolaşı-

mını sağlayan farklı araçlar vb.) düşündüğümüz-

de de onlar moderndir. Dolayısıyla şu kesinlikle 

doğrudur: Bu hareketlerin farklı yönleri modern 

bir tarzla oluşturulmuştur. Aynı zamanda herhan-

gi biri, onların eski bir tarihin -anlaşmazlık, tartış-

ma ve fiziksel çatışmanın bir tarihi- unsurları olan 

reform ve yeniden yorumlama geleneklerini sür-

dürdüklerini de unutmamalıdır, yani bunlar sür-

dürülüp yeniden sunumu yapılıyor.

Çağdaş	İslâmcı	hareketler,	bizim,	batının	sekü-

ler modernliğiyle ilgili anlayışlarını yeniden dü-

şünmemizi	sağlayabilirler	mi?

Ben kendim modernliğin herkes için açık bir 
kader olduğu anlayışına şüphe ile yaklaşı-
yorum. Modernliğin tarihsel bir dönem-
lendirme ve bir geçicilik olarak düşünüldü-
ğü bir hissiyat da var fakat aynı zaman-
da insanların içinde yaşadığı -yaşaması 
gerektiği- belirli tarzlar olduğu da düşü-
nülüyor. Ben “modern”in, insanların 
zorunlu olarak bir devlette ya da sözüm 
ona liberal, seküler devletlerde istedikle-
ri ve olması gerektiğini düşündükleri her 
şeyi öngördüğünden hiç emin değilim.
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Genel olarak ne radikal İslâmcı hareketler ne 

de liberal İslâmcı hareketler, insanların batılı se-

küler modernlik anlayışlarını yeniden düşünme-

lerini sağlamaya güç yetirecek gibi görünüyorlar. 

Bu kısmen onların projelerinin çoğunun -olabil-

diği kadar moderndirler-, politikanın modern fa-

raziyelerinden devralınmış olmasına bağlıdır. Kıs-

men de batıda sürgit devam eden İslâm’a ve İslâmî 

gelenekten gelen düşüncelere yönelik bir antipa-

tinin varlığındandır. Ve tabiî ki görünüşte başarı-

lı batılı toplumlar ile açıkça zayıf olan Müslüman 

toplumlar arasındaki büyük güç farkı gerçeği de 

bir rol oynamaktadır.

Fakat dünyanın başka yerlerinde mukaye-

se edilebileceği diğer dindar hareketlerin olduğu 

kadar ben bir bütün olarak İslâmcılık fenomeni-

nin bizi, modern hayat için politik ve ahlaki ola-

rak zaruri olan şey hakkındaki muzaffer seküle-

rizm ve liberal faraziyelerin kabul edilmiş öykü-

leri hakkında yeniden düşünmeye sevk etmelidir. 

Bu fenomenlerin varlığı bile, modernlik için ge-

rekli olan şeyle ilgili faraziyelerimiz hakkında ye-

niden düşünmemizi sağlamalıdır.

Liberalizm ve Bireyselcilik Kabulden Önce Sorgulanmalı

Son zamanlarda İslâm’ın liberal demokrasi ve 

onun gerektirdiği her şeye (eşitlik, bireyselcilik, in-

san hakları, çoğulculuk, hoşgörü, vb.) karşıt oldu-

ğu ile ilgili çok fazla tartışma yapıldı ve yapılma-

ya devam ediyor. Bu iddiaya nasıl cevap verecek-

siniz?

Bu önceki soru ile bağlantılıdır. Eğer İslâm ve 

İslâmî geleneği aynı şey, değişmez belirli bir öze 

sahip olarak kabul ederseniz, İslâm’ın liberal de-

mokrasinin antitezi olduğu rahatlıkla dile getirilir: 

Modern olan şey gerçekten İslâmî olamaz, İslâmî 

olan şey de gerçekten modern olamaz. Yani bu 

pek çok eleştirmenin Müslümanları içine sokmak 

istedikleri bir catch (kısırdöngü) durumudur.

Tabiî ki İslâmî geleneği liberal demokrasi ile 

uyumlu olacak tarzlarda yeniden düşünmeye ça-

lışan insanlar var. Fakat ben İslâmî geleneğin biz-

leri pek çok liberal kategorinin kendilerini sorgu-

lamaya götürmesi gerektiğiyle daha fazla ilgileni-

yorum. “Peki, tamam biz sizlere de benzeyebili-

riz” demektense neden liberal kategorilerin ken-

dilerinin anlamı nedir ve tarihsel olarak neyi tem-

sil ediyorlar? Örneğin bireyselcilik meselesi, ba-

tıdaki bireyselcilik, bunun batıdaki geleneğine 

dikkatlice bakan insanların gördüğü gibi her tür-

den problemle yüklüdür. Aynı şey eşitlik mesele-

si için de geçerlidir. Liberal demokrasilerde öneri-

len eşitliğin sadece hukuki eşitlik olduğunu, eko-

nomik eşitlik olmadığını biliyoruz. Fakat eşitliğin 

bu iki türü su geçirmez bölümlerde ayrı ayrı tutu-

lamaz. Politik eşitlik bile bütün vatandaşlara; po-

litikanın oluşturulmasına girişme veya katkı sağ-

lamayla ilgili eşit fırsatlar oluşturmayı gerekli gör-

müyor. Birey, eşitlik vs. ile ilgili olan İslâmî dü-

şünceler, batının liberal düşünceleri ile ilgili ola-

rak bize ne söylüyor?

Bunlar cevabını aramaya değer sorulardır diye 

düşünüyorum. Dolayısıyla “ah evet biz tamamen 

liberal olabiliriz” diye birden bire sivrilmek yeri-

ne örneğin “hoşgörünün liberal anlamı tam olarak 

nedir?” sorusunu sormanın çok önemli olduğu-

nu düşünüyorum. Sorun teşkil etmeyen şeylerle 

ilgili olarak hoşgörülü olmak kolaydır. Bu liberal 

toplumlarda kural olma eğilimini taşıyor. Pekâlâ, 

kim bunu düşünüyor? Liberaller bu şeyleri hoş-

görüyle karşılıyorlar çünkü liberaller o şeylerle il-

gili hiç düşünmüyorlar. Hoşgörü, gerçekten sorun 

olarak üzerinde düşünülen şeylerde gösterildiğin-

de gerçekten anlamlı olur. Biz günlük dilimizde 

bile “hoşgörü acısı” kavramına sahibiz. Başka bir 

deyişle gerçekten sorun olan şeylerle ilgili hoşgö-

rü anlayışını keşfetmeliyiz, bununla ilgili düşün-

meliyiz ve İslâmî geleneğin hoşgörü idrakleri (sı-

nırlı da olsa olumlu katkı sağlayarak) böyle soru-

lar sormamıza yardım ediyor.

Yani biz basitçe -ve dahası savunmacı olarak- “ 

biliyorsunuz İslâm’ın çok liberal gelenekleri var. 

Biz aynı zamanda liberal de olabiliriz” demek ye-

rine bu tarz sorular hakkında düşünmeliyiz. “Li-

beralizm hoşgörü veya çoğulculuk demekle neyi 

kastediyor? Bireyselciliğin anlamı tamamen açık 

mıdır, tamamen arzulanır mıdır? İslâmî gelenek-

lerin bir tetkiki bize bireyselciliğin, hoşgörünün 

veya çoğulculuğun daha derin ve daha önemli bir 

anlayışını sunuyor mu?” sorularını sormak ger-

çekten çok daha ilginçtir. İnsanların liberal kök-

lerini kanıtlamaya çalışmalarından çok bu tür sor-

gulamalara girdiklerini görmek istiyorum.



46

 Umran • Şubat 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
G

Ö
R

K
EM

Lİ
 A

Ğ
R

IM
IZ

  SEKÜLER-SONRASI SORUŞTURMALAR 

İnsan Haklarının Algılanma Tarzı

“Üçüncü dünya” ülkelerinde, Avro-Amerikan 

dünyasından daha fazla insan hakları ihlalleri ha-

berlerinin	niçin	olduğunu	nasıl	açıklayacaksınız?

Bunun nedenlerinden biri tabi ki üçüncü dün-

ya ülkelerinde yeteri derecede diktatörün muk-

tedir olmasıdır. Bu medyanın bizim inanmamı-

zı istediği gibi sadece İslâm dünyasıyla değil La-

tin Amerika, Afrika ve Çin ile de ilgili bir durum-

dur. Fakat insan hakları sorununun tümünde beni 

daha fazla ilgilendiren bir şey olduğunu düşünü-

yorum. İnsan haklarının temelini teşkil eden bir-

çok faraziye çok sık batılılar olarak tanınanların 

hayat tarzlarına göre tanımlanmaktadır. Pek çok 

şey sadece üçüncü dünya ülkelerinde olduğu için 

tahammül edilemez bulunuyor. Batıdaki şeyler sa-

dece farklı (daha itibarlı) bir hayatın parçaları ol-

duklarından tahammül edilemez bulunmuyorlar.

Christian Science Monitor gazetesini okurken 

yine bu aklıma geldi. Orada, görece liberal, hoş-

görülü vs. olduğu söylenen Katar ile ilgili uzun bir 

makale vardı. Katar, gelişmekte olan bir ülke ve 

bu yüzden bölgedeki ilginç ülkelerden biri olarak 

tasvir edilmişti. Bu iddiayı desteklemek için tama-

men bilinçsiz bir şekilde verilen örnekler şunlar-

dı; Doha’da Starbucks kafeleri var, insanlar Sub-

way sandviçleri yiyor, arabaların giremediği pa-

zarlar var. Ve tabi ki Suudi Arabistan’ın ayak sü-

rüdüğü Irak savaşında Amerika’nın bölgedeki en 

önemli askeri müttefikidir. Ben Katar’ı yermeye 

çalışmıyorum tabi ki. Söylediğim şey; otomatik ve 

bilinçsizce sergilenen buradaki anlayış, yani “on-

larda bize benzemeye doğru gidiyorlar” anlayışı-

dır. “Biz” burada açıkça Amerikalılara gönderme 

yapıyor, Avrupalılara bile değil (Avrupalılar şimdi 

bununla ilgili hayal kırıklıklarını keşfediyorlar).

Bu insan hakları meselesinin önemli bir diğer 

boyutu var, uluslararası yönleri bulunan bir bo-

yut. Üçüncü dünya ülkelerinde seçimlerin olma-

masının nedeni sadece zalim diktatörlerin varlığı 

değil aynı zamanda bu toplumların küresel siste-

me bağlanış tarzlarıdır. Mesele şudur; bir ülkenin 

içindeki şartlar herhangi birinin sorumluluğu ola-

rak düşünülmüyor, ulusal hükümetin sorumlulu-

ğu olarak düşünülüyor.

İnsan hakları ihlallerinin algılanma tarzı ile 

ilgili sorun; bu ihlalleri dile getiren insanların 

hâkim devletleri halklarının çektiği bütün acıla-

rın hukuki sorumluluğundan mesul tutmalarıdır. 

Bunun için, politik olduğu kadar tarihi de olan 

bazı nedenler var fakat sözünü ettiğimiz bu sorun-

lu kavrayış; içinde insan hakları ihlallerinin anla-

şılabileceği yolu saçmalık haline getiriyor. Eği-

tim eksikliğini, fakirlik ve muhtelif sefalet türleri-

ni sadece bu ülkelerin kendileriyle ilgili olan şey-

ler olarak gören anlayış gülünçtür. Böyle bir an-

layışın doğal sonucu şu olmaktadır: Tabiî ki biz 

(önemli oranda kabul edilmiştir) yardım vermek 

için bir mecburiyete sahibiz ve onlar yani üçüncü 

dünya ülkelerindekiler kendilerine borç para ve-

ren IMF ve Dünya Bankası’nın kendilerine dayat-

tığı sağlam politikaları takip etme mecburiyetin-

dedirler. Fakat bunun ötesinde her üçüncü dünya 

ülkesi kendi sefaletleri ve kendi insan hakları ih-

lalleri için sorumludur.

Başka bir deyişle üçüncü dünya ülkeleri dü-

şünüldüğünde herhangi bir insan hakkı ihlali-

nin sorumluluğu batılı ülkelerde değildir. Gerçek-

ten insanların, insan hakları ihlali hakkında be-

lirli şekillerde düşünmelerine katkıda bulunan 

bir dizi farklı şey var bu yüzden daha fazla ihlal 

“bura”dakinden çok “orada” oluyor.

Liberal Yorumlar

Nijerya ve Pakistan gibi bazı Müslüman dev-

letler şeriat hukukunu uygulamak için farklı yol-

lara başvurdular, şeriat hukukunun “geri” ve mo-

dern karşıtı olduğu şeklindeki hâkim bir görüşün 

var olmasından dolayı bu girişimlere çok yoğun 

itirazlar getirildi ve eleştiriler yöneltildi. Buna ka-

tılıyor	musunuz?	Şeriat	hukukunun,	modern	dev-

let için çok önemli olan merkezi ve zorlayıcı hu-

kuk sistemi tarafından uygulanması mümkün mü-

dür?

Uygulanabilir mi? Görünümleri uygulanamaz 

ve 19. yüzyıldan beri de uygulanmıyor, ticaret hu-

kuku özellikle ve aynı zamanda usul hukuku vs. 

uzun süre önce pek çok Müslüman ülkede terk 

edildi. Liberal değerlerin belirli türleri ile ilgili ol-

duğundan daha az modern kapitalist devletin na-

sıl işlediğiyle ilgili olan ceza hukuku da terk edil-

di (örneğin; neyin gerçekten acımasız ve taham-
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İnsanların neyi boş lakırdı olarak gördüğünü ve neyi bilmek istediklerini araştırmaya 
daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sekülerizm, dini gelenekleri hem yay-
gın bilgi ile ilgili saçma sapan iddialar hem de politik alana girmelerine izin verildiğinde 
tehlikeli sonuçlar doğuracak eğilimler olarak görme eğiliminde oldu. Örneğin William 
Connolly, yazılarının pek çoğunda sekülerizmin politik düzenlemesini tarihsel olarak 
anlaşıldığı gibi modern politikalara daha merhametli, daha açık fikirli bir tavır davet 
edilebilirmiş gibi yeniden teorize etmeye çalışmaktadır.

mül edilemez olduğu ve neyin olmadığı düşünce-

leri). Bedene uygulanan cezalarla ilgili bir ret var, 

liberal hassasiyet tarafından bu cezalar aforoz edil-

di. Bende aynı hassasiyetlere sahibim fakat man-

tıksal olarak şeriat cezalarının “modern devlet için 

çok önemli olan merkezileşmiş ve zorlayıcı hu-

kuk sistemi”nin istekleri ile uyumsuz olduğunu 

düşünmüyorum.

Aile hukuku söz konusu olduğunda, bunun 

modern devletler tarafından her türlü açıdan uy-

gulandığı ve buna aşina olunduğu daha bir açık-

lığa kavuşuyor. Ve şimdi de kadınlar için onlara 

karşı ayrımcılık yapan ilgili özel kanun türlerin-

de eşitlik isteği artmaktadır. Burada şeriat hukuku 

baskı altına giriyor.

Yine ben, sanki her iki şeyde de tarihi gelene-

ğin bir unsuruymuş ve aynı zamanda batılı liberal 

hassasiyete daha çekici geliyormuş gibi şeriata li-

beral değerleri sokmaya arzulu, şeriatı kaynakla-

rından hareketle yeniden şekillendirmeyi isteyen 

farklı Müslümanlar arasında devam eden yeni-

den yorum hareketlerinden söz etmek istiyorum. 

Prensipte, bunun neden imkânsız olduğunu gö-

remiyorum ve gerçekten de daha geniş veya daha 

düşük bir aşamaya kadar gerçekleşebilir de. Bu ül-

kede (Amerika) şeriatın liberal yorumlarını geliş-

tirmekle ilgilenen, Richmond Universitesi’nde bir 

hukuk profesörü ve bir avukat olan ilginç bir ka-

dın Azize el-Hibri var. Elbette bu türden hareket-

ler var ve onlar liberal ve demokratik bir devlet ta-

rafından uygulanacaklardır.

Lİiberal Hoşgörü Sorgulanmalı

Gücün	modern	biçimleri	ile	din,	insan	hakları	

ve sekülerizm ile ilgili soruların sınırlandığı tarz 

arasındaki	ilişki	nedir?

Çok geniş bir soru bu. Kendimi çok fazla tek-

rar etmeden sadece liberal hoşgörü ile ilgili söyle-

nen pek çok şeyin sorgulanması gerektiğini söy-

lüyorum. Olayları liberal hassasiyetler için kabul 

edilebilir kılmak için gizli ve açık küçümsemeler 

ve zorlamalar var. Güç, sadece insanların konuşup 

veya konuşmayacaklarına izin veren tarzları oluş-

turmak için kullanılmaz aynı zamanda güç onlar 

için bir duygu oluşturur. Gücü sadece ifade öz-

gürlüğü ve onun sınırları sorusu ile ilgili düşün-

mektense biz aynı zamanda, ufuklarını garip, ra-

hatsız edici veya tatsız bir şeylere yöneltebilecek-

leri uysal vatandaşlar olarak şekillendirmeye giri-

şen güç türlerine dikkat kesilmeliyiz.

İnsanların neyi boş lakırdı olarak gördüğü-

nü ve neyi bilmek istediklerini araştırmaya daha 

fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sekü-

lerizm, dini gelenekleri hem yaygın bilgi ile ilgili 

saçma sapan iddialar hem de politik alana girme-

lerine izin verildiğinde tehlikeli sonuçlar doğura-

cak eğilimler olarak görme eğiliminde oldu. Ör-

neğin William Connolly, yazılarının pek çoğunda 

sekülerizmin politik düzenlemesini tarihsel olarak 

anlaşıldığı gibi modern politikalara daha merha-

metli, daha açık fikirli bir tavır davet edilebilirmiş 

gibi yeniden teorize etmeye çalışmaktadır.

Siz, yerliciliğe, “İslâmcı funtamentalizm”e, vb 

sempati duymakla suçlanıyorsunuz. Son günlerce 

bir eleştirmen sizi bir “gerçeklik karakteri (duy-

gusu)” geliştirmekle suçladı. Böyle bir suçlamaya 

nasıl	cevap	vereceksiniz?

İlk tepkim şudur; ben sadece mahkemede suç-

lamalara cevap veririm! Bu suçlamayı da açıkça-

sı daha çok hayal kırıcı bulduğumu söylemeliyim. 

Bu, son günlerde sosyal bilimlerde devam eden 

dikkatsiz düşünmenin bir yansımasıdır. Bu, ta-

lihsiz ve bunaltıcı ahlaki çıkarımlara sahip bir tür 
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dikkatsizliktir. Bunu dile getiren insanlar, “bizimle 

değilseniz bize karşısınız” diyen Bush’tan ve ma-

zeret üretmeden fazla bir anlamı olmayan, rahat-

sız edici olayları anlama girişimlerini lanetleyen 

insanlardan farklı değillerdir. Ben açık yüreklilikle 

çalışmalarımı dikkatli bir şekilde okuyan hiç kim-

senin benim (politik nedenlerle olduğu kadar te-

orik nedenlerle kullanmayı tercih etmediğim bir 

kavram olan) köktencilikle yoldaş olan herhangi 

bir fanatizm veya irrasyonellik için çalıştığımı dü-

şünemez.

Ben en azından bir eleş-

tirmenin benim bir “gerçek-

lik karakteri”ne destek ol-

duğumu söylediğini biliyo-

rum ve bu, onun gözünde 

benim açımdan büyük bir 

politik zayıflıktır. Buna ce-

vap olarak söyleyeceğim şey 

ilgili kişiyi düşündüğümüz-

de onun sadece benim ça-

lışmalarımı dikkatli bir şe-

kilde okumadığı fakat aynı 

zamanda “gerçeklik karak-

teri” teriminin alıntılandı-

ğı Walter Benjamin’in “Me-

kanik Seri Üretim Çağında 

Sanat Çalışması” makalesini 

de dikkatli bir şekilde oku-

madığıdır.

Metne atıfta bulu-

nan, kültürel ve antropo-

lojik çalışmalar yapan pek 

çok insan, Benjamin’in 

“gerçeklik”e karşı kararsız 

bir tavra sahip olduğuna dikkat çekiyor görünmü-

yor. Eğer bu makaleyi yeniden okursanız onun bir 

yandan, belirli otorite türlerinin zayıfladığı gele-

ceğe doğru baktığını görürsünüz, o özellikle mez-

hepsel kişiliklerin çöküşüyle birlikte dini otorite-

nin sonunu beklemektedir ve seri üretim tekni-

ğinin mümkün kılacağı genişlemiş bir özgürlüğü 

sonuç olarak öngörüyor. Tabiî ki biz bu iyimserli-

ğin yeterince açıklanmadığını biliyoruz.

Aynı zamanda Benjamin’in gerçeklik ve karak-

ter düşüncesi çok karmaşıktır. Tarihte var olmuş 

olanla yani tarihte olmuş olan gerçekle bağlantılı 

bir anlayıştır. Mutlaktır çünkü bir şey gerçektir ve 

aynı şey bir zamandan onu istihsal eden bir diğer 

zamana taşınmıştır, sanki antikliğin belirli kalite-

leri ve sahihliği bir karakterdir. Onun sahihliği an-

tik bir şey olarak onun tarihte yaşanmışlığını ga-

ranti ediyor. Karakteri, kararsızlığı ile zayıflatan, 

onunla ilgili konuştuğu karmaşık duyguyla konu-

şan Benjamin; aynı zamanda tarihte yaşanmış ger-

çekliğin zayıflatılması anlamına da gelebilir. Dola-

yısıyla şu mutlak bir gerçektir; belirli antik dokü-

manlar gerçek dokümanlardır ve bu dokümanlar, 

bunları kullanarak bir şeyin 

güvenilebilir tarihi bilgisi-

ni oluşturmamızı mümkün 

kılan, yaşanmış tarihlerinin 

yıpranmış tecrübesini bize 

sunarlar. Başka bir deyiş-

le Benjamin sadece tarihsel 

gerçekliğin modern anla-

yışlarının özü olarak bir ka-

rakter anlayışına sahip de-

ğildir o aynı zamanda “ge-

lenek” in özü olarak bu an-

layışa sahiptir. Bu onun ça-

lışmasını üretici bir gerili-

me ödünç veriyor çünkü o 

açıkça ilerlemeci değildir.

Ben ilerlemeciler tara-

fından sıklıkla bayağı bir 

şekilde zannedilenin aksine 

Benjamin’in söyledikleri-

ni çok daha karmaşık, çok 

daha diyalektik ve çok daha 

anlamlı olduğunu düşünü-

yorum. Dolayısıyla, Benja-

min tarafından işlenen “gerçekliğin karakteri” dü-

şüncesini onayladığım zannından hareketle kök-

tenciliğe sempati duyduğum şeklinde beni her 

kim suçluyorsa sadece benim çalışmalarımı de-

ğil Benjamin’inkini de yüzeysel bir şekilde oku-

muştur.

Büyük Belirsizlikler

Siz Ortadoğu’da özeleştirici olarak biliniyorsu-

nuz. Stratejik nedenlerle ABD şimdi aynı zaman-

da konudan konuya atlar bir şekilde İslâm gelene-

ği okumalarını karmaşıklaştırdı; İslâm’da bir ço-

Tabiî ki İslâmî geleneği liberal 
demokrasi ile uyumlu olacak tarz-
larda yeniden düşünmeye çalı-
şan insanlar var. Fakat ben İslâmî 
geleneğin bizleri pek çok liberal 
kategorinin kendilerini sorgu-
lamaya götürmesi gerektiğiyle 
daha fazla ilgileniyorum. “Peki, 
tamam biz sizlere de benzeyebi-
liriz” demektense neden liberal 
kategorilerin kendilerinin anlamı 
nedir ve tarihsel olarak neyi tem-
sil ediyorlar? Örneğin bireysel-
cilik meselesi, batıdaki bireysel-
cilik, bunun batıdaki geleneğine 
dikkatlice bakan insanların gör-
düğü gibi her türden problemle 
yüklüdür.
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ğulculuğun (daha doğrusu bir ikiliğin-geriye doğ-

ru giden ve modern) geleneklerin olduğundan bah-

sediyor ve amacının daha modern ve daha demok-

rat unsuru cesaretlendirmek olduğunu deklare edi-

yor. Sizin İslâm geleneğinin karmaşıklığını takdir 

etmenizle	ABD’nin	tasarısı	arasında	ne	fark	var?	

ABD’nin cesaretlendirme arayışında olduğu güç-

ler ve sizin olumlu yaklaştığınız eleştiri kaynak-

ları	arasında	benzerlik	var	mı?	Nerede	duracaksı-

nız ve bu günün özgürleştirici politikalarını nasıl 

okuyacaksınız?

Her şeyden önce kendimi ABD politikaların-

dan ayırmama ve tabiî ki okuduğum kadarıyla, 

ABD politikasının açıkça; Ortadoğu’da ve İslâm 

dünyasında -dindar veya seküler olsunlar hiç fark 

etmez- sadece politik olarak ittifak edeceği eğilim-

ler aradığını belirtmeme izin verin. Bu beni ilgi-

lendirmiyor tabii ki. İkincisi, ABD politika yapı-

cıları bölgesel gelişmelerle ilgili teleolojik bir algı-

lamaya sahipler ve Benjamin ile ilgili konuştuğu-

muzda bu algılamaya değindim. Başka bir deyişle 

vatansever gazeteci Thomas Friedman gibi insan-

lar bu hareketleri ABD’deki “biz”lerin ne olduğu-

muza gönderme yaparak değerlendiriyorlar. Çün-

kü bu, tabii ki, bütün medeni insanların olması 

gerektiği şeydir; eğer bu dünyadaki herkes için 

açık değilse onlarla birlikte olan çok yanlış bir şey 

var demektir.

Ben meseleyi asla bu yönde görmüyorum. 

Olayların bu minvalde gelişmeyeceğini ümit edi-

yorum. Artan bir şekilde sıklaşan çok kötümser 

anlarımda, birilerinin ne isteyeceğine bakmadan 

birinin dünyayı bu ülkenin Friedmanlarının iste-

diği sona götüreceğini düşünüyorum. Başka bir 

deyişle bizi bir tek yöne doğru iten bir tek gücün 

daha fazla hâkim olduğu, onun tarafından yöneti-

len, çoklu tecrübe olasılığının çok daha az olduğu 

vs. bir dünyayı görebiliriz. Gücün gittikçe kutup-

laştığını, kültürel seçeneklerin daha daraldığını 

görüyorum, yine de bireyler tüketmek için daha 

fazla şeye sahip olabilirler, kendilerini eğlendir-

mek için çok daha fazla tarza sahip olabilirler, ki-

şisel hayatlarını estetize etmek için daha fazla yol-

lara sahip olabilirler. Ben başka bir şey görmek is-

tiyorum fakat benim görmek istediğim şey ne bu-

rada ne orada mümkün, dolayısıyla olayların na-

sıl olmasını istediğim ile olayların nasıl olabile-

cekleriyle ilgili gördüğüm olasılıklar arasında ay-

rım yapmalıyım. Bu korktuğum şeydir: ABD po-

litika yapıcılarının kafalarındaki bir dünyanın za-

ferine öncülük edebilecek olan bir hegemonizas-

yon. Yani bu açıdan Friedman ile anlaşabiliriz fa-

kat ben üzüntüyle o büyük bir hoşnutlukla.

Yine, tarih sürprizlerle doludur; bu kendisiy-

le avunduğum bir gerçektir. Farelerin ve insan-

ların en iyi planları bozulabilir. Kendilerine gü-

venerek tarihi gelişmelerin sonuçlarını öngören-

ler çoğunlukla yanlışlandılar. Kendim de yanlış-

lanacağımı ümit ediyorum. Bu çağın hâsılatı ola-

rak sonunda neyin ortaya çıkabileceğini söylemek 

çok zor. Özgürleştirici politikaların oluşturacağı 

duygu, neyin ortaya çıkacağına çok bağlı olacak-

tır. Kendime güvenir tarzda hangi tür politikala-

rın özgürleştirici olduklarını söylemeye istekli de-

ğilim. Geçmişte kederli başarısızlıklarla sonuçla-

nan bu türden çok fazla programa sahiptik. Açık-

çası herhangi biri baskıcı bir güce karşı çok çeşitli 

şekillerde direnebilir; birileri ahlaki olarak birileri 

politik olarak direnebilir. Fakat ben akademisyen-

lerin bazen dile getirildiği gibi politikalar üzerin-

de etkilerinin olduğunu düşünmüyorum; Kissin-

ger olmanız dışında tabi. Böyle olduğunuzda yö-

netici takıma bütünleşmiş olmuş kamu entelektü-

eli oluyorsunuz. Dolayısıyla samimiyetle bu me-

sele ile ilgili faydalı şeyler söyleyip söylemediği-

mi bilmiyorum. Bütün söyleyebileceğim politika-

ların her zaman için karşıt bir boyuta sahip ol-

duğudur. Dolayısıyla küstah liderlerimizi en zayıf 

ihtimalle rahatsız etmeliyiz ve en iyi ihtimalle de 

güvensizlik içinde bırakmalıyız. Bundan daha faz-

la ne yapabileceğimiz konusunda şüpheliyim. So-

nuçta bu neyi nasıl yapacaklarına karar verecek 

olan; hem daha büyük hayal gücüne ve insanoğ-

lu ile ilgili daha güçlü bir sorumluluk duygusu-

na sahip olan daha genç nesildir. Şu an etrafta bü-

yük belirsizlikler görüyorum. Hepimiz, düşündü-

ğümüzden çok daha fazla karanlıkta olan bir duy-

gunun içindeyiz.

* Nermeen Shaikh tarafından gerçekleştirilen bu röportaj Ali Ka-
rakuş tarafından Dünya Bülteni sitesi için tercüme edilmiştir. 20 
Ağustos 2007’de yayımlanan bu söyleşiyi önemine binaen yayım-
lıyoruz.
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S anırım Müslüman-
lar ciddi anlamda bir 

çağ yorgunluğu içinde-
ler ve bu çağ yorgunluğu 
nedeni ile dinlerini bu-
günün dünyasında yaşa-
nanlardan rahatsız olan 
ve arayış içindeki zihin-
lere ulaştıramıyorlar. Bu 
çağ yorgunluğunun iki 
alameti var ticaret, he-
lal kazanç ile elde edilen 
zenginlik ile lüks, şatafat 
ve gösteriş içinde en dip 
noktasına kadar tüketime 
batmış, zenginlik ile sermaye birikimi olarak ka-
pitalizmi bir ve aynı şey olarak gören, bu neden-
le kalkınma denen bir başka zorlu yokuşu aşmaya 
çabalayan, ama her defasında kayanın zirvesinden 
dibe yuvarlanan Müslümanların yaşadığı kafa ka-
rışıklığı da bunlardan birisi.

Ben bir din âlimi değilim o yüzden gırtlağına 
kadar kapitalizme batmış olan, “insanlar sayemiz-
de ekmek yiyor” diyerek adeta kendilerini birer 
Rezzâk konumunda gören patronların dinen du-
rumlarına ne denir, bir yorumda bulunamam. An-
cak bir mal ve zenginlik tapınışı olarak kapitalizm 
denen dinin bir çeşit şirk dini olduğunu söyleye-
bilecek kadar da bu konuda fikir sahibiyim. Ka-
naatimce kapitalizm helal kazanç niteliğini aşar, 
bana göre mal ve mülk hırsına kapılmak kalbi öl-

dürür ve insanların ahi-
rete olan inancını zede-
ler. O yüzden de bu ya-
zıda pankapitalizm kav-
ramını kapitalizmin ta-
rihi içinde iz sürerek bir 
yerlere oturtmaya çaba-
larken, zenginlik ile yok-
sulluk arasında aşılmış 
olan insani sınırların öte-
sinde artık fukaraya ade-
ta bir böcek gibi bakan 
kapitalizmin bir din ola-
rak niteliğini de ele ala-
rak kapitalizm olgusunu 

anlamaya ve anlatmaya çabalayacağım. Diğer yan-
dan da bu dinin İslâm inancı ile yaşadığı o uzlaş-
maz doku uyuşmazlığına kısmen değinmeye ça-
balayacağım. 

Bu arada kapitalizm konusunda yapacağım ta-
nımlamalar, açılımlar vb. analitik tespitlerde kay-
nağım hem sol literatürdür hem de kapitalizm ta-
rihi konusunda önemli başvuru kaynağı olan Bra-
udel vb. tarihçilerdir. Bunu benimseme nedenim 
iki nedene dayanmakta. Birincisi İslâm inancın-
da kapitalizmden doğrudan bahsedilmez ancak 
onun niteliklerinin bir bölümü Kârun kıssasında 
tanımlanır. Her ne kadar Kârun kıssası esas ola-
rak bir müstekbir ve bu müstekbirin de büyükle-
nerek şirke batmasına dönük bir anlayış içerse de 
Kur’ân Kârun konusunda birkaç tespit yapar, her 

Dilaver DEMİRAĞ

Bu yazıda pankapitalizm kavramını, kapitalizmin tarihi içinde iz sürerek bir yerlere 
oturtmaya çabalarken, zenginlik ile yoksulluk arasında aşılmış olan insani sınırların 
ötesinde artık fukaraya adeta bir böcek gibi bakan kapitalizmin bir din olarak niteliğini 
de ele alarak kapitalizm olgusunu anlatmaya çalışacağım. Diğer yardan İslâm inancı 
ile yaşadığı o uzlaşmaz doku uyuşmazlığına kısmen değinmeye çabalayacağım.

Lanetli Paya El Koymak:
Pankapitalizm ve Dinin Sekülerleşmesi
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şeyden önce Kârun ölçüsüz bir zenginliğe sahip-
tir, bu zenginliği hiç kimse ile paylaşmak istemez, 
kendisine bu söylendiğinde cevabı bu zenginli-
ği “ben kendim elde ettim” dir. Burada deyim ye-
rinde ise tipik bir kapitalist girişimci portresi gö-
rülür. Kapitalist girişimciler de zenginliğin kendi 
gayret ve çabalarının ürünü olduğunu düşünürler, 
bu nedenle de kendileri gibi becerikli olmayan-
lar ile bu zenginliği paylaşmaya karşı çıkarlar. Gü-
nümüz kapitalistlerine sorarsanız yoksullar birer 
asalaktırlar. Bu anlamda yoksullara yardımda bu-
lunmak da asalaklığı ve tembelliği teşvik etmek-
tir. İkinci nokta kapitalist zenginlik ölçüsüz servet 
peşinde koşmak bunu elde etmek içinde her tür 
çabayı meşru görmektir. Ama yine de modern ka-
pitalizm konusunda elimizde onun işleyişi, tarih-
sel sürecini göstermekte en önemli kaynak soldur. 
Düşmanlarını en iyi şekilde analiz etmek için her 
tür çabayı göstermişlerdir.

Kapitalizm ile Ticaret Farkı

Bugün Müslümanların en azından yazar çizer-
lerinin büyük bir kısmı din tarafından helal ölçü-
lere göre elde kazancı ve zenginliği, lüks tüketimi 
doğal görmekte ve kapitalizm ile ticaret arasında-
ki farkı ya bilmemekte ya da bilmezlikten gelme-
ye çalışabilmekteler. O yüzden ilkin bu ikisi ara-
sındaki farkı ortaya koymakla işe başlamak gerek.

Kapitalizmin kısa tarihine dair yazdığı eser de 
George Fulberth kapitalizmi “Kapitalizm, kâr ve 
bu kârı elde etmek için kullanılan aracın (serma-
yenin), “malı, mal üretimi için kullanmak”, malla-
rın alım ve satımını sağlamak veya hizmete dayalı 
işgücünü arz etmek ve satmak suretiyle birikimi-
ni (akkumalation) sağlayan toplamların işleyiş tar-
zıdır” şeklinde tanımlar. Ancak bana kalırsa bura-
da ticaret ile kapitalizm arasındaki fark net olarak 
ortaya konmamıştır. Kâr ticaretin doğasında var-
dır, ancak ölçüsüz kâr elde edebilmek için çaba-
lamak kapitalizm öncesi toplumlar tarafından bi-
linmeyen bir şeydi. Tersine kapitalizm öncesi top-
lumlarda bunu sınırlandırmak için birçok kültürel 
mekanizma devreye girmişti. Yalnızca kapitalizm 
döneminde daha, daha fazla kazanmak için ken-
dini tüketmek söz konusu olmuş ve meşru görül-
müştür. Oysaki geleneksel toplum daha fazla ye-
rine, “bu bana yeter”, “bu benim ihtiyaç duydu-
ğum kadar kazancı karşılıyor” deyip, daha fazla-
sını elde etmek için çabalamayı teşvik etmemiş-

tir. İlk topluluklar üzerine yaptıkları çalışmalar ile 
bilinen insanbilimci Marshall Sahlins’in de Pier-
re Clastres’in de aktardığı gibi geleneksel toplum-
da yeterlilik kavramı söz konusuydu. Kapitalizm 
öncelikli olarak yeterlilik kavramını ortadan kal-
dırarak adeta “fazla mal göz çıkarmaz” anlayışını 
yerleştirmiştir. Elbette tarihte kapitalistik ya da ön 
kapitalist diye tanımlayacağımız tacirlerin olmadı-
ğı, bunların hükümdarlar tarafında da teşvik edil-
diği de bir vakadır. Ancak bunlar kapitalizm önce-
si toplumlar için bir genelleme yapacak kadar yay-
gın ve kural haline gelmiş uygulamalar değildir.

Yine geleneksel toplumlarda tacirin kâr mar-
jı piyasa tarafından belirlendiği gibi, bu marj de-
netim altındaydı da. Yani diyelim ki bir tacir ge-
tirmiş olduğu maldan elde edeceği kâr oranı %15 
ise bunu aşacak bir fiyatla o malı satışa sunarsa 
derhal derdest edilebilirdi. Elbette burada da is-
tisnai örnekler olmuştur. Kapitalizm de ise mülki-
yet ve kâr elde edebilme hakkı bizzat devlet tara-
fından garanti edilir, devletin bir işadamının mül-
küne kanunlarca açık bir biçimde suç olarak ka-
bul edilen şekilde kazanç elde etmemişse el koy-
ması söz konusu olamaz. 

Kâr, esas olarak kapitalizm döneminde üretim 
şartlarını büyüten -Marx’ın kavramıyla ifade eder-
sek: sermaye birikimi- bir işlev üstlenmeye başla-
mıştı. Görüldüğü gibi kapitalizmin dinamizminin 
vazgeçilmez unsuru, bu sürekli birikimdir. Kapi-
talizmin bu ayırt edici özelliği onu, ondan önceki 
toplumsal sistemlerden farklı kılar. Bir mal, ancak 
kazanç sağlamak ve birikim yaratmak için kulla-
nıldığında sermaye haline gelir. Kazancın kapita-
list özelliği onun yatırıma yönelik olmasıdır. Sa-
hipleri tarafından tamamen tüketilen kazanç, ka-
pitalizme has bir özellik değildir.

“Kapitalizmden önceki toplumsal yapılara ya-
bancı olan fenomen sermaye birikimiydi; aynı şe-
kilde tüketilmeyen kazancın sistemli bir şekilde 
yeniden üretim olanaklarını genişletmek için de-
ğerlendirilmesiydi. Öyle ki kapitalizmden önceki 
toplumlar içinde çok gelişmiş toplumsal sistemle-
re (MÖ.7.-3. yüzyıla kadarki Atina ve Roma dö-
nemi) sahip toplumlar bile kazandıkları paraları 
sadece iki şekilde değerlendirmesini biliyorlardı: 
harcamak ve hazine oluşturmak; üretim kapasite-
sini geliştirmeyi amaçlayan düzenli ve sistemli bir 
yatırım yöntemini bilmiyorlardı.”1

Görüldüğü gibi kapitalizmin temel amacı kar 
elde etmek için üretim yapmak üzerine kurulu-



52

 Umran • Şubat 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
G

Ö
R

K
EM

Lİ
 A

Ğ
R

IM
IZ

  PANKAPİTALİZM VE DİNİN SEKÜLERLEŞMESİ 

dur ve bu üretim tarzından elde edilen kar tekrar 
üretime yatırılır bu üretimden de para elde edi-
lir, bu para da tekrar üretime yatırılır. Yani kapi-
talist bir işletme işini sürekli büyütür, büyüttükçe 
daha çok para kazanır, bu kazancı da tekrar işine 
yatırır ve bu böyle genişler gider. Sonun da öyle 
büyük servetler ortaya çıkar ki geçmiş toplumlar 
ile kıyas kabul edilemez. Trilyon dolarlık servetle-
ri olan ultra kapitalistler sadece kapitalizme özgü-
dür yani kapitalizm esas olarak Kârunlaşmak için-
dir. Kapitalizm bir Kârunluk sistemidir ve böyle 
işlediği için de benzersizdir.

Bu arada yine ticaret ile kapitalizm arasında-
ki en önemli ayrıma girersek ticaret ekonomisi bir 
ahlak ekonomisi olmanın ötesinde bir Pazar eko-
nomisidir de ve esasını da mübadele dediğimiz ta-
kas oluşturur. Takas malla yapılmaz sadece, takas 
para ile de yapılabilir ama ticaretin esası bir mal 
değiş tokuşudur. Yani pazardakilerin talepleri ne-
lerdir diyelim ki kürktür, diyelim ki ipektir, baha-
rattır tacir bunu temin eder ve makul bir kâr kar-
şılığı pazarda satışa sunar, elde ettiği kazancın bir 
bölümünü ihtiyaçlarına ayırır, geçimini sağlar, ka-
lanı ile de yeni mallar alır ve yeni pazarlarda satış 
yapar. Bu anlamda ticaret pazar esaslıdır; bir arz 
ve talep ilişkisidir, fiyatlar da pazarda oluşan fi-
yatlardır ve bu ekonomik yapı da bu fiyatlara göre 
işler. Bundan dolayı da elde edilen kârın bir sını-
rı vardır ve tacirin bütün bir pazara hükmetme-
si tüm ürünler üzerinde fiyat denetimi sağlayarak 
yüzde üç yüz hatta beş yüzler civarında kazanç 
elde ederek devasa bir sermaye birikimi elde et-
mesi söz konusu değildir. Oysa kapitalizmin ala-
metifarikası tam da budur. 

Ünlü tarihçi Fernand Braudel bu ayrımı net 
olarak ortaya koyar, ona göre kapitalizm piyasa-
dan hiç hoşlanmayan bir tekel ekonomisidir.

“Piyasa ekonomisi ağının tamamını, günlük 
maddi yaşamın üzerine yaymış ve bu ağın varlığı-
nı sürdürmesini sağlamıştır. Bildiğimiz kapitalizm 
de asıl bu piyasa ekonomisine dayanarak gelişme-
sini sağlamıştır.”2 

Braudel’e göre piyasa ekonomisi, “özü itibariy-
le, üretim ve tüketim arasında sıradan bir bağlan-
tıdan ibarettir.” 

“İki tür değişim vardır. Birincisi günü birliktir 
ve rekabete dayanmaktadır ki esas olarak şeffaftır; 
(yüksek olan) diğeri ise karmaşıktır ve hükmet-
meye yöneliktir. Bu her iki tip de ne aynı meka-
nizmalara sahiptir ne de aynı bireyler tarafından 

icra edilmektedir. Birincisinde değil, fakat ikinci 
tipte olanı, aynı zamanda kapitalizmin yaşam ala-
nıdır. Kurnaz ve zalim bir köylü kapitalizminin de 
bulunamayacağını iddia ediyor değilim;[...] An-
cak kapitalizm, esas olarak toplumların en üst sı-
nırlarında bir gelişme kaydeder.[...] Gerçekte ise 
her şey geçimini, maddi hayatın sırtından sürdü-
rür: Maddi yaşam yaygınlaştıkça, her şey de ileri-
ye doğru harekete geçer; böylece piyasa ekonomi-
si de hızla yaygınlaşarak, maddi yaşamın sırtın-
dan palazlanmaya başlar. Sonuçta bu genişleme, 
her zaman kapitalizmin işine gelir.”3

Görüldüğü gibi Braudel ticaret ve ticari işlem-
lerin gerçekleştiği piyasalar ile kapitalizmi birbi-
rinden ayırıyor. Ona göre kapitalizm bir piyasa 
değil olsa olsa karşı piyasadır, çünkü aracı ile alıcı-
satıcı üçlüsünden oluşan bağlantıda aracı olarak 
kapitalist, fiyatları bilen ve piyasayı denetleyen ki-
şidir. Kapitalist piyasa, az sayıda kişinin yer aldı-
ğı ve çok büyük kârların söz konusu olduğu -bir 
piyasa olmayan- piyasadır. Burada mübadele yani 
değişim eşit şartlarda ve rekabete dayalı olarak yü-
rümez. Yapılan gizli anlaşmalar ile mübadele eşit-
siz hale gelir, piyasa bilgisi özel görüşmelerde be-
lirlenir ve diğerlerinden saklanır.

“Bu mübadele tipi normal kollektif piyasanın 
yerine geçti ve onun yerine işe dâhil olan birey-
lerin karşılıklı durumlarına göre değişen gelişigü-
zel malî düzenlemelere dayanan bireysel işlemle-
ri ikame etti. Aşikârdır ki burada rekabetin -sö-
züm ona piyasa ekonomisinin bu temel yasası-
nın- pek az yer tuttuğu eşitsiz mübadelelerle uğ-
raşmaktayız; aracının iki kozu vardır burada: Üre-
tici ile son kertede emtiayı teslim alan kişi arasın-
daki ilişkileri kesmiştir (zincirin her iki ucunda-
ki piyasa şartlarını ve dolayısıyla beklenen kârı 
sadece aracı biliyordu), ve onun başlıca müttefi-
ki olan nakit parası vardır. Böylece, üretim ile tü-
ketim arasında uzun tüccar zincirleri yer alıyordu 
ve -özellikle büyük şehirlere mal tedarikinde- ka-
bul görmelerine sebep olan ve otoritelerin gözle-
rini yummalarına yahut en azından denetimleri 
gevşetmelerine yol açan şey muhakkak ki bunla-
rın etkin oluşlarıydı. İmdi, bu zincirler ne kadar 
uzarsa, kendilerini alışılagelen düzenleme ve de-
netimlerden kurtarmada o kadar başarılı olmakta-
dırlar ve kapitalistik süreç o ölçüde vuzuhla orta-
ya çıkmaktadır. Özellikle uzun mesafeli ticaret sa-
dece bir avuç insan tarafından yapıldığı için, böy-
lesi büyük kârlar muazzam sermaye birikimleriyle 
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sonuçlandı. Öyle herhangi bir kimse gruba dâhil 
olamazdı. Bunun aksine, yerel alışveriş çok sayıda 
insan arasında bölünmekteydi.”5

Kısacası kapitalizm klasik anlamda ticaret de-
ğildir, kapitalizm esas olarak bir tekel ekonomisi-
dir ve gücünü de sermaye denen birikimden alır. 
Sermaye ne kadar büyükse denetim de, olağanüs-
tü kârlarda o kadar büyüktür. Sanırım Müslüman-
ların da, ama aynı zamanda sanayi kapitalizminin 
resmini çeken Marks’tan mülhem sosyalistlerin de 
yanıldığı nokta budur. 

Müslümanlar ticaret ile kapitalizmi, sosyalist-
ler de zengin ile kapitalist arasındaki farkı gö-
rememekte. Zengin eğer kapitalist bir ekonomi 
hâkim değil ise servet olarak mütevazı denecek 
bir birikime sahiptir, son tahlilde piyasaya bağlı-
dır ve onun sermayesi de belli bir büyüklüğü aş-
maz. Dahası geleneksel toplumlarda zengin genel 
de toplumdan ayrışık, onun ramına faaliyet göste-
ren biri değildir, çünkü her şeyden önce toplum-
sal maddi hayatın kendisinden ayrışmış ve özelle-
şerek başkalarına kapanmış bir ekonomiden söz 
etmek güçtür. Oysaki kapitalist olağan bir zengi-
nin çok ötesinde nakit ve nakit olmayan birikime 
dayanan bir sermayeyi kontrol eder. 

Tek bir market sahibi de zengindir, buna kar-
şılık zincir marketlerle şirketleşmiş olan işadamı 
da. Ancak market sahibinin sermaye birikimi ve 
serveti ile holding patronunun ya da zincir mar-
ket sahibinin birikimi aynı değildir, hâkeza hol-
ding sahibi ile mesela Exon mobilin sahibinin ser-
veti, sermayesi de aynı değildir. Market sahibi so-
nuçta bugün üst orta diye tabir edeceğimiz bir ge-
lire sahip olan bir tacirdir, genelde bir ya da iki 
evi, bir otomobili, rahatça geçim sağlayacak bir bi-
rikimi vardır. Buna mukabil zincir market sahi-
binin kontrol ettiği sermayenin çok üstünde bir 
sermaye birikimini kontrol eder. Örneğin Exon 
Mobil’in yıllık cirosu orta büyüklükte bir devlet-

ten fazladır. Trilyon dolar diye ifade edeceğimiz 
bir servete sahip olan Rockefeller ile ülkemizin en 
zengin işadamları arasında kıyas bile kabul edile-
mez. Bu yüzden market sahibine kapitalist diyen 
solcu, tacir ile kapitalistin arasındaki farkı bilme-
diğinden ona da sırf işçilere, çalışanlarına oran-
la daha zengin olduğundan kapitalist damgasını 
vuruverir. Tek bir marketin sahibi olan ve toplu-
mun geneline göre oldukça rahat bir hayat sürdü-
ren market sahibini kapitalist olarak tanımlamak 
kapitalizmi fazlasıyla ucuz bir kelime haline geti-
rir ve ayağa düşürür. 

Braudel ’in bir uyarısı daha vardır. Kapitalizm 
ve devlet bir bütündür, birbirleri ile sıkı ilişkiler 
kurarak devletin korumasında elde ettiği imtiyaz-
lar ile tacirlerin sırtında boza pişirir. Kapitalizmi 
bir tahakküm biçimine düşüren de bu olağanüstü 
kudret ve gücüdür. Kapitalizm bir tahakküm bi-
çimidir. Bu durumda şirket denen egemenlik bi-
çiminin tüm hayatı ele geçirmesi ve tüketim top-
lumu da denen ancak doğru adlandırma ile tüm 
kapitalizm olarak adlandıracağımız evre ile haya-
tın tüm alanlarının kapitalizm tarafından ele geçi-
rilmesi söz konusudur. Bu evre kapitalizmin tota-
liter bir tahakküm biçimi olarak içselleştirilmesi 
nedeni ile yıkımının da neredeyse imkânsızlaştığı 
bir dönemdir de. Pan kapitalizm yahut tüm kapi-
talizm kapitalizmin toplumsallaşarak hayatın ken-
di biçimini almasıdır. Bu konu son derece önem-
lidir çünkü deryanın içindeki balıklar gibi Müslü-
manlar da kapitalizm denen şeye alıştıklarından 
kendilerini kuşatan zararlarının farkında değiller. 
Müslümanlar Marksist sosyalizmin tanrı tanımaz-
lığı yüzünden onu baş tehlike olarak görürlerken, 
kapitalizmin sekülerleşmeyi hızlandırıp dini içer-
den kemiren bir tuzak olduğunu fark etmiyorlar. 
Öyle ki Müslüman bir işadamı müslümanca ölçü-
lerle iş yapmak yerine kapitalistçe iş yaparak as-
lında kapitalizmin şirk dinine farkında olmadan 

Müslümanlar ticaret ile kapitalizmi, sosyalistler de zengin ile kapitalist arasındaki 
farkı görememekte. Zengin eğer kapitalist bir ekonomi hâkim değil ise servet olarak 
mütevazı denecek bir birikime sahiptir, son tahlilde piyasaya bağlıdır ve onun serma-
yesi de belli bir büyüklüğü aşmaz. Dahası geleneksel toplumlarda zengin genel de top-
lumdan ayrışık, onun ramına faaliyet gösteren biri değildir, çünkü her şeyden önce 
toplumsal maddi hayatın kendisinden ayrışmış ve özelleşerek başkalarına kapanmış 
bir ekonomiden söz etmek güçtür. Oysaki kapitalist olağan bir zenginin çok ötesinde 
nakit ve nakit olmayan birikime dayanan bir sermayeyi kontrol eder.
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itaat eder konumda buluyor kendisini. Müslü-
manlar için kapitalizm denen olgunun yaratmış 
olduğu esas tehlike protestanlaşmış bir İslâm an-
layışının İslâm zannedilerek içselleştirilmesidir. 
Bunun nedeni para denen nesneye olan bağlılıktır. 

Kapitalizmden Pankapitalizme

Kapitalizm sermaye birikimi elde etmek için 
işleyen bir sistem olmakla birlikte o sadece bir 
ekonomiyi değil aynı zamanda bir siyasal toplum-
sal sistemi de ifade eder. Kapitalizm, bir yandan, 
mülkten yoksun ya da hemen hemen yoksullaştı-
rılmış ve yosunlaştırılmış halk yığınlarının ücretli-
ler haline geldiği; beri yandan, üretim alet ve araç-

larının çok az sayıda kapitalistler grubunun elin-
de bulunduğu, servetin burada temerküz ettiği bir 
toplum düzenidir. Kapitalizmde dinin mal eliniz-
de devlet olmasın diye tabir ettiği biçimde az sayı-
da kimsenin ellerinde yoğunlaşır. Uluslararası son 
veriler ile ifade etmek gerekirse, bugün dünyanın 
toplumsal zenginliğinin yüzde 50’sinden fazlası-
nı kontrol eden ve dünya nüfusuna oranı da %1 
olan kesim diğerlerine hükmeder. Dünyanın ka-
lan %99 kesimi onlardan arta kalanı kendi arala-
rında bölüşürken bile eşitsizlik bir uçurum olma-
ya devam eder, çünkü bu kalanın da önemli bir 
bölümü bu %1 dışında kalan zenginlerin elinde 
yoğunlaşırken dünyanın genişçe bir bölümüne bu 
zenginliğin adeta kırıntısı düşer. Bu yüzden kapi-
talizm toplumsal eşitsizliğin toplumsal katmanlar 
arasında bir uçurum haline gelmesine yol açan bir 

siyasi düzendir. Oysa ki İslâm bu uçurumu redde-
der, gerçek manada müslüman bir toplumda böy-
lesi bir uçurum olamaz, var ise o toplum ve o top-
lumun zenginleri dinleri ile ilişkisini yanlış bir bi-
çimde kurmuş demektir. 

Kapitalizm kalkınma denen truva atı ile içeriye 
girince ilk yaptığı şey toplumsal dayanışma bağla-
rına dayalı düzeni yıkmak olur, insanları dayanış-
ma bağları ile koruyan bu bağlar kapitalizm tara-
fından yıkıldıkça, insanlar yapayalnız kalarak ka-
pitalizme teslim olup onun ücretli köleleri haline 
gelirler ve gerçek anlamda birer yoksuna dönüşe-
rek mustazaflaşırlar ve toplumun egemen güçleri 
tarafından zayıf düşürülürler. İslâm dininde özel-
likle Kasas suresi bu zulme karşı bir inkılap çağ-
rısı yaparak, Allah’ın, zayıf düşürülmüşlerin bü-
yüklenenler diye tabi edeceğimiz egemenlere kar-
şı muzaffer olmasını istediğini belirtir. Bu insan-
lar zayıf düşürülmüşlerdir, çünkü tüm geçim kay-
nakları kapitalizmin yıkıcı rekabeti karşısında tu-
tunamaz hale gelir ve kişiler hayatlarını kazanmak 
ya da geçimlerini sağlamak için kapitalizme çalış-
mak zorunda kalırlar. Çoğunlukla çokça konuşu-
lan kırdan kente göç olgusu aslında kapitalist üre-
tim biçiminin nasıl geleneksel toplumsal yapıla-
rı yıkıp geçtiğinin bir göstergesidir aslında. Sos-
yalistlerin proleterleşme dediği ve küçük mülk 
sahibi zanaatkâr, köylü, esnaf vb. kesimlerin ge-
çim kaynaklarının çökertilmesi meselesidir. Üc-
retli kölelik -kölelik olmasının nedeni insanların 
çalışmak zorunda olmaları yani başka seçenekleri 
olmayan bu yönü ile de zorunluluğun kölesi ha-
line gelinmesidir- kente göç ile hayat bulur. Sa-
nayi kapitalizmi denen sistemde artı değer denen 
sömürü işlemi ise işçinin kendi geçimi için çalış-
tığı süreden daha fazla çalışarak kapitalist patro-
nun kârını garantilemesidir. Yani sanayi kapita-
lizminde sermaye birikimi esas olarak işçinin sö-
mürüsünden sağlanan kâr ile elde edilir. Öte yan-
dan kapitalizmde işçinin geçim imkânları emtia fi-
yatlarındaki artış nedeni ile kuruduğundan insan-
lar daha fazla çalışmak zorunda kalırlar. Daha çok 
para, daha çok çalışma ise, insanın kendisine ayır-
dığı ve onu insanlaştıran zamanın azalmasıdır. İn-
sanlar daha çok mal satın almak için daha fazla ça-
lışmakla kalmaz daha çok kazanabilmek için her 
şeyi yapar hale gelir. 

Kâr ekonomik ilişkilerin temel motorudur. Ka-
pitalizmde tüm ekonomik çabalar daha çok kâr 
elde edebilmek içindir; kâr için her şey yapılabilir. 

Bugünün Müslümanlarının şeyta-
nın dini olan kapitalizm karşısında 
Kur’ân-ı Kerim’in bize sürekli hatır-
lattığı takvayı yani sakınma hali-
ni kuşanmak, bu düzenin iskambil 
kâğıtlarından bir ev gibi yıkılıp gitme-
sini mümkün kılar. Kapitalizm cimrili-
ği, iman ise cömertliği esas alır. Tam da 
bu yüzden bugünün Müslümanlarının 
para denen şeytan pisliği karşısında 
çok daha dikkatli olma takva ölçüsü 
ile bu pisliğin üzerlerine yapışmasına 
engel olmaya ihtiyaçları var.
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Bir İngiliz sendikacısının tespiti ile “Nasılki doğa, 
boşluktan nefret ederse, sermaye de kârsızlıktan 
ya da az kârdan nefret eder. Kâr elverişli oldu mu, 
sermaye yürekli olur: %10 garantili kârla her yer-
de kullanılabilir; %20’de kızışır; %50’de delice 
bir cesarete gelir; %100’de bütün insani yasaları 
ayaklar altına alır; %300’de işlemeyeceği cinayet 
yoktur, darağacı pahasına da olsa.”5

Kapitalizmde para kornokopyanın boynuzu-
dur. Bereket kavramının değerini anlatmak için 
kullanılan bir mitolojik kavram olan cornocopia 
buna iyi bir örnektir. Kornokopya bereket boy-
nuzu anlamına gelen bu efsanevi alet Zeus’un, İo 
yani ineğe çevirdiği sevgilisinden doğan çocuğu-
nu beslemek, bolluk verici olması için kullanı-
lan bir tür biberondur. Özelliği hiç boşalmama-
sı ve sürekli süt içermesidir. Sonraki dönemlerde 
içi bol yiyecekle dolup taşmış bir biçimde resme-
dilen bu efsanevi boynuz Kapitalizmde kârı sim-
geler. Para kârın, bolluğun, bereketin kaynağıdır. 
Bu nedenle onu elde etmek için terk edilmeyecek 
bir değer yoktur.

Para kapitalist toplumda bireysel ilişkilerin de 
metalaşmasına, ölçülebilir ve değer içerir hale gel-
mesine neden olur. Toplumsal ilişkiler fayda ek-
senine yerleşir, bize çok fayda sağlayan arkada-
şımız en değer verdiğimiz arkadaşımız olurken, 
bize faydası pek dokunmayan insanlarla ilişkile-
rimiz de daha zayıf bağlara dayanır. Böylece para 
toplumsal ilişkinin temel düzlemi olur ve ilişkiler 
de değişim değerine yani satılabilir, satın alınabilir 
hale gelmeye başlar.

Önemli sosyal bilimcilerden birisi olan George 
Simmel para felsefesinde bunu ele alır. Ona göre 
ekonomik alanda para hem nesnelerden uzaklık 
yaratmaya hem de onu aşacak araçlar sağlama-
ya hizmet eder. Modern bir ekonomide nesnele-
re verilen parasal değer onları bizden uzağa yer-
leştirir; paramız olmadan onlara ulaşamayız. Pa-
rayı ve böylece nesneleri elde etme güçlüğü onla-
rı bizim için değerli kılar. Aynı zamanda, yeterince 
para elde ettiğimizde nesnelerle aramızdaki uzak-
lığı aşabiliriz. Para, böylece, insanlarla nesneler 
arasında bir uzaklık yaratma ve buna bağlı olarak 
bu uzaklığı aşacak araçları sağlama gibi ilginç bir 
işlev yüklenir. Değer yaratma sürecinde para, ay-
rıca piyasanın, modern ekonominin ve nihayetin-
de modern (kapitalist) toplumun gelişimine temel 
oluşturur. Para, bu varlıkların kendilerine ait ba-
ğımsız bir hayat kazanmaları aracıdır. Bu durum 

takas veya ticaretin para ekonomisinin özel ürü-
nü olan söyleşmiş dünyaya yol açamayacağı daha 
önceki toplumlarla karşıtlık içindedir. Para bu ge-
lişmeye farklı biçimlerde imkân sağlar. O bu şey-
leşme sürecini, zihnin somutluk kazandırdığı ve 
kendini nesneler içinde sembolleştiren daha genel 
sürecin bir başka parçası olarak görür. Bu somut-
laşmalar, bu sembolik yapılar şeyleşir ve aktörler 
üzerinde hâkimiyet kurmaya başlar. Simmel, pa-
rasal işlemlerin toplumun gittikçe daha önemli bir 
parçası haline geldiğini ve şeyleşmiş yapı genişler-
ken bireyin öneminin azaldığını düşünür.

“Paranın hızlı dolaşımı harcama ve edinme 
alışkanlıklarını teşvik eder; bu süreç paranın özel 
niteliğini psikolojik olarak daha az önemli ve de-
ğerli kılarken, para genelde giderek daha fazla 
önem kazanmaya başlar, zira parasal meseleler ar-
tık bireyi daha az heyecan verici bir hayat tarzın-
dan daha esaslı olarak etkiler. Biz burada oldukça 
yaygın bir olguyla karşılaşırız; yani, bir şeyin top-
lam değeri arttıkça onun özel parçalarının değeri 
aynı ölçüde azalır. Örneğin, bir toplumsal grubun 
büyüklüğü ve önemi arttıkça çoğu kez onun üye-
lerinin hayatları ve çıkarları daha az değerli hale 
gelir; nesnel kültür, onun içeriğinin çeşitliliği ve 
canlılığı, en üst noktaya çoğu kez bu kültüre bi-
reysel temsil ve katılımı tekdüze bir uzmanlaşma-
ya, darlığa ve güdük bir gelişmeye mahkûm eden 
işbölümü sayesinde çıkar. Bütün daha mükem-
mel ve uyumlu hale geldikçe birey daha az uyum-
lu hale gelecektir.”6

Para ekonomisi, ayrıca, “her şeyin aynı ölçü-
de kasvetli ve gri bir tonda olması, heyecan his-
setmeye değer bir şeyin bulunmaması” anlamında 
bıkkın bir tutuma sebep olur. Bıkkınlık içindeki 
kişi satın alınacak nesneler arasında değer ayrım-
ları yapma yeteneğini tamamen kaybeder. Başka 
bir ifadeyle, para, her şeyi biçimsizliğe, salt nicel 
olgular düzeyine indirgediği için, estetiğin mutlak 
düşmanıdır. Para ekonomisinin bir başka olum-
suz etkisi, insanlar arasındaki kişisel olmayan iliş-
kileri giderek arttırmasıdır. İnsanları kişilikleriy-
le değerlendirmek yerine, giderek daha fazla sa-
dece -dağıtıcı, fırıncı vb. gibi- konumlarıyla ilgi-
lenir ve bu konumları kimlerin işgal ettiğine bak-
maz. Para ekonomisine özgü modern işbölümün-
de paradoksal bir durumdayızdır: varlığımızı de-
vam ettirebilmek için diğer mesleklerdeki insanla-
ra daha bağımlı hale gelirken, bu konumları işgal 
eden insanlar hakkında çok az şey biliriz. Belirli 



56

 Umran • Şubat 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
G

Ö
R

K
EM

Lİ
 A

Ğ
R

IM
IZ

  PANKAPİTALİZM VE DİNİN SEKÜLERLEŞMESİ 

bir konumu işgal eden özel bir birey giderek öne-
mini kaybeder. Kişilikler, kendilerini sadece asga-
ri düzeyde gerektiren konumların arkasında ade-
ta kaybolma eğilimindedirler. Onlara çok az gerek 
duyulduğu için çoğu birey aynı konumu aynı öl-
çüde yeterince doldurabilir. İnsanlar böylece de-
ğiştirilebilir parçalar haline gelirler.

Bununla ilişkili bir başka faktör, para ekono-
misinin bireysel özgürlük üzerindeki etkisidir. 
Para ekonomisi bireysel tutsaklığı arttırır. Modern 
dünyada birey atomlaşır ve izole hale gelir. Artık 
bir grup içinde gömülü olmayan birey sürekli ge-
nişleyen ve giderek daha zorlayıcı hale gelen nes-
nel kültür karsısında yalnızdır. Modern dünya-
da birey bu yüzden muazzam bir nesnel kültü-
rün kölesi haline gelir. Para ekonomisinin bir baş-
ka etkisi de, tüm insanî değerlerin para cinsinden 
terimlere indirgenmesi, “bir insanın değerini pa-
rasal bir ifadeye indirgeme eğilimidir.” Simmel ‘in 
en ilginç görüşlerinden bazıları paranın insanla-
rın hayat tarzları üzerindeki etkisi hakkındaki gö-
rüşlerinde bulunur. Örneğin, para ekonomisinin 
hâkimiyetindeki bir toplum her şeyi -duygusal 
değil- zihinsel olarak kavranabilecek bir nedensel 
bağlantılar zincirine indirger. Simmel’in modern 
dünyada hayatın ‘hesapçı karakter’i olarak adlan-
dırdığı olgu bununla ilişkilidir.7

Görüldüğü kapitalist toplum sosyal ilişkileri 
de dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas gibi 
toplumsal hayatın tüm veçhelerini giderek meta-
laştırarak parasal ilişkilere tâbi kılarak kendi de-
ğerleri ile bütünleşik hale sokar. Pankapitalizm 
kavramı ile karşılayacağımız toplumsal evre tam 
da bunu ifade eder. Ekonomiden topluma, siya-
sete kadar hayatın bütün alanlarının kapitalistleş-
mesi. Kavramın mucidi C Theory adı verilen post-
modern sosyal teorilerin yer aldığı sitedeki “Sanal 
Gerçekliğin Politik Ekonomisi” adlı makaledir. 
Sıkı bir Baudrillard, Vrilio takipçisi olan Kroker 
diğer yazarla birlikte pankapitalizmi, sanalın -yani 
Baudrillard tarafından ifade edilen anlamı ile gör-
selliğin- egemen olduğu toplum biçimi ya da si-
mülasyon toplumu olarak ifade eder. 

“Pankapitalizm, son adamın tatmin edilebildi-
ği, bedenlerin etsel yapıdan yedeğine geçiş yap-
mak için yeterince teskin edilebildiği: yani hasta-
nelerin10 rahat ve güvenli hale getirilebildiği o bü-
yük cesarettir. Bu esnada artık etlerse birikmek-
tedir.”11

Yazarlar bedenlerin et kavramına dönüşmüş 
bir biçimini ifade ederken bedenin beden olma 
niteliğini kaybederek salt et’e dönüşmesini -yani 
bedenden et haline indirgenmiş bir vücudu- pan-
kapitalizmin ayırd edici özellikleri arasında say-
maktadırlar. Bu toplumun en önemli özelliği, ya-
ratmış olduğu mutluluk ve tatmin halinde teskin 
olunmuş bir toplum olmasıdır. Yani görsel ve en-
formasyona dayanan toplumsal hayat olarak sa-
nallık aynı zamanda insanları uyuşturandır.

Ancak ben burada kavramı daha çok Şükrü 
Argın’ın kullandığı anlamda kullanmaktayım. O 
kavramı hem bu iki yazarın kullandığı anlamda 
hem de hayatın tüm alanlarının kapitalizm tara-
fından istila edildiği piyasa toplumu anlamında 
kullanır.

“Aşağıda ‘pankapitalizm’i elbette Kroker ile 
Weinstein’ın yüklemiş olduğu orijinal anlamı da 
kollayarak, ancak biraz daha geniş bir anlamda 
alacağım. Ben ‘pankapitalizm’ terimini, oynak 
merkezi ‘piyasa’ olan ve bu ‘oynaklığı’ sayesinde 
istinasız tüm yaşam alanlarına sızan, en azından 
sızma potansiyeli taşıyan ‘mobil’, ‘akışkan’ bir ka-
pitalizme dikkat çekmek için kullanacağım. ‘Katı 
olan her şeyin buharlaşması’ nasıl klasik kapita-
lizmin temel ilkesi ise ‘mobil’ olmayan herşeyin 
yerinden yurdundan edilmesi de pankapitalizmin 
temel ilkesidir.”12

Ben ise her iki yazardan da farklı olarak ya-
şamın tüm alanlarının para ekonomisinin 
hâkimiyetine girerek piyasada alınıp satılabilir bir 
mal halini alması olarak görüyorum pankapita-
lizmi, bunu da tüketim ekonomisi ile gerçekleş-
tirebilmekte. Böylece tam da bu yönünden dolayı 
kapitalizm seküler bir para dini olarak hakikatin 
ya da kadim dinlerin yerini almaktadır.

Paranın Kulları: Kapitalizm ve Sekülerleşmek

Kapitalizm bir din gibi değil bizatihi bir din-
dir ancak o aşkınlığın değil içkinliğin, ruhun değil 
egonun dinini vazeden bir inanç sistemidir. Kapi-
talizm aşkın olanı yeryüzüne indirerek bu dünya-
yı mutlaklaştırmıştır. Bu dünya mutlaklaşınca da 
dünyanın tanrısı olarak insan Tanrı’nın yerini ala-
rak mutlak bir ölçüt haline gelmiştir, bu yüzden 
seküler düşünce sadece insan merkezci değil aynı 
zamanda ego merkezcidir ya da bir başka ifadey-
le nefsperesttir.
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Akıl ve vahiy ilişkisi üzerine kafa yoran usta 
düşünür Erich Vogelin Aydınlanma ile Gnostik 
düşünce arasındaki ilişkiye dikkat çeker. “Gno-
sis”, yani “bilgi” vasıtasıyla insanlığın kurtulabi-
leceği öğretisini içeren “Gnostik gelenek”, antik 
Yunan’da ortaya çıkmış, ortaçağda Hıristiyanlık’ın 
etkisiyle dönüşüme uğramış ve kilise tarafından 
şiddetle bastırılmış, on altıncı yüzyıldan itibaren 
kilisenin kamusal iktidarının zayıflamasıyla bir-
likte kamusal alanda güç ve taraftar kazanarak 
iktidar olmuş bir düşünce geleneğidir. “Bilgi ile 
kurtuluş öğretisi”, nam-ı diğer “gnostisizm”, an-
tik çağlardaki dinsel hareketlerin adı; yani köke-
ni antik çağlara dayanan bir “din”, Ortodoks tek 
Tanrı’lı dinlere karşıt bir “din” yahut dinler bü-
tününe verilen isimdir. Ona göre gnostisizm, aş-
kın Hıristiyan sembollerin dünyaya içkin kurtuluş 
sembollerine dönüştürülmesi ve bu semboller va-
sıtasıyla hem insanı hem de toplumu mükemmel-
leştirme yahut kurtarma vaadi anlamına gelir. Bu 
durumda, eğer Voegelin’in söylediği gibi moderni-
tenin doğası filhakika gnostikse, modernite hak-
kında şu yargıda rahatça bulunulabilir; bu doğa 
aynı zamanda “dinsel”dir. Voegelin’in nazarından 
modernite yeni bir “din”, kadim dinlerin muarızı 
ve onlarla muharebe içinde bir “din”, kadim dine 
karşı bir “din”dir.14

Voegelin’in gnostisizm suçlamasına rağmen ve 
onun Hıristiyanlığı temize çıkarma çabalarına rağ-
men Karl Löwith Hristiyanlığın bizatihi kendisi-
nin sekülelerleşmeye kapı araladığı tesptini yapar. 
Ona göre İmago-Dei (Tanrı’nın sureti olarak in-
san) tespiti basbayağı insan merkezci modern hü-
manizme kapı aralamıştır.15

Kapitalizmin bizzat kökleri de kilise tarafından 
sapkın ilan edilen tapınak şövalyelerinde mevcut-
tur. Kısacası kapitalizm radikal bir sekülerizasyon 
yaratmış olsa da aslında bir karşı din olarak vü-
cut bulmuştur diyebiliriz. Nitekim kapitalizmin 
bir din olduğunu söyleyen Peter Dundik şirketle-
rin kendilerini Tanrı imgesinde örgütleyen mutlak 
kudret sahipleri gibi davrandıklarını belirtir. Yani 
modern dünyanın kutsal varlıkları olarak kilise 
benzeri bir örgütlenme içindeki şirketler aynı za-
manda birer firavun gibi ilahlık taslamaktalar. On-
lar kendilerini yaşamın ve ölümün efendisi olarak 
örgütlemekteler. Tıp şirketleri yaşamı yönetirken, 
silah şirketleri ölüm üzerinde kudret sergileye-
rek ölümün kararını verebilme kudretini ellerin-
de tutmaktalar.

Din, kapitalizm için gül renkli bir aynadır. İn-
cil, savaşları ilahi adalet eylemleri olarak resmet-
mek suretiyle metheder; sebeplerini kınamayı 
reddederek fahişeliği mazur gösterir ve %1‘i zen-
ginleştiren ve %99’u yoksullaştıran adaletsiz sınıfı 
ve kast sistemlerini görmezden gelir. 

“Hemen hemen herkes evrensel dine mensup. 
Kimileri buna kapitalizm veya küresel ekono-
mi -veya mantıksız bir biçimde halen daha- “ger-
çek dünya” diyor. Amerikan Rüyacılığı daha uy-
gun bir adlandırma. Bugün Mac Donald’s’ın altın 
kemeri gibi şirket sembolleri Hristiyan haçından 
daha çok tanınıyor fakat şirket dünyamızda olage-
len her şey kutsal mekânlarımızda olagelenle ne-
redeyse aynı: hurafe, kandırmaca ve vurgunculuk. 
İnsanlar zamanlarını, sağlıklarını ve nihayetinde 
yaşamlarını Amerikan Rüyası’na kurban ediyorlar 
ve Amerikan Rüyası onlara boş umutlar, boş ser-
vet sembolleri, kanlı savaşlar, mitler, yalanlar ve 
günlük kitlesel iletişimden başka bir şey vermiyor. 
Elbette Amerikan rüyacılığı tanınan bir din değil 
ve resmi bir kutsal kitabı yok fakat kutsallarımız 
var; milli marşlarımız, anayasalarımız, insan hak-
ları beyannamelerimiz ve bunlarda yapılan deği-
şikliklerimiz -ve idollerimiz ve kutsal ikonlarımız- 
ünlülerimiz, reklamlarımız, marka adlarımız. Ka-
pitalistler, herkesin kapitalizmin rasyonel ve zeki 
olduğunu düşünmesini istiyor ancak aslında kapi-
talizm son ve evrensel dindir.”16 

Aslında Kapitalizmin bir din olduğunu söy-
leyen en önemli düşünür Walter Benjamin’den 
başkası değildir. O ünlü makalesi “Din Olarak 
Kapitalizm”de şu saptamaları yapar. 

“Kapitalizm bir din olarak görülebilir. Başka 
bir deyişle kapitalizm esas itibariyle daha önce di-
nin yanıtladığı benzer endişeleri, ıstırabı ve kaygı-
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yı tatmin etmeye hizmet eder. Weber’in düşündü-
ğü gibi yalnızca dinsel olarak belirlenen bir yapı-
dan ziyade, aslında dini bir fenomen olarak kapi-
talizmin dinsel yapısının kanıtı, bugün halen in-
sanları yanlış yoldan sonsuz, evrensel bir polemi-
ğe sürükler. Direndiğimiz ağın rehavetine kapıla-
mayız. Yine de etkili bir görüş daha sonra müm-
kün olacaktır.

Bununla birlikte, hâlihazırda kapitalizmin din-
sel yapısının üç niteliği ayırt edilebilir. Birincisi, 
kapitalizm belki de şimdiye kadarki en aşırı ka-
tışıksız dinsel tapınmadır. Kapitalizm içerisin-
de her şey ancak doğrudan tapınma ilişkisi içe-
risinde anlam kazanır: Hiçbir özel dogma, teolo-
ji ayırt etmez. Bu bakış açısından faydacılık onun 
dinsel rengidir. Tapınmanın somutlaşması, kapi-
talizmin ikinci niteliğiyle bağlantılıdır: Sonsuz ta-
pınma süresi. Kapitalizm sans rêve et sans merci 
tarzı bir tapınma ayinidir. Burada bütün mukad-
des tantananın -aşırı ibadet gayreti- korkunç şe-
kilde sergilenmesi anlamında dini bayramı olma-
yan tek bir “iş günü”, tek bir gün yoktur. Üçün-
cüsü bu, suçu [blame] yaratan bir tapınmadır. Ka-
pitalizm bir kefaret kültünden daha ziyade, muh-
temelen ilk suçlama kültü örneğidir. Bu nokta-
da söz konusu dinsel sistem, görkemli bir hare-
ketin çöküşüne vekâlet eder. Nasıl tövbe edile-
ceğini kendisi de bilmeyen muazzam bir suçlu-
luk hissi, suçluluktan ötürü pişman olmak yeri-
ne onu evrenselleştirmek, zorla bilince kazımak 
ve nihayetinde her şeyden önce Tanrı’nın kendi-
sini bu suçluluğa dâhil etmek, onu kefaretle iliş-
kilendirmek için tapınmaya hükmetmeye çalışır. 
Dolayısıyla bu [kefaret], ne tapınmanın kendisin-
den, ne onun içerisinde belirli bir şeye tutunma-
sı gereken bu dinin reformdan geçirilmesinden, 
ne de onun inkâr edilmesinden beklenmeyecek-
tir. Kapitalizmin ta kendisi olan bu dinsel hareke-
tin özünde -bütün suç nihai olarak Tanrı’ya aşı-
lanana dek sonuna kadar tahammül etmek- ha-
len ümit edilen bir çaresizlik dünyasına erişme 
söz konusudur. Kapitalizmin tarihsel habisliği bu 
noktadadır. Dinsel dünya hali açısından bu çare-
sizliğin yayılmasından şifa beklenir. Tanrı’nın aş-
kınlığı düşmüştür, ancak Tanrı ölmemiştir. Tan-
rı insanın kaderine sürüklenir. “Dünyevi insan”ın 
[Planeten Mensch] bu yolculuğu, çaresizlik mabe-
di aracılığıyla, Nietzsche’nin betimlediği ethos’da, 
kendi izindeki mutlak yalnızlıktadır. Bu insan, bi-
lerek kapitalist dini tanımaya başlayan Üst İnsan-

dır. Kapitalizmin dinsel yapısının dördüncü ni-
teliği, onun Tanrı’sının örtbas edilmesi zorunlu-
luğudur ve ancak kabahatinin zirvesinde ondan 
bahsedilebilir. Her imge, ona ilişkin her düşünce 
onun olgunluğunun sırrını bozmasına rağmen ta-
pınma, olgunlaşmamış bir tanrıdan önce tanınmış 
olur.”14 

Ancak yine de hiç kimse kapitalizm denen 
müşrik dinin özünü oluşturan nesnelere tapın-
ma, metayı bir put haline getirerek, onun insa-
nın kendi varoluşuna yabancılaştırarak, onu ken-
dine kul etmesine, onu şeyleştirmesine yani insa-
nın bir nesneye hatta bizzat kendisinin alınıp satı-
labilir bir mal haline gelmesine harika bir açıkla-
ma getirir. Bu bakımdan kapitalizm dininin özü-
nü meta tapınışı oluşturduğundan kapitalizm dini 
putperesttir ve o dinin çıkarcı, faydacı doğasına 
kendini kaptıranlarda bir anda putatapar hale ge-
lirler. Zaten günümüz toplumunun tepeden tır-
nağa putlardan oluşan ve bu anlamda hepimizin 
de bu çağdaş putlara iman etmemizi sağlayan da 
kapitalizmin paraya dayanan tahakkümü neticesi 
uyguladığı basınçtır.

Hâsılı kelam kapitalizm sinsi karekteri ve açık-
tan dinle çatışan reel sosyalist düzenlerin tersi-
ne dinin içine sızarak onun sahih karekterini bo-
zunuma uğratarak dindarı kendi dinine yabancı-
laştıran yanı ile maddecilikten çok daha tehlike-
lidir. Kapitalizm dindarların ahiretle olan ilişkisi-
ni dönüştürdüğünden ve onların hevasına hitap 
ederek onları oradan yakalayıp kendi para tanrı-
sına iman ettirdiğinden İslâm’ın en büyük düş-
manıdır. Şeytan bugün kapitalizm eli ile dindar-
ları ifsad etmekte. O yüzden Müslümanların bu-
gün dinleri ile olan ilişkilerini yeniden kurması ve 
artığa el koyan, zekât ve namazı dönüştüren, din-
darları cimrileştiren bir düzendir.

İlkel armağan ya da değiş tokuş kültürü üzeri-
ne araştırmalarının ürünü olan George Bataille’nin 
lanetli pay düşüncesine göre kapitalizm, lanetli 
paya el koyarak lanetleyen bir dindir. Onun dü-
şüncesine göre fazlayı harcamayan biriktiren ka-
pitalist sermaye birikimi fazlayı harcayamaz. Ka-
pitalizmle birlikte çalışma yüceltilmiş ve üretimi 
ayakta tutmak ve arttırmak için daha fazla tüket-
me zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Daha fazla tüket-
mek insanlıktan çıkacak kadar çalışmayı, çalışma-
da kendi bilincini yitirmeyi getirecektir. Daha faz-
la tüketebilmek tek ayrıcalığımız haline gelirken, 
geniş kitleler biriken artı değeri tüketme imkânına 
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sahip olamamışlardır. Bataille’a göre Batı uygarlı-
ğındaki “artı değer”in fazlalığı yüceltilecek bir 
“ilerleme” değil, olsa olsa tüm yerküredeki can-
lı hayatın ve insanlığın başına belâdır. Çalışmaya 
ait değerleri yücelten ve insanı yararlığa tâbi kılan 
Batı, insanın nesneleşmesinin, şeyleşmesinin, ya-
bancılaşmasının doruğu olduğu için tehlikeli de-
ğildir yalnızca, onun artı değeri çok fazla sayıda 
insanın öleceği savaşlara yol açar.

İslâm biriktirmeyi lanetler, mal elinizde dev-
let olmasın diyerek mülkiyetin bir tahakküm bi-
çimi olacağına işaret eder. Belki de infak en aşı-
rı biçimine sufiler de kavuşur. Sufiler züht inancı 
gereği biriktirmeyi reddederek rızkın sahibi olan 
Allah’ın harcamaktan kaçınma davranışını aslında 
Allah’ın rızkın kefili olduğu yönündeki imana ay-
kırı düşmek olarak görürler. Kişinin rızık endişe-
si ile ihtiyacından fazlasını biriktirip mala mülke 
yatırması aslında imanın zayıflığına bir delalettir. 
Kişi en temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elde 
kalanı dağıtmalıdır. Zühd takvanın bir dışavuru-
mudur. Nefs tutmak biriktirmek ister buna muka-
bil iman nefsin tersine hareket ederek elde ettiği-
miz kazançta hakkı olan yoksula dağıtarak kâmil 
bir iman haline gelir.

Tam da bu yüzden kapitalizmin panzehi-
ri Nakşibendiliğin ruhsat ve azamet kavramında 
vuku bulur. Fıkıhta kolaylık anlamına gelen ruh-
sat bir konuda istisna tanımı yapar. Mesela zayıf, 
hasta, ya da emzikli birinin daha sonra sağlıklı, 
güçlü ve çocuğunun artık sütüne ihtiyaç duyma-
yacağı bir zamanda orucunu tutmak üzere, zayıf 
konumda iken kendisine oruç tutmama kolaylığı 
bir ruhsattır. Buna mukabil hastalığın Allah’ın biz-
den bazı günahları temizlemesi olarak görüp ken-
disine tanınan ruhsata rağmen orucunu tutması 
ise azimettir azimet bir takva ölçüsüdür. Bu du-
rum aslında zekât için de geçerlidir cimri zekâtı 
olarak kabul edilen malının kırkta birini vermek 
bir ruhsattır buna mukabil Hz. Ebubekir gibi varı-
nı yoğunu vermek ya da Hz. Ömer gibi malını ya-
rısın vermek ise bir azimettir. Kapitalizm iklimin-
de ruhsat nefsin kolayına giden, azimet ise nefsin 
ayartısına karşı koyarak verdikçe malın bereketle-
neceği düşüncesi ile dünyadan nasibini ihmal et-
meksizin kalanı dağıtmak, vermek ise takva ölçü-
tü olur. Takva ölçütü ile davranılan bir yerde ne 
sosyal eşitsizlik, zengin ile yoksul arasında ortaya 
çıkan uçurum olur, ne de mal ve mülk hırsı, daha 
çok daha çok kazanma hırsı ile kendini heba et-

mek, çalışanının ücretini mümkün olduğunca kı-
sarak kendi zevkine gelince rahat harcama yap-
mak gibi iman zayıflığına delil sayılacak şeyleri 
ortadan kaldırır. Azimet ile kapitalizmin biriktir, 
daha çok büyü, daha çok kazan biçimindeki şey-
tani fısıltısına karşı konularak adaletin tecelli et-
mesi mümkün olur. Dolayısıyla bugünün Müslü-
manlarının şeytanın dini olan kapitalizm karşısın-
da Kur’ân-ı Kerim’in bize sürekli hatırlattığı tak-
vayı yani sakınma halini kuşanmak, bu düzenin 
iskambil kâğıtlarından bir ev gibi yıkılıp gitmesi-
ni mümkün kılar. Kapitalizm cimriliği, iman ise 
cömertliği esas alır. Tam da bu yüzden bugünün 
Müslümanlarının para denen şeytan pisliği karşı-
sında çok daha dikkatli olma takva ölçüsü ile bu 
pisliğin üzerlerine yapışmasına engel olmaya ihti-
yaçları var.
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Hasan Ufuk AKTAŞLI

Muhafazakârlık, dine karşı doğrudan tavır almayan, toplumun dini değerlerine 
ve hassasiyetine saygı gösteren bir laiklikten yana oldu. Devletin din karşısında 
tarafsız olduğu, topluma belli bir dini görüşü dayatmayan bir sekülarizm tanımı 
öteden beri Türk muhafazakârlığının benimsediği bir düşüncedir. Dolayısıyla hem 
milliyetçilik hem de laiklik, Türk muhafazakârlığının hiçbir zaman kategorik 
olarak reddetmediği; yalnızca kendisi açısından tanımladığı düşünceler olmuştur.

Kemalist Laiklikten 
Muhafazakâr Sekülarizme

K emalizm’in iki temel sacayağı var-
dır. Bunlar milliyetçilik ve laik-

liktir. Her ne kadar altı oktan yani 
Kemalizm’in altı ilkesinden söz edil-
se de laiklik ve milliyetçilik dışındaki 
diğer dört ilke ancak tek parti döne-
minde bir anlam ifade etmiş, sonrasın-
da önemini kaybetmiştir. Kaldı ki tek 
parti döneminde dahi yeni bir devlet 
kurmanın ve bir ulus yaratmanın te-
meli bu iki ilkeye dayanmıştır. Dola-
yısıyla Türkiye Cumhuriyeti için milli-
yetçilik ve laiklik hayati bir önem arz 
etmiş, devletin varlık sebebi olmuştur. Devletçili-
ğin liberal ekonomiye, cumhuriyetçiliğin demok-
rasiye, halkçılığın bireyciliğe dönüşmesi devleti o 
kadar rahatsız etmese de milliyetçilik ve laiklik-
le ilgili değişimlere devlet sert tepki göstermiştir. 

O nedenle bu iki ilke Türkiye’deki toplumsal 
sorunların ve çatışmaların da ana merkezi olmuş-
tur. Bugün de hâlâ kanayan bir yara durumundaki 
Kürt sorunun temel nedeni milliyetçiliktir. Ülke-
de bir türlü çözülemeyen din devlet ilişkileri me-
selesi, Sünni- Alevi gerilimi, Diyanetin konumu 
gibi konular da laiklikten kaynaklanan sıkıntılar-
dır. Her on yılda bir yapılan darbeler, her darbe 
sonrası yaşanan idamlar, işkenceler, devletle PKK 
arasındaki otuz yıllık savaş ve ölümler hep bu iki 
ilke adına ve bu iki ilkeyi en azından toplumun 
bir kesimine karşı korumak amacıyla yapılmıştır. 

Kemalist milliyetçilik her ne kadar politik sı-
nırlarını Türkiye devletinin sınırlarıyla sınırlı tut-

sa da tarihsel ve kültürel sınırlarını 
İslâmiyet öncesi bir Orta Asya coğraf-
yasına kadar götürür. Türklerin geç-
mişinin Selçuklu ve Osmanlı tarihin-
den dolayısıyla İslâmî dönemden iba-
ret olmadığını, asıl onu da gerisinde 
çok uzak bir geçmişe uzandığını id-
dia eder. Bu yolla Türklerin Müslü-
man geçmişi paranteze alınarak İslâmî 
olmayan bir kültürün ve dilde sade-
leşme adında İslâmî olmayan bir di-
lin inşa edilebilmesinin önü açılmış-
tır. Daha da ötesi Müslümanlığın Türk 

tarihinin ancak bir bölümü olduğu varsayılarak, 
İslâm’dan uzaklaşma diyebileceğimiz Batılılaş-
ma hareketine de bir dayanak sağlanmıştır. Hal-
kı İslâmî kimliğinden uzaklaştırmak için kullanı-
lan milliyetçilik bu noktada laiklikle de iç içe geç-
mektedir.

Kemalist ve laik çevreler tarafından benimse-
nen bu milliyetçilik görüşü, Türkiye solunun ge-
niş bir kesiminde de taraftar bulmuştur. İşçi sını-
fının olmadığı bir ülkede hem ulusalcı bir anti-
emperyalist söylem hem de proleter devrim yeri-
ne Milli Demokratik Devrim açısından işlevsel bir 
görev görmüştür. Solun yanı sıra faşizan Türkiye 
sağı ve onun siyasi temsilcisi durumundaki MHP 
tabanı da bu milliyetçilik anlayışını benimsemiş-
tir. Milliyetçi sağ siyasi konjonktür gereği sağ mu-
hafazakarlığa yaklaştığında ırkçı yönün zayıflat-
mış, ondan uzaklaştığında ise bu ırkçı ve Orta As-
yacı tavrını daha belirginleştirmiştir. Sağ milliyet-
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çiliğin bu yönü Türkiye’de milliyetçi ideolojinin 
farklı siyasi kesimler arasındaki geçişgenliğini sağ-
layan bir köprü görevi de görmüştür. 

İktidar Mücadelesinin Geçişgenliği 

Türk muhafazakârlığı ise etnik özellikler ba-
rındıran bu milliyetçiliğe karşı daha kültürel bir 
milliyetçiliği savunmuştur. Orta Asya geçmişini 
inkâr etmemekle birlikte tali duruma düşüren ve 
Türk tarihini Selçuklu ve Osmanlı tarihiyle bütün-
leştiren bir milliyetçiliktir. Muhafazakârlık Türk 
milleti kavramını bazen tarih ve kültür birliği şek-
linde bazen de etnik ve ırksal bir anlamda kullan-
mıştır. Aslında dindarlık ve milliyetçiliğin bir ka-
rışımından ibaret olan ve kendini dindarlık üze-
rinden değil, milliyetçilik üzerinden siyasallaştı-
ran Türk muhafazakârlığı Kemalizm’in pozitivist 
yönlerini daha yerlici bir dile tercüme ederek sis-
teme dâhil olmuştur. Aynı milliyetçilikten besle-
nen Türkiye sağının ve solunun kavgası aslında 
sahici bir siyasi ve ideolojik kavga olmaktan ziya-
de bir iktidar kavgasından ibarettir. 

Milliyetçilikle bir problemi olmayan daha çok 
onun içeriğini sorun yapan Türk muhafazakârlığı 
bugün de AKP ile birlikte bu milliyetçiliği daha 
da derinleştirmektedir. Siyasi düşünce ya da ya-
pılar milli olanlar ve olmayanlar diye basitçe ikiye 
ayrılabilmekte, milli olmadığı iddia edilenler ra-
hatlıkla düşmanlaştırılabilmektedir. Din ve mil-
liyet, Müslüman ve Türk birbiriyle özdeşleştiri-
lebilmektedir. Önceki iktidarların her şeye rağ-
men İslâmî bir dile tam olarak dönüştüremedik-
leri devlet-PKK çatışması bugün kolaylıkla dindar 
bir dil üzerinden yürütülebilmektedir. Türk-İslâm 
sentezciliği önceki sağ iktidarların İslâmî dili zayıf 
olduğu için gerçekleşmemişti. Oysa bugün İslâmî 
dili fazlasıyla kullanan AKP sayesinde Tük-İslâm 
sentezciliği amacına ulaşılmıştır.

Laiklik konusu da milliyetçilikten farklı değil-
dir. Kemalist laiklik dini devletin kontrolüne alan, 
İslâm’ın etkisini önce siyasi hayattan sonra da top-
lumsal hayattan silmeyi amaçlayan bir anlayıştır. 
Pozitivizmin etkisiyle dönemin yaygın görüşü ha-
line gelen “dinin terakkiye mani olduğu” şeklin-
deki görüş bu çevrelerde yaygındır. Amaçladıkları 
muasır medeniyet seviyesine ulaşılmasında İslâm 
bir engel olarak görülmektedir. Laiklik adı altın-
da dine karşı alınan bu tavır ilhamını Fransız laik-
liğinden almıştır. Fransa’nın protestanlaşmaması, 
Katolik olarak kalması nedeniyle Fransa’da dinin 
devlet tarafından kontrol edildiği ve dinin siyasal 

ve toplumsal iddialarının devlet tarafından bastı-
rıldığı bir laiklik uygulaması gelişmiştir. Türkiye de 
İslâm’ın siyasal ve toplumsal iddialarını engelleye-
bilmek için Fransız modeli laikliği benimsemiştir. 

Milliyetçilik ve laikliğin neden devletin en te-
mel iki ilkesi olduğu burada ortaya çıkar. Yeni 
bir ulus yaratabilmenin yolu bu iki ilkenin uy-
gulanması ve topluma benimsetilmesiyle müm-
kün olabilirdi. Milliyetçilik Türkiye toplumunda-
ki İslâmiyet’in oluşturduğu tarihsel bilinci ve ai-
diyet duygusunu ortadan kaldırırken, laiklik ise 
İslâm’ın aktüel etkisini yok edecek ve böylece 
“muasır” bir toplum kurulabilecekti. İslâm’ın bo-
şalttığı asabiye duygusu ise milliyetçilikle doldu-
rulacaktır.

Türk muhafazakârlığı ise laikliğe değil, 
Kemalizm’in bu laiklik anlayışına karşı çıktı. Geç-
mişten tevarüs edip gelen değerlerin toplumsal 
hayatın dışına atılmasına karşı bir ideoloji olan 
muhafazakârlık laikliğin İslâm’ın toplum üzerin-
deki etkisinin kırılmasına dönük olarak kullanıl-
masını kabul etmedi. Dine karşı doğrudan tavır 
almayan, toplumun dini değerlerine ve hassasiye-
tine saygı gösteren bir laiklikten yana oldu. Bu da 
Fransız laikliği değil, Anglosakson sekülarizmiy-
di. Devletin din karşısında tarafsız olduğu, toplu-
ma belli bir dini görüşü dayatmayan bir seküla-
rizm tanımı öteden beri Türk muhafazakârlığının 
benimsediği bir düşüncedir. Dolayısıyla hem mil-
liyetçilik hem de laiklik, Türk muhafazakârlığının 
hiçbir zaman kategorik olarak reddetmediği; yal-
nızca kendisi açısından tanımladığı düşünceler ol-
muştur. Türkiye Cumhuriyetinin iki temel ilkesi 

Muhafazakârlık Türk milleti kavramı-
nı bazen tarih ve kültür birliği şeklin-
de bazen de etnik ve ırksal bir anlam-
da kullanmıştır. Aslında dindarlık ve 
milliyetçiliğin bir karışımından iba-
ret olan ve kendini dindarlık üzerin-
den değil, milliyetçilik üzerinden siya-
sallaştıran Türk muhafazakârlığı 
Kemalizm’in pozitivist yönlerini daha 
yerlici bir dile tercüme ederek siste-
me dâhil olmuştur. Aynı milliyetçilik-
ten beslenen Türkiye sağının ve solu-
nun kavgası aslında sahici bir siyasi 
ve ideolojik kavga olmaktan ziyade bir 
iktidar kavgasından ibarettir.
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sol ve sağ yelpazenin içinde genel kabul görmüş, 
farklılıklar sadece kabul ve uygulamalarda var ol-
muştur.

Laiklik ve milliyetçilik Türkiye sağı ve solu 
arasında özde bir fark taşımamasına rağmen ne-
den cumhuriyet tarihi boyunca büyük kavga ve 
çatışmalara neden olmuştur? Bunun nedeni yuka-
rıda da söylendiği gibi kavganın aslında bir iktidar 
kavgası olması ve özellikle laiklik üzerinden yürü-
tülmesidir. Laikliğin tek parti dönemindeki uygu-
lanış biçimi çok partili dönemde hiç uygulanmadı-
ğı halde bu kavga hiç bitmemiştir. Bu kavgalar içe-
risinde yalnızca Kürtlerle dev-
let arasındaki milliyetçilikten 
kaynaklana çatışma sahicidir 
ve bunun da Türkiye’ye ma-
liyeti ortadadır. Alevilik me-
selesi ise ne tek parti döne-
minde ne de sol partilerin ik-
tidar ya da iktidar ortağı ol-
duğu dönemlerde bir çözü-
me kavuşmamıştır. 70’lerde 
radikal solun, 90’larda siya-
sal İslâm’ın yükseliş dönem-
leri belki bu ilkeler açısın-
dan bir sorun yaratmış olsa 
da bu hareketlerin ne kadar 
güçlü hale gelebildiği de tar-
tışmaya açıktır. 12 Eylül son-
rası solun, 28 Şubat sonrası 
İslâmcılığın sisteme kolayca 
eklemlenmesi de bunun gös-
tergesidir.

AKP’nin iktidara gelme-
siyle toplumsal olarak tas-
fiye olmaya başlayan Ke-
malizm, 2007 sonrasında si-
yasal olarak da tasfiye oldu ve Türkiye postke-
malist döneme girdi. Postkemalist dönem laik-
lik üzerinden sürdürülen kavgayı da sona erdir-
di. Muhafazakârlığın savunup durduğu Anglosak-
son tarzı sekülarizm dindarların taleplerinin kar-
şılayacak şekilde hayata geçmiş oldu. Alevilik de 
Sünnilikle laiklik üzerinden bir kavgayı sürdür-
mek yerine yeni tarz laikliğin kendi taleplerine de 
cevap verecek şekle getirilmesini istemeye başla-
dı. Sünniliğin tarihsel refleksleri Aleviliğe bu hak-
larını hemen verecekmiş gibi görünmese de ya so-
nunda vermek zorunda kalacak ya da AKP’den 
sonra gelecek bir iktidar bu hakları verecektir.

Türkiye’de dindarların İslâmî hassasiyetleri-
nin, İslâmî bir yaşam sürdürme çabalarının, dün-
yevileşmeye kaşı duruşlarının; evlerini; işyerleri-
ni ve alışkanlıklarını birtakım dini usullere göre 
düzenlemeye çalışmalarının Kemalist egemenler-
le yaptıkları laiklik kavgasının yarattığı bir refleks 
olduğu anlaşıldı. Muhafazakâr bir partinin ikti-
darıyla birlikte dünyevileşme dindarlar da dâhil 
tüm kesimleri etkisi altına aldı. Laikliğin ideolojik 
bir kavga nedeni olması her iki kesim açısından 
da hem dine hem de laikliğe yaklaşımlarda bel-
li bir niyeti beraberinde getiriyordu. Laikler açı-

sından laiklik, ülkeye şeriatın 
gelmesinin önündeki tek en-
gelledi. Laiklik elden gidince 
Türkiye’nin İran gibi olaca-
ğı düşünülüyordu. Dindarlar 
ise laikliği bir çeşit dinsizlik 
ve İslâm düşmanlığı olarak 
algılıyordu.

Postkemalist Dönemin 
Tezahürleri 

Postkemalist dönemle 
birlikte laiklik ideolojik bir 
konu olmaktan çıktı. Laiklik 
Kemalizm’den bağımsızlaştı. 
Aynı zamanda bir kavganın 
ideolojik zemini olmaktan 
çıktı. Türkiye tarihi boyunca 
adeta Kemalizm’le iç içe geç-
miş olan laiklik belli bir ideo-
lojiye bağımlı olmaksızın bir 
yaşam tarzı vurgusuyla yeni-
den oluşuyor. Kemalist laik-
lik muhafazakâr sekülarizme 
dönüşüyor. Türkiye’nin din-

darları ideolojik laikliğe koydukları rezervleri yeni 
dönemde terk ettiler. İktidarın nimetlerinden fay-
dalanmaya başladılar. Laikler ise Türkiye’ye şeria-
tın gelmeyeceğini, insanların inançlarını ve yaşam 
tarzlarını özgürce yaşamalarının önemini fark etti-
ler. Çünkü Kemalizm ülkedeki siyasi egemenliği-
ni kaybetmişti ve kendilerinin de artık bu özgür-
lüklere ihtiyacı vardı. Kavga laiklik ve inanç öz-
gürlüğü zemininden, demokrasi ve düşünce öz-
gürlüğü zeminine doğru kaydı. AKP’nin son yıl-
larda iyice tartışılır hale gelen siyaseti farklı bir ku-
tuplaşma yarattı.

Seküler kesimde demokrasi ve özgürlük bilin-
cinin gelişmesi ne kadar olumluysa muhafazakâr 

Türkiye’de sekülarizmin yay-
gınlaşmasının bir diğer nede-
ni de İslâmcılığın yaşadığı 
entelektüel krizdir. İslâmcılık, 
muhafazakârlığın aksine laik-
liğe her zaman karşı olan bir 
siyasi düşüncedir. İslâm’ın 
insana dünyevi bir egemen-
lik alanı açan laikliği kabul 
etmemesi gibi, İslâmcılığın 
da laikliğe olumlu bakması 
mümkün değildir. O nedenle 
70’li yıllarla birlikte gelişme-
ye başlayan siyasal İslâm’ın 
laiklikle her zaman soru-
nu olmuştur. Egemenliğin 
Allah’a ait olduğu bir toplum-
sal tasavvur içerisinde ege-
menliği bölen bir düşüncenin 
kabul edilmesi beklenemez.
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kesimde bu bilincin azalması o kadar olumsuz bir 
durum oluşturmakta. Muhafazakârlar demokra-
si ve ifade özgürlüğünden çok laiklik ve inanç öz-
gürlüğüne odaklanmışlardı. Çünkü amaç başörtü-
sü gibi İslâmî yaşam biçiminin önündeki engelle-
ri kaldırmaktı. Demokrasi ise daha üst bir çerçeve 
olarak daha az bir bilinç oluşturuyordu. Kemalist 
laikliğin inanç özgürlüğünün önüne koyduğu en-
gellerden çok çekmiş olan muhafazakârlar, bugün 
başkalarının inanç özgürlüğüne ya da yaşam tarzı-
na pek fazla karışmıyorlar. Ancak demokrasi, ifa-
de özgürlüğü ve toplumsal çoğulculuk gibi konu-
larda aynı duyarlılığa sahip değiller. Farklı düşün-
celerin, eleştirilerin hemen bir düşmanlık olarak al-
gılanması, eleştirilerin hemen bir hainlik olarak gö-
rülüp kriminalize edilmesi de bu yüzden.

Türk muhafazakârlığının öteden beri laikliğin 
kendisini bir sorun olarak görmediği onu kategorik 
olarak reddetmediği söylenmişti. Türkiye’de önem-
li bir çoğunluk oluşturan muhafazakârların seküla-
rizme bu kadar kolay adapte olması, onu bu kadar 
kolay benimsemesi de bu nedenledir. Bugün AKP’li 
kimi yazarlar dindarlar arasındaki bu dünyevileş-
meden rahatsızlık duyduklarını belirten yazılar ya-
zıp dururken aslında kendi siyasi düşüncelerinin 
zaten buna yatkın olduğunu ve muhafazakâr bir ik-
tidar döneminde bunun kaçınılmaz bir sonuç ola-
cağını göremiyorlar. AKP’nin yarattığı toplumsal ve 
ekonomik ilişkiler ağının ve onun ortaya çıkardı-
ğı yeni ahlaki düzenin zaten seküler bir düzen ol-
duğunu ve bunun zorunlu olarak bir dünyevileş-
me yaratacağını anlamıyorlar. Postkemalist dönem-
de dindarlar açısından laiklik sorunu çözülürken, 
Kürtler açısından milliyetçilik sorunun çözüleme-
mesi, aksine son zamanlardaki çatışmalarla birlik-
te zirve yapması, Türkiye’de sahici çatışmanın han-
gi zeminde olduğunu, laik-dindar çatışmasının ise 
çok daha tali hatta yapay bir çatışma olduğunu gös-
termektedir.

Türkiye’de sekülarizmin yaygınlaşmasının bir 
diğer nedeni de İslâmcılığın yaşadığı entelektüel 
krizdir. İslâmcılık, muhafazakârlığın aksine laikliğe 
her zaman karşı olan bir siyasi düşüncedir. İslâm’ın 
insana dünyevi bir egemenlik alanı açan laikliği ka-
bul etmemesi gibi, İslâmcılığın da laikliğe olumlu 
bakması mümkün değildir. O nedenle 70’li yıllarla 
birlikte gelişmeye başlayan siyasal İslâm’ın laiklik-
le her zaman sorunu olmuştur. Egemenliğin Allah’a 
ait olduğu bir toplumsal tasavvur içerisinde ege-
menliği bölen bir düşüncenin kabul edilmesi bek-
lenemez. Dolayısıyla İslâmcılık milliyetçilik ve ulus 

devlete karşı olduğu gibi laikliğe de karşı olmuştur. 
Kurulacak bir İslâm devletinin laik olamayacağı sa-
vunulmuştur.

İslâm devleti kavramı tıpkı İslâmcılık kavramı 
gibi modern bir kavramdır. Müslümanların günde-
mine ulus devletin ortaya çıkışıyla birlikte girmiş-
tir. Aslında modern insanın zihnindeki devlet kav-
ramı bürokratik ve rasyonel bir organizasyon olan 
ulus devlettir. Çünkü modern insan ulus devlet dı-
şında farklı bir yapılanmayı tecrübe etmemiştir. 
Hegel’den bu tarafa ulus devleti, tarihin sonu ola-
rak gören batılı anlayış batı dışı toplumları ve bu 
arada Müslümanları da etkisi altına almıştır. Aslın-
da İslâm devleti ulus devletin İslâmileştirilmiş ha-
lidir. Peki, ulus devleti İslâmileştirmek ne kadar 
mümkündür. Örneğin 20 yydaki Sovyetler Birli-
ği ve Çin deneyimleri ulus devleti sosyalistleştirme 
denemeleriydi. Bu örnekler bize ulus devletin sos-
yalistleştirilemeyeceğini ve kapitalist özünden ko-
parılamayacağını gösterdi. 

Ulus devleti İslâmileştirmek hem çok büyük 
hem de başarı ihtimali olmayan bir çabadır. Ulu 
devletin ulus vasfını çıkararak, ister bir sınıf dev-
letine ister bir ümmet devletine dönüştürmek iste-
yin sonuç da devlet sınıf ya ümmeti ulusa dönüştü-
rür. Zaten İslâmcılık böylesi bir entelektüel çabaya 
girişebilecek bir birikim ve nitelik taşımıyordu. Ni-
tekim postkemalist dönemde İslâmcıların herhan-
gi bir devlet ya da gelecek tasavvurlarının olmadı-
ğı görüldü. Devlet bir form değişikliğine giderken 
İslâmcıların bırakalım özü, form düzeyinde bile 
söyleyecek bir sözlerinin olmadığı anlaşıldı. Gerek 
AKP içindeki eski İslâmcılar gerekse de AKP dışın-
da ve ona tavır almış İslâmcılar Kemalizm’in tasfiye 
döneminde liberal değerlere sığınmanın dışında bir 
söz öne süremediler. 

İslâmcıların yaşadığı bu açmaz nihayet muhafa-
zakârlaşma; hatta sağcılaşmayla son buldu. Top-
lumda laikliğe karşı tek itiraz eden kesim de cevap 
üretemediği bir sürece teslim oldu. Türkiye’de laik-
lik tartışmaları neredeyse bitmiş durumda… Oysa 
eskiden İslâmcıların ana gündemlerinden biriydi. 
Laikliğin tehlikede olmadığını gören seküler ke-
simler de artık bu tartışmayı yürütmekte ısrarcı de-
ğil. AKP’nin eğitim sistemi eliyle yaratmaya çalıştığı 
dindar nesil bile onlar açısından bir tehdit ifade et-
miyor. O dindar nesil bile seküler bir dünya görü-
şüne sahip olarak yetişiyor. İslâmcılar ise AKP safla-
rına katılmayı, başörtüsü özgürlüğü gibi kazanım-
larla yetinmeyi tercih etti. Laikliğin ciddi bir itiraz-
la karşılaşmadığı, reddedilmediği bir ortamda onu 
bir sorun olarak gören Müslümanlar da iyice azaldı.
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Âdem PALABIYIK

Kürtlerin Sekülerleşmesindeki
Aktörler Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Doğu	ve	Güneydoğu’nun,	bugün	yaşadığı	zulmün	kaynağı	Kürtleri	özgürleştirmek	için	
yola çıktığını iddia eden PKK’dır. Ama postmodern düşünüş biçimi, PKK’ya bağlı olan lakin 
bizzat	PKK	tarafından	reddedilen	YDG-H’ı	doğurmuş,	kent	içinde	bizzat	yerel	kimliklerle	
verilecek mücadeleye teorik olarak kaynaklık etmiş ve en büyük zararı Kürt gençlerini 
seküler bir kisveye büründürerek, onlara heyecan dolu ama sefil bir hayat sunmuştur.  

D in ve milliyetçilik arasın-
daki ilişkinin en belir-

gin olamayan dönemi ola-
rak postmodernizm göste-
rilmektedir. Modernizmin 
derin ve kesin çizgilerini bir 
bir sorgulayan ve onu alt et-
mek için bütün getirilerinin 
açıklarını ortaya seren postmodernizm, moder-
nizm karşısında kabul etsek de etmesek de hafi-
fe alınmayacak bir zafer kazanmış oldu. Bunun 
en önemli yansımaları ise kimlik ve din tanım-
lamalarında görülmeye başlandı. Modernizm’in, 
belirli kalıplar içerisinde tanımladığı kavramlar 
artık sorgulanabilir ve böylelikle de yeniden ta-
nımlanabilir bir özellik kazandı. Bunun postmo-
dernizmin kurnazlığından kaynaklandığı sanmı-
yoruz ama modernizmin yetersizliği ve mutlak 
insan aklının getirdiği hüsran, zaten postmoder-
nizme ihtiyacı olan gücü verecekti. Postmoder-
nizm ise modernizmin sunduğu ikramı hiç geri 
çevirmedi ve modernizmin elinden alabilece-
ği ne varsa hepsini aldı. Bu süreç modernizmin 
sonunu getirmediyse de ciddi zararlar verdi ve 
özellikle Frankfurt Okulu’yla birlikte, moderniz-
min karanlık dünyası karşısında postmodernizm 
Kıta Avrupası’nda da önemli bir zafer elde etti. 
Peki, postmodernizmin amacı neydi? Bu amacı 
burada sorgulamak bizim kurgumuzun temeli-
ni oluşturmadığı için uzun cevap vermeyi doğru 
bulmuyoruz ama şunu söylemeden geçmenin de 

postmodernizme ciddi bir 
haksızlık olacağının farkın-
dayız; postmodernizm, mo-
dernizmin birçok kavramını 
yeniden tanımlayarak oluş-
turduğu düşünce dünyasın-
da hâlâ modernizmden izler 
taşısa dahi bir daha asla hiç-

bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Postmodernizm, 
teorik anlamda öylense köklü değişiklikler yaptı 
ki, ideaların âlemi Platon’un mağara benzetme-
sine yeniden dönüşmeye başladı, modernizmin 
katı bilimsel söylem biçimi, yeniden belirsizlik 
üzerine kurgulanmaya ve tanımlanmaya başladı. 
Sosyal olayların açıklanma biçimi artık bir labo-
ratuvar düzlemi içinde değil bizzat toplum tara-
fından yapılan eylemlerin açıklanamamasıyla öz-
deşleştirildi. İşte bu durum, postmodernizmin, 
bizzat muğlâk ve karamsar düşünüş biçiminin 
elde ettiği en önemli zaferdi. Sosyal meselelerin 
bir türlü açıklanamaması ve bu belirsizliğin ge-
tirdiği huzursuzluk tam da postmodern düşün-
cenin istediği yaşam biçimiydi ve oldu.

Kürt Sekülerleşmesinin Teori ve Pratik Boyutu: PKK

Biz bu muğlâklığın yansımasını bizzat kendi 
ülkemizde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu’da 
beliren şiddet olaylarında daha net bir formda 
görebiliyoruz. PKK’nın 1984 yılında başladı-
ğı çizgi ile bugün geldiği belirsiz konumu ara-
sında yaşananlar maalesef bir türlü sorgulana-
mıyor. Çıktığı ilk yıllarda Kürt halkına yapılan 
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planlı zulmün bir sonucu olduğu gerekçesini ile-
ri süren PKK’nın bugünkü hareket tarzı yukarı-
da vurguladığımız modern aklın artık iflas ettiği-
nin önemli bir göstergesidir. İlk çıkışından beri 
İslâm ile arasında ciddi mesafe koyan ve lider-
liği bağlamında Abdullah Öcalan’ı vazgeçilmez 
ve “ölümsüz” olarak tanımlayan PKK’nın, bugün 
Kürt halkının hangi hakkını savunduğu hâlâ an-
laşılabilmiş değildir. Devrimci halk hareketi adı 
altında yapılanlar Kürtlerin yerinden edilmesi-
ni, sekter alan hâkimiyeti mücadelesinden dola-
yı kendi halkına her türlü zulmü reva görülebi-
leceğinin işaretleri aslına bakılırsa. Her ne kadar 
Öcalan, “PKK hareketinin çok sert, çok aman-
sız ve ondan da kötüsü çok olumsuz bir zemin-
den yola çıkarak günümüze kadar gelen gelişme-
sini çeşitli biçimlerde izah edebilir, tanımlanma-
sını çok çeşitli öğelerle zenginleştirebiliriz. Ama 
buradan ortaya çıkacak sonuç, PKK hareketinin 
ortaya çıkışının bir tesadüf veya hayal olmadı-
ğı, tersine Marksizm-Leninizm gerçeğinin bölge-
ye doğru bir tarzda dayatılmasının olduğu ka-
dar, artık dayanılmaz bir noktaya gelmiş bulu-
nan Kürdistan’ın tarihsel, ulusal ve toplumsal 
gelişmesinin de bir ürünü olduğudur” (Öcalan, 
1994: 34) demiş olsa da, sanılanın aksine PKK 
pek çok zulmün kaynağı olmaya devam etmek-
tedir. Doğu ve Güneydoğu’nun, bugün yaşadı-
ğı zulmün kaynağı Kürtleri özgürleştirmek için 
yola çıktığını iddia eden PKK’dır. Ama postmo-
dern düşünüş biçimi, PKK’ya bağlı olan lakin 
bizzat PKK tarafından reddedilen YDG-H’ı do-
ğurmuş, kent içinde bizzat yerel kimliklerle veri-
lecek mücadeleye teorik olarak kaynaklık etmiş 
ve en büyük zararı Kürt gençlerini seküler bir 
kisveye büründürerek, onlara heyecan dolu ama 
sefil bir hayat sunmuştur. 

Sunulan bu hayattaki bütün dini zorunluluk-
lar arındırılmış ve gençlerin sahip olduğu kon-
formizm, yine bizzat postmodern düşünce bi-
çimine dayandırılmıştır. Kürt siyasî hareketinin 
en güçlü sloganı olan “ulus devlet bitti” söyle-
mi, bütün bu hengâmenin özet cümlesidir. O 
halde Kürtler, ulus devlet olarak kabul edilme-
yen Türkiye’de, kendisine yer bulmak zorunda-
dır. PKK’nın silahla savunduğu bu zorunluluk, 
Kürtlere bir yer bulmanın ötesinde neredeyse 
yok etmeye götürecektir ama bizzat Kürt siyasî 
hareketleri (DBP, DTK, Siyaset Okulları, Kürdi-
Der, DKHÖ vb. yapılar) bunun devam etmesi 

için gençleri İslâm’dan uzaklaştırıp, siyasî faali-
yetlerin içine çekmek için önemli pratikler ser-
gilemektedir. 

PKK’nın, kurulduğu günden itibaren Kürtle-
rin bütün geleneksel yapısını alt üst etmesi ve 
o geleneği yeniden tanımlama çabası, Kürt ge-
leneğini yerle bir etmiştir. Kürtlerin geçmişinde 
çok önemli bir kurumsal işlevi olan medrese ge-
leneğini şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya ça-
lışan fakat medreselerin toplumsal dinamik içe-
risindeki konumu yüzünden bunu başaramayan 
PKK, zamanla varolan kurumların alternatifleri-
ni üretmiştir. Örneğin, bölge halkının yaşadığı 
bir kan davasının çözümü için gidilen mekânlar 
daha çok medreseler ve bölge âlimlerinin oldu-
ğu yerler iken, PKK bölgede kendi mahkemele-
rini kurarak, bu geleneksel düzeni yıkmaya ça-
lışmıştır. Halkın çoğu, sonraki süreç boyunca, 
korkudan kaynaklanan sebeplerden ötürü Melâ 
veya Seydâ gibi geleneksel statüler yerine, katı 
bir sosyalist disiplinin uygulandığı mahkemele-
re yönelmiştir. PKK’nın bu yapısı, onu savunan 
postmodern düşünüş biçiminin aksine tam da 
modern ve katı bir akılcılığın sonucudur. Çün-
kü bu akıl, PKK’nın tek otorite olacağına hük-
mettiği için bizzat örgüt, kendi otoritesini teh-
dit eden hangi unsur varsa onu yok etmek veya 
güçsüzleştirmek metodunu uygulamaya yönel-
miştir. Öcalan’ın tercih ettiği sosyalist ideoloji, 
PKK ile birlikte tam bir ideolojik yıkım aygıtına 
dönüşmüş ve kendi dışındaki hiç kimseye yaşa-
ma hakkı vermemiştir. İşte bu sebeplerden ötürü 
PKK, kendi eliyle bölge gençlerini yaşlarının da 
verdiği heyecanla birlikte maceraya sürükleye-
rek, onları geleneksel bağlarından koparmış ve 
sekülerleşmenin pratiği için onlara “dağ” yolu-
nu sunmuştur.

Kürt Sekülerleşmesinin Ana Aktörleri

Modernleşme süreci uzun bir zaman Tanrı ile 
mücadele ederek Tanrı’yı insan zihninden çıkar-
mak için elinden geleni yapmış ve akıl, verilen 
bu amansız mücadelenin sonunda Tanrı yerine 
yönetici pozisyonuna seçilmiştir. Böylelikle Ni-
etzsche gibi düşünürlerin “ve Tanrı öldü” (Ro-
ney, 2013) ifadeleri, modern dönemin simgesel 
argümanları olmuştur. Peki, modern dönemde 
Tanrıyı öldürdüğümü sanan insan, Tanrı’yı ne-
reye koydu ya da daha doğrusu Tanrı ismini na-
sıl unuttu? İşte bu soruya cevap veren düşünce 
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biçimine biz ‘postmodernizm’ demekteyiz. Post-
modernizm, zamanı geldiğinde modernizm kar-
şısında kendi varlığı yeniden kazanacak ve bunu 
bir tehdit olarak modernizme karşı sunacaktır. 
Bu sunum biçiminin en etkili silahı ise Tanrı ola-
caktır. Çünkü Tanrı, dünyayı var eden ve insan 
aklının yaşattığı bütün olumsuzlukları eleştire-
cek ve onu ortadan kaldırabilecek tek güçtür. 
Böylelikle postmodernizm insan hevasının gün-
demden çıkaramadığı Tanrı’yı yeniden hatırlata-
cak ve sonrasında ise onu yeniden tanımlayacak-
tır. Bu süreçte insan unuttuğu Tanrıyı yeniden 
hatırladı ama bu hatırlama eskisi gibi olmadı, 
çünkü Tanrı’yı geçmişte bırakan insan ile şimdi 
onu yeniden hatırlayan insan aynı değildir. İn-
sanın kavrama şekli değişmiş ve kavramları ye-
niden tanımlamak gündeme gelmiştir. Batılılar 
bu süreci Tanrı’nın insanın aklına göre yeniden 
ortaya çıkması ve amacının da insanlardan in-
tikam alması olarak yorumlamışlardır. Haliyle 
buna göre, bu dönem Tanrı’nın intikam dönemi 
olacaktır (Kepel, 1992). Dinin bu yükselişi, ken-
disiyle birlikte canlanan bazı olguları da yeniden 
üretmiştir, örneğin yerel milliyetçilikler bunun 
ilk örneğidir. Özellikle ulus devletin oluşum sü-
reçleriyle birlikte ortaya çıkan ulusal kimlik an-
layışı, dinle ilgili aidiyetten biyolojik/teritoryal 
bir aidiyete geçiş yaşamıştır; bir ideoloji olarak 
milliyetçilik de bu aidiyet üzerine inşa edilmiştir 
(Arslan, 2012: 134). Veya modernleşme gereği 
öldürülmüş ya da bastırılmış olan din gibi yerel 
milliyetçilikler de tarih sahnesine yeniden dön-
mektedir. Bu geri dönüşler toplamda modernlik 
sürecindeki yeni bir aşamanın habercisi olarak 
anlaşılabilir. Bu bağlamda din ulus devletlerin 
güç kaybetmesinin sonucunda gelişme kayde-
den başka hareketler gibi bir kimlik arayışına 
karşılık gelebilmektedir. Bu durum da, dine, 
ulus devlette oluşan yeni boşlukları dolduran bir 
işlev verecektir. Din, postmodern dönemde bu 
işlevi yerine getirebilmek için kendisini yeniden 
tanımlamak zorunda kalabilir.1

Din, postmodern dünyanın aynı zamanda en 
popüler kavramı haline geldiği takdirde, günde-
lik hayat uzantıları dini farkında olmadan de-
ğiştirip dönüştürebilmektedirler. Dinin, günde-
lik hayata uygun yeniden tanımlanması, onu eri-
şilebilir bir konuma da oturtmaktadır. İsteyen 
herkes dindardır, dine inanmak sadece Tanrı’ya 
inanmak da değildir; postmodern dönemin aklı 

modern aklı reddettiği için mutlaka bir Tan-
rı arayışına girmez, önemli olan insandır, mer-
kez insanın kendisidir. Yani postmodernizm dü-
şüncede “hiçbir iddiacı bir başka iddiacıya karşı 
kendi doğruluk görüşünü dayatmaz. İkinci ola-
rak, birçok postmodern rakip yorumlar arasın-
da seçim yapmanın olanaksız olduğu dil oyu-
nuna başvurur. Üçüncü olarak, ahlaksal ve siya-
si soruları doğruluk ve yalan alanından olabil-
diğince uzağa taşıyarak siyasetin estetikleştiril-
mesi söz konusudur” (Tekin, 2014: 566). İddi-
acı olmayan bu yaklaşım, dindar olmayı da mu-
hakkak bir Tanrı’ya bağlamaz ve ayrıca dini, ye-
niden tanımlanan bir sosyal değer olarak kabul 
eder. Kürtlerin modernleşmesini her ne kadar 
merkez-çevre ve bütünleşme teorileriyle izah et-
meye çalışsak da, din ile alakalı olarak HDP’nin 
izlediği politikayı, postmodernizmin yeniden 
dönüştürücü perspektifinde ele alabiliriz. Çün-
kü Öcalan’a göre, din, sosyalleşmesi gereken 
bir değerdir ve tartışmalar bunun üstüne yapıl-
mıştır (Öcalan, 2009: 208). Demokratik İslâm 
Kongresi’nde, Öcalan’ın ifadeleri de buna yöne-
liktir. Öcalan, girişte şu ifadeleri kullanmıştır: 
“Mümin Kardeşlerim; İslâm gerçekten din adına 
söylenebilecek en son evrenselliği temsil etmek-
tedir. Hem dili hem de felsefesi sayesinde önemli 
bir evrensellik kazanmıştır. Bundan kuşku yok. 
Ama çok önemli bulduğum bu aynı felsefenin 
dini yeni İslâm’ın bir de “tekil” kavramı itibariy-
le ifade ettikleri ve yaşamsallaştırdıkları gerçek-
liği vardır. Evrensel yan kendini “Allah’ın birliği” 
olarak güçlü ifade ederken muazzam bir külliya-
ta kavuştururken bunun üzerinden inşa edildiği 
“tekiller” üzerinde aynı önemle durulmamış çok 
sayıda eksik yanlış çatışmacı yorum ve uygula-
malara tabi kılınmış, oluruna bırakılmıştır. Te-
mel görevlerimizin başında mekâna ve zamana 
bağlı olmayan Allah’ın nasları kadar önce oluştu-
rulan tekil nasları da aynı sorumluluk ve yetkin-
likle ele almalı ve haklarını teslim etmeliyiz. Bi-
limsel ifade ile söylersem; genel ilkelerin somut 
uygulanışını adil ve özgürce başarmalıyız. Daha 
somut olarak genelde tüm canlılara özelde insa-
na özgü topluluklara İslâm evrenselliğinin özün-
de yatan adil ve özgürce yaklaşımları uygulama-
lıyız. Kul hakkı yememek ve karıncayı ezme-
mekle dile getirilen budur”2. 

Yine İhsan Eliaçık’ın, Demokratik İslâm 
Kongresi’ndeki şu ifadeleri bu bağlamda önem-
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lidir: “Allah’ın bile doksan dokuz adının olma-
sı ve hepsinde aynı Zât-ı İlahi’yi anlatması gibi, 
Kur’ân’ın Vahiy, Nur, Ruh, Kitap gibi onlarca 
adının olması, sadece bir surenin bile kırk ayrı 
adının olması gibi Sosyal İslâm, Devrimci İslâm, 
Anti-kapitalist İslâm ve Demokratik İslâm gibi 
isimlendirmelerde aslında tek bir dini anlatmak-
tadır. Ortada tek bir din var, önüne arkasına sıfat 
getirmekle başka bir şeye dönüşmüyor. Allah’ın 
dini eksiksiz ve tamdır fakat bu eksiksiz din, ki-
tap sayfalarında kalınca öyle. Mensuplarının zih-
nindeki algısı hiç de öyle olmayabilir. Bu neden-
le dinin farklı boyutları, özellikleri vurgulanarak 
dindeki değil zihinlerdeki eksiklik giderilmek 
isteniyor. Dinde reform değil din anlayışlarında 
bir uyanış, reform sağlanmak isteniyor. Mesela 
devrimci İslâm derken dinin metodolojik yön-
temsel tarzları; sosyal İslâm derken dayanışmacı 
yönünü; anti-kapitalist İslâm derken ekonomik 
yönünü anladığımız gibi demokratik İslâm der-
ken de sivil ve çoğulcu yönünü vurguluyoruz. 
Yeni bir din icat etmiyoruz, varolan dinin men-
suplarınca eksik bırakılan yönlerini bilinç dü-
zeyine taşımak istiyoruz. Bu anlamda Medine 
Sözleşmesi temelinde ortaya çıkan din anlayışı-
na demokratik İslâm anlayışı demekteyiz. Dik-
kat ediniz dine değil, din anlayışına demokratik 
İslâm diyoruz. Demokratik İslâm her olgunun 
eşit, özgür ve eşit birlikteliğini savunmaktır. De-
mokratik İslâm son hak dinin iktidarı ve devleti 
değil toplumu önceleyendir. Bu toplantının da 
en önemli özelliği (din açısından3) devlet dışında 
bir sivil oluşum tarafından yapılıyor olmasıdır.”4 

Aslında bu söylemler bir bakıma dinin kültü-
rel yorumudur. Fakat unutulmamalıdır ki, kül-
türel İslâm söylemi, İslâm’ın cemaatsizleşmesi-
ne sebep olabilir bu ise İslâm’ın siyasal işlevini 
ve gücünü yitirmesi anlamına gelmektedir (Çiğ-
dem, 1998: 11). İslâm’ın bilimsel bir dille izahat 
çabası, modern dönemden kalan bir yöntemdir 
ve Müslümanlar, İslâm ile alakalı olan hakikat-
lerin çoğunun modern dönemin aklıyla açıkla-
namayacağını bilmektedirler.5 Çünkü batının ar-
gümanlarını kabul etmek ve ona şartlanmak, ilk 
aşamada zaten bir kopuşu ortaya koymaktadır. 
Netice itibariyle her ideolojinin, dünya görüşü-
nün ya da bir dinin kendine özgü bir hayat anla-
yışı, varlığa bakışı ve hermeneutiği vardır (Can, 
2013: 126). Bu hermeneutiğe son dönemlerde 
eklenen Zerdüştlük söylemleri de, yine İslâm ile 

alakalı tartışmaları da beraberinde getirmektedir. 
Zerdüştlüğün dünyevi ama ahlaki bir hayata dö-
nüş yaklaşımları, HDP’ye oy veren gençliği cid-
di oranda etkisi altına almıştır. Özellikle Aram 
Yayınları’ndan çıkan bazı çalışmalar, Zerdüşt-
lüğü İslâm karşısında ciddi bir alternatif olarak 
sunmaktadır. Aram Yayınları’ndan çıkan Zerdüşt 
Ne Buyurdu ve Kimin İslâm’ı adlı eserler, bah-
settiğimiz hususları derinlemesine analiz etmek-
te ve Kürt gençlerine Zerdüştlüğü bir tercih ola-
rak sunmaktadır.

Bu tanımlamalar bir anlamda hakikatin ne ol-
duğunu sorgulamak demektir, İslâm ile alakalı 
olarak yapılan sorgulama da ise sorun daha da 
büyüyecektir. Çünkü insanoğlu bu anlamda de-
ğişmeyenlerin, değişebilirliğini sorgulayacaktır. 
Öcalan’ın ifadesiyle “Kısacası insan kendisi ol-
maya doğru gelişip güçlenir; kendisine duydu-
ğu güven artar. Doğayla mücadelesinde dene-
yim kazanır. Böylelikle dinden felsefeye bir iniş 
ve felsefeden politikaya bir sıçrayış başlar” (Öca-
lan, 2014b: 11). Kişinin kendi doğasına dönü-
şü postmodernizmin temel getirilerinden biridir 
ama bu dönüş, cennetten çıplak çıkmak gibi de-
ğildir, aksine belli bir birikimle yeni bir alana ge-
çişi ifade edebilir. Bu geçişin insan doğasına vur-
gusu ne kadar meşru ise insanın zihni birikimi 
ile yeni döneminde nelerle karşılaşacağını kesti-
rebilmesi de o kadar meşru sayılmalıdır. Bu açı-
dan postmodernizm bize yabancı olan bir şeyi 
değil aksine unutulmuşlukları yeniden hatırlat-
makla yetkili olacaktır. 

Postmodernizmin din ile alakalı olarak sorun-
sallaştırdığı alan bu anlamda daha çok siyasi ve 
kültürel boyutta kalacaktır çünkü din ile yapılan 
eleştiriler ya da tek ilah ile alakalı bir yok sayma 
mevcut değildir. “Postmodern dönemde daha 
çok bireysel ve alternatif din formlarının yükse-

Selahattin Demirtaş, Abdullah  Öcalan ve Pervin Buldan
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lişi söz konusu olmuştur” (Wenzel, 2012: 289). 
Bu yükselişler “hakikat” anlamındaki devamlılı-
ğa bir dur demeden başka bir şey değildir, çünkü 
hakikat artık tek değildir, genel-geçerlik iddiası 
taşıyan önermeler reddedilmiştir, gerçekler kar-
maşıktır, tek bir doğru yoktur ve mutlak değer 
anlayışı yerine yoruma açık seçenekler önem ka-
zanmıştır (Çağlar, 2008: 372). Hakikatlerin bu 
anlamdaki yorumlanışı da modern dönemin son 
argümanlarını da eritmiştir. “Postmodernizm 
sekülerleşmeye ve geleneksel dindarlıkta bir dü-
şüşe yol açtı. Modernite, akıl uğruna gelenek ve 
inancın istibdadını reddetmesine karşın, post-
modernizm bizzat hakikati reddeder. Seküler-
leşme postmodernizmin çok açık bir uzantısıdır. 
İlk sekülerleşme teorileri teknik açıdan hatalı ol-
malarına rağmen, şüphesiz ana dini akımlara ve 
geleneksel inançlara katılımdaki düşüşü ve ka-
musal alanda dinin gerilemesini tahmin etmede 
isabet kaydettiler. Gerçekten de literatür, geçen 
yarım yüzyılda ana dini akımda bir gerilemenin 
olduğunu göstermektedir” (Wenzel, 2012: 287). 
Kişi, tekil dini akımın etkisinden kurtulup, ço-
ğul dini akımlara yönelmektedir. Böylece birey, 
zihin anlamında da bir özerklik elde etmektedir. 
Bireyi de özerk yapan şey, kendi davranışlarının 
iyi veya kötü sonuçlarından kendisinin sorum-
lu olduğunu kabullenmesidir (Köroğlu, 2013: 
445). Toplumsal özerklik, tüm toplumsal ku-
rumların ne kadar saygı değer ve ne kadar eski 
olurlarsa olsunlar yine de eleştiri ve değerlen-
dirmeye açık olması, kusursuzluğu iddia edilen 
ideal bir toplum modeli içine hapis olmanın her 
zaman reddedilmesi anlamına gelir (Bauman, 
2000: 90-91). 

Kürt hareketi çerçevesinde karşımıza çıkan 
kurumsallaşmalardan biri de Med Zehra yapı-
lanmasıdır. Adını Medresetü’z-Zehra’dan alan bu 
yapı, Said Nursi’nin Kürt kimliğine vurgu yapa-
rak, Nursi’nin Türk-İslâm sentezi olarak gösteril-
me çabasında olduğunu dile getirir ve bunu eleş-
tirir6. Yine aynı çevre, Risale-i Nur külliyatının 
tahrif edildiğini de iddia eder (Uslu, 2008: 128). 
Zaten Med Zehra, Zehracılar grubundan ayrıl-
mış ve özellikle son yıllarda Kürt milliyetçiliği-
ni savunur konuma gelmiştir. Hatta 7 Haziran 
2015 seçimlerinin akşamı, Demirtaş’ın “özel ola-
rak teşekkür ediyorum” dediği gruplar arasın-
da zikredilmiştir. Yine bu grubun yanında ana-
cağımız başka bir isim Kürdistan İslâmi Hareketi 

(KİH) olacaktır. Kurucusu Abdurrahman Dürre 
olan KİH’in çalışmaları da yine İslâm’ın PKK’nın 
yöntemini teşvik edecek şekilde attığı adımlar-
la ilintilidir. Örneğin tüzüğündeki şu ifade ol-
dukça mühimdir: “İslâmiyet başta olmak üze-
re tüm dinlerin temel amacı zulmü ortadan kal-
dırıp, yerine kardeşlik ve adaleti tesis etmekte-
dir. O halde İslâmiyet’in her alanda bizimle be-
raber olduğunu, Kürdistan ulusal kurtuluş mü-
cadelesini her yönden desteklediğini rahatlık-
la söyleyebiliriz” (KİH, 1994: 4). Hareketin ulu-
sal kurtuluş görevleri olarak belirlediği madde-
lerden yedincisinde ise şu ifadeler yer verilmiş-
tir: “Halkı devrimci İslâmcı temelde örgütleye-
rek Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin zafe-
re ulaşmasını sağmaya çalışmak” (KİH, 1994: 
84-85). Dolayısıyla DTK gibi hareket içerisinden 
gelen KİH, İslâmî argümanlarla PKK’nı gerçek-
leştirdiği eylemlere meşruiyet sağlayan bir yapı 
olarak görülebilir. KİH’in lağvedilmesinden son-
ra 25 Mayıs 2004’te CİK (Kürdistan İslâmi Top-
lumu/Ciwaka İslâmiya Kürdistan) ülke içindeki 
İslâmî kullanımı yurt dışına yöneltmiştir. Başı-
na Melle Şafi (Mehmet Ballı) getirilmiştir ve Bal-
lı, 1998’de Diyanet’ten emekliye ayrılmıştır. Yine 
başka bir kurum olan DİAY-DER (Din Adamla-
rı Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği) de Zahit 
Çiftkuran ile birlikte İslâm’ı Kürt siyasi hareketi 
adına meşruluk kazanmak için araçsallaştırma-
ya çalışmıştır. Bu anlamda özellikle seçim önce-
si ve sonralarında Sivil Cumaları ve Demokra-
tik Çözüm Çadırlarında kılınan namaz faaliyet-
lerini DİAY-DER takip etmiştir. Ve son olarak ise 
ADA-DER (Anadolu Din Adamları Derneği)’in 
2011 yılındaki kuruluş faaliyetlerinden bahse-
dilebilir. ADA-DER, DİAY-DER gibi İslâmî refe-
ranslara dayanarak Kürt siyasi hareketine kazan-
dıracağı meşruiyet açısından önem arz etmek-
teydi. Herhangi bir siyasi harekete mensup ol-
madığını dillendiren ADA-DER, yaptığı açıkla-
malara bakıldığında DTK’nın bir alt birimi ola-
rak çalışmaktaydı. İşte Sivil Cumalar, Demokra-
tik Çözüm Çadırları vb. tüm yapılar, DTK içinde 
şekillenmekte ve şekillendirilmekteydiler. De-
mokratik Toplum Kongresi’nin Haklar ve İnanç-
lar Komisyonu’ndaki birçok kişinin yer aldığı 
bu yapıların çatısı DTK’nın kendisiydi. Bu açı-
dan Demokratik Toplum Kongresi, sekülerleş-
mede Kürt siyasi hareketi adına oldukça önemli 
bir ağırlık teşkil etmektedir.
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Kürt Sekülerleşmede Son Aktör: Türk Solu

“Sol” teriminin 1789 Fransız Burjuva devri-
minden sonra 1792’de I. Cumhuriyet’in anaya-
sasını hazırlamak üzere toplanan Konvansiyon 
Meclisi’nde kürsüye göre en solda ve en yukar-
da oturan Jakobenler Kulübü üyesi dağlılar de-
nen radikal devrimci kanada atfen kullanıldığı 
bilinmesine (Baydar, 2011: 13) rağmen günü-
müzde siyasi terimler içinde kullanılmaktadır. 
Bunun en somut göstergelerinden biri de Türk 
Soludur. Kendisini siyasi bir aktör olarak tanım-
lamak için ihtiyaç duyduğu teorik zemini Marx 
ve Lenin’den elde eden Türk Solu, ne yazık ki 
heveslendiği kuşatıcı düşünüş biçiminin pratiği-
ni hiçbir zaman bulamamıştır. Ama ne hikmet-
se, buna rağmen ülkenin birçok siyasi sorunun-
da, sahip olduğu muhalif damar neticesinde, söz 
söyleme hakkı kazanmıştır. Türk Solunun ken-
dine biçtiği bu hak en somut tecellisini Kürt so-
rununda göstermiştir. Öcalan’ın sosyalist bir dü-
şünce yapısına sahip olması da bunu pekiştir-
miştir. Bundan dolayı Türk Solu, Öcalan’a her 
zaman ayrı bir sempati ile bakmıştır. Bunun bir 
sebebi de, Öcalan’ın Kürt halkına vaat ettiği öz-
gürleşmenin seküler bir boyuta sahip olmasıdır. 

Türk solunun, inanç ile arasında koyduğu 
mesafe, Kürt sorununun sosyalist bağlamda na-
sıl şekilleneceğini de az çok etkilemiştir. Her ne 
kadar Türk solundaki parti ve örgütlerin çoğu, 
Kürtlerin kültürel baskı altında bulunduğunu 
kabul etseler de önerdikleri çözüm, işçi sınıfı 
önderliğinde gerçekleşecek sosyalist bir devrim-
den başka bir şey değildir. Buna göre, Kürtlerin 
talepleri mevcut koşullarda zamansız, hatta ge-
rici olarak görülmüştür. Bu yaklaşım ise Kürtler 
açısından hayal kırıklığına neden olmuştur. Do-
layısıyla 1970’lerin sonlarına doğru çok sayıda 
Kürt, üyesi oldukları Türk parti ve örgütlerini 
terk ederek ayrı Kürt örgütlerine katılmışlardır 
(Bruinessen, 2005: 347) Okur-yazar Kürtlerin, 
sosyalist düşünüş biçiminden edindikleriyle se-
külerleşmesi bu yıllarda hız kazanmıştır. Kürt 
elitleri, geldikleri geleneksel bağları, Türk so-
lunun etkisiyle zayıflatmış ve PKK’nın ortaya 
çıkması ile birlikte, bu geleneksel bağlarını ta-
mamen terk etmişlerdir. Çünkü sosyalizm dev-
rimciliğinin önünde İslâmî geleneği engel olarak 
görmüş bundan dolayı bu dini geri plana itmiş-
tir. İdeolojik köken olarak klasik Marksistlerden 

etkilenen Türk solundan kopmuş Kürtler, artık 
modern paradigmanın en önemli tuzağı olan 
sekülerleşmenin niteliklerini benimser hale gel-
mişlerdir.

Türk Solunun ana damarının genel anlam-
da evrimini özetlediğini düşündüğümüz Doğu 
Perinçek’in 2000’e Doğru dergisinde Kürt soru-
nunu ele alış biçimiyle ulusalcılığa kaydığı yeni 
dönemi, sol cenahın değişiminin bir boyutunu 
göstermesi bakımından önemli bir olgudur. Pe-
rinçek Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu (2010), 
isimli kitabında, meseleyi Kemalist dar bir çer-
çeveye indirgeyerek toprak ağalığı, aşiret reisliği 
ve şeyhlik ile Kürt sorunu arasında doğrudan bir 
ilişki kurmuştur. Sol fraksiyondan bir diğer ya-
zar Pekdemir ise, pek çok Marksist yazarın ön-
gördüğü gibi Kürt sorununu sınıf çekişmesiyle 
açıklamaya çalışarak, çözümün “Türk-Kürt işçi-
lerinin birleşmesinden” geçtiğini ileri sürmüştür 
(Kızılkaya, 2014: 10). Marksistlerin yapması 
gerekenin Kürt ulusunun kendi kaderini tayin 
hakkını “kayıtsız şartsız kabul etmek” olduğunu, 
“kendi devletini kurma hakkı başta olmak üzere 
Kürt ulusu eğer isterse bu hakkı kullanabilece-
ğini kabul etmemiz gerek” dedikten birkaç satır 
sonra Türkiye’de Kürt sorununun çözümünün 
ayrılmaktan geçmediğini, Kürt halkının çıkarla-
rına uymadığını ifade etmiştir (Pekdemir, 2000: 
360). 

Bu perspektiften değerlendirildiğinde gele-
neksel Türk solunun Kürt sorununa bakış açısı, 
Kürt sorunun etnik yapıda bir sorun olarak gör-
mekten çok uzaktır. Sorun aslında Türk solunun 
ideolojik bakış açısından kaynaklanmaktadır. 
Türk solunun, ulus devlet olan Türkiye içinde 
gerçekleştirmeye çalıştığı ama bir türlü başa-
ramadığı pratiklerin, bizzat Kürtler tarafından 
başarılmaya çalışılmasıdır. Kürtlerin bu pratiği, 
Türk solu açısından yalnız bırakılmaması ge-
reken bir süreçtir. Hele ki Öcalan, “Sosyalizm 
kavram düzeyine insanın toplum ilişkilerini en 
özgür belirleme yöntemi olarak tanımlanabilir” 
(Öcalan, 1998: 67) demişken bu fırsat kesinlikle 
kaçırılmayacaktır. Çünkü Kürtlerin geleneksel 
tarihi, birçok başkaldırı sürecine şahit olmuş-
tur ve bunların çoğu İslâmî kökenlidir (Kaplan-
Aydın, 2013: 4; Dursun, 2013: 16; Kutlay, 2013: 
50-51; Karayılan, 2014: 34; Bruinnesssen, 2003: 
40-57). Türk solu bu başkaldırıyı değerlendire-
bilmek için ideolojik zemine göstermelik de olsa 
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sahip çıkmış ve böylece sonraki nesillerin sosya-
list ideolojiye yakın bir teorik zeminde ilerleme-
sine sebep olmuştur.

Sonuç

BDP/HDP’nin toplumsal açıdan sivil top-
lum kuruluşlarıyla (DTK; DİAY-DER, ADA-DER, 
vb.) Kürt zihni içerisinde kurmaya çalıştığı dini 
özerklik, tam da böylesine bir gelişme içermek-
tedir. Dinin sosyal bir değer olduğu ve bu de-
ğerin de hayatın bir parçası olduğu söylemiy-
le hareket edilerek, bu söylemin zaman içinde 
değişebileceği de ifade edilebilmektedir. Dinin, 
nasıl sekülerleştiğinin cevabı da işte bu ifadede 
yatmaktadır. Postmodern din şöyle el değiştirir: 
“Artık insanlar modernite dinlerinin sınırlarını 
dikkate almak zorunda değiller. Bu tavır, post-
modernizmin meta söylemleri reddetmesine de 
uygundur. Günümüzde inanç sistemleri parça-
lı bir hayat olarak görülür. Eskiden insanlar ‘na-
sıl uyarım?’ derken, bugün ‘nasıl seçerim?’ soru-
sunu sormaktadırlar. Din, giderek dini bağlılık-
tan çok dini tüketime dönüşmüştür. Din tüketi-
cileri, kendilerine uygun anlamı ve doyumu bul-
mak için bir dinden ötekine dolaşan arayıcılar-
dır. Bu durum şu sloganın özetlediği bir hare-
kettir; dindar değilim ama maneviyatım olduk-
ça güçlüdür” (Wenzel, 2012: 290-291). Post-
modernizmin bu önemli söylemi, aynı zamanda 
oluşturulmak istenen bir iktidar söylemidir. Bu 
söylem, bizim bildiğimiz anlamda Foucault’cu 
bir söylemden ziyade, postmodernizmin dillen-
dirdiği ve yeniden ürettiği bir iktidar ilişkisidir. 
Foucault’ya göre önemli olan iktidarın kendisin-
den ziyade kurduğu ve devam ettirdiği ilişkiler-
dir (West, 1998). Söylem ve iktidar arasındaki 
bu ilişki biçimlerine (Güneş, 2013: 61) yeniden 
baktığımızda, postmodernizmin, modern döne-
mi eleştirdiği ama ona benzer bir yol izlediğini 
görebilmekteyiz. Sadece iktidarın mekanizmala-
rı değişmiştir, iktidarı üreten ve ilişkileri belir-
leyen değişmiştir ama iktidar yine de söylemi-
ni üretmektedir. Postmodernizmin “kalbim te-
miz ya da maneviyatım oldukça güçlü” söylem-
leri sonuç olarak dinin çok merkezliliğe geçişini 
ve yeniden yorumlanışını ortaya koyan bir ikti-
dar söylemi ve ilişkisinden başka bir şey değildir.
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Dipnotlar
1 Ayhan Bilgen BDP’nin bu konudaki tavrını özetleyerek şunları ifade etmiş-

tir: “Kutsalın yeniden tanınması bir boyutu ile tanımlanma olarak da ifade 
edilebilir. Bu tartışmalara ilgisiz kalmak hem bölgesel gelişmeleri doğru 
okumayı zorlaştırır hem de kendi tabanı ile iletişimi zayıflatır. Bu tanımla-
ma bir kalıp oluşturmaya akreditasyona dönüşmemelidir”. Mail ile görüş-
me. 27.09.2014. anlaşılıyor ki, yeniden tanımlama iddiamız pek de yanlış 
değildir. Jakop Gabriel ise, “bunun ancak bilimsel gelişme ile alakalı oldu-
ğunu” ifade etmiştir. Telefon ve mail aracılığı ile görüşme. 26.09.2014.

2 Bkz: http://www.yuksekovahaber.com/haber/iste-ocalanin-islam-
kongresine-sundugu-mesaj-12 9 7 2 4 .htm, erişim: 11.05.2014.

3 Bu ifade bana ait.
4 Bkz: http://www.youtube.com/watch?v=26PtaHidQfI, erişim: 30.05.2014.
5 Bizim iddiamız bilimi tümden reddetmek değildir aksine Einstein’ın dedi-

ği gibi “dil olmadan bilim topal, bilim olmadan din kördür” (Naik, 2000: 
8). Lakin dinin nasları sadece akıl süzgecinden geçirilirse işte o zaman 
bilimin kör olduğu noktalar dini kabulün dışına itecektir.

6 Dava dergisi, Haziran / Temmuz 1997, sayı 80. bu konudaki tartışmaya 
http:// medzehra.yforum.net/topic/g-zl-tahr-fat-12.html linkinden de ula-
şılabilir (giriş tarihi: 3 Mayıs 2008).
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S on İlahi Hitabın İsra Suresi 
22 ile 39. ayetleri arasında-

ki bölüm, kimi müfessirler tara-
fından iman, amel ve ahlak bah-
sinde Allah ne murad ediyor, su-
alinin bir çeşit muhkem cevabı 
olarak yorumlanmıştır. İnsanoğ-
luna Allah ile beraber bir başka 
ilah edinmemesi hususundaki 
en temel uyarı ile başlayıp aynı 
uyarı ile biter. Arada ana baba-
ya iyilik, yakınlara, düşkünlere, 
yolda kalmışlara yardım, elde-
ki mülkü saçıp savurmama, rız-
kı Allah’ın verdiğini hatırdan çı-
karmaksızın kız çocuklarını öl-
dürmeme, zinaya yaklaşmama, 
bilinmeyen şeyin ardına düşme-
me, kulak, göz ve kalbin (aklın 
değil) bundan sorumlu bulun-
duğuna dair hatırlatma ile yer-
yüzünde kibirli dolaşmamayı 
önerir. 

Son İlahi Hitabın temel iman 
ilkesi, kulun, Allah’tan başka-
sına (özellikle de kulluk etmek 

ve yardım dilemek hususunda) 
asla bağlanmaması noktasında 
özetlenebilir. Allah ile kul ara-
sındaki bütün aracılıkları orta-
dan kaldıran bu ilkeyi bilen bir 
müminin, herhangi bir mezhep, 
parti, dernek, vakıf veya kendi-
si gibi bir beşeri kastederek ona 
Bağlanma’dan söz eden bir met-
ne imza atması nasıl mümkün 
olabilir ve nasıl meşru sayılabi-
lir? 

İnsanoğlu elbette kimi işleri-
ni emaneten ve vekâleten yürü-
tür. Bu, hayatın zaruretleri içe-
risindedir. Paranızı, malınızı, 
mahkemelik bir davanızı, velisi/ 
vasisi bulunduğunuz bir sabi-
yi, güvenilir gördüğünüz birile-
rine emanet edebilirsiniz. İnsa-
nın asla emaneten ve vekâleten 
yürütemeyeceği yegâne veya en 
önemli eylemi, düşünmesi, ira-
desi, muhakemesidir. Katı mez-
hepçi dönemlerde bile ilim ehli 
“müftü fetvayı vermiş olsa dahi 

sen yine de kalbine sor” diyerek, 
müminlerin ferden düşünmesi-
nin önünü açmışlardır. Çünkü 
İslâm imanı bir dogma değil, 
araştırma, inceleme, bilgi, bi-
linç, basiret ve feraset ile ulaşı-
lan bir göz açıklığıdır. 

Muhakemesi elinden alınmış 
yahut iradesini kendi arzusuyla, 
kendi gibi bir insana teslim et-
miş birisinin artık münferit şah-
siyetinden söz edilemez. Böy-
leleri ölü yıkayıcının önünde-
ki ceset gibidirler. Başkalarının 
müdahalesine bütün varlıklarıy-
la teslim olmuşlardır. Onlar an-
cak kendileri gibi birilerine bağ-
lanarak ayakta kalacaklarını sa-
nan zekâ özürlülerdir. 

İnsanlar iradelerini neden 
başkalarının yönlendirmesine 
teslim ederler? Böyle bir teslimi-
yet selim kalp ile düşünülerek 
yapılan bir eylem sayılabilir mi? 
Bu suallerin cevabını ararken, 
aralarında yaşadığınız toplum-
da ekseriyetin kullandığı ileti-
şim dilinin, duygu kelimeleriyle 
tıka basa doldurulduğu, münfe-
rit düşünme eyleminin ise duy-
gu kelimeleri tarafından boğul-
duğu ve örtüldüğü gerçeğiyle 
karşılaşırsınız. 

Fikrin Haysiyeti

Bir televizyon reklamında 
mutfakta anne, yanında genç 
kızı ve küçük oğlu varken kız 
çocuğu “anne bir fikrim var, bü-
yük bir müzisyen olacağım…” 
der. Anne bunun üzerine “be-
nim de bir fikrim var” diyerek 
buzdolabından çıkarttığı çiko-
lataları birlikte tüketirler. Aslın-
da ne kız çocuğunun ne de an-
nenin sözleri birer fikir değildir. 
Kızınki hayal, anneninki ise ço-
cuklarını memnun etme arzusu 
sayılabilir. 

“AKLIMA 
BİR FİKİR GELDİ”

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

İlahi	Hitap	akıl	kelimesini	isim	olarak	asla	kullanmaz.	Akıl	ve	fikir,	İlahi	
Hitab’ın	 yerine	 göre	 ayrı	 ayrı	 kullandığı	 ve	 aralarında	 nüanslar	 olan	
kelimelerdir.	Bu	iki	kelime	üzerinde	duracak	olursak,	İlahi	Hitab’a	doğru	
bakanlar görecektir ki akletme, fikretme, zikretme, fıkhetme, tedebbür 
etme, nazar etme gibi fiiller insanın kalbine gelir, kalbinden doğar.    
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Başka bir örneği Müslüman 
kelam bilginlerinden kimileri-
nin düşünme meselesini irdeler-
ken verdikleri görülüyor. Sopa 
ve dayak metaforu veya istiare-
si şeklinde anlatılan bu örnek-
te çocuk ve köpeğin sopa ile da-
yak arasındaki alakaya göster-
dikleri tepki değerlendirilir. So-
panın dayak işi için kullanıldığı-
nı önceki deneyimlerden hatır-
layan çocuk ve köpek, sopa gö-
rünce arkasından dayağın gele-
ceğini düşünüyor mu yoksa böy-
le bir hisse veya vehme mi kapı-
lıyor? Onların tepkisini düşünce 
ile mi duygu ile mi açıklayaca-
ğız? Sopa, köpek ve çocuğa da-
yak fikri mi aşılıyor? 

Fikir, bu kadar basit, çocuk-
su hatta hayvani bir hisse indir-
genebilir mi? Bu bahiste Orhan 
Veli’nin Cemil Meriç’ten daha 
sağlıklı düşündüğünü söylersem 
şaşıracak insanlar olacaktır. Ama 
vereceğim örneklerin beni des-
teklediği görülecektir, kanaatte-
yim. Orhan Veli şöyle söylüyor-
du: “Düşünme, arzu et sade; bak 
böcekler de böyle yapıyor.” Arzu 
ile düşünceyi birbirinden ayıran 
bundan daha güzel hangi söz 
vardır? Besbelli kimileri arzuları-
nı haysiyetli bir fikirmiş gibi sa-
lıverir ve karşılığında da itibar 
beklerler. 

Bir söz, iddia veya görüşün fi-
kir olup olmadığı nasıl anlaşılır? 
Sözlüklere bakarsak “fikir, kalp-
te bir suretinin belirmesi/ husu-
le gelmesi mümkün olan şeyler-
le ilgili yeni bir imalat hakkında 
kullanılır.” Eskilerin imal-i fikr 
dedikleri bu idi. Mesela bazı me-
tinlerde Peygamber hadisi olarak 
belirtilen şu kelam, meseleyi iyi 
açıklamaktadır: “Allah’ın nimet-
lerini tefekkür ediniz, kendisini 
değil.” Bu ifadeden çıkan sonuç/ 
anlam insanların bir Allah Fik-

ri olmayacağıdır. Neden, çünkü 
Allah’ın kalpte bir suretinin, ta-
savvurunun oluşması mümkün 
değildir. Nitekim İlahi Hitap 
da, Allah fikrinden değil zikrin-
den söz eder. Zikir öyle bir dü-
şünme biçimidir ki, kişinin kal-
bine ve fıtratına yerleştirilmiş 
olan ve yaratılan herkesin onto-
lojik anlamda kendisinde hazır 
bulduğu vicdanı da kapsar. Bü-
tün bu deruni donanımı hesaba 
katarak düşünme biçimidir zikir. 
İçerisinde hatırlama anlamı bas-
kındır. Hatırlama yani asla gafle-
te düşmeme, Allah bilinciyle ha-
yata hazır bulunma. Zikir aynı 
zamanda “bilginin hazıra geti-
rilmesi, korunması, saklanması” 
anlamı da taşır. 

Cemil Meriç nasıl söylüyor-
du: “İdeolojiler (izm’ler), idrak-
lere giydirilmiş deli gömlekleri-
dir.” Batılı nazar veya termino-
lojiyle baktığınız zaman doğru-
ya yakın sanılan bu görüş, İslâmî 
bakışa ters düşer. Batıda din de-
nilince yalnızca semavi olan-
lar anlaşılır. Oysa İslâmî litera-
tür belki beşeri ve ilahi diye ayı-
rır ama tüm hayat düsturları-
nı, dünya görüşlerini, inanış sis-
temlerini din diye niteler. İdeo-
loji kelimesini eğer dilimize fik-
rin bilimi/ bilgisi biçiminde çevi-
rir, böyle anlarsak, bizim litera-
türümüze bunu itikadi veya fık-
hi mezhep olarak aktarabiliriz. 
Bu alanlarda insanoğlunun orta-
ya koyduğu (beşeri) çabalar, bi-
rer imal-i fikr’den başkası değil-
dir. Ve deli gömleği olarak nitele-
nemezler. İslâm, insanlara geniş 
bir düşünme, üretme ve yaratma 
alanı bırakmıştır. Üretilen dokt-
rinlerin her birisi müelliflerince 
doğrudur, yanlış olmak ihtima-
liyle. Muarızlarınca da yanlıştır, 
doğru olmak ihtimaliyle. Müs-
lümanlar bilirler ki beşeri hiç-

bir nazariye mutlak olamaz. La-
kin insan fikirsiz/ idealsiz yaşa-
yamaz. O halde (mutlaklaştırıl-
madığı, hikmetinden sual olun-
maz sayılmadığı müddetçe) na-
zariye yerine konulan ideolojiler 
neden deli gömleği sayılsın? 

Şuur, İdrak ve Muhakeme

Mehmed Akif merhumdan 
“galeyan geldi mi mantık savu-
şurmuş” mısraını hatırlıyorum. 
Baskın bir duygunun etkisi al-
tındaki insanın serinkanlı, so-
ğukkanlı, selim biçimde düşün-
mesi mümkün olmayabilir. Nite-
kim sevdiği kişinin ölüsü başın-
daki uzmandan, alanındaki bir 
hususta derin analizler yapması 
beklenemez. Baskın duygunun 
izale olmasına ertelenir. Maide 
Suresi 8. ayeti kerimesi, inanan-
lara hitaben “bir topluma olan 
kininiz, sizi adaletsiz davranma-
ya sevk etmesin” der. Kin, bilin-
diği gibi bütün normal insan-
lık değer sistemlerince olumsuz-
lanmış bir duygudur. Ne var ki 
toplumsal hayatta onunla sıklık-
la karşılaşırız. Bunu iyi bilen Al-
lah, bir toplum hakkında konu-
şur, karar verir veya davranırken 
kinle değil tabir caizse dinle yani 
iyi düşünüp adil biçimde davra-
nılması gerektiğini hatırlatır mü-
minlerine. 

Eskiler “ilimde umumiyet, fi-
kirde/ sanatta hususiyet vardır” 
diyerek aslında düşünmemi-
zi kolaylaştırmışlardır. Fikir bü-
tün insanlar bakımından varlık-
larının sebebi, olması gereken 
ve mahsus eylemin adıdır. İn-
sanı öteki yaratılmışlardan ayı-
ran, çoğu kere onlara üstün ve 
hâkim kılan da budur. İnsan kal-
binin marifetlerinden olan fikir, 
ne yazık toplumumuzun günde-
lik dilinde kimi duygularla birbi-
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rine karıştırılmaktadır. Melanko-
li, vesvese, heves, hayal, arzu, ve-
him, hırs, kin, galeyan, heyecan, 
coşku, öfke, haset, aşk ve benzeri 
duygularla söylenen, yerine geti-
rilen eylem fikir değildir. Bu duy-
gular fikir olmanın ötesinde tam 
aksine, hem de her vakit, insa-
nın düşünme yeteneğini ortadan 
kaldıran, örten, eksilten davra-
nış modelleridir. Müminlerin bu 
ve benzeri duygulardan sakınma-
sı, olmazsa yatışmasını beklemesi 
gerekirken onları önceleyip, dü-
şünme yetisinin önüne geçirmek, 
maalesef düşüncesiz kitleleri var 
kılmıştır. 

Kitlenin vicdanı olmaz. Vic-
dan bireye mahsus bir kabiliyet-
tir. Şahsiyetini bir kitleye men-
sup olmakla elinden bırakan, ira-
desini kitleyi yönetenin iradesine 
teslim edenin vicdanı küllenir. 
Vicdanı örtülen kişi şuur, idrak, 
muhakeme gibi düşünme çeşit-
lerinden mahrum kalır. Bireysel 
ölçme yetisi olan vicdanın uya-
rıcı sesini, bir mensubiyet fana-
tizmiyle işitilmez kılan şahsın bir 
partiye, mezhebe, efendiye bağ-
lanması ile uyuşturucu kullanan 
kişi arasında artık pek bir fark 
kalmaz. Özellikle kimyasal uyuş-
turucuların ortaya çıkardığı para-
noid şizofreni denilen marazi du-
rum, bağımlıyı, kendisi ve bağ-
landığı kişi ya da kurum dışında 
herkese kin besleyip, öfke duya-
rak canlı bomba, intihar eylemci-
si haline taşıyabilir. Allah ile bir-
likte başka bir ilaha bağlanmayı 
meşrulaştıran fanatiğin de, mad-
di uyuşturucu kullanıyor olmasa 
bile sonu farklı değildir. Her iki 
halde de onlar birileri tarafından 
kullanışlı kişiler olup çıkmışlar-
dır. Artık birer kolay lokmadırlar. 

Bağımlıların ilk türü bakı-
mından bir itikattan söz etmenin 
anlamı pek yoktur. Ancak ikinci 

tür bağımlı, haline bakmadan or-
talıkta inanç sahibi, ahlak sahi-
bi, muttaki birisi gibi bile dolaşı-
yorsa şaşmamalıdır. Çünkü onun 
koptuğu nokta tam da bu kesin 
inançlılığın bıçak sırtıdır. Zihni-
ni ve kalbini inanç meseleleriyle 
bozduğu için böyle görünmekte-
dir aslında. Kuruntu, evham, hu-
rafe, uydurmalar, masal, efsane, 
hevâ ve heves onda inanç man-
zumesi halini almıştır. 

Müslümanların tarihin-
de düşünme meseleleriyle cid-
di biçimde meşgul olmuş ilim 
adamlarından meşhur Kadı 
Abdulcebbar’dan nakledilen şu 
sözler dikkat çekicidir: “Düşün-
me, yanlışları eleyip bilgiyi do-
ğuran entelektüel faaliyetin adı-
dır…Düşünme, düşünülen şey 
hakkında belli bir metodik şüp-
heye açık olmaktır…Bir konu 
hakkında zanna dayalı bir itikat 
yoksa yahut o konu hakkında 
tam bir bilgisizlik söz konusuy-
sa düşünme gerçekleşmez.” Bu-
radan rahatlıkla şöyle bir sonu-
ca varmak mümkündür: düşün-
me (Arapçası fikir olan) bilinen-
le bilinmeyenin arasını irtibatlan-
dıracak orta terimi aramak, araş-
tırmaktır. 

Bu durumda kendisini 
Allah’tan gayrı bir yere bağlayan 
kişi artık araştırmayı, soruştur-
mayı, merakı, şüpheyi bırakmış 
demektir. Onun düşünmesi ve 
yeni bilgilere ulaşması imkân ve 
ihtimali ortadan kalkmıştır. Fikir 
bir bakıma maluma meyletmenin 
de adıdır. Malumun tamamına 
eriştiğini sanan fanatiğin benzer 
bir arayıcılıkta ne işi olacaktır? 

Müslümanlara Allah Elçisi’nin 
uygulayıp emanet bıraktığı peri-
yodik ibadetlerin tamamı bir sayı 
veya süre ile sınırlandırılmıştır. 
Mesela namazın, orucun bile faz-
lası Allah Elçisi tarafından kınan-

mış hatta yasaklanmıştır. Müslü-

manların temel kaynağında faz-

lası kınanmayan yegâne ibadet, 

düşünmektir. Nitekim Son Allah 

Kelamı bakımından bütün bü-

yük Müslüman âlimlerin üzerin-

de neredeyse tümüyle ittifak et-

tikleri iman bahsi için şu ifadeler 

kullanılmıştır: “Hissi mucizele-

rin dillendirdiği itikattan ziyade 

akletmenin, ilmi-fikri araştırma-

larla çözümlenen sözlü-sözsüz 

ayetlerin delil teşkil ettiği iman 

sahihtir.” 

Son olarak başlıktaki ironik 

ifade üzerinde düşünelim. İlahi 

Hitap akıl kelimesini isim olarak 

asla kullanmaz. Üstelik akıl da fi-

kir de Arapça’dır. İlahi Hitab’ın 

yerine göre ayrı ayrı kullandığı ve 

besbelli aralarında nüanslar olan 

kelimelerdir. Ayrıca Türkçeye dü-

şünme veya düşünce olarak İlahi 

Hitab’ın dilinden aktaracağımız 

daha bir hayli kelime vardır. Şim-

dilik yalnızca bu iki kelime üze-

rinde duracak olursak, “Aklıma 

bir fikir geldi” cümlesi, yanlış bir 

önermedir. İlahi Hitab’a doğru 

bakanlar görecektir ki akletme, 

fikretme, zikretme, fıkhetme, te-

debbür etme, nazar etme gibi fi-

iller insanın kalbine gelir, kalbin-

den doğar. Elbette kalp derken 

vücuda kan pompalayan yürek-

ten söz etmiyoruz.

Akletme ve fikretme eylemle-

ri düşünmenin çeşitlerindendir. 

Aralarında ince farklar vardır. Bu 

bir bahsi diğer olarak kalsın lakin 

şu bilinmelidir ki bu eylemlerden 

hiçbirisi fail değildir; ikisi de fiil-

dir. Yani biri ötekinden çıkmaz. 

İkisi de aynı kaynaktan doğar. 

Mümin kalbiyle akleder, kalbiy-

le fikreder. Bu kaynağı yani kalbi 

başka bir sefere konuşmak, üze-

rinde düşünmek üzere vesselam.
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Sinem KAYA

Sınırın Sosyolojisi: 
Ulus, Devlet ve
Sınır İnsanları
Ferhat Tekin Sınırın Sosyolojisi adlı eserinde ulusu, devleti, ulus-
devleti,	 sınırı,	 sınırın	 insan	 hayatı	 üzerindeki	 etkisini	 Hakkâri	
örneği üzerinden ele alarak; sınır kavramının insanlar için neyi 
ifade ettiğini birçok düşünürün tezlerinden yararlanarak ve 
bu düşünürleri eleştirel bir okumaya tabi tutarak kaleme almıştır.

lojik	 Açıdan	 Sınır:	 Hakkâri	 Ör-

neği” adlı doktora çalışmasıdır. 

Daha sonra bu doktora çalışması 

bir takım gelişmeler, tartışmalar 

ve yeniden okumalar sonucunda 

yeniden düzenlenmiş ve 2014 

yılında Sınırın Sosyolojisi adıy-

la yayımlanmıştır. Ferhat Tekin 

Sınırın Sosyolojisi adlı eserinde 

ulusu, devleti, ulus-devleti, sı-

nırı, sınırın insan hayatı üzerin-

deki etkisini Hakkâri örneği üze-

rinden ele alarak; sınır kavramı-

nın insanlar için neyi ifade etti-

ğini birçok düşünürün tezlerin-

den yararlanarak ve bu düşünür-

leri eleştirel bir okumaya tabi tu-

tarak kaleme almıştır. 

Ferhat Tekin Sınırın Sosyo-

lojisi eserinde, Türkiye’de yeni 

kullanılmaya başlayan teritoryal 

kavramını sınır sosyolojisi bağ-

lamında incelemiştir. Eser Kasım 

2014 tarihinde kaleme alınmış-

tır. Açılım Kitap’tan çıkan eser 

beş bölümden oluşmaktadır. i) 

Modern Sınırlar, Ulus Devlet ve 

Ulusçuluk, ii) Sınır Alanları, Ter-

minolojisi ve Sınır Teorisi, iii) 

Türkiye’de Teritoryal ve Sosyal 

Sınırlar, iv) Sınır Bölgesinin Ta-

S ınırlar insanlık tarihi bo-

yunca, her toplumda kendi-

ni tekrarlayan sosyal olgulardır. 

Sınırların olduğu yerde farklı-

laşmalar olagelmiştir. Sosyolojik 

açıdan baktığımızda sınır ortak 

kimliği ve kültürü ifade etmek-

tedir. Daha doğru bir ifade ile in-

san birlikteliklerin ortak yönleri-

ni içeride bırakarak sınırın öte-

sinde olandan kendisini ayrıştır-

mıştır. Günümüzde ise sınır kav-

ramı ziyadesiyle politik alanın 

ilgi alanına girmiştir. 18. 19. ve 

20. yüzyıllarda yaşanan köklü si-

yasal kültürel ve iktisadi dönü-

şümlerle birlikte ulus devletlerin 

ortaya çıkmıştır ve sınır kavramı 

ulus devletlerle birlikte yeniden 

anlamlandırılmıştır. Modern za-

man sonrası çizilen sınırlar top-

lumu düzenlemeyi ve toplumsal 

hareketleri kontrol etmeyi amaç-

lamıştır. Ulus devletlerle oluştu-

rulan sınırlar birçok yeni coğraf-

yada yeni politik sınırları doğur-

muştur. Bu yeni politik sınırlar, 

sınır insanının gündelik hayatı-

nı yeniden şekillendirmiş ve sı-

nır toplumlarının kaderini değiş-

tirmiştir. Ulus devletler sınırların 

çizildikleri alanda yaşayan insan-
lar için bütünleştirici bir kimlik 
algısı uyandırmayı ve o toplum-
da vatandaşlık duygusunun ge-
liştirilmesini amaçlamıştır. Sı-
nırın ötesindeki toplum için ise 
biz-öteki ayrımını yaparak ya-
bancılaşmayı ve ayrıştırmayı he-
def almıştır. Sınır insanının ha-
yatı üzerinde gerçekleşen bu dü-
zenlemeler birçok sosyolojik so-
nucu da beraberinde getirmiştir.

Modern Sınırlar ve Sosyal Bilimler

Modern sınırlar sosyal bilim-
lerde farklı bağlamlarda çalışma 
konusu edilmiştir. Sınır doksan-
lı yıllardan itibaren antropoloji, 
coğrafya, siyaset, iktisat ve sos-
yoloji gibi birçok alanda çalışıl-
mıştır. Fakat bu alanların yanı 
sıra siyaset bilimi ve uluslarara-
sı ilişkiler alanlarının sınır ko-
nusunda baskın olduğunu ifade 
etmek mümkündür. Ülkemiz-
de özellikle 2000’li yıllar da sı-
nır konusu üzerine yapılan ça-
lışmalarda gözle görünür bir ar-
tış gerçekleşmiştir. Bu çalışma-
lardan biri 2012 yılında Ferhat 
Tekin’in kaleme aldığı “Sosyo-
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rihi ve Siyasi Arka Planı v) Sınır 

Bölgesinin Temel Özellikleri ve 

Bulguların Değerlendirilmesi.

Kitabın ilk bölümü olan “Mo-

dern Sınırlar, Ulus Devlet ve 

Ulusçuluk” ana başlığındadır. Bu 

bölüm iki kısımdan oluşmakta-

dır; “Hudut Boylarından Sınır-

lara ve Ulus-Devlet, Ulusçuluk, 

Toprak ve Sınırlar”. Yazar “Hu-

dut Boylarından Sınırlara” kıs-

mında hudut, sınır boyu ve sı-

nırın birbirlerinden ayrı kav-

ramlar olduğunu Prescott ve 

Triggs’in düşüncelerine yer ve-

rerek açıklamıştır. Hudut bir çiz-

gi ya da hattı ifade ederken, sınır 

boyu ve sınır ise alan ya da böl-

genin farklı türlerini ifade eder. 

Modern öncesi sınırların nasıl 

belirlendiğini, sınırı belirtmek 

için neler kullanıldığını, sınırla-

rın ne amaçla kurulduğu ve sını-

rın devlet için neyi ifade ettiğini 

ele almıştır. Modern öncesi sınır-

lar hakkındaki bu incelemelerin 

hepsini modern sonrası sınırla-

ra da uygulayarak Giddens, Lat-

timore, M. Anderson gibi araş-

tırmacıların düşüncelerini not 

ederek konuyu ele almıştır. M. 

Anderson’un da ifade ettiği üze-

re “ sınır oluşturmak insanlık ta-

rihi boyunca sürekli tekrarlanan 

bir etkinlik olmuştur, fakat sınır-

ların özellikleri zamanla olduk-

ça değişmiştir.” (2014:27). On 

altıncı ve on yedinci yüzyıllara 

geldiğimizde modern devlet sı-

nırlarının daha da belirginleşti-

ğini görmekteyiz. Bunun neden-

lerinin başında ulus devlet anla-

yışının yaygınlaştığını söylemek-

le beraber o dönemlerde olan sa-

vaşlar ve sonuç kongreleri hudut 

boylarını sınırlara dönüştürme-

yi mantıklı kılmıştır. S.B. Jones’e 

göre hudut boylarının sınırlara 

dönüşmesi dört aşamalı bir sü-

reçte gerçekleşmiştir. Bunlar tah-

sis etme, sınırlandırma, işaretle-

me (ayırma) ve yönetmedir.

“Dünyanın şimdiki ulusla-

rarası sınırlarının çoğu ( özel-

likle Avrupa’dakiler) son üç yüz 

yılda çizildiler sonra Ameri-

ka ve Afrika’nın sınırlarını çiz-

meye başladılar. Avrupalı güç-

ler Ortadoğu’daki birçok ülke-

nin yanı sıra İran, Türkiye ve Su-

udi Arabistan’ın sınırlarını belir-

lemekte önemli rol oynadılar.” ( 

Prescott ve Triggs’ten aktaran Te-

kin;2014,33). Batılı ülkelerin iz-

lediği bu sınır çizme politika-

sı, Ortadoğu’daki ve Afrika’daki 

günümüze kadar ulaşan sorun-

ların temelini oluşturmaktadır. 

Batılı ülkeler kendi ekonomisi-

nin daha güçlü hale gelmesi ve 

gücünü istikralı bir şekilde iler-

lemesini sağlamak için Ortado-

ğu ve Afrika ülkelerinde ki ham-

maddeleri kontrolleri altında bu-

lundurmak için sınırları kullan-

mışlardır. Çünkü sınırlar kontrol 

edici ve düzenleyici unsurlardır.

Tekin “Ulus-Devlet, Ulusçu-

luk, Toprak ve Sınırlar” kısmın-

da ilk olarak devlet, teritorya 

ve sınır kavramlarını ele almış-

tır. Teritorya kavramını Wilson, 

Donnan, Anderson, O’Dowd’un, 

Foucault, Harvey gibi birçok ki-

şinin düşüncelerine yer vererek 

açıklamıştır. Wilson ve Donnan 

Teritoryalite (toprağa bağlılık) 

devletin oluşmasındaki ilk şart-

larından biridir ve devlet sınırla-

rının ise temel şartıdır der. An-

derson ve O’Dowd ise sınırlar 

anlamalarını sosyal ve siyasal ha-

yatı düzenleyen bir ilke olan te-

ritoryalitenin öneminden alırlar. 

Dolayısıyla teritoryalite, “mo-

dern, egemen, ‘teritoryal ulus 

devlet içinde şekillenir ve dev-

let sisteminin temelini sağlar.” 

(2014:35) Teritoryanın özellik-

lerinden bahsederken onun top-

lumsallığından, vatan ve vatan-

daşlık kavramlarının toprağın 

sekülerleşmesi sonucunda orta-

ya çıktığından ve vatan kavramı-

nın nasıl kutsal bir hale geldiğin-

den bahsetmiştir. Ulusçuluk fikri 

ise bir ulusal kimlik algısı oluş-

turarak yasal otoriteyi sağlamak 

için devletin kutsallığını ve bö-

lünmezliğini vurgulamayı amaç-

lamaktadır. Vatan ve ulus kav-

ramını birbirinden ayrı düşüne-

meyiz. Tekin vatan ve ulus kav-

ramlarının birbirinden ayrı dü-

şünülemeyeceğini şu şekilde ifa-

de eder; “ vatan ulusla vatanlaşıp 

Sınırın Sosyolojisi çalışması ülkemizde yapılan sınır 
üzerine çalışmalarının en kapsamlısıdır. Çünkü eser 
oluşturulurken teorik ve uygulamalı bir şeklide oluş-
turulmuştur. Ayrıca derinlemesine bir literatür tara-
ması yapılarak eserde birçok düşünürün ve araştır-
macının düşüncelerine ve bulgularına yer verilmiştir. 
Tekin örneklemi olan Derecik bölgesinde dokuz köyde, 
yaşları, cinsiyetleri ve medeni durumları farklı 42’si 
erkek, 20’si kadın olmak üzere toplam 62 kişiyle görü-
şerek araştırmasını gerçekleştirmiştir.
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kutsanırken, ulus da vatanla inşa 

edilir.” Ülkemizde ulus-devlet 

ideolojisin oluşturulması için ye-

niden bir toplumsal hafıza inşa 

edilmiştir ve bu yapılırken sırlar 

merkezi rol oynamıştır. Sınırlar 

çizildikten sonra çoğu eski yer 

isimleri değiştirilmiş ve vatan-

daş yetiştirmek amacıyla eğitim 

kurumları bir araç olarak kulla-

nılmıştır. Modern sınırlar oluş-

turulurken modern haritacılığın 

ilk örnekleri oluşturulmuş ve 

haritacılık gelişmiştir. Haritalar 

ulus-devletin politikasını meşru-

laştırmakta bir araç olarak kul-

lanılmıştır. Tekin birinci bölüm 

boyunca sınırın ve teritoryanın 

modern devlet ve onun ideolojisi 

olan ulusçuluk için ne anlam ifa-

de ettiğini anlatmıştır (2014:73).

“Sınır Alanları, Terminolojisi 

ve Sınır Teorisi” bölümünde sınır 

terminolojisini daha geniş bir şe-

kilde alarak hudut, sınır ve sınır 

boyları kavramları ne kadar eş 

anlamlı gibi görünse de arasın-

daki farkları açıklamıştır. Bu bö-

lümde ayrıca modern sınırların 

temellerinin ne zaman oluştuğu-

na dair bilgiler vererek sınırların 

yapay mı yoksa doğal mı soru-

larına Thomas H. Holdich’in dü-

şünceleri doğrultusunda cevap 

vermiştir. Sınırlara dair çalışma-

ları dönemlere ayırmıştır. Bu dö-

nemler; “Pozitivist Dönem”, “Ara 

Dönem:1950-1970 Yıllardaki Sı-

nır Çalışmaları” ve “Postmodern 

Dönem: Disiplinler Arası Yak-

laşım ve Sınır Teorisinin Doğu-

şu” olarak üç döneme ayırmış ve 

bunlar hakkında bilgileri çeşit-

li düşünürlerden alıntılar yapa-

rak açıklamıştır. Daha sonra sı-

nırı semboller ve söylemler ola-

rak ele almıştır. Ulusun içerisin-

de bulunanlar için biz kavramını 

ve sınırın öteki konumunda bu-
lunanlar için onlar, dışındakiler, 
ötekiler kavramlarını kullanarak 
ulus-devlet ideolojisiyle haya-
li cemaatler kurgulanmıştır. Oy-
saki Tekin Migdal’ın şu ifadesi-
ni eserinde yer vermiştir: “Sınır-
lar insanların inşa ettiği engel-
lerdir, fakat bu onların asla hava 
geçirmedikleri anlamına gel-
mez.” (2014:90) Sınırlar ne ka-
dar farklılıkların olduğunu söy-
leyerek ayrıştırıcı bir görev görse 
de çoğu zaman birleştirici ve bü-
tünleştirici görevleri de üstlen-
miştir. “Sınırlar:	 çelişkili	 ve	 çok	
yönlü fenomenlerdir” (2014:96). 
Tekin sınırı kısa başlıklar altın-
da “Engeller Olarak”, “Panop-
tikon Olarak”, “Dışlatma ya da 
Banoptikon1 Olarak”, “Kurum-
lar ve Süreçler Olarak”, “Tarihsel 
Değişim Sürecinde Sınırlar” ola-
rak birçok yönüyle ele almıştır. 
Bunu yaparken sınırda etkileşim 
biçimlerini ve kültürü, sınır top-
lulukları ve kültürleri hakkında 
bilgi vermiştir.

Osmanlı’dan Türkiye’ye

“Türkiye’de Teritoryal ve Sos-
yal Sınırlar” bölümünde ön-
celikle Osmanlı’dan Türki-
ye Cumhuriyeti’ne dönüşün 
hikâyesini anlatmıştır. Ayrıca bu 
bölümde Misak-ı Milliyi teritor-
yal bir kurumsallaştırma olarak 
adlandırmıştır. Osmanlı’da ho-
mojen ve geçirgen bir yapıya sa-
hip olan sınırların modern sınır-
larla beraber keskinleştiğini ve 
egemenlik anlayışının değiştiği-
ni ifade etmiştir. Osmanlı’daki 
ümmet anlayışı ulus-devlet ide-
olojisiyle dönüşüme uğramış ve 
Türkiye yeniden bir siyasal kül-
tür oluşturmak zorunda kalmış-
tır. Kolektif bir toplum anlayı-

şı oluşturmak ve ulusal bağların 

güçlendirilmesi için tarihin yeni-

den yazılması gerekmektedir. Te-

kin bu bölümde Yıldız’ın düşün-

celerine yer vermiştir: “Kema-

list ulusçuluk seküler bir “şim-

di” oluşturmak için “geçmişi” se-

külerleştirdi. İslami tesirlerden 

arındırılmış ve İslam öncesi Türk 

geçmişinin ayıklanıp yeniden 

inşa edilmiş unsurlarıyla “zen-

ginleştirilmiş” Kemalist ulus-

çuluk, bütün sosyopolitik faa-

liyetleri belirleyen yüksek kuv-

vet olarak Cumhuriyet’in üzeri-

ne oturduğu temel çerçevedir.” 

(2014:147) Tekin bölümün de-

vamında sınırın millileştirilme-

sinden Hatay’ın anavatana katıl-

masından bahsetmiştir.

“Antakya ve İskenderun 

Türkün iki kızıdır. Bayrağın-

da biri ay, biri de yıldızdır…” 

(2014:150) Tekin buradaki söy-

leminde akrabalık metaforunun 

öne çıktığını ve sınırın dokunul-

mazlığını cinsiyet üzerinden vur-

gulamıştır. Cinsiyet üzerinden 

bir vurgulama da Türkiye-Irak 

sınırında bir karakolun çatısında 

yazan “Hudut namustur “söyle-

minde de görebiliyoruz. Sınırın 

cinsiyetleştirilmesi namus gibi 

dokunulmaz olduğunu, aşıldığı 

zaman çok kötü sonuçlar doğu-

racağından bahsetmiştir.

“Sınır Bölgesinin Tarihi ve 

Siyasi Arka Planı” bölümünde 

Türkiye-Irak sınırının oluşumu 

tarihi arka planı ve sınırı belirle-

nirken o süreçte meydana gelen 

olaylar anlatılmıştır. Günümüz-

de sınırları anlamak için onun 

bugünkü görünüşünün dışında 

geçmişine de bakmamamız ge-

rekmektedir. Tekin Türkiye-Irak 

sınırının belirlenmesini üç ko-

nuya üzerinden anlatmıştır; Mu-
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sul Sorunu, Hakkâri ve Nasturi-

diler. Bir İngiliz projesi olan Sevr 

Antlaşması’nın 62. Maddesin-

de Kürt’lere, Doğu ve Güneydo-

ğu Anadolu’nun bir kısmını kap-

sayan, Osmanlı sınırları içerisin-

de teritoryal bir özerklik veril-

mesiyle Kürdistan vaatleri vere-

rek Musul’a yönelik iddialarını 

gerçekleştirmek için Kürt lider-

lerinin desteklerini almayı amaç-

lamışlardır. Tekin Nasturidiler 

ve Hakkâri üzerinde ki iddiala-

rı üzerinde durmuştur. Hakkâri 

üzerinden Nasturidilere hak ta-

lep eden İngilizlere karşı Türk 

heyeti bölgede bulunan aşiretle-

rin tablosunu sunmuştur.

“Sınırın Bölgesinin Temel 

Özellikleri ve Bulguların Değer-

lendirilmesi” olan beşinci bölüm 

iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 

kısmında sınır bölgesinin temel 

karakteristikleri ve coğrafi özel-

likleri verilmiştir. İki ülkeye sı-

nırı olan Hakkâri’nin jeopolitik 

konumuna değinerek bölgenin 

sosyoekonomik hayatı hakkın-

da bilgi vermiştir. Sınırın iktisa-

di özelliklerine yer vererek böl-

gede geçim kaynağı olan kaçak-

çılığın üzerinde durmuştur. Bu 

bilgilere yer verirken bölgede ya-

şayan bireylerle diyalog halinde 

katılımlı gözlem yaparak birçok 

bilgiye vakıf olmuştur. Bölgenin 

sosyo-kültürel yapısını inceler-

ken aşiretlerin üzerinde durmuş 

ve örgütlenmelerini bir dayanış-

ma olarak ele almıştır. Çalışma-

nın son kısmında Türkiye-Irak 

sırında yaşayan Gerdi aşiretine 

odaklanmıştır ve sınırı nasıl de-

ğerlendirdiklerini, sınırın hayat-

larında ki yerleri üzerinde dura-

rak bilgi vermiştir.

Sonuç bölümünde Tekin sı-

nır hakkında genel bilgiler vere-

rek sınırların hem ayrıştırıcı hem 

de bütünleştirici bir unsur oldu-

ğundan bahsetmiştir. Sınırların 

sadece çağımıza özgü olmadığın-

dan önceki zamanlarda da sınır-

ların olduğundan fakat gelenek-

sel dönemdeki sınırların modern 

sınırlar gibi çok keskin olmadı-

ğından bahsetmiştir. Sınırların 

ne kadar bütünleştirici bir görevi 

olsa da ülkemizde bu bütünleş-

tirici unsur ikinci plana itilmek-

tedir. Sınır bölgelerinde yaşayan 

insanların sınır ötesinde ki in-

sanlarla muhabbetinin kendi sı-

nırlarında yaşayan insanlara göre 

daha iyi olduğunu gözlemlemek 

mümkündür. Çünkü ülkemizin 

doğusunda yaşanılan terör olay-

ları sonucunda Batı illerimizde 

yaşayan bireylerin Doğu’yu ken-

di aralarında ötekileştirdiğini, 

arada sınırlar olmadığı, tel örgü-

lerin ve mayın tarlalarının olma-

dığı halde yıkılması daha da zor 

olan zihinsel sınırların inşa edil-

diğini ifade etmek mümkündür.

Tekin politik tartışmalara 

çokça konu olan sınır konusun-

daki düşüncelerini, politik ko-

numunu yansıtmadan kaleme al-

mıştır. Fakat bazı konularda ka-

lemini rahatça oynatamadığı da 

sezilmektedir. Güncel bir örnek 

olan Roboski olaylarına kaçakçı-

lık konusu anlatılırken değinil-

memiş, bu olayların sınır kavra-

mı açısından neyi ifade ettiği ye-

terince analiz edilmemiştir. 

Ferhat Tekin’in sınırı konu 

edinmesinin başlıca nedenleri; 

iki ülkeye sınırı olan Hakkâri’ de 

doğup büyümesi, eğitiminin bir 

kısmını orada tamamlaması ve 

1989 yılında Saddam Hüseyin’in 

zulmünden kaçan on binlerce 

Kürt’ün sınırı aşarak Hakkâri’ye 

yerleşmesiyle sınırda ve sınır 

ötesinde yaşayan insanlarla ara-
larında hiçbir farkın olmadığını 
görmesidir. Tekin eserinin önsö-
zünün de şöyle seslenmiştir: “Sı-
nırlara ve onların her türlü şid-
detine maruz kalanlara…” Ay-
rıca Tekin’in o bölgenin anlam 
kodlarına hâkim ve içerden bir 
bakış açısına sahip sosyolog ve 
etnograf olması araştırmasını 
daha da manidar kılmıştır. 

Sınırın Sosyolojisi çalışma-
sı ülkemizde yapılan sınır üzeri-
ne çalışmalarının en kapsamlısı-
dır. Çünkü eser oluşturulurken 
teorik ve uygulamalı bir şeklide 
oluşturulmuştur. Ayrıca derinle-
mesine bir literatür taraması ya-
pılarak eserde birçok düşünürün 
ve araştırmacının düşünceleri-
ne ve bulgularına yer verilmiştir. 
Tekin örneklemi olan Derecik 
bölgesinde dokuz köyde, yaşları, 
cinsiyetleri ve medeni durumları 
farklı 42’si erkek, 20’si kadın ol-
mak üzere toplam 62 kişiyle gö-
rüşerek araştırmasını gerçekleş-
tirmiştir. Yazar saha araştırması 
tekniklerini kullanarak derinlikli 
bir nitel araştırma örneğini göz-
ler önüne sermiştir. Bunları ya-
parken tarihten, antropolojiden 
ve coğrafyadan yararlanmıştır. 
Eserin dili oldukça yalın ve anla-
şılır şeklide kaleme alınmıştır ve 
sınır alanında çalışacak araştır-
macıların öncelikle okuması ge-
reken bir eserdir. Bu anlamda ül-
kemizde yeni şekillenmeye baş-
layan sınır sosyolojisi alanında 
önemli bir boşluğu doldurduğu-

nu ifade etmek mümkündür.

Dipnotlar
1 Didier Bigo’ya göre; bazılarını bir şeyin 

dışında ya da hariç tutmayı ifade eder. 
Banoptikon ‘biz’ ve ‘ötekiler’ ya da 
‘vatandaş’ ve ‘yabancı’ arasındaki farka 
göndermede bulunarak söz konusu 
ötekileri ve yabancıları sınırın dışında 
tutmaya çalışan bir kontrol biçimidir.
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da akademinin yani bir “düşünce 
insanı topluluğunun” fikirde ori-
jinal olanı öne çıkartması gerekir-
ken yalnızca “şablonlar” oluşturan 
istatikçilere dönüşmesinin ne ka-
dar garip bir durum olduğu gibi 
bir husus daha konuya dâhil olu-
yor. Yani meslekleri gereği ilmi, 
kültürel, siyasal meseleler üzeri-
ne okuyan ve çalışan insanların 
meseleye farklı, orijinal yaklaşımı 
sunması gerekirken basitçe ifa-
de edersek “tekrara” düştüklerini 
görmek gerçekten şaşırtıcı. Eserin 
bu noktada genel olarak farklı bir 
yerde durduğunu zaten belirtmiş-
tik. Ancak bazı İslâmcılık içeri-
sinde ki bazı düşünce adamları ve 
cemaatlere yaklaşımı hususunda 
eser bizce tenkiti hak ediyor. Ör-
neğin Türkiye örnekliğinde Nur-
culuk ve Süleymancılık hareketle-
rinin ıslahatçılık akımları içerisin-
de anılması zannımızca öncelik-
le bu cemaatleri rahatsız edecek-
tir. Tabi ki bu cemaatlerin ıslahat-
çılık akımı içerisinde ele alınma-
sında şöyle bir ayırıma gidilmiştir: 
Islahatçılık iki ayrı başlık içerisin-
de; Kültürel ve siyasal olmak üze-
re ikiye ayrılmıştır. Burada da Is-
lahatçılık akımının önemli isimle-
ri Cemaleddin Afgani ve Muham-
med Abduh üzerinden dile geti-
rilin iki farklı yaklaşım tarzı üze-
rinden böyle bir delillendirilme-
ye gidilmektedir. Türkçe dışın-
da yayımlanan eserlerin içeriğine 
vakıf değiliz ancak Türkiye’de bu 
mesele üzerine yoğunlaşan araş-
tırmacılar rahmetli Mehmet Akif 
Ersoy’un bir şiiri üzerinden (Der 
ki tilmizine (talebesine) Afgan-
lı:	Muhammed	dinle!/İnkılab	 isti-
yorum başka değil hem çabucak.) 
Afgani ve Muhammed Abduh’un 
toplumsal ıslah –ki bu husus Isla-
hatçıların önem atfettikleri konu-
ların başında gelir- konusunda-
ki yaklaşımlarını şekillendirmek-
tedir. Bu yaklaşımın eksik ve tu-
tarsız olduğunu belirtmek isteriz. 
Buradan yola çıkarak Afgani’nin 

İ slâmî hareketlerin tarihçesine 
bugünden bakmanın handikap-

ları mutlaka vardır. İslâmcıların; 
toplumsal, siyasal, ekonomik 
veya kültürel yaklaşım tarzları-
na şimdiden bakarak yorumla-
mak bazen akademik veya ki-
şisel “acımasızlıklara” gebe ola-
bilir. Şöyle ki pozitivizmin çok 
güçlü olduğu zamanlarda Müs-
lüman öncülerin kaleme aldık-
larıyla pozitivizmin sorgulandı-
ğı zamanlarda kaleme alınanla-
rı aynı düzlemde ele almak ya-
nıltıcı olacaktır. Bu bakımdan İs-
tanbul Şehir Üniversitesi öğretim 
üyesi Mehmet Ali Büyükkara’nın 
Klasik Yayınları’ndan çıkan Çağ-
daş İslâmî Akımlar kitabı özellik-
le bu hususlar göz önüne alındı-
ğında birkaç nokta hariç seçkin 
bir değerlendirme sunuyor.

Sebep ve Tasnif Üzerine 

Ders kitabı olarak hazırla-
nan çalışma kolay anlaşılır üslu-
bu, detaylı bilgilendirme ve çeşit 
sunan tasnifi ile gerçekten takdi-
re şayan. Genel akademik çerçe-
veden ayrılarak İslâmî yapıları üç 
kısma ayırarak incelemesi inşal-
lah kendisinden sonra gelen çalış-
malar için bir örneklik oluşturur. 
Bizce gelenekçilik, ıslahatçılık ve 
modernlik şeklinde yapılan ayı-

rım doğrudur. Çünkü genel yak-
laşımda Islahatçılar olarak tanım-
ladığımız yapılar modernlik baş-
lığı altında incelenir ki bu grup 
altında toplanan yapılara yapılan 
büyük bir haksızlıktır. Çünkü bu 
yapılar İslâm dünyasındaki kül-
türel ve siyasal durağanlıkla bağ-
lantılı olarak eleştirel yaklaştıkla-
rı Gelenekçilik akımına karşı sun-
dukları eleştiriler kadar moder-
nizm veya Müslüman modernist-
lere de aynı şekilde eleştirel yak-
laşmışlardır. Islahatçılık akımının 
en önemli temsilcilerinden olan 
Cemaleddin Afgani’nin yazılı tek 
eseri olan Natüralistlere Reddi-
ye kitabı buna örnektir. Bir diğer 
özellik ise Büyükkara’nın kitabı-
nın yakın dönemdeki gelişmele-
re ilgisiz kalmaması bu hususlara 
da değinmesidir. Mısır’daki dar-
beden, Suriye olaylarına ve IŞİD’e 
varıncaya kadar son dönem İslâm 
dünyasındaki olaylarla ilgili geliş-
melere kitapta yer verilmiştir.

Tasniflerle ilgili olarak olumlu 
eleştirilerimize az önce değindik. 
Biraz daha farklı bir yerden baktı-
ğımızda şunları belirtmemiz gere-
kiyor: M. Ali Büyükkara’nın aka-
demik çevrelerin genel yaklaşımı-
nın aksine İslâmî hareketleri üçe 
ayırarak yaklaşmasını doğru bul-
duğumuzu da belirtmiştik. Bura-

Modern Zamanlar, 
Çağdaş İslâmî Akımlar

Erkam KUŞÇU 

Mehmet Ali Büyükkara’nın bu eseri; alanında yazılmış ayırt edici, detaylı 
bir çalışma olarak takdire şayan bir yerde durmaktadır. Bizim eleştirile-
rimiz içeriğin zenginleştirilmesi ve Müslüman araştırmacıların gözet-
tikleri	hassasiyetleri	geliştirmeye	yöneliktir.	Genel	kabullerin	ötesinde	
“farklı” ve “dikkatli” bir eser ortaya koyan Büyükkara’nın kendisinden 
sonra yapılacak olan araştırmalara büyük katkı sağlayacağı açıktır.
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ıslah çabasını daha “tavandan-
tabana” şeklinde formüle ederek 
ele almak yetersizdir. Zaten Meh-
met Akif onun hakkında bir ya-
zısında ilkelerle ters düşmeyen 
araçların kullanımı noktasında 
Afgani’nin çabasını şöyle aktar-
maktadır:

“Merhûmu ne Afganistan’da, 
ne Hindistan’da, ne Avrupa’da, 
ne Osmanlı toprağında rahat bı-
rakmadılar; hiçbir yerde oturtma-
dılar? Cemaleddin; Müslüman-
lık âleminde hakîkî, sermedî bir 
uyanış başlatmak gayesine matûf 
olan hamiyetinde biraz kısıtlama 
yapsaydı, bu siyasetine azıcık fa-
sıla verseydi, dünyanın her yerin-
de şerafetiyle mütenasib bir deb-
debe içinde yaşayabilirdi. Fakat 
o koca adam hamiyetini yüksek 
maksadı uğrunda zamanın her 
türlü musibetlerine göğüs gerdi; 
başkalarının zorunlu olarak da-
yanamayacağı mahrumiyetlere, 
ümitsizliklere o kendi iradesiyle 
katlandı.”* Abduh’un ise ters bir 
şekilde “tavandan-tabana doğru” 
bir toplumsal ıslahi yapı öngör-
düğü belirtilmektedir. Bir başka 
hususta M. Abduh’un gene genel 
kabul olarak görülen ve özellik-
le Fil Suresi’ni tefsir ederken ki 
handikaplı yaklaşımının neticesi 
olarak onu yer yer modernist ve 
rasyonalist olarak yorumlama ha-
tasına kitapta düşülmüştür. Sey-
yid Ahmed Han’ın ilk ihyacıların 
arasında sayılması ise bir başka 
tenkit noktası olarak görünmek-
tedir. 

Islahatçılığın Boyutları ve 
Eksiklikler

Yazarımız, eserin başında ger-
çekleştirilen tasniflerin akımlar 
açısından geçişkenliklerin olabi-
leceğini aktarır. Siyasal ve kültü-
rel olmak üzere ikiye ayrılan ıs-
lahatçılık açısından olaya yaklaş-
tığımızda, örneğin; Müslüman 
Kardeşler hareketi siyasal Islahat-
çı bir çizgide tanımlanmıştır. Bu-

rada daha ziyade bu hareketlerin 
teorik yaklaşımlarının esas alın-
dığı vurgulanmalıdır. Yani devle-
te yönelik bir takım düşünsel çı-
karımlara sahip olan hareket bun-
dan dolayı siyasal ıslahatçı bir ko-
numda incelemiştir. Özellikle 
Müslüman Kardeşler ve Cemaa-
ti İslâmî açısından bu yaklaşımın 
yetersiz olduğu söylenebilir çün-
kü her iki harekette netice itiba-
riyle sivil topluma yönelik çalış-
malarıyla tanınmaktadır. Öğren-
ci kulüpleri, esnaf odaları, baro-
lar, çeşitli meslek birlikleri üze-
rindeki etkileri bu hareketlerin 
yazarın tanımlaması göre “kül-
türel” faaliyetler noktasında hiç-
te geri durmadığını göstermekte-
dir. Tasnif noktasında şöyle bir ni-
rengi noktası da vardır; teorik ola-
rak ele alınan hareketlerin asıl be-
lirleyici unsur olarak yöntemsel 
farklılıklarının incelenmesi daha 
doğru sonuçlara ulaşmamızı sağ-
layabilir. Bir başka husus olarak; 
modernist düşünürler ile ıslahat-
çı düşünürlerin rasyonalist yak-
laşım tezleri noktasında ki farklı-
lıklarının daha detaylı incelenme-
si gerektiğini söyleyebiliriz. Son 
olarak kitapta Osmanlı İslâmcılığı 
ele alınırken Volkan gazetesi sa-
hibi Derviş Vahdeti’den bahsedil-
memesi bir eksiklik olarak görü-
lebilir ancak bu noktada hakkı-
nı teslim etmek gerekir ki İslâm 
coğrafyasındaki çeşitli İslâmî ha-
reketler ile ilgili detaylı bilgilerin 
yer alması böylesi bir beklentinin 
doğmasına sebep olmaktadır. Bu 
duruma örnek olarak; bizce öz-
gün fikirlere sahip olan Cezayir-
li Müslüman düşünür Malik Bin 
Nebi ve Balkanlar’ da ki İslâmî 
yapılanmalar ve özellikle A. İz-
zetbegoviç ile ilgili değerlendir-
me ve bilgilendirmenin bulunma-
ması da bir eksiklik olarak görü-
lebilinir. Kitapta İslâm coğrafyası-
nın son dönem modernist kuşat-
maya karşı gösterdiği direniş ör-
nekliklerinden alıntı yapılmama-

sı ve modernizm isimli son bö-
lümde bu akıma yönelik eleşti-
rel tutumlara yeterince yer veril-
memesi de hakeza gene bir ek-
siklik olarak belirtilebilinir. Bir 
diğer husus yazarın da belirttiği 
gibi aslı modernist olan “gelenek-
selcilik” akımının üst başlığının 
ise modernizm karşıtı olarak ve-
rilmesi biraz çelişik durmaktadır.

Mehmet Ali Büyükkara’nın 
Çağdaş	 İslâmî	 Akımlar kitabı; 
alanında yazılmış ayırt edici, de-
taylı bir çalışma olarak takdire şa-
yan bir yerde durmaktadır. Bizim 
eleştirilerimiz içeriğin zenginleş-
tirilmesi ve Müslüman araştırma-
cıların gözettikleri hassasiyetleri 
geliştirmeye yöneliktir. Bu nokta-
da tekrardan böyle bir çalışmada 
genel kabullerin ötesinde “farklı” 
ve “dikkatli” bir eser ortaya koyan 
Büyükkara’nın kendisinden son-
ra yapılacak olan araştırmalara 
büyük katkı sağlayacağı açıktır. 
İbrahim Ebu Rabi’nin Müslüman 
entelektüellerin atıllıktan ve ye-
nilgi psikolojisinde kurtularak 
eser vermelerinin gereği üzerine 
belirttiği gibi bu çalışmada özgün 
ve özgüven sahibi bir eser ortaya 
koyulmuştur tabi ki eleştirilerimi-
zi saklı tutarak.

* Mehmed Âkif, “Hasbıhâl”, Sırat-ı Müstakim, 

IV/ 91, 20 Mayıs 1326, s. 222- 223
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Kürtleri Bekleyen Tehlike
Vahdettin İnce

Beyan Yayınları  2016

Bölgemizin uluslararası ölçekte bü-
yük operasyonların merkezi oldu-
ğunda herkes hemfikir. Sıkça dile ge-
tirildiği gibi bölgemiz vekâlet savaş-
larının bir arenası . Bölgede olup bi-
tenleri gerçek isimlerle yürütülen 
gerçek savaşlar ya da bunların biz-
zat savaşanlar tarafından başlatıl-
dıklarını sanmak en hafifinden safdil-
liktir. Bölgeyi gladyatörlerin ölümüne 
vuruştukları bir arenaya dönüştürüp 
derin bir hazla seyre dalan Batı Me-
deniyeti, bu zevkinden kolay kolay 
vazgeçmeyecektir. Türkiye’ye düşen 
görev bu acımasızlığa bir dur demek-
tir, çatışmaların tarafı olmak değil. 
 Çünkü bu sürecin Batılıların istedi-
ği doğrultuda devam etmesi, baş-
ta Kürtler olmak üzere bölge halk-
ları için sorunların derinleştiği sıkın-
tılı bir dönemin başlayacağı anlamı-
na gelir. Hiç şüpheniz olmasın ki bu 
süreçte en çok zarar görecek olan 
halkların başında Kürtler gelecektir. 
Bölgenin bu mazlum halkı, tarihin bu 
diliminde yine büyük bir tehlikeyle 
karşı karşıyadır.

Beyâni Tefsîr Yöntemi ve Örnekleri  Dr. Aişe Abdurrahman

Dr. Aişe Abdurrahman, 1913 yılında Mısır-Dimyat’ta doğdu. İlkokul öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonra öğretmenlikten 
ayrılarak bir dönem memurluk yaptı. Bazı kadın dergilerinde yazarlık yaptı. 1933 yılında henüz 21 yaşında iken derginin 
başyazarlığına getirildi. O dönemlerde Mısır toplumu, kadınların yazarlığına sıcak bakmadığı için “Bintü’ş-Şatı’ (sahil kızı)” 
müstear ismiyle yazılarını yayınladı. 1934 yılında liseyi dışardan bitirerek Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili 
Bölümü’ne kayıt yaptırdı. 1939 yılında bu bölümünden mezun oldu. Ebu’l-’Ala el-Me’arri’nin “Risaletü’l-Ğufran” adlı ese-
rini tahkik ederek Taha Hüseyin’in danışmanlığında 1950 yılında doktorasını tamamladı. Ayn Şems Üniversitesi’nde gö-
reve başladı ve 1957 yılında aynı üniversitede doçent, 1962 yılında profesör oldu. 1962-1972 yılları arasında aynı üni-
versitede öğretim üyeliği yaptı. 1972 yılında Fas Karaviyyin Üniversitesi’nde tefsir hocalığına başladı. Arap dili ve ede-
biyatına yaptığı katkılarından dolayı 1994 yılı Uluslararası Kral Faysal ödülüne layık görüldü. Edebiyatçı, şair, düşünür ve 
toplum sorunlarıyla yakından ilgilenen bir araştırmacı olan Aişe Abdurrahman, 1 Aralık 1998 Salı günü hakkın rahmeti-
ne kavuştu. Bu eser tefsir sahasında onlarca eseri bulunan Aişe Abdurrahman’ın tefsir anlayışını görmek açısından son 
derece önemli.

Te’vîlâtü’l-Kur’ân Tercümesi  Ebû Mansûr el-Mâtürîdî

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (Ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisi-
dir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te’vîlât’ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn nes-
linden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak sure-
tiyle te’vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle 
Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.
Te’vîlâtü’l-Kur’ân Tercümesi, Mâtürîdî’nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm 
düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel 
İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir. 

Atebetü’l-Hakayık
Edib Ahmed Yüknekî

Edib Ahmed Yüknekî (yaklaşık 11. yy sonu-12. yy ilk yarısı): Eserinde adının Edib 
Ahmed, doğduğu yerin Yüknek, baba adının Mahmud-ı Yüknekî olduğu belirtilen 
şair hakkında çok az bilgiye erişilebilmiştir. Arapça ve Farsça bildiği tahmin edil-
mekte, esere sonradan eklendiği düşünülen bölümde gözlerinin görmediği söy-
lenmektedir. Doğum ve ölüm tarihi gibi Yüknek ilinin yeri de kesin olarak tes-
pit edilebilmiş değildir. Yazılı Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze ula-
şabilmiş az sayıda eserden biri olan Atebetü’l-Hakayık, Hakaniye lehçesi de de-
nilen Karahanlı dönemi Türkçesinin nadir örneklerindendir ve Türk edebiyatı ta-
rihinde ayrı bir öneme sahiptir. Uygur Türkçesi ve aruz ölçüsüyle yazılmış olan 
Atebetü’l-Hakayık, kolayca anlaşılacak ve akılda tutulabilecek şekilde düzen-
lenmiş, yazarı tarafından Büyük Emir Dad Sipehsâlâr Bey’e armağan edilmiştir.

Yeni Bir Dünya Üzerine Düşünmek
Ümit Aktaş

Dünya hızla değişiyor ve bu değişimin temel amili maalesef kapitalizm. Or-
taya koyduğu bir üretim-tüketim döngüsüyle, bir iktisadi mantık kadar bir 
yaşama biçimi de üreten kapitalizm, bu haliyle özellikle kendi öncesi dünya-
sının asal belirleyicileri olan dinlere karşı ilan edilmemiş bir savaşım vermek-
te. Sekülarizm adı altında verilen bu savaşım, bir din olarak tebarüz etmese 
de, güçlü ideolojik desteklerle, kapitalizmin sadece bir üretim-tüketim biçimi 
olmadığını da ortaya koymakta. Öyle ki kapitalizmin yarattığı bu değişimin 
basıncı, dinsel yaşantılar kadar anlayışları da etkilemekte, küreselleşen dün-
ya, bu basıncın etkisi altında giderek bir felakete doğru sürüklenmekte.  Er-
nest Gellner’e göre kapitalizmin vücut bulduğu dünyada etkili olan dört bü-
yük din (İslâm, Hıristiyanlık, Hinduizm ve Konfüçyüsçülük) içerisinden ayak-
ta kalan tek din, İslâm. İslâm, bir din olarak ayakta elbet ve Müslümanlar da, 
dünyanın dört bir yanında, kapitalizmin yarattığı bir küreselleşme biçimine 
karşı ayakta durmaya çalışmaktalar. Bu mücadele, sadece kapitalizmin bü-
yük ölçüde nüfuz ettiği Müslüman halkların yaşadığı topraklarda verilme-
mekte, dünyanın her yanında sürdürülmekte.
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