
HZ. PEYGAMBER’İN (S.) REHBERLİĞİ
Sorunlarımız ve Çıkış Yolu

T ürkiye’deki canlı bomba, silahlı terör eylemleri ile Fransa ve Brüksel’deki canlı bomba, silahlı terör eylemleri 
arasında -Irak-Suriye-Türkiye denkleminde yürütülen savaş bağlamında- bir ilişki vardır. Muhtemelen Irak-

Suriye düzlemindeki paylaşım kavgası çok sertleşti. Terörün canlı bombalar, bombalı araçlar vasıtasıyla halkın 
arasında gerçekleştirdiği katliamlardan, bilhassa Ankara Kızılay’daki patlamadan sonra sokaklar tenhalaştı, bü-
yükşehirlerin büyük caddelerinden, büyük meydanlarından, gezi alanlarından, alışveriş sahalarından yani çarşı-
pazarın ana akslarından insanlar çekilmeye başladı. Hayat durmadı ama hayat ruhen, aklen iflas etti! 

Şurası  gayet açık ki Türkiye bir postmodern şiddet ve savaş dalgasının ölümcül çarpmaları ile karşı karşıya. 
Yine görünen o ki bu terör dalgası son bulmayacak. Bunu yaratan sosyolojik ve siyasi zemine odaklanan çok 
katmanlı bir güvenlik algısı ve terör eylemcisi gibi düşünebilen güvenlik uzmanları ile bu kanlı dalganın zararı 
azaltılabilir. Daha da önemlisi imtihan içinde bir imtihan edildiğimiz zor günlerde şer ittifakına karşı bu ülkeyi, 
bu milleti seven yerli olan herkesle, her kesimle, her yapıyla, toplumun genelini kuşatacak, seviyeli, istikrarlı bir 
birlikteliğin kurulması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Gerçek şu ki, başkalarının hileli düzenleri ancak 
basiretli bir yaklaşımla işlevsiz kılınabilir. 

***
Hz. Muhammed (s.), biz Müslümanlar için tartışılmaz bir şekilde en kapsamlı ve en üst düzeyde rol modeli-

mizdir.  İlahi Kelam’ı insanlığa bildiren, duyuran ve O’nun öngördüğü hayatın ilk modelini bizzat insanlar arasında 
yaşayarak uygulayan Allah Resûlü’nden kendimizi asla müstağni sayamayız. O, elbette yalnızca getirdiklerini 
kapılara bırakarak çekip giden bir postacı değildi. Yeni tabirle ilk ve tek rol modeldi. Bu sebeple de her Müslüman 
en üst düzeyde O’nu sever, beğenir, O’nun gibi olmaya çalışır. Bununla birlikte sünnet-hadis kültürümüzün ilme/
kitaba değil de genellikle kulaktan duyma bilgilere ya da  ehil olmayan kimselerce yazılıp, ilmi değeri düşük olan  
eserlere, son zamanlarda ise sözlü kültürün başka bir şekli olan “temaşa kültürü”ne, yani TV programlarındaki 
magazinleşmiş dini programlara dayanması sorunlarımızdan biridir. Zira bu kanallardan elde edilen malumatın 
büyük bir kısmının asılsız, temelsiz, yanlış ve çarpıtılmış bir bilgi yığını olduğu, bunun da korkunç bir bilgi kirlen-
mesine yol açtığı açıktır. Çünkü bütün bu bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda, insanların doğrudan İslâm’ın her 
konuda ilk ve temel başvuru kitabı olan Kur’ân’ı  okuyarak, Hz. Peygamber ve O’nun yolu, öğretisi ve bizlere 
sunduğu model, yani Sünnet konusunda sağlıklı bilgiler edinmesi çok zordur.

Şüphesiz Hz. Muhammed (s.) risalet görevi ile görevlendirilmeden önce, yani insanlara hakikati bildirmenin 
elçisi ve tüm insanlık için rahmeti elde etmenin rol modeli olarak tayin edilmeden önce, üstelik ilahi göreviyle ilgili 
herhangi bir bilgisi ve beklentisi olmamasına rağmen, yaşadığı toplumda kişilik ve karakteriyle, ahlak ve davra-
nışlarıyla en çok itibar edilen, en çok güvenilen bir şahsiyetti. Bu sebeple de kendisini yakından tanıyan herkes 
tarafından “el-emîn” olarak sıfatlandırılmıştı; yani “benzeri olmayacak derecede güvenilen” şahsiyet olarak. 

Kur’ân O’nu hem eğitip öğretti ve hem de O’nun üzerinden çevresindeki diğer şahsiyetleri eğitip öğretti.  
O, Kur’ân karşısında herhangi bir kul gibiydi; bir ayrıcalığı yoktu. O da vahiy karşısından herkes gibi sorumlu bir 
kuldu. O hem kendisine vahyolunanların insanlar arasındaki ilk muhatabı oldu hem de kendisine vahyolunanın 
inşa etmek istediği insanın en mükemmel, benzeri olmayacak kadar muhteşem ve ikincisi olmayacak kadar özel 
model şahsiyeti kılındı.

Günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında, dünyaya ve dünya değerlerine hızlı bir yöneliş vardır. Bu teveccü-
hün, ahiret inancını hayatın merkezine almayanlar tarafından yapılması kolayca anlaşılabilir. Fakat ahiret inancını 
maddi ve manevî bütün faaliyetlerinin temel öğretisi olarak telakki eden müminlerin, aşırı bir şekilde dünye-
vileşmesini anlamak oldukça zordur. Bu durumun, Kur’ân’ın müminler hakkında, “ahirete yakînen inanırlar” 
açıklaması ile çeliştiğine dikkat çekmek gerekir.

O (s.), muttaki bir mümin olmak ve hem dünyasını hem de ahiretini esenlik kılmak isteyen için en hakiki ve 
ebedi bir rol modelidir. O (s.), adil, mazlumlar ve mağdurlar için müşfik, zalim ve zorbalar için sert, liyakat sahibi…  
bir lider olmak isteyen için en hakiki ve ebedi bir rol modelidir. O (s.), evini sıcak bir yuva, zorluklar karşısında eşine 
güçlü bir yardımcı ve dayanak, sadık bir eş, sevgi dolu bir hayat arkadaşı… olmak isteyenler için en hakiki ve ebedi 
bir rol modelidir. O (s.), müşfik ve liyakatli bir ebeveyn, dürüst bir tüccar, iyi bir komşu, güzel ve doğru işlerde yar-
dımsever bir şahsiyet… olmak isteyenler için en hakiki ve ebedi bir rol modelidir. Ne mutlu onu örnek alabilenlere!

Yeni sayımızda buluşmak üzere.  
          Umran
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G Ü N D E M   “YA KÛTÜ’L-AMÂRE KAZANACAK YA SYKES-PICOT KAZANACAK” 

T aksim kadife darbe sürecinin 7 Haziran 2015 
genel seçimler aşamasında, AK Parti’nin tek 

başına iktidar yapılmaması ile başlayan 1 Kasım 
2015 genel seçimlerine kadar devam eden süreçte, 
Türkiye-Irak-Suriye düzleminde vuku bulan olay-
lara bağlı olarak Türkiye’nin arka odasında,  küre-
sel güçlerle Türkiye arasında çok ciddi pazarlıkla-
rın yapıldığı ve kısmî bir uzlaşmaya varıldığı söy-
lenebilir. Siyasi iktidarın çok ani bir değişiklikle, 
“2002 Fabrika ayarlarına döndüğünü” ilan ede-
rek, NATO üslerini açması, AB sürecini yeniden 
başlatması, Çin füze ihalesini iptal etmesi ve 
İsrail devletini dost ilan etme- si, 
böyle bir sürecin sonucu ol-
malıdır. 

Ancak ABD ve NATO’ya üsleri açmış, AB’ye 
keskin bir dönüş yaparak “AB halkından” ve “AB 
ailesinden” olduğunu ve “İsrail devletinin dost” 
olduğunu ilan etmiş bir Türkiye’de, hâlâ olaylar 
sükûn bulmamakta ve olayların şiddeti çok yönlü 
ve çok boyutlu olarak artmaya devam etmektedir. 
Neden ve Niçin?

Burada, bu sorunun cevabı aranacaktır.

Mesaj Yüklü Olaylar

Bu soruya cevap verebilmek için 7 Haziran 
2015 tarihinden bugüne vuku bulan önemli 
olayları hatırlamamızda fayda vardır:

Burhanettin CAN

Türkiye’de gelinen nokta, “şiddet içermeyen eylemlerden” “tamamen şiddet içeren” 
eylemler aşamasına geçilmiş olmasıdır. Dolayısıyla kadife darbeyi de ihtiva 
eden daha karmaşık yeni bir süreç başlatılmıştır. Başbakan Davutoğlu’nun “Ya 
Kûtü’l-Amâre kazanacak ya Sykes-Picot kazanacak” ifadesini rastgele, tesadüfen 
söylemediği, çok hayatı bir konuya dikkat çekmek istediği göz önüne alınmalıdır.

“Ya Kûtü’l- Amâre Kazanacak
Ya Sykes-Picot Kazanacak” 
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  “YA KÛTÜ’L-AMÂRE KAZANACAK YA SYKES-PICOT KAZANACAK” 

· Yaklaşık üç yıllık çözüm süreci içerisinde alt 
yapı çalışmalarını yaygınlaştıran ve derinleştiren 
PKK, kendi alt yapı çalışmalarını, daha da yay-
gınlaştırma imkânına sahipken, HDP 80 milletve-
kili ile Meclis’e girmişken ve yaptıkları tüm faali-
yetlere “çözüm süreci aşkına göz yumulurken”, 7 
Haziran seçimlerinden hemen sonra “kıra dayalı 
şehir gerillası” stratejisini kullanarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da eşkıyalığa başlamıştır.
· Taksim kadife darbe sürecinde taşeronlu-
ğu yüklenmiş olan HDP, seçim zaferine ve AK 
Parti’nin tek başına iktidar olmasını engellemiş 
olmasına rağmen PKK’nin teröre 
başvurmasına karşı çıkmamıştır.  
PKK’nın terör eylemlerine baş-
laması ile kadife darbeci ekibin 
stratejisindeki “şiddet içermeme” 
ilkesi arasında ciddi bir tezat var-
dır. 
· PKK, “kıra dayalı şehir ge-
rilla” hareketi ile Diyarbakır-
Hakkari hattında “iç savaş” çıkar-
maya çalışmaktadır. 
· Doğu ve Güneydoğuda, Irak-
Suriye sınır hattında ve Ağrı-
Iğdır-Kars-Ardahan-Erzurum 
hattında, PKK-HDP’nin bazı yö-
neticileri, “özerklik ilan etmekte” 
ve  “iç savaştan” bahsetmektedir.
· HDP yöneticileri, bölgeden 
çıkan “petrolden pay istemekte-
dir”.
· Dünya kamuoyuna Taksim 
Gezi parkı hadiselerinde olduğu 
gibi “Türkiye’de iç savaş görün-
tüsü” verilmeye çalışılmakta, bu 
kapsamda HDP yöneticileri, değişik açıklamalar 
yapmakta ve bir psikolojik harekât yürütmekte-
dirler.
· 20 Temmuz 2015’te 33 ölü, 100’den fazla ya-
ralının olduğu Suruç provokasyonundan sonra 
10 Ekim 2015’te, Ankara Garı önünde 107 ölü, 
500’den fazla yaralının olduğu ve PKK tarafından 
yapıldığı iddia edilen daha büyük canlı bomba 
provokasyonu gerçekleştirilmiştir.1

· Bundan 4 ay sonra, 17 Şubat 2016 tarihinde, 
Ankara’nın kalbinde, Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Meclis güzerga-
hının ortasında, 29 ölü, 61 yaralının olduğu, PKK 
tarafından yapıldığı iddia edilen canlı bomba pro-
vokasyonu.2 

· 13 Mart 2016’ Ankara’nın Kızılay semtinde, 
Güvenpark yakınlarında, 37 ölü, 125 yaralının ol-
duğu, PKK tarafından yapıldığı iddia edilen canlı 
bomba provokasyonu.3

· 12 Ocak 2016’da İstanbul Sultanahmet’te, 11 
ölü, 15 yaralının olduğu Alman turistlere yönelik, 
İŞİD tarafından yapıldığı iddia edilen canlı bomba 
provokasyonu.4 
· 19 Mart 2016’da İstanbul İstiklal caddesinde, 5 
ölü, 36 yaralının olduğu İsrailli turistlere yönelik, 
İŞİD tarafından yapıldığı iddia edilen, canlı bom-
ba provokasyonu.5 

· Yurt içi ve yurt dışından 89 
üniversiteden ve değişik akade-
mik kariyere mensup “1128 aka-
demisyen”, ‘Barış İçin Akademis-
yenler İnisiyatifi’ adı ile 11 Ocak 
2016’da Ankara ve İstanbul’da 
düzenledikleri basın toplantıla-
rında, “Bizler bu suça ortak ol-
muyoruz” adlı basın bildirisi ya-
yınlamaları. 
· Bazı medya kuruluşlarına kay-
yum atanması, Can Dündar olayı 
ile ilgili basın, düşünce, fikir hür-
riyeti kapsamında yabancı basın, 
uluslararası kuruluşlar ve böl-
gesel ve küresel güçler, ABD ve 
AB sözcülerinin, Türkiye’yi farklı 
dozajlarda kınayan açıklamalar 
yapması.
· Batılı ülke konsolos/elçilerinin 
Can Dündar’ın mahkemesine din-
leyici olarak katılmaları. 
· ABD Başkan Yardımcısı Joe 

Biden’in Türkiye ziyaretinde yaptığı temaslar ve 
açıklamalar.
· 24 Kasım 2016’da Rus uçağının gizli NATO 
operasyonu(!) ile düşürülmesi sonucu Türkiye 
Rusya ilişkilerinin bozulması ve Irak-Suriye denk-
leminde Türkiye’nin yalnızlaştırılması.
· Rus uçağının düşürülmesinden sonra, PKK, 
PYD ve HDP yöneticilerinin Rusya ziyaretleri ve 
Rusya’nın kendilerine destek vermesi.
· Halk Bankası olayında rol alan Rıza Sarraf’ın 
CIA tarafından ABD’ye götürülüp tutuklanması.
· İsrailli yetkililerin Suriye’nin bölünmesine ve 
Kürt devletinin kurulmasına ilişkin art arda açık-
lama yapmaları.

23 Kasım 2013’ü 24 
Şubat 2016’e bağlayan 
gece açıklanan ve imza-
lanacak nükleer antlaş-
manın bir parçası oldu-
ğu ilan edilen uzlaşı 
uluslararası kamuoyun-
daki yansımaları Körfez 
üzerinden İran tehdidi 
hisseden S. Arabistan’da 
ciddi bir hassasiyet mey-
dana getiriyor.

Kûtü’l-Amâre zafe-
ri genelde I. Dünya 
Savaşı’nı etkilemiş ve 
Bağdat’ı ele geçirmeye 
yönelik planlar yapan 
İngilizlere büyük bir 
darbe vurmuştur. Aldığı 
darbe ile savaşın aleyhi-
ne seyretmeye başladığı-
nı gören İngiltere diğer 
müttefikleri ile Osmanlı 
coğrafyasını paylaşma-
ya razı olmuş; İngiltere 
Fransa ve Rusya ile 
Sykes-Picot-Sazanov 
Antlaşması’nı imzala-
mak  zorunda kalmıştır.
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G Ü N D E M   “YA KÛTÜ’L-AMÂRE KAZANACAK YA SYKES-PICOT KAZANACAK” 

· İsrail Genelkurmayı’ndan General Yair Golan’ın 
İsrail medyasında Türkiye’yi hedef alan açıklama-
larının yer alması.6

· Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, PKK li-
derlerinden Cemil Bayık’ın, ABD’nin eski Türkiye 
büyükelçileri, Siyonist ekipten Edelman ve Morton 
Abramowtiz’in yaptığı açıklamalar.
· Siyonist ekipten Michel Rubien’in ‘Türkiye’de 
aarbe olacak’ iddiasında bulunması.
· Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun İran ziyareti.
· PKK’nın kıra dayalı şehir gerillasını başlatması 
ile Güneydoğudan batıya doğru meydana gelen 
yoğun iç göç.
· Rusya’nın Suriye’de yaptığı hava bombardı-
manları sonucu Türkiye’ye yeni bir göç dalgası-
nın başlatılması; Suriyeli mültecilerin sayılarının 
3 milyona yaklaşması.
· Suriye’nin, savaş yüzünden göçlerle nüfusu-
nun azaltılması ve İsrail’in daha da rahatlatılması.
· Türkiye ile ABD arasında Başika kampı, Musul 
Harekâtı, PYD/YPG, Musul Carablus-Halep gü-
venli bölgesi, “Kürt Koridoru”, “Kürt Kantonları”, 
Esed, Cenevre görüşmeleri konularındaki ihtilafla-
rın derinleşmesi.
· Suriyeli göçmenler/mülteciler meselesinde 
ABD, AB ile olan ihtilaflar.
· NATO’nun merkezinin bulunduğu ve AB’nin 
başkenti olan Brüksel’de PKK’nın çadır kurması 
ve buna Türkiye’nin sert tepkisi.
· Türkiye’nin uyarılarına ve ihbarına rağmen 
NATO’nun ve AB yetkililerinin tedbir almaması 
sonucu Brüksel’de art arda bombalama olaylarının 
vuku bulması ve bunu IŞİD’in üslenmesi
· Türkiye-Irak-Suriye düzleminde PKK-PYD-
IŞİD(DAEŞ)-DHKPC-Esed’in işbirliği içe-
risinde olması; Canlı bombalar konusunda 
Ankara’dakileri PKK’nın, İstanbul’dakileri IŞİD’in 
üstlenmesi.
· Suriye IŞİD ve PYD mevzilerinden Türkiye’ye 
zaman zaman top/roket atışı yapılması; Türkiye’nin 
ise uzun menzilli obüs topları ile karşılık vermesi.
· Türkiye’nin Katar ve Suud’da askeri üs kurması.
· Suud’un önderliğinde 30 civarında Müslüman 
ülkenin terörle mücadele amaçlı olarak “İslâm Or-
dusu” kurması ve ortak askeri tatbikat yapması.
· Üçüncü Dünya savaşından bahsedilmesi. 
· Sykes-Picot Antlaşması’nın yüz yılını doldur-
duğu, İslâm coğrafyasının yeniden paylaşılması ve 
sınırların yeniden çizilmesi tarzında son yıllarda 
yoğun ve sürekli bir psikolojik harekâtın yürütül-
mesi

· DAEŞ’in, Suriye ile Irak arasındaki sınır kapıla-
rını ele geçirerek Sykes-Picot Antlaşması ile belir-
lenen sınırları kaldırdıklarını ilan etmesi.
· Ocak 2016’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Mesud Barzani’nin, Ortadoğu’yu şekil-
lendiren “Sykes-Picot Antlaşması’nın geçerliliğini 
yitirdiğini, yeni antlaşmaların yapılması gerektiği-
ni” ve “Kürtlerin devlet ilanının yakın olduğunu” 
ifade etmesi.
· Başbakan Davutoğlu’nun “Ya Kûtü’l-Amâre ka-
zanacak ya Sykes-Picot kazanacak” açıklaması 
ile İngiltere-Osmanlı arasında yapılan ve Osmanlı 
tarafından kazanılan bir savaşın, “Unutulan/Unut-
turulan Bir Zaferin” gündeme getirilmesi ve Ge-
nelkurmay tarafından zaferin kutlanacağına dair 
rivayetlerin dolaşması.
· AKP’nin içine dönük olarak “Erdoğan-
Davutoğlu”(Hocacılar-Reisciler), “Gül-Erdoğan”, 
“Gül-Davutoğlu”  ihtilafı var şeklinde bir fitnenin 
kaynatılmak istenmesi. 

Yukarıda vuku bulan olayları göz önüne aldı-
ğımızda, hem Türkiye hem de İslâm coğrafyasın-
da, arka planda, adı henüz konmamış fakat “te-
rör” adı altında, taşeronlarla yürütülen bir vekâlet 
savaşının var olduğunu söyleyebiliriz. Olayların 
seyrine baktığımızda PKK-IŞİD merkezli olarak, 
Türkiye’de geçmişte varolan, silahlı mücadele ya-
pan, fakat uykuya yatırılmış tüm örgütlerin hare-
kete geçirileceği; yazla birlikte kır ve şehir geril-
lasının Türkiye’nin her tarafında başlatılabileceği 
söylenebilir. 

O nedenle bu karanlık, kirli/pis vekâlet savaş-
larının arkasında, “Üst akıl” diye seslendirilen 
güç kimdir/kimlerdir? Bir koalisyonla mı, bir şer 
ittifakı ile mi karşı karşıyayız?  

Bu çerçevede, aşağıdaki ihtimalleri göz önüne 
alarak bir değerlendirme yapılması gerekmekte-
dir:

1- Türkiye’nin 7 Haziran 2015-1 Kasım 
2015 döneminde pazarlık yaparak anlaştığı 
güç(ABD+NATO+AB) ile, Taksim kadife darbe sü-
recini yürüten güç(Soros Ekibi-ABD’deki Neocon-
Siyonist ittifakı) birbirinden ayrıdır. Türkiye, 
ABD’de Obama’yı destekleyen WASP(Amerikan 
Milliyetçileri) ile anlaşmış olabilir. WASP’çılar ile 
Neocon-Siyonist ittifakı arasında varolan çatışma, 
Türkiye üzerinden devam etmiş olabilir. Kadife 
darbeciler, siyasi iktidarı tasfiye etmekte ısrarları-
nı sürdürüyor olabilirler. 
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2- Türkiye anlaşma yaptığı gücün bazı istekle-
rine direnmekte ve bunları yerine getirmemektedir. 
Bundan dolayı operasyona tabi tutulmaktadır.

3- Türkiye anlaşma yaptığı gücün 
(ABD+NATO+AB) ihanetine uğramış olabilir.

4- Şer İttifakı Rusya’yı da saflarına katarak, 
“Büyük Ortadoğu Projesi”, “Büyük İsrail Projesi”, 
“2. Sevr Projesi”, “Kaos Projesi”, “Avrasya’nın Hı-
ristiyanlaştırılması”, “İslâm’ın İslâm’la Savaşma-
sı” gibi projeler kapsamında, aralarında yeni bir 
“Sykes-Picot Antlaşması yaparak” Türkiye’yi ve 
İslâm coğrafyasını yeniden paylaşmak istemekte-
dir. 

5- Her dört ihtimalin birlikte vuku bulması 
mümkündür.

Hangi ihtimal olursa olsun Türkiye’de gelinen 
nokta, “şiddet içermeyen eylemlerden” “tamamen 
şiddet içeren” eylemler aşamasına geçilmiş olması-
dır. Dolayısıyla kadife darbeyi de ihtiva eden daha 
karmaşık yeni bir süreç başlatılmıştır. Başbakan 
Davutoğlu’nun “Ya Kûtü’l-Amâre kazanacak ya 
Sykes-Picot kazanacak” ifadesini rastgele, tesa-
düfen söylemediğini, çok hayati bir konuya dik-
kat çekmek istediğini göz önüne alarak “Kûtü’l-
Amâre” savaşını ve “Sykes-Picot Antlaşması”nı 
hatırlamamızda fayda vardır. 

Bugün yaşadığımız olaylar, tarihte yaşadıkla-
rımızla aynen örtüşmektedir.

“Kûtü’l-Amâre” Savaşı

Kûtü’l-Amâre Savaşı, I. Cihan savaşında 
Osmanlı’nın Çanakkale zaferinden sonra İngi-
lizlere karşı kazandığı önemli savaşlardan biri-
dir. İngilizlerin, Osmanlı topraklarını Fransız ve 
Ruslarla paylaşmaya karar vermesinin, onlarla 
“Sykes-Picot Antlaşması”nı  yapmalarının sebebi,  
Çanakkale ve Kûtü’l-Amâre’de aldıkları acı mağ-
lubiyettir.  

Bu önemli zafer, Cumhuriyet tarihi boyunca 
nesillere hiç hatırlatılmadı, bilerek ve istenerek 
özellikle unutturuldu. Bugün yaşadığımız süreci 
daha iyi anlayabilmek için Kûtü’l-Amâre savaşını 
hatırlamakta fayda vardır.

Kûtü’l-Amâre, Dicle Nehri kıyısında Şattüla-
rap kanalı ile birleşen Basra Körfezi’nin 350 km 
kuzeyinde, Bağdat’ın 170 km güneyinde bulunan, 
6500 civarında nüfusa sahip küçük bir kasabaydı.

I. Dünya Savaşı sürecinde, Eylül 1915’de İngi-
liz kuvvetleri, Bağdat’ı almak için İngiliz Genera-
li Townshend komutasında Dicle nehri boyunda 
harekete geçerek 26 Eylül 1915 Kûtü’l-Amâre’yi 
işgal etmişlerdir. 22-26 Kasım 1915’te General 
Townshend, Bağdat’a 30 km uzaklıktaki Selmân-ı 
Pâk denilen bölgede İngilizlerin üçte biri oranında 
bir kuvvete sahip olan Osmanlı kuvvetleri ile yap-
tıkları savaşın sonunda çok sayıda kayıp vererek 
3 Aralık 1915’de Kûtü’l-Amâre’ye geri çekilmiştir. 
5 Aralık 1915’de Halil Paşa kumandasındaki Os-
manlı kuvvetleri kaleyi kuşatma altına almış ve İn-
gilizler arasında çok sert çatışmalar meydana gel-
miş olmasına karşılık Osmanlı Kuvvetleri saldırı-
larla Kûtü’l-Amâre’yi  alamayacağı kanaatine var-
mıştır. Bunun üzerine Halil Paşa,  zaman zaman 
yapılan taktik saldırıların dışında ciddi taarruz-
larda bulunmamış, Kûtü’l-Amâre’yi muhasara al-
tında tutarak İngilizlerin ekonomik kaynaklarının 
kurumasını sağlayarak teslim olmaya zorlamıştır. 

1916 yılının başlarında İngilizlerin Irak cep-
hesi kumandan General Percy Lake, Basra tarafın-
daki İngiliz kuvvetlerini kuşatma altındaki Gene-
ral Townshend’e yardıma göndermiştir. Bu da so-
nuç vermeyince İngilizler, Hindistan’dan Basra’ya 
gönderilen yeni tugayların desteğinde, 5 Nisan 
1916’da Felâhiye’de yeni bir taarruz başlatmışlar, 
dört gün süren saldırının sonunda Osmanlı ku-
şatmasını yaramamışlardır. İngilizler, 21-22 Nisan 
1916’da IV. Felâhiye Muharebesi denilen yeni bir 
saldırı daha yapmışlarsa da başarılı olamamışlar-
dır. 

Kûtü’l-Amâre’de
Osmanlı Ordusu
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Lojistik destek alamayan ve erzakları gittikçe 
tükenen ve Hint askerleri arasında artan huzur-
suzluklardan dolayı General Percy Lake, 26 Nisan 
1916’da kuşatma altındaki General Townshend’e 
Türkler’le teslim müzakerelerini başlatması emri-
ni vermiştir. 27 Nisan 1916’da Kûtü’l-Amâre’nin 
4 km kuzeybatısında nehir üzerinde Halil Paşa ile 
General Townshend arasında yapılan görüşmeler, 
29 Nisan 1916 günü bir protokolün imzalanma-
sı ile sonuçlanmıştır. 5 Aralık 1915’te başlayıp 29 
Nisan 1916 tarihinde son bulan beş aylık kuşat-
ma, İngilizlerin 2 milyon sterlin tazminat verme-
leri ve teslim olmaları şartıyla son bulmuştur. Os-
manlı ordusunun 10 bin şehit ve yaralısına karşı-
lık; 13 general,  481 subay ve 13.300 İngiliz aske-
ri Osmanlı kuvvetlerine teslim olmuş ve General 
Townshend’i ve ordusunu kurtarmaya gelen İngi-
liz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dön-
müşlerdir(4,5).

Kûtü’l-Amâre zaferi genelde I. Dünya Savaşı’nı 
etkilemiş ve Bağdat’ı ele geçirmeye yönelik plan-
lar yapan İngilizlere büyük bir darbe vurmuştur. 
Aldığı darbe ile savaşın aleyhine seyretmeye baş-
ladığını gören İngiltere, diğer müttefikleri ile Os-
manlı coğrafyasını paylaşmaya razı olmuş, Fransa 
ve Rusya ile Sykes-Picot-Sazanov Antlaşması’nı 
imzalamak zorunda kalmıştır.

Sykes-Picot-Sazanov Antlaşması7

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere ve 
Fransa, genel olarak, dünyanın çeşitli bölgele-
rinde, özel olarak da Süveyş Kanalı yüzünden 
Mısır’daki çıkarlarını korumak için 1902 yılın-
da bir dostluk antlaşması imzalamışlardır. Os-
manlı İmparatorluğu’nun 1912-1913 Balkan 

Savaşları’nda içine düştüğü durumdan yararlan-

mak isteyen bu ikili, 1912’de Osmanlı toprakları-

nı kendi nüfuz alanları arasında bölen gizli bir an-

laşma yapmışlardır.8

İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale’den yeni bir 

cephe açması ve savaşın müttefiklerin lehlerine 

gelişmediğini gören Rusya, devreye girerek bo-

ğazların kendisine verilmesini istemiştir(4 Mart 

1915). İngiltere ve Fransa, Rusya’nın karşı cephe-

ye geçmesinden  korktukları için Rusya ile anlaş-

manın ve kendi saflarında yer almasının çarelerini 

aramışlar ve 12 Mart 1915, 23 Mart 1915 ve 10 

Nisan 1915’de yapılan görüşmelerde bir mutaba-

kata vararak İstanbul Antlaşması’nı imzalamışlar-

dır. 

İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalanan İs-

tanbul Antlaşması’na göre İstanbul ve Çanakkale 

boğazları, Marmara denizi, Midye-Enez hattına 

kadar Güney Trakya, İstanbul Boğazı ile Sakarya 

nehri ve İzmit körfezi arasındaki bölge, Gökçea-

da ve Bozcaada Rusya’ya veriliyordu. İngiltere ve 

Fransa, Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerinden 

uygun görecekleri yerleri alacaklardır. Ayrıca her 

üç ülke, Osmanlı egemenliğinden ayrılacak Arap 

ülkelerinin bağımsızlığını tanımayı kabul ediyor-

du.

Çanakkale savaşlarında zorlanan müttefik-

ler, savaşa katılması şartıyla İzmir ve çevresini 

Yunanistan’a vermeyi(12 Nisan1915) taahhüt et-

mişlerdir. İngiltere ve Fransa, İtalya ile de Londra 

Antlaşması’nı imzalayarak ittifak zincirini geniş-

letmişlerdir(26 Nisan1915). 

Londra Antlaşması’na göre; İtalya, İngiltere-

Fransa safında savaşa katılacaktır. Müslümanla-

ra ait kutsal yerlerde bağımsız bir İslâm devleti 

kurulmasını kabul edecektir. İngiltere ve Fransa, 

İtalya’nın On iki Ada ile Trablusgarp’taki işgalini 

tanıyacaklar ve paylaşım sürecinde Akdeniz böl-

gesinden kendisine bir pay vereceklerdir. 

İngiltere, Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile özel 

bir antlaşma, Şerif Hüseyin-Mc Mahon Antlaşması 

yapıp Arap yarımadasında isyan hareketleri baş-

latmıştır. Böylelikle Osmanlı’nın, cephe gerisine 

kuvvet ayırarak düşman cephelerindeki kuvvetle-

rinin azaltılması sağlanmıştır9. 
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Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile İngiltere arasın-
da yapılan uzun pazarlıklardan sonra, Şerif Hü-
seyin idaresinde Arap yarımadasında müstakil bir 
Arap devleti kurulması ve halifeliğin Türklerden 
alınarak Araplara verilmesi İngiltere tarafından 
kabul edilmiştir(24 Ekim 1915). İngiltere, Türk-
çe konuşulan bölgelerle Fransa’nın istediği Suriye 
kıyılarını, Şam, Hama, Humus, Halep, Musul ve 
Filistin’in antlaşmanın dışında bırakmasını iste-
miştir. Şerif Hüseyin buna mukabil İngiltere’nin 
Basra ve Bağdat vilâyetlerindeki özel durumunu 
tanımış fakat Şerif yalnızca Türkçe konuşulan 
Mersin ve Adana gibi bölgelerden vazgeçmeyi ka-
bul etmiştir(5 Kasım 1915). Şerif Hüseyin, İngiliz-
Fransız ittifakını bozmamak için Suriye ve Lüb-
nan üzerindeki isteklerinin çözümünü savaştan 
sonraya ertelediğini yazıyla İngiltere’ye bildirmiş-
tir. Savaş sürecinde para ve silâh yardımında bulu-
nulmasını ve barış sırasında Arapların yalnız bıra-
kılmaması konusunda güvence verilmesini talep 
etmiştir(1 Ocak 1916). İngiltere, istenen yardımın 
yapılacağı ve Arapların yalnız bırakılmayacağı ko-
nusunda güvence vermiştir(30 Ocak 1915).

Bu arada İngiltere, Şerif Hüseyin’in en büyük 
rakibi olan Necid Emiri İbn Suud ile de gizli bir 
antlaşma imzalayarak Şerif Hüseyin’e vaat ettiği 
Necid topraklarında ve Basra körfezi kıyılarında 
(Kuveyt hariç) İbn Suud’un bağımsızlığını tanı-
mayı taahhüt etmiştir(26 Aralık1915). 

İngiltere’nin, Mekke Emiri, Şerif Hüseyin ve 
Necid Emiri İbn Suud ile anlaşmasından memnun 
olmayan Fransa, İngiltere’nin isteği üzerine, Os-
manlı Asyasının paylaşılması konusunu görüşmek 
için İngiltere’ye, Beyrut eski konsolosu François 
Georges Picot’yu özel temsilci olarak göndermiş-
tir. İngiltere de Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Sir 
Mark Sykes’ı görevlendirmiştir. Kasım 1915’te 
iki devlet arasında Londra’da başlayan görüşme-
ler uzlaşmayla sonuçlanmıştır(3 Ocak 1916). Bu 
antlaşma, müzakereleri yürüten Sir Mark Sykes 
ve Georges Picot’nun soyadları referans alınarak 
“Sykes-Picot” Antlaşması olarak anılmaya başlan-
mıştır.

Antlaşma taslağına göre İngiltere, Beyrut’un 
Suriye’de kurulacak Arap devletinin içinde yer al-
ması önerisinden; Fransa da Filistin’in Suriye’nin 
bir parçası olması isteğinden vazgeçiyordu. Fran-
sa, Filistin’de uluslararası bir rejim kurulması-
nı ve Basra’dan Filistin’e kadar uzanan bölgenin 

İngiltere’nin kontrolüne/egemenliğine verilmesini 

kabul ediyordu. Buna karşılık İngiltere, Fransa’nın 

Suriye’nin sahil bölgesi ile Kilikya’nın tamamını 

almasına ve İran sınırına kadar uzanan bölgenin 

Fransız nüfuzuna bırakılmasına onay veriyordu. 

Antlaşma taslağının dönemin önemli güçlerin-

den olan Rusya tarafından onaylanması gerekiyor-

du. Sykes ve Picot, Petrograd’a giderek Sykes- Pi-

cot antlaşma taslağını Ruslar’la görüşmüşlerdir(11 

Mart 1916). Yapılan pazarlıkların sonucunda(26 

Nisan 1916)  İngiltere, Fransa ve Rusya bir anlaş-

maya varmışlar,  aralarında “Sykes-Picot-Sazanov” 

Antlaşması imzalanmıştır(16 Mayıs 1916). 

“Sykes-Picot- Sazanov”  Antlaşması’na göre 

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Osmanlı top-

raklarının paylaşılması şöyle olacaktır:

· Suriye’nin kıyı bölgesiyle Adana ve Mersin, 

Fransa’ya veriliyordu. 

· Basra ve Bağdat vilâyetleriyle Hayfa ve Akkâ 

limanları İngiltere’ye bırakılıyor ve Fransa, Ker-

kük üzerindeki iddiasından vazgeçiyordu. .

· Dicle ve Fırat sularının etki bölgelerinde ortak 

kullanımı garanti ediliyordu. 

23 Kasım 2013’ü 24 Şubat 2016’e bağ-
layan gece açıklanan ve imzalana-
cak nükleer antlaşmanın bir parçası 
olduğu ilan edilen uzlaşı uluslarara-
sı kamuoyundaki yansımaları Körfez 
üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet mey-
dana getiriyor.

Rus uçağının düşürülmesi ile Türkiye, 
bölgesinde çok samimi olduğu bir müt-
tefikini kaybederek yalnızlaştırılmış-
tır. Uçak hadisesi sonuç itibarıyla hem 
Türkiye’nin hem de Rusya’nın aleyhi-
ne olmuştur. Türkiye’de yapılacak bir 
kadife darbeye karşı çıkacak/çıkabi-
lecek bir ülke karşı safa geçmiştir. Rus 
uçağının düşürülmesinden sonra kadi-
fe darbenin taşeron örgütü olan HDP/
PKK/PYD’ye, ABD ve AB’nin yanında 
Rusya da tam destek vermeye başla-
mıştır. Böylece ‘Kerry-Lavrov’  İttifakı 
farklı bir boyut kazanmıştır. Anormal 
olaylar olmaz ise bu ikili gelecek gün-
lerin şekillendirilmesinde çok önemli 
roller üstlenebilecektir.
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· İskenderun serbest liman ve Filistin uluslarara-
sı bölge oluyordu. 
· Arabistan toprakları, Akkâ-Kerkük çizgisiyle 
ikiye bölünerek kuzey kısmı Fransız, güney kısmı 
İngiliz nüfuzuna bırakılıyordu. 
· Musul vilâyetini içine alan Fransız nüfuz alanı 
İran sınırına kadar uzanıyordu. İngiltere’nin etki 
alanı ise Filistin’den Mezopotamya’ya kadar geniş 
bir bölgeyi kapsıyordu. 
· İngiltere ve Fransa kendi nüfuz bölgelerinde 
Arap devletleri kurmayı ve bunları korumayı ta-
ahhüt ediyordu. 
· Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldızdağ, Zara, Eğin 
ve Harput arasında kalan topraklar Fransa’ya ve-
riliyordu. 

· Erzurum, Van, Bitlis, Muş, Siirt ve Trabzon 
Rusya’ya bırakılacak; ancak Trabzon’un batısın-
daki sınır daha sonra belirlenecektir. 
· Rusya, Suriye ve Mezopotamya’nın İngiltere-
Fransa arasında paylaşılmasını kabul edecektir.

Rusya tarafından 23 Mayıs 1916’da onayla-
nan “Sykes-Picot-Sazanov” Antlaşması  ile Şerif 
Hüseyin’e vaat edilenler arasında derin bir uçu-
rum vardır. Şerif Hüseyin’e vaad edilen toprakla-
rın bir kısmı İbn Suud’a,  bir kısmı da Fransa ile 
paylaşılmış bölge İngiliz-Fransız nüfuz alanlarına 
bölünmüştür. Bu gizli anlaşmalardan haberi olma-

yan Şerif Hüseyin Mekke’de “Bedevi Arap” ayak-
lanmasını başlatıp(10 Haziran 1916) kendisini 
Arabistan kralı ilân etmiştir(5 Ekim 1916). Buna 
karşılık İngiltere kendisini bağımsız Hicaz hâkimi 
olarak tanımıştır. İngilizlerle anlaşan İbn Suud, 
Osmanlı yönetimine karşı isyan etmemiş fakat İn-
gilizlere engel çıkarmayarak Irak’taki savaşlarını 
kolaylaştırmıştır.

Osmanlı Asyasının gizlice paylaşıldığını öğre-
nen İtalya, müttefiklerine Londra Antlaşması’nı 
hatırlatıp Mersin’den İzmir’e kadar uzanan bölge-
yi istemiştir. Rusya’da Komünist İhtilâl’in başarıya 
ulaşıp çarlığın yıkılmasından sonra İtalya, Fransa 
ve İngiltere üzerindeki baskılarını artırarak İtalya, 
İngiltere ve Fransa arasında Saint Jean de Mauri-

enne Antlaşması’nın imzalanma-
sını sağlamıştır(17 Nisan 1917).  
Antlaşmaya göre:
· Mersin hariç Antalya, Konya, 
Aydın ve İzmir bölgeleri İtalya’ya 
verilmiş ve İzmir’in kuzeyinde ge-
niş bir nüfuz alanı tanınmıştır. 
· İngiltere ve Fransa İzmir’de, İtal-
ya Mersin, İskenderun, Hayfa ve 
Akka’da serbest liman kurabile-
cekti.

Saint Jean de Maurienne Ant-
laşması müttefikler arası gizli ant-
laşmalar zincirinin sonuncusu ol-
muştur. Çarlık Rusyası’nın çö-
küşüyle birlikte kuvvetler den-
gesi değişmiş; Komünist yöne-
tim, Çarlık zamanında yapılan 
bütün antlaşmaları askıya aldı-
ğını açıklamıştır. Bu gizli antlaş-
maları dünya kamuoyuna duyur-

muştur (8 Kasım1917). Dünya, “Sykes-Picot”/
Sykes-Picot-Sazanov Antlaşması’nı 1917 Bolşe-
vik Devrimi’nden sonra Çarlık diplomasisinin giz-
li belgelerinin açıklanması ile öğrenmiştir. Komü-
nistler gizli antlaşmaları, Sarı Kitap adıyla neşret-
meye başlamışlardır.  Troçki nezaretinde Izvestia 
gazetesinde yayımlanan belgelerin 11-24 Kasım 
1917 tarihleri arasındakiler Türkiye’yle ilgiliydi.  
Rusların yayımladığı gizli antlaşmalarla ilgili bilgi, 
26 Kasım 1917’de The Manchester Guardian’da 
yayımlanmıştır. Bu gizli belgeler, Stockholm’de 
Fransızca’ya çevrilerek Osmanlı devletine gönde-
rilmiştir.10 

Sykes-Picot Antlaşmasına göre belirlenen sınırlar
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İngiltere, Balfour Deklarasyonu ile Filistin’de 
Yahudi devletini desteklediğini açıklamıştır(2 Ka-
sım1917). İngiltere, Rusya’nın çöküşüyle birlik-
te Yakındoğu’daki durumun tamamıyla değişti-
ğini ileri sürerek Ermenistan, Arabistan, Suriye 
ve Filistin’in farklı millî durumlarının tanınması 
gerektiğini açıklamıştır(5 Ocak 1918). Brest-
Litowsk Barış Antlaşması’nı imzalayıp(3 Mart 
1918) savaşta ele geçirdiği yerleri terk eden Rus-
ya, Berlin Antlaşması’yla (1878) topraklarına kat-
tığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne 
iade etmiştir. 

Suriye’yi ele geçiren İngiltere, Şerif Hüseyin’in 
oğlu Emir Faysal’ın burada bağımsızlığını ilân et-
mesine izin vermiştir(4 Ekim1918). Bulgaristan’ın 
teslim olmasından(29 Eylül1918) sonra, savaşı 
sürdürmesi zorlaşan Osmanlı hükümeti de Mond-
ros Mütârekesi’ni imzalamak zorunda kalmış-
tır(30 Ekim1918). İngiltere mütârekeye rağmen 
Musul’u da ele geçirmiştir (8 Kasım1918).

Fransa, Paris’te toplanan Barış Konferansı’nda 
(18 Ocak 1919) Sykes-Picot Antlaşması gereğince 
Suriye’nin kendi hakkı olduğunu ileri sürmüştür. 
İngiltere ise bu antlaşmanın artık geçerliliğinin 
kalmadığını ileri sürerek bazı talepleri garanti al-
tına alınıncaya kadar Suriye’yi boşaltmayacağını 
belirtmiş; Filistin’in Suriye’den ayrılarak İngiliz 
mandası altına girmesini, Hicaz’daki bütün Arap 
topraklarını kendi hâkimiyetine verilmesini talep 
etmiştir. 

İtalya, Londra ve Saint Jean de Maurienne ant-
laşmalarıyla vaat edilen toprakları istemiş, İngil-
tere ve Fransa tarafından kabul edilmeyince An-
talya ve çevresine asker çıkarmış, geçici bir süre 
konferanstan çekilmiştir(24 Nisan1918). Bunun 
üzerine İngiltere, Yunanlıların İzmir’i işgal etme-
sini sağlamıştır(15 Mayıs 1919). 

İngiltere, Amerika’nın Ermeni mandasını 
kabul etmemesinden dolayı birliklerini Kafkas-
lardan çekmeye başlamıştır(15 Ağustos1919). 
İngiltere, Fransa ile yapılan Eylül Antlaşması 
gereğince Maraş, Urfa ve Antep’in ve Suriye’nin 
batısının denetimini Fransızlara; Şam, Hama, 
Humus ve Halep’in denetimini Araplara bırak-
mıştır. Londra’da yapılan aralık görüşmelerinde 
Filistin’in İngiliz, Suriye’nin Fransız mandası al-
tına girmesi kararlaştırılmıştır. 

Araplar, Suriye ve Lübnan üzerinde Fransız 
mandasını tanımayı kabul edecek ve Fransa dört 

şehrin bulunduğu bölgede kendi denetiminde ku-

rulacak bir Arap devletini tanıyacaktı. Fransa’nın 

İngiltere’den devraldığı Kilikya’da yerli Ermenile-

ri askere alarak Türklere saldırtması üzerine millî 

kuvvetler güçlü bir tepki göstermiştir. Bunun üze-

rine İstanbul hükümetini sorumlu tutan İngiltere 

Bâbıâli’ye bir nota verip saldırılar durdurulmadığı 

takdirde İstanbul’un işgal edileceğini bildirmiş(13 

Şubat 1920), ardından müttefikler İstanbul’u fii-

len işgal etmişlerdir(16 Mart 1920). Müttefiklerin 

hazırlayıp Osmanlı’ya dayattığı Sevr Antlaşma-

sı(10 Ağustos 1920) padişah tarafından onaylan-

mamış olduğundan hukuki geçerliliği söz konusu 

değildir.

Daha sonra müttefikler ile Ankara Hükümeti 

arasında imzalanan Lozan Antlaşması ile Arap 

mandalarının Sevr Antlaşması’ndaki dağılımı ay-

nen korunmuş Sykes-Picot Antlaşması hükümleri, 

buraların 24 Temmuz 1923 tarihinde  Cemiyet-i 

Akvâm’a havale edilmesinin mesnedini oluştur-

muştur

Görüldüğü üzere Sykes-Picot Antlaşması, he-

def toprakları 5, Sykes-Picot-Sazanov Antlaşması 

ise 6 nüfuz alanına ayırmış, fakat sınırlar, bu iki 

antlaşmayla çizilmemiştir. Bugünkü sınırlar, yeni 

şartlar altında  “Ocak 1919-Ocak 1920 arasın-

daki Paris Barış Konferansı’nda ve 24-25 Nisan 

1920’de İtalya’nın San Remo şehrinde toplanan 

konferansta çizilmiştir(7). San Remo sürecinde 

Fransızlar Suriye’nin tamamını kontrol etmek için 

Musul ve Filistin’deki haklarından vazgeçmişler-

dir. Ardından Suriye’yi işgal ettiler ve İngilizlerin 

Suriye’nin başına geçirdiği Faysal’ı ülkeden sür-

düler. İki yıl sonra Milletler Cemiyeti’nin onayıyla 

Suriye’yi önce kuzeyde bir Alevi devleti, merkezde 

Sünni devleti, güneyde ise Dürzi devleti olarak üç 

parçaya bölmeye kalkıştılar. Ancak bu üç devlet, 

yaşama geçirilememiştir. 

Irak-Türkiye sınırı, Lozan’da Musul meselesi 

halledilemeyince, önce ikili ilişkilerle çözülmeye 

çalışılmıştır. 1924’te sınır tartışmalarını önlemek 

için ‘Brüksel Hattı’ diye anılan geçici bir sınır kon-

muştur. Hat, iddialara göre, Brüksel’de bir otel 

odasında İngilizlerce oluşturulmuştur. Ancak, her 

iki tarafın da ‘geçici’ olan bu sınırı kabul etmesiy-

le, kontrol fiilen İngilizlerin eline geçmiştir. Sınırı 

belirleyen nihai anlaşma, 5 Haziran 1926’da im-

zalanmıştır.11 
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Sykes-Picot-Sazanov’dan                                 
‘Kerry-Lavrov’  İttifakı’na

Kûtü’l-Amâre savaşını ve Sykes-Picot-Sazanov 
Antlaşması’nı ele alarak olayları irdelemekteki 
amacımız, Türkiye-Irak-Suriye düzleminde uzun 
zamandan beri, Şer ittifakı-NATO’nun da içinde 
olduğu, 22 ülkenin sınırlarının değiştirilmesi ile 
ilgili bir haritalar savaşının yürütülmesi nedeniy-
ledir. Tarihten ders alarak geleceği daha iyi göre-
bilmek ve ona göre tavır almak gerekmektedir. 

Kûtü’l-Amâre savaşı, bir zafer iken Sykes-
Picot-Sazanov Antlaşması mağlubiyetler zin-
cirinin başlatıcısıdır. Başbakan Davutoğlu’nun 
Brüksel dönüşü uçakta yaptığı konuşma ile mil-
letvekillerine yaptığı grup konuşmasında Sykes-
Picot Antlaşması’na özel bir vurgu yapmış olması, 
bugün İslâm coğrafyasının karşı karşıya kaldığı 
tehlikenin büyüklüğünü göstermesi açısından 
önemlidir: “Suriye maalesef öyle bir noktaya ge-
tirildi ki; her türlü kirli oyunun oynanabileceği bir 
zemin oluştu. Bunlardan biri de Sykes-Picot’nun 
(SP) yüzüncü yılı. (Bu anlaşma) Bizi hep böldü. 
Halep’i Antep’ten vb... Birileri yeni bir Sykes-Picot 
yazma peşinde, biz bunu yok etmeye çalışırken bi-
rileri yazma peşinde. Arap Baharı öncesinde SP’yi 
ortadan kaldırmayı düşünüyorduk ekonomik ham-
lelerle. Hedeflerimiz birilerini rahatsız etti, Arap 
Baharı bunun için kullanıldı. Şimdi Suriye’yi üçe, 
dörde, Irak’ı bölerek yeni SP yazmaya çalışılıyor. 
Buna direnenler var, biz(im) gibi.” “Bu bir istiklal 
ve istikbal mücadelesidir. Bölgemizdeki haritaları 
yeniden çizme planlarına direnebilen tek ülkenin 
Türkiye olduğunu biliyorlar.”12

Bunun için bugün Türkiye dışarıda/bölgede; 
AK Parti ise içeride yalnızlaştırılmaya çalışılmak-
tadır. Sykes-Picot-Sazanov Antlaşması süreci göz 
önüne alınarak tekrar değerlendirildiğinde Rus 
uçağının düşürülmesinin çok özel bir operasyon 
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Rus Uçağının Düşürülmesi ile 
Türkiye Rusya İttifakı’nın Çözülmesi

Kadife darbede etkili olan dış dinamiklerden 
“ülkenin stratejik durumunu”, “dış güçlerin tutu-
munu” göz önüne aldığımızda, Türkiye Rusya iliş-
kileri kadife darbeci kadro açısından özel bir öne-
me sahiptir. “Al bizi Şangay İşbirliği Örgütü’ne, 
vazgeçelim AB’den”(Erdoğan’ın Putin’e söyledi-

ği sözler) diyen bir Türkiye’den Rusya karşıtı bir 
Türkiye’ye dönmesini Rusya istemez. Diğer taraf-
tan Ukrayna dolayısıyla Batının Rusya’ya uygula-
dığı ambargo, Türkiye tarafından kabul edilme-
miş, Rusya ile her türlü ticaret devam etmiş hat-
ta daha da geliştirilmiştir. Erdoğan Putin ile birlik-
te Moskova’da Cami açılışı bile yapmıştır. 1960’lı 
yıllardan beri Batı tarafından Türkiye’ye yaptırtıl-
mayan Nükleer santral Rusya tarafından yapılma-
ya başlanmıştır. G-20 zirvesinde Türkiye’nin ABD 
ile birlikte Suriye’de Carablus-Halep hattında 
mülteciler için güvenli bölge oluşturmak amacıy-
la yapacakları operasyon için Erdoğan’ın Putin’in 
onayını almış olması, kurulan yakın ilişkinin bo-
yutunu göstermesi açısından önemlidir. 

Bu denli senli benli olunan bir ülkenin uçağı-
nın “angajman kurallarını bozdu gerekçesiyle dü-
şürülmesi”, nihayetinde kimin işine yaramıştır? 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rus uçağı olduğu-
nu bilseydik başka türlü davranırdık”, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un. “Rus uçağı ol-
duğunu bilseydik onu düşürmezdik”, AK Parti 
milletvekili Şamil Tayyar’ın “Uludere için resmi 
yazı isteyenler, Rus uçağı için niçin resmi yazı is-
temediler? Rus uçağının düşürülmesi yeniden so-
ruşturulmalıdır!” sözleri ve Abdülkadir Selvi’nin 
yazdıkları da göz önüne alındığında Rus uçağının 
düşürülmesinin cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve 
hükümetin bilgisi dâhilinde olmadığı ya da yan-
lış bilgilendirildikleri gerçeğini ortaya koymakta-
dır. Muhtemelen düşürülen uçağın ülkesi/kimliği 
hakkında yetkili merciler yanlış bilgilendirilmiş-
lerdir. Rusya’nın angajman kuralı ihlaline ilişkin 
iddiaları karşısında, uluslararası bir bilirkişi he-
yeti oluşturma yoluna gidilseydi, kurulan oyun 
bozulmuş olacaktı. Bunun yerine NATO’ya başvu-
rulması hata olmuştur. Rus uçağının düşürülme-
si ile Türkiye, bölgesinde çok samimi olduğu bir 
müttefikini kaybederek yalnızlaştırılmıştır. Uçak 
hadisesi sonuç itibarıyla hem Türkiye’nin hem de 
Rusya’nın aleyhine olmuştur. Türkiye’de yapıla-
cak bir kadife darbeye karşı çıkacak/çıkabilecek 
bir ülke karşı safa geçmiştir. Rus uçağının düşü-
rülmesinden sonra kadife darbenin taşeron örgü-
tü olan HDP/PKK/PYD’ye ABD ve AB’nin yanında 
Rusya da tam destek vermeye başlamıştır. Böylece 
‘Kerry-Lavrov’ İttifakı farklı bir boyut kazanmıştır. 
Anormal olaylar olmaz ise bu ikili gelecek günle-
rin şekillendirilmesinde çok önemli roller üstle-
nebilecektir.
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Büyük Ortadoğu Projesi(ABD/İngiltere/Siyo-
nizm), Büyük İsrail Projesi(İsrail/Siyonizm), İkinci 
Sevr Projesi(AB), “Kaos Projesi”(ABD/Siyonizm), 
“Avrasya’nın Hıristiyanlaştırılması Projesi” ve “Sı-
cak Denizlere İnme Projesi”(Rusya) kapsamında 
bu coğrafyanın bölünmesinde,  ABD, İngiltere, İs-
rail, Fransa, Almanya, Vatikan’in yeni ortağı Rusya 
yer almıştır. Dün İngiltere-Fransa-Rusya ittifakı 
vardı. Bugün açıkça önde gözüken ABD-Rusya it-
tifakı söz konusudur.  Bu ittifaka diğer ülkelerin 
nasıl baktığı önemlidir.

İngiltere bu ittifaktan rahatsızdır. İngiltere 
Dışişleri Bakanı Philip Hammond’un,  “Rusya 
Suriye’de IŞİD’i değil muhalifleri bombalaya-
rak iç savaşı körüklemektedir… Rusya gerçekten 
bir barış sürecine bağlı mı? Yoksa barış sürecini, 
Suriye’nin kuzeybatısında bir mini Alevi devleti 
kurulması amacıyla, Esed’e bir tür askeri zafer 
kazandırmaya çalışmak için bir kılıf olarak mı 
kullanıyor?... Rusya, Suriye’de sivil yerleşimleri 
ayrım yapmadan bombalayarak uluslararası hu-
kuku ihlal etmektedir... Rusya, Esed’i destekleyip 
muhaliflerini bombalayarak ılımlı Sünni muha-
lifleri IŞİD’in kollarına itmektedir”13 şeklindeki 
açıklamaları İngiltere’nin rahatsızlığının ciddi bir 
göstergesidir.

Şerif Hüseyin Arap Krallığından Büyük Kürdistan’a

Birinci Cihan Savaşı sürecinden çıkarılacak 
derslerden biri, iç dinamiklerin ne kadar önem-
li olduğudur. Çanakkale ve Kûtü’l-Amâre’de ga-
lip Osmanlı orduları, Şerif Hüseyin hareketi ve İbn 
Suud Hareketi’nin isyanları ile çok ciddi yaralar 
almıştır. Bu isyanların, savaşın kaybedilmesindeki 
payları çok büyüktür. Yukarıda Sykes-Picot Ant-
laşması bölümünde, İngiltere’nin Şerif Hüseyin 
ve İbn Suud ile yaptıkları pazarlıklar ve antlaşma 
özet olarak verilmişti. Dün, Osmanlıya karşı İngi-
lizlerin örgütlediği Şerif Hüseyin ve İbn Suud  ha-
reketlerine karşılık bugün, Türkiye’ye karşı Şer it-
tifakının örgütlediği, Brüksel’de çadır kurdurduğu 
PKK/KCK hareketi, Gülen Hareketi maskesi tak-
mış yapı, Ergenekon  ve IŞİD vardır. Tarihsel sü-
reçte değişen bir şey yoktur. 

Bu noktada, Erbil’de İngiliz Guardian gaze-
tesinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) 
Başkanı Mesud Barzani ile yapılan röportajda 
verilen mesaja bakmakta fayda vardır: “Sykes-
Picot Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ortadoğu’daki topraklarını 
paylaşmak amacıyla İngiltere ve Fransa arasında 
gizli olarak imzalanmıştı. Uluslararası toplum, 
Irak, özellikle de Suriye’nin yeniden birleştiri-
lemeyeceğini kabul etmeye başlamıştır. Bölgede 
zorunlu beraber yaşama” fikrinin hatalı olduğu 
anlaşılmıştır. Dünya liderleri kendi aralarında 
Sykes-Picot döneminin sona erdiğine kanaat ge-
tirdiler. Bunu söyleseler de söylemeseler de, kabul 
etseler de etmeseler de fiiliyattaki gerçek budur. 
Dinsel ve mezhepsel bölünmelerin yaşandığı Irak 
ve Suriye’de toplumları korumak için yeni bir an-
laşma gerekmektedir. Bu yeni anlaşmanın türü, 
mekanizması ve statüsünün ne olacağı önemli. 
Ama 100 yıldır aynı yanlış deneyi tekrar etme-
yi sürdürmek çok mantıksız. Irak ve Şam İslâm 
Devleti (IŞİD) örgütü Irak’ın en büyük ikinci kenti 
Musul’u aldığından bu yana Irak’ın siyasi haritası 
keskin bir biçimde değişti.”14

Barzani’nin bu açıklamaları ile Kandil ve 
PYD’nin açıklamaları aynıdır ve eş zamanlıdır. Ce-
nevre sürecinde PYD’nin, Kobani-Tel Abyad-Azez 
hattında “kantonal yönetim” ilan etmiş olmasının 
özel bir anlamı vardır.15  Evet, zamanlama olarak 
ABD buna karşı çıkmaktadır. Unutmamak gerekir 
ki “Büyük Ortadoğu Projesi”nde “Kürdistan hari-
tası” yer almakta, Türkiye-Irak-Suriye bölünmüş 
olarak gösterilmektedir. Bugün sorun, Irak ve 
Suriye’nin bölünmesi değil; ne zaman bölünecek-
leri ve pastadan kimin ne alacağıdır?

Türkiye’nin Cenevre Görüşmeleri’ne PYD’nin 
katılmasına şiddetle karşı çıkıp engellemesin-
den sonra PYD ve ABD tarafından oluşturulan 

Ronald Storrs Şerif Hüseyin’le Cidde’de, 12 Aralık 1916
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YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 
yöneticileri, aynı gün Başkan Barack Obama’nın 
IŞİD’le Savaş Koalisyonu Temsilcisi Brett McGurk 
başkanlığında, ABD, Fransız, İngiliz diplomat ve 
askeri yetkililerin yer aldığı heyet tarafından, 30 
Ocak 2016’da Rojava’da ziyaret edilmişler ve iki 
gün boyunca müzakerelerde bulunmuşlardır.16 
Aynı saatlerde ABD dışişleri bakan yardımcısı 
Tony Blinken de, PYD eş başkanı Salih Müslim’le 
Cenevre’de bir görüşme yapmıştır.17

Türkiye’nin “terör örgütüdür” dediği bir örgü-
te ABD’nin sahip çıkması, “Stratejik ortak” olarak 
kabul ettiğini ilan etmesi; buna karşılık Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın, “Senin ortağın kim, Ben mi-
yim terör örgütü mü?” sert çıkışı, “Stratejik ve mo-
del ortaklar”(!) arasında süren derin savaşın dışa 
vurmasından başka bir şey değildir. Model ortak 
ABD, her zamanki ihanetine bir yenisini eklemiş-
tir. Mesele budur.

Diğer taraftan; “İsrail Başbakanı Benjamin 
Netanyahu’nun özel temsilcisi Dore Gold; Tek se-
çenek Türkiye ile anlaşmak”(30.12.2015) tarzın-
da bir açıklama yapmış olmasına karşılık yaklaşık 
bir ay sonra İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon, 
“Türkiye’yi ‘DEAŞ’ı finanse etmekle’ suçlamıştır.” 
(27.01. 2016). Buna rağmen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İsrail, bölgede Türkiye gibi bir ülkeye 
muhtaçtır. Bizim de İsrail’e ihtiyacımızın olduğu-
nu kabul etmemiz lazım. Bu, bölgenin bir gerçeği-
dir.”(02.01.2016) tarzında bir konuşma yaparak 
İsrail’le yakınlaşmak gerektiğini ortaya koymuş-
tur.18 Türkiye’nin bu yaklaşımına karşılık Cenevre-
III’e gidilirken İsrail yönetimi, “Suriye’nin üçe 
bölünmesi”ni ve “Kürdistan’ın kurulması”nı açık-
tan seslendirmiştir.

Tam da böyle bir dönemde, İngiliz BBC’ye rö-
portaj veren PKK’lı Cemil Bayık’ın yaptığı açık-
lama, günümüzün Şerif Hüseyin’i rolüne PKK 
yöneticilerinin talip olduğu ve Şer ittifakının hi-
mayesine girmek istediği, PYD’nin Suriye’de sun-
duğu hizmeti, PKK’nın Türkiye’de sunabileceği 
şeklinde okunmalıdır19:

“Erdoğan’ı ve AKP’yi devirmek istiyoruz. Er-
doğan ve AKP devrilmedikçe, Türkiye asla demok-
ratik bir ülke olamaz… Mücadelenin bu aşama-
sında, gerillalarımıza yerine getirmeleri yönünde 
verilecek her emir meşru olacaktır.” (HDP Eş Baş-
kanı Figen Yüksekdağ, PKK kanalı Med Nuçe’de 
katıldığı programda: “Birleşirsek yenilmemiz 
mümkün değil. Alevi ile Kürt halkının mücadele-
sinin birleşmesinde ne engel var?”).

   Brüksel’de Otel Odasında Harita Çizmekten 
Brüksel’de PKK Çadırında Harita Çizmeye

Irak-Türkiye sınırı, İngiltere tarafından 
1924’de “Brüksel’de bir otel odasında çizilmiş”  
fakat resmiyet kazanması 1926 yılında olmuş-
tur.20  Brüksel, Belçika’nın ve AB’nin başkenti olup 
NATO’nun, birçok uluslararası kuruluşların ve 
şirketlerin de merkezidir. Türkiye’nin ve ABD’nin 
terör örgütü olarak kabul ettiği bir PKK’nın 
Brüksel’de çadır kurması/kurabilmesi nasıl müm-
kün olmaktadır/olabilmektedir. Bunun anlamı ne-
dir? Verilmek istenen mesaj nedir? 

Brüksel’in merkezinde PKK’nın çadır kurma-
sına müsaade edilmesi ile Türkiye’ye bir mesaj 
verilmektedir.  Mesaj, “İslâm coğrafyasında özel-
likle Irak Suriye düzleminde işlerimize karışırsan, 
PKK/KCK aracılığıyla Türkiye-Irak-Suriye hattı-
nı, “Büyük Kürdistan”  olarak yeniden çizeriz”dir. 
“Geri çekil, işlerimize karışma!” denmektedir.

Siyasi İktidarı İçerde Yalnızlaştırma Operasyonları

Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan 
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takı-
mı, Soros merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur. 
Bu, kadife darbelerin yönetimi anlamında ilk hal-
kayı oluşturmakta olup kadife darbenin muhata-
bı olan ülkelerin dışında bir merkezdir. Bu neden-
le hedef ülkelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde 
Kadife darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içe-
risinde varolan, o ülkenin vatandaşı konumunda-
ki Mason-Sabetayist-Siyonist işbirlikçilerden olu-
şan 2. derecede bir beyin takımı daha vardır. Bu 
iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/devle-
te karşı olan “gayrı memnun örgütleri”, bir “çatı 
kuruluş” etrafında(“Taşeron Yapı”) birleştirerek 
(yönetimin üçüncü halkası), ana stratejiyi ve ana 
stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar ara-

Brüksel’de PKK Çadırı
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cılığıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır. Taşeron 

yapıda yer alan kadroların/yöneticilerin tümü, bu 

işbirliğinden haberi olmayabilir; ya da ortak düş-

mana/rakibe karşı çıkar birliği olarak mesele-

ye bakabilirler. Taşeron yapı, ülkedeki tüm gay-

rı memnunları ya da önemli bir kısmını kuşata-

cak tarzda, öngörülen strateji ve taktikleri devreye 

sokmakta ve ona göre davranmaktadır.

Soros’un İsaac Alaton’un yaş gününe geldi-

ğinde “Biz Taksim’deki mağdurlara, mazlumlara 

destek verdik” demesi, birinci halkanın işin içinde 

olduğunu, Cem Boyner’in Taksim Gezi Parkı’na 

çıkıp Erdoğan’ın ‘çapulcular’ ifadesine karşı, “Ne 

sağcıyım ne solcu çapulcuyum çapulcu” demesi 

ve Koç grubunun “Taksim’deki otelini yabancı is-

tihbaratçılara tahsis etmesi, eylemcilere yemek ve 

sağlık malzemesi temin etmesi” ikinci halkanın da 

işin içinde olduğu anlamındadır. 

Diğer taraftan ABD’nin eski Ankara büyükel-

çileri CIA ajanı ve Siyonist ekip mensubu Morton 

Abramowitz ve Eric Edelman’ın,  yakın zaman-

da Washington Post’ta yayınlanan yazılarında, 

Türkiye’yi “terör ihraç eden ülke” olarak gösterip 

bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa et-

mesini isterken, diğer taraftan Erdoğan ile hükü-

metin arasını açmaya çalışmaktadır:

“Türkiye alevlendirdiği terörizmin tehlikeli 

misillemesini yaşıyor.”, “Türkiye ekonomik dur-

gunluk ve iç savaşa sürükleniyor.”, “Bu otori-

terliğin ve istikrarsızlığın sonuçları,  Türkiye’nin 

turizm endüstrisini kötü biçimde etkiliyor ve Tür-

kiye ekonomisinin geleceğinden kaygı duyan pek 

çok ekonomisti ve yabancı yatırımcıların gözünü 

korkutuyor.”

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın li-

derliğindeki Türkiye, durmadan otoriterliğe ve 

istikrarsızlığa gömüldü. Hükümetin Türkiye’nin 

yüksek tirajlı gazetesi de dâhil olmak üzere muha-

lif medya gruplarına el koyması Erdoğan’ın ülke-

sinin potansiyeline nasıl ihanet ettiğinin yalnızca 

son göstergesi. Açıkçası demokrasi, bundan böyle 

Erdoğan’la ilerleyemez. AKP’nin başlangıçta vaat 

ettiği dönüştürücü reformlar temel özgürlüklerin 

ve yasal hakların sistematik istismarına yol açtı. 

AKP’nin demokratik olmayan tavrına yol açan as-

keri nüfuzu ele geçirme çabası, siyasi rakiplerinin 

önüne konan sahte delillerin yer aldığı davalarla 

ortaya çıktı. 

Geçen sene AKP ve PKK arasındaki müzakere-

lerin çökmesi askeri çatışmayı yeniden canlandır-

dı. Güçlü, istikrarlı ve demokratik bir Türkiye’nin 

mümkün ve elzem olduğuna inanmaya devam 

edeceğiz. Ama bu, hükümetin bu hedeflere bağlı 

kalmasını ve kararlı olmasını gerekli kılıyor. Eğer 

Erdoğan ülkesine daha parlak bir gelecek hazırla-

mayı hâlâ istiyorsa, ya reform yapmalı ya da istifa 

etmeli.”21

28 Şubat postmodern darbesinin mimarı, 

Morton Abramowitz’in bugün bu ifadeleri kul-

lanmış olması, kadife darbenin beyin takımı olan 

Soros ve ekibinin görüşlerini dışa yansıtmak zo-

runda kaldıkları ve tüm mensuplarını cepheye sü-

rerek Türkiye’ye Erdoğan üzerinden savaş açtıkla-

rı anlamına gelmektedir. Ancak ABD’deki Siyonist 

lobinin Türkiye’deki siyasi iktidara açtığı savaşa, 

Amerikan Başkanı Obama, 18 Mart günü 2016, 

Atlantic dergisine verdiği röportajda, ‘Türkiye 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğu ve batı arasında 

köprü olacak ılımlı bir Müslüman lider olarak 

gördük, ama şimdi o, güçlü ordusunu Suriye’ye is-

tikrarı getirecek şekilde kullanmayı reddeden bir 

otoriter.’ diyerek üstü kapalı destek vermiştir.22

Diğer taraftan İsrailli General Yair Golan’ın 

Türkiye’ye dönük haddi aşan eleştiriler yapması-

nı, aynı amaca dönük olarak değerlendirmek ge-

rekir: “Türkiye’yi sorunlu bir kurum olarak görü-

yorum. Oldukça karmaşık ifadeleri var. Rusların 

da Türklerle yakın zamana kadar oldukça kar-

maşık muhabbetleri olmuştu. Halen de durum ay-

nıdır. Evet, kesinlikle ortada karmaşık bir durum 

mevcut…”, “Özellikle Müslüman Kardeşler etkisi 

altında güçlü İslâmi tercihi olan bir parti tarafın-

dan yönetildiği sürece Türkiye ve Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefetine maruz ka-

lınacağı açıktır…”, “Ben doğrudan bir düşmanlık 

içine girmek istemiyorum, bu akıllıca bir tutum 

olmaz. Türkiye halen güçlü ve büyük bir ülkedir.”23

Bugün Taksim kadife darbe sürecinin 13. 

aşaması diyebileceğimiz bir aşamada, Doğu ve 

Güneydoğu’da Terör eylemlerinin yoğunlaşma-

sı ve iç savaş görüntüsünün ortaya çıkması, An-

kara ve İstanbul’da art arda meydana gelen canlı 

bomba olayları bir güvensizlik ortamı inşa etmeye 

dönüktür. Türkiye Cumhuriyeti’nin merkezi/kalbi 

Ankara’da, 5 ay içerisinde 3, Türkiye’nin uluslara-



16

 Umran • Nisan 2016

G Ü N D E M   “YA KÛTÜ’L-AMÂRE KAZANACAK YA SYKES-PICOT KAZANACAK” 

rası özelliğe sahip en büyük ili İstanbul’da 2 can-
lı bomba vakasının art arda meydana gelmesi ile 
Türkiye’yi yönetenlere ve halka verilmek istenen 
mesaj, “Türkiye’ye siz hâkim değilsiniz, güç biz-
de, istediğimizi yaparız”dır. Bu mesajın halkta ve 
siyasi iktidarı destekleyen tüm kesimlerde yankı 
bulması ile bir çözülmenin başlatılması öngörül-
mektedir. 

Diğer taraftan İstanbul’daki iki canlı bomba 
olayının ortak özelliği, turistleri hedef almasıdır. 
Dünya kamuoyuna verilen mesaj, “Türkiye turizm 
için güvenli bir ülke değildir. Türkiye’ye gelme-
yin!” Bir taraftan Türkiye, mevcut siyasi iktidar 
tarafından yöneltilemiyor mesajı verilirken, diğer 
taraftan Türkiye’nin turizm gelirleri yok edilerek 
ülkeye ekonomik bir darbe vurulmak isteniyor. 
Akademisyenler bildirisini hazırlayan ekibin, di-
ğer ülkelerdeki akademisyenlere, “Türkiye güvenli 
değildir, o nedenle akademik toplantıya gelme-
yin!” çağrısı yapması aynı amaçlıdır. Kadife dar-
beci ekiple ortak hareket edilmektedir. Morton 
Abramowitz ve Eric Edelman’ın Türkiye’nin tu-
rizminin çöktüğünü seslendirmesi, uygulanmakta 
olan stratejinin bir sonucu olarak değerlendiril-
melidir. Joe Biden’in Türkiye’de yaptığı temaslar 
ve açıklamalar Türkiye’ye meydan okuma olarak 
değerlendirilmelidir. Çünkü Türkiye’nin ak dedi-
ğine Biden kara demiştir. Türkiye’nin vatan haini 
ilan ettiklerini o kahraman olarak açıklamıştır. 
Türkiye’nin terörist dediklerini o stratejik ortak 
olarak kabul ettiklerini söylemiştir.

Ayrıca İstanbul’da hedef alınan turistlerin Al-
man ve İsrailli olması, Almanya ve İsrail ile ilgili 
bir mesaj boyutunun olduğunu göstermektedir. 
Belki de son zamanlarda Almanya ve İsrail’le baş-
latılan yakınlaşma engellenmek istenmektedir.

Brüksel’deki Bombalar                                       
Küresel Derin Devletin Savaş İlanı mıdır?

Türkiye’deki canlı bomba, silahlı terör eylem-
leri ile Fransa ve Brüksel’deki canlı bomba, silah-
lı terör eylemleri arasında, Irak-Suriye-Türkiye 
denkleminde arka planda yürütülen savaşın bir 
ilişkisi vardır. Muhtemelen Irak-Suriye düzlemin-
deki paylaşım kavgasında, ABD, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Rusya ve İsrail/Siyonizm arasında derin 
ihtilaflar bulunmaktadır. Terörle Fransa ikna edil-
meye çalışılmaktadır. Türkiye ise Batının bu coğ-
rafyaya müdahale etmesine, Irak ve Suriye’nin bö-
lünmesine karşıdır. Şer ittifakı, yukarıda ifade etti-
ğimiz projeler kapsamında bu coğrafyanın bölün-
mesini istemektedir.  O nedenle Türkiye devre dışı 
bırakılmaya çalışılmaktadır. 

Kantonal/özerk fedaratif yapı ile bölünme ara-
sındaki farkı göz önüne aldığımızda, zamanlama 
itibarıyla Irak ve Suriye’nin bölünmesini ABD 
Obama yönetimi istememekte; İsrail/Siyonizm ve 
İngiltere(!) ise istemektedir. O nedenle ABD seçim 
sürecinde Amerikan milliyetçileri WASP’çılar ile 
Necon-Siyonist-İngiliz İttifakı arasında varolan 
gizli savaş, Brüksel’de bombalarla dışa vurmuştur. 
ABD’deki seçimler, bombalar üzerinden şekillen-
dirilmeye çalışılmaktadır. Kim bilir, 11 Eylül İkiz 
Kulelerin intikamı alınmaktadır.

23 Kasım 2013’ü 24 Şubat 2016’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer ant-
laşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansımala-
rı Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meyda-
na getiriyor.

Türkiye’deki canlı bomba, silahlı terör eylemleri ile Fransa ve Brüksel’deki canlı 
bomba, silahlı terör eylemleri arasında, Irak-Suriye-Türkiye denkleminde arka plan-
da yürütülen savaşın bir ilişkisi vardır. Muhtemelen Irak-Suriye düzlemindeki payla-
şım kavgasında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve İsrail/Siyonizm arasında 
derin ihtilaflar bulunmaktadır. Terörle Fransa ikna edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye 
ise Batının bu coğrafyaya müdahale etmesine, Irak ve Suriye’nin bölünmesine karşı-
dır. Şer ittifakı, yukarıda ifade ettiğimiz projeler kapsamında bu coğrafyanın bölün-
mesini istemektedir.  O nedenle Türkiye devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır.

Brüksel, Terör Eylemi
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Sonuç:                                                               
Kûtü’l-Amâre Kazanacak

Türkiye PKK-IŞİD kıskacına alınmak isten-
mektedir. Türkiye meseleyi, terör bağlamında ele 
aldığı sürece, gerçekleri bulma şansı olamaya-
cak ve gerekli tedbiri alamayacaktır. Türkiye’de 
vekâlet savaşları yapılmaktadır. Vekâlet savaşla-
rı PKK, DHKPC, PYD, TİKKO, TKPML ve IŞİD 
aracılığıyla icra edilmektedir. Ayrıca Mason-
Sabatayıst-Boğazın Baronları ve bunların giz-
li ortaklarından oluşan bir iç şer cephesinin oldu-
ğu unutulmamalıdır! Karanlıktaki güç, şer ekseni 
dediğimiz ABD-İsrail/Siyonizm-İngiltere-AB ek-
senidir. Rusya buraya sonradan dâhil olmuştur. 
Rusya’nın bu ittifaktan koparılması tarihi bir zo-
runluluktur. Bu nedenle, Türkiye İran’la diyalogu-
nu daha da artırmalı ve bölgede bir geniş cephe 
hareketi kurmalıdır. 

Amaçları,  Türkiye’yi, Irak-Suriye meselesin-
den uzaklaştırıp hem kendi içine kapatmak hem 
Suriyeleştirmek ve hem de öncelikli olarak/ilk 
adım olarak zihnen bölmektir.  Herkesin bunu gör-
mesi ve sorumlu davranması gerekmektedir. 

ABD, ikiyüzlüdür, dost değil düşmandır. Si-
yasetçiler, ABD’yi “model ortak”, stratejik ortak”, 
“dost” olarak takdim etmekten vazgeçmelidirler. 
Gönüllü kuruluşlar tarafından ABD ve NATO üs-
lerinin kapatılması için geniş bir kampanya açıl-
malıdır. Kampanyanın etki gücü, şer ittifakı üze-
rinde yıkıcı olacaktır.

Hem Türkiye’yi yönetenler hem de parlamen-
to dışında siyaset yapan Gönüllü kuruluşlar/Ce-
maatler/Hareketler, şer ittifakının Türkiye’ye karşı 
birlikte hareket etmesine; Türkiye içinde işbirlik-
çiler bulmasına mani olucu politikalar geliştirmeli 
ve dayanışma içerisine girmelidirler.  Unutulmasın 
ki siyaset, çare bulma ilmidir, herkesle ve her ke-
simle savaşmak iyi bir siyaset değildir.

Şer ittifakına karşı bu ülkeyi, bu milleti seven 
herkesle, yerli olan herkesle, her kesimle, her ya-
pıyla, toplumun genelini kuşatacak, seviyeli, is-
tikrarlı bir Birleşik Cephe Hareketi kurulmalıdır.  
Şer ittifakının beli kırılmadan, işbirlikçileri tasfiye 
edilmeden, ne getirip ne götüreceği enine boyuna 
tartışılmadan, parlamentodaki sayısal çoğunluğa 
güvenerek, Başkanlık sistemini, gündemin birinci 
maddesi yapmanın doğru bir yaklaşım olup ol-
madığı öncelikle tartışılmalıdır. Süreç, ikna etme 
üzerine kurulmalıdır.

Ülke içinde derleyici, toparlayıcı, birleştirici 
olacak, ilk sözü değil, son sözü söyleyecek olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır. Bu ülkenin 
buna ihtiyacı vardır. Henüz vakit varken.  Unut-
mayın, “her gecenin bir gündüzü vardır.” Unut-
mayın, “bir gece iki gündüz arasındadır.” Ve 
unutmayın, “gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler 
kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerin-
den oynatacak da olsa, Allah katında onlara ha-
zırlanmış düzen vardır.”(14 İbrahim 46)

Evet onun için Kûtü’l-Amâre kazanacak!...
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İ stanbul’daki intihar saldırısı-
nın bir sonraki günü Siyonist 

medya saldırıda öldürülen 3 İsra-
illinin hüznü ile Erdoğan’ı bu işe 
bulaştırma isteği arasında şaşkın-
dı. Sonuç saldırıyı ve önceki sal-
dırıları bu adama karşı kışkırtmak 
için kullanmak oldu. Onu DAEŞ’le 
işbirliği yapmakla suçladılar. Ey-
lemi yapanın Ankara saldırısı ve 
önceki başka saldırılarda olduğu 
gibi PKK’lı değil, DAEŞ’li olması 
sürprizdi. 

Erdoğan’ın farklı bölgesel ve 
uluslararası çevrelerden kapsam-
lı bir saldırı ve komploya maruz 
kaldığını söylemek zor değil. Mül-
teciler anlaşmasıyla ilgili konuda 
Avrupalılarla yaşananlar zorun-
lu bir tercihti. Washington’a ge-
lince; Obama’nın uzun ‘Atlantik’ 
söyleşisinde söyledikleri bu ada-
ma yönelik Amerikan yaklaşımı-
nı yansıtıyor. ABD, Türkiye’nin 
Suriye’de mültecileri almak için 
tampon bölge kurulması düşün-
cesine karşı çıktı. 

Türkiye ile İran arasındaki eko-
nomik ilişkiler iki ülke arasındaki 
korkunç gerginliği yalanlamıyor. 
İki ülke Suriye’de Kürt federas-
yonuna karşı çıkılması noktasın-
da hemfikirler ancak PKK’daki 
aşırı unsurların İran’la bağlan-
tıları olduğu kesin gibi. Tahran 
Erdoğan’ın Suriye’deki tutumunu 
değiştirmesi yönünde baskı yap-
mak için bu örgütü kullanıyor. 

 Yaşananlar okunduğunda 
Erdoğan’ın hâlâ siyasi pragma-
tistlik ve klasik çıkarcı dil anlamın-
da siyasi tutumlardan çok ilkesel 
tutumların bedelini ödediği söyle-
nebilir. 

İlkesel tutumlar serisi 
Suriye’de başlıyor. Türkiye’nin Su-
riye rejimi ile güçlü ilişkileri var-
dı. Çatışmaların getirecekleri mu-
sibetlere karşın ekonomik çıkar-
ları vardı. Ancak tercihini halkın 
yanında kullandı. Buna rağmen 
Beşşar’a karşı hayata geçirmedi-
ği birçok tehdidi sebebiyle alaya 
alınmaktan kurtulamadı. Oysa bu 
kimseler Erdoğan’ın diledikleri ka-
rarı alan ve yapan başkaları gibi 
kendi ülkesinde mutlak/dikta bir 
yönetici olmadığını görmüyorlar. 
Aksine Erdoğan kendisini seçim 
sandıkları kanalıyla insanlara su-
nuyor. Sadece halkının yarısının 
oyunu aldığı bölünmüş bir ülkeyi 
yönetiyor. Tüm dünyanın izlediği 
şaşırtıcı başarılar elde etti. Ayrıca 
orduya ve istihbarat organlarına 
da üçüncü dünya ülkeleri yöneti-
cileri gibi henüz tamamen hâkim 
değil. 

Bir diğer ilkesel tutum ise Mavi 
Marmara gemisiyle ilgili. Bura-
da güçlü tepkisi vicdanının ifade-
sinden başka bir şey değil. Siyo-
nist devletin küstahlığını görmez-
likten gelerek önceki dönemler-
de miras kalan Siyonist oluşumla 

ilişkilere karşı çıktı. Siyonist oluşu-
mun yöneticileri Erdoğan iktidar-
dayken ilişkilerin düzelmeyeceği-
ni söyleyip duruyor. Yani onun 
döneminin sonlandırılmasına bel 
bağlıyorlar.  Erdoğan’ın ilkesel tu-
tumunun üçüncüsü Mısır’a yöne-
liktir. Mısır bölgenin üçüncü bü-
yük ülkesidir. Burada da Erdoğan 
pragmatist siyasi tutumdan çok 
vicdanını sesini dinledi.  

Peki, tüm bu tutumlardan do-
layı yaşanan zararlardan sonra 
yöntem değişecek mi? Öyle gö-
züküyor. Ülkelerin politikaları bi-
reylerden ziyade değişim güçleri-
nin politikalarıyla ilgili farklı bir rit-
mi dayatıyor. Ayrıca Erdoğan içe-
rideki sorunlarla mücadelede ka-
demeli bir yöntem izlediğini gibi 
dış politikada da durum böyle 
bir dayatmada bulunacaktır. Gö-
rünen o ki Erdoğan şahsi olarak 
geri adım atmak yerine bu duru-
mu hükümete veya partisine bı-
rakmayı tercih edecektir. 

Tüm bunlara rağmen, böl-
ge gelişmelerinden sadece 
Türkiye’nin muzdarip olmadığı 
söylenmelidir. Zikrettiğim ülkeler 
de dâhil herkes bölgesel sorunlar-
dan muzdariptir. Sadece Siyonist 
oluşumun ve emperyalist güçle-
rin istifade ettiği bu kan kaybını 
durduracak anlaşmalara gidilme-
lidir. Peki, ne zaman? Hiç bilmi-
yoruz. 

(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 22 
Mart 2016)

ERDOĞAN İKİ ATEŞ ARASINDA
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)

 ORTADOĞU'DAN
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İ ki gün önce Brüksel’deki te-

rör haberleriyle uyandım. 

Bahreyn’in İngiltere Büyükelçi-

si Şeyf Fevaz Bin Muhammed 

Al-Halife’nin sponsorluğunda 

‘Ortadoğu’da Terör Tehlikesi’ ko-

nulu konferansa katılmak üzere 

evden ayrıldım. Konferansı terör-

le mücadeleye önem veren Quil-

liam Düşünce kuruluşu tertipledi. 

Ofisime geçmek ve Belçika olayla-

rını takip etmek için konferansın 

bitmesini bekledim. 

Ortadoğu’da dünyayı saran iki 

terör vardır. İsrail terörü, İslâm ol-

duğunu iddia eden grupların terö-

rü. İslâm ve Müslümanlar onların 

eylemlerinden beridir. 

Brüksel’de havaalanı ve met-

roda 34 masum insan öldürüldü 

ve yaklaşık 200 kişi de yaralandı. 

Çinli ve Japon turistin veya işine 

giden memurun günahı ne? 13 

Kasım’daki Paris patlamaları se-

bebiyle aranan bir numara isim 

Salah Abdusselam’ın tutuklan-

masından birkaç gün sonra terör 

Brüksel’i vurdu. 

Charlio Habdo’ya yönelik saldı-

rı terördür. Keza spor salonu sal-

dırısı ve tiyatro patlaması, Şarm 

Şeyh’ten Rusya’ya dönen yolcu 

uçağı saldırısı da öyle. Çoğunlu-

ğu Ortodoks Hıristiyan olan Rusya 

halkı Arapları desteklemektedir. 

Örneğin Lübnan’ı ele alacak olur-

sak Trablus, Beyrut ve Sayda’da 

hem Sünni Müslümanlar yaşar 

hem Ortodoks Hıristiyanlar. 

DAEŞ Müslümanları öldüren 

veya kız çocuğuna tecavüz eden 

terör hareketidir. Nusra ve tüm 

kollarıyla el-Kaide örgütü gibi. 

Keza Ensar Beyt-i Makdis örgü-

tü de. Bu teröristler kendilerinin 

Müslüman olduğunu iddia ediyor-

lar ve ardından Müslüman Mısırlı 

askerleri öldürüyorlar. 

Brüksel’deki terörün arkasında 

DAEŞ olduğunu duydum. Hava 

alanında intihar saldırısı düzen-

leyen iki kardeş öldü. Metro sal-

dırısını yapmakla suçlanan üçün-

cü sanık tutuklandı. Üç isim de 

Afrika’nın kuzeyinden. Brüksel’de 

masum insanların öldürülmesi 

hangi davaya hizmet eder?  Yaşa-

nan bu terör, göçmenlerin ve sı-

ğınmacıların gönderilmesini iste-

yen talepleri arttıracaktır. Kentin 

Müslüman sakinleri sanki terör ey-

lemini yapmış gibi suçlanacaktır. 

Brüksel güzel bir şehirdir ve 

birçok kez ziyaret ettim. Kent 

Arap ülkeleri ile AB arasında diya-

log konulu ve dünyadan 300 ki-

şinin katılımıyla yapılan büyük bir 

konferansa ev sahipliği yapmıştı. 

Şimdi okuyucunun, aynı şehir-

de masumları öldüren, İslâm ve 

Müslümanları lekeleyen teröristler 

ile barışı inşa etmeyi, insan hakla-

rı, ekonomik kalkınma ve karşılık-

lı uzlaşıyı arayan, birlikte yaşam ve 

hoşgörü isteyen öğrenciler arasın-

da karşılaştırma yapmasını istiyo-

rum.  

Şeyh Fevaz misafirliğinde-

ki Londra konferansı bu türden-

di. Üst düzey diplomatlar, siyaset-

çiler ve gazeteciler katıldı. Arala-

rında Suudi Arabistan Büyükel-

çisi Muhammed Bin Nevaf’ı gör-

mek beni mutlu etti. Konuşmacı-

lar, petrol kaçakçılığı yapan, tari-

hi eserleri imha eden ve çocuklara 

tecavüz eden sözde İslâm Devleti 

DAEŞ gibi cihat sancağı altında fa-

aliyet gösteren aşırı örgütleri mer-

cek altına aldılar. 

Benim farz bildiğim cihat, 

Müslüman beldesi işgal edildi-

ğinde veya sömürüldüğünde ge-

çerlidir. Düşmanlar uzak Müslü-

man bir ülkeye saldırırlarsa farz-ı 

kifâyedir. Müslüman o ülkenin 

halkının kurtuluşu için mücade-

le eder. Yapmasa da mazur görü-

lebilir. Saygın, özgür bir ümmetin 

oluşması için İsrail ve DAEŞ terö-

rünü ortadan kaldıracağımız günü 

görene kadar yaşamak istiyorum. 

(El-Hayat gazetesi, 24 Mart 

2016)

BRÜKSEL TERÖRÜ MÜSLÜMANLARIN DA FELAKETİ
Cihad EL-HAZİN 
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M ısır eski Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek, istihbara-

tının Sudan ordusu içinde hazırla-
dığı darbe haberini beklerken Ge-
neral Ömer Hasan el-Beşir, Dr. Ha-
san Turabi ile 30 Haziran 1989’da 
yapılacak ortak darbe üzerinde 
anlaşmaya varmak için seferberlik 
halini kullandı. 

Beşir’in parti liderleri arasında 
yayılan nefret sebebiyle başarıdan 
emin olmasıyla birlikte Sudan’daki 
milli kurtuluş devriminin teorisyeni  
olan ortağı Hasan Turabi’nin ken-
disine sağladığı halkçı örtüye ihti-
yacı vardı. 

Sudan Televizyonu Beşir yöne-
timindeki bazı subayların iktida-
rı ele geçirdiğini ilan etmesinden 
itibaren Turabi’ye yönelik komp-
lo eğilimi kendini gösterdi.  Beşir 
25 yıl boyunca Turabi’yi kendisi-
ni devireceği endişesiyle iktidar-
dan uzak tutmaya çalıştı. Turabi 
birçok kez halktan güç almak ye-
rine orduya dayanarak hata etti-
ğini itiraf etti. Bir defasında ‘aske-
ri darbelerden anlamlı bir ders al-
dık’ demişti. 

Bu ifadeden anlaşıldığı üzere 
taktiksel hatanın acısı ömrünün 
son gününe kadarki faaliyetleri-
ne hâkim oldu. Her hangi bir ül-
kede ordulardan bahsetse hemen 
olumsuz etkileri görülürdü. Bu dü-
şüncesinin en büyük örneği Suri-
ye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e, 
intikam eylemlerinden kurtulma-
sı için iktidarı bırakması gerektiği 
çağrısıdır. Keza Esed’e seçimlerin 
yapılacağı, askeri yönetimle değil 
de halkın yönetimiyle son bulacak 
modern anayasanın yazılacağı ge-
çici hükümet düşüncesini destek-
lemesi öğüdünde bulundu. 

Turabi İran Devrimi’ni de eleş-
tirdi. Zira ona göre devrim eski çiz-
gisinin dışına çıktı. Mezhebini gör-
mezden gelip Paris ve Tahran’da 
Humeyni’yi ziyaret ettiği için hayal 
kırıklığına uğradığını belirtti. Dev-
rime olan hayranlığını ifade etmiş-

ti ancak çok geçmeden İran İslâm 
Devrimi’nin mezhepçiliğe boğul-
duğunu ve Beşşar Esed rejiminin 
düşmesini engellemek için aske-
ri olarak müdahale ettiğini anladı. 

Turabi önceki hükümetlerin 
çoğunluğuyla birlikte iktidara pra-
tik olarak katılmıştı ancak Beşir 
darbesine katılımı onu iktidardan 
uzaklaştırdı. Bu da kendisini mu-
halefetin iştahını kabartacak ki-
taplar çıkarmaya teşvik etti.  

Turabi neredeyse her yıl yeni 
bir kitap çıkardı. Bunlardan en 
önemlileri şunlar:  Birlik ve Hürri-
yetin Sorunları (1980), Fıkıh Usu-
lünün Yenilenmesi (1981), İslâm 
Düşüncesinin Yenilenmesi (1982), 
Modern İslâm Devletinin  Sorun-
ları (1983), Dinin Yenilenmesi 
(1984), İslâm Yasama Metodolo-
jisi (1987) ve İslâm’da Siyasi Te-
rimler (2000). Bu kitaplara ilave-
ten Turabi insan hayatında önem-
li sorunları konu alan kitaplar çı-
kardı. Bunlar; Din ve Sanat, Dini 
Öğretiler ile Toplumun Gelenek-
leri Arasında Kadın, İman ve Ha-
yata Etkisi, Namaz Dinin Direği. 

Sudan halkı Turabi’nin önce 
babasının evinde ve ardından ülke 
içinde ve dışındaki üniversitelerde 
silahlandığı ilmi ve kültürel arka 
planın böyle seçkin bir şahsiyeti 
ortaya çıkardığında hemfikir.  Tu-
rabi Hartum Üniversitesi’ndeki hu-
kuk eğitiminden sonra 1957’de 
Oxford Üniversitesi’ne girdi ve 
yüksek lisans, 1964’te Sorbon 
Üniversitesi’nde doktora yap-
tı. Arapça, İngilizce, Fransızca ve 
Almanca biliyor. Sudan’a döner 
dönmez Hartum Üniversitesi’nde 
hoca oldu. Ardından hukuk fa-
kültesi dekanlığına atandı. Siya-
si talepleri onu üniversite ve eği-
tim çevresinden kopardı ve olduk-
ça hassas bir dönemde uluslarara-
sı atmosferin ortasına koydu. Uz-
manlık alanı sebebiyle adalet ba-
kanı oldu. 1988’de dışişleri baka-
nı oldu. 7 yıl sonra da parlamento 
başkanlığına seçildi. 

Parti faaliyetleri açısından Tu-
rabi hayatını İslâmi hareketin dü-
şüncelerinin yayılmasına ada-
dı. Faaliyetlerine İslâmî Sözleşme 
Cephesi üyeliği ile başladı. Bu cep-
he, Sudan İslâmî Hareketi’nin kur-
duğu, Müslüman Kardeşler dü-
şüncesini taşıyan ilk partisidir. Tu-
rabi bu cephenin 1964’te genel 
sekreteri oldu. 

Cafer Numeyri’nin yaptığı 
darbeden sonra Turabi de dâhil 
İslâmî Sözleşme Cephesi’nin üye-
leri tutuklandı. Cezaevinde 7 yıl 
kaldı. İslâmi Hareket’in Numeyri 
ile 1977’de uzlaşması sonrası ser-
best bırakıldı. 

İslâmî yayılma ve Numeyri’nin 
iktidar endişesi sebebiyle 1983’te 
İslâm şeriatı yasaları getirildi. Nu-
meyri kendisinin dindar bir lidere 
dönüştüğünü açıklamak istedi an-
cak halk bu dönüşüme ikna olma-
dı. Özellikle de Falaşaların İsrail’e 
gönderilmesi anlaşması Arap dün-
yasında gürültü kopardı. Numey-
ri bunun üzerine günlük protesto-
larla mücadele etmek için parla-
mentoyu feshetmek zorunda kal-
dı. Bu gösteriler 1985’te devrilme-
sine götürecek halk devrimine dö-
nüştü. 

Bu karışık dönem akabinde 
Turabi Milli İslâm Cephesi’ni kur-
du. Haziran 1989’da Sadık el-
Mehdi hükümetine karşı aske-
ri darbede bulunmak için Beşir’le 
ittifak kurdu. Oysa Turabi Sadık 
el-Mehdi’nin kız kardeşi Visal el-
Mehdi ile evliydi. 

Turabi gizemli bir şahsiyet ola-
rak nitelenir. Bazıları onu medyayı 
harekete geçirme noktasında usta 
bir siyasetçi ve kitleler üzerinde et-
kili bir hatip olarak görür. Hasım-
ları onu sınırsız arzuları olan, desi-
se ve komplo kurma deneyimine 
sahip doyumsuz bir şahıs olarak 
görüyor. Bu kesim onu Ehli Sün-
net icmasının dışına çıkan fetvalar 
vermekle suçluyor. 

Sudanlılar Turabi’nin şahsiye-
tini değerlendirirken de farklı dü-
şünmekteler. Ayrıca ölümünden 
sonra onun siyasi ve kültürel mi-
rasını tanımlarken de ayrı düştü-

TURABİ VE BEŞİR’LE İKTİDAR ORTAKLIĞI
Selim NASSAR 
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ler. Bazıları onu çalışmaya azim-
li bir insan modeli olarak gör-
mekteler. Turabi geçen cumarte-
si sabahı parti binasındaki ofisin-
de çalışırken vefat etti. Abdulva-
hid Muhammed Nur liderliğinde-
ki Sudan Kurtuluş Ordusu Hare-
keti taziyesini sundu ancak proje-
sini,  ülkenin uçuruma sürüklen-
mesinin ve parçalanmanın birinci 
suçlusu olduğu için eleştirdi. 

Bu zor zamanda Turabi’nin 
ailesi Devlet Başkanı Ömer el-
Beşir’in cenazenin başında olma-
sını bekledi ancak Jakarta’ya git-
mek üzere ülkeden ayrılması se-
bebiyle yerine Bekri Hasan Salih 
katıldı. Bu mazeret Sudan halkını 
ikna etmedi. Beşir, Turabi yanlıla-
rının saldırısına uğrayabileceği bir 
cenazeye katılmamak için Jakar-
ta toplantısını fırsat olarak gördü. 

Turabi’nin yürüyüşüne eş-
lik eden Sudanlı yazarlar 
Turabi’nin Muhammed Bin Sey-
yid Abdullah’ın 1844 yazında 
başlattığı “Mehdi Devrimi”nden 
çok etkilendiğini belirtiyorlar. Tu-
rabi, Mehdi’nin yolunu takip ede-
rek, ondan ilhamla planını yaptığı 
halk devrimi düşüncesini oluştur-
du. Birkaç yıl önce Beşir’le uzlaş-
mayla ilgili görüşü sorulduğu za-
man bu uzlaşmayı reddetmiş ve 
Beşir’in tutuklanıp Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne teslim edil-
mesini istemişti.  

Cevabının detayında Turabi 
“Beşir’in, Numeyri’nin ve parti-
sinin üyelerinin akıbetine, Arap 
Baharı’na, Hüsnü Mübarek, Ali 
Abdullah Salih, Muammer Kad-
dafi ve ülkelerini havuç ve sopa 
politikasıyla yöneten başka lider-
lere karşı yıkıcı sonuçlarına bak-
ması gerekir” demişti. Sudan’ı 
1989 yılından beri havuç ve sopa 
politikasıyla yöneten Beşir mode-
li, beklenen Mehdi rolünü oyna-
maya çalışan ortağı Turabi’nin 
yönetiminden kurtarmış oldu.  

(El-Hayat gazetesi, 12 Mart 
2016)

M ısır’ın seçilmiş meşru cum-
hurbaşkanı Muhammed 

Mursi’ye darbe yapan Mareşal 
Abdulfettah Sisi dini bir devrim 
ve dini söylemin yenilenmesini is-
temişti. İşin aslı Sisi’nin istediği 
devrim İslâm’a karşı bir devrimdir. 
Mısır’ın Arap-İslâm kimliğini par-
çalamaya çalışmakta ve bu planı 
ayan beyan hayata geçirmektedir. 
Bu yüzden sözde adalet bakanı 
Ahmed Zind gibi haydut bir ismin 
Hz. Peygamber’i hapse atmakla 
tehdit etmesi ve Hz. Peygamber’e 
bir sanık gibi muamelesi hiç de şa-
şırtıcı değil! 

Twitter ve facebook kullanıcı-
larının ‘Zındık’ adını verdiği ve sos-
yal paylaşım sitelerinde bu isimle 
Hashtag açtığı Zind, Sisi darbesi 
döneminde Mısır’ın geldiği duru-
mu ifade ediyor. Sisi Mevlit kandi-
linde İslâm ve Müslümanları tüm 
insanlığı tehdit etmekle suçladı. 
Tam olarak şöyle dedi: “Tüm dün-
yaya düşmanlar. 1,5 milyar müs-
lüman 6 milyarla savaşıyor. Bu 
mümkün değil. Dini bir devrime 
ihtiyacımız var.” Başta İbrahim 
İsa, İlham Şahin, Fatıma Naut ve 
başarısız sanatçı Buse bu açıkla-
manın üzerine atladı. Buse “Niye 
Hz. Muhammed insanların en şe-
reflisi” demişti. Büyük deccal Sa-
deddin el-Hilali daha da ileri gide-
rek Sisi’yi Allah’ın resulü olarak ni-
teledi. Eski içişleri bakanı Muham-
med İbrahim’e de aynı niteleme-
de bulunmuştu. Sisi yanlısı bir te-
levizyon kanalında spiker Sisi’yle 
ilgili olarak -Hz. Peygamber’in vas-
fı olarak ifade edilen- ‘güzel ah-
lakı tamamlamak için gönderildi’ 
dedi. Toplantılardan birinde kadı-
nın biri ‘sen sadık eminsin’ dedi. 
Sisi ‘güçlü emin’ olmaya çalıştığını 
söyleyince kadın ona üç peygam-
ber Hz. Muhammed, Musa ve 
Yusuf’un vasfı olan “hafız âlim” 
dedi. Ancak turpun en büyüğü 

Sisi yanlısı Fecr gazetesinden gel-
di. Gazete ‘Sisi Allah’la iki kez gö-
rüştü’ diye yazdı. İslâm’a ve İslâm 
inancına yönelik açık meydan 
okuma ve düşmanlık bu. 

 Zind Sisi’nin kolladığı haydut-
lardan sadece biri. Zind ‘Müslü-
man Kardeşler’den 400 bin kişi 
öldürülmedikçe kalbindeki ateşin 
sönmeyeceği’ yönündeki tehlike-
li açıklamaların sahibidir. Ayrıca 
‘bizler yeryüzünün efendileriyiz. 
Bizim dışımızdakiler köledir’ dedi. 

Sisi İslâm’a ve 1,5 milyar 
müslüman’a dil uzatıyor ve onları 
insanlığın düşmanları olarak nite-
liyor. Yandaşları Adil Hamuda ve 
Sadeddin el-Hilali Allah’a dil uzatı-
yor. Zind Hz. Peygamber’e dil uza-
tıyor ve toplu ölüm çağrısı yapı-
yor. İbrahim İsa İslâm şeriatına dil 
uzatıyor. Fatıma Naut Allah’ın Hz. 
İbrahim’e İsmail efendimizi kur-
ban etmesi emri vermesini ‘kâbus’ 
olarak niteliyor. Yusuf Zeydan İsra 
ve Miraç kıssasının uydurma ol-
duğunu ve Filistin’de Mescid-i 
Aksa’nın bulunmadığını ifade 
etti. Eğitim Bakanlığı’ndaki yetkili-
ler İslâmî kitapları yakıyor,  eğitim 
metotlarından  ‘cihat ve Yahudi 
karşıtlığını’ çıkarıyorlar. 

Bu Sisi’nin bizzat başını çekti-
ği İslâm’a yönelik savaştır. Zind ise 
bu savaşta askerlerden biridir. Bu, 
Mısır’ın kimliğine, tarihine, inancı-
na ve İslâm’ına açılmış bir savaştır. 
Darbenin asıl projesi budur. Yine 
bu, Mısır’ın coğrafi olarak parça-
lanması öncesinde kültürel ve dini 
olarak bölünmesidir. 

(Katar eş-Şark gazetesi, 15 
Mart 2016)

SİSİ’NİN İSLÂM’LA SAVAŞI
Semir EL-HİCAVİ 
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A nkara’da ve aka-
binde İstanbul’da 

yapılan saldırı her 
koşulda acıma duy-
gusundan yoksun ve 
kör bir intikam duy-
gusu ile gerçekleşmiş 
gibi görünüyor. Üste-
lik hedef olarak alı-
nan şey sıradan insanlar, içlerinde belki de Kürtle-
re karşı yapılan haksızlıklara oldukça kızgın olan 
gençlerin de olabilme ihtimali ya da İsrail devle-
tinin faşist ruhunu onaylamayanların da olabilme 
olasılığı bu anonim terör ediminin mantıksız bir 
bedeli. Bu yazı yazıldığı esnada İstanbul saldırı-
sının failinin bir IŞİD mensubu olduğu kesinleş-
tirilmişti. Ama ben daha önce IŞİD ve terör iliş-
kisi üzerine iki yazı yazdığım için bu yazıda ge-
nel terör analizinin ele alacağım ve bunların An-
kara katliamının failleri olan TAK ve PKK üzerine 
yoğunlaşacağım.

Bu eylem uzun bir aradan sonra PKK tarafın-
dan gerçekleştirilen ilk terör eylemi olarak hafıza-
lara kazınacak. PKK artık bir isyan hareketi olarak 
görülüyordu, bu eylemle tekrar bir silahlı direniş 
örgütü olarak değil bir terör örgütü olarak anıla-
cak. Okurlarım bilirler kavramları yerinde kullan-
maya ve bu bağlamda kavram ne ise onu kullan-

maya özen gösteri-
rim, dahası öyle her 
şiddet eylemi için de 
iktidarların hoşlan-
madığı muhalifleri-
ni damgalamak için 
kullandığı terör ör-
gütü damgasını vur-
mam. Terör ya da öz 

Türkçe kullanımı ile yıldırı konusunda sözlükler-
de yapılan tanımları esas alıyorum. Bu sözlükler-
de terör konusunda kerteriz noktası kabul edilen 
tanım ise sivillerin ya da sıradan halkın hedef kap-
samına alınması. Kendi siyasi amaçları için belirli 
siyasi hedefleri vuran bir örgütlenme için kullanı-
lacak nesnel tanım bunun bir siyasi şiddet örgütü 
olduğudur. Ama siyasi hedeflerden ilgisiz sıradan 
insanlara yönelik saldırılar aşamasına geçilmiş ise 
orada artık bir terör durumundan söz edilebilir ve 
bunu yapan örgütlenme için de terörist tanımla-
ması yapılabilir. Bu eksende TAK kesin olarak bir 
terörist örgüt, TAK’ın kanlı eylemini, bu saldırıyı 
meşru göstermek için bin dereden bahane getir-
me telaşına giren ve bu anlamda TAK için bir per-
deleme fonksiyonu icra eden PKK da bu saldırı ile 
terör örgütü niteliği kazanmış oldu. Oysa bir dö-
nem terörist yöntemleri kullansa da bundan dola-
yı özeleştiri yapıp silahı zorunlu kalındıkça baş-

İntihar eylemciliği geleneksel devrimci halk savaşı ya da kent gerillası tipindeki 
siyasî eylemlere galebe çalmış durumda. Elde edilen başarı ve ucuz maliyet bu 
eylemleri “verimli” kılmakta. Yani bir yerde terör örgütleri şirketlerinkine benzer 
biçimde en az maliyetle en fazla (siyasi) kâr elde etmeyi önemsiyorlar. Tam da bu 
yüzden “başarı”sı ve “etkililiği” nedeni ile bu türden eylem çok yayınlaşmış durumda.

Dilaver DEMİRAĞ

Vicdan ve Akıl:
Terörün Akılsız Aklı Nelere Gebe?

“Bedenimin atomlarıyla bombalar yapacağım, ruhumun lifleriyle yeni bir 
Filistin dokuyacağım” Leyla Halid
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vurulacak bir araç ilan eden, esas olarak da siya-
si mücadeleyi silahlı mücadele ile sentezleyen bir 
örgüt olma yolunda olduğunu ilan etmişti bu ör-
güt. Ama görüldü ki silahı esas kabul eden siyase-
ti ise tali gören bir örgüt olmak artık bu örgütlen-
menin genlerine işlemiş, öyle olunca da faşist TAK 
örgütünü kınamaması gayet mantıklı çünkü artık 
amaç için her araç meşru. Faşist dedim burada da 
Mike Davis’in araba bombalamaları ile ilgili olarak 
yaptığı tespitlere aynen katılıyorum.

“Dördüncü olarak, tıpkı hava bombalarının 
en zekisi gibi araç bombaları da doğası gereği ay-
rımcılık yapmaz: “İkincil zarar” neredeyse kaçınıl-
mazdır. Eğer bir saldırının mantığı masumları kat-
letmek ve daha geniş ölçekte panik yaymak, “geri-
lim stratejisi” yürütmek veya sırf toplumun mora-
lini çökertmek ise, araç bombaları idealdir. Fakat 
aynı ölçüde bir davanın ahlaki itibarını yok et-
mede ve kendini destekleyen kitleyi yabancılaş-
tırmada da etkilidir. (bold italikler bana aittir DD) 
Tıpkı İspanya’da ETA ve IRA’nın ayrı ayrı keşfet-
tikleri gibi. Araç bombası tabiatı gereği faşist bir 
silahtır.”1

Türkçeye, Fransızca “terreur” sözcüğünden 
geçmiş olan terör sözcüğü Latince kökenlidir. La-
tince sözcüğün anlamı “korkudan titreme” veya 
“titremeye sebep olma”dır. Tam karşılığı da Arap-
ça tedhiştir. Fransızca Petit Robert sözlüğünde 
“Bir toplumda bir grubun halkın direnişini kır-
mak için yarattığı ortak korku” olarak tanımla-
nır. Oxford İngilizce Sözlük’te “Genellikle siya-
sal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve hal-
kı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak” ola-
rak tanımlanır. Disasters: Terrorism adlı kitabın-
da, “What is Terrorism?” başlığı altında Ann Weil 
tarafından da şu şekilde tanımlanmıştır: “Terö-
rizm; rastgele seçilmiş ya da sembolik değeri olan 
kurbanların, şiddetin aracı olarak seçildikleri bir 
savaş yöntemidir. Bu araçsal kurbanların kurban-
laştırılmaları, mensup oldukları grup ya da sınıf 
içerisindeki yerlerine bağlıdır. Böylece, söz konu-
su grup ya da sınıfa mensup olan diğer bireyler 
de, kronik bir terör korkusunun içine itilmiş olur-
lar”. W.T. Mallison ve S.V. Mallison terör kavra-
mını “sosyal ve siyasal amaçları gerçekleştirmek 
için aşırı ölçülere varan şiddet ve ya şiddet teh-
didi tanımlarını kullanmaktalar. Yonah Alexandr’a 
göre terörizm “gerçek veya hayali hedefleri ele ge-
çirmek üzere geniş bir korku iklimi oluşturmak 
amacıyla organize bir grubun şiddet kullanması-

dır. Toplumbilimci Mevlüt Bozdemir bütün bu ta-
nımları içeren daha makul bir nokta ortaya koyu-
yor tanımında. “Terör insanları belli düşünce ve 
davranışları benimsetmek için zor kullanma ya da 
tehdit eylemidir” diyerek ortak bir nokta oluştur-
maya çabalıyor. 2

Bütün bu tanımların ortak noktası korku, ister 
devlet ister ise bir örgüt tarafından kullanılsın şid-
det sivil insanları hedef alıyorsa ve esas olarak da 
toplumun genelinde bir korku duygusu yaratarak 
belli bir zihinsel egemenlik oluşturmak için deh-
şete varan yöntemler ile şiddet kullanır. Yani terö-
rün esasını karşı tarafta bir dehşet duygusu oluş-
turmak olarak açıklamak mümkün. Bütün bu ta-
nımlardan yola çıktığımızda bu eylemin yarattığı 
etki dehşet ve korku duygusu olmuştur. Açık ve 
net olarak terör bir korku yaratma ve bu korkuyu 
yaratarak insanların hareket kabiliyetini dumura 
uğratma amacı taşır. Peki, bu olayda bu amaç ha-
yat bulmuş mudur evet. Korku yaratılmış ve in-
sanların zihinleri dumura uğratılmıştır.

Bu anlamda terör bir örgütün yöntemleri oldu-
ğu gibi devlete ilişkin de kullanılabilir. Tam da bu 
nedenle Afganistan’da, Irak’ta Felluce’de, ABD’nin 
İsrail’in Gazze müdahalesinde olan şey devlet te-
rörüydü. IŞİD ile Ankara eyleminin ardındaki ad-
res olan TAK’ın ortak noktası korku yolu ile ege-
menlik tesis etmek, panik yaratarak yaratılan pa-
nik ikliminin devlete örgütün beklentilerine uy-
gun baskı olarak yansımasını sağlamak olarak 
izah edilebilir. Bu da siyasi olarak olmasa da ey-
lemsel olarak terör uygulaması noktasında IŞİD, 
Taliban vb. ile bu örgütü teröre başvurma da or-
taklaştırmakta.

Silahlı direniş ya da silahlı eylem olarak PKK 
ve benzeri silahlı mücadeleyi esas kabul eden ör-
gütlenmelerin yöntemleri eğer mücadele ettikle-
ri siyasal hedefe yönelik ise terör değildir. Amaç 
karşı tarafa biz size boyun eğmiyoruz ve size vere-
ceğimiz zararlar ile sizi amaçlarınızdan geri adım 
atmaya zorlayacağızdır. Burada hedef titizlikle se-
çilir ve eylem ile bir siyasi mesaj verilir. Bu mesa-
jın esas olarak kurulu düzene bir meydan okuma, 
egemene bir kafa tutma niteliği taşıdığı aşikârdır. 
Bu nedenle silahlı mücadelede amaç insanların 
kurulu düzene olan itaatlerini kırmak olduğun-
dan sivil halka asla zarar verilmez.

PKK uzun zamandır sivil halka zarar verme-
yen eylemleri ile sadece siyasi amacına uygun si-
yasi hedeflere gerilla tipi baskınlar ya da zarar ve-



24

 Umran • Nisan 2016

G Ü N D E M   TERÖRÜN AKILSIZ AKLI NELERE GEBE? 

rici eylemler ile devlete meydan okuyordu. Esas 
amacı da Kürt halkına devlete meydan okuyacak 
bir güce sahip olduğunu göstermekti. PKK, son ey-
lemiyle siyasi olarak ilgisiz insanları hedef seçtiği-
ni bir kere daha göstermiş durumda. Amaç “bakın 
siz bizim sivillerimize zarar verdiniz biz de sizin-
kine veriyoruz” şeklinde bir intikam eylemi olarak 
görülüyor ve açıkçası devleti haklı çıkararak hedef-
lerinin tam tersi bir etki yaratıyor. Nitekim eylem 
sonrası sosyal medyada açık ve net olarak bu eyle-
mi kınayanlar arasında bugüne dek devletin müda-
hale biçimini en amansız biçimde eleştiren Kürt si-
yaseti yanlılarının da bulunması bunu doğruluyor. 

Hâsılı bu eylem gerçek bir katliam ve gerçek 
bir terör eylemi olarak olsa olsa toplumda giderek 
yükselen Kürt düşmanlığına hayat öpücüğü verir 
ve Kürt halkının giderek vebalı gibi görüldüğü bir 
kürdofobiye güç sağlar, yani bu tür eylemler an-
cak ve ancak ırkçılığı güçlendirir. Kısacası neresin-
den bakarsak bakalım bu eylem uluslararası plan-
da Kürtler üzerinden oluşan laik, modern ve siya-
sileşebilir PKK imajını sarstı ve onun hem uluslara-
rası, hem de içerde beyaz Türk liberalleri ve solcu-
ları arasında HDP üzerinden kurulan sempatiyi de 
yok etmiş durumda. PKK bu eylemle birlikte Oral 
Çalışlar’ın dikkat çektiği gibi siyasal zeminden ko-
parak marjinalize olmayı yeğlemiş olmakta.

“Tamamen sivilleri hedef alan bu saldırının, ge-
niş Kürt kitlelerince benimsenmesi beklenemez. Si-
lahlı sol gruplarla ittifak açıklaması da kitleleri gör-
mezden gelen yaklaşımın bir başka adımı. Hen-
dek siyasetindeki ısrar da, kitlelerin mağduriyeti-
ni önemsemeyen bir çizgi olarak değerlendirilebilir. 
PKK ilk kez kendi kitlesine bile yabancılaşan bir ör-
gütlenme konumunda ve belki de artık geniş Kürt 
kitleleri nezdinde yabancılaşmış, belli emperyal çı-
karlara eklemlenmiş bir örgütlenme olarak algıla-
nacak.”3

Dönüşen PKK ve Güvenpark Katliamı:
Bu Mektubu Kim Yazdı?

Savaşların dördüncü aşamasına girdiğimiz dö-
nemdeyiz. Artık savaş cephelerdeki iki askeri güç 
arasında yürütülmüyor. Savaştaki yeni aşama, dü-
zenli birlikler yerine gerilla tarzı savaşabilen milis-
ler. Bu savaşın zihniyeti ayaklanmadan evrilmiş ve 
geleneksel savaş tanımları dışında, savaş hali ile ba-
rış arasında sınırları, cephesi ve muharebe sahası 
belli olmayan, sivil ve asker arasındaki kesin ayrı-

mı ortadan kaldıran; tarafları devletler olduğu gibi 
devlet dışı aktörlerin de olabildiği, klasik gerilla 
harekâtının ve terörizmin modernite ile revize edil-
diği bir savaş biçimine dayanıyor.

Yeni küresel güvenlik ortamında artık “en üst 
politik şiddet türü olarak savaşın tekeli” ulus-
devletlerin elinden çıkmış, savaşan taraflardan 
biri veya birkaçı devlet düzenli orduları dışında-
ki aktörler olmuştur. Artık savaş olgusu bireyler, 
suç örgütleri, aşırı dini akımlar, etnik şiddet yan-
lısı akımlar gibi farklı devlet-dışı aktörlerin etkile-
rine açık hale gelmiştir. Ayrıca örneklerini Afganis-
tan ve Irakta gördüğümüz taktik seviyede muhare-
be yetenekleri olan “Özel Askeri Şirketlerin” güven-
lik alanında kullanılmaya başlanması ile “güven-
lik” kavramı ticarileşmiş ve pazarlanabilen bir “hiz-
met” haline gelmiştir. Bu nedenlerle devlet-dışı ak-
törlerin küresel güvenlik ortamındaki görünürlük-
leri ulus-devlet tekeli aleyhine gözle görülür şekil-
de artmıştır. Yani küreselleşme ve onun aktörü olan 
şirketleşme, özelleştirme ve hükümet dışı aktörler-
le iş tutma savaşı da çok aktörlü ve karmaşık kıla-
rak ulus devletin tekelinden çıkarmış bir halde. Bu 
anlamda terör ile savaş, isyan ve devrim arasında-
ki ayrımlar da silikleşirken sivil ve askeri hedef ara-
sındaki ayrım da silikleşmekte. Sadece bu değil si-
likleşen, neyin siyaset neyin savaş olduğu, kimin si-
vil kimin asker olduğu, kimin dost kimin düşman 
olduğu, hatta neyin savaş neyin güvenlik olduğu 
bile belirsizleşmiştir. Bu tam bir postmodern du-
rumdur, yani kesinliklerin kaybolduğu, ayrımların 
yittiği belirsizlik ve kesinlik kaybının hâkim oldu-
ğu kaotik ve düzensiz bir evrendir. Alanı bu den-
li daraltılan ulus devlet de daha zalim ve kahredici 
isyan bastırma metotlarına başvurmak durumunda 
kalıyor. Ama kesin olan şey bu post modern savaş 
halinde hedef bedenler değil zihinler. Postmodern 
savaş bugün Suriye’de bir test ortamına kavuşmuş 
oldu. Burada gerçekten de çok aktörlü her şeyin 
birbiri ile iç içe geçtiği herkesin hem kendi savaşı-
nı, hem de başkasının savaşını verdiği, örgütle dev-
let arasındaki ayrımların da büyük ölçüde silindiği 
bir savaş yaşanıyor. 

Bu yeni savaş biçimine paralel örgütlerde evrili-
yor. Modern örgütlenme biçimi olan piramit ya da 
üzüm salkımı ekseninde örgütlenme düzenli ve ön-
görülebilir bir dünyada örgütün siyasal programı-
na uygun planlı eylemi de içeriyordu. Ancak bu ör-
gütlenmenin zayıf yanı örgütün beyniydi. Örgütün 
beynine sızdığınız anda örgüt denilen şey bir yün 
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yumağı gibi çözülüyordu. Ya da örgüt mantık dışı 
kendi hedeflerine aykırı biçimde farklı hesapların 
aracı olabiliyordu. Bu durumdan önemli dersler çı-
karıldı. Piramidal örgütlenme zaman içinde yeri-
ni hücre tipi örgütlenmeye bıraktı, hücre tipi ör-
gütlenme birbirinden bağımsız harp gemisi bölme-
leri gibi olabiliyordu. Böylece örgütün bir hücresi 
açığa çıkarılıp çökertilse bile diğeri faaliyet halinde 
olabiliyordu. Burada yarı özerk bir yapılanma türü 
ortaya çıkıyordu. Merkeze sıkı bağlarla bağlanmış 
emir ve talimatla hareket eden 
birimlerin yerini inisiyatif 
kullanabilen, merkezle te-
ması kısmen özerk olabi-
len örgütlenmeler alabili-
yordu. Bunun örneklerini 
Kızıl Tugaylar, Bader Mein-
hof oluşturur. Ancak örgüt-
sel devrimci şiddet yapılan-
maları için devrim El Kai-
de oldu. Burada tam da çok 
uluslu şirketler model alındı 
ve buna sibernetiğin ağ yapı-
lanması da eklendi. Devrim 
olan özerkliğin en üst düze-
ye çıkarılmasıydı. Örgütlen-
me bağımsız hücrelerden çok 
franchaise dediğimiz yapılan-
madan oluşuyordu. Burada 
her bir örgüt bir markayı tem-
sil eden konumundaydı, ama 
bağımsız yapılar olarak kendi 
kararlarını alıp, kendi karar-
larını uygulayabiliyor sadece 
merkezi haberdar edebiliyor-
du. Bu durum bir yanı ile ulus 
devletlerin istihbaratına kar-
şı bir güvence sağlıyor ama ör-
gütün sahayı kontrol edebilme 
gücünü de önemli ölçüde ifsat 
edebiliyor. Eskiden merkeze giren istihbarat şimdi 
franchise örgütün içine sızarak onu kendi amaçla-
rına uygun yönlendirebiliyor. Nitekim CIA, MOS-
SAD, M-16 gibi küreselleşmiş istihbarat örgütleri-
nin bu örgütlenmelere girdiği, onlarla iş tuttuğu yö-
nünde epeyi veri mevcut. 

Bütün bu olguları birlikte düşünüp son iki sal-
dırı ve şehir savaşı metotları ile PKK’nın da artık bir 
modern örgütten post modern örgütlenmeye doğ-
ru dönüşme sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Su-

riye savaşının bir parçası olması ile PKK düşmanın-
dan öğrendi ve hem YPG, hem IŞİD’den uyarlama-
lar yaparak kendini geliştirdi.

Malum Suriye de süren savaş, postmodern sava-
şın bir yöntemi olan vekâlet savaşlarını da içeriyor. 
Ve yine malum PKK Lübnan’da Bekaa’da mevzilen-
diğinden ve yüzyılın en önemli gerilla tipi örgütle-
rinden biri olduğundan beridir, hem buralı, hem 
bölgesel bir aktör olarak küresel savaşın aktörleri 
tarafından dikkatle izlenen ve yer yer kendi strateji-
leri için de elverişli bir unsur olarak görülüyor. Da-

hası, Suriye de IŞİD’e yönelik 
savaşta seküler ve modern 
bir örgüt olarak göz doldur-
ması nedeni ile vekâlet sa-
vaşının iki büyük aktörü ta-
rafından adeta paylaşılama-
yan YPG ile olan ilişkilerini 
de hesaba kattığımızda bir 
yönü ile iki örgüt karşılıklı 
franchaise haline geldi.

Bütün bunları akılda tu-
tarak Güvenpark saldırı-
sı öncesi olan birkaç hadi-
seye bakalım. Öncelikle bu 
saldırı ile ilgili ABD tarafın-
dan önceden tarih verilerek-
resmi açıklamaya göre de 
Türkiye’deki istihbarattan 
alınan bilgiler ekseninde-
vatandaşlarına uyarı yapıldı. 
Saldırı olgusu yaşanmadan 
önce gündemde iki olgu var-
dı; devletin Cizre’de alenen 
katliam yaptığı ve ABD baş-
ta olmak üzere batılı ülkele-
rin bundan hoşnut olmadı-
ğı. Yine saldırı öncesi yan-
sıyan bilgilere göre eski iki 

büyükelçi Erdoğan’a “çekil!” 
diyordu, diğer yandan basına sızan ya da sızdırılan 
bilgilere göre Pentagon Erdoğan iktidar da kaldığı 
müddetçe IŞİD ile savaşın kazanılamayacağı bildi-
riliyordu, Batı’da ve ABD’de Rus uçağının düşürül-
mesine kızgın olunduğu, Obama’nın Erdoğan için 
otoriter ve korkak diyerek tam bir fiyasko şeklinde 
görüş belirttiği söylenmekteydi. Bunun nedeni ise 
Erdoğan’ın ordusunu IŞİD ile savaş için Suriye’ye 
sokmayıp tüm dikkatini Kürtler’e yoğunlaştırması 
olarak belirtiliyordu. İşin ilginci bu sızmalar hiçbir 
biçimde yalanlanmadı. 

Artık savaş cephelerdeki iki 
askeri güç arasında yürü-
tülmüyor. Savaştaki yeni 
aşama, düzenli birlikler yeri-
ne gerilla tarzı savaşabilen 
milisler. Bu savaşın zihni-
yeti, ayaklanmadan evril-
miş ve geleneksel savaş 
tanımları dışında, savaş 
hali ile barış arasında sınır-
ları, cephesi ve muharebe 
sahası belli olmayan, sivil 
ve asker arasındaki kesin 
ayrımı ortadan kaldıran; 
tarafları devletler olduğu 
gibi devlet dışı aktörlerin 
de olabildiği, klasik geril-
la harekâtının ve teröriz-
min modernite ile revize 
edildiği bir savaş biçimine 
dayanıyor.
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Şimdi bu olguları da bir kenara koyun ve Gü-
venpark saldırısı için Rus analist, bu patlamayı 
tertip edenlerin amacı Türkiye’yi savaşa sokmak 
diye bir değerlendirmede bulunmaktaydı. Tüm 
bu parçaları bir araya topladığınızda sizce de Gü-
venpark bir mektup değil mi? Buradaki markala-
ra değil, markanın da işbirliği içinde olsa da bir 
biçimde kabullendiği ana şirketin kendisine ba-
kılırsa mektubun içinde yazılanlar da okunabi-
lir. Lâkin iç politika ve güç oyunları ile bir siyasi 
hercümerç içindeki Türkiye’nin hem bu postmo-
dern savaş/terör stratejilerine benzer bir postmo-
dern düşünüşle cevap üreteceği, iktidar oyunla-
rında şu an müttefiklik temelinde mecbur olunan-
ların dikkatlerini Suriye gibi girilmesi kolay ama 
çıkılması zor bir yere yoğunlaştırmayacağı açık-
ken, oyunu bozacakları konusunda kendi adıma 
çok da iyimser olduğumu söyleyemem. Yani Tür-
kiye kolay kolay Suriye’ye girmeyecektir ta ki ar-
tık başka bir seçenek kalmayıncaya kadar. Sanırım 
amaçta bu. Yani Türkiye’yi artık başka çare kalma-
dı diyerek bir müdahaleye mecbur bırakmak ya 
da Suriye’ye kendi amaçlarına aykırı bir biçimde 
birilerinin amacını gerçekleştirmek için girmeye 
razı etmek. Dilimizde buna ölümü gösterip sıtma-
ya razı etmek denir. Türkiye de yeni Sykes-Picot’la 
çizilmekte olan sınırları kabul etmektense birileri-
nin kendisini mecbur bırakacağı amaca sevk edip 
bu ölümden sıtma durumuna yakalanmaya razı 
edebilir. Ancak ne olursa olsun belli ki bu bahar-
dan başlayarak bütün yaz çok ama çok sıcak ge-
çecek.

İntiharın Akılsız Us’u

Albert Camus intihar üzerine fikir yürüttü-
ğü ünlü kitabı Sisifos Söyleninde intiharı absürt 

bir eylem olarak ifade eder. Ancak absürt günde-
lik kullanımımızda olduğu gibi mantıksızlık anla-
mında bir saçmalık değil, olağanı kesintiye uğra-
tan aykırı bir durumu ifade eder. Onun kullandı-
ğı anlamı ile absürt tam da aykırı olana uygun dü-
şen bir biçimde uyumsuzluk durumudur. O, inti-
harı içindekini dökmek olarak tanımlar. 

“Ama aklın hangi dakikada, hangi davranış-
la ölümü seçtiğini saptamak güç olsa bile, eyle-
min gerektirdiği sonuçları bu eylemin kendisin-
den çıkarmak o kadar güç değil. Kendini öldür-
mek, bir anlamda, melodramlarda olduğu gibi 
içindekini söylemektir. Yaşamın bizi aştığını ya da 
yaşamı anlamadığımızı söylemektir.. Buna karşı-
lık, birdenbire düşlerden, ışıklardan yoksun kal-
mış bir dünyada insan kendini yabancı bulur. Yi-
tirilmiş bir yurdun anısından ya da adanmış bir 
toprağın umudundan yoksun olduğu için, bu sür-
günlük çaresizdir.”4 

Bu satırlarda Camus daha çok intihar eden 
bireyin duygu dünyasına inmeye çalışır. Peki, 
İstiklal caddesinde kendini patlatarak, ya da 
Güvenpark-Kızılay’da olduğu gibi ölümü ile bir-
likte başka ölümleri de peşinden sürükleyen in-
tihar bombacıları için de uyumsuz denebilir mi? 
Ya da fedai eylemcisi, şehadet eylemi gibi kavram-
lar ile yüceltilmeye çalışılanlar içinde bir uyumsuz 
uslamlamadan söz edilebilir mi? 

Kanaatimce burada da bir uyumsuzluk halin-
den söz edilebilir. Ama bu Camus’un dikkat çek-
tiği gibi ışıkların sönmesi olgusundan çok bir yü-
celme duygusu ile öne çıkar. Bu anlamda intihar 
sosyolojisinde sözü edilen özgeci intihar tipi bu 
yücelme edimini öne çıkan ve şehitlik mertebe-
si ile bir tür devrimci aziz olmak isteyen kişiler 
için daha geçerlidir. Yine Durkheim’in sözünü et-
tiği biçimde uyumsuzluğun bir anomi oluşturma-
sından söz edilebilir. İntihar bombacısı için için-
de doğduğu toplumun değerleri artık aşınmıştır. 
Ancak oluşan siyasi değerler de tam anlamı ile 
içselleştirilebilmiş değildir. Bu anlamda TAK ve 
IŞİD militanları için de uyumsuz tanımı yapılabi-
lir. Şu anda barikatlarda devletle çatışmaya giren 
YDG-H militanları hem bir yanı ile kendi kuşakla-
rına özgü büyük ölçüde bireyci değerlere sahipler 
hem de savaşın acı izlerini taşıdıklarından bir jilet 
kadar keskin ve öfkeliler yani geleneksel Kürt tav-
rı olan vakarlı duruş, acısını içine gömerek sağlam 
durma vb. davranışlar yok, diğer yandan mensu-
bu oldukları örgütün değerleri de tam içselleştiril-
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miş değil. Bir anlamda onlar tam bir ara bölge ço-
cukları. IŞİD militanları için de aynı şey söylene-
bilir; önemli bir bölümü örgüte katılmadan önce 
bireyci ve ultra modern değerler dünyasındaydı-
lar. Diğer yandan IŞİD unsurları, içinde yaşamak 
durumunda olduğu geleneksel Müslüman tipin-
den de uzaklar, hatta bir anlamda tıpkı gelenek-
sel Kürt değerleri ile çatışma halindeki Kürt genç-
ler gibi aykırı konumundalar. Bu anlamda tam an-
lamı ile uyumsuzlar. Terör örgütlerinin militanlaş-
tırıp intihar eylemcisi yapabilmelerinin nedeni de 
hayata karşı ölümle yaşam arasındaki ara bölgede-
ki konumlanışları.

Ne yazık ki intihar eylemciliği geleneksel dev-
rimci halk savaşı ya da kent gerillası tipindeki 
siyasî eylemlere galebe çalmış durumda. Elde edi-
len başarı ve ucuz maliyet bu eylemleri “verimli” 
kılmakta. Yani bir yerde terör örgütleri şirketlerin-
kine benzer biçimde en az maliyetle en fazla (siya-
si) kâr elde etmeyi önemsiyorlar. Tam da bu yüz-
den “başarı”sı ve “etkililiği” nedeni ile bu türden 
eylem çok yaygınlaşmış durumda. 

Dünya savaşından 1980’e kadarki döneme dek 
intihar saldırısı diyeceğimiz bombalı eylemler ya 
da kamikaze saldırıcılığı birkaç taneyi geçmeye-
cek kadar enderken 1981 ile Haziran 2015 ara-
sında tam 4620 intihar bombası eylemi gerçek-
leşmiş, bu saldırılarda 45.000 kişi ölmüştür. Öyle 
ki 1980’lerle birlikte bu eylemler öncekilerden 
kat be kat büyüklükte artış gösterdi. Bu eylem-
ler 1982’lerde yıllık üç kat bir büyüklük ile ar-
tış gösterirken bu oran 1990’larda ayda üç kata 
çıktı, 2001 ile 2003 arasında bu oran daha ön-
cekilere oranla hafta da üç kat büyüme göste-
rirken, 2015’te bir günde diğer zamanlardan üç 
kat fazla bir artış gösterdi.1981 ile 2006 arasın-
da tüm dünyadaki terörist saldırıların % 4’ü in-
tihar bombalamaları şeklinde iken bu oran son-
raki yıllardan 2015’e kadarki sürede 14.599 sayı-
sı ile % 35’e fırladı. Bu saldırıların yaklaşık % 90’ı 
Afganistan, Irak, İsrail, Sri Lanka ve Pakistan’da 
gerçekleşti. Bu saldırıların tek bir amacı var, ha-
yatı çekilmez kılmak ve sürekli tedirgin hatta pa-
ranoyak bir ruh hali içinde yaşamaya neden ola-
cak bir korku iklimi yaratmak. O yüzden bu sal-
dırı biçimi psikolojik savaş kapsamında değerlen-
dirilmekte. Bu saldırıların ilkin Lübnan iç savaşın-
da başladığını not etmek gerek.5 Günümüzde bu 
yöntem bazı İslâmcı örgütlenmelerde şehadet ey-
lemi olarak görülüyor ve teşvik ediliyor. Ancak bu 

yöntemi kullananların sadece İslâmcılar olmadığı 
açık ve en son PKK ile organik bağları olan TAK 
tarafından gerçekleştirilen eylem de bu yöntemin 
artık benimsendiğini ortaya koyar cinsten. 

İntihar eylemcilerindeki müthiş “dini” istek-
lendirme olgusuna dikkat çeken Hamit Bozarslan 
şehitlik olgusunun siyasi kullanımının izini süre-
rek bu konuda çok önemli çözümlemelerde bulu-
nur. Bozarslan kendi varlığını toprağını yeniden 
doğuracak biçimde feda eden devrimci imgesi ile 
şehit imgesi arasındaki yakınlığa, Filistin’de olu-
şan devrimci direniş dili ile cihatçı İslâmcı hare-
ketlerin dilleri arasındaki yakınlıkları çok güzel 
ortaya koyar. Birinde dava için kendini feda et-
mek ve topraklarının özgürleşmesine katkı sağla-
mak vardır, diğerinde ise Allah’ın rızasını gerçek-
leştirme ve onun sevdiği kullardan olma. İkisin-
de de ortak duygu, kendi yaşamının daha üst bir 
amaç için feda edilebilirliğidir.

Hizbullah’la başlayan bu eylemselliğin öncüle-
ri Filistin direniş hareketidir. Bozarslan sivil ha-
yatın değersizleştirilmesini sağlayan mazlumluk 
kültürünün nasıl bir anomiye yani değersizleşme-
ye dönüştüğünü ortaya koyar. Filistin’de Çin dev-
riminden etkilenen ve bunun bölgelerinde de ha-
yat bulacağını düşünen radikal örgütlenmeler La-
tin Amerika tarzı öncü savaşı ile terör yöntemleri-
ni sentez haline getirirler. Düşünülen nokta şudur 
bireysellik kolektiviteye feda edilirse eğer başarı 
sağlanacaktır. Böylece kendi hayatını bütün yaşa-
mı için feda etmeye hazır bir militan tiplemesi or-
taya çıkar. İsrailli siviller çeşitli saldırılarda acıma-
sız bir biçimde öldürülür. Bozarslan vicdan körü 
eylemselliğin mantığının şu şekilde kurulduğunu 
belirtir.

“Gerçekten de, en radikallerin gözünde, saha-
da doğrudan çatışma mümkün olmadığı için, si-
villere karşı yapılan saldırılar araya giren kurban-
lar aracılığıyla bu yapılamayan çatışmanın yerini 
tutmaktadır. “Düşmanı” askeri açıdan zayıflatma 
olanağı olmadığına göre Filistin şiddeti düşmanın 
evine korku salmayı amaçlamaktadır. Bu eylemle-
ri yapanlar kurbanlarının masum insanlar oldu-
ğunu tabii ki bilmektedir, ama onların kurban ha-
line gelmesini, Filistinlilerin yapısal ve kalıcı bir 
şekilde kurbanlaştırılmasının sonucu olarak gör-
mektedirler.”6

Kurbanlaşma olgusu burada ahlaki görünmez 
kılmayı kolaylaştıran katalizör etkenlerden birisi-
dir. Ezilmiş olmak, acı çekiyor olmak her tür ah-
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laki sorumluluğu ve kendi edimlerinin öznesi ol-
manın getirdiği vakarı ortadan kaldırır. Ezilmiş 
ve acı çekmiş olmak bir ayrıcalık ve asimetrik bir 
ayrıcalık talebini beraberinde getirir. Hatta Fethi 
Açıkel’in izinden gidersek mazlumiyet ve kurban 
olma hali beraberinde bir iktidar talebini de içerir. 
Hal böyle olunca eylemlerinizin sebep sonuç iliş-
kilerini rahatlıkla kesip atabilirsiniz. Madem on-
lar yani ezenler size her tür zulmü yaptı öyleyse 
bu zulme yeterince itiraz etmeyenler de zalimdir o 
zaman onlar da hedef kapsamına alınabilir.

“Düşkünlük arayışının aşırı büyüklenmey-
le örtüştüğü ve egemenlik stratejisine dönüştüğü 
salt dışsallık içinde bütün marjların marjında dur-
manın kibirli biçimi. Zulüm gördüğünü söylemek 
başkasına zulmetmenin çok ustalıklı ince biçimi 
olup çıkıyor (italikler bana ait D.dD)”7

Brucknerin saptaması tam da intihar eylem-
ciliğinin nihilist saldırganlığının kendi meşruiyet 
mantığını ortaya koyar, siz bana zulmettiniz o za-
man ben de size zulmederim. Bura da kör bir in-
tikamcılık sizi yaptığınızı kabullenmeye götürür.

Mazlumluk üzerine tesis edilmiş zulmün uç 
noktasında biz ve öteki ayrımının uç noktalara 
varması vardır. Kendinizi ötekinin aynasında inşa 
ettiğiniz için ötekini insanlığından soymak daha 
mümkün hale gelecektir. Karşınızdaki insani nite-
liklerinden soyulduğunda onu ortadan kaldırmak 
da kolaylaşır. Bunu yaratan en önemli mekaniz-
ma ötekileştirme ve siyasetin Schimmityen bir ni-
telik kazanmasıdır. Schimmit siyasetin esas olarak 
dost ile düşmanın tanımlanması olduğunu belir-
tir. Silahlı mücadeleyi esas kabul eden örgütlen-
melerde de bu siyasi anlayış çok güçlü bir biçim-
de kurgulanmıştır. Düşman artık sizi, tüm birik-
miş öfkenizi boşaltmanıza olanak verecek derece-
de şeytanileştirir.

Hafızanız acılarla inşa edilmiş ve siz de bu acı-
ların kurbanlaştırdığı bir kişi iseniz, kendinizi hep 
zulme, hep gadre uğramış olarak düşünüyorsa-
nız o zaman öteki sizin için tüm kötülüklerin so-
rumlusudur. PKK örneğinde Kürt hafızası Kürtle-
re uygulanan katliamlarla yüklüdür, Dersim, Zi-
lan vb. daha birçok örnek kürdün hafızasında yer 
tutar. PKK bunları incelikle işler ve tüm bunla-
rı sömürgeciliğe bağlar. IŞİD için de Müslümanla-
ra uygulanan emperyalist şiddet, zalimlikler, top-
rakların işgali, izzetten zillete düşülmesi vb. zu-
lümler hafızada önemli bir yer tutar. Orada özel 
bir “kâfirlik” durumu da ortaya çıkar. “Demokrasi 

küfür rejimidir, buna destek veren de kâfirdir öy-
leyse bu kişiler kâfirdir”. Abdullah Azzam’ın fetva-
sında işlerlik kazandığı gibi ölen kişi küfür halin-
dedir, dolaysıyla küfre karşı mücadele de bir mü-
cahidin birincil görevidir. Şayet ölenler kâfirse za-
ten bunu hak etmiştir, yok masumsa da o zaten 
cennete gidecektir. Dolaysıyla ölebilirler. PKK saf-
larındaki gençler de şöyle bir akıl yürütme içinde-
ler “Biz onca zulme uğrarken Türkler gık demedi-
ler, hatta zalim sömürgeci TC’yi desteklediler, öy-
leyse düşmanıma dostluk eden de düşmandır, o 
yüzden ölebilirler.”

Şiddet ise her ikisi için de bir katarsistir. Şiddet 
sömürgeciliğin yaratmış olduğu insanlıktan çıka-
rılma halinin son bulmasını sağlayacak bir arıtıcı-
dır. Ya da zillete düşmüş Müslümanların tekrar iz-
zetlerini sağlayacak en önemli araçtır. Şiddet aynı 
zamanda bir ebedir, o Kürdistan’ı kuracaktır (ya 
da Allah’ın Müslümanlara vadettiği İslâm devleti-
nin kurulmasını sağlayacaktır). Tüm bunlara ekle-
nen kimlikçilikle harmanlanmış kısmi milliyetçi-
liği de eklediğinizde Türk devletinden Türk’e geç-
mek çok zor olmaz (ya da küfür ehlinden küfür 
işbirlikçisine). O zaman çekilen acıların kolek-
tif sorumluluğunda egemen millet olma yolu ile 
sömürgenin sömürgesindekileri ezen ulusun bir 
temsilcisi olmak cisimleşiyorsa o zaman Türkün 
ölümü de içi çok acıtmayacaktır (ya da küfre baş-
kaldırmayıp onu destekleyerek onun büyümesi-
ne yardımcı olan Müslüman görünümlü kâfirlerin 
ölümü)8.

Ama sadece bu değil aynı zamanda bir mo-
dern örgüt olma olgusu, katı merkeziyetçi ve hi-
yerarşik komuta ilişkisi de militanı bir robota dö-
nüştürmekte önemli bir rol oynar. Böylece merha-
met ortadan kalkar. Adoforizasyon yani eylemle-
rimizin sebep sonuç ilişkisini ortada kaldıran dü-
şünme biçimi Bauman tarafından sıkça dillendiri-
lir. O özellikle bunu sağlayan mekanizmalara dik-
kat çekerken ast üst ilişkisi ve disiplin temelinde 
yapılanmış örgütsel bürokrasinin mantığına dik-
kat çeker.

“Herbert C. Kelman ‘ a göre, canavarca şidde-
ti engelleyen ahlaksal yasaklar üç koşulun tek tek 
ya da hep birlikte sağlanmasıyla aşındırıldı: şiddet 
yetkisi verildi (yasal olarak yetkilendirilmiş mer-
cilerden gelen resmi emirlerle) eylemler rutinleşti-
rildi (yasalarca yönetilen uygulamalarla ve rollerin 
kesin bir şekilde belirlenmesiyle) ve şiddet kur-
banları insanlıktan çıkarıldı (dehumanized) (ide-
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olojik tanımlamalar ve aşılamalarla). İlk ikisi epe-
yi tanıdık görünüyor. Bunlar, modem toplumun 
en örnek kurumlarınca evrensel uygulamaya so-
kulmuş akılcı eylem ilkeleri arasında tekrar tek-
rar söylenip dururdu. Bizim sorunumuzla ilgisi 
en belirgin olan birinci ilke, örgütsel disiplindir; 
daha net söylemek gerekirse, üstlerin emirlerine, 
başka türlü davranmayı gerektiren hiç bir uyara-
nı dikkate almaksızın itaat etme; üstlerin buyruk-
larında tanımlanan örgütün yararlarına olan bağ-
lılığı diğer her türlü bağlılıktan ve bağlantıdan üs-
tün tutma eğilimidir. Bağlılık ruhunu etkileyen 
ve bu yüzden bastırılması ve yok edilmesi gere-
ken diğer “dış” etkiler arasında en belirgini, kişi-
sel görüş ve tercihlerdir. Disiplin düşüncesi kişi-
nin tümüyle örgütsel bir kimlik kazanmasına yö-
nelir – ki bu, kişinin gerektiğinde kendi ayrı kim-
liğini yok etmeye ve kendi çıkarlarını feda etmeye 
(yani bu çıkarların, örgütün görevinden üstün ol-
mamasına) hazır olmasından başka bir anlam taşı-
maz. Örgütsel ideolojide, özverinin böylesine aşı-
rı bir türüne hazır olmak ahlaksal bir erdem, diğer 
tüm ahlaksal taleplerin yerine geçecek bir ahlaksal 
erdem olarak ifade edilir… Toplumsal ve ahlaksal 
davranış uygunluğunun kaynağı ve güvencesi ola-
rak örgüt içi kurallar dışında her şeyin meşrulu-
ğunu kaldırmak, yani kişisel vicdanın egemenli-
ğini yadsımak en yüce ahlaksal erdem haline gel-
miştir böylece.”9

Bauman tarafından ortaya konan olgular Le-
ninist örgütlenme modelinde de fazlası ile mev-
cuttur. Militan örgüt disiplinine sıkı sıkıya uydu-
rulur. Buna PKK özelinde eklenecek şey disipline 
uymayanların, aykırı davranan bir başka ifade ile 
emre itaatsizlik gösteren, örgütü sorgulamak cüre-
tinde bulunan militanların öldürülmesi olacaktır. 
Böylece bürokratik örgütlenmeyi aratmayan aske-
ri örgütlenmedeki disiplin olgusu ile korku unsu-

ru da birlikte harmanlandığında cinayet işlemek 
ile örgüt propagandası yapmak arasında nerede 
ise fark kalmaz. Ölmek ve öldürmek -tüm ordu-
larda olduğu gibi- olağan bir şey olur yani rutin-
leşir.

Ama bu olguya bir unsur daha eklenmeli 
bombalamanın uçaktan bomba atmak gibi mesa-
fe duygusunu ortadan kaldıran ve düşmanın yüz-
den, bakıştan yoksun bırakılmasından kaynakla-
nan eylemsel sebep-sonuç ilişkisinin imha edil-
mesi de eklenmelidir. Bomba ile öldürmek silahla 
öldürmeye oranla daha kolaydır, silahla öldürmek 
de kurbanını bıçakla öldürmekten daha kolaydır. 
Öldürme mesafesi ne kadar çok ise ve öldürülen 
ile göz teması yok ise öldürmek o kadar vicdani 
olarak rahatsızlık verici olmaktan çıkan bir kolay-
laşma haline gelir. Araba bombası ise bunun hay-
da hayda kolaylaşmasını sağlar.

Bütün bu olgulardan yola çıkarak şu tespitle-
ri yapmak mümkündür. Modern ve post modern 
zamanlarda şiddetin dili de öznesi de farklılaştı. 
Yufka yürekli katillerin ya da zapatistlerde oldu-
ğu gibi silah sıkmak yerine bol miktarda söz üre-
tenlerin yerini Baudrillard’ın kitleye saldırı düzen-
leyen terörizm sürecine geçiş yaptık. Artık araç 
amaç ilişkisi arasında kurulan etik bağlantı kop-
tu, böyle olunca da siyasi cinayet ile sıradan şid-
det arasındaki ayrımda önemli ölçüde silindi. Ar-
tık katilin siyasi yüzü flu, buna bağlı olarak cina-
yetin hedefinde öldürülebilir olan ile öldürülemez 
arasında kurulan etik denge ortadan kalktı. Artık 
merhamet hiç değer içermeyen post modern şid-
det karşısında çaresiz. Bu şiddetin etik açıdan zin-
cirlerinden boşanmışlığı, kuşkusuz ideoloji denen 
kapalı dünyanın başka türlü düşünmeye imkân 
vermeyen mankurtlaştırıcı yapısında bulabiliriz. 
İdeolojinin Carl Schimmit’çi bakış açısından dost 
ve düşman dışında bir ayrım görmeyişi önemli bir 

Açık ve net ki Türkiye bir postmodern şiddet ve savaş dalgasının ölümcül çarpmala-
rı ile karşı karşıya. Yine görünen o ki bu terör dalgası son bulmayacak. Bu nokta da 
bunu yaratan sosyolojik ve siyasi zemine odaklanan çok katmanlı bir güvenlik algı-
sı ve terör eylemcisi gibi düşünebilen güvenlik uzmanları ile bu kanlı dalganın zara-
rı azaltılabilir. Ancak görünen o ki bu çapta ne bir güvenlik analisti uzman ekip, ne 
de böylesi bir durumu dikkatle ele alıp karşı tedbirleri örgütleyecek bir bürokratik 
örgütlenme söz konusu. Bu da tehlikeyi daha da katlıyor.
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etkendir. İdeoloji ile fanatizm arasında çok bü-
yük bir mesafe olmadığını buradan yola çıkarak 
anlamlandırabiliriz. Fanatizm sahip olunan veya 
peşinden koşulan değişik amaçlı görüşlere, fikir 
ve ideolojilere aşırı şekilde bağlılık sonucu orta-
ya çıkar. Eleştiri ve yorumun yokluğunda ise ürer. 
Herkes bir siyasal düşünce ya da fikre sahip olabi-
lir. Anlamı kendisi tarafından doldurulan bu dü-
şünce kişinin kendisini devre dışı bırakıp körü 
körüne bir inanca dönüşürse orada fikirden değil 
ölesiye bir bağlılıktan söz ediyoruz demektir. Si-
yasal fanatizmde düşünme, analiz etme, değerlen-
dirme ve eleştirel süzgeçlerden yetilerinden yok-
sun bırakılır. Bu noktadan sonra “düşünme ve yo-
rum yapma” işi bağlı olunan siyasal hareket tara-
fından yapılır ve kişi örgüt içinde bir dişliye dönü-
şür. İletişime kapalı olan fanatik, siyasi rasyonali-
te çerçevesinin dışında durur; hiçbir argümana ta-
hammül edemeyen, ancak kendine rakip gördü-
ğü her türlü dünya görüşü veya hayat tarzı orta-
dan kalktığında yatışacak olan (bu onu yatıştırma-
ya yeterse tabii) azılı, sarsılmaz bir inancın boyun-
duruğu altındadır; “kafasını değiştiremeyen”, uz-
laşmaz, iflah olmaz biridir. Bu nedenle, fanatiğin 
müzakere alanının dışında yer alan edimleri çoğu 
zaman toplumsal ve siyasi davranışlarla ilgili de-
ğerlendirmelerimizi yönlendiren akılcılık varsayı-
mına layık görülmez.

“Aslında her fikir yansızdır, ya da öyle olmalı-
dır; ama insan onu canlandırır, alevlerini ve cin-
netlerini yansıtır ona; saflığını yitirmiş, inanca dö-
nüştürülmüş fikir, zaman içindeki yerini alır, bir 
olay çehresine bürünür; Mantıktan sara hastalığı-
na geçiş tamamlanmış olur... İdeolojiler, doktrin-
ler ve kanlı şakalar böyle doğar. İçindeki kurgu 
ihtiyacı, mitoloji ihtiyacı, apaçık gerçeğin ve gü-
lünçlüğün üstesinden gelir. Bütün cinayetlerinin 
sorumluluğu tapma gücündedir: Bir tanrıyı ya-
kışıksızca seven kişi, başkalarını da onu sevme-
ye zorlar, buna razı olmazlarsa onları yok etme-
ye de hazırdır. Hiçbir hoşgörüsüzlük, ideolojik ta-
viz vermezlik veya din yayıcılığı yoktur ki, şev-
kin hayvani temelini açığa vurmasın. Hele insan 
ilgisizlik melekesi’ni bir yitirsin: Potansiyel bir ka-
til haline gelir. Hele fikrini tanrıya dönüştürsün: 
Bunun sonuçlan sayılamayacak kadar çoktur. An-
cak bir tanrı ya da tanrı taklitleri adına insan öl-
dürülür: Akıl Tanrıçasının, ulus, sınıf ya da ırk 
fikrinin yol açtığı aşırılıklar Engizisyon’un ya da 
Reform’unkilerle akrabadır.”10

Fanatizmin olduğu yerde merhamet çeker gi-
der kendisini sevmeyenlerin evine konu olmayı 
reddeder. Bugünün siyaset dünyasında ise merha-
met, yüz ve başkalık gibi değerler kendini temel-
lendiremez. Çünkü bugünün şiddeti Camus’un 
ifade ettiği türden bir tutku şiddeti değil, soğuk 
aklın imbiğinden geçip hesaplı kitaplı bir biçimde 
kurgulanmış mantık cinayetlerine dayalı. O yüz-
dende yufka yürekli katillere yer yok, onlar da 
çoktan ideolojilerin mankurtlaştıran fanatik ikli-
minde nefes alamadıklarından terki diyar ettiler.

Yüzü Olmayan Katil ya da                                 
Faşizm Bombaya Nasıl Yerleşir?

Bombalarla eylem yapma olgusu ilk olarak 
Anarşistler tarafından başlatılsa da benzer eylem-
selliklere Rus devrimi sürecinde Narodnikler-
de de görürüz. Ancak IŞİD tarzı bombalama ile 
söz konusu bombalamalar arasındaki en önem-
li fark bombaların hedefli olması ve bu bomba-
lardan sivil halkın etkilenmemesi için gösterilen 
azami gayrettir.11* Bizim coğrafyamızda bomba-
lı suikast ve bu suikastta yöntem olarak kullanı-
lan araba bombası ise Taşnak ile onların işbirlik-
çisi Belçikalı Anarşist Edward De Jorris tarafın-
dan Abdülhamid’e yönelik yapıldı. O günden be-
ridir de bizim ülkemiz de araba bomba son sene-
lere dek kullanılmadı. Avrupa da ayrım gözetme-
yen bir biçimde bomba patlatmak ETA’nın uygu-
ladığı bir yöntemdi. El-Kaide ve sonrasında IŞİD 
tarafından uygulanagelen ve günümüzde onlar-
la benzer başka Vehhabi mücahitlerin uyguladı-
ğı araba bombalama, bir yönü ile ETA tarafından 
Bologna’da tren garının havaya uçurulması, çöpe 
konulan bombanın patlaması nedeni ile çok sayı-
da insanın ölümüne neden olan saldırılara ben-
zer. Bu eylemlerde amaç bir siyasi mesaj vererek 
toplumu kendi siyasi hedeflerine sempati duyma-
ya yönelik amaçsallık yoktur, bu eylemlerde amaç 
düşman ve ona destek olduğuna inanılan kitleye 
maksimum zayiat verdirmektir ve bu nedenle de 
siyasal şiddet eylemlerinden farklı olarak tam an-
lamı ile terörist bir eylem biçimidir.

Mike Davis Fakir Adam’ın Hava Kuvvetleri 
Araba ile Bombalamanın Tarihi kitabında bomba-
nın faşizan kimliğine dikkat çeker.

“tıpkı hava bombalarının en zekisi gibi, araç 
bombaları da doğası gereği ayrımcılık yapmaz: 
“İkincil zarar” neredeyse kaçınılmazdır. Eğer bir 
saldırının mantığı masumları katletmek ve daha 
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geniş ölçekte panik yaymak, “gerilim stratejisi” 
yürütmek veya sırf toplumun moralini çökertmek 
ise, araç bombaları idealdir. Fakat aynı ölçüde bir 
davanın ahlaki itibarını yönetmede ve kendini 
destekleyen kitleyi yabancılaştırmada da etkilidir. 
Tıpkı İspanya’da ETA ve IRA’nın ayrı ayrı keşfet-
tikleri gibi. Araç bombası tabiatı gereği faşist bir 
silahtır.”12

Bu bakımdan son TAK eylemi kavramın tam 
anlamı ile teröristtir yani dehşet salarak siyasal 
güç sağlamayı amaçlayan yarattığı dehşetle insan-
ların hayatlarını çekilmez kılarak devlete itiraz et-
melerini sağlamayı da içeren kör bir intikam sal-
dırısı. Bu saldırıyı mümkün kılan ise buraya kadar 
analiz ettiğimiz şey oldu.

Uzun bir yolculuğa çıktık ve Ankara ve İs-
tanbul da gerçekleşen terör saldırısındaki ortak 
noktaları analiz etmeye çabaladık. Açık ve net ki 
Türkiye bir postmodern şiddet ve savaş dalgası-
nın ölümcül çarpmaları ile karşı karşıya. Yine gö-
rünen o ki bu terör dalgası son bulmayacak. Bu 
nokta da bunu yaratan sosyolojik ve siyasi zemi-
ne odaklanan çok katmanlı bir güvenlik algısı ve 
terör eylemcisi gibi düşünebilen güvenlik uzman-
ları ile bu kanlı dalganın zararı azaltılabilir. An-
cak görünen o ki bu çapta ne bir güvenlik analis-
ti uzman ekip, ne de böylesi bir durumu dikkatle 
ele alıp karşı tedbirleri örgütleyecek bir bürokra-
tik örgütlenme söz konusu. Bu da tehlikeyi daha 
da katlıyor.

Postmodern savaşın laboratuvar testlerinin ya-
pıldığı ülke olan Suriye’nin burnunun dibinde ya-
şayan bir ülke olarak yeni Sykes Picotun kan ha-
ritasından bizimde payımıza düşenleri alıyoruz. 
Şiddet zincirlerinden boşalarak bir teröre dönü-
şüyor, artık hiçbir yerde güvenli olmayacağımı-
zı söyleyerek vahşi bir terör devletine dönüşme-
miz isteniyor. Ancak bunu isteyen sadece PKK ile 
onun göbek kordonu ile bağlı yavrusu TAK olsa 
ya da kanlı saldırıları ile bizi de hedef ülke ya-
pan IŞİD olsa sorun bir nebze anlaşılabilir. Ama 
bu birilerinin en değerli ihraç malzemesi saydığı 
TSK’yı, birilerinin tatlı canına halel gelmemesi ya 
da bir seçim zaferi elde etmesi için sahaya sürme-
si için yapılıyorsa, hatta bunun yapılmamasına yol 
açanların cezalandırılması hesabı var ise bilelim ki 
bu kanlı oyunun sahnelenmesi sürüp gidecek, taa 
ki girmesi kolay ama çıkması çok büyük insani 
kayıplara neden olacak Suriye’nin çağrısına icabet 
edilinceye kadar. Ya da birileri mevcut iktidarı bir 

terör coğrafyasının müsebbibi olarak gösterip dar-
beye de ucu açılan bir siyasi süreci, kanlı bir iç he-
saplaşmayı çeken bir hesap tutuncaya kadar.

PKK ya da onun daha da kötü bir kopyası ko-
numundaki TAK gibi örgütlerin bu siyasi hesapla-
rın aleti olması ya da IŞİD denen örgütün de aynı 
biçimde taşeronlaşması bir yanıyla anlaşılabilir. 
Dördüncü nesil savaş denilen şeyde oyunun boşa 
çıkarılmasındaki en önemli husus, karşı operas-
yonun cerrahi bir incelik içermesidir. Yani geril-
la su da balık ise, balığın suyla temasını kesmek 
bu mücadeledeki en önemli taktik ve hatta stra-
tejidir. Bu ülkede makule, aklın soğukkanlılığına 
ve satranççı inceliğine her zamankinden daha çok 
muhtacız. 
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Arabası: Araba Bombasının Tarihi, alıntılayan Tom Dispatch: 
Mike Davis’in Araç Bombasının Tarihi Üzerine) http://www.
tomdispatch.com/post/76140/mike_davis_on_the_history_
of_the_car_bomb
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Nicedir hayatı alışverişten ibaret algılıyoruz. En munisimiz, otantik olanımız bile 
hayatı, sokağı karşılıklılık ilişkisine, bir kapitalist kültüre göre değerlendirmeye 
alıştı. Televizyonların, sosyal medyanın, iletişim kanallarının hilafına davrananlar 
bile kalkış noktasını burada sunulan hayata karşı oluşturarak yine gerçek hayatı 
ıskalamayı sürdürdü. Hepimiz AVM’den şikâyet eden AVM taifesi haline gelmenin 
verdiği psikoloji nedeniyle karşıtlık duygusunu aşamayacak duruma geldik. 

Hayata: AVM’ye, Kafeye, 
Kapitalizme Çağırmak

T erörün canlı bomba-

lar, bombalı araçlar va-

sıtasıyla halkın arasın-

da gerçekleştirdiği katli-

amlardan, bilhassa Anka-

ra Kızılay’daki kahredici 

patlamadan sonra sokak-

lar tenhalaştı, büyükşehir-

lerin büyük caddelerinden, 

büyük meydanlarından, gezi alanlarından, alışve-

riş sahalarından yani çarşı-pazarın ana aksların-

dan insanlar çekilmeye başladı. Hayat durmadı 

ama hayat ruhen, aklen iflas etti. Kimse zorunlu 

olmadığı sürece büyükşehirlerin hususen Ankara 

ve İstanbul’un can damarlarına çıkmaktan, sürek-

li ihbarlar, tehdit telefonları, sosyal medya ve wat-

sapp gruplarından ilan edilen uyduruk plaka pay-

laşımları, boşaltılan AVM’ler nedeniyle büyük bir 

korku, endişe ve şüphe içinde yaşamaya başladı. 

Dolayısıyla korkuya eklenen endişe, hayatı yani 

gündelik olanı etkiledi. 

Elbette bununla birlikte sadece medyada değil 

siyasi sahada da “hayatı devam ettirmeye” yönelik 

çağrılar peşi sıra gelmeye başladı. 

Öncelikle Türkiye’de AK Parti ve Cumhurbaş-

kanı Erdoğan üzerinden yürütülen muhalefetin 

canlı bombalarla yeni bir evreye geçtiğini belirt-

mek gerek. Bu canlı bombalar, gündelik hayatı 

doğrudan sıkıntıya sokan 
bombalı araçla yapılan sal-
dırılar, psikolojik üstün-
lüğün ele geçirilmesinden 
çok psikolojik eşiğin aşıl-
masını beraberinde getirdi. 
Kimse terörden, hayatın 
durmasından çekinmiyor 
mesele terörün biçim ola-
rak girdiği evrenin, hiç 

ummadık yerde karşı karşıya kalma riskiyle ilgili. 
Buna bağlantılı olarak hayatı devam ettirme çağ-
rılarının, aynı zamanda teröre karşı olmanın ya-
nında terörün “her an” ve “her yerde”liğine karşı 
halkı “meydan okuma”ya çağıran bir yönü de ba-
rındırıyor. 

Konformist İsyan Çağrısı: Tüketme!

Bu çağrıların oluşması, hayatı devam ettire-
bilme kaygısının yönü aynı zamanda “hayatı dur-
durmak isteyenlerin” terörden faydalanarak ade-
ta bir “sırtlan gibi” avdan pay koparma çabası-
na giren kesimlerin “harcamama”, alışveriş yap-
mama gibi tamamıyla seküler, kapitalist, küçük 
burjuva özentisi yöntemleriyle de bağlantılı. Pa-
sif direniş ya da terörden nemalanmak gibi ikti-
dar karşıtlığı çabaları beraberinde düzeysiz kapi-
talizm çağrılarını getirirken, öykünen burjuvanın 

Ercan YILDIRIM
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aydın olma gayretlerini de gösteriyor. Kendi bur-
juva evreninden harcamamayı bir iktidar, varoluş, 
eylem, tepki olarak görebilme kolaycılığı ve ye-
tersizliği halkın içinden gelmeyen “konformist is-
yanı” Türkiye’de Erdoğan karşıtlığının geliştirdiği 
bir muhalefet biçimi. 

Gezi’deki aydın kimliğine soyunan Osmanlı 
dizilerinin konformist sanatçılarının sinematogra-
fik yürüyüş gayretleri, zaman zaman yine burju-
vanın sonradan görme kon-
formizmi biçiminde çokça 
gerçekleşti. Terörle beliren 
bu yeni “direniş biçimi” geç-
mişteki işçi, emekçi, sosya-
list direnç noktalarını unut-
turacak kadar “gerçek ha-
yata uzak” konformizm içe-
rir. Parayla yapılacak muha-
lefet biçiminin doğrudan hal-
ka değen yanı aynı zamanda 
iktisadi zenginliğe dayandığı 
için çelişki bu sefer verili bur-
juvazinin kendini popüliz-
me mahkûm etmesi biçimin-
de görülür. 

Popülizm kapitalizmin 

yine kapitalizm ile örtülme-

siyle doğacak açığın siyasi ik-

tidara muhalefet etme beklen-

tisine dayanır.  Elbette hayatı 

AVM’ler üzerinden durdurma 

çağrısının, tuvalet kâğıdı alma-

yarak siyasi otoriteye haddini 

bildirme seviyesizliği, yetersiz-

liği ve hayattan uzaklığı belirgin 

bir karşılık bulmadı; bulması da 

menşe itibariyle zaten mümkün 

değildi. Hayatın durması konfor-

mist küçük burjuvanın özentili sanatçılığın 

aydın olma çabasına halkın karşılık vermesinden 

değil, gerçekten kendiliğindendir. Terörün başarılı 

veya başarısız olması yorumlarına bakmadan canlı 

bomba, bombalı araç kavramının “halkın içinde” 

geziniyor olmasıdır, hayatı etkileyen. 

Kapitalizme Çağıran Milliyetçilik

Milleti terörün etkilerinden soyutlanarak ha-

yata çağıran isimlerden biri de MHP Lideri Devlet 

Bahçeli oldu. Öncelikle pek çok kişi bulundukları 

yerlerden ki özellikle kafelerden fotoğraflar payla-

şıp, sosyal medya etiketlerini işaret ederek bol bol 

çağrıda bulundu. Yani halkı hayata çağıranlar, in-

sanları kafelere, pahalı mekânlara davet etti!  Bah-

çeli ise açıkça halkı hayata çağırırken AVM’leri işa-

ret etti; hatta kendisi de bir AVM’ye giderek alış-

veriş etti. 

Nicedir hayatı alışverişten 

ibaret algılıyoruz. Sokaktaki 

hayat dendiğinde sokak sa-

tıcılarını, pazarları, çay bah-

çelerini hayat olarak görü-

yoruz. En munisimiz, otan-

tik olanımız bile hayatı, so-

kağı karşılıklılık ilişkisine, 

bir kapitalist kültüre göre 

değerlendirmeye alıştı. Te-

levizyonların, sosyal med-

yanın, iletişim kanallarının 

hilafına davrananlar bile 

yine kalkış noktasını bu-

rada sunulan hayata karşı 

oluşturarak yine gerçek ha-

yatı ıskalamayı sürdürdü. 

Hepimiz AVM’den şikâyet 

eden AVM taifesi haline gel-

menin verdiği psikoloji ne-

deniyle karşıtlık duygusu-

nu aşamayacak duruma gel-

dik. 

Bu yüzden Bahçeli’nin 

çağrısı belki gerçekten ye-

rinde, bir tabana ve sahici-

liğe sahip. 

Hayat hakikaten 

AVM’lerden ibaret oldu. Kültür bü-

tünüyle AVM, kafe, dini mekanlar arasındaki dön-

güye hapsoldu. Tüketmek ve üretmek arasında kı-

yasıya bir mücadele oluştu ve bu nedenle de üret-

mek için yani hayatı idame ettirecek kazancı sağ-

lamak için insanların tüketmesine yalvaran göz-

lerle bakar olduk. 

Bahçeli’nin vurguladığı AVM’lere gelme çağrısı, 

hayata, terör karşıtlığına bir formül olarak sunu-

lurken aynı zamanda kapitalist olanı korumanın 

Türkiye olarak kurtuluşumuz olduğu gerçeğini de 

yüzümüze vurdu. 

Ortak bir inanç, mensubi-
yet alanı, meşruiyet sahası 
olarak AVM’lerin Türkiye’de 
herkesin kabul edebilece-
ği bir gerçeklik, “toplumsal 
mutabakat mekânı” haline 
gelmesi en az terör kadar 
tehlikeli. Tüketim, giyim 
kuşam canavarı olduğu 
halde AVM’lerden, oradaki 
hava sirkülasyonuna kat-
lanamamaktan yakınanla-
rın küresel kültür ile irtiba-
tı zaten bu mutabakat için-
de var olduklarını göste-
rir. Ayrıca, AVM kültürü-
nü yaş itibariyle içselleştir-
memiş ve belki de bir kaç 
sefer ancak gitmiş kimse-
ler bile AVM gerçeğine dil 
uzatmamaktadır.
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AVM demek, sosyal etkinlik, evde hapis hayatı 
yaşayan çocukları gezdirme, eğlendirme, yedir-
me içirme, arkadaşlarla eş dostla buluşma, kahve 
içme, dolaşma, can sıkıntısını giderme oldu. Do-
layısıyla AVM sahiden hayatın minimal bir mo-
deli olarak içinde her türlü etkinliği, hayat olarak 
gördüğümüz kültürel yapıyı barındırdığı, ihtiyaç-
ları karşıladığı gerçek hayat demektir. AVM’lerin 
marketlerden giyime, teknolojiden bahçe işlerine 
kadar her türlü mamulü barındıran kimliğine, 
sosyalleşme, kültürlenme, vakit geçirme fonksi-
yonlarını da ekledi. Böylece kapitalist kültürde bi-
reyin can sıkıntısı hakkını bile elinden alan AVM 
klasiği, yeri geldiğinde hayatı durdurma ya da 
canlandırma aracı olarak görülür oldu. 

Bahçeli’nin çıkışı ne bir siyasi atraksiyon ne 
terörden siyaseten bir pay çıkarma çabası; belki 
de gerçekten milliyetçi saiklerle yapılmış, “ülke 
ekonomisi”ni, insanlarımızın psikolojisini kur-
taracak doğal, kendiliğinden ve her “memleket 
evladı”nın dile getirmesi gereken bir çağrıdır. 

Toplumsal Mutabakat Mekânı Olarak AVM

Kapitalizmin küresel kültür eliyle bir örnekleş-
tirdiği insan hakikati AVM’lerde değil sadece, üre-
tim ve tüketim dengesi içindeki her kesimde kar-
şılığını buldu. Dolayısıyla insanların hassasiyetle-
ri, üzüntüleri, kederleri, kaygıları ortak kültürün 
etkisinde renksiz, tonsuz, folklorsuz, kimliksiz ve 
kişiliksiz bir hal aldı. AVM kültürü bir örnekleş-
tirmenin en önemli araçlarından biridir. Ortak bir 
inanç, mensubiyet alanı, meşruiyet sahası olarak 

AVM’lerin Türkiye’de herkesin kabul edebileceği 
bir gerçeklik, “toplumsal mutabakat mekânı” ha-
line gelmesi en az terör kadar tehlikeli. Tüketim, 
giyim kuşam canavarı olduğu halde AVM’lerden, 
oradaki hava sirkülasyonuna katlanamamaktan 
yakınanların küresel kültür ile irtibatı zaten bu 
mutabakat içinde var olduklarını gösterir. Ayrıca, 
AVM kültürünü yaş itibariyle içselleştirmemiş ve 
belki de bir kaç sefer ancak gitmiş kimseler bile 
AVM gerçeğine dil uzatmamaktadır. 

Antiamerikancılık, antikapitalistlik, anti-
konformizm söylemleri yapanların AVM’lerdeki 
büyük marketlere sipariş listesi verip evlerine 
getirdiği gerçeğiyle rahatlıkla karşılaşabilirsiniz. 
Dolayısıyla AVM kültürü aynen banka, fatura, 
fiş, döviz, faiz oranları gibi herkesi içine alan bir 
girdap gibidir. Siyasilerin, aydınların insanları 
AVM’lerden uzaklaştırma ya da oraya davet etmesi 
esasında çatışma alanının bu dar kapitalist simge-
de kilitlendiğini gösterir. Esas mesele terördür, in-
sanları öldüren canlı bombalar, bombalı araçlarla 
yapılan intihar saldırıları... 

Kimse AVM’lerde sönen geleceğin, AVM kültü-
rü üzerinden kapitalist kültüre eklemlenmenin aç-
tığı büyük yaraların sorgucusu olamıyor.  Hayatın 
bu lokal binalara sıkışması, insanların ufuklarının 
bu kadar daralması, adeta “hapishane kültürü”nü 
gönüllü, talepkar, rızaya dayalı ve kapalı mekanla 
birlikte gerçekleştirmek; ticaretin, iktisadi ortala-
manın buralarda korunacağını düşünmek ülkenin 
ekonomisi ve geleceği için de büyük tehlikelere 
işaret eder. Kafelerdeki, oturmalık mekânlardaki 
hayat algısı, halk adına karar vericilerin konformist 
bakış açısını ne derece kanıksadığını, sosyolojiye, 
millet gerçeğine yabancılığı da gösteriyor. Terörün 
patlatıp öldüren kimliğine karşı AVM çağrısındaki 
millet yabancılığı, kültürel değer yargıları, itikadi 
kökenler, dini referanslar, tarihi mücadele sahası-
nın sadece birer retorik kaldığını, gerçek milliyet-
çiliğin, İslâmcılığın, dindarlığın, muhafazakârlığın 
ritüeller boyutunda olduğunu da gösterir. Artık 
tarikat ve cemaatlerin de AVM’leri “millileştirme-
si, dindarlaştırması” kendi AVM’sini kurması, ka-
pitalist kültürün benliklerdeki işgalinin, ülkenin 
işgali hatta terörle hedeflenenden beter olduğunu 
gösterir. Hayatı AVM’lerde görmek, terörün ama-
cına ulaştığını gösterir. Terörden daha tehlikelidir, 
gerçek hayatın kapitalizmin bu yeni ikonlarında 
aktığını iddia etmek. 

Ev’den kafeye, AVM’ye çıkma çağrı-
sı, millet varlığının tarihi bağlamın-
da iflas ettiğinin delilidir. Oysa millet 
eve, hayata, kendine, aileye davet edil-
melidir. Birazcık da evde oturmanın, 
AVM’lerden, sokaklardan çıkarak, kafe-
lerden ve küresel kültürün sosyalleş-
me mekânlarından uzaklaşıp eve girme-
nin, eve dâhil olmanın, aile ile hep bir-
likte evde varolmanın terörün değil ama 
kapitalistin en büyük korkusu olduğu 
açık.
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“Ev”den kafeye, AVM’ye çıkma çağrısı, millet 
varlığının tarihi bağlamında iflas ettiğinin delilidir. 
Oysa millet eve, hayata, kendine, aileye davet edil-
melidir. Birazcık da evde oturmanın, AVM’lerden, 
sokaklardan çıkarak, kafelerden ve küresel kül-
türün sosyalleşme mekânlarından uzaklaşıp eve 
girmenin, eve dâhil olmanın, aile ile hep birlikte 
evde varolmanın terörün değil ama kapitalistin en 
büyük korkusu olduğu açık.

Kapitalizm evden korkar. 
Neoliberal kültür evden nefret eder. Yeni kü-

resel kültür herkesi yaşlısından gencine, kadını-
na kadar her kesimden insanı kamuya davet eder. 
Kapitalizm kamu demektir, dışarısıdır, ev dışı 
mekânlardır. Bu yüzden terör ile canlı bombalar 
vasıtasıyla bir imkâna kendimize, evimize, ailemi-
ze, değerlerimize dönme imkânını, siyasilerin ay-
dınların çağrılarıyla yitirdik, yitiriyo-
ruz. Gerçek hayat sadelikte, sa-
hicilikte oysa küresel kül-
tür meseleleri, kültürel 
unsurları çoğullaştıra-
rak onu kendiliğin-
den uzaklaştırır. Si-
yasetin insanların 
yemesinden içme-
sinden, gezmesin-
den eksiltmesinden 
meydana gelen kor-
kusu sadece eve çağrı-
daki doğallığı karşılaya-
cak nitelikte değil aynı za-
manda terör üzerinden olup bi-
tenlerin yorumlanması, haberlerin ta-
kipleri, milliyetçi ya da milli ve yerli taleplerin 
gündelik hayat olarak gösterilen içindeki değeriy-
le de ilgili. 

Terör, Şehit, Ölüm Haberleri Arasında                   
Şovlar, Reklamlar...

Kimileri gündelik hayatında konforun derece-
lerini tartışır, daha iyi yeme ve içme hesabı yapar-
ken aynı zamanda birileri de teröristle savaşır, şe-
hit düşer, evlatlarından ayrılır. Dolayısıyla herke-
sin vatan algısı, vatanı nasıl gördüğü, vatan üze-
rindeki karşılıklı beklenti dereceleri birbirinden 
farklı olabilir. Fakat bu bir dereceye kadar izah 
edilebilir belki ama halkın terör tehdidi nedeniyle 

evine girmesine karşı çıkanlar vatan için şehit dü-
şenlerin haberlerini verirken, verdikten sonra te-
levizyonlardaki yayınların bir nebze olsun değiş-
memesi ayrıca düşünülüp tartışılmaya değer. 

Şehit haberleri gelirken, bültenlerde cenaze-
lerle ilgili haberler yapıldıktan sonra “akış” hiçbir 
değişikliğe maruz kalmadan aynen devam eder. 
Sadece güvenlik güçlerinin şehit haberleri değil, 
canlı bombayla ölen sıradan sivillerin haberle-
rinden onlarca ölüden sonra da televizyonlarda 
herhangi bir değişiklik, olağandışılık söz konusu 
olmadı. Televizyonlardaki hayat aktı gitti. MHP 
lideri Bahçeli’den belki de en çok bu yayıncılığa 
tepki göstermesi, en azından “eğlencenin dozun-
da” yapılması çağrısında bulunması beklenirdi, 
gelmedi. Zira millet gerçeğinin, akıp giden hayatı-
nın gerçekleri buna izin vermiyor zaten.

Ürkütmemek, kaygıya sevk etme-
mek adına yayınlarına devam 

eden iletişim organlarının 
bu tavırları tolere edilse 

de büyük oranda kat-
liamların yaşandığı 
günlerde bile yayın 
akışlarında her-
hangi bir farklılık 
belirmiyor. Rek-
lamlardaki o coşku 

aynen muhafaza edi-
liyor. Reklamlar yine 

paket programlar, evet, 
televizyonların en büyük 

ontolojik unsuru; fakat eğlence 
programlarında, evlilik, yarışma, dizi 

gibi görsel şovlarda ne bir eksilme, ne bir keder, 
ne bir sıkıntı iziyle karşılaşılmıyor. 

Teröre karşı lanet eden bir halk, terörden şe-
hitler verirken öte yandan “hayatının akışını” zer-
re değiştirmek, kafa konforundan, küresel kültür 
donelerinden, yerleşik muhafazakâr alışkanlıkla-
rından azıcık feragat etmiyor. 

Lanetlemek, içinde buğz barındırıp barındır-
madığı bilinmeyen tel’in kolayına yapılıyor. Bel-
ki televizyonlardan, sosyal medyadan bir çırpıda 
çıkan “beni de askere alın” talebi sahiciliği içer-
se de umumi bir kalabalık terörle yaşamaya aynı 
zamanda evlilik programlarıyla, şov dünyasının 
ürünleriyle var olmaya alıştığını üzerine basa basa 
ikrar ediyor. Şehit haberlerini izlerken kin ve nef-
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retle dolu yoğun duygusallık 
hayat devam ettiği, televizyon 
akışı da sürdüğü için bir anda 
yayının normale dönmesiyle 
değişiveriyor. Böyle bir ruh 
hali yani “yayın akışına bıra-
kılmış” bir ruhiyat, hissiyat, 
zihniyet dünyası kapitalist 
kültürün tam da hedeflediği 
bir örnekliği gerçekleştirir. 
Her gün şehit haberleri geldi-
ğine, her gün patlama olduğu-
na göre “hayatı durdurma”nın 
manası görülmüyor. Gerçek 
hayatın sahiden nerede ol-
duğunu insan havsalasından 
kaçıran bir kültür gücünü yi-
tirmeden varlığını sürdürüyor.

Aslolan gerçek hayat aslında izole edilmiş dün-
yasında akıp gidiyor.

İnsanların dünyaya, sokağa, akıp giden haya-
ta bakışı banka reklamlarındaki dünya gibi gül-
lük gülistanlık, neşeli, kederli olsa bile içinde bir 
sempatiyi barındırır ölçüde. Terör haberlerinden, 
patlamalardan, bombalardan, şehit haberlerinden 
sonra maaile coşulup eğlenilen banka reklamları 
mutluluğun ve huzurun kaynağı olarak sunulma-
ya devam ediliyor. 

Banka Reklamlarının Anlattığı Toplumsal Çözülme

Banka reklamlarına bakarsanız Türkiye’nin 
Osmanlı’dan beri gelişimi, kuruluşu, varlığı ban-
kalara bağlı. Ailenin geleceği de bankaya bağlı. Es-
kiden Emlak Kredi Bankası vardı; logosu ev şek-
lindeydi, kapitalizm öyle bir gelecek tasavvur edi-
yor ki, bireyin, topluluğun, ülkenin ve ailenin 
tüm geleceği bankaların elinde gösteriliyor. 

Kapitalizm bilhassa neoliberal iktisadi ve siyasi 
kültür, kapitalist işleyişi bireyin omuzları üzerine 
yükler. O nedenle birey eğer canını dişine takmaz-
sa kapitalizm duracağı gibi kendisi de “rızksız” ka-
lacaktır. Bu nedenle neoliberal kapitalist doktrin 
iktisadi gelişimi çevreye, hangi dinden, inançtan, 
kültürden olursa olsun çevre ülkelerine ve birey-
lerine yükler. Banka reklamları bu açıdan bazı 
“banka klişeleri”ne dayanır. 

Belirtmek gerekir ki banka reklamlarının “süb-
liminal mesajı” tehdit içerir. Aile, birey, ülke... 

banka olmazsa katiyen ba-
tacaktır... Mutluluk, huzur, 
güven temelli tüm ahlaki er-
demler bankada toplanmıştır. 

Hele bankalardan birinin 
yaptığı reklam bir yönüyle 
haklı olarak Türk milletinin 
ahlaki kimliğini gayet yerinde 
anlatırken öte taraftan banka-
yı yüceltir. İş kurmak isteyen 
iki kafadar planlar yapar, ya-
kınlarından, akrabalarından, 
tanıdıklarından bazılarının 
isimlerini söyleyerek onların 
kendi işlerine olan maddi, 
manevi katkılarını sıralarken 
hemen arkasındaki bu “kuru 

kalabalık” tek tek sahneden “sıvışır.” Buradaki 
sıvışma tek güven mercii bankanın olduğunu, 
insanın arkasında sadece bankanın durduğunu 
bu yüzden bankaya karşı herkesten yani insan-
dan daha fazla itimat beslenmesi gerektiğini “tatlı 
tehditler”le anlatır. Reklam bir yönüyle gerçeği, 
öte yönüyle kendine yontan çağrıyı ve mutlaklığı 
yaparken esasında Türk milletinin uzun zamandır 
yaşadığı “içten çürüme” ve toplum bütünlüğünün 
çözülüşünü de anlatır. 

Retoriğe, söze, görüntüye bakarken bir ve be-
raber gözüken millet varlığı sorumluluğa, paylaş-
maya, riski ve yükü paylaşmaya geldiğinde or-
talıktan kaybolur; bunu yoğun bireysellikle izah 
etmek mümkün fakat mesele çok daha ötede bize 
özgü bütünlüğün, kenetlenmenin kırılmasıyla il-
gilidir. 

Tam da terör haberlerinin yapıldığı dönem-
lerde banka reklamlarının gösterdiği bu gerçeklik 
sorunlu alanların büyüklüğüyle ilgili. Banka rek-
lamlarına bakıldığında müzikler hüzün bile taşısa 
neşe tonunu ihmal etmeyecek kıvraklıktadır. Rek-
lamların genelinde olduğu gibi yoğun hareketli 
müzik başka bir hayal âlemine, tüketimin cafcaflı 
dünyasına götürür kişiyi. Fakat reklamların görü-
nen mesajının karşısında sübliminal art mesajları 
çok daha etkilidir. Kapitalizmden, tüketmekten, 
bankaya uğramaktan başka çıkış yolunun olmadı-
ğını dikte etmek neredeyse beyne işler. Hastalıkta, 
savaşta, üretirken toplumun yanında olduğu, bu 
zor günleri “finanse ettiği” vurgusunu dile getiren 
bilhassa devlet bankaları, topluma güvenlikle bir-
likte ontolojik aidiyet ve mecburiyet de dikte eder. 
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Devlet bankalarının kendilerini kapitalizmle 
kadim devlet varlığını birleştirerek “ben yoksam 
sizde olmazsınız” tavrı üstten, kaba, nobran, zo-
raki reklam yapıyor havası yaratması, geçmişe, 
ülkenin zor yıllarına atıflar yapması, yürüdüğü-
nüz yollar, geçtiğiniz köprüler, tedavi olduğunuz 
hastaneler, yiyip içtiğiniz ekmeğin suyun tedariki, 
bindiğiniz arabalar benim paramla yapıldı vurgu-
su devlet rahatlığının sonucu. 

İslâmî Bankacılığın Nostaljik Muhafazakârlığı

Banka reklamlarında bireyin, ailenin hatta mil-
letin benliği, tarihteki kurucu ve yaşatıcı yeri ne-
redeyse yoktur, tarih bankayla başlar dikkat edil-
mez özen gösterilmezse bankayla da sona ere-
cektir. Bu nedenle rüyalar ve hayallerden süs-
lü bir dünya futbol ve gösteri dünyasının ünlü-
leri vasıtasıyla ama “iyi aile çocuğu”, hafif yara-
maz, espritüel, biraz kopuk yani gerçek hayatın 
içinde yer bulan, sokakta, aile içinde, toplumda 
karşılığı olan karakterle anlatılmak istenir. “Biz-
den biri” vurgusu, tüketimden sahnelere kadarki 
başarı hikâyesi birleştirilerek bireye öykünülecek 
bir hayat vaat edilir. Sanki o yıldızlar başarılarını 
bankadan kredi çekmeye borçludur! Fakat zihnin 
arka planında kazandığı çok parayı banka vasıta-
sıyla koruduğu, geliştirdiği anlatılır. Hayaller sa-
dece banka aracılığıyla işler, mana kazanır. Hele 
muhafazakâr, “İslâmî bankalar”ın yaptığı reklam-
lardaki tasavvur dünyasına eklenen muhafazakâr 
değerler, İslâm’dan devşirilerek getirilen ahlaki 
umdeler, erdemler kapitalizmin içine yerleştiril-
mek istenir. 

Kendini bankaya teslim ederken duyulan hu-
zur, güven, yardımlaşma, dostluk, sevgi, dayanış-
ma “manevi hazzı ve tatmini” getirir. Muhafazakâr 
zihnin ürettiği bu gelenekselliğin İslâm ve kapi-

talist değerlerle birleşmiş hali, bireyin toplumdan 
kopuk dünyasını çok daha net gösterir. Buna nos-
talji de eklenir. 80’lerdeki dostluk, komşuluk iliş-
kileri üzerinden getirilen nostalji aslında reklamın 
mantığına taban tabana terstir. 80’lerde ve önce-
sinde evet, İslâmî bankacılıktan önce komşuluğa 
bağlı olarak insanlar paralarını, tatile giderken ev 
anahtarlarını, çocuklarını konu komşuya hatta es-
nafa bile teslim ederdi. Başı dara düştüğünde “el-
den borç verme” diye bir yardımlaşma müessesesi 
de vardı. Pay etme, kefalet, sözlü senet mevcut-
tu; başı sıkışan bankaya değil komşuya, akrabaya 
koşardı. Bu değerlerin hepsinin silinmesi ban-
kayla, bankacılıkla vuku buldu. Banka mı bunu 
doğurdu, bu değer yitimi bankaları mı geliştirdi... 
Kadim açmaz burada da kendini gösterir fakat 
mesele birbirini tetiklemesinden ziyade kapitalist 
iktisadi ve siyasi kültürün zihinleri ne kadar işgal 
ettiğiyle ilgili. 

Acısını bile bankasız, reklamsız, AVM’siz, te-
levizyonsuz yaşayamayan, acıların, sevinçlerin 
arasına reklam alan, hayat dendiğinde bize sunu-
lan dünyayı algılayan bir toplum inşa edildi. Çok 
da uzun sürmedi aslında bu inşa, insanoğlunun 
ana damarlarına basıldığında ortaya çıkabilecek 
açgözlülük zuhur etti sadece. Terör haberlerinin 
arasındaki reklamlara, eğlence programlarına, di-
zilere hatta millet düşmanı tartışma ve haber ya-
yınlarına ses çıkarmayan millet kimliği kapitalist 
ilişki biçimlerinin hepsini kanıksamış durumda. 
O yüzden siyasetçi terör sonrasında hayat diye 
AVM’ye çağırıyor. 

Gerçek hayata, “ev”e çağırana prim verilmeyen 
bir dünyada millet bütünlüğünün, tarihsel, dini, 
milli kimliğe bağlı davranış kalıplarının daha ne-
reye kadar gidebileceğini zaman gösterecek, sade-
ce zaman!

Acısını bile bankasız, reklamsız, AVM’siz, televizyonsuz yaşayamayan, acıların, 
sevinçlerin arasına reklam alan, hayat dendiğinde bize sunulan dünyayı algıla-
yan bir toplum inşa edildi. Çok da uzun sürmedi aslında bu inşa, insanoğlunun ana 
damarlarına basıldığında ortaya çıkabilecek açgözlülük zuhur etti sadece. Terör 
haberlerinin arasındaki reklamlara, eğlence programlarına, dizilere hatta millet 
düşmanı tartışma ve haber yayınlarına ses çıkarmayan millet kimliği kapitalist 
ilişki biçimlerinin hepsini kanıksamış durumda. O yüzden siyasetçi terör sonrasın-
da hayat diye AVM’ye çağırıyor.
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Hz. Muhammed (s), biz Müslümanlar için tartışılmaz düzeyde, kuşku duyulmaz 
bir şekilde, en kapsamlı ve en üst rol modelimizdir. Bu sebeple her Müslüman 
en üst düzeyde O’nu sever, beğenir, O’nun gibi olmaya çalışır… Ayrıca O, bütün 
insanlar için de potansiyel olarak en kapsamlı ve en üst düzeyde rol modelidir. Her 
Müslüman bilir ve iman ederler ki O, mükemmel bir insan olmanın yegâne modelidir.

İnsanlığın Hakiki ve Ebedi Modeli:

Hz. Muhammed (S)

M odel almak, örnek almak veya daha teknik 
isimlendirmeyle rol model almak herkesin he-

men her zaman sahip olduğu bir durumun ismi 
olarak anlam kazanmaktadır. Herkes birilerini rol 
model alır; örneğin anne ve/veya babamızı, abla 
veya abimizi, akrabalarımızdan veya komşuları-
mızdan birisini, öğretmenimizi, bir sporcuyu veya 
sanatçıyı, dini veya siyasi bir şahsiyeti, tarihi bir 
şahsiyeti...  rol model alırız. Birisini veya birilerini 
rol model alır ve bazı özelliklerimizle veya her şe-
yimizle onun gibi olmaya çalışırız. Fakat rol mo-
del olarak benimsenen kişi veya kişiler çoğu za-
man sabit değildir; kişi için hep rol model olma-
ya devam etmeyebilirler. Çünkü rol modellerimiz 
genellikle yaşımızın, bilgimizin ve hayat tecrübe-
mizin değişmesine bağlı olarak değişir. Her yeni 
bilgi veya tecrübe aşamasında daha ideal birisini 
bularak öncekini terk eder, yenisini rol model al-
maya başlarız. Çocukların okula başladıklarında 
anne ve babalarını rol model almaktan vazgeçip, 
öğretmeni rol model almaya başlamaları böyle bir 
şeydir. 

Rol Modelinin Etkisi

Herkesin hayatının her evresinde, özellikle de 
kimlik ve kişiliğin en temel özelliklerinin oluştu-
ğu çocukluk ve gençlik dönemlerinde kendisi gibi 
olmaya çalıştığı, hayranlık duyduğu, beğendiği ve 

bu sebeplerle taklit ettiği rol modeli veya modelle-
ri vardır. Rol modeli alınan ile o kişiyi rol modeli 
olarak tercih eden kişi arasındaki ilişki ise özne-
nesne veya sebep-sonuç ilişkisi biçiminde gelişir.  
Rol modeli alınan özne, onu rol modeli olarak ka-
bullenen kişi nesne konumundadır. Veya kişilik 
inşa sürecinde model alınan sebep, onu bir başka-
sını rol modeli olarak kabullenen kişi rol modeli-
ne göre değişen özellikleriyle sonuç konumunda-
dır. Kişi, rol modeline göre becerilerini olduğu ka-
dar, kimlik ve kişiliğini, hayat tarzını, istek ve be-
ğenilerini, tutum ve davranışlarını, hatta inanç ve 
kabullerini inşa eder. Bu itibarla rol modeli son 
derece önemlidir; zira kişinin bazen bir veya bir-
kaç, bazen de tüm özellikleri rol modeline göre 
şekillenmektedir. 

Herkesin hayatının değişik evrelerinde farklı 
rol modelleri olduğu gibi, aynı anda olmak üze-
re farklı alanlarla ilgili birden fazla rol modeli de 
olabilir. Fakat şurası son derece önemlidir ki kişi 
için aynı anda ve aynı alanda birbirinden oldukça 
farklı özelliklere sahip iki veya daha fazla rol mo-
deli olmaz, olamaz. Hatta kesinlikle olmamalıdır. 
Çünkü böylesi bir durum kişide ciddi problemle-
re, kişilik çatışmalarına yol açar. Özellikleriyle bir-
birlerini tamamlayan veya destekleyen farklı rol 
modeller ise her zaman söz konusu olabilir. Do-

Celaleddin VATANDAŞ
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layısıyla bu şartlar bağlamında kişi için birçok rol 
modelinden bahsetmek mümkündür. Fakat bu 
durumda da rol modelleri kişi için aynı kıymette 
değildir. Bir rol modelinin kıymeti kişi üzerindeki 
etki alanına ve etki düzeyine göre değişebilmekte-
dir. Dolayısıyla rol modeli olarak kabullenilenler, 
kişi üzerindeki etki alanına ve etki düzeyine göre 
bir sıralamaya tabi tutulurlar. Örneğin kişiye sade-
ce bir özellikte rol modeli olan ile birçok özellikte 
rol model olanın arasında kıymet far-
kı vardır. İki ayrı rol modeli kendi-
lerini rol modeli alan için aynı dü-
zeyde önem ifade etmezler. Kişi 
tarafından birisi çok daha kıy-
metli bulunurken, diğeri gö-
rece daha az kıymetli bulu-
nur. Etki alanının değişmesi-
ne bağlı olarak gerçekleştiri-
len sıralama sonucunda da bir 
rol modelleri hiyerarşisi olu-
şur.  Bu durumu biraz açmak 
gerekirse; spor gibi herhangi 
bir yetenekle ilgili olarak be-
nimsenen rol modeli, kişilik 
ve karakter açısından 
rol modeli olarak be-
nimsenen kişiye oranla 
daha özel bir alanda ve 
dar bir çerçevede etkili 
olduğu için kıymet sı-
ralamasında geride yer 
alır. Buna karşılık kişi-
lik ve karakter üzerin-
de etkili olan rol model 
ise, etki alanının büyüklüğü-
ne göre rol modeli hiyerarşisin-
de sadece özel bir konuda rol mo-
deli olana göre daha yukarıda yer alır. 
Dolayısıyla kimlik ve kişiliğin, hayat tarzı-
nın, istek ve beğenilerin, tutum ve davranışların, 
inanç ve kabullerin şekillenişinde etkili olan rol 
modeli, kişi için çok büyük önem ifade eder. Alt 
düzeyde ve daha özel alanlarda rol modeli alınan-
lar da önemli olmakla, birlikte diğerine göre daha 
geri ve alt düzeyde bir önem kazanırlar. Hatta alt 
düzeyde etkili olan rol modeli, üst düzeydekinin 
etkisi altında belirlenir. Böyle olunca rol modeli 
hiyerarşisinde en üstte kimin yer aldığı, bir diğer 
ifadeyle en kapsamlı ve dolayısıyla en üst düzey-
de kimin rol modeli olarak benimsendiği konu-

su herkes için büyük önem ifade eder. Zira kişi-
nin özellikleri, nitelikleri bu en üst düzeydeki rol 
modelinin etkisi altındadır; diğer rol modelleri de 
ona göre veya ondan referansla şekillenmektedir.  

Böyle olduğu için de tüm insanlık tarihi bo-
yunca insanlar için rol model olacak en ideal, en 
kusursuz, en mükemmel kişinin kim olduğu ve 
dolayısıyla en kapsamlı ve en üst düzeyde kimin 
rol model olması gerektiği konusunda hep farklı 

anlayış ve kabuller olmuştur. Hatta 
bu sebeple kavgalar ve savaşlar 
olmuştur. Zira en kapsamlı ve en 

üst düzeyde rol modeli olarak 
kimin benimsenmesi gerektiği 
konusundaki farklı anlayış ve 

kabuller, modelin kapsamı 
ve etki gücünün sonucu iti-
barıyla her zaman ve her du-
rumda bireysel ve toplumsal 
hayatla, inanç ve davranış-

larla, bireysel ve toplumsal 
kimliklerle ilgili ve irti-

batlı olmuştur. Din de 
tüm bu alanlarla ilgili 
olduğu için kimin en 
kapsamlı ve en üst dü-

zeyde rol model olması 
gerektiği konusu aynı za-

manda hemen her zaman 
dini bir niteliğe de sahip 
olmuştur. İnsanlığın en üst 

düzeydeki rol modelleri-
nin tamamına yakınının dini 

veya dinîleştirilmiş şahsiyetler 
olması bu açıdan bir tesadüf de-

ğildir; Hz. Muhammed (s), Mesih, 
Musa, Buda, Zerdüşt… gibi. 

Rol Modeli Olarak Hz. Muhammed (s)

Hakikatin bilgi kaynağı olarak vahye iman et-
miş biz Müslümanlar için tüm insanlığın en kap-
samlı ve en üst düzeyde rol modeli Hz. Muham-
med (s)’dir. Biz Müslümanlar için bunun yeterli 
gerekçesi O’nun Allah tarafından rol modeli ola-
rak kabulünün rahmete1 vesile olacağının ve in-
sanlar tarafından rol modeli olarak alınmasının 
gerekçesi olarak da en güzel ahlak üzere olduğu-
nun2 bildirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla O (s), biz 
Müslümanlar için tartışılmaz düzeyde, kuşku du-
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yulmaz bir şekilde en kapsamlı ve en üst düzey-
de rol modelimizdir. Bu sebeple de her Müslüman 
en üst düzeyde O’nu sever, beğenir, O’nun gibi ol-
maya çalışır… Ayrıca O, bir Müslüman açısından 
diğer insanlar için de potansiyel olarak en kap-
samlı ve en üst düzeyde rol modelidir. Her Müs-
lüman bilir ve iman ederler ki O, mükemmel bir 
insan olmanın yegâne modelidir. Daha da önem-
lisi O’nun tüm insanlar için en kapsamlı ve en 
üst düzeyde rol modeli olduğundan kuşku, kişi-
yi iman dairesinden dışarı çıka-
rır; çünkü bu aynı zamanda ha-
kikatin bilgi kaynağı olan vah-
ye itibar etmemek veya vahyi 
reddetmek anlamına gelecektir. 
Zira hakikatin yegâne kayna-
ğı olan vahiy O’na güvenmeyi 
ve O’nu rol modeli almayı dün-
ya ve ahiret hayatının olmazsa 
olmaz şartı arasında saymış ve 
O’na itaati emretmiştir3. 

Hz. Muhammed (s), en 
kapsamlı ve en üst düzeyde ol-
mak üzere insanlığın rol mo-
delidir. O, insanlığın hakiki ve 
ebedi rol modelidir. Bu vasfa 
sahip olması, vahiy tarafından 
O’nun rol modeli olarak kabul 
edilmesi gerektiğinin emredil-
miş olması değil, söz konusu 
vasfa sahip olmasıdır. En kap-
samlı ve en üst düzeyde insan-
lığa rol modeli olabilecek vas-
fa sahip olduğu için vahiy ta-
rafından rol modeli olarak tak-
dim edilmiş ve her şeyiyle ölçü 
alınması gerektiği emredilmiş-
tir; eğer dünya ve ahiret esenli-
ğine ulaşılmak isteniyorsa. Zira 
O’nun bütün hayatı ve özellik-
le de risalet ile görevli olduğu dönemi en detaylı 
şekilde bilinen ve insanlık için hayranlık uyandı-
ran bir mükemmellik ve güzellikle donanmış du-
rumdadır. Belki daha da önemlisi detaylara inildi-
ğinde karşılaşılan tüm mükemmellik ve güzellik-
ler birbirinden kopuk değil; en üst aşamada mad-
di ve manevi, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla 
mükemmel ve muhteşem bir bütünlüğe sahiptir. 
Bu özelliklerin somut ayrıntılarını sonraya bıraka-
rak ifade etmek gerekirse; Hz. Muhammed (s)’in 

tüm insanlar için en kapsamlı ve en üst düzey-
de rol model olduğu ve olması gerektiği ile ilgili 
durumun özeti budur. Ancak O’nun insanlık için 
en kapsamlı ve en üst düzeyde rol model oluşu-
nun vahye imana imkân sağlayan ve insanlık ka-
tında vahye yer açan tarihsel bir boyutu da var-
dır. Şöyle ki, Hz. Muhammed (s), risalet görevi ile 
görevlendirilmeden önce, yani insanlara hakika-
ti bildirmenin elçisi ve tüm insanlık için rahme-
ti elde etmenin rol modeli olarak tayin edilmeden 

önce, üstelik ilahi göreviyle il-
gili herhangi bir bilgisi4 ve bek-
lentisi olmamasına5 rağmen, 
yaşadığı toplumda kişilik ve 
karakteriyle, ahlak ve davranış-
larıyla, hal ve hareketleriyle en 
çok itibar edilen, en çok güve-
nilen bir şahsiyetti. Bu sebeple 
de kendisini yakından tanıyan 
herkes tarafından el-emin ola-
rak sıfatlandırılmıştı; yani ben-
zeri olmayacak derecede güve-
nilen bir şahsiyet olarak. Bu se-
bepledir ki risalet görevi ile so-
rumlu olarak insanların ara-
sında hakikatin elçiliğini yap-
maya başladığında hiç kimse 
O’nun bu yeni durumunu ki-
şisel amaçlarla planlanmış bir 
hile, oyun, aldatma olarak de-
ğerlendirmemiştir. İlahi sıfatı-
nı ve görevini sert bir tutum ve 
ısrarla reddedenler bile O’nun 
el-eminliğinden kuşkulanmala-
rına yol açacak bir iddiada bu-
lunamamış, sadece akli sorun-
lar yaşıyor olma ihtimalinden6 
bahsedenler olmuştur. Daha da 
önemlisi, O’nun ilahi bilginin 
elçiliğini kabul edenler, henüz 

ilahi bilgiye ait birkaç cümlenin insanlık katın-
da olduğu bir dönemde bile, kendilerine bildiril-
memiş fakat zamanla bildirilecek olan tüm vahye 
iman etmiş ve bu hal üzerine vahyi bekler olmuş-
lardır. Bu durumlarını ise Bize önce güven, sonra 
kitap verildi, güvenimiz daha da arttı7 sözleriyle 
açıklamışlardır. Burada dile getirilen güven, tama-
men O’nun şahsına olan güvenden ibarettir. Eğer 
O’na güvenmiyor olsalardı vahye de güvenmeye-
ceklerdi. Zira O, risalet öncesinde ilahi plan gereği 

Hz. Muhamed (s), risa-
let görevi ile görevlendiril-
meden önce, yani insanla-
ra hakikati bildirmenin elçisi 
ve tüm insanlık için rahmeti 
elde etmenin rol modeli ola-
rak tayin edilmeden önce, 
üstelik ilahi göreviyle ilgili 
herhangi bir bilgisi ve bek-
lentisi olmamasına rağmen, 
yaşadığı toplumda kişilik ve 
karakteriyle, ahlak ve dav-
ranışlarıyla, hal ve hareket-
leriyle en çok itibar edilen, 
en çok güvenilen bir şahsi-
yetti. Bu sebeple de kendi-
sini yakından tanıyan her-
kes tarafından el-emin ola-
rak sıfatlandırılmıştı; yani 
benzeri olmayacak derece-
de güvenilen bir şahsiyet 
olarak.
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risalet görevine hazırlanmıştı. İlahi plan ve takdir 
gereği böyle olması gerekiyordu; çünkü ilahi ira-
de, hakikatin kitabını bir defada ve toptan indir-
meyi murat etmemiş, doğru ve kolay anlaşılma-
sına imkân oluşturmak için yaşanılan şartlara ve 
problemlere bağlı olarak Kitab’ı kısım kısım vah-
yetmeyi uygun bulmuştu. Dolayısıyla vahiy daha 
gelmeden vahye imanın sağlanması gerekiyordu 
ve bu da Hz. Muhammed (s)’in risalet öncesin-
de ilahi bir plan ve müdahale ile risalete hazırlan-
ması; insanların O’nu en üst düzeyde rol mode-
li olarak görmelerini sağlayacak bir güvene sahip 
kılınmasıyla gerçekleştirilmiştir. O herhangi biri-
si gibi olsaydı, vahye güven sağlanamaz ve bu ol-
madığı için de vahyin gerekleri gönüllerde ve zi-
hinlerde, bireysel ve toplumsal hayatta karşılığı-
nı bulamazdı. 

Hz. Muhammed (s) risalet ile görevlendirildiği 
zaman, çevresindeki insanlar açısından bildikleri 
ve gördükleri kadarıyla bir insanın sahip olabile-
ceği en üst düzeyde iyi, dürüst, ahlaklı, adil, ve-
falı, edepli… bir şahsiyetti. Bu sebeple herhangi 
özel bir delil göstermeksizin risalet ile görevlen-
dirildiğini söylemiş olması, birçok kişi açısından 
kendisine inanmaya yetmiş, kendisini her bakım-
dan destekleyip kendileri için en üst düzeyde rol 
modeli olmalarına vesile olmuştur.  Zira o zaman 
için kırk yılı aşkın ömrüyle hiçbir zaman kendisi-
ne güven noktasında hiç kimseyi hayal kırıklığına, 
şaşkınlığa sürüklememiş birisiydi; O ne demişse o 
şey hep O’nun dediği gibi çıkmıştı veya olmuştu. 
Bu bakımdan İsra ve Miraç olayını takiben O’ndan 
işittiklerini alay konusu yapmak isteyenlere O’nu 
çocukluğundan beri yakından tanıyan Hz. Ebu 
Bekir’in verdiği cevap son derece anlamlıdır: 
Bunları O mu söylüyor, eğer O söylüyorsa hepsi-
ne inanırım; hatta O söylemesi şartıyla daha ga-
rip bulduklarınıza bile inanırım. Çünkü O hiçbir 
zaman yalan söylemez, hiçbir zaman hiç kimseyi 
aldatmaz8. 

Konuya ilişkin daha ilginç ve önemli bilgi ise 
en katı düşmanlarından birisiyle ilgilidir. Tarih-
sel olarak biliyoruz ki, O’nun en mükemmel, en 
güzel, en doğru model oluşunu sadece O’nu elçi 
olarak seçip görevlendiren yüce Allah veya seven-
leri değil, O’nun en katı, en acımasız düşmanla-
rı bile kabul etmek zorunda kalmışlardır. Onlar, 
aralarında yaşadığı için çocukluğundan beri çok 
yakından tanıdıkları bu büyük şahsiyeti, insanlı-
ğın hakiki ve ebedi modelini tüm düşmanlıkları-

na rağmen övmekten başka bir şey yapamamışlar-
dır. Zihinlerini ve düşmanlık hisleriyle dolu kalp-
lerini ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar O’nun hak-
kında güzel, doğru ve iyi şeylerden başka bir şey 
söyleyememişledir. Hiçbir kötü huyu, davranı-
şı, tutumu onun sıfatları arasında sayamamışlar-
dır. Düşmanlıklarının en zirve döneminde dahi 
O’nu el-Emin olarak anmaktan kendilerini alama-
mışlardır. Bununla ilgili tarihsel örneklerden bi-
risi şöyledir: Şam’da bulunan Bizans imparatoru 
Herakliyus, Rasûlüllah’ın İslam’a davet mektubu 
kendisine ulaşınca, mektubun sahibi hakkında 
bilgi edinmek ister. Şam’da bulunan ve Muham-
med (s)’i tanıyan kimselerin kendisine getirilme-
sini ister. O sıra İslam’ın bağnaz düşmanı Ebu Süf-
yan, ticarî faaliyetleri nedeniyle Şam’dadır. Ebu 
Süfyan, görevliler tarafından Herakliyus’un huzu-
runa çıkarılır. Kral kendisine Muhammed’in nasıl 
birisi olduğunu, yalancı olup-olmadığını, saltanat 
sevdasına sahip olup olmadığını sorar. Ebu Süf-
yan bir süre ne diyeceğini düşünür, fakat kendisi-
ne düşman edindiği şahsiyet öylesine mükemmel 
birisidir ki yalan söyleyemez. O’nun hiç yalanını 
işitmedik der ve hakkında birçok olumlu, övücü 
sözler söylemek zorunda kalır9. Çünkü yalan söy-
lemesi durumunda bunun en kısa zamanda açı-
ğa çıkacağını, hatta yanındaki arkadaşlarının bile 
kendisine itiraz edeceklerini bilmektedir.

Hz. Muhammed (s), risalet öncesi durumuy-
la özeldi, mükemmel bir şahsiyetti, insanların en 
güveniliriydi, en adiliydi, en iyisiydi… Fakat ha-
kikatin kitabı, dünya ve ahiret esenliğinin rehbe-
ri Kur’ân ile eğitilip, öğretildikçe daha da mükem-
melleşti, insanlığın rahmetine vesile olacak ebe-
di bir rol modeli haline geldi. Bu değişimin öznesi 
ise sadece ve sadece Kur’ân’dı; yani vahiy. Kur’ân 
O’nu hem eğitip öğretti ve hem de O’nun üzerin-
den çevresindeki diğer bazı şahsiyetleri eğitip öğ-
retti.  O, Kur’ân karşısında herhangi bir kul gibiy-
di; bir ayrıcalığı yoktu10. O da vahiy karşısından 
herkes gibi sorumlu bir kuldu. O hem kendisi-
ne vahyolunanların insanlar arasındaki ilk muha-
tabı oldu ve hem de kendisine vahyolunanın inşa 
etmek istediği insanın en mükemmel, benzeri ol-
mayacak kadar muhteşem ve ikincisi olmayacak 
kadar özel model şahsiyeti kılındı. Bizzat kendi 
zamanında bile O’nun söylediklerini dikkate al-
mak ve O’nun gibi olmaya çalışmak mükemmel-
leşmek için yetip de artıyordu bile. Hatta öyle ki 
O’nu model almak kişiyi sadece toplumunun veya 
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zamanının en özel şahsiyetlerinden birisi kılma-
dı, aynı zamanda tüm zamanların en önemli şah-
siyetlerinden birisi kıldı.  Ebu Bekir’in, Ömer’in, 
Ali’nin şahsında gerçekleşenler bundan başkası 
değildir. Eğer O’nun elçiliğini yapan hakikat bil-
gisi olmasaydı, eğer O’nun rol modelliği olmasay-
dı Ebu Bekir, Ömer, Ali ve benzerleri tarihin sıra-
dan şahsiyetleri olmaktan öteye geçemeyecekler-
di. Hatta bizzat kendi toplumlarındaki bile birçok 
kişinin önem vermediği sıradan kişiler olarak ka-
lacaklardı. 

Hiç kimse hiç kimseyi durup dururken, her-
hangi bir sebebi yokken rol modeli olarak benim-
semez. Bir kişinin bir başka kişiyi rol modeli ola-
rak benimsemesi için onu kendisinden üstün, 
mükemmel, iyi, güzel, doğru, becerikli… görmesi 
gerekir. Böyle olduğu içindir ki, çevresindeki in-

sanlar için rol model olmak isteyenler, gerçekte rol 
model olmalarını sağlayacak özelliklere sahip de-
ğillerse, kendilerini rol model olmaya layık özel-
liklere sahip bir kişi gibi takdim etmeye özel bir 
önem verirler. Bu tarihte de böyle olmuştur, bu-
gün de böyledir. Örneklerini sıklıkla gördüğümüz 
için bugünü dikkate alarak ifade etmek gerekirse, 
siyasetin, sanatın, tüketim kültürünün, kültür en-
düstrisinin gereği olarak bazı kişilerin rol mode-
li olarak inşa edilmeleri bugünün dünyasında en 
sık karşılaşılan durumlardan birisidir. Kitle ileti-
şim araçları ise rol model oluşturma sürecinin en 
önemli araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarının faali-
yetleriyle korkaklardan kahramanların, benciller-
den fedakârların, ahlaksızlardan ahlaklıların, za-
limlerden adillerin, zorbalardan şefkatlilerin, bağ-
nazlardan anlayışlıların… inşa edildiğine sürek-

li denecek sıklıkta şahit olunmaktadır. Böylelik-
le dile getirilen özellikleriyle gerçekte hiçbir ilgi-
si olmayan bir yığın kişi insanların önüne rol mo-
deli olarak dikilmektedir. Yine benzer şekilde ol-
mak üzere bazı tarihi şahsiyetler de ulus devletle-
rin büyük oranda uydurarak inşa ettikleri tarihler-
le rol modelleri haline getirilmektedirler. 

Sanal Şahsiyetlerin Ötesinde

Ancak belirli amaçlarla ve kişisel veya toplum-
sal çıkarların gereği olarak insanlar için rol model 
olmayı gerektirecek değerde bulunmayan, yük-
sek ve önemli özeliklere sahip olmayan kimsele-
rin rol modeli olarak sunulmaları bir yana, insan-
lar için rol modeli olmaya gerçekten layık kişiler 
doğal halleriyle rol modeli olmaya hak eden ki-
şilerdir. Diğerleriyle ilgili oluşturulan illüzyonlar 
çok kolaylıkla sönebilmesine karşılık, doğal hal-
leriyle rol modeli olmaya layık kişilerin gerçeklik-
leri hiçbir zaman tersine döndürülememektedir. 
Hz. Muhammed (s) ise bunun en güzel örneğidir. 
O’nun en üst düzeyde iyi, dürüst, ahlaklı, adil, ve-
falı, edepli… bir şahsiyet olması kendisi veya çev-
resindeki birileri tarafından planlamış ve reklam, 
propaganda gibi ikna teknikleriyle kişilere kabul 
ettirilmiş aslı-esası olmayan özellikler değildir; o 
doğal olarak en üst düzeyde iyi, dürüst, ahlaklı, 
adil, vefalı, edepli… bir şahsiyetti. Böyle olduğu 
içindir ki ilk defa vahiyle muhatap olup durumu-
nu bizzat kendisinin anlamakta zorlandığı bir za-
manda, on beş yılı aşkın süredir eşi olan Hz. Ha-
tice şunları söylemekte en ufak biçimiyle bile te-
reddüt etmemişti:  Endişe etme! Korkma! Valla-
hi Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen, akraba-
larını gözetir, doğru konuşursun. Güçsüzlerin sı-
kıntılarına ortak olur, fakirin ihtiyacını karşılar-
sın. Misafire ikramda bulunur, haklı olana yardım 
edersin11. Risalet sürecinin başlarında uzaktan da 
olsa hakkında bir şeyler duyduğu kişi hakkında 
bilgi getirmesi için kardeşini Mekke’ye gönderen 
Ebu Zerr’in, bir süre sonra geri dönen kardeşin-
den duydukları şunlar olur: O’nu gördüm ve ko-
nuştum. Güvenilir birisi. İnsanlara Ahlâkî güzel-
likleri emrediyor12. Kureyş’in en tecrübeli adamla-
rından ve İslam’ın lider pozisyonundaki düşman-
larından Nadr bin Haris, taraftarlarıyla yaptığı bir 
görüşmede O’nu şöyle değerlendirmişti: Muham-
med aramızda büyüdü; en sevilen, en doğru sözlü, 
en güvenilir olanımızdı13. Medine döneminde kar-
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şısına bir muhalif olarak oturan ve sözlerini din-
leyen Yahudi âlimi Abdullah bin Selâm’ın O’nun 
hakkındaki kanaati ise şu olur: Yüzünü gördüğüm 
an, O’nun yalancı bir kimse olmadığını anladım14. 
Daha da önemlisi, en acımasız ve en katı düşman-
larının bile hiçbir şekilde itiraz etmedikleri bir 
gerçek olarak, durumunu ve ilahi misyonunu biz-
zat kendisi şöyle izah etmiştir: Ben, ahlâkî güzel-
likleri tamamlamak üzere gönderildim15.

Hz. Muhammed (s) en kapsamlı ve en üst dü-
zeyde olmak üzere insanlığın hakiki ve ebedi rol 
modelidir; biz Müslümanlar için bunda kuşku 
yok. Aslında biraz araştırsalar, öğrenseler, tanısa-
lar Müslüman olmayanlar da O’nun en kapsamlı 
ve en üst düzeyde olmak üzere insanlığın hakiki 
ve ebedi rol modeli olduğunu anlamakta ve gör-
mekte zorlanmayacaklar. Zira O, özellikleriyle ve 
yaptıklarıyla, durumuyla ve duruşuyla tarihsel bir 
gerçekliktir; zihinlerde ve gönüllerde inşa edilmiş, 
hayaller âleminde ete kemiğe büründürülmüş, 
umutlarla süslenmiş sanal bir rol model değildir. 
Esasen burada sorulması gereken soru, O’nun in-
sanlık için hangi alanlarda rol model olduğudur. 
O, diğer din mensuplarının tarihsel bir gerçekliğe 
dayanmayan ve tamamen zihinlerinde ve gönülle-
rinde inşa edip, tarihin vitrinine bir süs eşyası gibi 
yerleştirmeye çalıştıkları sanal inanç önderleri gibi 
sadece inanç konularında mı referans ve eğer ola-
biliyorsa rol modeldir? 

Bu son sorumuzda temel olan iki özellik O’nun 
doğru anlaşılması ve doğru rol modeli olabilmesi 
açısından son derece önemlidir. Birincisi; Hristi-
yanlık, Musevilik,  Budizm, Taoizm, Zerdüştlük 
gibi diğer din mensuplarının rol model olarak 
iman ettikleri ve insanlığa da takdim ettikleri şah-
siyetler neredeyse tamamen denecek düzeyde tari-
hi gerçekliği olmayan; hayallerin, umutların, duy-
guların zihinlerde ve gönüllerde inşa ettikleri sanal 
şahsiyetlerdir. Örneğin Hıristiyanların İsa’sı böyle-
dir; O, Kur’ân’ın tanımladığı biçimiyle çevresin-
deki insanlara Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, 
sizin de Rabbinizdir. Onun için hep O’na kulluk 
edin! İşte bu, doğru yoldur16 davetini gerçekleşti-
ren hakikat ve esenlik rehberi Hz. İsa (s) değil, 
tamamen denecek düzeyde sanal bir karakterdir. 
Üstelik zihinlerde ve gönüllerde insanlığa rol mo-
del olamayacak şekilde inşa edilmiştir; o bir insan 
değil, tanrıdır. Bu sebeple Kur’ân, O’nun dilinden, 
O’nu gerçeklikten uzaklaştırıp sanallaştıranlara şu 
çağrıyı yapmıştır: Ey kitap ehli! Dininizde taşkın-

lık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı 
söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın 
elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi ve O’ndan 
bir ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın (Al-
lah) üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son 
verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk 
sahibi olmaktan yüce (münezzeh)dir. Göklerdeki 
ve yerdekilerin hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah 
yeter17. Durum Musevilerin Musa’sı için de pek 
farklı değildir. Budistlerin Buda’sına, Zerdüştlerin 
Zerdüşt’üne, Taoistlerin Tao’una gelince onlar da 
tarihsel gerçeklikleri tartışılan, tarihsel gerçek-
likleri hakkında bilgi kırıntıları bile çok küçük 
düzeylerde olan sanal şahsiyetlerden öte bir şey 
değildirler. Hâlbuki Hz Muhammed (s), hayatının 
tüm evreleri en detaylı bilinen gerçek bir şahsiyet 
olarak insanlığın karşısından durmaktadır.  

Yukarıdaki sorumuzda yer alan ikinci husus 
ise Hristiyanların İsa’sı, Musevilerin Musa’sı, Bu-
distlerin Buda’sı, Zerdüştlerin Zerdüşt’ü, Taoistle-
rin Tao’su birer inanç önderidirler. Onları zihin-
lerde ve gönüllerde inşa edenler, onları tamamen 
denecek düzeyde olmak üzere inanç konularında 
referans olacak şekilde inşa etmişlerdir; bu ara-
da o sanal şahsiyetler bağlamında referans olan 
inancı da kendi zihinlerinin, umut ve korkuları-
nın bir ürünü olarak inşa edenler de yine kendi-
leridir. Dolayısıyla hiç birisinin insanlara bireysel 
veya toplumsal hayatlarında, maddi ve manevi 
varlıklarında rol model olacak özellikleri bulun-
mamaktadır; var gibi gözükenler de birkaç küçük 
istisnanın dışına taşmaz. Örneğin bir Hristiyan’ın 
bireysel hayatının, aile yaşantısının, ticari hayatı-

Kur’ân O’nu hem eğitip öğretti ve hem de 
O’nun üzerinden çevresindeki diğer bazı 
şahsiyetleri eğitip öğretti.  O, Kur’ân kar-
şısında herhangi bir kul gibiydi; bir ayrı-
calığı yoktu. O da vahiy karşısından her-
kes gibi sorumlu bir kuldu. O hem kendi-
sine vahyolunanların insanlar arasında-
ki ilk muhatabı oldu ve hem de kendisine 
vahyolunanın inşa etmek istediği insanın 
en mükemmel, benzeri olmayacak kadar 
muhteşem ve ikincisi olmayacak kadar 
özel model şahsiyeti kılındı.
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nın, siyasetinin… tamamında rol model alabilece-
ği bir İsa yoktur. Veya bir Musevi için Musa’nın, 
Bir Budist için Buda’nın böylesi bir vasfı bulunma-
maktadır. Ama buna karşılık Hz. Muhammed’in 
bir insanın sahip olduğu ve olabileceği boyutla-
rıyla bütün hayatı gözler önündedir ve çok daha 
önemlisi bireysel ve toplumsal, maddi ve manevi 
yönleriyle hayatın her bir birimini dünya ve ahi-
ret esenliğine ulaştırıcı mükemmellik, uyum ve 
denge içerisindedir. Kur’ân bunu en özet biçimiy-
le şöyle formüle etmiştir: Yemin olsun ki, Allah’ın 
Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe ka-
vuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için 
güzel bir örnek vardır18.

Esasen bu açıklamalar yukarı da yer verilen O, 
insanlık için hangi alanlarda rol modeldir sorusu-
nun cevabı da verilmiş olmaktadır. O, bir kişi veya 
bir toplum için sadece belirli bir konuda veya be-
lirli bir alanda rol modeli değil; insanlığın karşı 
karşıya olduğu, yaşadığı, gördüğü ve hissettiği her 
alanda kendisine referansta bulunabileceği haki-
ki ve ebedi rol modelidir. Kur’ân O’nun bu özelli-
ğini en özet biçimiyle şöyle formüle etmiştir: (Ey 
Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik19. Bu ayet ile ifade edilmiştir ve açıklan-
mış ki O alemler için örnektir; rol modeldir. Bi-
liyoruz ve her an yaşıyoruz ki insan ise bir çok 
âlemin birleşimidir. İnsan kendisini var eden ila-
hi irade ile irtibatlı bir âleme sahiptir, insan kendi 
benliğiyle irtibatlı bir aleme sahiptir, insanın eşiy-
le ilişkilerinin şekillendiği bir alemi, çocuklarıyla 
ilişkilerinin şekillendiği bir başka alemi, müşteri-
siyle, patronuyla, işçisiyle, dostlarıyla, muhalifle-
riyle, yönettikleriyle, yönetenlerle, tanıdıklarıyla, 
akrabalarıyla, toplumuyla, insanlıkla, madde ale-
miyle, canlılar alemiyle… ilişkilerinin şekillendi-
ği alemleri vardır. Ve Hz Muhammed (s) tüm bu 
alanlarda insanlığın rol modelidir. O (s), mutta-
ki bir mümin olmak ve hem dünyasını ve hem de 
ahiretini esenlik kılmak isteyen için en hakiki ve 
ebedi bir rol modelidir. O (s), adil, mazlumlar ve 
mağdurlar için müşfik, zalim ve zorbalar için sert, 
liyakat sahibi…  bir lider olmak isteyen için en 
hakiki ve ebedi bir rol modelidir. O (s), evini sıcak 
bir yuva, zorluklar karşısında eşine güçlü bir yar-
dımcı ve dayanak, sadık bir eş, sevgi dolu bir ha-
yat arkadaşı… olmak isteyenler için en hakiki ve 
ebedi bir rol modelidir. O (s), müşfik ve liyakat-
li bir ebeveyn, dürüst bir tüccar,  iyi bir komşu, 
güzel ve doğru işlerde yardımsever bir şahsiyet… 

olmak isteyenler için en hakiki ve ebedi bir rol 
modelidir. Adaletin, iyiliğin, doğruluğun, sadaka-
tin, dürüstlüğün, yardımseverliğin, sevginin, şef-
katin… olması geren muhteva ve biçimiyle öğre-
nileceği yer O (s) olduğu gibi; eğer öfke, kırgınlık, 
sertlik olması gerekiyorsa kime, ne zaman ve nasıl 
olması gerektiğinin öğrenileceği yer de O (s)’dur.
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B u elbette bir ilim adamının yazısı değildir. Rab-

bime hamdolsun elli yıla yaklaşan okuryazar-

lık hayatımda daima talebe kaldım, halen de tale-

beyim. İlmi talep ederken elime geçirdiğim malze-

menin dünya ve ahiret hayatıma saadet getirmesi-

ni bütün maksatların önünde tutarım. İslâm, hür 

irademle, canı gönülden seçtiğim, beni ebediyen 

kurtaracak oldu- ğuna iman 

ettiğim dinim-

dir. Onun bü-

tün teklifleri, ve-

rileri, hakkında-

ki dost-düşman söy-

lemleri bütünüyle ilgi ala-

nımdadır. İslâm’a dair kay-

nak, tefsir, tevil, yorum, 

bilgi kırıntısı bile dikka-

timi çeker. Mensubu bu-

lunduğum bu yolun/yorda-

mın sahih biçimde anlaşılma-

sı ve yaşanması için elimden gelen 

her şeyi ama her şeyi her vakit harcamaya hazırım. 

Allah’ın Kelamı bu hususta değişmez/değişti-

rilemez/değiştirilmesi teklif dahi edilemez yegâne 

kaynağımdır. Bütün inceleme ve araştırmaları-

mın, düşünce, iddia ve yargılarımın nihai karar 

mercii olarak Kur’ân-ı Kerim’i bilirim. Bu kaynak 

benim gözlerimi kapatarak, körü körüne, dogma-

tik biçimde sarıldığım bir kurtuluş reçetesi değil-

dir. Onu okuyarak, düşünerek, anlamaya çalışır-

ken kendi içimde tartışarak, farklı yorumlar varsa 

onları da dikkat nazarımdan uzak tutmayarak sar-

s ı lmaz , bileği bükülmez değerim kılmışımdır. 

Onsuz iman etmiş olamayacağımı 

bilirim. Yanlış anlaşılmasın 

O’na erişemeyenler ba-

kımından bir iman-

dan söz etmiyo-

rum. O, önüm-

de durup durur-

ken ki bir imandır sö-

zünü ettiğim. 

Bu temel imanı böylece 

belirttikten sonra “Kur’ân 

bana yeter, bunun dışında 

hiçbir kaynak beni bağla-

maz” diye bir iddia sahibi mi olu-

yorum? Asla! Çünkü evvela şunu söyleye-

yim ki Allah’ın Kelamı, O’nun vahyidir. Ne var ki 

O’nun vahyi kelamdan ibaret değildir. Çünkü ke-

lam, neticede insan cinsinin hemcinsleri, toplum-

lar ve de Allah ile aralarındaki hukuku belirleyen 

tilavet olunan bir metindir. Oysa yeryüzü hayatı 

yalnızca muamele ve münasebetlerden mürekkep 

yürümemektedir. Tilavet olunmasa da Allah’ın 

vahyi tükenmez bir kaynaktır.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

İlahi Kelam’ı insanlığa bildiren, duyuran ve O’nun öngördüğü hayatın ilk modelini 
bizzat insanlar arasında yaşayarak uygulayan Allah Rasûlü’nden de kendimi 
asla müstağni saymam/saymadım. O, elbette yalnızca getirdiklerini kapılara 
bırakarak çekip giden bir postacı değildi. Yeni tabirle ilk ve tek “rol model”di. 

İslâm’ın Kaynağı
Versus

Müslümanın Kaynağı



46

 Umran • Nisan 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
H

Z.
 P

EY
G

AM
B

ER
’İN

 (S
.) 

R
EH

B
ER

Lİ
Ğ

İ
  İSLÂM’IN KAYNAĞI VERSUS MÜSLÜMANIN KAYNAĞI 

Allah’ın bizzat kendi ruhundan üfleyerek bü-

tün insanların bünyesine yerleştirdiği ve herke-

sin yaratılırken kendisinde hazır bulduğu, bir an-

lamda kendini hesaba çekme melekesi diyebile-

ceğimiz bir Nefha da vardır. O da tıpkı İlahi Ke-

lam gibi insana ikram edilmiş bir rahmet soluğu-

dur. (Kalbin akletme melekesi, vicdan, sezgi, his-

si kablel vuku, altıncı his gibi 

isimlendirmelerin dayanağı bu-

dur.) Bitmedi; kâinatta, tabiatta 

da, Allah’ın sözsüz vahyi dedi-

ğimiz, hayatı kolaylaştıran, ra-

hatlatan, insan zihnini berrak 

kılan bir başka İlahi Vahiy ve 

rahmet soluğu vardır. Ben ken-

dimi bunların hiç birisinden 

müstağni saymam/ saymadım. 

Kimi yorumcular, Kur’ân-ı 

Kerim’i tilavet olunan Vahiy, 

Sünnet ve bazen de Hadisi (ara-

sına Kutsi Hadis diye bir ilave 

de yaparak) tilavet olunmayan 

Vahiy olarak değerlendirmiş-

lerdir. Genel kabul görmemiş 

olmasına rağmen bu yorumu, 

doğrusu biraz da arkadan do-

lanarak, Allah Elçisi’nden İslâm 

Milleti’ne emanet olarak kala-

cak söz ve davranışların, teşri 

makamında sayılmasını düşü-

nerek benimsesek bile, Kur’ân 

gibi değerlendirmek doğru ol-

maz. 

Böyleyken İlahi Kelam’ı in-

sanlığa bildiren, duyuran ve 

O’nun öngördüğü hayatın ilk 

modelini bizzat insanlar ara-

sında yaşayarak uygulayan Allah Rasûlü’nden de 

kendimi asla müstağni saymam/saymadım. O, el-

bette yalnızca getirdiklerini kapılara bırakarak çe-

kip giden bir postacı değildi. Yeni tabirle ilk ve tek 

“rol model”di. 

Harlanan Kavga

Allah Rasûlü’nden müstağni olmamak demek 

ne demektir? Son zamanlarda Kur’ân ile beraber 

Sîret, Sünnet, Hadis kavramları üzerine çoğaltıla-
rak, çoğu kere çirkin üslupla, adeta Kur’âncı ve 
Hadisçi kavgası kışkırtılarak üretilmiş bulunan 
mesele hakkında ben ne düşünüyorum?

Kendimi bu hususlarda en kadim dönemlerde 
söz söylemiş kimseler arasından kime yakın görü-
yorum. Gerçi onlar da adamdı, ben de adamım. 
Ne var ki bilgiyi temin ederken, anlayış, düşünüş, 

şuur ve inancımı inşa eder-
ken, üzerine düştüğüm husus-
ta, bana kadar ulaşmış bulu-
nan bütün bakış açılarına eşit 
uzaklıkta durarak, hepsini de-
ğerlendirmeye dâhil etmek iste-
rim. Ancak tek başına bir insa-
nın bahsi geçen onca birikim-
den kaçına ulaşma imkânı ola-
bilir ki. Son Allah Rasûlü’nden 
bu yana, geçmiş bulunan on 
beş yüzyıla yakın zaman dili-
minde ortaya konulup da habe-
ri ve bilgisi bize ulaşmış, üze-
rinde tevatüre varan kanaatler 
oluşmuş yorumlar arasından 
kimilerinin şöhreti daha yay-
gın haldedir. İşte o meşhur yo-
rumcular arasından Numan bin 
Sabit’e atfedilen genel bakış açı-
sı, benim de kalbimi okşamak-
tadır. 

Aralarında yaşadığım hal-
kın, hiç de haklı olmaksızın izi-
ni takip ettiklerini söyledikle-
ri Ebu Hanife, yorumcular ara-
sındaki iki damardan, Rey Eko-
lü dediğimiz, naklin metlûv ve 
mütevatir denilen kısmı hariç, 
öteki rivayetlerdense daha ziya-
de güzel gördüğü, haklı buldu-

ğu, kalbine yatan kendi reyini tercih etmekle ma-
ruftur. Onun karşısında ise Kur’ân dışındaki ri-
vayetleri bile Nass kabul eden ve çok büyük bir 
ekseriyetle nakli ve rivayetleri kendi kanaatleri-
ne tercih eden Hadis Ekolü durmaktadır. Aslın-
da Sünni dünya Ebu Hanife’den ziyade onun kar-
şısındaki Hadis Ekolü’ne yakın bir anlayış sahibi-
dir. Bu sebeple Ebu Hanife’ye nispetlerinde ciddi 

bir arıza vardır. 

Kur’ân okuyan ve İslâm’ı 
yaşamaya çalışan insanlar 
olarak kendimizi zorlarsak, 
yazılı olmayan ve fakat mer-
hum Fazlurrahman’ın dili-
mize kazandırdığı “Yaşayan 
Sünnet” karşımıza çıkar. 
Rey taraftarı olmasına rağ-
men Ebu Hanife’nin de iti-
razsız benimsediği bili-
nen ve mütevatir dediği-
miz mümkün olan en sağ-
lam yolla bize ulaşmış bulu-
nan haber, bilgi ve eylem-
ler bakımından da kendimi-
zi bağlı kabul ederiz. Gelin 
görün ki bu bağlılıkta bile 
asla Kur’ân kadar sağlam 
bir katiyet iddia edilemez. 
Ama doğrusu ben böylesi 
bilgi ve haberlere, Kur’ân-ı 
Kerim’e ve selim halde düşü-
nen kalbime aykırı düşme-
dikçe itibar ederim.
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Sözün burasında şu tespiti hatırlatmalı, 

Kur’ân, İslâm ile eşit tek temel kaynaktır. Buna 

Müslümanların itirazı olamaz. Yazılı halde Müslü-

manların elinde Kur’ân gibi ikinci bir kaynak yok-

tur. Herhalde bu ifadeye de itiraz edilemez. Kur’ân 

okuyan ve İslâm’ı yaşamaya çalışan insanlar ola-

rak kendimizi zorlarsak, yazılı olmayan ve fakat 

merhum Fazlurrahman’ın dilimize kazandırdığı 

“Yaşayan Sünnet” karşımıza çıkar. Rey taraftarı ol-

masına rağmen Ebu Hanife’nin de itirazsız benim-

sediği bilinen ve mütevatir dediğimiz mümkün 

olan en sağlam yolla bize ulaşmış bulunan haber, 

bilgi ve eylemler bakımından da kendimizi bağ-

lı kabul ederiz. Gelin görün ki bu bağlılıkta bile 

asla Kur’ân kadar sağlam bir katiyet iddia edile-

mez. Ama doğrusu ben böylesi bilgi ve haberlere, 

Kur’ân-ı Kerim ve selim halde dü-

şünen kalbime aykırı düşme-

dikçe itibar ederim. Bu 

itibar, Kur’ân’ın bana 

öğrettiği iman dü-

zeyinde olur mu; 

varsın bunu Müs-

lümanlar tartışa 

dursunlar. 

Kur’ân dışında 

beni de bağladığı-

nı düşündüğüm bu 

ikinci kategoriye, Ebu 

Hanife’yi izleyenlerin ba-

kışı ile Hadis Ekolü’nün ba-

kışı arasındaki fark ve çatışma, işte 

asıl mesele burada düğümlenmektedir.

Bir mümin olarak doğrusu ben iman esasla-

rının Kur’ân’da sabitlendiği hususunda en kü-

çük bir tereddüt taşımıyorum. Ancak Kur’ân der-

ken onun beni imana davet etme üslubunda, ge-

rek işimi kolaylaştırmak, gerekse dış dünyadan 

beni ikna edecek olan delillere göndermekle de 

sınadığını iyi biliyorum. Şüphesiz en başta Allah 

Rasûlü’nden alacağım hayli örnek davranış oldu-

ğunu öğretir. Peki, davranış ve beraberinde Hadis-

ler, Allah Rasûlü’nden sonraki tarihlerde yaşayan 

Müslümanlara, hangi yoldan, bir ötekine nazaran 

daha sıhhatli biçimde ulaşmıştır?

Hadis mi Sîret mi; yukarıdaki suali açıklayacak 

çalışma bu ikinci suali çözerek bizi kısmen rahat-

latabilir. Bu arada Anadolu Müslümanlığı diyebi-

leceğimiz anlayışın, öteden beri maalesef son de-

rece yanlış biçimde sürdürdüğü Sünnet ile Hadis 

kavramlarını birbirine karıştırma alışkanlığını ha-

tırda tutmalı ve bu anlayışın marazi bir durum ol-

duğunu bir köşeye yazmalıdır! 

Hadisler hususunda bütün Sünni dünyanın 

en muteber kabul ettiği Buhari’nin Sahih’i üzerin-

de duralım. Evvela esere verilen Sahih isminden 

başlanabilir. Benim gibi ilim tahsil etmemiş kim-

seler, bu kelimeye bakarak Buhari’nin eserindeki 

bütün metinlerin sıhhatli olduğu, doğrudan Allah 

Rasûlü’nün ağzından çıktığına dair bir vehme ka-

pılmayacaklar mıdır? Peki, gerçek bu istikamet-

te midir? Burada Sahih kelimesine verilen ıstıla-

hi anlamın mutlak olmadığına dair bir savunma, 

sıradan insanların zihninde hangi 

lügazı çözecektir? Buhari eli-

mizdeki mevcut metinle-

ri, tespitler doğru ise, 

topladığı yüz binler-

ce haber ve riva-

yet arasından, ta-

mamen kişisel ta-

sarrufu ile eleye-

rek, altı bin küsur 

ifadeye indirgemiş-

tir. Bu bilgi dillerde 

dolanıp durur. Kim-

se sormaz ki onun bu ele-

meyi yapmaya ne hakkı var-

dı? Sahih olanla olmayanı birbirin-

den ayırt ederken hangi kriterleri kullandı? Yoksa 

istiareye yatarak mı mevcut sonuca vardı? Sorula-

rı çoğaltabiliriz, ama sorun bundan ibaret değildir. 

Asıl sorun odur ki talipler bu eserdeki her ha-

dis unvanlı metnin sahih olarak isimlendirilme-

sine aldanmamalıdır. İşi bilenlerin ahaliye bunu 

açıkça anlatmaları gerekmektedir. Ama nerede; 

onlar tam aksine Buhari’nin tenkit edilemezliğine 

dair neredeyse uluslararası propagandalara kal-

kışmaktadırlar. Kur’ân okuyan insanların çoğal-

masından güya endişe ederek, insanları kültürel 

Müslümanlığında kalakalmaya çağırmakta, nere-

deyse zorlamaktadırlar. Halktan bilgi saklama, ek-

sik öğretme, onları tarih boyunca yaptıkları gibi 

zekâsı kıt farz etmekte ne de mahirdirler. İtikadı, 
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ameli tabletlere çevirip ezberden yutturarak onla-

rın düşünmelerini, kritik etmelerini ve adeta kut-

sanmış eldeki Hadis metinlerini bir de Kur’ân’a ve 

kalplerine sormayı engellemeye çalışmaktadırlar. 

İhtiyatla Yaklaşmanın Neresi Yanlış?

Hadisleri ihtiva eden kitapların hepimiz bili-

yoruz ki metotları birbirinden farklı olduğu gibi, 

birbirini onaylamayan metinleri her birisinin ha-

dis kategorisinde saydığı da malumdur. Yani bu 

kitapların tamamının ihtiva ettiği “hadis”ler içe-

risinde, Allah Rasûlü’nün ağzından çıktığı yüzde 

yüz kanıtlanmış tek bir ifade bile yoktur, bulun-

ması mümkün değildir. Öyleyse bu kitaplara bak-

mamayı değil ihtiyatla bakmayı önerenleri Hadis 

düşmanı, Sünnet düşmanı ilan etmenin sağlam 

bir dayanağı olabilir mi?

Birbirinden kopuk, büyük ekseriyetinin asla 

bağlamı bilinmeyen, hani şu ilim ehlinin isimlen-

dirmesiyle söylersek, sebeb-i vürûdu hakkında 

malumat sahibi olunmayan sözlere ihtiyatla yak-

laşmanın, özellikle ve ısrarla rivayet ve senet zin-

cirinden evvel metnin kritiğini yapma teşebbüsü-

nün neresi yanlıştır? 

Şahsen kendi adıma, yeryüzünde üretilmiş 

bütün felsefi, kültürel malzemeden kendimi asla 

müstağni görmem. Var bulunan bütün hikmeti 

kendi yitiğimmiş gibi görerek sahiplenirim. Böy-

leyken, kendimi Allah Rasûlü adına söylenmiş, 

uygulanmış söz ve davranışlardan nasıl müstağ-

ni görürüm? Ama bu beni, bana aktarılan, öğretil-

meye çalışılan söz ve davranışları kalp gözü kapa-

lı, körü körüne kabul etmek gibi bir hamakata da 

sürüklememelidir. Allah’ın Kelam’ı olan Kur’ân’a 

bile azami bir göz açıklığı, uyanıklık ile bakan 

ben, neden beşeri nakiller hususunda daha dik-

katli davranmayayım? Hele bir de bu kişi, beşer 

sıfatıyla, kendisi yaşarken yazılmasına mani ol-

duğu söylenen sözlerin sahibi, Allah Rasûlü ise. 

O’nu bilhassa zikretmemin sebebi, kendisine at-

fettiğim bütün beşerlerden en üst mevkide otur-

ması sebebiyledir. Ve O’nun emanetini korumak, 

O’nun adına zikredilen her söze gözü kapalı alda-

narak değil, her sözü titizlikle inceleyerek gerçek-

leştirilir ancak.

Öyleyse teklifim şudur, kardeşlerim, bize ka-

dar gelmiş değerli âlimlerimizin yine de titizlik-

le hazırladıkları Hadis kitaplarını elbette okuya-

lım. Okuyalım ama ne dersiniz, onlardan daha ev-

vel Kur’ân, ardından da sîret okusak, bu yöntem 

daha sıhhatli bilgilenmemizi sağlamaz mı? Niçin 

sîret okumalı denilirse, herkes biliyor ki sîret mal-

zemesi Allah Rasûlü’nün hayatına dair yer ve za-

man göstererek, bizzat hadisenin içerisinden ka-

leme alınmış metinlerden mürekkeptir. Bu mal-

zemede Allah Rasûlü’nün susması, konuşması ve 

davranışı bizzat o an yaşanan hadise ile beraber 

zikredildiğinden, hadis metinlerine göre hakikate 

biraz daha yakın duracaktır ister istemez. Çünkü 

Allah Rasûlü’nün diyelim ki söylediklerinin hangi 

yer ve zamanda, kime karşı, niçin ve nasıl, hangi 

bağlam içerisinde gerçekleştiğine dair biraz daha 

sağlıklı malumat edinilmiş olunacaktır. 

Böylesi bir öncelemeye mani olan ne vardır? 

Vardır, Sünni dünyadaki kültürel Müslümanlığın 

kaynak sıralaması değişecektir. Ezberler bozula-

caktır. Otoritelerin bugüne kadar taşıyıp getirdik-

leri omurga çöküntüye uğrayacaktır. Yüzyıllardır 

“Hanifiyim” diye böbürlenmiş olmalarına rağmen, 

bahsi geçen bu omurganın aslında Ebu Hanife’ye 

nispetinin imkânsızlığı açığa çıkacaktır. İçtihat ka-

pısını kapatan, açtığını iddia etse bile, erişilmez sı-

kılıkta şartlara bağlayarak Allah Rasûlü’nü bile bu 

şartların dışında bırakan otorite, nasıl rey tarafta-

rı sayılabilir? Onlar olsa olsa rivayet, nakil taraf-

tarı, hadis ekolüne yakın bir anlayış ve yaşayışın 

sürdürücüsü taklitçilerden, şerh ve haşiyecilerden 

başkaları değildirler. Şimdi birileri alışkanlıkları 

bozarak Allah Kelamı’nı öncelemeye başladı. Ev-

vela ‘siz Kur’ân’ı anlamazsınız’, dediler. Bir ömür 

bütün Müslümanları kendilerine muhtaç bırak-

mak istediler. Kur’ân okuyanlar bu arada hadis 

metinlerinden daha evvel sîret okumaya başlayın-

ca da hadis ekolünün taklitçilerini bir telaştır aldı. 

Neden mani olmaya çalışırlar, bir açıklama-

sı var mıdır; Kur’ân’la başlayanlara? Beraberin-

de sîret okuyanlara? Kimdir, kaç kişidir bilinmez, 

yalnızca Kur’ân okumakla yetinen, kendini diğer 

bütün kültürel birikimden müstağni gören? Me-

sela bana ne böylelerinden? Ben insanları bu an-

lamda iki kategoriye ayırmakla işe başlayanlarda-

nım. Kişi ya muttaki yahut müstağnidir. Kendini 

müstağni gören asla muttaki olamaz. Öyleyse şu 

muhafazakâr itikat ve fıkıh fanatikleri, her Kur’ân 
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diyeni aynı kefeye koyarak karalamak yerine biraz 

anlamaya çalışsınlar isterim. 

Anlamaya çalışsın ve Allah rızası için azıcık 

düşünsünler artık. Son söz olarak başlıktaki ifa-

deye gelelim. Sîret malzemesi ve hadis literatü-

rü, doğrudan İslâm’ın mı kaynağıdır yoksa Müs-

lümanların mı? Hemen tutucu, korumacı, savun-

macı, ezberci refleksleri faaliyete geçirmeden, so-

ğukkanlı ve sağduyulu bir biçimde düşünülsün. 

İslâm, Âdem’den beri Allah’ın gönderdiği Hak 

Din’in adıdır. Ve onun yegâne kaynağı ise bizzat 

Allah tarafından Melek elçiler vasıtasıyla beşer sı-

fatlı elçilere gönderilen metlûv İlahi Vahiydir. Al-

lah Elçilerinin yaşantıları ise, içerisinde beşeri yo-

rumları da ihtiva eden ve fakat İlahi kontrole tabi 

modellerdir. Yaşama malzemesi arasında Allah ta-

rafından sonradan tashih edilmiş olsa bile yine de 

beşeri yanılgılarla beraber vardır. Bu bakımdan 

söz konusu yaşanmışlıklar İslâm’ın değil Müslü-

manların kaynağı sayılırlar. Değil mi ki Allah El-

çileri bakımından düşünürsek, onları da, tıpkı iz-

lerinden giden müminleri bağlayan aynı tek kay-

nak, yani İlahi Vahiy bağlamaktadır. 

Hatırlanmalıdır ki Son Allah Elçisi’nin yaşa-

ma modeli arasında mesela sevgili validemiz Hz. 

Ayşe’ye atılaniftiraya kısa süreliğine de olsa kan-

ması, aldanır gibi durması da mevcuttur. Bu yaşa-

ma modeline İslâm’ın hücceti, kaynağı denilecek 

olursa, arasındaki bu beşeri aldanış nereye konu-

lacaktır? Hurmaları aşılayan ziraatçileri yanıltması 

da, kendisine yaklaşan âmâ adamı küstürmesi de 

Rasûl davranışıdır. 

Evet, elbette bu aldanıştan, Allah’ın uyarısı so-

nucunda dönüş tam anlamıyla bir fazilettir. Ve za-

ten Allah Elçileri’nin hayatları böylesine faziletler-

le doludur. Ne var ki onlar da birer beşeri hayattır. 

Onlara saygı göstermek, Müslüman sıfatıyla onla-

rın ayak izlerini takip etmek başka şeydir, İslâm’ın 

kaynağı saymak başka şeydir. İslâm, ancak Allah 

Elçileri için de müminler için de tek kaynaktan 

inzal olunmuş İlahi Vahy’in kendisidir. Müminler 

ise tıpkı Allah Elçileri gibi İslâm’ın yegâne kayna-

ğı olarak İlahi Vahyi yani Kur’ân-ı Kerim’i görür, 

O’nun rehberliği sonucunda da Allah Rasûlü’nün 

temiz sîret ve sünnetini kendilerine hayat kayna-

ğı edinirler.

Unutulmamalıdır ki Kur’ân, İlahi vahiy ve il-

min kendisidir, bizzat kaynağıdır. Sîret, sünnet ve 

hadis gibi yaşanmışlıklar ise birer tarihi malzeme-

dir. Tarih asla vahiy değildir, mutlak korunmuş-

luğu düşünülemez. Hatta öyle ki birçok toplum 

özellikle de Müslüman toplumlar bakımından Ali 

Şeriati’nin gözüyle bakacak olursak tarih, insanın 

zindanlarından birisidir. O halde zindan değil göz 

açıklığına vesile olsun diye tarihi malzemeye aza-

mi titizlik göstererek bakılmalı ve onu İlahi Vahy’e 

ortak koşmamalıdır! 

Bütün beşeri yorumlar gibi benim yorum ve 

anlayışım da tartışılabilir. Ehli ilim bunun yolunu 

iyi bilir. Lakin ülkede egemen görünen tutucu din-

darlarla tartışmak bir yana konuşabilmek bile mu-

haldir. Eğer konuşma bir düşünceyi izlemekteyse, 

yepyeni bir üretimdir. Ancak düşünmeksizin, fa-

natik ve dogmatik kalıplarla davranılıyorsa, bura-

dan hem heva ve heves ürünü hezeyanlar hem de 

şiddet ve terör doğar. O zaman muhafazakâr kişi 

başlar etrafındakileri tekfir etmeye. “Sünnet, hadis 

düşmanı”, “Kur’ân İslâmcısı” türünden yaftalama-

ya. Bilinmelidir ki Allah indinde yafta değil fikir 

muteber olacaktır. Vallâhu alem.

Şahsen kendi adıma, yeryüzünde üretilmiş bütün felsefi, kültürel malzemeden kendi-
mi asla müstağni görmem. Var bulunan bütün hikmeti kendi yitiğimmiş gibi görerek 
sahiplenirim. Böyleyken, kendimi Allah Rasûlü adına söylenmiş, uygulanmış söz ve 
davranışlardan nasıl müstağni görürüm? Ama bu beni, bana aktarılan, öğretilmeye 
çalışılan söz ve davranışları kalp gözü kapalı, körü körüne kabul etmek gibi bir hama-
kata da sürüklememelidir. Allah’ın Kelam’ı olan Kur’ân’a bile azami bir göz açıklığı, 
uyanıklık ile bakan ben, neden beşeri nakiller hususunda daha dikkatli davranmaya-
yım? Hele bir de bu kişi, beşer sıfatıyla, kendisi yaşarken yazılmasına mani olduğu 
söylenen sözlerin sahibi, Allah Rasûlü ise.
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  HZ. PEYGAMBER’İN (S.) SADE HAYATI 

Kerim BULADI

Hz. Peygamber’in hayatı, Müslümanlar için her açıdan örnek bir modeldir. Müminlerin 
dünya ve ahiret saadeti, ancak bu “üsve-i hasene” (güzel örnek, rehber) olan mümtaz 
şahsiyetin önderliği ile olacaktır. Peki, en yüksek ahlaka ve karaktere sahip olan 
bu üstün şahsiyetin hayatı nasıldı? Günlük yaşantısı hangi biçimde şekilleniyordu?

Hz. Peygamber’in (S.) 
Sade Hayatı

Dünya ve Ahiret Hayatı

Hz. Peygamber’in (s.) sade 

hayatını anlatmadan önce kı-

saca Kur’ân’ın dünya ve âhiret 

tasavvuruna yer vermek isti-

yoruz. Zira Kur’ân’ın tavsif et-

tiği dünya ve ahiret hayatı iyi 

anlaşılırsa Hz. Peygamber’in 

neden sade bir hayatı tercih 

ettiği daha iyi anlaşılır.

Kur’ân-ı Kerîm’de ahiret 

inancı, tevhid ve nübüvvetle 

birlikte İslâm inanç sistemi-

nin üç temel unsurundan biri-

ni oluşturur. Kur’ân’da, dün-

ya hayatını takip eden ebediyet âlemine bir baş-

ka ifade ile ahiret âlemine dair birçok ayet vardır. 

Mekki ve Medenî surelerde sıkça vurgulanan ahi-

ret hayatı ile dünyadaki hayat arasındaki denge-

nin kurulmasına işaret edilmiş ve insandan dünya 

nimetlerinden istifade etmeyi unutmaması isten-

miştir.1 Bununla birlikte asıl vurgu ahiretin sürek-

liliğine ve hayırlı olduğuna yapılmıştır.2 Kur’ân’ın 

anlatımına göre dünya hayatı, bir oyun, bir süs 

ve öğünme, mal, evlat ve nüfuz yarışı, geçici bir 

faydalanış ve aldanış vesilesidir. Ahiret hayatı ise, 

buluşmak, hakiki sevgiliye kavuşmak ve sürekli-

lik arz eden asıl hayattır.3 Kur’ân her iki dünyanın 

özelliklerini anlatırken terci-
hini ahiretten yana koymuş-
tur.

Hz. Aişe, kendisinden Hz. 
Peygamber’in ahlâkını öğren-
mek isteyen bir sahabiye “Sen 
Kur’ân okuyorsun değil mi?” 
diye sordu. Bunun üzerine 
sahabî, “evet okuyorum” diye 
cevap verince Hz. Aişe “İşte 
Rasûlüllah’ın ahlâkı Kur’ân’dı” 
demiştir. 4 Hz. Aişe’nin rivaye-
tinde görüldüğü gibi Rasûl-i 
Ekrem, Kur’ân’ın ahlaklı ile 
ahlaklanmıştır. Bu durum, 
Rasûlüllah’ın (s.) Kur’ân’ın 

canlı şahidi olduğunu göstermektedir. Bir anlam-
da onun hayatı, yaşayan Kur’ân’dı. O, hayatını 
Kur’ân’a göre tanzim etmişti. O’nun dünyaya ve 
ahirete değer verişi Kur’ân ölçülerine göre şekil-
lenmişti. 

Burada şu hususlara da işaret ettikten son-
ra Hz. Peygamber’in hayatına ve aile fertlerinin 
yaşantısına dair birkaç örnek vermek istiyoruz. 
Hayat standartlarının teknolojinin inkişafı ile bir-
likte çok karmaşık hale geldiği günümüzde, sade 
ve yalın bir hayat sürdürmek neredeyse mümkün 
değildir. Aslında gelişen teknolojinin insan hayatı-
nı kolaylaştırmakla birlikte ona hizmet etmesi ge-
rekirken, tam tersi insan hayatı teknolojiye hizmet 
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etmeye mecbur bırakılmıştır. 
Dünyevîleşmenin bir ideal ve hedef haline gel-

diği günümüzde, istisnalar hariç dünyaya ve dün-
ya değerlerine hızlı bir yöneliş vardır. Bu teveccü-
hün, ahiret inancını hayatın merkezine almayan-
lar tarafından yapılması kolayca anlaşılabilir. Fa-
kat ahiret inancını maddi ve manevî bütün faali-
yetlerinin temel öğretisi olarak telakki eden mü-
minlerin, aşırı bir şekilde dünyevileşmesini anla-
mak oldukça zordur. Bu durumun, Kur’ân’ın mü-
minler hakkında, “ahirete yakînen inanırlar” açık-
laması ile çeliştiği de söyle-
nebilir.

Rasûl-i Ekrem, mümin-
lerin ileride bu tehlikeli tu-
zağa düşmemesi için önem-
li ikazlarda bulunmuş-
tur. Peygamber (s.), Ebû 
Ubeyde’yi Bahreyn’e vergi 
toplamak için göndermiş-
tir. Hz. Peygamber, Bahreyn 
halkı ile anlaşma yapmış ve 
onlara Ala’ b. Hadrami’yi 
vali olarak atamıştır. Ebu 
Ubeyde, Bahreyn’den mal-
larla (geri) dönmüştür. 
Ensâr, Ebu Ubeyde’nin geli-
şini duymuş ve Peygamber 
(s.) ile birlikte sabah nama-
zına gelmiştir. Peygamber’in 
(s.) sabah namazını kıldırıp 
ayrıldığını gören Ensar he-
men Resûlüllah’ın (s.) önü-
ne çıkmıştır. Hz. Peygam-
ber, onları görünce gülümse-
miş ve şöyle buyurmuştur: “Zannederim siz, Ebû 
Ubeyde’nin Bahreyn’den bir şey ile geldiğini duy-
dunuz.” “Evet ey Allah’ın Rasûlü!” diye cevap ver-
diler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “O halde se-
vininiz ve sizi sevindirecek şeyi ümit ediniz. Valla-
hi ben sizin namınıza fakirlikten korkmuyorum. 
Fakat ben sizin namınıza dünyanın sizden önce-
kilere serildiği gibi, size de serilmesinden ve dün-
ya için onların yarıştıkları gibi sizin de yarış et-
menizden, dünyanın onları helâk ettiği gibi, sizi 
de helâk etmesinden korkuyorum.”5 Bir diğer ri-
vayete göre Hz. Peygamber, şu açıklamada bulun-
muştur: “…Vallahi! Benden sonra sizin şirke sap-

manızdan (Allah’a ortak koşmanızdan) korkmu-
yorum. Fakat ben sizin dünya (malı) için yarışma-
nızdan korkuyorum.”6

Günümüzde bazı varlıklı Müslümanların, ser-
vet biriktirme, dünya metaı elde etme ve bunların 
tezahürleri olarak ortaya çıkan hayat tarzı açısın-
dan, ahirete imanı, hayatın merkezine almayan-
lar gibi yaşadıkları görülmektedir! Müslüman’ın, 
ailesini geçindirmesi, toplumda yardım edilmesi 
gereken güçsüzlere destek olması, davasını tebliğ 
ve insanları irşat etmesi için zengin olmasının lü-

zumu tartışma bile kabul et-
mez. Asıl sorgulanması ge-
reken zihniyetin, kazanı-
lan servetin “O ki mal top-
lamış ve onu sayıp durmuş-
tur. (O), malının kendisini 
ebedi kılacağını zanneder”7 
anlayışı ile istif edilerek ge-
reken hayır yollarına sarf 
edilmemesidir. Bu anlayışın 
neticesinde Müslümanla-
rın ibadet hayatlarında cid-
di savrulmaların yaşanması 
önemli bir olgudur. Kendi-
lerini Müslüman olarak ta-
nımlayanların inandığı gibi 
yaşayamamasının önünde-
ki en büyük engel, dünye-
vileşme ile birlikte gelişen 
mal hırsıdır. 

Bütün bu yaşanan ger-
çekler karşısında Müslü-
manlar hayatlarını hangi 

kriterlere göre tanzim etmeli-
dirler? Böylesi ciddi savurganlıkların yaşandığı bir 
ortamda ahirete yakînî iman problemi nasıl çözül-
melidir? Gerçekten ahirete imanın bir yaptırımı 
yok mudur? Tam bu noktada Hz. Peygamber’in 
hayat tarzının nasıl realize edileceği ve Müslü-
manların tarihin nesnesi değil öznesi olma duru-
muna tekrar nasıl dönecekleri akla gelmektedir. 
“Andolsun, Allah’ın Rasûlü’nde sizin için; Allah’a 
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zik-
reden kimseler için güzel bir örnek vardır”8 ayetin-
de açıkça ifade edildiği gibi Hz. Peygamberin ha-
yatı, Müslümanlar için her açıdan örnek bir mo-
deldir. Müminlerin dünya ve ahiret saadeti, an-

Dünyevîleşmenin bir ideal ve 
hedef haline geldiği günümüz-
de, istisnalar hariç dünyaya 
ve dünya değerlerine hızlı bir 
yöneliş vardır. Bu teveccühün, 
ahiret inancını hayatın mer-
kezine almayanlar tarafından 
yapılması kolayca anlaşılabi-
lir. Fakat ahiret inancını maddi 
ve manevî bütün faaliyetleri-
nin temel öğretisi olarak telak-
ki eden müminlerin, aşırı bir 
şekilde dünyevileşmesini anla-
mak oldukça zordur. Bu duru-
mun, Kur’ân’ın müminler hak-
kında, “ahirete yakînen inanır-
lar” açıklaması ile çeliştiği de 
söylenebilir.
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cak bu “üsve-i hasene” (güzel örnek, rehber) olan 

mümtaz şahsiyetin önderliği ile olacaktır. Peki, en 

yüksek ahlaka ve karaktere sahip olan bu üstün 

şahsiyetin hayatı nasıldı? Günlük yaşantısı han-

gi biçimde şekilleniyordu? Bu ve benzeri sorula-

ra Hz. Peygamber’in hayatından bazı kesitler su-

narak cevap bulmaya çalışacağız.

Hz. Peygamber’in Sade Hayatı

İbn Mesud’un anlattığına göre Hz. Peygamber 

bir hasırın üzerinde uyumuştu. İbn Mesud, Hz. 

Peygamber kalktığında vücudunda izler oluştu-

ğunu görmüş: “Ey Allah’ın Rasûlü! Senin için bir 

döşek hazırlasak da vücudunu korusa olmaz mı?” 

demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Benim 

dünyayla işim ne? Ben dünyada ancak bir ağacın 

gölgesinde bir an dinlenen daha sonra orayı terk 

edip giden bir yolcu gibiyim” buyurmuştur.”9

Hangi statüde ve sıfatta olursa olsun her mü-

minin ders çıkarması gereken bir başka rivayet 

de şöyledir: Bir gün Hz. Ömer Rasûl-i Ekrem’in 

ziyaretine geldi. Hz. Ömer Rasûl-i Ekrem’in ya-

şantısını gördüğünde çok üzülmüştü. Bu hadiseyi 

Ömer (r.a.) şöyle anlatır: “Kendisi (kuru) bir ha-

sırın üzerindeydi. Vücudu ile hasır arasında hiç-

bir şey yoktu. Başının altında içi lif dolu bir yas-

tık, ayaklarının yanında bir karaz yığını (seleme 

ağacının yaprakları), başının ucunda asılı birkaç 

deri bulunuyordu. Ben Rasûlüllah’ın yan tarafın-

da hasırın izini görünce ağladım. Bunun üzeri-

ne Hz. Peygamber “Niçin ağlıyorsun?” diye sor-

du. Ben de “Ey Allah’ın Rasûlü! Kisra ile Kayser-

ler, dünyanın bütün zevklerini sürdürdükleri hal-

de, siz Allah’ın peygamberi böyle bir hayat geçiri-

yorsunuz” deyince Allah Rasûlü “Ey Ömer! İste-

mez misin ki bu dünya onların, âhiret nimeti senin 

olsun.” buyurdu.”10

Hz. Peygamber, kızı Fatıma’yı ziyarete geldi. 

Fatıma’nın evinin kapısında nakışlı bir örtünün 

bulunduğunu gördü. İçeri girmeden geri dön-

dü. Hz. Ali eve gelince Fatıma’yı üzüntülü görün-

ce “Neden böyle üzüntülüsün?” diye sorunca Hz. 

Fatıma, Rasûl-i Ekrem’in kendisini ziyarete geldi-

ğini fakat içeri girmeden geri döndüğünü söyle-

di. Hz. Ali hemen Peygamber’in (s.) yanına git-

ti. “Ey Allah’ın Rasûlü! Fatıma’nın yanına gelip de 

eve girmemen onu çok üzmüş” deyince Hz. Pey-

gamber: “Dünyadan (dünyalık şeylerden) bana 

ne! Nakışlı örtü ile benim ne ilgim var!” buyurdu. 

Hz. Ali derhal evine geri döndü ve Hz. Fatıma’ya 

durumu haber verdi. Hz. Fatıma Rasûl-i Ekrem’in 

isteği üzere o örtüyü birilerine gönderdi.11

Bizans Kralı, Hz. Peygamber’e, ipekten yapıl-

mış değerli bir elbise gönderdi. Hz. Peygamber 

onu üzerine aldı. Eliyle evirip çevirdi, daha sonra 

bu elbiseyi Hz. Cafer’e gönderdi. Hz. Cafer Rasûl-i 

Ekrem tarafından beğenilmeyen bu elbiseyi giyin-

miş olduğu halde Hz. Peygamber’in yanına gel-

di. Hz Peygamber “Onu sana giyinmek için gön-

dermedim.” deyince Hz. Cafer “Ne yapayım?” diye 

sordu. Hz. Peygamber “Onu kardeşin Necaşi’ye12 

gönder” buyurdu.13 

Hz. Ömer, Rasûl-i Ekrem’in, Cuma ve Bayram 

namazlarında kıymetli elbiseler giyinmesinin iyi 

olacağını düşünerek, ona kaliteli bir elbise alma-

yı tavsiye etmiş, bu elbise ile yabancı ziyaretçile-

ri kabul etmesini söylemişti. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber “Hayır, bu doğru değildir! Bu gibi elbi-

seleri ancak âhiretten bir şey ummayanlar giyer” 

buyurdu.14

Hz. Peygamber’in Ev Hayatı

Hz. Peygamber’in aile içerisindeki davranışları 

dikkate şayandı. Bir peygamber olmasına rağmen 

kendi işlerini bizzat görür ve aile fertlerine yar-

dımcı olurdu. Ev işlerini kendisi yapar, ev halkı-

Hz. Peygamber, hayatının son yıllarında bütün Arabistan’ın yöneticisi durumunday-
dı. Her taraftan Medine’ye servet akmaktaydı. Bunlar, Ensar ve Muhacirler arasın-
da dağıtılırdı. Hz. Peygamber’in hanımları, dağıtılan servetten sadece hakkaniyet 
ölçüsünde makul bir pay talep etmişlerdi. Fakat Hz. Peygamber, dünya malına karşı 
hanımlarının gösterdiği önemsiz ilgiyi hoş karşılamadı. Hanımları ona o kadar bağ-
lıydı ki, bu isteklerinden dolayı pişmanlık duydular. Onlar, bu dünyanın zineti ve 
zevkleri yerine Allah’ı, O’nun Rasûlü’nü ve ahireti tercih ettiler.
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na hizmet ve yardım ederdi. Rasûl-i Ekrem, kuş-

luk vaktinde dört yahut sekiz rekât namaz kılar, 

bundan sonra evine gider, evinin işleri ile meşgul 

olur, elbisesinde yamanacak bir yer varsa onu ya-

mar, ayakkabılarını tamir eder ve hayvanlarını sa-

ğardı.15 

Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in (s.) evde ne yaptı-

ğı sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Ev halkı-
nın hizmetini yapar ve ev işleriyle uğraşırdı. Eza-
nı işitince de namaza giderdi.”16 Bir başka hadiste 

anlatıldığına göre Hz. Aişe’den Rasûlullah’ın (s.) 

evinde yaptığı işleri anlatması istenir. Bunun üze-

rine Hz. Aişe: “Elbisesini diker, ayakkabılarını ta-
mir eder ve erkeklerin evlerinde yaptıkları şeyleri 
yapardı.” diye cevap verir.17

Hz. Peygamber’in Aile Bireylerinin ve
Eşlerinin Hayatı

Hz. Peygamber, hayatının son yıllarında bütün 

Arabistan’ın yöneticisi durumundaydı. Her taraf-

tan Medine’ye servet akmaktaydı. Bunlar, Ensar ve 

Muhacirler arasında dağıtılırdı. Hz. Peygamber’in 

hanımları, dağıtılan servetten sadece hakkaniyet 

ölçüsünde makul bir pay talep etmişlerdi. Fakat 

Hz. Peygamber, dünya malına karşı hanımlarının 

gösterdiği önemsiz ilgiyi hoş karşılamadı. Hanım-

ları ona o kadar bağlıydı ki, bu isteklerinden dola-

yı pişmanlık duydular. Onlar, bu dünyanın zineti 

ve zevkleri yerine Allah’ı, O’nun Rasûlü’nü ve ahi-

reti tercih ettiler.18 

Kur’ân-ı Kerim, Hz. Peygamber’in eşlerinin 

dünyayı ve dünya zinetini talep etmelerine karşı 

onlara şu teklifi getirmiştir: “Ey Peygamber! Eş-
lerine şöyle söyle: Eğer dünya hayatını ve süsünü 
(refahını) istiyorsanız, gelin size boşanma bedelle-
rinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim. Eğer 
Allah’ı, peygamberini ve âhiret yurdunu diliyorsa-
nız, bilin ki, Allah, içinizden güzel davrananlar 
için büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”19 

Peygamber hanımlarının dünya hayatını ve 

zinetini istemeleri üzerine inen bu âyetler, Hz. 

Peygamber’e hanımlarını serbest bırakma yetkisi-

ni veriyordu. Buna göre hanımları ya dünya haya-

tını ve malını isteyecekler ya da Allah ve Rasûlü’nü 

arzu ederek sade bir hayata razı olacaklardı20. Hz. 

Aişe’nin anlattığına göre Hz. Peygamber önce on-

dan başladı: Rasûlüllah (s.) “Seninle önemli bir 
husus görüşeceğim. Anana-babana danışmadan 

sakın acele karar verme!” dedi. Anamın-babamın 

ondan ayrılmamı emretmeyeceklerini o da bili-

yordu. Sonra ‘Ey Peygamber! “Eşlerine şöyle söy-

le:...” ayetinden, “Allah, içinizden güzel davranan-

lar için büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” ayetine 

kadar okudu. Bunun üzerine ‘Hangi şey hakkın-

da anama-babama danışayım (olur mu böyle şey)? 

Şüphesiz ben Allah’ı, Rasûlü’nü ve ahiret yurdunu 

istiyorum.’ dedim. Sonra bütün hanımlar, benim 

yaptığım gibi yaptılar.”21

Hz. Aişe, Rasûl-i Ekrem’in aile hayatın-

daki sadeliği ve kanaatkârlığı şöyle anlatır: 

“Muhammed’in (s.) aile halkı, kendisi Medine’ye 

geldikleri günden vefatına kadar, üç gece arka ar-

kaya buğday ekmeğini yememiştir.”22 Bir başka ri-

vayette Hz. Aişe şu bilgiyi verir: “Muhammed’in 

(s.) ailesi, kendi vefat edinceye kadar üç gün peş 

peşe doya doya arpa ekmeğinden yememiştir.”23 

Yine Hz. Aişe, Rasûl-i Ekrem’in ailesinin hurma 

ve su ile geçindiğini ve Ensardan olan bazı kom-

şularının Hz. Peygamber’e hediye olarak gönder-

dikleri sütle idare ettiğini söyler.24

Hz. Aişe’nin peygamber hanımlarının giyim 

kuşamları ile ilgili verdiği malumat hem dikkate 

şayan hem de kendisinden sonra gelecek Müslü-

man kadınlar için ibret alınması ve düşünülme-

si gereken son derece ciddi mesajlar içermektedir. 

“Bizim her birimizin ancak bir kat elbisesi var-

dı.”25

Hz. Peygamber’in kızlarının yaşantıları da, 

Hz. Peygamber’in hanımlarınınkinden farksızdı. 

Özellikle biz burada Hz. Fatıma’nın yaşantısını 

dile getirmek istiyoruz. Çünkü Hz. Peygamber’in 

mübarek nesli onunla devam etmiş ve o ana göv-

deden dal budak salmıştır. Fatıma da sade bir ha-

yat yaşıyordu. Hizmetçisi bulunmuyordu. Evinde 

pek fazla eşyası yoktu.26 

Hz. Fatıma Hz. Ali ile evlenirken bile pek fazla 

çeyizi yoktu. Onun ev eşyası, Esma binti Umeys’in 

yaptığı üç minder, saçaklı bir halı, içi hurma lifi ile 

doldurulmuş bir yastık, iki tane el değirmeni, bir 

tane su tulumu (kırba), topraktan yapılmış bir su 

testisi, meşinden yapılmış bir su testisi, meşinden 

yapılmış bir su bardağı, bir elek, bir havlu, tabak-

lanmış bir koç postu, eskiyip tüyü dökülmüş ye-

men dokuması alacalı bir kilim, hurma yaprağın-

dan örülmüş bir sedir, yemen işi alacalı iki elbise 

ve bir kadife yorgandan ibaretti.27
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Hz. Fatıma’nın ev ortamındaki yaşantısını aşa-

ğıdaki anlatım son derece iyi özetlemektedir. Ibn 

A’bud şöyle rivayet eder: “Hz. Ali; “Sana kendim-

den ve Rasûlüllah’ın aile halkı içinde en sevdiği 

kızı Fatıma’dan haber vereyim mi?” dedi. Ben de 

“Evet.” dedim. Bunun üzerine şöyle dedi: “Onun, 

değirmen çeke çeke eli kabardı. Kırba ile su çeke 

çeke boynunda iz oluştu. Ev süpüre süpüre elbi-

sesi toz toprak içinde kaldı. Peygamber’e (s.) hiz-

metçi geldi. “Ey Fatıma! Babana git de o hizmetçi-

yi istesene!” dedim. Böyle söyleyince o, babasına 

gitti. Onun yanında sohbet eden birtakım insanla-

rı gördü ve geri döndü. Ertesi gün tekrar gitti. Hz. 

Peygamber “Kızım! Ne ihtiyacın var?” diye sordu. 

Ama Fatıma (r.a.) sustu. Bunun üzerine ben “Ey 

Allah’ın Rasûlü! Sana haber vereyim. Değirmen 

çeke çeke Fatıma’nın elleri şişti. Su çeke çeke boy-

nunda izler oluştu. Kendisini içinde bulunduğu 

sıkıntıdan kurtaracak hizmetçi verirsin diye senin 

yanına gelmesini ona ben emrettim.” dedim. Ben 

böyle söyleyince Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle bu-

yurdu: “Ya Fatıma! Allah’tan kork. Rabbinin farz 

kıldığı şeyleri yerine getir. Aile halkının ameli gibi 

amel yap. Yatacağın sırada 33 defa sübhânellah, 

33 defa elhamdülillâh, 34 defa Allahu Ekber de. 

Bunların hepsi yüz eder. Bu senin için hizmetçi-

den daha hayırlıdır.” Fatıma bu sözleri dinleyin-

ce “Yüce Allah’tan ve O’nun Rasûlü’nden razı ol-

dum” demiştir.”28

Hz. Peygamber, en sevdiği kızının ve dama-

dının isteklerini dinlemiş ve onlara hizmetçiden 

daha hayırlı olacak bir ameli önermiştir. “Siz ken-

di işinizi kendiniz görün. Velev ki eliniz şişse, boy-

nunuzda izler oluşsa ve elbiseniz toz toprak içeri-

sinde olsa bile size hizmetçi veremem” anlamın-

da onlara kesin kararını ve iradesini bildirmiştir. 

İşte bu örneklerde, Müslüman idarecilere, 

Hz. Peygamber’in varislerine, halkın ve cemaa-

tin önüne geçerek irşat ve tebliğ görevini yürü-

tenlere önemli öğütler, ibretler vardır. Mutlu bir 

aile kurmak ve sürdürmek isteyen her müminin, 

Rasûlüllah’ın (s.) ve aile halkının yaşantısını mo-

del olarak benimsemeleri büyük önem taşımak-

tadır. 

Merhum Muhammed İkbal’in (1873-1939), 

Müslüman kadınlara yaptığı nasihat dolu çağrıyı 

dile getirelim: “Ey örtüsü, bizim namusumuzun 

perdesi olan Müslüman kadın, senin parıltın bi-

zim fanusumuzun sermayesidir. Senin temiz ya-

radılışın; bize Hakk’ın bir rahmetidir. Dinin kuv-

veti, milletin temelidir. Çocuğumuz sütten kesi-

lir kesilmez ona evvelâ “lâ ilâhe illallâh” (Allah’tan 

başka hiçbir ilah yoktur) cümlesini sen öğrettin. 

Senin muhabbetin bizim tavrımızı, fikrimizi, sö-

zümüzü, işimizi tanzim eder. Ey hak dininin ni-

metlerinin kendisine emanet edildiği İslâm ka-

dını! Hak dininin yanan aşkı senin nefeslerinde-

dir... Cemiyetin fidanına su veren sensin. Mille-

tin sermayesini muhafaza eden sensin. Senin yara-

dılışının cazibeleri vardır. Akıllıca hareket et! Hz. 

Fâtıma, Müslüman kadın için bir örnektir. Ondan 

gözünü ayırma! Ta ki senin dalın da bir Hüseyin 

meyvesi versin; gülistana eski mevsimi getirsin.”29
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E skimez Yeni, bugün ha-

disleri nasıl yorumlayabi-

leceğimize dair birtakım ör-

nekler sunmak amacını güt-

mektedir. Yapılan yorum-

larda pratik amaçlar da ön-

celikle göz önüne alınmış-

tır. Eserde hem genel oku-

yucunun rahatlıkla okuya-

bileceği bir dil ve üslup be-

nimsenmiş hem de her 

bir bölümün çeşitli pratik amaçlarla kullanmaya el-

verişli bir hacimde tutulmasına özen gösterilmiştir. 

Seçilen hadis rivayetlerinin, İslâm dünyasının günü-

müz gerçekleriyle, özellikle de üzerinde durulması ge-

reken acı gerçekleriyle ilgili olmasına dikkat edilmiştir. 

Bu eserin amacı, şerh literatürü alanında geçmişte ve 

günümüzde yazılmış olan ve çoğu birbirinin tekrarı 

olan yüzlerce esere bir yenisini eklemek değildir. Yo-

rumlar ise sadece masa başında akla gelenlerin kâğıda 

dökülmesinden ibaret değildir. Tam aksine, bu eserde 

yer alan rivayetlerin yorumlanması esnasında, büyük 

çoğunluğu çağdaş pek çok ilim ve fikir adamının eser-

lerinden süzülmüş bir hülasa da sizlere dolaylı olarak 

sunulmuştur. Bu çerçevede Hayri Kırbaşoğlu ile kitabı-

nı konuştuk. (Asım Öz) 

“Eskimez Yeni” adını taşıyan ve Hz. Peygam-

ber (s.)’in sünnetinin anlaşılmasına odaklanan 

çalışmanız nasıl oluştu?*

Aslında bendenizin Sünnet-Hadis alanındaki 
çalışmaları, Sünnet’in tanımı, konumu, bağlayıcılı-
ğı, mahiyeti, kaynakları (malzeme), metot (sübut-

delalet), sistemleştirme 
ve eğitim gibi ana başlık-
lardan oluşan kapsamlı 
bir proje dahilinde, adım 
adım ilerleyen bir süreç 
içerisinde devam etmekte-
dir. Şu ana kadar yayımla-
dığımız üç cilt eser (İslâm 
Düşüncesinde Sünnet, 
İslâm Düşüncesinde Hadis 
Metodolojisi ve Alternatif 

Hadis Metodolojisi) ile projenin yarısına gelmiş sa-
yılırız. Dördüncü kitabın konusunun “Sünnet ve 
Hadis’i Anlama ve Yorumlamada Metot/Yöntem” 
olması ve çoktan yayımlanmış olması gerekirdi. 
Ancak hayatta herşey planlandığı gibi gitmiyor. 
Bir yandan bir baba olarak, her gün büyümekte 
olan çocuklarıma -ve onların şahsında, geleceği 
kendilerine emanet edeceğimiz yeni nesillere - na-
sıl bir İslâmı miras bırakacağım meselesi kafamı 
daha doğrusu vicdanımı rahatsız ettiği için acilen 
bu konuda birşeyler yapmam gerekiyordu. Tam 
da bu esnada -dünyanın gözleri önünde cereyan 
eden, ama aynı şekilde bütün İslâm Dünyasının 
acz ve zilletini gözler önüne seren- Irak’ın ABD ta-
rafından işgali, artık atalarımızdan miras aldığımız 
müslümanlık anlayışıyla bu ümmetin daha faz-
la yola devam edemeyeceğine dair zaten varolan 
kanaatimi tamamen pekiştirdi ve bu manada bir 
yazıyı İslâmiyat dergisinin bültenlerinden birinde 
kaleme almakla işe başladım. Ardından da ihtiyaç 
duyulan yeni bir müslümanlık tasavvurunun ana 
hatlarıyla da olsa yeni nesillere sunulmasının za-

Hayri KIRBAŞOĞLU

Geleneği hiçbir tenkide tabi tutmadan papağan gibi tekrarlamak kolaycı ve tembelce bir 
yaklaşım iken, meselelere “sorgulamacı ve eleştirel yaklaşım” çerçevesinde bakmak, bitmez 
tükenmez bir çabayı, didinmeyi, yorulmayı ve ter dökmeyi gerektireceği için gelenekselci 
kesim her tür yenilikçi talebi “modernistlik” olarak damgalayarak, etkisizleştirmeye, 
itibarsızlaştırmaya, dolayısıyla kendi konumunu meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

ESKİMEZ YENİ:
Sünnet’i Çağa Taşımak
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ruretine olan inancım, beni Ahir Zaman İlmihali 
adlı eseri yazmaya adeta zorladı. Yedi-sekiz yılımı 

alan bu eser, ister istemez Sünnet-hadis ile ilgili 

projenin dördüncü kitabının gecikmesine de yol 

açtı. Ama okuyucularımızın bu konudaki beklen-

tilerinin ve sabrının da bir sınırı olduğunu düşü-

nerek, başlangıç niteliğinde ve kapsamlı olmasa 

da, uygulamalı olarak bir örnek eser sunulması 

gereği kendisini adeta dayatıyordu. Bu sebepten 

dolayıdır ki toplumun çeşitli kesimlerinin gün-

delik pratik ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve aynı 

zamanda “Sünnet-Hadis’i Anlama ve Yorumla-

ma” konusunda günümüzde nasıl bir yol takip 

edilmesi gerektiğine dair bir fikir vermek üzere, 

mütevazi de olsa bir başlangıç yapmak artık bir 

görev halini almış görünüyordu. Hem bu amacı 

gerçekleştirmek amacıyla hem de İlahiyat fakülte-

lerinde okuyan öğrencilerimizin mesleki uygula-

malarında başvurmaları, İmam-hatiplerimizin de 

hutbelerinde, vaaz ve irşad faaliyetlerinde kullan-

maları, gerektiğinde herkesin birtakım seminer, 

konuşma ve sohbetlerde yararlanmaları için bir 

el kitabı niteliğinde “Çağdaş Hadis Şerhleri” ör-

nekleri sunmak üzere yola çıktık. Hem konuların 

seçimi, sıralanışı ve öncelikler açısından hem de 

rivayetlerin ele alınışı bakımından klasik hadis 

şerhlerinden farklı, tamamen bugünün insanı-

na ve çağın ruhuna uygun düşecek bir şerhçilik 

örneği sunmak üzere elli iki hadislik bir el kitabı 

oluşturmak istedik. Geleneksel “Kırk Hadis” ye-

rine “Elli İki Hadis” seçmemizin sebebi ise, hem 

kırk hadis anlayışının zannedildiği gibi dini bir 

anlam ve değeri olmadığını göstermek hem de 

işlevsel olması amacıyla -mesela her Cuma hut-

besine, her haftalık vaaza ve ders faaliyetine, her 

haftalık sohbete cevap vermesi için- her haftaya 

bir hadis düşmesini sağlamak idi.

Esere önce “Sünnet’ten Çağa Elli İki Mesaj” adı 

verilerek bir-iki baskısı yapıldı ise de, eserin ismi-

nin okuyucunun çok ta beğenisine mazhar olma-

dığına kanaat getirerek, yeni bir baskısını Eskimez 
Yeni adı ile yeniden okuyucularımızın istifadesine 

sunmuş bulunuyoruz.

Çağdaş Bir Hadis Şerhçiliği

“İslâm Düşüncesinde Sünnet” adıyla yayım-

lanan kitabınızla “Eskimez Yeni” kitabınız ara-

sında ne gibi benzerlikler ya da farklılıklar var?

İki kitap arasında benzerlik sadece “zihniyet” 

ve “bakış açısı” bakımından söz konusu. İslâm Dü-

şüncesinde Sünnet gibi Eskimez Yeni de Hz. Pey-

gamber (s.)’in insanlığa sunduğu öğretiyi, bu öğ-

retinin dayandığı temel ilkeleri ve değerleri XXI. 

yy’da yeniden “yorumlayarak” bugüne aktarmak, 

yani kısaca “Sünnet’i Çağa Taşımak” amacıyla ka-

leme alınmıştır. Ancak ilk zikredilen kitap Sünnet 

kavramını nasıl anlamamız gerektiği, Sünnet’i na-

sıl tanımlamamızın uygun olacağı, Sünnet’in din-

deki yeri konusunda tavrımızın ne olması gerekti-

ği, Sünnet’in mahiyetiyle ilgili olarak, onun vahiy 

ürünü mü yoksa Hz. Peygamber’in vahyin rehber-

liğinde kendi içtihadıyla ortaya koyduğu hususlar-

dan mı ibaret olduğu, Hz. Peygamber’in bir beşer 

mi yoksa beşer üstü bir varlık mı olduğu konuları-

na cevaplar ve çözümler sunmaya çalışırken; ikin-

ci zikredilen kitap Eskimez Yeni, Hz. Peygamber’e 

ait olma ihtimali yüksek olan bazı hadis rivayetle-

rinin günümüzde nasıl yorumlanması gerektiğine 

dair bir fikir vermek, bir başka ifadeyle çağdaş bir 

hadis şerhçiliğinin nasıl olabileceğini ya da olması 

gerektiğini uygulamalı olarak göstermek amacıyla 

kaleme alınmıştır.

Tabiatıyla bu kitabın yazılmasında pratik ih-

tiyaçların da belirleyici olduğunu tekrar vurgula-

mak isteriz. Gerek İlahiyat fakültelerinde okuyan 

öğrencilerimizin mesleki uygulamalarında yarar-

lanabilecekleri birtakım hadis yorumu örnekleri-

ne olan ihtiyaçları, gerekse imam-hatiplerimizin 

hutbelerde kullanabilecekleri, hutbe olarak ta 

okunabilecek metinlere -hadis şerhlerine- olan 

ihtiyaç, gerekse müslümanların çeşitli sohbet or-

tamlarında ve bilgilenme-bilinçlenme faaliyetle-

rinde başvurabilecekleri kısa-öz hadis yorumları-

na olan talep ve bu konuda yıllardır çeşitli vesi-

lelerle bizlere iletilen ısrarlı başvurular da bu ki-

tabın yazılmasında büyük ölçüde etkili olmuştur. 

Sünnet konusunda ilk başvurulması gere-

ken kaynağın Kur’ân olduğunu bu konuda yapı-

lan yeni çalışmalarla daha iyi kavradık. Halbuki 

klasik anlayışta Sünnet denilince hadis kitapları 

akla geliyor. Niçin?

En temel sebep, bizim Sünnet-hadis kültürü-

müzün araştırmaya, bilimsel bilgiye, kitaba de-

ğil de genellikle kulaktan duyma bilgilere ya da 

ehil olmayan kimselerce yazılıp, ilmi değeri dü-
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şük olan eserlere, hatta takvim yapraklarında-

ki, gazete ve dergilerdeki bilgilere, son zamanlar-

da ise sözlü kültürün başka bir şekli olan “temaşa 

kültürü”ne, yani TV programlarındaki magazin-

leşmiş dini programlara dayanmasıdır. Bu kanal-

lardan elde edilen malumatın büyük bir kısmının 

asılsız, temelsiz, yanlış ve çarpıtılmış bir bilgi yığı-

nı olduğu, bunun da korkunç bir bilgi kirlenme-

sine yol açtığı düşünülecek olursa, sorunun ceva-

bı kolaylaşacaktır. Çünkü bütün bu bilgi kirlili-

ğinin yaşandığı bir ortamda, insanların doğrudan 

İslâm’ın her konuda ilk ve temel başvuru kitabı 

olan Kur’ân’ı okuyarak, Hz. Peygamber ve onun 

yolu, öğretisi ve bizlere sunduğu model, yani Sün-

net konusunda sağlıklı bilgiler edinmesi çok zor-

dur.

Elbette bu konuda ulemamızın da hiç kusuru 

yok değildir. Zira Sünnet’e dair bilgi veren çeşitli 

eserler arasında, Sünnet’in ilk ve temel kaynakları-

nın ne hadis kitapları, ne siyer ve mağazi kitapları 

değil de bizzat Kur’ân-ı Kerim olduğunu vurgu-

layanı neredeyse yok denecek kadar azdır! Hal-

buki bize Sünnet hakkında bilgi veren ilk ve en 

önemli kaynağın Kur’ân olduğunu hatırlatan bir 

geleneğimiz de vardır ama, nedense bu geleneği 

kimse hatırlamamakta, hatırlayanlar da adeta bil-

mezlikten gelmektedir. Hz. Aişe (r.a.) tarafından 

Hz. Peygamber hakkında söylenen “Siz Kur’ân’ı 

okumuyor musunuz? O’nun ahlakı Kur’ân idi” 

sözünde ifadesini bulan ve daha sonra sahabe ve 

tabiin’in “fukaha”sı tarafından sürdürülen ve on-

ların ardından da Re’y Ehli de denilen (Hanefiler, 

Mu’tezile, Zeydiyye ve bir ölçüde Malikiler ve 

İbadiler, keza Usûl-i Fıkıh ve Kelam uleması tara-

fından temsil edilen) geleneğin benimsediği yak-

laşım aşağı yukarı Kur’ân’ı merkeze alan bir ortak 

paydada buluşmuş ise de, zaman içerisinde bu 

damar gerile(til)miş, onun yerine hadis rivayetle-

rini ve hadis kitaplarını adeta İslâm’ın ilk ve en 

temel kaynağı haline getiren “Ehl-i hadis” yaklaşı-

mı egemen olmuştur. Benzer bir süreç Şia içinde 

de yaşanmış ve Sünnilikteki Ehl-i Re’y’e tekabül 

eden “Usûlî” geleneğin zayıfla(tıl)masıyla, Sünni-

likteki Ehl-i hadis’e tekabül eden “Ahbârî” gelene-

ği egemen olmuştur. Gerek Ehl-i Hadis’in gerekse 

Ahbârîler’in, Kur’ân ve eleştirel akıl merkezli bir 

yaklaşım yerine, rivayet merkezli bir yaklaşımı 

benimseyip savunmalarının tabii sonucu olarak ta 

Sünnet dendiğinde otomatik olarak hadis kitapla-

rının gündeme gelmesine şaşmamak gerekir. Bu 

vesileyle ülkemizde İHL, İlahiyat, Diyanet, cemaat 

ve tarikat çevrelerinde egemen olan geleneğin işte 

bu “Ehl-i Hadis geleneği” olduğunu da dikkatlere 

sunmak istiyoruz.

Çağdaş İslâm Düşüncesi ve Özeleştiri

Hadis alanının, “Müslümanların yumuşak 

karnı” olduğunu sık sık söylüyorsunuz. Niçin 

böyledir hadislerin Müslümanlar tarafından al-

gılanışı?

Bu ifade müslümanlardan ziyade, onların dı-

şındaki çevreler açısından geçerli bir tespittir. Zira 

gerek tarihte gerekse günümüzde, İslâm dışı veya 

İslâm’a muhalif ya da düşman olan çevrelerin en 

sık tartışma konusu yaptıkları malzeme, genellikle 

Kur’ân’dan ziyade hadis rivayetleri olmuştur. Bun-

da da kuşkusuz rivayet malzemesi içerisinde Hz. 

Bizim Sünnet-hadis kültürümüzün araştırmaya, bilimsel bilgiye, kitaba değil de 
genellikle kulaktan duyma bilgilere ya da ehil olmayan kimselerce yazılıp, ilmi değe-
ri düşük olan eserlere, hatta takvim yapraklarındaki, gazete ve dergilerdeki bilgilere, 
son zamanlarda ise sözlü kültürün başka bir şekli olan “temaşa kültürü”ne, yani TV 
programlarındaki magazinleşmiş dini programlara dayanmasıdır. Bu kanallardan 
elde edilen malumatın büyük bir kısmının asılsız, temelsiz, yanlış ve çarpıtılmış bir 
bilgi yığını olduğu, bunun da korkunç bir bilgi kirlenmesine yol açtığı açıktır. Çünkü 
bütün bu bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda insanların, doğrudan İslâm’ın her 
konuda ilk ve temel başvuru kitabı olan Kur’ân’ı okuyarak, Hz. Peygamber ve O’nun 
yolu, öğretisi, bizlere sunduğu model, yani Sünnet konusunda sağlıklı bilgiler edin-
mesi çok zordur.
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Peygamber’e (a.s.) ait olması mümkün olmayan, 
uydurma, asılsız, çürük, hurafe, mitoloji kabilin-
den olanların azımsanmayacak miktarda olması 
ve hemen her hadis kaynağında bu gibi rivayetler-
le karşılaşmanın mümkün olmasıdır.

Mamafih Re’y Ehli çizgisindeki İslâm uleması-
nın ve Çağdaş İslâm düşünürlerinin de özeleştiri 
adına İslâm geleneğini tenkitçi bir bakış açısıyla 
incelerken, rivayet malzemesi ile daha fazla uğ-
raşmak durumunda kalmaları ve bu sebeple hadis 
kaynaklarına daha ihtiyatlı yaklaşmak istemeleri, 
hatta bu sebeple mesela çağdaş tefsirlerde rivayet 
malzemesini asgari seviyede kullanmayı tercih et-
meleri yukarıdaki tespitin haklılığını gösteren bir-
takım göstergelerdir.

Elbette hadis rivayetlerinin bizim yumuşak 
karnımız olmasında, bizatihi biz Müslümanların, 
özellikle de ulemamızın zihni ve bedeni tembelli-
ğinin de rolü söz konusudur. Zira hadis rivayet-
lerinin gerek isnat gerek metin açısından sürekli 
incelenerek bir ayıklamaya tabi tutulması süreci 
zaman içerisinde duraklama dönemine girmiş, 
hatta durma noktasına varmış ya da sadece isnad 
tenkidiyle yetinildiği için yeterince tatminkâr so-
nuçlara ulaşılamamıştır. Öte yandan giderek daha 
saf bir rivayet malzemesini ortaya koyabilmek için 
kesintisiz sürdürülmesi gereken hadis tenkitçili-
ğinde esas alınacak sağlıklı bir metot geliştirileme-
mesi ve eğitime yansıtılamaması da bu “yumuşak 
karın”ın sürekli gündemi işgal etmesiyle sonuç-

lanmıştır. 

Peki sünneti 

yeniden anlamaya 

odaklı çalışmala-

ra yoğunlaşmış ol-

manızdan dolayı 

eleştiriler alıyor 

musunuz? Bu eleş-

tirilerin nedeni siz-

ce nedir?

Çok sık olma-
sa da bazı tenkitler 
elbette söz konusu 
oluyor, aslında bi-
limsel olmak kay-
dıyla bu tip ten-
kitlerin olması da 

gerekir. Bu tenkitlerin temel sebebi, tabii ki “yar-

gısız infaz” ya da “söyletmen vurun” şeklindeki 

yeniçeri mantığı! Bu mantığı besleyen ise kulak-

tan duyma bilgiler, dedikodular, iftiralar, asılsız 

ithamlar. Zira hem bizzat bendeniz hem de bazı 

arkadaşlarım ve dostlarım şu ifadeleri sık sık du-

yagelmişizdir: “Biz Hayri hocanın kitaplarını oku-

madık ama, onun için “Sünnet düşmanı”, ”hadis 

inkarcısı”, “sapık” vs. diyorlar!” Burada problemin 

tamamen ahlaki olduğunu söylemeye bilmem ge-

rek var mı?

İşin ahlaki yanı bir yana, asıl mesele bana göre 

“zihniyet ve metot” ile ilgilidir. Zira dini düşün-

ce alanında tenkit zihniyetinin adını dahi duyma-

mış, eleştirellikten nasibini almamış olan, “malu-

mu i’lam” ve “hasılı tahsil” ile yetinen konformist 

zihinlerin, sahip olduğu bilgilerin mahza hakika-

tin ta kendisi olduğunu sanan kafaların, geçmişi 

yüceltip kutsamakla bütün meseleleri örtbas ede-

bileceğini zanneden safdillerin, adeta ortada sade-

ce ismi kalmış olan “Sünnet”in, XXI. yy’da yeni-

den ihyası, inşası ve hayata aktarılması için orta-

ya konan çalışmalara, Kur’ân merkezli ve eleşti-

rel akla dayalı Çağdaş bir Sünnet anlayışı geliştir-

me yönündeki yenilikçi çabalara sıcak bakmama-

sı, hatta karşı çıkması son derece tabiidir.

Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir İslâmî Yorum

Yenilikçi İslâm düşüncesinin İslâm dünyasın-

da etkin ve yaygın hale getirilmesi gerektiğini 

ifade ediyorsunuz. Yenilikçi İslâm düşüncesinin 

baskın nitelikleri nelerdir?

En önemli özelliği, adından da anlaşılaca-

ğı gibi “bugünü, bu çağı” esas alması, bu çağda 

yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İslâmi yorumu 

amaçlamasıdır. Bunun anlamı ise İslâm’ı ve müs-

lümanları tarihin pasif bir nesnesi olmaktan çıka-

rarak, onun tarihe müdahil olmasını sağlamaya 

çalışmasıdır. Tabiatıyla bu, geleneksel İslâm’ın 

bugünün ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verdiği, ne 

kadarının günümüzde de sürdürülmesi gerektiği, 

hangi yönlerinin bugün için işlevini yitirdiği, doğ-

rularının, yanlışlarının, eksiklerinin neler olduğu 

şeklinde bir sorgulamayı da beraberinde getir-

mektedir. Bu sorgulama tabiatı icabı eleştirel aklı 

da gerekli kılmaktadır. Öte yandan tarih boyunca 

İslâm’ın üzerini örtmüş olan tortuları temizleme-

yi, İslâm’a sonradan eklemlenmiş ve ona taban 
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tabana zıt unsurları ayıklamayı da öncelikler ara-
sında görmektedir. Bunun gerçekleşebilmesinin 
ise, zorunlu olarak -kurucu metin olan- Kur’ân 
ile -kurucu tecrübe olan- Sünnet’i merkeze alma-
yı gerekli kıldığı da ortadadır. Öte yandan İslâm’ı 
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir medeniyet projesi 
olarak takdim edebilmenin yolunun da zorunlu 
olarak “içtihad” ve “tecdid” kavramlarına dayalı 
bir yenilikçilikten geçtiği aşikardır.

Geleneği eleştiren yenilikçi İslâm düşüncesi-

nin Batı’ya yaklaşımı nasıldır?

Aslında Yenilikçi İslâm Düşüncesi, gelenekçi-
lerin göstermek istediği gibi Batı eğilimli olmayıp, 
tam tersine “ Batı karşıtı, anti-emperyalist, hatta 
anti-kapitalist” vurgusu olan bir yaklaşımdır. El-
bette “batı yanlısı olmak” hem gelenekselci kesim-
lerde hem de modernist kesimlerde görülebilecek 
bir olgu ise de, bunlar Yenilikçi İslâm’ın Batı yanlı-
sı olduğunu iddia etmeyi mümkün kılacak düzey-
de değildir. Bu konuda sadece Münir Şefik’in Çağ-
daş İslâm Düşüncesi üzerine kaleme aldığı eserine 
bakmak bile yeterince ikna edicidir. 

Kolaycılığın Ötesi 

Peki gelenekçi eleştiriden hareketle bu düşü-

nürlerin “modernist” denilerek itibarsızlaştırıl-

masını nasıl yorumluyorsunuz?

Sizin ifadelerinizden de anlaşıldığı gibi, hem 
tümünü bu şekilde nitelemek sağlıklı olmayan bir 
genellemedir hem de hemen fark edileceği gibi, 
bunun arkasında yatan amaç “itibarsızlaştırma”dır, 
dolayısıyla ikisi de doğru değildir. Aslına bakılırsa 
modernizmi esas alarak İslâm’ı yorumlama konu-
sunda ısrar edenler, Batılılaşmış azınlık bir grup-
tur. Gelenek(sel)cilerin modernist yaftasıyla yafta-
lamaya çalıştıkları entelektüellerin temel ve ortak 
özelliklerinin “Geleneğe eleştirel yaklaşım” ve “Ye-
nilikçilik” olduğu göz önüne alındığında, bu ke-
simin “İçtihad ve Tecdid” kavramlarını merkeze 
alan ve tarihteki Ehl-i Re’y çizgisinin günümüzde-
ki uzantısı olan bir damar olarak nitelendirilmesi 
daha sağlıklı, gerçekçi ve dürüst bir yaklaşım ola-
rak görülebilir.

Kaldı ki çağdaş dönemdeki gelenekçiler ile 
modernist olarak yaftalanmak istenen “Yenilikçi-
ler” in yazdıklarına bakıldığında, zannedilenin ak-
sine ilk grubun referanslarının daha ziyade Batılı 

düşünürler, akımlar ve kavramlar olduğu, ikinci 
grubun referanslarının ise ağırlıklı olarak gelenek 
olduğu görülür. Ancak gelenekselcilerin hoşuna 
gitmeyen ise, kendi dar ve sığ gelenek anlayışları-
nın ötesine geçilerek, bütün İslâm geleneğinin bir 
bütün olarak referans gösterilmesi, bu meyanda 
Kur’ân ve eleştirel akıl merkezli bir din anlayışını 
savunanların yaklaşımlarının gündeme gelmesin-
den rahatsız olmalarıdır. Bu sebepledir ki Re’y Ehli 
yelpazesi içerisinde yer alabilecek olan Hanefiler, 
Malikiler, Mu’tezile, Zeydiyye, İbadiyye, Usûlî 
Şiiler, Usûl-i Fıkıhçılar ve Kelamcılar’dan oluşan 
cephe ile bu damarın devamı olan şii-sünni, zeydi, 
ibadi veya bağımsız çağdaş İslâm düşünürlerinin 
gündeme gelmesinden tedirgin olmaları, bunların 
hadis rivayetlerine teslimiyetçi bir gözle değil de, 
bilhassa Kur’ân ve eleştirel akıl merkezli olarak, 
tenkitçi bir gözle bakmalarından paniğe kapılma-
ları anlaşılır bir şeydir. Zira geleneği hiçbir tenkide 
tabi tutmadan papağan gibi tekrarlamak kolaycı 
ve tembelce bir yaklaşım iken, meselelere bilim-
selliğin ve bilimsel araştırmanın olmazsa olmazı 
olan “ sorgulamacı ve eleştirel yaklaşım” çerçeve-
sinde bakmak, bitmez tükenmez bir çabayı, didin-
meyi, yorulmayı ve ter dökmeyi gerektireceği için 
gelenekselci kesim her tür yenilikçi talebi “moder-
nistlik” olarak damgalayarak, etkisizleştirmeye, 
itibarsızlaştırmaya, dolayısıyla kendi konumunu 
meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Burada asıl mese-
lenin, mevcut statükonun değişmesinden, otori-
telerinin sarsılmasından, daha doğrusu ortada bir 
otoritenin bulunmadığının açığa çıkmasından ve 
bu suretle ortadaki rant ve reytingin ellerinden 
gidivermesinden korkanların derin endişe ve kay-
gılarıyla ilgili olduğunu da bilhassa vurgulamakta 
yarar görüyoruz. 

Pratik Amaçları Ön Planda Tutmak

Kitabınızda seçtiğiniz hadislerin ve bunlara 

dair yorumların özellikleri nedir?

Önceliklerimizi belirlemeyi, eksikliklerimizi 
gidermeyi ve yanlışlarımızı düzeltmeyi hedefle-
yen bir bakış açısıyla seçilen rivayetlerin, mevcut 
şartlarda bizlere nasıl rehberlik edebileceği soru-
sundan hareketle girişilen mütevazi bir “çağdaş 
şerhçilik denemesi”nin, benzeri eserlerden farklı 
olacağı açıktır. Bu sebepledir ki eserde, öncelik-
le İslâm, Tevhid, Din, Rab, Kur’ân, Peygamber 
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gibi temel kavramlarla ilgili rivayetlere yer veril-
miş, daha sonra İslâm Ümmeti’nin acil ve hayati 
önem arz eden meseleleriyle ilgili olarak, siyaset, 
yönetim, ekonomi, toplumsal konular, kadın, eği-
tim, bilim, sanat ve kültür alanlarını ilgilendiren 
rivayetler seçilmiş, bireysel dindarlık alanına gi-
ren, namaz, oruç, hac, kurban gibi konular ise en 
sona bırakılmıştır. Bu sebepledir ki eserin tertibi 
klasik hadis kaynaklarından farklılaşmış, yapılan 
yorumlar da aynı şekilde çağın müslümanlarının 
“bilgi-bilinç-eylem” merkezli bir müslümanlık ta-
savvuruna ulaşmasına hizmet edecek şekilde ge-
liştirilmiştir.

Eserin genel okuyucuya yönelik ve bu çağa ve 
meselelerine hitap eden bir eser olması arzulandı-
ğından, klasik hadis şerhlerindeki gibi, uzmanla-
rına yönelik teknik bilgilerle (hadisin çeşitli kay-
naklardaki farklı rivayetleri, sahabi ravileri hak-
kında bilgiler, isnatlarda yer alan diğer ravilerin 
cerh ve ta’dil açısından durumu, rivayet metinle-
rinde geçen bazı kelime ve kavramlara dair gra-
mer ve lugat açıklamaları vb. konulardaki malu-
mat yığınına) boğarak rivayetlerin mesajlarının 
gölgelenmesine fırsat verilmemiş; bireysel, top-
lumsal ve küresel ölçekteki meseleler karşısın-
da müslümanın nasıl bir tavır takınması gerekti-
ği konusunda bir perspektif sunulmaya çalışılmış-
tır. Dolayısıyla eserin, pratik amaçları ön planda 
tutan bir şerhçilik denemesi olduğunu söylemek 
yanlış bir niteleme olmayacaktır.

Dahili Sebepler Üzerinden Bir Değerlendirme Yapmak 

Müslümanların geri kalmışlığı meselesini yo-

rumladığınız bölümde meseleyi sadece içsel bazı 

göstergeler üzerinden çözümlemeye çalışmanız 

kitabın genel söylemi ile çelişiyor gibi. Ne der-

siniz?

Bu tenkit tamamen haksız sayılmaz. Zira bu 
meselede dahili unsurlar kadar harici unsurla-
rın da rol oynadığı bilinen bir husustur. Ne var ki 
müslümanlar sık sık kolaycılığa kaçarak, suçu ta-
mamen dış güçlerin oyunlarına, emperyalizme ve 
küresel sömürü düzenine yıkma yoluna gidebil-
mektedirler. Bu ise bizatihi İslâm Dünyasının ken-
disinden kaynaklanan ihmal, kusur ve basiretsiz-
liklerin göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Ka-
naatimce bizzat İslâm Dünyasının bir öz eleştiri 
yapması ve kendi kendisine çeki düzen vermesi 

için özellikle dahili sebepler üzerinden bir değer-

lendirme yapılması çok ta yanlış olmasa gerektir. 

Mamafih bir eksiklik olduğu intibaının doğması-

na sebebiyet vermemek için dış unsurlara da vur-

gu yapılması yönüne gitmek te pekala mümkün-

dür. Bu sebeple ileriki baskılarda bu noktayı göz 

önüne alabileceğimizi de ifade etmek isteriz.

Kültürün neredeyse tüketim kültürü ve popü-

ler kültürle eş anlamlı hale geldiği, adeta kültü-

rün dinselleştirildiği zamanımızda Müslümanla-

rın yabancı olsun, yerli olsun kültürle ilişkileri 

konusunda ne söylersiniz?

Maalesef ülkemizdeki İslâmî kesimin günde-

minde ve lugatında en az yer alan kavramların ba-

şında “kültür” gelmektedir. Nitekim gerek genel 

olarak dünyadaki İslâmi hareketlerin, gerek ülke-

mizdeki İslâmi çevrelerin, grupların, cemaatlerin, 

tarikatların ve siyasi oluşumların gündemlerinde, 

programlarında ya da faaliyet alanları içerisinde 

“kültür ve sanat” ile ilgili konuların ve faaliyetle-

rin yok denecek kadar cılız oluşu bu tespitin açık 

bir göstergesidir.

Durum bu olunca, maalesef yerli ya da yaban-

cı kültürler karşısında Müslüman olarak nasıl bir 

tavır takınılması gerektiği konusunda bir ilgisiz-

liğin, belirsizliğin ve vurdumduymazlığın İslâmi 

kesimlerde yaygın bir şekilde görülmesine şaş-

mamak gerekir. Hele son zamanlardaki gelişme-

lerin tesiriyle, İslâmi kesimin de siyaset, ekono-

mi, uluslar arası ilişkiler gibi alanlarda “küresel-

leşmeye eklemlenme” sevdasına kapılmasının so-

nucu olarak “diyalog ve hoşgörü” ya da “mede-

niyetler ittifakı” gibi proje ve girişimler içerisinde 

yer almak suretiyle, daha önce İslâm dışı kültür-

ler karşısında sergiledikleri -cılız da olsa- mesafeli 

duruşu terk etme konusunda oldukça hevesli ol-

dukları gözlemlenmektedir.

İçeride ise, sadece İslâmi kültür açısından de-

ğil seküler kültür açısından da ülkemizde yaşanan 

kültürel yozlaşma İslâmi kesimi rahatsız bile et-

memektedir. Aslına bakılırsa İslâmi kesim sinema, 

tiyatro, edebiyat, plastik sanatlar, mimari vb. alan-

lara yoğun bir ilgi duyduğu zaten pek görülmüş 

değildir. Kültür ve sanat konusunda en bilinçli 

olan İslâmi kesimlerin bile ilgi alanları, hat, tez-

hip, ebru ile dini musikinin dışına nadiren çıka-

bilmektedir. Diğer alanlarda İslâmi kesimin ciddi 
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Re’y Ehli çizgisindeki İslâm ule-
masının ve Çağdaş İslâm düşü-
nürlerinin de özeleştiri adına 
İslâm geleneğini tenkitçi bir 
bakış açısıyla incelerken, rivayet 
malzemesi ile daha fazla uğraş-
mak durumunda kalmaları ve 
bu sebeple hadis kaynaklarına 
daha ihtiyatlı yaklaşmak iste-
meleri, hatta bu sebeple mesela 
çağdaş tefsirlerde rivayet mal-
zemesini asgari seviyede kullan-
mayı tercih etmeleri yukarıdaki 
tespitin haklılığını gösteren bir-
takım göstergelerdir.

bir varlık gösterebildiği, en azından bizce malum 
değildir.

Bu vesileyle ifade edelim ki, İslâmi kesimin 
yoğun bir biçimde kültür ve sanat alanlarına ilgi 
duyduğunu duyarsanız, biliniz ki bu kesimde cid-
di bir değişim söz konusu demektir. Aksi takdir-
de bu kesimin müslümanlık tasavvuru “sığ” bir ta-
savvur olmaktan öteye geçemeyecektir. 

Müslümanların ekonomi, mülkiyet, sosyal 

adalet ve paylaşım konularında usuli konularda 

sergiledikleri fikri gayreti sergileyemedikleri ko-

nusunda hem Müslüman düşünürlerden hem de 

farklı kesimlerden değişik eleştiriler getiriliyor. 

Bu eleştirilere bakışınız ne-

dir? Eğer bir sıkıntı varsa 

bu sıkıntılar nasıl aşılabi-

lir? 

Bu tenkit bence de ye-
rinde ve önemli bir tespite 
işaret etmektedir. Sık sık 
tekrarlamak durumunda 
kaldığımız üzere, ülke-
mizdeki müslümanların 
İslâm tasavvurları genelde 
“sığ”, ”yüzeysel” , ”kuru” 
ve “daraltılmış” bir tasav-
vurdur. Hatta İslâm’a aykı-
rı ve taban tabana zıt pek 
çok unsuru da bünyesinde 
barındıran patolojik bir 
dindarlıktan bile rahatlıkla 
söz edebiliriz. Büyük öl-
çüde sözlü kültürden ve 
“ilmihal” türü eserlerden 
beslenen bu tasavvurların, özünde “İslâm’ın şartı 
beştir” gibi tamamen hatalı ve sağlıksız bir din an-
layışına dayandığını söylemek te gerekir. Tabiatıy-
la özden ziyade şekle, ruhtan ziyade formaliteye 
ağırlık veren, vurgu yapan bu geleneğin toplumsal 
ve küresel/global meselelere yönelmesi, hele hele 
bu konularda dünyaya söyleyecek bir söz ortaya 
koyması adeta imkansız gibidir.

Bu durumun aşılması için öncelikle Muham-
med İkbal’in bir eserinin de adı olan “İslâm’da 
dini düşüncenin yeniden inşası” nın zorunlulu-
ğuna inanmak ve bu inançtan yola çıkarak XXI. 
yy’da yaşanabilir ve sürdürülebilir, çağdaş bir 

İslâmî yorumu ortaya koymak için kolları sıva-
mak gerekir. Aslında Cemaleddin Afgani’den bu 
yana bu hedefe ulaşmak için çaba sarf eden çağdaş 
İslâm düşünürlerinin entelektüel çabaları bizlere 
yol gösterecek nitelikte olduğu halde, ulemanın 
bu gelişmelere ilgisiz kalması, hatta sırt çevirmesi 
yüzünden bu çabalar kitlelere mal olamamıştır. Bu 
engeli aşmak için belki de girişilen ilk deneme-
lerden sayılabilecek Ahir Zaman İlmihali’ne olan 
ilgi ve teveccüh, bireysel dindarlığın sınırlarını 
aşarak, ulusal, bölgesel ve küresel meselelere yö-
nelen yeni nesil bir müslümanlık tasavvurunun 
yeşermesi için toprağa serpilmiş tohumlar olarak 
ta değerlendirilebilir.

Müslümanların tarih-

lerinin belli bir döneminde 

ihsan ve takva kavramla-

rının sadece tasavvufa öz-

güleştirilmesinin sosyal ve 

siyasi bağlamı nedir?

Şahsi kananatim odur 
ki, bu konuda yapılan en 
temel hata, “takva”, ”ihsan” 
vb. birtakım temel Kur’ânî 
kavramların zaman içeri-
sinde tasavvuf disiplininin 
tekeline terk edilmesi ve 
bunların her Müslüman’ın 
hayatında son derece önem-
li rol oynaması gereken 
Kur’ânî kavramlar olduğu-
nun unutulmasıdır. Mama-
fih bu konuda Kur’ân’ın 
öğretisini sistematik olarak 

sunan eserlerin yazılmamış olmasına da işaret et-
mek gerekir. Sadece klasik dönemde değil, çağdaş 
dönemde bile hâlâ bu konuda tatminkâr sayıla-
bilecek eserlere rastlanmayışı bu konudaki ihma-
lin açık bir ispatıdır. Keza genel olarak kitlelere 
İslâm’ı öğretmek için yazılan eserlerde de bu gibi 
kavramların Kur’ânî kavramlar olarak ve derin 
analizler eşliğinde sunulamamış olması bu olum-
suzlukta hatırı sayılır bir paya sahiptir.

Formaliteye Hapsolmak

Kutlu doğum haftası etkinliklerini nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz?
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Bilindiği gibi birçok İslâm ülkesinde kutlan-

makta olan “kandiller” in İslâm’da dini bir değe-

ri olmadığı, daha doğrusu İslâm’ın kurucu met-

ni Kur’ân’da ve kurucu tecrübesi olan Sünnet’te 

bunlara yer olmadığı klasik çağdaş pekçok İslâm 

uleması tarafından açıkça ifade edilmiştir (Mese-

la Ebû Şâme el-Makdisî’nin el-Bâ’is ‘alâ İnkâri’l-

Bida’i ve’l-Havadis adlı eseri bu meselede klasik 

dönemden verilebilecek örneklerin en güzellerin-

den sayılır).

Bu tespitten hareketle, bu kandillerin ve bun-

lardan birisi olan Mevlid kandili’nin geleneksel 

kutlama şekillerinin, birer kültür programı hali-

ne getirilmesi daha isabetli görünmektedir. Mesela 

Kadir gecesinin -Malezya ve Endonezya’da oldu-

ğu gibi- Kur’ân gecesi(Leyletu’l-Kur’ân)” şeklinde, 

Mevlid kandili’nin ise “Kutlu Doğum Haftası” ve 

benzeri şekilerde kutlanması, bu kutlamalar çer-

çevesinde Kur’ân ve Hz. Peygamber ile Sünnet’i 

konusunda toplumun bilgi ve bilinç düzeyinin 

yükseltilmesi için faaliyet gösterilmesi yanlış bir 

yaklaşım değildir.

Ancak ilke olarak isabetli olan bu tür uygula-

malar, daha başta resmi ideolojinin dar sınırlarına 

hapsedildiği, daha sonra da rutin birer formaliteye 

dönüştüğü için, Diyanet kontrolündeki kutlama-

lar giderek anlam ve değerini yitirir hale gelmiştir. 

Bu durumun üstesinden gelmek için, resmi değil 

sivil kesimlerin, özellikle de cemiyet, vakıf ve sen-

dikaların alternatif programlar düzenleyerek, top-

lumdaki Kur’ân ve Sünnet bilgi/bilincini derinleş-

tirmek için alana inmeleri gayet isabetli ve hayırlı 

bir adım olacaktır.

Bu etkinliklerde Peygamberimiz’in yanlış an-

laşılmışlığını ve anlatılmışlığı azaltmak ve orta-

dan kaldırmak için neler yapılabilir?

Gerek Kur’ân gerekse Sünnet, parçalanmaz bi-

rer bütün, yekpare bir modeldir. Kutlu Doğum 

Haftalarında ise bu bütünlüğe riayet edilmek-

sizin, özellikle de Kur’ân ve Sünnet’in değişmez 

ve genel nitelikteki amaçları, hedefleri ve ilkele-

ri göz ardı edilerek, daha ziyade “iyi vatandaş” ye-

tiştirme amacına hizmet edecek şekilde faaliyet-

ler düzenlenegelmektedir. Bu olumsuzluğu aşmak 

için yapılması gereken, Hz. Peygamber’in öğretisi-

nin/Sünnet’in, Kur’ân merkezli olarak ve öncelik-

ler göz önünde bulundurularak, bireysel boyutu 

yanında bilhassa toplumsal ve küresel boyutlarını 
vurgulamak suretiyle topluma sunulması için ça-
lışmaktır. Bu faaliyet esnasında bilimsellikten asla 
vazgeçmemek, çağdaş bilimsel araştırmaları göz 
ardı etmemek, sunumun estetik boyutunu ihmal 
etmemek, kısacası kuru ve yavan retoriklerle kit-
leleri uyutmamak, tam aksine “bilgi-bilinç-eylem” 
unsurlarını bir arada hayata geçirecek bir “eğitim” 
faaliyetini hedeflemek gerekir.

Türkiye’deki Hadis ve Sünnet Konulu Çalışmalar

Uzun zamandır hadis ilmi ile meşgul oldu-

nuz. Sizin bu konuyla uğraştığınız yıllardan bu 

güne Türkiye özelinde başta hadis olmak üzere 

sünnet üzerine sürdürülen çalışmalar hakkında-

ki değerlendirmeleriniz nasıldır?

Hadis/Sünnet alanında ülkemizdeki akademik 
çalışmaların rahmetli Muhammed Tayyip Okiç 
ve talebeleri tarafından sergilenen çabalarla ivme 
kazandığı bir gerçektir. Bu alanda öncülük rolü-
nün de Mehmed Said Hatiboğlu hocamıza nasip 
olduğu bilinen bir şeydir. Hatiboğlu hocamızı ta-
kip eden nesilden sonra dördüncü nesil olarak şu 
anda bu çizgiyi sürdürme yükü bizlerin omuzları-
na yüklenmiş görünmektedir. Bizden sonraki ne-
siller için fazla ümitvar olduğumu söylemek için 
kendimi iyimserlik konusunda zorlamam gerekir. 
Zira gelecekte kendilerinden önemli hizmetler 
beklediğimiz bazı talebelerimizi maalesef makam-
mevki tutkusundan ve bu tutkudan dolayı bürok-
rasi mabedinde kurban olmaktan kurtarmayı ba-
şaramadık! Nitekim fakültemizin Hadis Ana Bilim 
Dalı’ndaki toplam yedi profesörün beşinin Diya-
net İşleri Başkanlığı bürokrasisinde heder edilmiş 
olması ilim adına ciddi bir kayıptır. Benim dışım-
daki diğer arkadaşımız ise, bu Diyanet bürokrasi-
sindekilerden politik görüş itibariyle farklı olduğu 
için olsa gerek dışta kalmış görünmektedir.

Bu manzaranın bir tek anlamı vardır : “Yalnız-
lık!”. Mamafih kendileriyle beraber çalışmak ve 
kendilerine akademik kariyerlerinde danışmanlık 
yapmak nimetiyle Allah’ın beni onurlandırdığı 
8-10 akademisyen arkadaşım, kardeşim ve mes-
lektaşım şu anda çeşitli İlahiyat fakültelerimizde 
faaliyet göstermektedir ki, bu ilim aşığı meslek-
taşlarımın gelecekte hadis/sünnet alanında önemli 
hizmetler ve katkılar sunacağına olan inancım ve 
güvenim tamdır. Ayrıca kendileriyle danışmanlık 
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ilişkim olmadığı halde, bu gruba dahil edebilece-
ğim az sayıdaki bazı akademisyenlerin varlığına da 
burada işaret etmek isterim. Bir yandan böyle bir 
grubun-ekibin varlığı gelecek konusunda bizleri 
ümitvar olmaya sevketse de, öte yandan bu arka-
daşlarımızın da bahsi geçenler gibi, ilim alanının 
dışında bir başka alanda heba olup gitmemeleri 
için Allah’a dua etmekten kendimi alamadığımı 
da itiraf etmeliyim.

Bu noktada şu hususu bilhassa dikkatlere sun-
mak isterim: Hadis/Sünnet alanında kazandığım 
otuz yıllık tecrübenin sonucunda ulaştığım sonuç, 
proje esaslı olarak çalışmanın akademik verimli-
lik için zorunlu olduğu hususudur. Hatta, proje-
si olmayan akademisyenleri gerçek anlamda aka-
demisyen saymama eğiliminin bende giderek güç-
lendiğini itiraf etmek isterim. Bununla da kalma-
yıp, bir adım ileriye giderek, Hadis/Sünnet alanı-
nın problemlerinin çözümüne yönelik bir makro 
proje altında pekçok mikro projelerin yer alma-
sı, her bir ilahiyat fakültesinin bu projeler ışığın-
da ekolleşmeye doğru gitmesi, her akademisyenin 
de kendisine bu projelerde yer bulması gerektiği 
düşüncesi bende günden güne daha güçlenen bir 
kanaat halini almaktadır. Bu sebeple önümüzde-
ki dönemde şayet “bir projesi olmayanı gerçek bir 
akademisyen saymama” anlayışı ülkemizde yerle-
şir ve güçlenirse, bu takdirde hadis/sünnet alanın-
da ümitvar olmak için bazı sebepler de var olma-
ya başlıyor demektir.

“Ölü Gözler”le Bakılan Bir Sünnet

Fredric Jameson, son makalelerinden birinde, 

insanlığın “kapitalizmin sonu”nu tasavvur ede-

mediğini, oysa “insanlığın sonu”nu pekâlâ ta-

hayyül edebildiğini yazıyordu. İnsanlığın önünü 

kapatan bu “büyük ufuksuzluğu” aşmanın yol-

larını bulma noktasında Sünnet bize neler suna-

bilir?

O kadar çok şey sunabilir ki, bunları anlatmak 
için ciltlerce eser yazmak gerekir. Ancak bunla-
rı görebilmek ve duyabilmek için “gören göz, işi-
ten kulak ve hisseden kalp” şarttır. Roger Ga-
raudy eserlerinde sık sık Kur’ân’ı “ölü gözlerle 
okumak”tan bahseder. Aynı şey kesinlikle Sünnet 
için de geçerlidir. Zira “ölü gözler”le bakılan bir 
Sünnet’in insan(lığ)a büyük ufuksuzlıktan kurtu-
luş yollarını göstermesi mümkün değildir. Bu se-

beple öncelikle gözlerimize inmiş olan perdeleri 

kaldırmak gerektiğini idrak etmeliyiz. Bunun için 

de, çağın şahidi olmak, çağa tanıklık etmek, ça-

ğın krizlerini analiz etmek, hastalıklarını yakın-

dan teşhis etmek, olguları tanımak, sonuçlarla de-

ğil sebeplerle uğraşmak, retorikten vazgeçip mo-

del üretimine geçmek, üretilen modellerin uygu-

lanabilirliğini göstermek, bütün bunları bu “bü-

yük ufuksuzluk”u aşmak için ibadet aşkıyla yap-

mak gerekir.

Artık Sünnet’in “tarih” olmaktan kurtarılarak 

“hayatın elle tutulur gözle görülür gerçeği” hali-

ne getirilmesi, Roger Garaudy’nin ifadesiyle “ge-

zegenin ve insanlığın kurtuluşu” için hayati önemi 

haiz bir görev halini almış durumdadır. Bu görev 

İslâmi olduğu kadar insani bir görevdir de. Zira 

pekçok Batılı aydının dahi itiraf ettiği üzere, in-

sanlığı karşı karşıya bulunduğu derin krizden, in-

sanlığın sonunu getirmeye aday tehditlerden, kı-

sacası bu sözü edilen “büyük ufuksuzluk”tan kur-

tarabilecek yegane kurtuluş imkanı İslâm ve İslâm 

Peygamberi’dir. Ancak unutmamak gerekir ki, or-

tada söz konusu olan bir “imkan” dır, bu potan-

siyeli gerçek haline dönüştürmek ise, hasılı tahsil, 

malumu i’lam ile yetinen taklitçi tembel zihinlerle 

ya da “geviş getiren akıllar” ile olacak bir iş değil-

dir. Tam aksine Kur’ân-Sünnet merkezli, eleştirel 

aklın refakatinde, bilimsel araştırma ruhunun eşli-

ğinde, nassların analizi kadar olguların da analizi-

ni başarıyla yerine getiren, yaratıcı zekanın çözüm 

üretiminde devreye sokulduğu, seküler dünyanın 

meydan okumalarıyla yüzleşmekten çekinmeyen 

“cesur yürek”ler ve “özgür akıl” lar ile mümkün 

olabilir.

İşte Eskimez Yeni böyle bir niyetin, böylesi bir 

bakış açısının ürünüdür. Ancak bu eserin müteva-

zi bir başlangıç olduğunu, yoksa “Sünnet’i Çağ’a 

Taşımak” gibi muazzam bir davanın hakkını ver-

mek için asla yeterli olmadığını, bilakis bu hede-

fe ulaşabilmek için katedilmesi gereken uzun ve 

yorucu bir yolun önümüzde uzandığını unutma-

mak gerekir.

* Bu söyleşi 2010’un son aylarına doğru haftalık çıkmakta 

olan bir gazete için yapılmış fakat gazetede yayımlanmamıştır. 
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Ümit AKTAŞ

Abdulgaffar Han’ın çıkış noktası İslâm’dı ve o, yüzyıllardır “kutsal savaş” 
olarak yorumlanan “cihad”ı farklı bir biçimde yorumlayarak doğrudan 
bir eğitim, iman ve özgürleşme mücahedesi verecektir. Halk yoksuldu ama asıl 
yoksullukları maddi dünyalarından çok manevi dünyalarındaydı. Bilinçsizdiler, 
eğitimsizdiler ve bu yüzden neye iman ettiklerinin de farkında değillerdi.

İslâm’ın Silahsız Askeri:
Abdulgaffar Han (1890, 1988)

İ nsanoğlu bunun için mi yaratıldı: Kan ve gözya-
şı dökmek, adaletsizlik, haksızlık, zulüm, sömü-

rü? Bu soru çokça soruldu ve hatta cevabı arandı. 
Akıl sahibi bir varlığın, onurlu ve erdemli bir ha-
yat yerine kötülükler uğruna savaşan bir zalime 
dönüşmesini anlamak kolay olmasa da, daha da 
zoru tüm bu kötülüklerin önüne geçilme çabasın-
da olanların yalnızlığıydı. Peygamberlerin, bilge-
lerin, ahlak ve erdem sahibi olan nice insanın ça-
baları arkalarında incecik bir iz, bir yol bıraktıy-
sa da, zulmün ve sömürünün anlık getirilerine ta-
mah eden bir yığın “insan”, her şeyi yeni baştan 
o “kanlar dökücü” başlangıca doğru çevirecekti. 
Aktüel çıkarlar, hevesler, arzular, egemen olmanın 
cazibesi ve iktidarlar etrafında yoğunlaşan gücün 
saldırganlığı, azın azı olan o iyilik uğruna müca-
dele edenlerin azmini kırmasa da, güçlerini kıra-
bilmekteydi. İyilerin de kazandığı olmuştu elbet-
te ve işte bu anıların sıcaklığıydı ki diri tutmaktay-
dı zulme ve kötülüğe karşı verilen mücadeleleri.

Bir Lider ve Bir Strateji

Patan (Peştun ya da Afgan)’lar, öldürmenin en 
muteber olduğu, bunu hak edenleri affetmenin ise 
aşağılandığı, bir “erkek” bile sayılmadığı, kendi-
lerine asla boyun eğdirilemeyen, yeryüzünün en 
kanlı ve şimdilerde Afganistan’la Pakistan arasın-
da bölünmüş olan bir coğrafyanın çocuklarıdır. 
Hindistan’ı yüzyıllardır egemenlikleri altında tu-
tan İngilizler, 1842 yılında onların da toprakları-
nı işgale kalkıştıklarında, “savaşı seven ama asker 
olmayı sevmeyen” bu insanların savaşçılıkları bel-
ki yön değiştirecek ama asla yılgınlığa düşmeye-
ceklerdir. Gerçi İngilizler de bu asi topluma bo-

yun eğdirmekten asla vazgeçmeyecek ve sonunda 
bu coğrafyayı da işgal edecektir. Ama bir şey ola-
caktır, hiç beklenmeyen ve umulmayan bir şey, bu 
toplumu İngilizler karşısında haklı ve özgür kılan. 
Bir lider ve bir strateji. Kısacası ilim ve hikmet sa-
hibi biri, haklı direnişin gerçek yöntemini ortaya 
koyacak ve İngilizleri bu vahşi ve bakir coğrafya-
dan kovacaktır. Böylece silahla yapamadıklarını 
bu kez silahsız bir savaşla gerçekleştireceklerdir. 

Bu asi ve hiç kimseye asla boyun eğmeyen dağ-
lıların özgürleşmelerini/bağımsızlaşmalarını sağla-
yan ise, Abdulgaffar Han’ın “Hudai Hizmetkârları”, 
yani “İslâm’ın Silahsız Askerleri”dir. Nehru’nun 
deyişiyle “silahını öz çocuğundan ya da kardeşin-
den üstün tutan, insan hayatına çok ucuz bir de-
ğer biçen, ölümü umursamayan, en ufak bir ha-
karetin karşılığını bir hançer darbesiyle alan in-
sanların birdenbire Hindistan’ın en cesur ve sabır-
lı askerlerine dönüşmesi inanılmazdı”. Gandi’ye 
göre de “Bir insanı, bir koyunu ya da tavuğu bo-
ğazlar gibi hiç düşünmeksizin öldürebilecek in-
sanların tek bir adamın emriyle silahlarını bırak-
maları ve şiddet karşıtlığını en üstün silah olarak 
benimsemeleri kulağa neredeyse bir masal gibi 
geliyor”du.1 

1600’den itibaren, aslında ticaret yapmak için 
geldikleri Hindistan’ı giderek egemenlikleri altı-
na alarak sömürgeleştiren “Doğu Hindistan Tica-
ret Şirketi”nin yıllık geliri İngiltere’ninkinden bile 
fazlaydı ve neredeyse dünyanın en büyük aske-
ri gücüne ve donanmasına sahipti. Ancak “şirket” 
bu çaptaki bir sömürgeyi yönetemez hale gelince, 
1858’de feshedilerek, Hindistan’ın yönetimi doğ-
rudan İngiliz Krallığı’na bağlanacaktır. 
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Afganistan’ın işgali de, 1842’deki ilk işgal giri-
şimlerinde başarılı olamayınca, nihayetinde 1897 
yılında Afganistan işgal edilecek ve Kabil’e İngiliz 
yanlısı bir emir atanacaktır. (s. 56) Bir Peştun aşi-
retinin reisi olan Behram Han’ın oğlu Abdulgaffar 
da tam da o yıllarda dünyaya gelmiştir. O da ağa-
beyi gibi, klasik medrese eğitimi sonrasında, böl-
gedeki tek okul olan, bir misyoner okuluna gide-
cekti. Ancak o ağabeyi gibi tahsilini sürdürmek 
için İngiltere’ye gitmeyecek, bir misyoner okulun-
da başladığı eğitimini sürdürmek yerine kendisini 
halkının eğitimine verecekti: Özgürlük Okulları. 
Zamanla açtığı okulun başarısını duyan çevrelere 
de yayılan bu okullaşma heyecanı orada kalmaya-
caktır elbette. Zamindar ve el-Hilal gibi yenilikçi 
İslâmî dergiler de okunmaya başlanacak; dolayı-
sıyla dünyaya kapalı bu coğrafya, kendisine dün-
yayla bütünleşeceği bir damar bulacaktır.

Ancak yapıp ettikleri kendisine yeterli gelme-
diği gibi içerisinde bulunduğu dünya da kendisi-
ne dar gelmekteydi. Toplumun cehaleti, dünyanın 
adaletsizliği, geleneklerin akıl dışı baskıcılığı, İn-
gilizlere boyun eğmenin onur kırıcılığı gibi konu-
lar üzerinde düşünmekte ve bunların üstesinden 
gelmeye çalışmaktaysa da, bu konularda kendi gü-
cünün ve birikiminin sınırlarına geldiğinin de far-
kına varmaktaydı. 1913 yılında Agra’da düzenle-
nen ve Mevlana Kelam Azad’ın da bulunduğu bir 
konferansa katıldı. Bir yıl sonra ise Deoband’da 
düzenlenen başka bir konferansa giderek, birçok 
Müslüman fikir adamıyla tanıştı. (s. 78, 79)

İşi zordu gerçi. Bir yanda İngiliz egemenle-
rin zorbalığı, öte yanda gelenekçi hanlar ve tutu-
cu mollalar bulunmaktaydı. Uzun bir inzivadan 
sonra kararını verdi. Bundan böyle kendisini bü-
tünüyle Allah’a hizmet etmeye ve bu zorbalıkları 
aşmaya adayacaktı. Tam da Gandi’nin İngilizlere 
karşı şiddet dışı direnişi esas aldığı mücadelesini 
başlattığı yıllarda, onu tanımayan bir Patanlı, ona 
paralel bir mücadelenin ilk adımlarını atmaktay-
dı. Ama o, Gandi gibi şiddetsizliğin muteber bir 
hayat felsefesi ve bir dinî inanç olduğu bir atmos-
ferde büyümemişti. Tam aksine onun yetiştiği ve 
mücadelesini sürdüreceği toplumun kültüründe 
şiddet, kan davası, düşmanını öldürmek en mute-
ber değerler olduğu gibi, bunu yap-a-mayanlar ise 
aşağılanmakta ve itibarsızlaşmaktaydılar. 

Abdulgaffar Han’ın çıkış noktası İslâm’dı ve 
o, yüzyıllardır “kutsal savaş” olarak yorumlanan 
“cihad”ı farklı bir biçimde yorumlayarak doğru-
dan bir eğitim, iman ve özgürleşme mücahedesi 

verecektir. Halk yoksuldu ama asıl yoksullukla-
rı maddi dünyalarından çok manevi dünyaların-
daydı. Bilinçsizdiler, eğitimsizdiler ve bu yüzden 
neye iman ettiklerinin de farkında değillerdi. Pey-
gamberleri onlara “Müslüman elinden ve dilinden 
Müslümanların zarar görmediği kimsedir, mümin 
ise tüm insanların kendisinden emin olduğu kim-
sedir” derken, onlar bırakın eminliği, basit sebep-
lerden ötürü en yakınlarını bile katletmekten çe-
kinmemekte ve hatta bundan övünç duymaktay-
dılar. Bu yetmezmiş gibi zorba yönetimlere ve iş-
galci İngilizlere boyun eğmekte, o bağımsız ve öz-
gür ruhlarını giderek kaybetmekteydiler. O ne-
denle onun kat edeceği yol Gandi’ninkinden çok 
daha zordu. Ama bıkıp usanmadan, dahası İn-
gilizlerin baskılarına aldırış etmeksizin özellikle 
dağ köylerini dolaştı. Buralarda halkla sohbet etti, 
imkân bulduğu yerlerde ise okullar açtı. Onun bu 
karşılıksız yardım çabaları karşısında şaşıran köy-
lülerden birisi, heyecanını yenemeyip onu “Bad-
şah Han”, yani “hanların hanı/padişahı” olarak se-
lamladı ve Abdulgaffar Han’ın çok da rıza göster-
mediği bu coşkulu sesleniş, giderek onun unva-
nı haline geldi. 

Gandi ile Tanışma

1919’da Gandi, İngilizlerin baskıcı yönetim-
lerine karşı tüm ülke çapında oruç tutup ibadet 
ederek yönetimi protesto etme kararı aldı. Bu ka-
rara Patan halkı da uyarak Utmanzai’de toplandı. 
Hudut Bölgesi yönetimi ise bu eyleme karşı koy-
mak için sıkıyönetim ilan ettiği gibi, Abdulgaffar 
Han’ı ve birçok Patan’ı da tutukladı. Bu ilk tutuk-
luluğu altı ay sürecek ve bunu yeni tutuklamalar 

Abdulgaffar Han ve Gandhi
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izleyecektir. İngilizler onu durdurmak için babası 
Behram Han’a baskı yapacaklardır ama Abdulgaf-
far Han’a göre ülkesinin yoksul ve cahil insanlarını 
eğitmek ve onlara hizmet etmek, “ibadet kadar kut-
sal bir görevdi”. (s. 97) 1920’de ise, İngilizlerin hi-
lafet üzerindeki baskısı (İstanbul’u işgali)’nı protes-
to etmek için Delhi’de toplanan konferansa katıldı 
ve hilafet komitesi il başkanlığına seçildi.

Gandi ile benzer bir yolda yürüseler ve Abdul-
gaffar Han onun adını ve mücadelesini uzaktan da 
olsa duymuş olsa da, henüz birbirlerini tanıma-
maktaydılar. Ta ki 1920’ye, yani Hindistan Ulusal 
Kongre Partisi’nin Nagbur’da toplanarak tam ba-
ğımsızlık için şiddete başvurmaksızın mücadele 
etme kararını aldığı toplantıya dek. (s. 96) O top-
lantıda Abdulgaffar Han, ilk kez Gandi ile karşılaştı 
ve “ona karşı derin bir yakınlık hissetti”. Onun mü-
cadelesinin “pasif direniş”e dayandığı söylense de, 
Gandi bu tanımı benimsememekteydi. Ona göre 
kendi direniş yöntemi “satyagraha”ya, yani şiddette 
yüz çevirmekten doğan hakikate ve hakikatin gü-
cüne dayanmaktaydı. Bu ise zalimlere teslimiye-
ti değil, zorbanın ve zorbalığın karşısında korku-
suzca durmayı amaçlayan bir cesareti gerektirmek-
tedir. “Satyagraha düşmanları değil, düşmanlıkları 
yok etmeyi amaçlamaktadır.” (s. 93)

Abdulgaffar Han, kongre dönüşü faaliyetle-
rine daha bir bilinçli ve istekli olarak devam etti. 
1921 yılında Afgan Islah Hareketi’ni oluşturdu. 
Bu hareket daha sonra Hudai Hizmetkârların, yani 
“İslâm’ın Silahsız Askerleri”nin nüvesini oluştura-
caktır. Ama bu kez yeniden tutuklandı. Kendisiy-
le birlikte tutuklananların birçoğu teminat karşılı-
ğı kurtulsalar da, o ve arkadaşı Abdülkayyum, ken-
dilerinden istenilen teminatı ödemeyi reddettikleri 
için üç yıl hapse mahkûm oldular. Tüm bunlar ise 
sadece yoksul insanları eğitme çabalarının ve ken-
disini aşağılayan İngilizler karşısında haysiyetli bir 
insan yerine konulması taleplerinin bir sonucuydu. 
(s. 98) İngilizlerin, şayet eğitim faaliyetlerini bırak-
maya söz verirse serbest bırakılacağı önerisini de 
reddedince, bu kez şartları daha ağır olan bir ceza-
evine sevk edilerek, hücre hapsine tâbi tutuldu. Bu-
rada mahkûmların gardiyana rüşvet vererek hücre 
hapsinden kurtulma teklifini de, “ben zaten buraya 
teminat ödemeyi reddettiğim için getirildim” diye-
rek reddedecektir. (s. 103) 

Bu arada Gandi’nin İngilizlerle işbirliği yapma-
ma talimatı doğrultusunda hareket eden binler-
ce Hintli de tutuklanmakta ve cezaevlerine doldu-
rulmaktaydılar. Ama bazılarının şiddetsizlik ilkesi-

ne uymaması ve birkaç polisin ölümü üzerine Gan-
di direnişe son verdi. İngilizler ise hem bu karar-
dan memnun kaldılar hem de bu isyanı başlatan 
Gandi’yi de tutuklayıp altı yıl hapse mahkûm et-
tiler. Böylece ilk sivil direniş eylemi de çökertilmiş 
olmuştu. (s. 106)

Hudai Hizmetkârlar

Babasının 1926 yılında ölümünün akabinde 
hacca giden Abdulgaffar Han, burada dünyanın 
farklı yörelerinden gelen Müslümanlarıyla da tanış-
tı ve onların dünyadaki gidişatın farkına varmaksı-
zın ya da bunu önemsemeksizin teferruatlar üze-
rinde süregiden sonu gelmez çekişmeleri onu ha-
yal kırıklığına uğrattı. Dönüşte hanımı vefat edince 
bir daha evlenmemeye ve kendisini Müslümanların 
hizmetine vakfetmeye yemin etti. Filistin, Suriye ve 
İran üzerinden dönerek, bu ülkeleri de inceleme 
fırsatı buldu. Bu ülkelerin de umudu Hindistan’da 
ve onun İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık müca-
delesindeydi. Dönüşünde mücadelesini daha da et-
kinleştirmek için Patan Gençler Cemiyeti’ni kur-
du. Kadınları da dahil ettiği hareketinde, onların 
da toplumsal ve kamusal haklardan yararlanmala-
rı için çaba gösterdi ve onlara özellikle de peçeleri-
ni açmalarını ve toplumsal hayata aktif bir biçimde 
katılmalarını tavsiye etti. 

Bir taraftan da Peştun dilinin İngilizce karşısın-
da etkinliğini yitirmemesi için Peştunvali isminde 
bir gazete çıkarmaya başladı. 1928’de Kalküta’da 
düzenlenen Hint Ulusal Kongresi’ne katılarak 
Gandi’yi ziyaret etti. Muhammed İkbal ile görüş-
tü ve onun da desteğini aldı. Birkaç ay sonra işse 
Lucknov’daki bir başka toplantıda Gandi’yle buluş-
tu. 1929’da ise Patan’lar için Utmanzai’de bir top-
lantı düzenledi. Artık Patanlar da harekete geçmeli, 
hem bir insan olarak kendi haklarının ve sorumlu-
luklarının bilincine varmalı, hem de sömürgeciliğe 
karşı kendi haysiyetlerinin savunusunu yapmalıy-
dı. Bu savunu ise kendi haysiyeti kadar başkaları-
nın haklarını da dikkate almalıydı. Tıpkı Gandi’nin 
önerdiği gibi şiddete başvurmaksızın ve “şidde-
te başvurmayan tarafın asıl güçlü taraf olduğunun 
bilinciyle”. (s. 128) İşte bunun için bir askeri bir-
lik oluşturmaya niyetlendi. Bu askeri birlik her tür-
lü askeri eğitimi alacak ama asla silah kullanmaya-
cak ve şiddete başvurmayacaktı. Bu askeri birlik-
te kadınlar da vardı ve ellerinde sadece yürümek 
için kullandıkları bir değnek taşımaktaydılar. Bun-
lar yalnız ve yalnız Allah’a boyun eğecek ve ona 
hizmet edeceklerdi: “Hudai Hizmetkârlar”. Bu ise 
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Allah adına insanlığa hizmet etmek anlamına gel-
mekteydi. Öyle ki bu oluşum yeryüzünde belki de 
ilk ve son kez oluşturulmuş olan ve sayıları yüz 
bine ulaşan bir silahsız askeri oluşumdu. 

Abdulgaffar Han bu askerlere, “size öyle bir 
silah vereceğim ki, ne polis ne de ordu bu sila-
hın karşısında durabilecek. O, peygamberin sila-
hıdır ama sizler onun farkında değilsiniz. Bu silah 
sabır ve haklılık silahıdır. Yeryüzünde hiçbir güç 
ona karşı duramaz” derken, aslında hak ve adalet 
mantığını ve sözün gücünü ortaya koymaktaydı. 
(s. 135) Bu askerliğin temel ilkeleri ise şiddetten 
ve intikamdan, kan davaları ve kavgalardan uzak 
durmak, kendilerine eziyet edenleri bile bağışla-
mak, topluma zararlı olan geleneklere riayet etme-
mek, erdemli bir hayat sürmek ve kötülüklerden 
kaçınmak, her gün en az iki saat topluma hizmet 
için çalışmak ve asla tembellik etmemekti.

1 Ocak 1930’da, Lahor’da toplanan ve Hindis-
tan halklarını temsil eden beş bin delege, Hintlile-
rin sonu artık her neye mal olursa olsun özgür in-
sanlar olduklarını ilan edecekti. Ancak bu özgür-
lük şiddetten uzak bir biçimde savunulacaktı. İn-
giliz yönetimine karşı sivil itaatsizliğin tüm biçim-
leri ortaya konularak, bağımsızlığa doğru gidile-
cekti. Sivil itaatsizliğin ilk aşaması, tuz yasalarını, 
daha doğrusu denizden tuz çıkarma yasağını ih-
laldi ve Gandi bunun için 12 Mart 1930’da dört 
yüz kilometrelik yürüyüşünü başlatacak ve deniz-
den bir avuç tuz alarak yasağı ihlal edecekti. An-
cak İngilizlerin buna tepkisi oldukça sertti. Şiddet 
dalgasının yayılmasından öte, içlerinde Gandi’nin 
de olduğu binlerce insan tutuklanacaktı. Buna pa-
ralel olarak hareket eden Abdulgaffar Han da tu-
tuklanarak üç yıl hapse mahkûm edilecekti. Bu sı-
rada direnişi sürdüren Hudai Hizmetkârlar’ın üze-
rine İngilizler tarafından ateş açılacak ama Hudai 
Hizmetkârlar buna karşı şiddete dayanan bir tep-
ki vermeyecekler ama geri de çekilmeyeceklerdi. 
Açılan bu ateşler sonucu birçok insan ölecek ve 
en sonunda askerler, kendilerine karşı direniş gös-
termeyen bu insanlara ateş açmayı reddedecekler-
di. (s. 142) Bu olay akabinde İngilizler artık silah-
sız bir Patan’dan, silahlı bir Patan’dan korktukla-
rından daha fazla korkmaktaydılar. Ama bundan 
sonraki stratejileri ise onları silaha başvurmak için 
kışkırtmak üzerine kurulu olacaktı. Onları kala-
balık önünde çırılçıplak soyundurup dövmek-
te, hatta lağım çukuruna atmaktaydılar. Bu süreç 
içerisinde “çok sayıda Patan amaçları uğruna kan 
dökmeden öldüler”. (s. 148) Ne ki sonunda ka-

zanan sabrın silahı oldu. Ocak 1931’de İngilizler 
genel af ilan ederek yeniden Gandi ile görüşmele-
re başladılar.

Artık kendisini büsbütün halkına adayan Ab-
dulgaffar Han, her gün birkaç köyü ziyaret edi-
yor, insanlarla konuşuyor ve hatta camileri temiz-
liyordu. Dağların insanları onurlu ve cesurdular 
ama hem yoksul, hem de eğitimsizdiler. Allah ka-
tında kadınlarla erkekler birdi ama şimdilerde ka-
dınlar toplumsal hayata katılmıyor, eğitimden ise 
büsbütün uzak tutuluyordu. Onlarla konuşuyor 
ve şayet siyasal özgürlüğe kavuşulursa bu duru-
mu değiştirmek ve yeni bir toplum oluşturmak 
için çok mücadele etmeleri gerektiğini belirtiyor-
du. Öte yandan kendi nefsanî eğilimleri üzerin-
de de daha ciddi bir disiplin uygulamaya çalış-
makta (et yememek, çay içmemek gibi) ve kendi-
sine bir ermiş muamelesi yapan halkına “asıl iti-
bar edilmesi gerekenin şiddetsizlik ilkesi olduğu-
nu” öğütlemekteydi. O ne “Hudutların Gandi’si”, 
ne de “Badşah Han”dı. Şiddetten uzak durmak ise, 
tıpkı Peygamberimiz’in Mekke müşrikleri karşı-
sındaki mücadelesi gibi, zalimlere boyun eğme-
mek ama onlara karşı mücadeleden de taviz ver-
memekti. Ancak onun bu çalışmalarını izleyen İn-
gilizler, 1931 yılının son gününde onu ve arkadaş-
larını tutuklarken, Hudai Hizmetkârlar’a karşı da 
yeni bir sindirme harekâtına girişeceklerdi. Onun 
tutuklanmasını takip eden günlerde ise ruh dostu 
Gandi ve diğer liderler de tutuklanacak ve yeni-
den baskıcı politikalara dönülecekti.

Abdulgaffar Han çoğu hücrede olmak üze-
re üç yıl cezaevinde kaldıktan sonra, memleketi-
ne gitmemek şartıyla serbest bırakıldı. Yani bir tür 
sürgünlüğe mahkûm edildi. O ise bu durumdan 
yararlanarak şimdiye değin çok yakın olamadığı 
Gandi’nin yanına, Orta Hindistan’da yaşamakta ol-
duğu Sevagram (hizmet köyü)’a gitti. Böylece daha 
yakından tanıdığı Gandi’de onu çeken şey, isyan-
cı ve devrimci ruhundan ziyade, sade ve gösteriş-
ten uzak yaşayışı, nefsini kötülüklerden ve arzula-
rından uzak tutma çabasıydı. 1934 yılında Gandi 
ile birlikte Bombay’da yapılan Kongre Partisi top-
lantısına katıldıklarında, kendisine yapılmak iste-
nen özel muameleden uzak duracak ve “ben sade-
ce bir askerim, bir hizmetkârım ve öyle de kala-
cağım” diyerek, toplantıyı sıradan biri gibi izleye-
cektir. Ona göre gerçek lider Gandi’dir. “Ne zaman 
Gandi bir karar alsa kendime şunu söylerim: Bu, 
Allah’a teslim olan bir insanın aldığı bir karardır 
ve Allah asla kötülere kılavuzluk etmez.” (s. 173)
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Şiddet Dışı Direniş

1934’ün son günlerinde yeniden tutuklanacak 
olan Abdulgaffar Han, bu kez de iki yıl ağır ha-
pis cezasına çarptırılacaktır. Hindistan’ın sıcak ve 
nemli iklimi ve cezaevi koşulları içerisinde ağırlı-
ğı doksan kilodan, atmış sekiz kiloya düşecektir. 
1936 yılında hapisten çıksa da ancak bir yıl son-
ra, yani altı yıllık bir sürgün hayatı akabinde yur-
duna ve halkının yanına dönebilecektir. Bu kez 
de Gandi, 1938 yılında, bu çok merak ettiği Hu-
dai Hizmetkârlar’la tanışmak için onun yanına ge-
lecektir. Gandi onların İngilizlere karşı verdikle-
ri şiddet dışı direniş mücadelelerini takdir etmek-
teydi. Ama düşmana karşı bunu yapmak kolaydı. 
Önemli olan kendi aralarında da bu ilkeyi uygu-
layabilmekti. Kadınlara, çocuklara, köylülere kar-
şı. Kalplerinde sinsi ve gizli bir biçimde varlığı-
nı koruyan o şiddete meyilden büsbütün uzakla-
şabilmeleriydi. Şiddetten arınmak demek, Rabbi-
mizi bilmek ve ona olan imanı en derin bir biçim-
de içimizde hissetmektir. Rabbini bilen insan kay-
nağı ne kadar güçlü olursa olsa da öfke, korku ve 
şiddeti içinde barındırmayacaktır. Hem bu, yani 
şiddetten uzak duruş, insanların kendilerini daha 
iyi savunmaları, zulme karşı daha doğru bir dire-
niş göstermeleri için benimsenmesi gereken, ken-
dileri kadar düşmanlarının da haysiyetlerinin gö-
zetildiği bir mücadele yöntemiydi. 

“Bizim kimseyi güçsüz düşürmeye niyetimiz 
yok” demekteydi Gandi, “şayet bu yolla kendini-
zi daha güçlü hissetmiyorsanız, dahası korkakla-
şıyorsanız, silahlarınızı kuşanıp eskisi gibi cesur 
askerler olarak savaşmanızı yeğlerim… Bizim asıl 
amaçladığımız ise insanlarımızın maddi değerler 
ve güçlerden önce manevi açıdan değer ve güç ka-
zanmalarıdır. Zaten şayet bu güce sahip olabilsey-
dik, Hindistan’ı çoktan özgürlüğüne kavuşturmuş 
olurduk…” Bir Hudai Hizmetkâr, her şeyden önce 
saf ve çalışkan bir Allah adamı olmalıydı. Evinde 
yapabileceği bir zanaat öğrenmeliydi. Çünkü kı-
lıcını bırakan bir insanın boş durmaması gerekir-
di. Yün eğirmeli, hastalara yardım etmeli, sürekli 
Allah’ı zikretmeliydi. Şiddetten kaçınma en yüce 
tarikatların uyguladığı aktif bir ilkedir, manevi bir 
güçtür, içimizdeki ilahi güçtür. (değiştirilerek, s. 
180-185) Şiddete başvurmamak bizim gücümüz-
den kaynaklanan bir eylemdir. Bu, “güçsüzle-
rin pasif direnişi” olmayıp, “güçlülerin şiddet dışı 
direnişi”dir. Şayet Hintliler şiddetten korkuyorlar-
sa, öncelikle savaşmasını öğrenmelidirler. Bundan 
Hindistanlılar illa ki savaşmalıdır sonucu çıkarıl-
mamalı, ama Hindistan savaşmasını mutlaka bil-
meli. Çünkü savaşmayı bilmeyen bir toplum, sa-

vaşmamanın erdemini de bilemez. Savaşçı birinin 
bir gün silahsız mücadeleye yönelmesi umulabilir 
ama böyle bir şey bir korkaktan asla beklenemez. 
Patanlar ise acımasız savaşçılar olsalar da, vicdan-
sız olmadıkları için, şiddet dışı bir mücadeleyi ko-
layca benimseyebilmişlerdi.

Dolayısıyla Gandi’nin özetle aktardığımız bu 
düşünceleri, İslâm’daki “cihad”ın, toplumsal so-
rumluluğun, hayat karşısındaki etkenliğin, özgür-
lüğünden asla vaz geçmemenin, zulme karşı sab-
rın, nefsani eğilimlerle baş etmenin, özverili bir 
yaşamanın, sözüne sadakatın, doğrulukta sebatın 
bir başka dildeki anlatımıydı. Ne var ki Müslü-
manlar yüzyıllardır bu temel ilkeleri ve incelikle-
ri unutarak cihadı kabaca savaşla eşitlemişler; ama 
bunu yaparken meselenin ruhundan uzaklaşmış-
lardı. Böylece kimisi sadece savaşırken, kimisi ise 
sadece nefsini terbiye ile uğraşmış; bu arada top-
lumsal sorumluluklar, halkın eğitimi ve bilinçlen-
dirilmesi, hayatın içerisinde aktif bir tutum izle-
mek, zalimlere boyun eğmemek ve mazlumun 
haklarını savunmak, hak ve adalet uğruna müca-
dele etmek gibi temel ilkeler unutulmuştu. 

Ulusçuluk Cehennemi

İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren somutlaş-
maya başlayan, Gandi ile Abdulgaffar Han’ın alev-
lendirdikleri bağımsızlık mücadelesine gölge dü-
şüren ise, Hintlilerin Kongre Partisi ile 1909 yı-
lında kurulan Müslümanların Birlik Partisi arasın-
daki uluslaşma fikriydi. Han ise Gandi ile birlikte 
bu fikre karşı çıkmakta, birleşik bir Hindistan’ı sa-
vunmaktaydılar. Öte yandan bir başka sorun ise, 
Hindistan’a bir saldırı olursa düşmana karşı nasıl 
bir mücadele izleneceği meselesiydi; silahlı mı, si-
lahsız mı? İşte o noktada da Gandi ve Abdulgaffar 
Han ile ulusal liderler olan Cinnah ve Nehru’nun 
yolları ayrılmaktaydı. Onlara göre özgürlük için 
belki silahsız bir direniş verilebilirdi ama dışarı-
dan gelebilecek saldırılar karşısında bu bir işe ya-
ramazdı. Oysa Gandi ve Abdulgaffar Han için bu, 
olmazsa olmaz bir koşul, vazgeçilemez bir yol ve 
hayat tarzıydı. Bu yöntemin temel esprisi ise top-
lumsal enerjinin hayatı inşa eden o sessiz eme-
ğe, yoksulluğun bertaraf edilmesine ve cehaletin 
yenilmesine teksif edilmesi, toplum içerisindeki 
haksızlıklara, imtiyazlara ve zulme karşı mücade-
le edilmesi demekti. Zaten sömürgeciyi de güçlü 
ve etkin kılan bu tür iç sorunlar ve bölünmüşlük-
ler değil miydi? Halkın kendi gücünün ve haklı-
lığının, adaletli ve bütünlüklü bir biçimde ortaya 
konulduğu yerlerde, asla bir zalim veya sömürgen 
egemenlik kuramazdı.
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1942’de Gandi yeniden devreye girdi ve İngi-
lizlere karşı “Hindistan’ı terk et!” sloganıyla yeni 
bir direniş başlatıldı. Akabinde ise Gandi ve Ab-
dulgaffar Han’ın da dâhil olduğu yeni bir tutukla-
ma dalgası gelecek ve Abdulgaffar Han iki yıl hap-
se mahkûm edilecekti. İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitmesiyle birlikte İngilizlerin tutumu değişme-
ye başlayacak, siyasal mahkûmlar serbest bırakı-
lacak ve İngilizler bağımsızlığı kabulleneceklerdi. 
Yani yıllardır uygulanmakta olan direniş sonuçla-
rını vermişti. Ama bir ölçüde de olsa birleşik bir 
Hindistan fikrini benimseyen zihniyetler, 1947 yı-
lında bağımsızlığın ilanı ile birlikte kısa bir süre 
içerisinde o kadar çabucak değişecekti ki, İngiliz-
lere karşı verilen bağımsızlık mücadelesi, Hindu-
lar ve Müslümanlar arasındaki bir düşmanlığa ve 
çatışmalara dönüşecekti. Ortaya çıkan çatışmala-
rı engellemek için ülkenin bir ucundan diğerine 
koşuşturan Abdulgaffar Han ve Gandi’nin bu ça-
baları da çatışmaları önlemeye yetmeyecek ve so-
nunda her iki toplum kanlı bir biçimde birbirin-
den ayrılacaktı. On beş milyon insanın göçü ve 
yarım milyonunun da ölümüne mal olan kanlı bir 
ayrılık. Kısacası Gandi ve Abdulgaffar Han’ın tüm 
mücadelelerini boşa çıkaran bu ulusçuluk cehen-
neminin ateşi, belki de yirminci yüzyılın en önem-
li kurtuluş ve özgürleşme mücadelesinin tüm ka-
zanımlarını da heba edecektir.

Her iki özgürlük savaşçısı, 1947 Mayıs’ında 
son kez bir araya geleceklerdi. Abdulgaffar Han, 
yorgunluktan, yaşlılıktan ve en kötüsü mücade-
lesinin geldiği bu noktadan ötürü bitap düşmüş 
olan Gandi’ye hizmet ederken, Gandi de onun 
için şunları söylemekteydi: O gerçek bir mümin. 
Bağımsızlık kazanılacak ama bu cesur Patan ken-
di gerçek özgürlüğünü kaybedecek. Ama her ne 
olursa olsun o gerçek bir Allah dostu. (s. 206) 

Ayrılığa karşı çıkan ama çabaları bunu önle-
yemeyen Gandi, hiç değilse Hindistan’ın yeni ku-
rulan Pakistan’a olan 550 milyon rupilik bor-
cunu ödemesi için Pakistan’a bir destek ziyareti 
yapmak üzereyken, fanatik bir Hindu tarafından 
katledildi. Abdulgaffar Han ise, artık en azından 
Peştunistan’ın özerk ve birleşik bir eyalet olma-
sı için mücadele etmekteydi. “Köle olmayı bir suç 
sayarım” demekteydi. “O yüzden bu ülkede her 
cemaate gelişmesi için eşit fırsatlar sunan bir halk 
hükümeti kurulmadıkça iktidarda kim olursa ol-
sun özgürlük mücadeleme devam edeceğim.” (s. 
209) Ancak o bu mücadelesini sürdürürken, Keş-
mir sorunu nedeniyle Hindistan’la bir savaş hali 
içerisinde bulunan hükümet, onu Hindistan’la iş-
birliği yapmakla suçlayarak tutuklayacak ve üç yıl 

hapse mahkûm edecek; Hudai Hizmetkârlar’ın da 
birçoğu tutuklanarak, faaliyetleri yasaklanacaktı. 
Böylece bağımsızlığın üzerinden daha bir yıl geç-
meden Gandi, onun bir Müslüman destekçisi ol-
duğunu düşünen bir Hindu tarafından katledilir-
ken, Abdulgaffar Han ise, kendisini bir Hindu ta-
raftarı olarak suçlayan Pakistan tarafından hapse 
atılacaktı.

Abdulgaffar Han hapisteyken, cezası yedi yıla 
uzatılacak ve daha sonra sekiz yıl daha hapiste ka-
lacak, hayatının daha sonraki yedi yılını da sür-
günde (Afganistan’da) geçirecektir. O upuzun ha-
yatının neredeyse yarısı hapisler ve sürgünlerde 
geçse de, bundan ötürü asla pişman ve üzgün de-
ğildir: “Çile okulunda insan çok şey öğreniyor, şa-
yet kolay bir hayatım olsaydı, hapis hayatının ge-
tirdiği mutlulukları tatma ayrıcalıklarından yok-
sun kalsaydım, kim bilir nasıl bir hayatım olur-
du?” derken, tam da Gandi’yi andıran sözler et-
mektedir. Ve bu sözlerine şunları da ilave etmek-
tedir: “Günümüz dünyası nükleer silahların yol 
açacağı bir felaketten ancak şiddet karşıtı bir tu-
tum izlenerek kurtulabilir. Eğer insanlığın yeryü-
zünden silinmesi istenmiyorsa, dünyanın bugün 
Gandi’nin sevgi ve barış mesajlarına her zaman-
kinden daha fazla ihtiyacı var demektir.”

Uluslararası Af Örgütü, Abdulgaffar Han’ı, 
1962 yılında, “dünyada inançları yüzünden ha-
piste yatan bir milyondan fazla insanın simge-
si” olarak yılın mahkûmu seçecektir. Uzun yıl-
lar Afganistan’da kaldıktan sonra, 1972 yılında 
Pakistan’a dönecek ama Patanların özerkliği için 
mücadelesini sürdürdüğü için (1975 yılında) ev 
hapsine tâbi tutulacak, 1976 yılında serbest bıra-
kılacaktır. Bundan sonra yeniden Afganistan’a dö-
necek, ancak Rus işgali nedeniyle önce Hindistan’a 
gidecek, ardından yeniden Pakistan’a dönecektir. 
1984 yılında, yani doksanlı yaşlarında bile, Afga-
nistan sınırında, yani Patan halkının yaşadığı va-
dilerde baraj inşa etmek isteyen askeri yönetimi 
protesto ettiği için ev hapsiyle cezalandırılacaktır. 
Hayatının geri kalanını, yıllardır meşakkatler içe-
risinde sürdürdüğü bir mücadeleden yorgun ve 
hasta düşmüş bedeninin tedavisi için hastaneler-
de geçirecek ve nihayetinde 1998 yılında Rabbine 
rücu edecektir. Cenaze merasimi ise, düşmanca 
tutumlarından hiç vazgeçmeyen Hindistan ve Pa-
kistan liderlerinin bir araya geldiği ender bir bu-
luşmaya/barışmaya sebep olacaktır. 

Dipnotlar
1 Eknath Easwaran, İslâm’ın Silahsız Askerleri, Sivil Direniş, 

Çev: İhsan Özdemir, Timaş Yayınları, 2002, s. 25.
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Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

- Bize kendinizden bahseder 
misiniz?

- İnsan kendinden nasıl bah-
sedebilir ki. 

- Peki, hocalarınızı tanıtma-
nızı onları anlatmanızı istesek…

- Hocalarımız bizlere kendi-
lerinden bahsetmememizi tavsiye 
ederlerdi. Hem biz dünyaya insan 
tanıtmaya gelmedik ki. 

- O halde nasihatlerinizi din-
lemek isteriz.

- Bu hususta bir şeyler konu-
şabiliriz.

***
Kendisiyle belgesel çekimi 

için röportaj yapmaya gelen TRT 
spikerine az önce okuduğunuz 
ifadelerle karşılık veren bir kim-
se hakkında, hâtıra kabilinden bir 
şeyler yazmak ne kadar doğru, 
tam bilemiyorum. Fakat bu satır-
lar -belki hiç unutmamamız gere-
ken- pek çok şeyi yeniden hatırla-
mamıza vesile olur ümidiyle bir-
kaç dakikanızı alacağım. 

8 Mart 2016 Salı günü 
rahmet-i Rahman’a tevdi et-
tiğimiz Muhterem Ahmet Ya-
şar Hocaefendi’den bahsediyo-
rum. 82 yıllık bir ömrün sahi-
bi olmaya çalışmış bir ilim ve fi-

kir adamı. Nakşibendi Tarikatı 
meşâyıhından muhterem bir dava 
insanı Ahmet Yaşar Hocaefendi 
(rahmetullahi aleyh). 

Muhtelif zamanlarda kendisi-
ne yöneltilmiş üç soru ve cevaben 
söylenen birkaç cümle üzerinden 
Ahmet Yaşar Hocaefendi’nin ha-
tırlatacaklarını dinlemeye çalışa-
cağız. 

Merhûm Ahmet Yaşar Hocae-
fendi ömrü boyunca talebeleriyle, 
çevresindekilerle gerçekleştirdiği 
hemen her sohbetinde insanın en 
mühim vasfının tefekkür olduğu-
na dikkat çekerdi. “İnsan, diğer 
canlılardan sırf aklı sebebiyle üs-
tün kılınmış değildir. Zira Kur’ân-ı 
Kerim’de hayvanlardan dahi daha 
düşük seviyede olduğu bildirilen 
nice insanlar mevcuttur.* İnsan; 
ancak aklını kullanması, düşün-
mesi halinde hayvanlardan, diğer 
canlılardan üstün olabilir.” diyen 
Hocaefendi, bu iddiasının en can-
lı şahitlerindendi. İlim hayatına 
adım attığı ilk günden itibaren 
Kur’ân-ı Kerim’le, Peygamber 
Efendimiz’in hadis-i şerifleriyle 
yoğrulan fikir dünyası, sürekli iş-
lek tuttuğu tefekkür kabiliyetiyle 
birleşerek vahyin canlılığını bizle-

re hissettiriyor ve bu hal hayatı-
mıza yön verecek şekilde lisanın-
dan dökülüyordu.

Kendisine, Kehf Suresi’nin 14. 
ayetindeki “(O gençlerin) kalple-
rini (sabır ve sebat ile tamamen 
Hakk’a) bağladık” ifadesini hatır-
latarak; 

“Cenâb-ı Hak benim de kalbi-
mi takviye etsin, sabit kılsın ben 
de onlar gibi Hak yolda daim olan 
gençlerden olabileyim.” serzeni-
şinde bulunan bir abimize: 

“O gençler saraylarda ipek 
elbiseler içinde, atlas minder-
ler üzerinde rahat bir hayat sü-
rüyorlardı. Fakat Allah için ya-
şamaya, bu uğurda sarayı, raha-
tı, lüksü terk etmeye karar ver-
diler. Ya sen neyi terk etmeye ka-
rar verdin? Böyle bir karar verdi-
ğin gün emin ol Cenab-ı Hak se-
nin de kalbini kuvvetlendirecek, 
seni de Hak yolda sabit kılacak-
tır.” cevabını verebilmek ancak 
amelle yoğrulmuş bilginin, tefek-
kür süzgecinden geçmesiyle orta-
ya çıkabilir herhalde. 

Ahmet Yaşar Hocaefendi, 
Kur’ân-ı Kerim’i okurken onda 
neden bahsedildiğini, Rabbimi-
zin muradının ne olduğunu anla-

M. Necmeddin ATTAR

AHMET YAŞAR 
HOCAEFENDİ’NİN 

ARDINDAN
Ahmet Yaşar Hocaefendi, İslâmî değerleri hayata taşımak itibariyle 
ülkemizin en karanlık bir döneminde ilimle, ilim adamlarıyla 
geçmiş 82 yıllık bir ömür. Unutulması mümkün olmayacak 
nice fedakârlıklarda bulunmak, nice hâtıralara sahip olmak ama 
mahviyeti sebebiyle onları geçmişte bırakıp yaşadığı anla ilgilenmek... 
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 AHMET YAŞAR HOCAEFENDİ’NİN ARDINDAN 

ma gayretinin canlı şahidi olarak 
yaşadı, insanlara da daima bu he-
defi gösterdi. 

***
İslâmî değerleri hayata ta-

şımak itibariyle ülkemizin en 
karanlık bir döneminde ilimle, 
ilim adamlarıyla geçmiş 82 yıllık 
bir ömür. Unutulması mümkün 
olmayacak nice fedakârlıklarda 
bulunmak, nice hâtıralara sahip 
olmak ama mahviyeti sebebiyle 
onları -gerçekte olduğu gibi- geç-
mişte bırakıp yaşadığı anla ilgi-
lenmek... 

Daima zikri/Allah Teâlâ’yı ha-
tırda tutmayı tavsiye eden Ahmet 
Yaşar Hocaefendi’nin kendisine 
yöneltilen şu soruya verdiği cevap 
da hayatının, sözlerini tasdik etti-
ğine başka bir delil:

“Muhterem hocam, Hocaları-
nız arasında bulunan kendileriyle 
uzun zamanlar geçirdiğiniz Hacı 
Abdurrahman Efendi ve Meh-
med Zahid Kotku hazretlerinin 
en önemli gördüğünüz vasıfları, 
sohbetlerinde ağırlık verdikleri 
konular nelerdi? Birkaç cümley-
le nasıl ifade edebilirsiniz?” soru-
suna biraz tebessüm ettikten son-
ra şöyle cevap veriyor hocaefendi:

“Onlar vefat ettiler. Gel sen 
onları bırak. Kur’ân-ı Kerim ve 
Rasûlüllah’ın sünneti ortada. 
Bunları güzelce öğrenmeye bak!” 

***
Gümüşhanevî Tekkesi 

meşâyıhından Hacı Abdurrah-
man Beşikçi Hocaefendi’nin ha-
lifesi bir Nakşibendi şeyhi olan 
Ahmet Yaşar Hocaefendi tasav-
vufa bir ilim yolcuğu olarak ba-
kıyordu. Bu yolculukta müridlik-
mürşidlik değil daima kardeşli-
ği önceliyordu. “Yol kesici eşkıya-
lar” olarak tavsîf ettiği sözüm ona 
tarikat şeyhlerine; dine, şeriata 
zerre kadar da olsa zarar verecek 
tarikat anlayışına açıkça savaş ilan 
etmekte tereddüt göstermiyordu. 
“Fıkıhsız tasavvuf zındıklıktır.” 
kabulünden hareketle olsa gerek 

Merhum Hocaefendi’nin sohbet-
lerinde ve geride bıraktığı eserle-
rinde ağırlığı hep imanî mevzular 
alıyordu. 

Akaidi tashih etmek ve insa-
nı bekleyen en büyük tehlike şirk 
belasına karşı herkesi teyakkuza 
geçirmek Hocaefendi’nin hemen 
her saat gündemindeydi. Şu so-
ruya verdiği cevap bu iddianın en 
güzel delillerinden biri:

“Muhterem hocam, şeyhlerin, 
müritlerini gıyaben görebilecekle-
rinden bahsediyorlar. Hatta şeyh 
efendi müridinin gece yatak oda-
sında sağına soluna dönmesinden 
bile haberdar olur diyorlar. Bu 
olabilir mi acaba?” 

Gelin Hocaefendi’nin cevabı-
na kulak vererek yazımızı nokta-
layalım:

“Olabilir… olabilir. Allah mü-

saade ederse herkes herkesin giz-

li hallerinden haberdar olabilir. 

Amma bir talebe, bir yanlış yap-

maya niyet ettiğinde Rabbim beni 

görüyor diye değil de şeyhim beni 

görecek inancıyla bu hatadan vaz-

geçerse o anda müşrik olur.” 

***

Cenâb-ı Hak, geçen ay ahirete 

irtihal eyleyen muhterem hocamı-

za nihayetsiz rahmetiyle muame-

le eylesin. Hayatını adadığı sahih 

İslâm inancına hizmet edecek ta-

lebelerini kıyamete dek daim ey-

lesin. Cennette Sevgili Peygambe-

rimizin meclisinde bir araya gele-

bilmeyi cümlemize nasib eylesin. 

* Bkz. A’raf, 7/179.

Ahmet Yaşar Hocaefendi tasavvufa bir ilim yolcuğu olarak 
bakıyordu. Bu yolculukta müridlik-mürşidlik değil daima 
kardeşliği önceliyordu. “Yol kesici eşkıyalar” olarak tavsîf 
ettiği sözüm ona tarikat şeyhlerine; dine, şeriata zerre 
kadar da olsa zarar verecek tarikat anlayışına açıkça 
savaş ilan etmekte tereddüt göstermiyordu. “Fıkıhsız tasav-
vuf zındıklıktır.” kabulünden hareketle olsa gerek Merhum 
Hocaefendi’nin sohbetlerinde ve geride bıraktığı eserlerinde 
ağırlığı hep imanî mevzular alıyordu. 
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Günay BULUT

‘KALBİM MÜHÜRLENMEDEN’ 
ÜZERİNE

Kitap’ta yer alan söyleşiler adeta yazarın eserlerinin ve içinde yazdı-
ğı, ilgilendiği dergilerin tutulan kaydı gibidir. Bu söyleşilerden yaza-
rın, şahsi hayatına, poetikasına(şiir görüşü), sanatsal ve düşünsel 
faaliyetlerinin temellerine ve beslenme kaynaklarına, onu etkile-
yen eserler ve yazarlara dair pekişmiş bir fikir elde edilmektedir.

şucu eserleri arasında bulunmayı 
hak etmektedir.

Akıl ve Gönül İkilemi

Kitabın önsöz mahiyetin-
de yazılmış “Sonsöz “başlıklı 
girizgâhında ‘beşerin entelektüel 
faaliyetlerini bölünebilir gören-
lerden değilim’ cümlesi yazarın 
yazı hayatının en önemli nirengi 
noktasını oluşturmaktadır. Çün-
kü yaşadığımız toplumun bilin-
çaltı “Doğu gönlün, Batı aklın va-
tanıdır” gibi bir ikilemle bölün-
müştür. Yazarın birçok söyleşi-
sinde itiraz ettiği husus bu par-
çacı yaklaşımadır. İnsanı diğer 
yaratılmışlardan ayıran özelliği-
nin kendisiyle akledilen bir kal-
be sahip kılınışıdır diyen yazar, 
sanatını da bu minval üzere kur-
maya çabaladığını sık sık vurgu-
lar. “Eğer sanatın hedefi güzel 
ise, güzelin tanımını keyfimize 
göre değil, vahyin işareti doğrul-
tusunda yapmalıyız. Hoşlanma-
ların ve hoşnut edilmelerin son 
hakemi olarak Allah’ı görmeli-
yiz” der.

M etin Önal Mengüşoğlu’nun 
Kalbim Mühürlenmeden 

adıyla 2012 Nisan’ında Okur 
Kitaplığı Yayınları’ndan çıkarı-
lan kitap, yazarın 1982 yılından 
2012 yılına değin kendisiyle ya-
pılarak dergi ve gazetelerde ya-
yınlanmış sanat, edebiyat ve dü-
şünce faaliyetlerine dair söyleşi 
ve soruşturmalarının derlenme-
siyle oluşturulmuştur. Bu kitap, 
Metin Önal Mengüşoğlu’nun sa-
natçı kişiliğinin düşünür kimliği 
ile birlikte değerlendirilmesi ve 
istikametinin kavranması bakı-
mından önem taşımaktadır.

Gregory Jusdanis Gecikmiş 
Modernlik adlı eserinde modern 
zamanda bazı sanat ve düşünce 
eserlerinin ön plana çıkarılarak 
diğer eserlerin ve yazarların ka-
sıtlı olarak unutturuluşuna dair 
kanonik yapıya değinir. Bu yapı-
nın sadece bazı eserleri değil, bu 
eserler vasıtasıyla idealize edilen 
bir düşünce dünyasını da ölüm-
süzleştirmeye çalıştığını vurgu-
layarak Batı Uygarlığı’nın oluşu-
munda Antik Yunan Eserleri’nin 
izlerini sürer. 

Mengüşoğlu’nun bahse konu 
eserini yayına hazırlanışından 
yıllar sonra inceleme ve tanıt-
ma gayretimiz bu kanonik yapı-
nın Türkiye coğrafyasındaki sı-
nırlandırma, yok sayma çaba-
sına karşı, bir duruşu ifade et-
mektedir. Coğrafyamızda Edebi-
yat Fakülteleri dâhil olmak üze-
re sanat ve edebiyat çevrelerinin 
görmezden geldiği hak sözü söy-
leme gayretindeki küçük bir ya-
zar kitlesi yıllardır nitelikli eser-
ler vermeye devam etmektedir. 
Onlar, tek sermayesi okumak 
olan bir avuç azınlığa eserleriy-
le doğruları ulaştırma azimleri-
ni hiç yitirmemişlerdir. Nitekim 
Mengüşoğlu’nun bahse konu 
eserinde de bu sanat gettolarının 
Akifleri, İkballeri sanatçı kimliği 
dışına atışından şikâyet edilmek-
tedir. Çünkü bu isimlerin sanat-
larında genel kabullerin dışında 
bir geçmiş ve gelecek tasavvu-
ru yansıtılmaktadır. Bu yönüy-
le Mengüşoğlu’nun bahse konu 
eseri önemli veriler ihtiva et-
mekte, sanat, edebiyat ve düşün-
ce sahasında alıcıları açık talebe, 
akademisyen ve meraklıların ba-
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Yazarın sonsözde son otuz 
yıllık düşünce faaliyetlerimin 
seyrü seferiydi, diye tanımladı-
ğı kitabın en dikkat çekici yanı 
Müslümanların yaşadığı coğraf-
yalarda asırların birikimi uyu-
şukluğun uyandırılmasına dair 
gösterilmiş çabadır. “...uyuma-
nın ve oturmanın dışında 
da eylemlerin mevcudiyetini 
topluma göstermekti hedef, 
biliniyor ki hiç düşünmeyen, 
konuşmayan ve yazmayan 
insan hiç hata etmez. Lakin 
insan için düşünmemek, ko-
nuşmamak ve becerebildiği 
halde yazmamaktan daha 
büyük hata mı vardır?” diyen 
yazar bu çaba uğruna gerek 
sanat gerekse geleneksel dü-
şünce çevrelerinin aforozuna 
uğramaktan kaçınmadığını 
eserleriyle ve konuşmalarıy-
la ortaya koymaktadır. Gerçi 
30 yıllık söyleşi ve soruştur-
maların yer aldığı kaynaklar 
yazara müracaat etmeden 
önce birçok hususta ken-
disiyle fikir birliği taşıyan 
yayınlardır. Yazar, ‘her ke-
simin bizim edebiyatımız, 
düşünce ve sanatımız’ te-
lakkisinin entelektüel hayatı 
sekteye uğratan önemli bir 
zaaf olduğuna hayıflanmakla 
beraber kendi mahallesinde 
sözlerinin hiç sansüre uğra-
madığını da belirtir. ‘Sürekli 
birbirimizi ağırlayıp birbiri-
mize mihman olma’ duru-
munu Türkiye’de ortak bir 
dil, ortak bir zemin oluştu-
ramamaya bağlar. 

Kitap iki bölümden, 577 
sahifeden oluşmaktadır. Birin-
ci bölümde yazarın eserlerine, 
edebiyat, sanat, düşünce hayatı 
ve güncel olaylara dair 41 adet 
söyleşi yer almaktadır. Söyleşiler 
adeta yazarın eserlerinin ve için-
de yazdığı, ilgilendiği dergilerin 

tutulan kaydı gibidir. Bu söyle-
şilerden yazarın, şahsi hayatına, 
poetikasına(şiir görüşü), sanatsal 
ve düşünsel faaliyetlerinin te-
mellerine ve beslenme kaynak-
larına, onu etkileyen eserler ve 
yazarlara dair pekişmiş bir fikir 
elde edilmektedir. Farklı dergi-

lerde benzer sorulara verilmiş 
benzer cevaplar ve tekrarlar ya-
zarın fikriyatını okura tam ola-
rak işlemektedir.

Yazarın şiir, düşünce ve sanat 
ufkunun oluşumunda doğu ve 
batı edebiyat ve felsefesinin te-
mel kaynaklarına dair sistematik 
bir okuma biçim ve birikiminin 

etkili olduğu görülüyor. Bu yö-
nüyle ‘nasıl yazar olunur? Niçin 
okunup/yazılır?’ sorularının ce-
vabı da verilmiş oluyor. O, şiire 
yazarak değil okuyarak başladı-
ğını vurgulamakta, kendini şiire 
yönelten folklorik yerel öğeleri 
de dile getirmektedir. 

Söyleşilerde, sorulan 
soru ne olursa olsun ya-
zar, o soruyu kendi düşün-
ce dünyasının düzlemine 
çekme ustalığını göstererek 
cevaplamakta iğneyi ele ba-
tırmadan çuvaldızı kendine 
batırmayı şiar edinen bir tu-
tum sergilemektedir. Sözge-
limi şiirlerinin oluşumuna, 
okuma hayatına dair soru-
lan sorulardan atalar diniyle 
Allah’ın dini arasındaki farka 
değinmesi, her şeyden önce 
ve en sık anlayarak Kur’ân 
okuduğunu belirtmesi, 
Müslüman’ın hülyalarının 
bile İslâmî çizgide olması 
duyarlılığını vurgulama-
sı gibi örnekleri çoğaltmak 
mümkündür.

Yazar ‘sanatta ideoloji ol-
maz’ diyenlere sanat hayatta 
olan biten her şeyi anlata-
bilme vasfına sahiptir diye 
itiraz eder. İdeolojiden ka-
sıt elbette İslâm’dır.’ Gayri 
İslâmîsi yapılan bir faaliyetin 
İslâmîsi neden yapılmasın’ 
diye sorar. Ve bu ideolojisiz 
sanat tezini sahiplenmiş ‘ 
İslamcı sanatçı’ kimliklerin 
durumunu ‘tariflerini kendi 
literatüründen almayanların 
sapması’ olarak niteler. An-

cak kaba saba sloganik anlatım-
ları da sanatın estetik sınırlarına 
dâhil etmez. Yazara göre “yaptı-
ğını güzel, estetik, ustalıklı yap-
mayan, salaş, pejmürde ve sakar 
bir insan Allah indinde sorumlu-
dur.” İdeolojisiz sanat tezine sa-
rılanların Mehmet Âkif’i sanatçı 
saymamalarına itiraz eder. 

Yazar günümüzden ve gele-
cekten oldukça umutludur. 
Ona göre İslâm’ın teceddüt 
ruhu yeniden ayağa kalkmış 
ve kervanını yola düzmüş-
tür. Asırlardır düşünce, iman 
ve eylem hususunda lokomo-
tifin İlahi Vahiy olması gere-
kirken mezhep ve meşrepler 
lokomotif olmuştur. Yüz yıl 
öncesinde halkın okuyacağı 
bir tek Kur’ân meali bulun-
mazken, bu gün sayısı yüze 
yaklaşmış meal ve tefsirler 
elden ele dolaşmakta, okun-
makta ve anlaşılmaya çalı-
şılmakta, vahiy dışı kaynak-
ların sıhhati tartışılabilmek-
tedir. Ve henüz son sözü-
nü söylemeyenler yalnız-
ca Müslümanlardır. Yazar 
ideal bir medeniyetin de 
bu tevhîd şiârını yüceltecek 
Müslümanlar eliyle kurula-
cağı umudunu diri tutar.



74

 Umran • Nisan 2016

K Ü L T Ü R | S A N A T
K

Ü
L

T
Ü

R
 |

 S
A

N
A

T
  KALBİM MÜHÜRLENMEDEN 

Öne Çıkan Eleştiriler

Şair yazarın eserlerinde, için-
den çıkıp geldiği edebi geleneğin 
kirletip bulandırdığı zihinlerin 
eleştirisi hep öne çıkar. Kendi-
ni Müslümanlığa nispet eden ka-
labalıkların, hatta İslâm ile şöh-
ret bulmuş aydınlarının anlama, 
bilme ve hafıza melekelerinde-
ki tarihi ve köklü hastalığa dik-
kat çekerek dogmaya bağlanır 
gibi teslim olunan alışkanlıkların 
vahyin rehberliğinin yerini aldı-
ğına dikkat çeker. Gül-bülbül, 
Leyla-Mecnun ve sembolik aşk 
hikâyeleriyle uyutulan nesillerin 
vahyin diri soluğuyla uyandırıl-
ması görevini üstlendiğini açıkça 
beyan eden yazar ‘iddialarım ço-
ğunluğunkinden farklı’ diyerek 
düşmanı dışarıda arama kolay-
cılığına sığınmaz. Muharref dini 
geleneğin tüm ayrıntılarıyla ifşa-
sına çabalar. Ahmet Yesevi, Yu-
nus Emre, Nesimi, Hacı Bektaş-ı 
Veli, Süleyman Çelebi gibi Türk 
şair ve edipleriyle yayılan hete-
rodoks İslâm anlayışını eleştirir. 
Bu bağdaştırmacı din anlayışın-
daki Şamanizm, Zerdüştlük, Me-
cusilik ve Mani etkileri yanın-
da İslami esintilere vurgu yapar. 
Anadolu’daki Türk Beyliklerinin 
resmi dili olan Farsçanın etki-
siyle ilk Türk Müslümanlığının 
Bektâşî mizaç karakterine deği-
nir. Osmanlı toplumunda halkın 
okuyup anlayabileceği Kuran 

meali bulunmamasının eksikliği-
ne dikkat çeker. (Anadolu’da ve-
rilmiş olan ilk İslâmî eserler bey-
likler döneminde Farsçadan çev-
rilmiş tasavvufi eserlerdir. Bekta-
şilik, Anadolu’da tarikatların ya-
yılmasına öncülük eden en eski 
yapılanmalardan biridir.) 

“Yayınlanmış tüm şiir kitap-
larından, aruzdan, Necip Fazıl, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet 
Muhip Dranas’tan etkilendim, 
Garip şiirini, İkinci yeni şiirini 
ille de Sezai Karakoç’u okudum, 
derken bu günkü şiirim oluştu” 
dese de Mengüşoğlu’nun ideali-
ze ettiği en büyük şair Mehmed 
Âkif’tir. Şiirle şuurun akrabalı-
ğından hareketle o şiirine ve sa-
natına düşüncesini yansıtmaktan 
kaçınmaz. Kaldı ki hem doğu 
hem batı kültüründeki tüm bü-
yük ve kalıcı şairler aynı zaman-
da büyük düşünce adamlarıdır 
derken, İmam Şafii’yi, Hafız’ı, 
Mevlânâ’yı, İbni Sina’yı, Bâki’yi, 
Şeyh Galip’i, Yahya Kemal’i, 
Ziya Paşa’yı, Muhammed İkbâl’i, 
Sezai Karakoç’u, Homeros’u, 
Dante’yi, Goethe’yi örnekler. 

Yazar vahiy odaklı sanatın 
merkezinde gördüğü Mehmet 
Âkif’in şarkın gerilemişliğini iç 
çelişkisinde, özündeki köhnelik-
te bulduğuna, İran ve Hint mis-
tisizmi kökenli Türk tasavvufu-
nun üç beş uydurma hadisi te-
mel alarak koca bir coğrafyayı 
uyuşturduğu vurgusuna dikkat 

çeker. “ Batı ile Doğu arasındaki 
çatışmada, Batı’nın bütün zulüm 
ve hunharlıklarına rağmen ben 
asıl suçu yine de Doğu’da gör-
me eğilimindeyim. Çünkü tebli-
ğe hiç ulaşmamış olan ile ulaştığı 
tebliğe ihanet etmiş yahut ondan 
irtidat etmişler arasındaki muka-
yesede ikincilerin vebali yüksek-
tir diye düşünüyorum.” der. 

Kitabın ikinci bölümü soruş-
turmalara ayrılmıştır. Bu bölüm 
18 adet soruşturmadan oluş-
maktadır. Bu bölümde düşünce 
dünyamızı yakından ilgilendiren 
medeniyet, küresel sistem ve ge-
lenek, değişim, idrak,…gibi te-
mel kavramlara vahiy merkez-
li bir bakış açısı sunulmakta, na-
maz, câmiler, şiir, gibi konular 
soruşturulmaktadır. 

Eserin bütününde yazarın 
“söyleyecek çok şeyim var. Ka-
fam ve kalbim dolu. Dolu bu-
lunduğum meseleler, inandıkla-
rım ve ulaştırmak istediklerim-
dir” cümlesi hâkim gözükmekte.

Tematik bakımdan benmer-
kezci, hususi bir şiir yazdığını 
söyleyen yazar, şiirlerinde sıkı 
bir gelenek eleştirisi yaptığını da 
vurgular. ‘ Sanatı üzerinde tefek-
kür eden şair’ Necip Fazıl gibi şi-
iri iki dünya saadetiyle ilişkilen-
dirir. Necip Fazıl da poetikasın-
da ‘sanat Allah’ı aramaktır’ şek-
linde bir tanıma yer vermektedir. 
Zaten yazarın eserlerinde ve kişi-
liğinde güçlü bir Necip Fazıl et-
kisi gözlerden kaçmamaktadır.

“ Fikirlerimden dolayı Edebi-
yat tahlilcileri, antolojiler, ansik-
lopediler beni görmezden geldi-
ler” diyen yazar mektep formas-
yonuyla edebiyatçı olmadığı-
nı, alaylı oluşuyla da övündüğü-
nü sık dillendirmektedir. Mek-
teplerin meslek sertifikası ver-
mekten başka bir işe yaramadı-
ğını söyler. Yazar, ‘ne ürettiysem 
mektepten kaçtığım zamanlarda 

Yayınlanmış tüm şiir kitaplarından, aruzdan, 
Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip 
Dranas’tan etkilendim, Garip şiirini, İkinci yeni şiiri-
ni ille de Sezai Karakoç’u okudum, derken bu günkü 
şiirim oluştu” dese de Mengüşoğlu’nun idealize etti-
ği en büyük şair Mehmed Âkif’tir. Şiirle şuurun akra-
balığından hareketle o şiirine ve sanatına düşüncesi-
ni yansıtmaktan kaçınmaz.
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ürettim’ cümlesiyle gençlerin ak-
lını karıştırmaktan çekinmemek-
tedir. Mengüşoğlu’nun mektep-
ten kaçtığı halde baş tacı edilece-
ği sıcak bir fikir kulübü ortamı-
na her gencin sahip olamayaca-
ğı ihtimalinin tehlikelerinden çe-
kince duymaz.

“Başörtüsü yasaklarına dair 
neden çok az şey yazdınız?” so-
rusuna yazar “Ben kök mesele-
ler üzerine yoğunlaşmış bir ya-
zıcıyım, şiirlerimde ve düz ya-
zılarımda halkımın yüzünü ye-
niden asli kaynağına, fıtri mele-
kelere, İlahi Vahy’e döndürme-
si için çabaladım. Sistemin okul-
larında okumak yasaklandığında 
insan olmanın yol ve imkânları 
da tıkanmadı ya” diyerek dikkat-
leri alternatif eğitim imkânlarına 
çeker. Ancak 18-20 yaş aralığın-
daki gençlerin alternatif kapıları 
nasıl açacağına dair somut öneri-
si yoktur. Söz gelimi yazar, ken-
di gençliğinde gayri resmi bir 
okul(ekol) olan Malatya eko-
lü gibi bir düşünce okulu kur-
mayı düşünmemiştir. O kendisi-
ni bir sözcü hissederek gelenek-
sel İslâm düşüncesinin tüm za-
aflarını orta yere döker, moder-
nizmi, Batı’yı düşman belleye-
rek suçluyu dışarıda arama ko-
laycılığına sığınmaz. Ancak bir 
terzi dükkânını düşünce okulu-
na dönüştüren hocası, büyüğü 
Said Çekmegil gibi, kendi iplik-
çi dükkânını okullaştırmayı ba-
şaramaz. Onun çabaları dergi çı-
karma, kitap yazma, kendi fi-
kirlerini tanıyıp benimseyenle-
rince davet edildiği toplulukla-
ra konferans verme şeklinde ce-
reyan eder. “Ben tefekkür eden 
bir sanatın satıcısı ve müşterisi-
yim” diyen yazarın çabaları daha 
çok entelektüel Müslümanlar 
düzeyinde karşılık bulur. “İka-
zın ve tenkidin ibadet olduğu-
nu düşünüyorum, tenkidi yeni-

den canlandırmak için çaba sarf 
ediyorum” diyen yazar kitapları-
nı bu maksatla yazdığını dile ge-
tirir. Ancak kitaplara ilgili sınırlı 
okuyucu kitlesi olacağını bir ek-
siklik olarak görmez. Yazarın gir-
diği bütün topluluk ve meclisle-
ri dinleyici kitlesi olarak gördü-
ğüne şahitlik etmiş biri olarak o 
ayağına kadar gelenlere mesajı 
ulaştırmış, mesaj ulaştırmak için 
bir topluluk oluşturma girişimi-
ne itibar etmemiştir. Bir düşünce 
adamı olarak onun güçlü hitabe-
tini ve birikimini sistemli öğren-
ci yetiştirme programlarına sarf 
etmeyişi büyük bir eksiklik ola-
rak okunmalıdır.

Yazar günümüzden ve gele-
cekten oldukça umutludur. Ona 
göre İslâm’ın teceddüt ruhu ye-
niden ayağa kalkmış ve kervanı-
nı yola düzmüştür. Asırlardır dü-
şünce, iman ve eylem hususun-
da lokomotifin İlahi Vahiy olma-
sı gerekirken mezhep ve meşrep-
ler lokomotif olmuştur. Yüz yıl 
öncesinde halkın okuyacağı bir 
tek Kur’ân meali bulunmazken, 
bu gün sayısı yüze yaklaşmış 
meal ve tefsirler elden ele dolaş-
makta, okunmakta ve anlaşılma-
ya çalışılmakta, vahiy dışı kay-
nakların sıhhati tartışılabilmek-
tedir. Ve henüz son sözünü söy-
lemeyenler yalnızca Müslüman-
lardır. Yazar ideal bir medeniye-
tin de bu tevhîd şiârını yücelte-
cek Müslümanlar eliyle kurula-
cağı umudunu diri tutar.

Yazarın 30 yıllık düşünce se-
rüveninin izlerini sürdüğümüz 
söyleşi ve soruşturmalarda ilk 
sayfadan son sayfaya kadar en 
ufak bir tereddüt hissi duyulma-
maktadır. Yazar kendinden son 
derece emin konuşmakta ve ge-
leceğe dair tahminlerde bulun-
maktadır. Bu durum yazarın dü-
şünsel tekâmülünü çoktan ta-
mamlamışlığıyla açıklanabilir. 

Hatta ön gördüğü pek çok duru-

mun bu gün somut olarak yaşan-

dığı gözlerden kaçmamaktadır. 

Bu haklı çıkış metinlerde okur-

lara bir parça ‘ben size demiş-

tim’ üstten bakışı ve başa kakı-

şı ile hissettirilmekte, fikir tem-

beli Müslümanlar haşlanmakta-

dır. Bir müminin bazı yanlışları 

önceden fark etmişliği alın teri-

nin karşılığı olarak verilmiş dahi 

olsa ancak o kişiye Rabbimizin 

lütfu ve rahmetidir. Müslüman 

bir düşünür bunun haklı guru-

runu taşımak yerine tevazu ka-

natlarını tüm kardeşleri üzerine 

indirmekle, Rabbinin yoluna gü-

zel öğütle ve hikmetle çağırmak-

la mükellef olmalıdır.

Yazara dair eleştirilerimiz 

onun sanatçı kimliğinden çok 

düşünce adamı kimliğine dair-

dir. Onun eserlerinin edebiyat 

teorileri açısından değerlendiril-

mesi tek başına bir inceleme ko-

nusudur. O her ne kadar beşe-

rin faaliyetlerini parçacı bir yak-

laşımla değerlendirmeye karşı çı-

kıyorsa da onun eserlerinde söz-

lü kültürden yazılı kültüre değin 

bir tek Türk Edebiyatının değil, 

bütün bir dünya edebiyatının iz-

lerini sürmek mümkündür. Bu 

yönüyle Mengüşoğlu’nun Kal-

bim Mühürlenmeden adlı eseri 

sanat kuramları içinde boğulan 

ve bu teorilerin yazın hayatında 

nereye tekabül ettiğini anlamlan-

dırmakta zorlanan Edebiyat Fa-

kültesi öğrencileri için öncelik-

li okunacaklar listesinde bulun-

malıdır. Kitap, karmaşık teori-

lerin somutlandığı aykırı örnek 

olarak akademik çevreler ve ede-

biyat meraklılarınca da incelen-

meye değer eserler arasına gir-

meyi hak etmektedir.
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Sedat DEMİR

OTORİTE NEDİR?

Otoritenin mantıki bir biçimde ele alınması hiç şüphesiz otoritenin (dil 
analizi üzerinden de olsa) gerçekte ne olduğunu büyük oranda gözler 
önüne sermektedir. Mantıki bir tarzda böyle bir kavramın(konunun) ele 
alınması ise oldukça zahmetlidir. J. M. Bochenski Otorite Nedir? adlı 
eserinde bu zahmete katlanmakla kalmayıp bunu sıradan okuyucunun 
da anlayabileceği sade bir dil ve anlatımla yapmayı başarmaktadır. 

te sahibi olarak kavramsallaştı-

ran yazar, süje’yi üzerine otorite 

kurulan olarak kavramsallaştır-

maktadır. İnsan otoritesinin her 

zaman bir alan ile sınırlı oluşu 

bu ikili münasebete zorunlu bir 

terim daha eklemektedir: Otori-

tenin alanı. Böylelikle otorite üç 

tane ikili bir münasebet olarak 

vuku bulmaktadır. İlk münase-

bet taşıyıcı ile süje, ikincisi taşı-

yıcı ile alan, üçüncüsü ise süje ile 

alan arasında gerçekleşmektedir. 

Alan mevcut bir sınıf, ger-

çek olaylar kümesini belirtme-

sinin yanısıra yazara göre onu 

gerçek hadiselerle değil bu ha-

diseler hakkındaki otoritenin 

bildirilenleri olarak tanımlayıp 

açıklamak gereklidir. Yani ala-

nı gerçek olmayan şeyler sınıfı, 

kümesi olarak anlamlandırmak-

tadır. Burada söz konusu olan 

bir malumatın bildirdiği bildir-

me, haberleşmedir(s.23). Ma-

lumatlar ise kelimelerden değil 

kelimelerin ifade ettiklerinden 

oluşmaktadır. Yazar otoritenin 

alanını gerçek nesneler, kelime-

ler ve düşünceler olarak değil ke-

O torite kavramı toplumsal ha-

yatın en önemli kavramla-

rından birisidir. Bu kavram sos-

yal ve siyasal hayatta her katego-

riden insan tarafından sıkça kul-

lanılmaktadır. İnsanlar bu kavra-

mı sadece kullanmakla kalmayıp 

her gün bu kavramın somutlaş-

mış haliyle bizzat karşılaşmak-

tadırlar. Durum bu iken kavra-

mın ne olduğu, neyi ihtiva etti-

ği muamma konusudur. Otorite 

nedir? diye sorulduğunda alınan 

cevaplar müphemdir. Hal böy-

le olunca otoriteden neyin kas-

tedildiğine dair metinler vermek 

sosyal bilimcilerin temel görev-

lerindendir. J. M. Bochenski’nin 

Otorite Nedir? adlı eseri otorite-

yi mantıki olarak ele alıp, müp-

hemlikleri ortadan kaldırma te-

şebbüsünde bulunmaktadır. 

Otorite Mantığına Giriş alt 

başlığı altında orijinal dilin-

de 1974’te yayınlanan eser, Hi-

lal Görgün’ün tercümesiyle 2015 

yılında Küre Yayınları’ndan çık-

mıştır. On bir bölümden olu-

şan eserde yazar her bir başlı-

ğı, alt bağlığı ele alırken öncelik-

li olarak onu mantıki argüman-

larla temellendirmekte daha son-

ra ise bu temellendirmelerini bi-

rer önerme şeklinde bir kesinlik 

içerisinde, gündelik hayattan ör-

nekler de vererek bizlere sun-

maktadır. Daha yalın bir ifadeyle 

eserde otoritenin dil analizi üze-

rinden mantığı yapılmaktadır.

İlişkisel Bir Kavram Olarak Otorite 

Yazara göre otorite kelime-

si ne şekilde kullanılırsa kulla-

nılsın nispi bir kelimedir ve bir 

ilişkiyi ifade etmektedir. Esa-

sen otorite ifade edilen ilişki-

den farklı bir anlama da gele-

bilmektedir: kişisel bir özel-

lik1. Bochenski bu iki ayrımdan 

birincisiyle(ilişki, münasebet) 

sosyologların; ikincisiyle(kişisel 

bir özellik) psikologların ilgi-

lendiklerini belirtmektedir. Bu 

iki görüşten mantıki önermeler 

ileri sürerek birincisini benim-

seyen yazar, eserde otoriteyi bir 

ilişki(münasebet) olarak ele al-

maktadır. 

Her münasebet en az iki te-

rimden meydana gelmektedir: 

taşıyıcı ve süje. Taşıyıcıyı otori-



77

 Umran • Nisan 2016

  OTORİTE NEDİR? 

limelerin anlamı, düşüncelerin 
muhtevası, ideal yapılar olarak 
betimlemektedir(s.24). 

Süjenin taşıyıcıdan gelen 
önerme ve/ya emirleri kavrama-
sı, anlaması, kabul etmesi veya 
yerine getirmesi onu şuurlu bir 
varlık yapmaktadır. Şuurlu bir 
varlık olarak otoritenin süje-
si bir insan grubu(kitle) değil 
birey olmaktadır. Bu konuda 
yazar şu örneği vermektedir: 
Bir öğretmen normalde bütün 
bir sınıf için bir otorite olarak 
görülürken(grup üzerine); 
esasen mevzu biraz daha irde-
lendiğinde öğretmenin her bir 
öğrenci için ayrı ayrı bir otori-
te oluşturduğu görülmektedir.

Taşıyıcıya geldiğimizde o 

da süje gibi şuurlu bir varlık-

tır. Fakat mesele süjedeki bi-

reye ve insan grubu(kitle) so-

runsalına geldiğinde taşıyıcıda 

bu durum karmaşıklaşmakta-

dır. Çünkü taşıyıcı yani otori-

te sahibi burada referandum, 

parlamento, bir kurum ya da 

sendikal hareket olarak var 

olabilmektedir. Mesela parla-

mentonun otoritesiyle(grup 

otoritesiyle) alınan bir karar 

tek tek milletvekillerince(yani 

bireylerce) icra edilememekte-

dir. Burada otorite sahibi olan 

parlamentodur. Fakat yazara 

göre böyle düşünüldüğünde, 

grubun(kitlenin) şuursuzluğu-

nun nereye konulacağı ile karşı 

karşıya kalınmaktadır. Bu kar-

maşıklığın sebebinin ontolojik 

şartlara bağlı olduğunu belirten 

yazar, bunu iki varlık bilimi üze-

rinden açımlayarak çözümle-

meye çalışmaktadır. Bunlardan 

birincisi Aristotelesçi diğeri ise 

Hegelci varlık bilimidir. Hegel’e 

göre grup otoritenin taşıyıcısı 

olabilirken; Aristoteles’e göre bu 
pek mümkün olmamaktadır. Bu 
iki görüşten Aristoteles’in görü-
şünü mantıki önermeler ileri sü-
rerek benimsemeyi tercih eden 
yazar, böylelikle otorite taşıyı-
cısının fert olduğu önermesinde 
bulunmaktadır. Zira yazara göre 
her ne kadar yukarıda verilen 
grup şeklindeki oluşumlar oto-
ritenin taşıyıcısı gibi görünseler 

de nihayetinde bir süje olarak 

fert otoriteyi kanun adına çalışan 

ya da kanun koruyucusu olarak 

bilinen somut bir fertte görmek-

tedir. Bu üç terimi özetleyecek 

olursak alan ideal yapılardan 

meydana gelen bir sınıf iken ta-

şıyıcı ve süje gerçek fertlerden 

oluşmaktadır(s.30). 

İnsani Otorite Mutlak Olabilir mi?

Bu izahlardan sonra genel 

olarak otoritenin özelliklerini 

sıralayan yazar mutlak bir in-

sani otoritenin ol(a)mayacağını 

temellendirip belirtmektedir. 

Mutlak otorite insanın bütün 

alanlarına yayılan bir tahakküm-

dür. Kitabın diliyle söylersek bir 

taşıyıcının tüm emir veya öner-

melerinin süje tarafından kabul 

görmesi veya yerine getiril-

mesidir. Yani bu, Taşıyıcı-

nın tüm alanlarda Süje için 

otorite olması durumudur. 

Mutlak otoritenin Tanrısal 

olduğunu belirten yazar, to-

taliter yönetimlerin diktatör 

liderlerinin(Mussolini, Mao, 

Hitler vb.) mutlak otorite 

olma yolunda çaba sarf et-

tiklerini fakat bunun(mutlak 

otorite olmanın) imkânsız 

olduğunu belirtmektedir. 

Dolayısıyla taşıyıcı ancak 

Tanrı ise tüm alanlarda tüm 

süjeler(insanlar) için mutlak 

otorite olmaktadır. 

Otoritenin alanı iki unsur 

üzerinden oluş(turul)makta-

dır. Bunlardan birincisi öner-

melerle, ikincisi ise emirlerle 

meydana gelmektedir. Bunlar 

arasındaki farklara bakacak 

olursak: önerme; ya doğru ya 

yanlış, çeşitli ihtimaller dere-

cesi, var olan şeylerin nasıl 

olduklarıyla ilgili bir durum 

vb. özelliklere sahip olmaktadır. 

Emir ise önermelerde bulunan 

hiçbir özelliği taşımamaktadır. O 

ne doğru ne de yanlış, herhangi 

bir doğruluk ihtimalinden bah-

sedilemeyen, neyin olduğunu 

değil neyin nasıl olması gerektiği 

gibi özelliklere sahiptir. Bu ayrım 

bizi doğrudan otoritenin iki ayrı 

Mutlak otorite insanın 
bütün alanlarına yayılan 
bir tahakkümdür. Kitabın 
diliyle söylersek bir taşıyı-
cının tüm emir veya öner-
melerinin süje tarafından 
kabul görmesi veya yeri-
ne getirilmesidir. Yani bu, 
Taşıyıcının tüm alanlar-
da Süje için otorite olma-
sı durumudur. Mutlak oto-
ritenin Tanrısal olduğu-
nu belirten yazar, totali-
ter yönetimlerin dikta-
tör liderlerinin(Mussolini, 
Mao, Hitler vb.) mut-
lak otorite olma yolunda 
çaba sarf ettiklerini fakat 
bunun(mutlak otorite 
olmanın) imkânsız oldu-
ğunu belirtmektedir.
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türüne götürmektedir: Epistemik 
ve Deontik otorite. Epistemik 
otorite önermelerle oluşurken; 
Deontik otorite emirlerle oluş-
maktadır. Bunlardan birincisine 
uzman ikincisine amir otorite-
si de denilebilir. Bu iki otorite 
türü birbirinden bağımsız ola-
bilirken aynı zamanda birbiri 
ile sıkı bir bağlılık içerisinde de 
olabilmektedir. Yani birinin ol-
ması diğerinin olmasına engel 
teşkil etmemektedir. Dolayısıyla 
bir taşıyıcı epistemik bir otorite-
ye sahip olurken aynı zamanda 
deontik bir otoriteye de sahip 
olabilmektedir. Deontik otorite-
de terviz(devretme) söz konusu 
olabilirken bu durum epistemik 
otorite için mümkün görünme-
mektedir. Tervizin irrefleksif, 
asimetrik ve geçişli olması deon-
tik otoritelerin hiyerarşik olma-
sını sağlamaktadır(emir komuta 
zinciri). 

Önermelerle oluşturulan 
epistemik(bilenin) otorite süje-
ye herhangi bir emir vermeyip 
sadece önermeler teklif etmek-
tedir. Bu teklif edilen önerme-
ler ise değer yüklü olabilmekte 
ve kişiler arası bilgi durumu ile 
doğrudan alakalıdır. Buna kişi-
ler arasındaki bilgi eşitsizliğin-
den gelen bir otorite de diyebi-
liriz. Çünkü her epitemik otorite 
kendisini bilgi üzerinden temel-
lendirmektedir. Yazarın belirttiği 
üzere “…o her zaman bilgi duru-
mu ile alakalıdır”(s.52). Her in-

san bir başka insan için bir alan-
da epistemik bir otoritedir(s.59). 
Dolayısıyla burada da epitemik 
otorite uzmanlaşmış bir alan bil-
gisiyle doğrudan alakalı olmak-
tadır. Bir doktor bir işçi için dok-
torluk alanında epistemik bir 
otorite iken aynı zaman da işçi 
de uzmanı olduğu iş dalı alanın-
da doktor için bir epistemik oto-
rite olmaktadır. Bu otoritenin, 
taşıyıcı tarafından temellendiril-
mesi ve süje tarafından içselleşti-
rilmesi için bir takım unsurların 
var olması zorunludur. Bunlar, i) 
taşıyıcının alanına gerçekten ha-
kim, ii) salahiyet sahibi, iii) de-
lil getirme(gösterme) mecburiye-
ti gibi unsurlardır. Süje ancak bu 
koşullar taşıyıcı tarafından yeri-
ne getirildiği oranda epistemik 
bir otoriteyi kabul etmektedir.

Deontik(amir) otorite emir-
lerle, davranış kaideleriyle oluş-
maktadır. Bu otoritenin kabulü 
ise her zaman pratik amaçlarla 
bağlantılıdır. Yani deontik otori-
te bir amaç sebebiyle kabul edil-
mekte ve taşıyıcının otoritesi ta-
nınmaktadır. Amacın gerçekleş-
mesi ve emirlerin yerine getiril-
mesi için gerekli olan en önem-
li faktör inançtır. Yazarın verdi-
ği bir örnek üzerinden hareket 
edecek olursak; gangster bir ki-
şinin yolunu kesip, silahını ona 
doğrultup “bana paranı ver!” 
diye emir vermektedir. Burada 
bu kişinin yapması gereken ha-
yatını kurtarma amacını gerçek-

leştirmek için o emri yerine ge-
tirip parasını gangstere vermesi 
olacaktır. Böylelikle amacın ger-
çekleşmesi karşılığında gang-
sterin otoritesi tanınmaktadır. 
Gangsterin hayatını bağışlama-
sına olan inanç emrin yerine ge-
tirilmesini ve amacın gerçekleş-
mesini sağlamaktadır2.

Deontik otoritede süjenin bir 
grup olarak görüldüğü durumla-
rın da mevcut olması daha önce 
bahsedilen üç terime bir yenisini 
daha eklemektedir: süjeler gru-
bu. Buna bağlı olarak da bura-
da artık üçlü bir münasebet ye-
rine dörtlü bir münasebet ger-
çekleşmektedir. Burada deon-
tik otoritenin zorunlu bir özelli-
ği olan amaç tek tek tüm süjele-
rin bir emri yerine getirmesi ye-
rine çoğu süjenin(tümünün de-
ğil) emri yerine getirmesi şeklin-
de gerçekleşebilmektedir.

Deontik otoritenin iki türü 
bulunmaktadır: yaptırım ve da-
yanışma otoritesi. Aynı temel ya-
pıya sahip bu iki tür arasındaki 
fark süjenin amaç karşısındaki 
tutumu olmaktadır. Yani yaptı-
rım otoritesinde süje ve taşıyıcı-
nın amacı birbirinden bağımsız, 
farklı olurken; dayanışma otori-
tesinde her ikisi de aynı amacı 
gütmektedir. 

Yazar otoriteyi, epistemik 
otoriteyi, deontik otoriteyi ve 
bunların türlerini; bunlar ve tür-
leri arasındaki ilişkiyi ve farkla-
rı açıkladıktan sonra hürriyet, 

Epistemik otorite önermelerle oluşurken; Deontik otorite emirlerle oluşmaktadır. 
Bunlardan birincisine uzman ikincisine amir otoritesi de denilebilir. Bu iki otorite türü 
birbirinden bağımsız olabilirken aynı zamanda birbiri ile sıkı bir bağlılık içerisinde 
de olabilmektedir. Yani birinin olması diğerinin olmasına engel teşkil etmemektedir. 
Dolayısıyla bir taşıyıcı epistemik bir otoriteye sahip olurken aynı zamanda deontik bir 
otoriteye de sahip olabilmektedir.
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anarşizmi ve totalitarizmi ele al-
maktadır. Hürriyeti otorite ile ta-
rif eden yazar, onun daima bir 
alan ile alakalı(sınırlı) olduğu-
nu vurgulamaktadır. Hürriyetin 
bu belli bir alan ile sınırlı oluşu 
mutlak hürriyet sorunsalını da 
beraberinde getirmektedir. Mut-
lak hürriyet tüm alanları kapsa-
maktadır. Dahası zaman-uzam 
belirleyiciliği dışında düşün-
me ve hareket etme kabiliyeti-
ne sahip olma olarak okunabi-
lir. Bu ise zaman-uzam belirleyi-
ciliği içerisinde düşünen bir var-
lık olarak insanın hiçbir zaman 
mutlak hürriyete sahip ol(a)ma-
yacağını göstermektedir. Yani 
mutlak hürriyet yazarın da be-
lirttiği gibi yalnızca Tanrı için ge-
çerlidir.

Yazar hürriyetin üç türden 
oluştuğunu belirtmektedir: i) in-
san davranışlarındaki kararı ve 
seçimi belirleyen psikolojik yani 
iç hürriyet; ii) bu karar ve/ya se-
çimi bir hareketle gerçekleştiren 
fiziki yani dış hürriyet; iii) de-
ontik otoriteyle doğrudan bağ-
lantılı olup, onun yokluğu du-
rumunda oluşan siyasi hürri-
yettir. Yazar bu hürriyet çeşitle-
rini ortaya koyarken her ne ka-
dar ‘kesin’ mantıki deliller getir-
miş olsa da kanaatimizce hürri-
yetin bir dördüncü çeşidi daha 
mevcuttur: Bu, psikolojik hür-
riyeti de kapsayan, fiziki hürri-
yetle tamamlanan ve siyasallıkla 
kısmen belirlenen(ondan bağım-
sız) toplumsalın belirleyici oldu-
ğu hürriyettir.

Anarşizm ve totalitarizmin 
ikisi de deontik otoriteyle doğru-
dan bağlantılı olan düşünce sis-
temleridir. Anarşizm hiçbir de-
ontik otoritenin bulunmaması 
durumu olarak okunurken; tota-
litarizm tam tersine hayatın her 
alanına deontik otoritenin sira-

yet etmesi olarak okunmakta-
dır. Anarşizmin iki türünden biri 
olan radikal anarşizm hem epis-
temik hem de deontik otoriteyi 
reddetmektedir. Anarşizmin di-
ğer türü olan yaptırım anarşiz-
mi ise deontik otoritenin iki türü 
olan yaptırım ve dayanışma oto-
ritesinden birincisini reddeder-
ken; ikincisini ortak amacın gü-
dülmesinden ve otorite taşıyıcı-
sının hür olarak seçilmesinden 
dolayı kabul etmektedir. 

Tüm alanlarda deontik otori-
tenin bulunması gerektiği görü-
şü olan totalitarizm de aynı anar-
şizm gibi iki türe ayrılmaktadır: 
radikal ve dayanışma totalitariz-
mi. Birincisine göre tüm insan-
ların tüm alanlarda bir yaptırım 
otoritesinin emri altında bulun-
durularak; yapmaları gereken fa-
kat yapmadıkları şeyler için bir 
cezanın uygulanması gerekmek-
tedir. Burada süjeler kendi irade-
leriyle otoriteye bağlı değildirler. 
İkincisinde de aynı koşulların ol-
masının yanı sıra burada süjeler 
kendi iradeleriyle taşıyıcının ira-
desine tabi olmaktadırlar. Dola-
yısıyla iki tür arasındaki bu ince 
ve bir o kadar da önemli husus 
sebebiyle ikinci türe faşizm de 
diyebiliriz. 

Kitabın son bölümü olan Oto-
rite ve İnançta yazar şu sorunsa-
lı irdelemektedir: “deontik otori-
te ne dereceye kadar önermele-
ri dikte edebilir?”(s.111). Daha 
basit bir ifadeyle deontik otori-
te epistemik otoritenin belirleyi-
cisi olabilir mi? Ya da epistemik 
otoriteyle ilişkili olan inancı de-
ontik otorite emir ve/ya yaptırım 
yoluyla süjeye kabul ettirebi-
lir mi? Bu soruların cevaplarının 
arandığı son bölümde yazar kar-
şıt savlara da( yani deontik otori-
te bir inancı dikte edebilir dahası 
benimsetebilir) yer vererek, böy-

le bir durumun pragmatik olarak 
meydana gelebileceğini fakat de-
ontik otoritenin hiçbir durumda 
inancı zorla kabul ettiremeyece-
ğini mantık önermeleriyle ileri 
sürmektedir.

Otoritenin mantıki bir bi-
çimde ele alınması hiç şüphe-
siz otoritenin (dil analizi üzerin-
den de olsa) gerçekte ne oldu-
ğunu büyük oranda gözler önü-
ne sermektedir. Mantıki bir tarz-
da böyle bir kavramın(konunun) 
ele alınması ise oldukça zahmet-
lidir. Yazar bu zahmete katlan-
makla kalmayıp bunu sıradan 
okuyucunun da anlayabilece-
ği sade bir dil ve anlatımla yap-
mıştır. Bu durum eseri hem oku-
yucunun gözünde ilginç kılmak-
ta hem de eserin okunup anlaşıl-
masında önemli bir işlevi yeri-
ne getirmektedir. Yazar, bu yazı-
nın ilk paragrafında belirtilen te-
şebbüsünde ise oldukça başarılı-
dır. Eser, konuya ilgili olan her-
kes için önemli ve besleyici bir 

kaynaktır.

Dipnotlar
1 Buradaki kişisel özellikten kastı bir 

örnek üzerinden açıklayacak olursak: 
mesela iki öğretmenden ilmi ve bilgisi 
fazla olan sınıfa girdiğinde öğrenciler 
onu hiç kaale almamaktadırlar. İlmi ve 
bilgisi diğerinden daha az olan öğret-
men ise sınıfa girdiğinde tüm öğren-
ciler susmakta ve ona itaat etmek-
tedirler. İşte burada otorite birinci 
öğretmende olmayıp ikinci öğretmen-
de olan bazı kişisel özellikler olarak 
belirmektedir. Benzer ve daha detaylı 
bir örnek için Bkz s. 16.

2 Epistemik otoritede de bir amaç ve 
inanç bulunmaktadır. Epitemik oto-
ritede amaç bilgiyi bilme olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Fakat deontik 
otoritedeki gibi bu amaç otoritenin 
kendisinin var olma sebebi değildir. 
Yani epistemik otoritedeki amaç taşı-
yıcının otorite olmasının dışındadır. 
Epistemik otoritedeki inanç ise taşı-
yıcıya duyulan güven olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Oysa deontik otorite-
de bu, bir kişiye duyulan güven değil 
hadiseler arasındaki irtibatlarla ilintili 
bir fikre olan güvendir(s.75). 
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Kur’ân’ın Aydınlığı 
Tuncer Namlı

Fecr Yayınevi

Müminlerin Kur’ân’la kuracağı 
sağlıklı ilişki, onu okumayı, dos-
doğru anlamayı, inanmayı, tavır 
ve davranışa dönüştürmeyi, irfa-
nıyla ahlaklanmayı, kurumlaşma-
yı, kadrolaşmayı, gelişen iletişim 
tekniklerinden faydalanmayı ve 
aydınlık Kur’ân düşüncesini in-
sanlığa ulaştırmak için mücadele 
etmeyi gerektirir. Mümin için ilim 
öğrenmek farz ise bunun başın-
da Kur’ân’ı öğrenmek gelir. Bu 
da Kur’ân’ı okumayı gerektirir ki 
Allah ile konuşmak kadar şeref-
li bir eylemdir. Onun için Kur’ân, 
ibadet ve aşk bilinciyle sürekli 
okunmalıdır. Kur’ân okumak sün-
net, dinlemek farz şeklindeki ez-
berlenmiş önerme buna engel 
bir safsatadan ibarettir ve bun-
dan hızla uzaklaşmamız gerekir. 
Kur’ân’ı anlayarak okumak ve de 
dosdoğru anlamak gerekir. Çün-
kü bir kitabı okumaktan maksat 
anlamaktır. İnsan anlamadığı bir 
metni okumuş ve öğrenmiş sa-
yılmaz. Öğrenmediği bir kitabı ne 
imana dönüştürebilir, ne ahlaka, 
ne de davranışa.

Siyaset ve Fıkıh   Ahmet Yaman

İçeriği ile hem bir hukuk tarihi hem de bir hukuk sosyolojisi araştırması niteliği taşıyan bu kitap, siyaset-fıkıh 
ilişkisinin Müslümanların hukuk ve toplumları özelindeki yansımalarını tespit ve örneklendirmeyi hedefle-
miştir. Yöneticilerin karakter ve dindarlığından kaynaklanan olumlu etkilerin varlığı tarihî bir gerçek olmak-
la beraber, siyasetin insan elindeki genel karakteri ile hukukun tabiatı, tarih boyunca bu ilişkinin olumsuz 
boyutunu ön plana çıkarmıştır. Kitap, İslâm kamu hukukunun belli alanlarının yeterince gelişememesinde, 
yöneticilerin hukuk karşısındaki ciddiyetsiz tavırlarının toplumu etkilemesinde, Sünnet verisinin varlığından 
habersiz içtihatların ortaya çıkışında, uydurma hadisler yoluyla ve ırkçı politikalarla hukuku belirlemede, fı-
kıh edebiyatının yelpaze daralmasında, yargının her zaman aynı ölçüde bağımsız bir kuvvet olamamasında, 
baskılar ile müçtehitlerin kanaatlerine tesir etmede, siyaset-i şeriyye kavramının istismar edilerek zaman 
zaman haksızlık ve gasp aracı haline getirilmesinde, hîle-i şeriyyenin kanuna karşı hile biçiminde kurumsal-
laşmasında ve nihayet fıkıh eğitim ve öğretiminin geçirdiği evrelerde, diğer etkenler yanında, yönetim an-
layışı ve tatbikatının da büyük çapta etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu Sefer Lila Olsun Saçlarım  Yıldız Ramazanoğlu

Bu Sefer Lila Olsun Saçlarım on iki öyküden oluşuyor. Her bir öykü, duygu ve düşünce dünyamıza bir il-
mek atıyor. Öyküler hayata başkaca bakmamızı sağlıyor hayata. Şöyle bir durup düşününce, ne çok ihti-
yacımız var başka bir açıdan bakmaya... Hep aynı yerden, ayna taraftan baka baka duyarsızlaşan yığınlara 
döndük. Öyküler, insanın duyarsızlaşan kanallarına giriyor, algılama ve hissetme mekanizmalarını hareke-
te geçiyor. Bir iç bakım sağlıyor diyebiliriz öyküler için. Bu Sefer Lila Olsun Saçlarım’ın öyküleri, kendi kü-
çük dünyasının dışında nice hayatların akıp gittiğini duyuruyor insana. Sorumlu olmaya çağırıyor bu öykü-
ler. Yaşanılan her bir an’ın ne kadar değerli ve önemli olduğunu hatırlatıyor.

Çizgisiz Defter Akif Emre

Çizgisiz Defter’de bir araya gelen yazılar gezi notları değildir. Her 
adımda doldurmaya çalıştığım deftere düşülen notlar... Her ne ka-
dar önemli ölçüde yaşanan gerçeklere dair, toplumsaldan siyasa-
la kadar çeşitli gözlemlerden oluşsa da o asıl olan boş sayfayı dol-
durma çabasıdır. Buna yol düşüncesinden kesitler de denebilir. Aynı 
mekâna dair farklı zamanlarda düşülen notlar zaman içindeki değişi-
mi aksettirse de asıl yolcunun o mekâna dair algılarındaki dalgalan-
maları yansıtır. Belli mekânlara, coğrafyalara dair tekrar tekrar düşü-
len notlar yazarının içinde değişmeyen arayışın izlerini taşır. Bu anlam-
da on yılı aşkın süreye yayılan yazıların aynı mekânların etrafında do-
laşması, belli coğrafyaları önemsemesi, sorduğu sorular, değişim için-
de atadığı sabitelere dair yol düşünceleridir. Yolculuk telaşesi içinde 
alınmış hızlı notlara, çağrışımlara hep tarihi izdüşüm arayışı eşlik eder. 
Çizgisiz Defter, aslında sınırların parçalandığı coğrafyamıza dair mo-
dern zamanların ideolojik iğvalarına karşı bir hatırlayış denemesidir. Her 
sayfası yeniden yazılmayı bekleyen şuurun defteri...

Varoluş Savaşımız Murat Özer

Varoluş Savaşımız, İki kutuplu dünyanın çöktüğü ve çökerken tüm 
curufatını ümmetimizin üzerine boşalttığı bir dönemde kurtuluş ümi-
dimizdir. 46 ülkeden gelen işgalci sürülerini tarumar eden Afganistan 
kasırgasıdır. Amerikan kibrini, İngiliz siyasetini Felluce’nin Ramadi’nin 
çöllerine gömmenin adıdır. Ürdünlü Hattap’ın Çeçen dağlarında, Çeçen 
genç Rüstem’in ömrünün baharında Suriye topraklarında kanıyla dün-
yaya haykırdığı sedasıdır. Mısır halkının yiğit evladı Esma Biltaci’nin 
çağdaş firavunların karşısına dikilip bedenini siper etmesidir. Filistin-
li Muhammed Durra’nın çaresizce ruhunu teslim ederken Mescid-i 
Aksa’ya olan bağlılığını haykırmasıdır. Biçilmeye çalışılan Tunus’un ya-
semin devrimidir. Ömer Muhtar’ın izinde giden Libya’nın Ebu Selim zin-
danında zulmün yüzüne inen şamarıdır. Atası İskilipli Atıf’ın kutlu yo-
lunu sürdürerek başörtülerini cellatlarının önüne koymayan, Allah’ın 
ayetlerini başlarında onurla taşıyan genç kızlarımızın izzet hikâyesidir.

Kapı Yayınları

İz Yayınları

Büyüyen Ay Yay.

Ekin Yayınları


