
YENİ SAVAŞLAR
ASİMETRİKLEŞME, ŞİDDET AKTÖRLERİ VE TÜRKİYE 

C arl Von Clausewitz Savaş Sanatı kitabında “Savaş hasmı, irademizi yerine getirmeye zor-
layan bir şiddet hareketidir. Bütün savaşların amacı, düşman silahlı kuvvetlerini yok etme 

yoluyla onun iradesini teslim almaktır” diyor. Ama durumun onun varsaydığından başka boyut-
larının olduğunu da her geçen gün daha iyi fark ediyoruz.  O savaşa politikanın bir aracı olarak 
bakıyordu. Yeni savaşlarda ise savaş bizzat politika olmuş ve istisnailiğini kaybetmiştir. 

İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram olan savaş, son on-yirmi yılda adım adım bilindik anlamla-
rından iyice sıyrılmaya başlamış durumda artık. Savaşların gerçek tekelleri olan devletlerin yerine 
giderek devlet-benzeri aktörlerin, hatta kısmen özel aktörlerin -yerel savaş lortlarından gerilla 
gruplarına, dünya çapında faaliyet gösteren paralı askerlik şirketlerinden uluslararası “terör” ağ-
larına kadar– geçmesiyle, bir ekonomik faaliyet alanı haline de gelen savaşların yapısı değişime 
uğruyor. Neyin savaş olarak tanımlanıp  tanımlanmayacağı akademik  çevrelere özgü bir soru 
olmaktan çıktı ve belki de tüm dünyayı bağlayan önemli bir konu haline geldi.

Savaşın siyasi bir araç olmaktan çıkıp bağımsız bir yaşam biçimi ve kendini ifade etmenin 
abartılı bir tezahürü haline geldiği yeni durumda şiddet silahlı düşmandan ziyade sivil halka 
yöneltilmiştir. Devlet kurmaktan çok devlet yıkmaya odaklı olan bu savaş biçimi gelecek pers-
pektifinden de yoksun olduğu için mahvedilmiş toplumlar üretir. Son kertede bu savaşlar yeni 
sömürgeci yapılar üretirler. Çünkü toplumun kendi kendini örgütleme yetisini uzun süreliğine 
yok ederek, izlenecek gelişim rotası hakkında karar verilmesini imkânsızlaştırırlar. Yeni savaşlar, 
gerek bölgesel gerek ulusal gerekse küresel düzeyde süren çatışmalara yeni bir açıdan bakmayı 
denemek için elverişli bir kavram.  

Bu çerçevede Türkiye’nin yeni bölüşümde ne kazanıp ne kaybedeceğine 11 Temmuz 2015 
tarihinden sonraki süreçte meydana gelen patlamaların yönünün karar vereceği anlaşılmış oldu. 
Türkiye’nin, Ankara’dan İstanbul’a, Suruç’a kadar uzanan geniş bir alanda patlamaların yönlendi-
receği siyasal talepleri karşılayıp karşılayamayacağının belli olması muhakkak bölüşümün ülke-
yi felakete götürecek sonuçlar taşıması ve buna razı edilmek istenmesiyle yakından ilgili. Bu si-
yasal yönelimde, terörün, eski savaşlarda olduğu gibi cephede yapılıp halka temas etmeyen yö-
nünün tam tersine doğrudan hayatın içine seslenen yapısının etkisi çok büyük.  Zira yeni durum 
korku, kaygı, sokağa çıkamama, kalabalıkta dolaşamama, kalabalık dönemlerde gezmeme duy-
gusundan beslenir. Yeni savaşların aynı zamanda uzun savaşlar olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Bilindiği üzere postmodern silah sistemlerinden öne çıkan şey, hız ve kuvvet çarpanı ile yıkım 
kapasitesi. Bu silahların büyük yıkıcı güçleri savaşlardaki katliamları daha da arttıracak cinsten, 
dahası savaş alanının giderek insansızlaşması ise ahlaki boşluğu daha da arttıracak. Uzaktan 
kontrol edilen bu savaşlar bir video oyununu andıracak. Zaten video oyunları ile yetişmiş olan 
yeni kuşak askerler de bu silahlar ile düşman adını taşıyan yaratıkları tıpkı oyunlardaki gibi öldü-
rebilecek. Geleceğin savaşlarının daha çok uzayı ve hızı eksene alan, tahrip gücünü çoğu zaman 
hızından alan silahlara dayalı olduğuna dair analizler var. Bir anlamda giderek bilim kurgu silahları 
gerçekliğe dönüşüyor.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle...
          Umran 
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“Rabbimiz, bizi ve biz-

den önce iman etmiş olan 

kardeşlerimizi bağışla kalp-

lerimizde iman etmiş olan-

lara karşı bir kin bırakma!” 

(Kur’ân, 59/10)

İ slâm coğrafyasında -geçen sayıda isimleri ve-

rilmiş- on yedi proje, bazen birbirleri ile uz-

laşarak bazen de çatışarak hedeflerine ulaşmaya 

çalışmaktadır. Bugün için asıl sıkıntı, savaşın 

Müslümanlar arasında “İslâm’ın İslâm’la sava-

şı” projesi çerçevesinde cereyan ediyor olma-

sıdır. Bu Projenin özü, “sosyolojik savaşı” esas 

almakta, bu coğrafyayı “Kaos teorisi” kapsamın-

da, din, etnik, mezhep, aşiret ve cemaat merkezli 

olarak çatıştırarak bölmektir. Bir buçuk milyarlık 

Müslüman Dünyanın, yedi milyar insanı kurtara-

cak bir imkâna, güce sahipken, kendi içerisinde 

parçalanıp birbirleri ile savaşması, bu oyuna da 

çok kolay gelmeleri üzerinde durup düşünülmesi 

gereken çok önemli bir konudur. Çünkü Müslü-

manların kendi aralarında savaşması, çatışması, 

sadece ve sadece emper-

yalistlerin, Batılı sömürge-

cilerin işine yaramaktadır. 

Öncelikle Türkiye kendi 

içindeki kavgayı sonlandır-

malıdır. O nedenle bugün 

için en acil konu, Ümmet 

Şuurunu yeniden inşa edebilmek ve insanlığın ih-

tiyacı olan kurtuluşu onlara sunabilmektir.

Geçen yazıda İslâm coğrafyasında var olan or-

ganizasyonlar, çatışan projeler ve ümmet kavramı-

nın genel yapısı ele alınıp incelenmiştir. Burada, 

Ümmet şuurunun inşasında, çok temel İslâmî 

“anahtar” hatta “odak” kavram olan Veli kavramı 

ve bu çerçevede müminlerin, Allah’a ve Ahiret gü-

nüne imanlarının bir gereği olarak, birbirlerinin 

velisi olma sorumluluğu ve zorunluluğu konusu 

ele alınacaktır.

Değerler Arası Mücadelede Genel Sistem

Hz. Âdem’le İblis arasında başlayan ve kıyame-

te kadar devam edecek olan savaş, birbirinin zıddı 

Burhanettin CAN

Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
MÜSLÜMAN KARDEŞİNE VELİ OLMA 

SORUMLULUĞU

Veli kavramı, bir taraftan Allah ile olan ilişkilere bir boyut ve çerçeve kazandırırken; 
diğer taraftan insanlar arasındaki ilişkilere, iman, değer, hak ve batıl merkezli bir 
boyut getirmektedir. Her iki ilişkide de çift yönlü bir etkileşim mevcuttur. Allah’tan 
insana doğru ve insandan Allah’a doğru çift yönlü ilişkide, Allah’ı veli kabul edenler 
ile Allah’ın dost kabul ettikleri şeklinde iki farklı insan unsuru ortaya çıkmaktadır.  
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olan ikili bir yapı ortaya çıkarmıştır. Allah, insana 

iki değer sistemi, iki yol, iki amaç, iki rehber, iki 

menzil, iki ahlak ve iki din göstermiştir:

“Biz ona ‘iki yol-iki amaç’ gösterdik.” (90/10), 

“Yolu(Sebil) doğrultmak Allah’a aittir, kimi (yol-

lar) ise eğridir.” (16/9), “Dedik ki: “… Ne zaman 

size benden bir hidayet gelir de, kim benim hida-

yetime uyarsa, onlar için ne bir korku vardır, ne 

de mahzun olacaklardır.” “Küfredip de ayetleri-

mizi yalanlayanlar ise; onlar, ateşin halkıdırlar 

ve orada süresiz kalacaklardır.”(2 Bakara 38-39; 

20/123)

İnsana iki yol, iki değer sistemi gösterilmiş ve 

fakat ona “Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz gü-

nah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham 

edene (ant olsun).”(91/8) denerek yolu ve değer-

leri, seçme hakkı tanınmış ve sorumluluk yüklen-

miştir.

Fatiha Suresinde, “Bizi dosdoğru yola(sırat-ı 

müstakim) ilet, kendilerine nimet verdiklerinin 

yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine 

değil.” (1/2-7) diye dua bunun için yapmakta-

yız. Fatiha’yı okurken ve benzer duaları yaparken 

Allah’ın irademizi kuvvetlendirmesini, şeytan ve 

taraftarlarının vesvesesine ve saptırma tehlikesine 

karşı bize destek ve yardımcı olmasını istemekte-

yiz.

İnsan seçeceği yola bağlı olarak ödüllendirile-

cek, mutlu ya da mutsuz olacaktır: “…Artık size 

benden bir yol gösterici gelecektir; kim benim hi-

dayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mut-

suz da olmaz.”(20/123)

Yolunu kaybeden, şaşırıp mayınlı araziye giren 

insanlığa Allah, rahmet ve merhamet sahibi olarak 

yol boyu Peygamberler göndermiştir. Peygam-

berlerin görevi, “bütün insanlara çağrıda bulun-

mak”, “yol göstermek”, “onlara Allah’ın ayetle-

rini okumak, açıklamak”, “gereğini yerine getir-

mek”, “onları arındırıp-temizlemek”, “onlara ki-

tap ve hikmeti öğretmek”, “vahyedilene sımsıkı 

tutunmak”, “insanların hevalarına uymamak, ve 

dosdoğru yol üzerinde kararlı bir şekilde bulun-

maktır”(62/2; 23/73; 42/13-15; 43/43; 36/3,4). 

Peygamberlerin görevi, “marufu (iyiliği) emret-

mek, münkeri (kötülüğü) yasaklamak”, “temiz 

şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılmak” ve 

insanların ağır yüklerini, sırtlarındaki zincirleri 

indirmektir.”(7/157).

Ayrıca yolunu kaybeden, şaşırıp mayınlı arazi-

ye giren insanlığa Allah, rahmet ve merhamet sa-

hibi olarak yol boyu Peygamberler aracılığıyla Ki-

taplar göndermiştir. Gönderilen kitaplar, “İnsan-

lar için hidayete”, “doğru yola”, “Allah’ın yoluna” 

çıkarmak için, “hak ile batılı birbirinden ayırmak 

için”(2/185), insanları karanlıklardan nura çıkar-

mak içindir” (14/1; 34/6; 46/3; 3/73; 55/2; 57/9).

Allah’a, Kitaplarına ve resûlüne iman eden-

ler de, “indirilen nuru izler”, “marufu (iyiliği) 

emreder, münkeri (kötülüğü) yasaklar,”(7/157). 

“Allah’ın dosdoğru olan yoluna (sırat-ı müstakîm) 

uyar”, “başka yollara(sırat) uymaz”, “insanla-

rı Allah’ın yoluna davet eder” ve “Allah yolunda 

gerektiği gibi cihat ederler”(6/153;12/108). İnkâr 

edenler de, bunun tam tersini yaparlar.

Tarihi süreçte ortaya çıkan bu ikili yapıyı aşa-

ğıdaki gibi özetleyebiliriz:

•	 İki Değer Sistemi: Hak/Tevhidi Değerler ve 

Batıl/Seküler Değerler

•	 İki	Yol:	Sırat-ı Müstakim/Hidâyet ve Şeytanın/

Tağutun Yolu/Dalâlet

•	 İki	 Rehber: Allah+Peygamber+Kitap ve 

Şeytan+Tağut

•	 İki	Kimlik: İman Edenler ve İnkâr Edenler

•	 İki	Ahlak	Sistemi: Güzel Ahlak ve Kötü Ahlak

•	 İki	Sistem: Vahye Dayalı(Tevhidi Değerlere) ve 

Hevaya Dayalı(Laik-Seküler Değerlere)

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

Tevhid dininin mensupları, Allah tarafından 
gönderilen Kitaplar ve Peygamberler tara-
fından açıklanıp hayata uygulanmış tevhidi 
değerlere iman ederler, onlara göre hayat-
larını tanzim ederler ve tevhidi değerlerin 
hâkimiyeti için mücadele ederler. Tevhidi 
değerler/hak değerler, Allah tarafından 
insanın hayatını tanzim etmesi için gönde-
rilmiş değerler olduğundan, insan genetiği 
ve fıtratına uygun, insan fıtratını koruyan, 
geliştiren ve besleyen değerlerdir. Bu neden-
le insanı kurtuluşa ve mutluluğa götürürler.
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•	 İki	Din: İslâm ve Şirk Dini

•	 İki	Kültür	ve	Medeniyet: İslâm Kültür ve Me-

deniyeti, Laik-Seküler Kültür ve Medeniyeti

•	 Varılacak	İki	Menzil: Cennet ve Cehennem

İnsanların bütün tutum, tavır ve davranışları 

bu ikili sisteme, bu ikili sistem arasındaki müca-

deleye göre şekillenmektedir. Bu ikili sistem ara-

sındaki ilişkiyi şekillendiren en önemli unsur, et-

ken değerlerdir.

Değerler Nedir?

En genel halde değeri, İnsanın davranışla-

rında, duygularında, yaşantısında önem verdi-

ği, vazgeçilmez kabul ettiği idrak, duygu ve bil-

gilerden oluşan bir kıymet olarak tanımlayabili-

riz. Değerlerin tümü, bir insan için aynı öneme 

haiz olmadığı gibi farklı insanlar için de aynı öne-

me haiz olmayabilirler. O nedenle değerler, Ana 

Değerler/‘Temel Değerler’/‘Yüksek Değerler’/Birin-

cil Değerler ve ‘Araç Değerler’/’İkincil Değerler’ 

olarak iki ana sınıfta ele alınmaktadırlar.1

Bize göre temel değerler, tarihi süreç içerisin-

de değişmeyen zamandan, mekândan bağımsız, 

tüm insanların menfaat ve mutluluğunu, kurtulu-

şunu sağlayan, insan fıtratına uygun değerlerdir. 

Araç-değerler ise, toplumsal şartların bir gereği 

olan ve fertlerin çıkar ve yararını ilgilendiren, za-

man ve mekâna göre değişebilen değerler2. Temel 

değerler, araç değerlere bir çerçeve çizerek onların 

alanını belirler. Değerlerin en önemli fonksiyonu, 

hayatı şekillendirmede belirleyici olmalarıdır. De-

ğerler yaşamı şekillendirdikleri için dışa yansımak 

zorundadırlar. Değerlerin dışlaşma şekillerine 

“norm(kural)”, normların da dışlaşma biçimle-

rine	“kurum”	denmektedir.	‘Kurumlar,	toplumsal	

ihtiyaçların temeldeki değer ve normlara göre 

şekillenişidir”.3

Bu aşamada cevaplandırılması gereken soru-

lar, Değerler nedir? Önemleri nereden kaynaklan-

maktadır? 

Değerler sistemi nasıl ve kim tarafından inşa 

edilebilir? Bir şeyin, bir olayın, bir uygulamanın 

veya bir yaşam biçiminin arzu edilebilir, temiz, 

güzel, iyi, doğru veya arzu edilemez, kirli-pis, 

çirkin, kötü, yanlış olduğunu nasıl anlayacağız? 

Hangi davranış ve düşünce şekli doğru, güzel, iyi 

ve/veya temizdir? Hangi davranış ve düşünce şek-

li yanlış, çirkin, kötü ve/veya kirli-pistir? Hangi 

haller ahlaki, hangileri ahlaksızlıktır? İnsanların 

bizatihi kendileri ile ailesi ile çevresi ile toplum ile 

ve gelecek nesillerle olan münasebetlerindeki ölçü 

ne olmalıdır? İnsan yapısı ile değerler arasında bir 

ilişki var mıdır? Değerlerin insan yaşamında ki 

etkisi nedir veya ne olmalıdır? Değerler sistemi-

ni kimin koyma hakkı vardır? Eğer her bir ferdin 

değer koymaya hakkı varsa, kapasitesi varsa, bu 

değerlerin tüm insanlar için geçerliliği ne ola-

caktır? Ortaya konan değerlerin, tüm insanların 

davranışına, menfaatine uygun, objektif, optimal 

değerler olduğuna ilişkin kesin kanıtımız nedir, 

ne olmalıdır? Böyle bir kanıt, bir belge sunabi-

lir miyiz? Ortaya attığımız değerlerin “evrensel 

ve tüm insanlık için geçerlidir” denebilmesi için 

gerek ve yeter koşullar nelerdir? Değerlerle ilgili 

toplumsal mutabakat nasıl sağlanacaktır? Bu gün-

kü değerlerimizin sosyal ve tarihi kökleri nedir? 

Tarihi süreçteki değerler sisteminin oluşumu ve 

değişimi nasıl olmuştur? Değerlerin sosyal, siya-

sı, ekonomik, kültürel yapılarla etkileşimi nedir? 

Farklı değerler arasında ilişki nasıl olmaktadır?

Farklı toplumlar, farklı kültür ve medeniyetler 

arasında değerler açısından benzerlik ve farklılık-

lar var mıdır? Bu ve buna benzer sorulara din ve 

felsefe cevap vermektedir.

Tevhid dininin mensupları, Allah tarafından 

gönderilen Kitaplar ve Peygamberler tarafından 

açıklanıp hayata uygulanmış tevhidi değerlere 

iman ederler, onlara göre hayatlarını tanzim eder-

ler ve tevhidi değerlerin hâkimiyeti için mücadele 

ederler. Tevhidi değerler/hak değerler, Allah tara-

fından insanın hayatını tanzim etmesi için gön-

derilmiş değerler olduğundan, insan genetiği ve 

fıtratına uygun, insan fıtratını koruyan, geliştiren 

ve besleyen değerlerdir. Bu nedenle insanı kurtu-

luşa ve mutluluğa götürürler.

Şirk dininin mensupları ise, Allah’ı, peygam-

berleri, kitapları ve ahreti göz önüne almadan sa-

dece ve sadece insan aklının ürettiği değerlere ina-

nır ve ona göre hayatlarını tanzim eder ve seküler 

değerlerin iktidarı için mücadele ederler. Şirk Dini 

Değerleri/Batıl/Seküler Değerler, insan genetiğine 

ve fıtratına ters değerler ihtiva ettiklerinden dolayı 

insanı bunalıma sürükler ve mutsuz ederler.
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Melez Değerler

Tarih, yukarıda ifade ettiğimiz birbirinin zıddı 

olan ikili sisteme göre şekillenmiştir. Bu ikili sis-

temde en temel soru, bu iki sistemin sahip olduğu 

değerlerin karışımı ile hibrit, melez bir değer sis-

temi meydana getirilebilir mi? Getirilirse ne olur? 

Değerler, insan hayatında kıymet ifade edip onu 

şekillendiren unsurlar olduğu için insan fıtratına 

uyanla uymayan değerlerin karışımı, insan da dü-

şünce ve davranış bozukluklarına sebebiyet verir. 

Melez	değerler,	sosyal	şizofreninin	temel	kayna-

ğıdır. Ne zaman nasıl davranacağı belli olmayan, 

tezatlarla dolu bir insan unsuru ve toplum ortaya 

çıkarır. Böyle bir durumu Kur’ân, hem bir sapma 

hem de sosyal şizofreni olarak nitelendirmektedir:

“Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi ina-

nırlarsa, kuşkusuz doğru yolu bulmuşlardır; yok 

eğer yüz çevirirlerse, onlar elbette bir (çelişki 

ve) aykırılık içindedirler.”(2/37)

Kur’ân’a göre Hakla Batılı harmanlayarak me-

lez değer sistemi meydana getirenler, imanla kü-

für arasında yeni bir yol arayanlar, kâfirlerin ta 

kendileridir:

“O kimseler ki ne Allah’ı tanırlar ne resûllerini 

ve o kimseler ki Allah’ı tanıdığını iddia edip 

resûllerini tanımayarak, Allah ile elçilerini birbi-

rinden ayırmak isterler Ve o kimseler ki “resûllerin 

bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz” derler, 

ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak 

isterler, İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendile-

ridir.”(4 Nisa 150-151).

Hz. Peygamber’in (s.) maruf ile münkerin ka-

rıştırılması ya da yer değiştirilmesinin iman eden-

ler için en şerli ve en tehlikeli bir durum oldu-

ğuna dikkat çektiğini göz önüne alırsak, melez 

değer sisteminin, Müslüman bir toplum için ne 

denli tehlikeli bir hal olduğunu daha iyi anlarız: 

(4786)- “Resûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir 

gün):

“Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın 

azdığı zaman haliniz ne olur?” diye sormuştu.

(Yanındakiler hayretle):”Ey Allah’ın Resûlü, 

yani böyle bir hal mi gelecek?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” buyurdu ve devam 

etti:

“Emr-i bi’lma’rufta bulunmadığınız, nehy-i 

ani’lmünker yapmadığınız vakit haliniz ne olur?” 

diye sordu.

(Yanındakiler hayretle):”Yani bu olacak mı?” 

dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve sor-

maya devam ettiler:

“Münkeri emredip, ma’rufu yasakladığınız za-

man haliniz ne olur?”

(Yanında bulunanlar iyice hayrete düşerek):”Ey 

Allah’ın Resûlü! Bu mutlaka olacak mı?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” buyurdular ve devam 

ettiler:

“Ma’rufu münker, münkeri de ma’ruf addettiği-

niz zaman haliniz ne olur?”

(Yanındaki Ashab): “Ey Allah’ın Resûlü! Bu 

mutlaka olacak mı?” diye sordular.

“Evet, olacak!” buyurdular.”

Ömer Hayam’ın (1100), bulunduğu dönemde-

ki toplumsal yaşantıyı ve davranışlarındaki anor-

mallikleri ifade eden aşağıdaki dörtlüğü, melez 

değer sisteminin neden olduğu sosyal şizofreniyi 

en güzel bir şekilde ifade etmektedir:

“Bir elde kadeh bir elde Kur’ân

Bir helaldir işimiz bir haram

Şu dönüp duran kahpe dünyada

Ne tam kâfiriz ne tam Müslüman”

Türkiye’nin Lozan Antlaşması ile birlikte Mil-

lete rağmen devlet eliyle başlattığı, Batının laik-

seküler değerleri merkezli Medeniyet değiştirme 

projesi sonucunda (AB Uyum Yasaları), laik- se-

küler değerler, milletin sahip olduğu İslâm kül-

tür ve medeniyet değerlerini tamamıyla tasfiye 

edememiş; İslâm kültür ve medeniyet değerleri 

de, Batı kültür ve medeniyet değerlerinin millete 

sirayet etmesini engelleyememiştir. Bunun sonu-

cunda laik-seküler değerlerle Tevhidi değerle-

rin karışımı sonucu melez değerler meydana 

gelmiş ve bu da, sosyal şizofreniye sebebiyet 

vermiştir. Ne zaman, nasıl ve ne yapacağı belli 

olmayan yeni bir insan unsuru ortaya çıkmıştır. 

Yukarıdaki Ömer Hayam’ın dörtlüğünü bugüne, 

aşağıdaki gibi uyarlayabiliriz:
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Bir elde laiklik bir elde İslâm

Bir helaldir işimiz bir haram

Şu dönüp duran fani dünyada

Ne tam laikiz ne tam Müslüman

O nedenle Hakla Batılın karışımı Hak değildir. 

Marufla münkerin karışımı maruf değildir. Helalle 

haramın karışımı helal değildir. Hasene ile seyyie-

nin karışımı hasene değildir. Tayyib ile habisin ka-

rışımı tayyib değildir. Tahir/tezkiye ile rics’in karı-

şımı tahir/tezkiye değildir. Adalet ile zulmün karı-

şımı adalet değildir. Bu karışımla ortaya çıkan me-

lez değer sistemi, batıl, münker, seyyie, rics ve zü-

lümdür. Bugün Türkiye’deki bunalımın en büyük 

nedenidir.

Hak ve Batıl yolun yolcuları arasındaki mü-

cadele, sınırsız ve topyekûn olup kıyamete ka-

dar devam edecektir. Bu iki insan unsuru ara-

sındaki mücadelede, barış dönemleri, geçici 

dönemlerdir. Hz. Peygamber’in aşağıdaki hadi-

si, bunu en veciz bir şekilde ifade etmektedir:

“Ey insanlar! Sizler sulh ve sükûnet devrinde-

siniz. Zaman süratle ilerliyor. Görüyorsunuz gece 

ve gündüz her yeniyi eskitiyor. Her uzağı yakın-

laştırıyor, her va’di gerçekleştiriyor. Öyleyse, gele-

cekteki mücadeleler için hazırlanın. (Sulh ise) ya-

kında miadı dolacak olan bir hazırlanma devre-

sidir. Karanlık geceler gibi işler karıştığı zaman 

Kur’ân-ı Kerim’e sarılınız. Çünkü o, şefaat eden 

ve şefaati kabul edilendir. Kendisine uymayanların 

yenilmeyen hasmıdır”4

Ümmet şuurunun yeniden inşası için geçen 

yazıda sorduğumuz 18 soru, bu ikili genel yapı-

ya uygun olarak cevaplandırılmalı ve verilen ce-

vapların gereği yapılmalıdır. Bu ikili yapının her 

biri, kendi içerisinde tek bir çizgi olmayıp güneşin 

yedi rengi gibi bir tayfa, bir spektruma sahiptirler.

Kur’ân ve Sünnete göre her bir yapının insan 

unsurları, kendi uzaylarında, kendi aralarında, 

bir Cemaat, Ümmet, Hizip, Millettirler. Birbirleri-

nin Velisi, Halili(dost), Bitane(Sırdaş), Kardeşidir-

ler, birbirlerindendirler. Ancak Hak yolun yolcu-

ları ile Batıl yolunun yolcuları arasında böyle 

bir ilişki ve etkileşim söz konusu değildir. Üm-

met şuurunun yeniden inşası için iman eden-

ler, öncelikle bu gerçeğin şuuruna varmaları, 

ona göre düşünüp ona göre davranmaları ge-

rekmektedir. Bugün Türkiye’nin Batı ile iliş-

kilerinde yaşadığı şoklar, bu gerçeği zamanın-

da görememesinden kaynaklanmaktadır. O ne-

denle Ümmet şuurunun yeniden inşa edilebilme-

si için iman edenlerin birbirlerinin velisi oldukla-

rı gerçeğini görmeleri ve bunun gereğini yapma-

ları tarihi bir sorumluluktur. Öyleyse Veli kavra-

mı kapsamında iman edenleri bekleyen sorumlu-

luklar nelerdir?

Veli, Velâ ve Velâyet

‘Velî’ kelimesinin kökü ‘velâ’dır. Bunun mas-

darı da ‘velâyet’tir. Velâ ve velâyet, sözlükte, “ara-

da bir şey bulunmadan bitişiklik, yan yana olma 

ve yaklaşma” mânâsına gelir. Bu anlamdan hare-

ketle ‘velâyet’ kavramına; “arkadaşlık, yardımda, 

inançta tam bir yakınlık” anlamları verilmektedir.5

Rağıb’a göre Veli kelimesinin esas kökü, velâ 

kelimesidir. Velâ ve velâyet, “zaman, mekân, din, 

inanç, itikat, değer, arkadaşlık, dostluk, sırdaşlık, 

bağlılık ve nisbet bakımından arada bir şey bulun-

madan tam bir yakınlık, bitişiklik, yan yana oluş” 

23 Kasım 2013’ü 24 Mayıs 2016’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

Allah’ı yok saymış bir Türkiye sistemi, bir örümcek yuvası olarak, bunalımın, huzur-
suzluğun, çatışmanın ana sebebidir. Milli değildir ve de yerli değildir. İslâm coğrafya-
sındaki birçok ülkede durum bundan farklı değildir. O nedenle genel olarak İslâm coğ-
rafyasındaki sistemlerin, özel olarak da, Türkiye’nin sistem sorunu tartışmaya açılma-
lı ve kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza uygun bir şekilde yeniden yapılandırılma-
lıdır. İslâm coğrafyasındaki yangını söndürmenin gerek şartlarından biri, Kur’ân ve 
Sünnet merkezli, birbirinin velisi olan bir toplum inşa etmek ise yeter şartlardan biri 
de, kültür ve medeniyet kodlarımıza uygun olarak bir sistemin yeniden inşa edilme-
sidir.
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anlamındadır6. “İki şey arasında kendilerinden ol-

mayanın bulunmaması” demektir.7 Aynı kökten 

gelen ‘vilâyet’, yardım(nusret); ‘velâyet’ ise, “bir 

işi yüklenme, emirlik, riyâset (yönetim ve yetki), 

yardım işini üzerine alma, destek olma” anlamla-

rına da gelir. İçerisinde sevgi manasını da barın-

dırmaktadır. Fahreddin er-Râzî’ye göre Velî keli-

mesinin ıstılâhî manası, “insanın menfaati ve elde 

etmek istediği amaç doğrultusunda işlerinin yo-

lunda gitmesine vesile olabilecek şeyleri üstlenen 

kimse demektir”.

Velî kelimesinin mastarı olan “Velâyet” keli-

mesi, Kur’ân’da sadece iki yerde geçerken bu kav-

ramdan türeyen “Velî” kelimesi 24’ü tekil, 62’si “Ev-

liya” şeklinde çoğul olmak üzere toplam 86 ayette 

geçmektedir. Veli kavramı 13 ayette Allah’ın rah-

met ve yardımla ilgili bir ismi olarak “Allah’ın Rab 

ve iyi kullarına dost, koruyucu, koruyup kollayan 

ve yardımcı oluşu” anlamlarında yer almaktadır. 

Bazı ayetlerde Veli kelimesi, mürşid(yol gösterici), 

vâli(koruyucu), şefî’(şefaatçı) ve hamid(övgüye la-

yık, öven) vâkî(koruyucu) sıfatları ile birlikte kul-

lanılmaktadır.8 Bazı ayetlerde mirasçı, temsilci, 

efendi ve layık anlamlarında kullanılmaktadır.9

Tevellâ kelimesi ise “uzaklaşma, yüz çevir-

me, sırt dönme” anlamlarına gelmektedir. Mevla 

kelimesi, “bir başkasının işine veli olan, ona baş-

kasından daha layık olan” anlamındadır.10 Dola-

yısıyla veli olmakla, yardımcı, koruyucu, şefaat-

çi olmak arasında derin bir bağ bulunmaktadır. 

Veli olmak, muhatap kişi üzerinde bir yetki ve hak 

sahibi olmayı gerektirmektedir. Ancak bu hak ve 

yetki, muhataba tahakküm etmeye yol açan bir 

yetki ve hak olmayıp tam tersine her bakımdan 

onun iyiliğini istemeye, onun iyiliği için çalışma-

ya ve onu doğrultmaya dönük bir hak ve yetkidir. 

Sıcaklık, dostluk, yakınlık, yardımseverlik ve sır-

daşlık içeren bir hak ve yetkidir.11

Kur’ân’da Veli Kavramının Anlam Alanı
(Semantik Alan)

“Velâyet” ve onun türevleri olan “velî” ve 

“mevlâ” kavramlarının Kur’ân’da kullanıldı-

ğı bütün yerlerde, dost, sırdaş, yardımcı, taraf-

tar, hâkim, vâli, yönetici, koruyucu, sahip ve gö-

zeten, yol gösterici, aydınlatıcı, mürşit, şefaat 

eden, koruyucu ve yücelten gibi sıfatlarla birlik-

te kullanılarak velâyetin ilişkili olduğu kavram-

lara dikkat çekilmektedir. Bu nedenle Veli keli-

mesinin, Kur’ân’da etkileştiği kavramlarla mey-

dana getirdiği bir semantik alan vardır ve bu ala-

nın merkezinde Allah ve iman kavramı yer al-

maktadır. Bu semantik alan içerisinde Veli keli-

mesi, hubb(sevgi), bitane(sırdaş), halil(dost), 

nusret(yardım), nâsır(yardımcı); zahr(arka 

veya sırt), zâhir(destekçi); halîf(müttefik), ant-

laşma, hılf(dost, dostluk); ensâr (yardımcı); 

a’vân(yardımcılar); velîce(sırdaş) kavramları ile 

etkileşim içerisindedir. Velayetin zıddı, adavet ol-

duğundan veli kavramının oluşturduğu semantik 

alanda adavet kavramı da yer almaktadır.

Veli kavramının, bu geniş etkileşim ağından 

dolayı Müslümanlar için özel bir önemi vardır. 

Veli	 kavramı, bir taraftan Allah ile olan ilişkile-

re bir boyut ve çerçeve kazandırırken; diğer ta-

raftan insanlar arasındaki ilişkilere, iman, değer, 

hak ve batıl merkezli bir boyut getirmektedir. Her 

iki ilişkide de çift yönlü bir etkileşim mevcuttur. 

Allah’tan insana doğru ve insandan Allah’a doğ-

ru çift yönlü ilişkide, Allah’ı veli kabul edenler ile 

Allah’ın dost kabul ettikleri şeklinde iki farklı in-

san unsuru ortaya çıkmaktadır. Veli kelimesinin 

insanlar arasındaki ilişkilerde ki etkileşimi, iman 

eksenli olup gerek iman edenlerle etmeyenler ara-

sında ve gerekse her iki grubun kendi içerisindeki 

ilişkilerde etkileşimi iki yönlüdür.

Bu sebeple Veli kavramının bu iki eksenli etki-

leşim ağını, daha yakından incelemek ve günlük 

hayattaki karşılığını bulmak çok daha anlamlıdır.

Velayet Allah’ındır ve Veli Ancak Allah’tır

Allah Teâlâ’nın isimleri arasında yer alan “el-

Velî”, “yardım eden, Âlemin ve mahlûkâtın işle-

rini deruhte eden ve onları yerine getiren mana-

sına” gelirken; Allah’ın isimlerinden olan ve aynı 

kökten gelen “el-Vâlî” de “bütün eşyanın mâliki 

ve mutasarrıfı demektir”. Bu bağlamda Allah, ge-

nel olarak tüm canlılar için özel olarak da iman 

edenler için velidir.

Allah’ın genel olarak insanların yegâne ve tek 

velisi olduğunu belirten Ayetlerde dikkat çeken 

nokta, insanların zor, sıkıntılı olduğu dönemler-

de, bu gerçeği kabullenmeleri ve Allah’a sığınmak 
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istemeleridir. Bazı ayetlerde de böyle dönemler 

hatırlatıldıktan sonra insanlara hitaben “velile-

rinin yalnızca Allah olduğu”, “Allah’tan başka 

velinin” olmadığı hatırlatılmaktadır(2 Bakara 

107, 6 En’am 14, 51, 70; 9 Tevbe 116; 13 Ra’d 

11; 18 Kehf 26, 44; 32 Secde 4; 42 Şura 9, 28). 

Rablerine karşı yalan söyleyenlerin, Allah’ın yo-

lundan engelleyenlerin de, Allah’tan başka velileri 

de yoktur(11 Hud 20). Kullar, gerçek hak olan 

Mevlalarına döndürüleceklerdir (6 En’am 62; 10 

Yunus 30). Allah’a davet edene icabet etmeyenin 

de, Allah’tan başka velisi yoktur (46 Ahkaf 32). 

Hesap gününde tüm insanların yegâne ve tek veli-

si Allah’tır(44 Duhan 41).

Kur’ân ayetlerinde dikkat çeken bir nokta da 

insanların Allah’tan başkasını veli edinmesinde, 

veli edinmelerinin gerekçesi olarak veli edindik-

leri şeylerin kendilerini Allah’a yaklaştıracaklarına 

olan inançlarıdır(39 Zümer 3).

Allah’ın Velisi Olduğu Özel İnsan Unsurları

Yukarıda, Allah’ın tüm insanların, ister kabul 

etsinler ister etmesinler, yegâne ve tek velilerinin 

Allah olduğu belirtilmiştir. Bu, tüm insanlara ya-

pılan bir uyarı, bir çağrı ve bir davet olarak de-

ğerlendirilmelidir. Allah’ın veli olmasının nimet-

lerinden yararlanmanın yolunu Allah, iman etme-

ye bağlı kılmıştır. Bu bağlamda yukarıdan aşağıya 

doğru olan ilişkide Allah’ın Velisi/Mevla’sı olduğu 

insan unsurları, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

1- Allah Müminlerin Velisi/Mevlasıdır (2 Ba-

kara 257; 3 Âl-i İmran 68, 149-150; 5 Maide 55-

56; 6 En’am 62, 127; 8 Enfal 39-40; 9 Tevbe 51; 

10 Yunus 30; 22 Hacc 78; 47 Muhammed 11; 66 

Tahrim 2)

2- Allah Müttakilerin Velisi/Mevlasıdır (45 Ca-

siye 19)

3- Allah Salihlerin Velisi/Mevlasıdır ( 7 Araf 196)

Yukarıda geçen ayetlerin bir kısmında Allah’ın 

veli oluşunun hatırlatıldığı durumlar, iman etme-

yenlerin müminler üzerindeki baskı ve şiddetini 

artırdığı durumlardır. Böyle durumlarda, Allah’ın 

Veli ve Mevlalarının olduğunu hatırlamaları ile 

sabretmeleri, direnmeleri, mücadele azim ve şu-

urlarını artırmaları istenmektedir. Bir yönüyle 

kendilerine moral verilmekte, motivasyonları ar-

tırılmaktadır. Bazı yerlerde de Veli olarak Allah’ın 

yeteceği, kâfi geleceği ifade edilmektedir(4 Nisa 

45).

Allah’ın Veli Kulları (Allah Dostları)

Burada ilişki, aşağıdan yukarıya doğru özel 

bir yönelme ile Allah tarafından dost kabul edi-

lenlerle ilgilidir. Burada kast edilen insan unsuru, 

Kur’ân ve sünneti referans alarak belirtilen ölçüle-

re göre hayatını yaşayan, İslâm’ın hâkimiyeti için 

üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren, infak 

eden, namazında hassas davranan, zekâtını gereği 

gibi veren, verdiği sözü tutan, zorda, darda ve sa-

vaş anında sabreden muttakiler ve birr ehli olan-

lardır(10 Yunus 62-64; 8 Enfal 34; 2 Bakara 177).

Allah’ın	Veli	Olmayacağı	İnsanlar

Allah genel olarak insanların özel olarak da 

İman edenlerin velisi iken, Allah, iman etmeme 

ve zülüm düzleminde bazı insanların velisi olma-

yacağını Kur’ân’da açıklamaktadır:

1- Allah kâfirlerin velisi değildir (48 Fetih 22; 33 

Ahzab 64-65)

2- Allah münafıkların velisi değildir (9 Tevbe 74; 

33 Ahzab 17)

3- Allah zalimlerin velisi değildir (42 Şura 8, 46, 

241; 11 Hud 20)

4- Allah zulme eğilim gösterenlerin velisi değildir 

(11 Hud 113)

5- Allah çağrıyı reddedenlerin velisi değildir (46 

Ahkaf 32)

6- Allah sapıkların velisi değildir (42 Şura 44; 18 

Kehf 17; 17 İsra 97)

7- Allah heva ve hevesine uyanların velisi değildir 

(13 Ra’d 37; 2 Bakara 120)

8- Allah kötülük yapanların velisi değildir (4 

Nisa 123)

9- Allah müstekbirlerin velisi değildir (4 Nisa 

173; 45 Casiye 7-10)

İman-İnkâr Düzleminde Velilik

İnsanlar, İman etme ve etmeme düzlemin-

de iki ana sınıfa ayrılmaktadır. Bu durumda veli 

kavramı çerçevesinde bir analiz yaptığımızda dört 

farklı durumla karşılaşmaktayız:

1- İman edenler birbirlerinin velileridir (5 Ma-

ide 55-56; 6 En’am 62, 127; 7 A’raf 196; 8 Enfal 

34, 72; 9 Tevbe 71; 10 Yunus 30)
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2- Küfredenler birbirlerinin velileridir (8 Enfal 

72)

3- Zalimler birbirlerinin velileridir (45 Casi-

ye19)

4- İman edenlerin veli edinmemesi gereken in-

san unsurları vardır

İman	Edenler	Birbirlerinin	Velileridir

Kur’ân’da İman edenlerin birbirine veli olma-

sı, Allah ve O’nun Resûlü sıralamasından sonra 

3. sırada zikredilmektedir(5 Maide 55-56). Ayrı-

ca iman edenlerin birbirlerini veli edinmelerinin, 

“galip gelme” ve “Allah’ın taraftarları” ifadeleri 

ile birlikte zikredilmiş olması, konunun öneminin 

bir başka boyutudur.

Cinsiyet düzleminde Mümin erkeklerle mü-

min kadınlar da birbirlerinin velileri olup iyiliği 

emredip kötülükten sakındırmakla görevlendiril-

mişlerdir(9 Tevbe 71). Dolayısıyla tebliğin neden 

olacağı gerilim ya da çatışma durumunda, kadın 

ya da erkek tüm müminlerin birbirinin velisi ol-

duğu gerçeğinden hareketle birbirlerine sahip çık-

maları ve birbirlerini savunmaları ve korumaları 

istenmektedir. Takva düzeyleri farklı olsa bile sa-

lihler, birr ehli ve muttakiler de müminlerin veli-

leridirler(7 A’raf 196, 8 Enfal 34, 72)

Buradaki çerçeveye göre bugün İslâm coğ-

rafyasında birbirleriyle savaşan Müslümanla-

rı, nasıl konumlandırmalıyız? Allah’a ve ahiret 

gününe iman edenlerin Veli kavramı çerçevesinde 

sorumluluklarını hatırlamaları ve gereğini yapma-

ları gerekmez mi? Öyleyse ey savaşan taraflar, bu 

savaşı durdurun.

İman	Edenlerin	Veli	Edinmemesi	Gerekenler

Kur’ân’ın konu kapsamında üzerinde hassasi-

yetle durduğu bir konu, iman edenlerin birbirle-

rini veli edinmeleri iken; diğer bir konuda, iman 

edenlerin, bazı insan unsurlarını veli edinmeme-

leridir. İman edenlerin veli edinmemesi gereken 

insanları, aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

•	Allah’tan	başkasını	veli	edinenler (7 A’raf 3; 29 

Ankebut 41; 42 Şura 6, 9; 25 Furkan 18)

•	Kâfirler (3 Âl-i Imran 28; 4 Nisa144; 5 Maide 

57; 8 Enfal 73; 9 Tevbe23, 24; 18 Kehf 102)

•	Ehli	Kitab-Yahudi	 ve	Hıristiyanlar (3 Âl-i İm-

ran 100; 5 Maide 51, 57, 80-82; 60 Mümte-

hine 7,8)

•	Allah’ın	gazabına	uğrayanlar (58 Mücadele14; 

60 Mümtehine 13)

•	Allah’ın	düşmanları (60 Mümtehine 1,2; 58 Mü-

cadele 22)

•	Müminlerin	düşmanları (60 Mümtehine 1)

•	Putlar (13 Ra’d 16; 22 Hacc 13; 39 Zümer 3)

•	Münafıklar (4 Nisa 88-91, 139-140)

•	Müminlere	karşı	savaşanlar	ve	yurtlarından	çı-

karanlar (60 Mümtehine 8, 9)

•	Zalimler (43 Casiye 18-19)

•	Hicret	etmeyen	müslümanlar (4 Nisa 75; 8 En-

fal 72)

•	 Şeytan (3 Âl-i İmran 175; 4 Nisa 76, 119; 6 

En’am 121; 7 A’raf 30; 16 Nahl 63, 99,100; 18 

Kehf 50; 19 Meryem 44,45; 22 Hacc 4)

Bütün bu ayetleri ele alıp burada incelemek bu-

rada mümkün olamayacağı için kardeşlerimizin, 

ayetleri okuyup dersler çıkarması yararlı olacaktır. 

Ancak burada da aşağıdaki soruları sormamız ya-

rarlı olacaktır: Bu çerçevede bugün savaşan taraf-

ların durumu nedir? Kim kimin yanındadır? Kim 

kime karşı savaşmaktadır? Yahudi-Hıristiyanları 

Veli edinenler kimlerdir? ABD’nin “Model ortak” 

olarak kabul edilmesi ne derece doğrudur? Bu sa-

vaşın, gelecek nesillere bedeli ne olacaktır? Bu sa-

vaşın, ülkeye, millete ve tüm dünya Müslüman-

larına maliyeti nedir ve ne olacaktır? Bu ve buna 

benzer soruları, herkes, her yapı, her tarikat, her 
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mezhep, her cemaat/hareket kendine sormalı ve 

cevaplarını, duygusal davranmadan, hesap günü-

nü göz önüne alarak adalet üzere vermeli ve gere-

ğini yapmalıdır!

Bugün İslâm coğrafyasında savaşan tarafların 

hiçbiri, kendisini yukarıdaki insan unsurlarından 

hiçbirine dâhil etmeyeceğine göre bu savaşın an-

lamı nedir? Allah’a ve ahiret gününe iman eden-

lerin Veli kavramı çerçevesinde sorumluluklarını 

hatırlamaları ve gereğini yapmaları gerekmez mi? 

Öyleyse ey savaşan taraflar, bu savaşı durdurun!

Örümcek Yuvası ve                                               
İslâm Coğrafyasındaki Sistemler

Genel olarak tüm müminler, birbirlerinin veli-

si olmasına karşılık, iman edip cihat edenlerin ve 

cihadın riskini üstlenenlerin arasında özel bir hu-

kuk vardır. Enfal suresinin 72. ayeti, veli kavramı 

çerçevesinde Müminleri iki ana sınıfa ayırmakta-

dır: 1- İman edip cihat eden ve cihadın neden ola-

bileceği tüm tehlikeleri üstlenenler. 2- İman edip 

hicret etmeyenler ve cihat için hiçbir risk üstlen-

meyenler.

Birinci gruptakilerin birbirlerinin velisi oldu-

ğu ifade edilirken; birinci gruptakiler ile ikinci 

gruptakiler arasında velilik çerçevesinde bir iliş-

ki olmadığı, değişik ihtimaller dile getirilerek ifa-

de edilmektedir. Bu ayrıştırma, cihat edenleri, on-

ların hukukunu ve çizdikleri stratejiyi korumakla 

alakalıdır. Ancak Enfal 73’te “Küfredenler	birbir-

lerinin velileridir. Eğer siz birbirinize yardım et-

mez ve velisi olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve 

büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” Denerek bu 

ayrışma, onaylanmamakta ve yeryüzünde var olan 

fitne ve fesadın müsebbibi olarak İman edenlerin 

bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı gösterilmektedir.

Öyleyse İslâm coğrafyasındaki fitne ve fesa-

dın varlığı ile Müslümanların parçalanmışlığı ara-

sında doğrudan bir ilişki vardır. Bunu bugünün 

Müslümanları, öncelikle Türkiyeli Müslümanlar 

göz önüne almak zorundadır. Bugün yaşanan ça-

tışmayı durdurmak için sorumluluk üstlenmek ve 

taraflara adalet merkezli bir çağrı yapmak zorun-

luluğu vardır.

Öyleyse Ey savaşan taraflar, bu savaşı durdu-

run! Bugün Türkiye başta olmak üzere İslâm 

coğrafyasında varolan gerilimin, huzursuzlu-

ğun, fitne ve fesadın bir sebebi, Müslümanların 

birbirlerini veli edinmemek suretiyle bölün-

müş, parçalanmış olmaları iken; diğer bir se-

bebi de, “Allah’tan başkasını veli edinmiş” bir 

sistemi kabul edip içselleştirmeleridir. Allah, 

Allah’tan başkasını veli edinen yapı, sistem ve 

toplulukları örümceğin yuvasına benzetmekte-

dir:

“Allah’ın dışında başka veliler edinenlerin ör-

neği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. 

Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı örümcek 

evidir; bir bilselerdi.”(29 Ankebut 41).

Niçin Allah, Allah’ın dışında ev edinmekle 

örümcek yuvası arasında bir ilişki kurmaktadır? 

Kur’ân’ın nazil olduğu dönemdeki toplum göz 

önüne alındığında, örümceğin kurduğu fiziksel 

yuvanın çok zayıf olduğu söylenebilir. Belki de sa-

habe bunu, örümceğin ağlarının zayıflığı şeklinde 

anlamış ve yorumlamıştır. Ayetin sonundaki “bir 

bilselerdi” ifadesi ise, ayette görünenin dışında 

başkaca derin bir anlamının olduğuna işaret et-

mektedir.

Örümceğin iplikleri zannedildiği gibi zayıf 

değildir. Örümceğin ipliği, aynı incelikteki çelik 

iplikten 3-4 kat daha hafif iken; 4-5 kat daha fazla 

çekme, gerilme kuvvetine dayanmaktadır. Öyley-

se ayet, daha farklı bir özelliğe dikkat çekmek iste-

mektedir. Ne olabilir bu? Bazı örümcek türlerinde 

çiftleşme dönemlerinde, dişi örümcek, çiftleşme 

sürecinde erkek örümceği yavaş yavaş yiyerek öl-

dürmektedir. Doğan yavrulardan güçlü olanlar da 

zayıfları öldürüp yemektedir.

Öyleyse ayetteki gizli anlam, Allah’tan başka-

sını veli edinmiş tüm sistemler, yapılar, organi-

zasyonlar ve toplum kesimlerinde, fitne, fesad, 

kavga, çatışma, bunalımın kaçınılmaz olarak mey-

dana geleceği ile ilgilidir.

Sonuç: Veli Olma Kapsamında Bugünkü Ta-

rihi Sorumluluk Şer İttifakına Karşı Bir Birle-

şik Cephe Hareketi

Lozan’da Hayım Nahum Doktrinine ve Batı 

Kültür ve medeniyet değerlerine göre kurulmuş, 

Allah’ı yok saymış bir Türkiye sistemi, bir örüm-

cek yuvası olarak, bunalımın, huzursuzluğun, ça-

tışmanın ana sebebidir. Milli değildir ve de yerli 
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değildir. İslâm coğrafyasındaki birçok ülkede du-

rum bundan farklı değildir. O nedenle genel ola-

rak İslâm coğrafyasındaki sistemlerin, özel olarak 

da, Türkiye’nin sistem sorunu tartışmaya açılmalı 

ve kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza uygun 

bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. İslâm 

coğrafyasındaki yangını söndürmenin gerek 

şartlarından biri, Kur’ân ve Sünnet merkezli, 

birbirinin velisi olan bir toplum inşa etmek ise, 

bunun yeter şartlardan biri de, kültür ve me-

deniyet kodlarımıza uygun olarak bir sistemin 

yeniden inşa edilmesidir. Bunun için Müminler, 

Kur’ân’ın “Ey İman edenler İslâm’a girin” çağrısına 

uygun davranmalı, kendi eksikliklerini, hatalarını 

gidermelidirler:

“Ey iman edenler, hepiniz topluca ‘barış ve 

güvenliğe’ İslâm’a girin ve şeytanın adımları-

nı izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşman-

dır.”(2/208)

Bunun	 için	 Müminler, Kur’ân’ın “Ey iman 

edenler İman edin” çağrısına uygun davranmalı, 

kendi eksikliklerini, hatalarını gidermelidirler:

“Ey iman edenler, Allah’a, Resûlü’ne, Resûlü’ne 

indirdiği Kitab’a ve bundan önce indirdiği kitaba 

iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, 

kuşkusuz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.”(4/136)

Bunun	 için	 Müminler, Kur’ân’ın “Ey iman 

edenler kalplerinizin yumuşama zamanı gelmedi 

mi?” çağrısına uygun davranmalı, kendi eksiklik-

lerini, hatalarını gidermelidirler:

“İman etmekte olanların, Allah’ın ve haktan 

inmiş olanın zikri için kalplerinin ‘saygı dolu bir 

korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi? On-

lar, bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra 

üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalple-

ri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlar-

dan çoğu da fasık olanlardı.”(57/16)

Bunun	 için	 Müminler, Kur’ân’ın “Ey iman 

edenler Allah’a ve Resûlü’ne ihanet etmeyin” çağ-

rısına uygun davranmalı, kendi eksikliklerini, ha-

talarını gidermelidirler:

“Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne ihanet 

etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etme-

yin.”(8/27)

Bunun	 için	 Müminler, Kur’ân’ın “Ey iman 

edenler”, “kâfirleri dost edinmeyin, izzeti (güç ve 

şeref) onların yanında aramayın” çağrısına uygun 

davranmalı, kendi eksikliklerini, hatalarını gider-

melidirler.

“Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinen-

ler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyor-

lar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah’a ait-

tir.”(4/139).

Unutmamak gerekir ki “Küfür tek bir mil-

lettir”. Öyleyse her türlü şer ittifakına karşı Bir 

birleşik cephe hareketi inşa edilmelidir.

Bunun için “Ey İman edenler”, “kötülükleri 

iyilikle uzaklaştırın ve birbirinizin velisi olun”:

“İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan 

bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görür-

sün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan 

kimse, sanki sıcak bir velin(dostun) oluvermiştir.” 

(41 Fussilet 34) 

Ya Rabbi, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı 

sabit kıl, Kâfirler, Zalimler, Münafiklar, Müfsitler, 

Fasıklar topluluğuna karşı bize yardım et!

Ya Rabbi, “Katından bize bir rahmet ver, işleri-

mizde doğru olanı kolaylaştır!”
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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)

S uriyeli sığınmacılar yaşa-

yan şehitlerdir. Bugün şe-

hit olmayanlar yarın veya erte-

si gün şehit olacaktır. Belki ölüm 

kamplarda, dikenli teller önün-

de, plastik mermiler ve göz yaşar-

tıcı gazlar içindeki zelil bir hayat-

tan daha merhametlidir. Her gün 

orada bir hikâye veya trajedi var. 

DAEŞ teröristlerinin köle edindi-

ği ve mülkiyetini el değiştirdikleri 

kızın hikâyesini okumuştum. Kı-

zın kardeşi öldürülmüş ve kızca-

ğız kardeşini gömmek için izin is-

temiş. Ancak yerli terörist karde-

şinin defnedilmeyi hak etmediği-

ni söylemiş ve cesedi o vaziyette 

bırakmış.

Terörist, kızı satın alıp yer al-

tındaki bir kilere hapsetmiş. Be-

lirli aralıklarla kıza uğruyormuş. 

Bir defasında kilere indiğinde kızı 

kendini asmış olarak bulmuş.

Suriye ve Irak’ta DAEŞ yöneti-

mi altındaki Suriyelilerin ve özel-

likle de kadınların sıkıntılarına 

dair iki, üç ve on hikaye aktara-

bilirim ancak hepsi de yukarıdaki 

hikayenin birer tekrarı. 

Burada duruyor ve okuyucuya 

Thebai kralı Oidipus’un kızı veya 

kardeşi Antigone’un kahramanı 

olduğu eski Yunan efsanesinden 

bahsediyorum. Efsaneye beni 

iten ise Suriyeli yönetmen Ömer 

Ebu Sade’nin Ürdün’ün başkenti 

Amman’da 24 Suriyeli sığınmacı 

kadının katıldığı “Truva Kadınla-

rı” tiyatrosuydu. 

Eski Yunan trajedisinin ekseri-

yeti annesini öldüren Electra’nın 

hikâyesi gibi birer mitolojidir. Yal-

nız Suriye trajedisi mitoloji değil 

gerçektir, tüm Arapların ve dün-

yanın gözü önünde yaşanmakta-

dır. 

Suriye’de yeni Grek trajedi-

sinin sürmesiyle birlikte rakam-

lar anlamsızlaştı. Türkiye’de 2,5 

milyon, Lübnan’da 1,1 milyon, 

Ürdün’de 650 bin ve Mısır’da 120 

bin Suriyeli sığınmacı bulunmak-

tadır. 7 milyon sığınmacı da ülke 

içinde başka bölgelere göç etmiş-

tir. 2011 başından bu yana ölen-

lerin sayısıyla ilgili en mütevazı 

rakam 250 bindir. Rakam bazı in-

sani yardım örgütlerine göre 400 

bine yükseliyor. 

Denizde kaç Suriyeli boğuldu? 

Bendeki rakamlar ve çoğunluğu 

BM rakamları 2014 yılında 5 bin 

kişinin, geçen yıl da 7 bin kişinin 

boğulduğuna işaret ediyor. Sadece 

1250 kişi Nisan ayında boğuldu. 

Her Suriye evinde taziye çadırı 

var. Suriye’de barışa dair her giri-

şim başarısız oldu ve Cenevre’deki 

yeni çabanın bir şeyler değiştire-

ceğini sanmıyorum. Ateşkes her 

gün ihlal ediliyor ve çekişen taraf-

ların tutumları birbiriyle çelişiyor. 

Suriyelileri selamete götürebilecek 

ortak bir zemin yok. 

Hatalı olmayı umuyorum an-

cak ümitlenmek için hiçbir sebep 

bulamıyorum. Rejim muhalif-

lerden teslim olmalarını istiyor. 

Muhalifler ise rejimin gitmesini. 

DAEŞ ve el-Kaide’nin başka kol-

ları terör çeteleridir. Onları Su-

riye hesapları içine almıyorum. 

Suriye’nin yeniden ayağa kalk-

ması için bu çetelerin yenilmesi 

ve yok edilmesi gerekiyor. 

Avrupalı sığınmacıların ço-

ğunluğu Suriyeliler. On binlerce 

Suriyeliyi kabul eden Almanya, 

İsviçre, İtalya ve Hollanda gibi 

ülkeleri selamlıyorum. Yalnız ben 

bu trajedinin son bulmasını, Su-

riyelilerin ülkelerine dönmesini 

istiyorum.  

(El-Hayat gazetesi 18 Nisan 2016)

Suriye Trajedisine Seyirci Kalıyoruz
Cihad EL-HAZİN

 ORTADOĞU'DAN



15

 Umran • Mayıs 2016

“Mısır’daki insan hakla-

rı savunucuları cezaevlerindeki 

mahkûmlara odaklanıyorlar an-

cak onların öldürdüğü kurbanlara 

(polis - asker) yoğunlaşmıyorlar.” 

Mısır içişleri bakan yardımcısı 

Ebubekir Abdulkerim’in Demen-

hur hapishanesindeki insanlık dışı 

şartlarla ilgili yöneltilen eleştirileri 

yorumlamak isterken kullandığı 

bu ifade beni beynimden vurdu. 

Zira bu adam içişleri yetkilile-

rinden defalarca duyduğumuz 

ifadeyi tekrarladı. Abdulkerim 

cezaevlerinde her şeyin “eksiksiz” 

olduğunu vurguladı. Sağlık koru-

ması mevcutmuş, hizmetler en iyi 

haldeymiş. Yemekler kıskanılacak 

düzeydeymiş ve sürekli başsavcı-

lığın kontrolü altındaymış. Ayrıca 

hapishanelerin kapıları ‘gerçekleri’ 

görmek ve güven duymak isteyen-

ler için açıkmış. 

Bir kamu yetkilisi olarak bu 

adam söylemesi gerekeni söyle-

dikten sonra insan hakları örgütle-

rine yönelik tepkisini dile getirdi. 

Savunmasında yeni bir şey yoktu 

ancak yeni olan saldırıya geçmesi 

ve ‘kurbanlar’ kartını kullanarak 

hukukçuları kınamasıydı. Hukuk-

çuları ve siyasi muhalifleri sustur-

mak için bu karta başvuruluyor. 

Hukukçular ve muhalefet çoğu za-

man öldürülen polis ve askerlerin 

haklarını hiçe saymakla ve verdik-

leri canları unutmakla suçlanıyor-

lar. Ben bu kartı, ağızlara gem vur-

mak ve asker yakınlarının duygu-

larını körüklemek için başvurulan 

ustaca bir hile olarak görüyorum. 

İçişleri bakanı yardımcısının 

kınaması ister kendi tasarrufu 

olsun ister Mısır cezaevlerinde 

yaşananlara yönelik gelen eleştiri 

dalgasıyla mücadele etme amaçlı 

yeni bir stratejiyi yansıtsın, bakan 

yardımcısının kınaması tartışılma-

sı gereken bir konudur. Çünkü 

cezaevindeki mahkûmların, polis 

ve askerlerin hepsi yaşama hakkı 

olan vatandaşlardır. Bu ikisinin 

haklarını savunmak, başkalarının 

haklarını hiçe saymak anlamına 

gelmez. Zira insan hakları örgütle-

ri kimlikleri veya tutumlarını göz 

önüne almaksızın tüm mazlumları 

savunurlar. 

Bu örgütlerin Sina ve Mısır’ın 

başka bölgelerinde asker ve poli-

se yönelik işlenen suçları kınama-

ları, kamu özgürlükleri veya ceza-

evlerindeki insanlara yönelik işle-

nen ihlalleri ortaya çıkarma görev-

lerini yerine getirmelerini engelle-

yemez. 

Siyasi davalardan dolayı ceza-

evlerinde bulunanlar ile asker ve 

polise karşı işlenen suçları birbi-

rine bağlamak keyfi bir yaklaşım 

ve   akla karayı birbirine karıştır-

maktır. Çünkü hukuk örgütle-

rinin savunduğu mahkûmların 

işaret edilen suçları işledikleri is-

patlanmış değildir. Hatta bazısının 

şiddetle bağlantısı olsa da hukuk 

onların hak ettikleri cezayı alması-

nı teminat altına alır. Bununla bir-

likte işkenceye maruz kalmalarına 

veya insanlık onurlarının çiğnen-

mesine göz yumulmamalı. 

Tutuklanan mahkûmlardan 

azımsanmayacak bir oran bu suç-

ları işledikleri için tutuklanmadı-

lar. Aslında bunlar hali hazırdaki 

siyasi çekişmenin kurbanlarıdır. 

Bu siyasi çekişme, kendileriyle 

hiçbir ilişkisi olmayan davalara 

sevk edilmelerine yol açtı. 

Asker ve polis ölümleriyle il-

gilenilmediği iddiası doğru değil-

dir. Zira toplum, medya ve dev-

letin tüm kurumları bu suçları 

kınamaktadır zaten. Şehitlere sa-

hip çıkmakta ve ailelerine kol ka-

nat germektedirler. Asıl korumaya 

ve insafa ihtiyacı olanlar polisin 

dağıttığı gösterilerde gelişigüzel 

tutuklanan insanlardır. Sadece bu 

kimseler değil, aileleri de zulme 

maruz kaldılar. Binlerce insan sa-

dece unutulmakla kalmayıp siyasi 

ve toplumsal olarak tecrit edilmiş-

tir. 

Ben yetkililerin kaybettikleri 

konularda savunma yapmalarına 

karşı değilim ancak bu yetkililerin 

insanların aklına saygı gösterme-

lerini ve onları aptal yerine koy-

mamalarını temenni ediyorum. 

(Eş-Şuruk gazetesi 11 Nisan 2016)

Mısır Hapishanelerinde Görülmesi Gerekenler
Fehmi HÜVEYDİ 

 ORTADOĞU'DAN
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D evletler birbirlerine kar-

şı ateşle oynarsa yangın bir 

devletten diğerine geçer. Bugün 

bu yangından kurtulanın közü ya-

rın yanmak için külün altından çı-

kacaktır. 

Devletler arasındaki ilişkile-

rin düzenlenmesi için tesis edilen 

uluslararası hukukun şu üç temel 

ilke üzerinde durması tesadüf de-

ğildir. Bu ilkeler, bir devletin ege-

menliğinin ve sınırlarının tanın-

ması ve iç işlerine müdahale edil-

memesidir. Gerçi güç dengesi en 

güçlü devletin başka devletlerin 

egemenliğine saldırmasına veya 

sınırlarını tek yanlı olarak düzelt-

mesine yahut savaş ve ayrılıkçılı-

ğı cesaretlendirmek için içişlerine 

müdahale etmesine pratik olarak 

imkân tanıyor. 

Bu uluslararası huku-

ka başlarda Westphalia Barış 

Antlaşması’nda (1648) varıldı. Ar-

dından her münasebetle derinleş-

ti.  Özellikle de Milletler Cemiye-

ti ve Birleşmiş Milletler gibi ulus-

lararası antlaşmalar, ittifaklar veya 

kurumlarla birlikte. Zira ilkesel 

olarak herkes uluslararası hukuk-

ta ittifak ediyor, bağlı olduğunu ve 

saygı duyduğunu ilan ediyor an-

cak elinden geldiğince de çiğni-

yorlar. 

Başta Westphalia Antlaşma-

sında taahhüt eden Avrupa ülke-

leri olmak üzere Batılı süper dev-

letler uluslararası hukuk ilkelerini 

Latin Amerika, Afrika ve Asya ül-

kelerle ilişkilerde değil, kendi ül-

keleri arasındaki ilişkilerde uygu-

ladılar. Bu da onların bugüne ka-

darki emperyalist tarihlerinin ter-

cümesi. Emperyalist ve sömürge-

ci işgalin savaşlarını açma hakkı-

nı kendilerinde buldular. Ayrıca 

ülkelerin egemenliğini çiğnemek, 

iç işlerine müdahale etmek ve sı-

nırsız servetlerini yağmalamak 

için tüm baskı araçlarını kullandı-

lar. Filistin’deki Siyonist oluşumu 

ekerek hukuk açıkça ihlal edildi. 

Uluslararası hukukun bu üç il-

kesinin ihlal edilmesi, ülkeler ara-

sında savaşların patlak vermesinin 

bir sonucu olarak felaketlere yol 

açtı. Birinci ve ikinci dünya savaş-

larında on milyonlarca insan öldü 

ve yaralandı, sınırsız maddi ka-

yıplar yaşandı. 

Bununla birlikte bu ülkeler-

den çok azı bu ülkelere bağlı kal-

ma kararı aldı. Emperyalist ülke-

ler açısından özellikle de küresel 

kapitalizm döneminde bu yakla-

şım anlaşılır bir durumdur. Zira 

başkasının topraklarını işgal ve 

küresel düzeyde yağmalamak bu 

rejimlerin yapısının ayrılmaz bir 

parçasını oluşturuyor. 

Bu çaresiz hastalık uzun süre 

dış kontrolün altında bulunan ül-

kelere de sirayet etmeye başladı. 

Şu an bu ülkeler bağımsızlar ve 

kendilerinden daha zayıf komşu 

ülkelere oranla bu ilkeleri çiğne-

melerine göz yuman meziyet ve 

güce sahipler. Yahut bu müdaha-

lenin kendilerine kazanımlar ve 

yararlar getireceğin düşünmekte-

ler veya kendi içişlerine müdahale 

eden devlet gibi hareket etmek-

teler ve aynı hatayı işlemekteler.  

Ülkeler arasındaki ilişkilerin kö-

tüleşmesi ve karşılıklı zarar verme 

alanının genişlemesiyle birlikte 

sonuç herkesin kaybetmesi ola-

caktır. 

Hâlihazırdaki tarihi süreçte-

ki ülkelere gelecek olursak; ulus-

lararası ve bölgesel çok kutup-

luk bu sürece damgasını vurmaya 

başladı. Dünya sisteminin olma-

ması kargaşa, akışkanlık ve ülke-

ler arasında çekişmelerin kızışma-

sına damgasını vuran bu çok ku-

tupluluğu disipline ediyor. Birbir-

lerinin içişlerine müdahaleler art-

tı, iç veya bölgesel zıtlaşmalara 

körükle gidildi. Etnik, dini, mez-

hebi veya ayrılıkçı ne kadar zıtlaş-

ma varsa hepsi kullanılıyor. Bu da 

ülkelerin birbirilerine karşı ateş-

le oynamasına yol açıyor. Nihaye-

Devletler Ateşle Oynarsa
Münir ŞEFİK 
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tinde cehennem halkası her-

kese dönüyor. Güç dengesi-

ne ve şartlara kargaşa ve çe-

kişmeler damgasını vurma-

ya başlamakla birlikte savaşı 

kendi lehine bitirecek hiçbir 

güç de bulunmuyor. 

  Uluslararası ve bölgesel 

çok kutupluluğun hâkim ol-

ması, ülkelerin çökmesi ve 

hiçbir halk desteği olmayan 

ve klasik anlamda devletçi-

likten uzak yapıların orta-

ya çıkması, genç hareketlere, 

ayaklanmalara ve direnişlere 

ufukların açılması gölgesin-

de ortada herkesin hareket-

li kumlar üzerinde durduğu 

gerçeği söz konusu. Şöyle ki 

bir gün ve gecede her şey al-

tüst olabilir. 

  Bu durum bazı ülkele-

ri uluslararası hukukun il-

kelerini çiğnemeye sevk et-

mektedir. Egemenliğe ve sı-

nırlara saygı duyulmamakta 

ve içişlerine müdahale edil-

mektedir. Ayrılıkçı hareket-

ler teşvik edilerek, milliyetçi, 

dini ve mezhebi yapıya sahip 

iç çekişmeler körüklenmek 

suretiyle ateşle oynanmakta-

dır. Ayrıca aynı zaman zar-

fında karşı taraflar da benzer 

bir misillemeye teşvik edil-

mektedir. 

  Bu noktada uluslarara-

sı hukukun üç ilkesini ihlal 

etme siyaseti dar görüşlü ve 

zararlıdır. Ateşi de her yöne 

gidebilir. Örneğin Suriye’den 

Türkiye’ye, Türkiye’den Ka-

rabağ ve oradan Kırım’a geçe-

bilir. Acaba ders alan var mı? 

(Ra’yü’l-yevm gazetesi, 20 

Nisan 2016) 

A tlantic dergisine verdiği uzun 
mülakattan haftalar sonra 

Obama, 11 Eylül saldırıları yasasıy-
la ilgili Kongre çevrelerindeki tartış-
maları arkasında bırakarak Riyad’a 
gitti. Bu yasa Suudi Arabistan ve 
başka ülkelerin teröre bulaşma suç-
lamasıyla yargılanmasına imkân ta-
nırken ABD Yüksek Mahkemesi aynı 
gün İran’ın aynı suçtan yaklaşık 2 
milyar dolarla cezalandırılması ka-
rarını çıkardı. 

 Bahsi geçen mülakatta Obama, 
Ortadoğu’ya kızgındı ancak Suudi 
Arabistan’a yönelik tutumu kesin-
likle daha olumsuzdu. Zira Riyad’ı 
Arap ve İslâm dünyasında hâkim 
olan şiddet yanlısı İslâmî söyle-
min sorumlusu olarak göstermişti.  
Obama’nın sözleri Batıda ve hatta 
başka bölgelerdeki birçok kişinin 
söyleminden farklı değil. İran ve 
ekseni bu ülkelerin başında geliyor. 
Selefi düşüncenin pratik kollayıcısı 
olarak DAİŞ söyleminin sorumlulu-
ğunu Suudi Arabistan’a biçiyorlar. 
Böylelikle cihatçı söylemin ortaya 
çıkmasında kendi siyasi sorumlu-
luklarından kurtulmuş oluyorlar. 

Amerikalılar 11 Eylül belgelerin-
deki gizli belgelerden bahsediyorlar. 
Bu belgeler Suudi yetkililerin el-
Kaide’yi finanse ettiğine işaret edi-
yor ancak hiçbir mantık bunu kabul 
etmez. Hatta birinci veya ikinci de-
rece bir emir veya yetkili el-Kaide ile 
ilişkili olsa dahi bu durum adı geçen 
örgütle çatışma içinde olan bir dev-
leti suçlama gerekçesi olamaz. 

11 Eylül saldırılarından 15 yıl 
sonra bu hikâyenin şu dönemde 
gündeme getirilmesi iki ülke ara-
sındaki krizin boyutunu ortaya ko-
yuyor. Bu kriz Suudi Arabistan’ın 
ABD’deki Suudi varlıklarını satma 
imasında bulunması ve ardından 
Obama’ya Riyad’da zayıf karşılama 

suretiyle verdiği güçlü tepkide ken-
dini gösterdi. 

Burada önemli bir nokta su yü-
züne çıkıyor. Washington son yıl-
larda Tahran yanlısı bir politika iz-
liyor. Irak savaşından şu ana kadar 
Washington’un zayıf kalması son-
rası ABD’ye karşı birçokları isyan 
bayrağı açtı. Suudi Arabistan bu-
rada bir istisna değil. Özellikle de 
Washington’un Arap müttefiklerine 
yönelik söyleminin özeti kendi gö-
bek bağlarını kendilerinin kesmesi 
gerektiği yönünde oldu. 

Bu tartışma turunun sorucu ne 
olursa olsun, 11 Eylül yasası geçsin 
veya geçmesin (gerçi Obama yasayı 
reddetti ve veto edeceği sözü vererek 
böyle bir yasanın Amerikalılara karşı 
da kullanılabileceğine işaret etti. Ken-
disi Amerikalıların özellikle de Irak sa-
vaşıyla ilgili çok suç işlediğini biliyor) 
yani sonuç ne olursa olsun ABD-Suudi 
Arabistan ilişkilerinin eskiye dönmeye-
ceği ve hatta Trump’un seçimleri kazan-
ması halinde daha da kötüleşeceği ke-
sin. Tabi bu durum Clinton’un kazan-
ması halinde ilişkilerin daha iyi olacağı 
anlamına gelmez. 

Diğer olumlu nokta da ABD’nin 
kısmi zafiyetinin İran, Türkiye ve 
Araplar arasında herkesin çıkarına 
seyredecek bölgesel anlaşmalara gö-
türecek olması. Ancak böyle bir an-
laşma hâlâ İran’ın olgun tavrına ve 
çılgın yayılmacı hayallerini bırakma-
sına muhtaç. Şu ana kadar bunun 
ciddi işaretleri belirmedi. Belki de 
muhafazakârlar bu geri adım atma-
nın kendi iş şartlarını etkilemesinden 
endişe ediyorlar. Zira böyle bir adım 
çok paralar harcanan ve canlar veri-
len projelerin başarısız olduğunun 
itirafı anlamına gelecek. 
(Ed-Düstur, 24 Nisan 2016)

Riyad ile Washington
Arasında Neler Oluyor?
Yaser EZ-ZEATİRE 
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P arçalanan bir imparatorluğun enkazından dev-

let inşa etmek kolay değildir. Türkiye Cumhu-

riyeti bu zorluğu her aşamada yaşadı. Ancak sanı-

rız, en büyük zorluğu rejimin meşruiyetini sağla-

mak ve bunu takip eden devlet-millet birlikteliği-

ni oluşturmakta yaşadı. Saltanat ve hilafetin kal-

dırılması, ardından yapılan “İnkılaplar” hem hoş-

nutsuzluklara, hem de iç isyanlara neden olmuş-

tu. Devletin bu isyanları bastırmak ve “takrir-i 

sükûn” sağlamak için baskıcı bir karakter kazan-

ması, günümüz Türkiyelisini hâlâ etkilemekte 

olan temel problemler doğurdu. 

Cumhuriyet, İngiliz tipi bir meşruti monarşi 

kurmak yerine, saltanatı da halifeliği de yıkarak,  

Fransız tipi sert bir rejim kurmayı tercih etmişti. 

Yıkılan saltanat makamı yerine, tıpkı Batı’daki ör-

neklerinde olduğu gibi, cumhurbaşkanlığı maka-

mı ihdas edildi. Parlamenter sistem cumhurbaş-

kanlığı makamının altında işleyecek, demokratik 

seçimlerle ortaya çıkan hükümetler ülkeyi yönete-

cekti. Bu yönetim tarzı, başlarda rejimin tehlikeye 

düşmesi yüzünden tam olarak işletilemedi. Uzun 

süre muhalefetsiz bir tek parti sistemiyle işler yü-

rütüldü. Daha sonra serbest seçimlere geçildiğin-

de kendisini asli kurucu iktidar sayan güçler, 

ara sıra ülkeye format atmayı gelenek hali-

Bize göre oluşan bu yeni şartlar, tüm siyasi eğilimleri “Asli kurucu iktidar 
benim ideolojim olmalı…” sevdasından vazgeçirmelidir. AK Parti’nin seçim 
beyannamelerindeki “yeni anayasa” vaadi, TBMM’nin kurucu meclis olabileceği 
fikrini de içeriyor. Bugünkü mecliste iktidar ve muhalefetiyle, halk iradesinin 
neredeyse tamamı temsil ediliyor. Buna rağmen, bu meclisin asli kurucu iktidar 
görevine soyunamayacağını düşünmek kelimenin tam anlamıyla sefalettir.

Sıbğatullah KAYA

-Asli Kurucu İktidar Olmanın Şafağında-
BAŞKANLIK SİSTEMİ VE YENİ ANAYASA
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ne getirdiler. Türkiye, ortalama on yılda bir fab-

rika ayarlarına geri götürülen bir ülkeye döndü. 

Siyaset alanının doğal yapısıyla sürekli oyna-

nan Türkiye’de, iki eğilimli yapı zamanla bozuldu. 

Farklı eğilimlerin ülkeyi yönetme iddiasıyla orta-

ya çıktığı bir siyaset alanı oluştu. Farklı eğilimler 

biraz güçlenerek meclise girmeye hak kazandıkla-

rında,  hiçbir parti tek başına hükümet kurama-

dığından, bu kez de ülke zayıf koalisyon hükü-

metlerine mahkûm oluyordu. 14 yıldan beri ülke-

yi yöneten tek parti iktidarı, 

güçlü ve istikrarlı bir hükü-

metin ekonomik gelişme ve 

teknolojik kalkınma için ne 

kadar önemli olduğunu bir 

kez daha gösterdi. Son za-

manlarda ülkenin yakaladığı 

istikrarlı ortamın bozulması-

nı istemeyenler, ülkenin yeni 

bir hükümet modeline geç-

mesi gerektiğini savunmaya 

başladılar. İşte, hükümet sis-

temini değiştirme tartışmaları 

da tam burada başlıyor. 

Sistem Tartışmaları

Parlamenter sistemin, tari-

himizdeki geleneksel yönetim 

modelimiz olduğunu savunan-

lar yanılıyorlar. Çünkü hiç ala-

kası yok. Parlamenter sistem, 

13. yüzyılın başlarında İngilte-

re kralı John ile baronları ara-

sında imzalanan “Magna Carta 

Libertitum’un” günümüze evril-

miş halidir. Kralın mutlak yetki 

ve otoritesinin bölünmesi, Batı 

için özgürlüğe giden ilk hamleydi ve bu öz-

gürlük ruhu zamanla meşruti monarşilere dönüş-

tü. Krallıkların göstermelik bir makama dönüşüp 

yönetim erkinin meşruiyetini halk gücünden al-

ması, elbette ki, önemli bir kazanımdır. Ancak bu 

sistemin, daha çok genetik kodlarıyla oynanma-

yan ülkelerde başarılı olduğunu görmek bizi şa-

şırtmamalıdır. Çünkü, parlamenter sistemler özü 

ve ruhu itibarıyla tebaanın krallıklara karşı elde 

ettiği bir kazanımdır. Muhtemelen bizde de salta-
nat yıkılmayıp doğal seyrinde “meşruti saltanat” 
bir kazanım olarak ortaya çıksaydı, aynı şekilde 
başarılı olabilirdi. 

Krallıklar, günümüzde sembolik hale gelmiş 
olsalar da ülkenin temel meşruiyet zeminini teş-
kil ediyorlar; ülkelerini zayıf ve istikrarsız hükü-
metlerden koruyabiliyorlar. Kendi krallığını dev-
rim sarhoşluğuyla yıkan ülkelerde görülen istik-
rarsızlık, göstermelik cumhurbaşkanlığı maka-

mı ve meclis ile bir türlü gide-
rilemediği için, başta devri-
min merkezi Fransa olmak 
üzere bazı ülkeler “yarı 
başkanlık” sistemine geç-
tiler. Yarı başkanlık sistemi 
parlamenter sistem ile baş-
kanlık sisteminin karma-
sı bir modeldir. Bu model-
de yürütme erkinin de dev-
let başkanının da halk tara-
fından seçilerek belirlenme-
si söz konusudur. Yürütme-
nin başı fiilen devlet başka-
nıdır. Ancak yürütme, baş-
kan ile meclis güvenine da-
yalı hükümet arasında pay-
laşılır. 

Halk egemenliği ve kuv-
vetler ayırımına dayanan 
parlamenter sistem, insanlı-
ğın “marufa doğru yolculu-
ğunda” ulaşabildiği güvenli 
limanlardan biridir. İnsanlı-
ğın kadim yönetim tecrübe-
siyle bilim çağının sağladığı 
aydınlanmayı bir araya geti-

ren Rousseau, halk egemen-
liğine dayalı bir toplumsal sözleşme olarak dev-

leti projelendirdiğinde, öyle kolaylıkla yıkılama-
yacak bir güvenli sığınak inşa etmişti. Başkanlık 
sistemi de toplumsal sözleşme ve kuvvetler ayrı-
lığını tam olarak tanıyan bir modeldir. Hatta kuv-
vetler ayrılığına yapılan vurgu, parlamenter siste-
me oranla başkanlık sisteminde daha fazladır. Do-
layısıyla buradaki tartışma hangisi güvenli, tartış-
ması değildir. Tartışmanın merkezinde “Hangisi 

verimli?” sorusu yatıyor. 

Parlamenter sistem eski 
meşrutiyet sisteminin bir 
devamı olarak hayatımı-
za girmişti. Meşrutiyetler, 
monarşilerin altını boşaltıp 
yetkilerini meclise devretti-
ler. Krallıklar ve saltanat-
lar, sembolik makamlara 
dönüştüler. Fransız dev-
rimini ruh olarak taklit 
eden ve kendi krallıklarını 
ortadan kaldıran cumhu-
riyetler, zamanla krallığın 
yerini sembolik bir cum-
hurbaşkanlığı makamıyla 
doldurmayı tercih etmiş-
lerdi. Bizde de saltana-
tın ve hilafetin yıkılması-
na neden olan ruh, aynı 
Fransız devriminin perva-
sız ruhuydu.
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Özetle, parlamenter sistem eski meşrutiyet 
sisteminin bir devamı olarak hayatımıza girmiş-
ti. Meşrutiyetler, monarşilerin altını boşaltıp yet-
kilerini meclise devrettiler. Krallıklar ve saltanat-
lar, sembolik makamlara dönüştüler. Fransız dev-
rimini ruh olarak taklit eden ve kendi krallıklarını 
ortadan kaldıran cumhuriyetler, zamanla krallığın 
yerini sembolik bir cumhurbaşkanlığı makamıy-
la doldurmayı tercih etmişlerdi. Bizde de saltana-
tın ve hilafetin yıkılmasına neden olan ruh, aynı 
Fransız devriminin pervasız ruhuydu. 

Cumhuriyet’in kurucuları yüce önderliği “Za-
ten cumhuriyetin ruhunda var…” diyerek değiş-
tirdiklerinde çıkan kargaşaları, isyanları ileri sü-
rerek sistemin oturması için bir süre beklememiz 
gerektiğini telkin etmişlerdi. Ancak yediden yet-
mişe herkesin boyun eğerek itaat ettiği o “tartı-
şılmayan yüce önderlik” hiç geri getirilemedi. 
Atatürk sonrası kadrolar, devlet-millet bütünlüğü 
ve uyumu için gerekli iradenin ne niyetini ne de 
becerisini ortaya koyabildiler. Bu bakımdan sem-
bolik cumhurbaşkanlığı makamı aslında hep boş 
kaldı. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı önderi olarak 
öne çıkan karizması, kendisine has bir durumdu 
ve aslında belki de yüce önderliğin boş kaldığını 
görmemiz bakımından yanıltıcı da oldu. Kanu-
nun “Cumhuriyet hükümetlerinde anlamsal ola-
rak saklı gördüğü…” yüce önderlik, saklandığı 

yerden hiç çıkamadı. 

İslâm cemaatinin ilk seçtiği yüce önder, gücü-

nü halktan alıyordu. Seçmek de onu denetlemek 

de halka aitti. Yüce önderlik önce gaspçı hilafete, 

ardından otokratik sultanlığa, ardından da bütün 

güçlerin sultana bağlı olduğu padişahlığa döndü. 

Günümüzde devlet-millet-önder birleşik meş-

ruiyeti için, gücünü halk oylamasından alan bir 

başkanlık sisteminin tartışılıyor olması, tarihsel 

döngünün tamamlandığı ve aslında yeniden başa 

döndüğümüz anlamına da geliyor. 

Bu toprakların ruhunda yüce önderliğin halk 

tarafından seçilmesi ve denetlenmesi gerçeği var. 

Bu gerçeğe bir kez daha sırt çevrilmemeli diye dü-

şünüyoruz. Meşruiyetini ve gücünü halktan alan 

bir anayasa ve hükümet sistemi, inanıyoruz ki, 

günümüzü geçmişe taşımayacak, ancak geçmişte-

ki tüm olumlu hasletleri günümüze taşıyacak ve 

bizi daha da ileriye götürecektir. Halkoyuyla be-

lirlediğimiz olumlu bir sistem, İslâm cemaat ruhu 

tarafından selamlanacaktır. 

Anayasacılık ve Asli Kurucu İktidar Olma Mücadelesi

Anayasacılığın iki temel ayağı; hukukun 

hâkimiyeti ve kuvvetler ayrılığının sağlanmasıdır. 

Tarih boyunca kurulan tüm iktidarların yozlaşma-

ya meyilli olması, kuvvetler ayrılığının gereklili-

ği ile aşılmıştır. Biz bu iki ayağın da anayasa yap-

maya engel teşkil etmediğini düşünüyoruz. Bunu 

oluşturmak hiç zor değil. Bize göre, Türkiye’de 

yeni bir anayasa yapmanın önündeki en büyük 

engellerden biri, çok dışa vurulmayan ama her si-

yasi eğilimin karnında saklı tuttuğu “Asli kurucu 

iktidar kim olmalı?” düşüncesidir.

Bilindiği gibi asli kurucu iktidar, -hukuki açı-

dan- daha önceden konmuş hiçbir pozitif hukuk 

kuralına bağlı ve kayıtlı olmayan; bir devleti yok-

tan veya sil baştan kuran, ona hukuki ve siyasi 

statü kazandıran ve anayasayı yapan iktidardır. 

Bağımsızlığa kavuşma, devrim, ihtilal, iç savaş, 

federatif yapılara geçiş veya konfederasyonların 

dağılması gibi durumlarda devlet gerekirse sil-

baştan kurulur. Peki, asli kurucu iktidar önceden 

yapılmış hiçbir pozitif hukuk kuralına bağlı de-

ğilse, kendisini hangi hukuk anlayışı ile kayıtlı 

saymalıdır? Bazı teorisyenler bunu “pozitif-genel 

Anayasacılığın iki temel ayağı; huku-
kun hâkimiyeti ve kuvvetler ayrılığının 
sağlanmasıdır. Tarih boyunca kurulan 
tüm iktidarların yozlaşmaya meyilli 
olması, kuvvetler ayrılığının gerekliliği 
ile aşılmıştır. Biz bu iki ayağın da ana-
yasa yapmaya engel teşkil etmediğini 
düşünüyoruz. Bunu oluşturmak hiç zor 
değil. Bize göre, Türkiye’de yeni bir 
anayasa yapmanın önündeki en büyük 
engellerden biri, çok dışa vurulmayan 
ama her siyasi eğilimin karnında saklı 
tuttuğu “Asli kurucu iktidar kim olma-
lı?” düşüncesidir.
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hukuk” olarak yorumlamışlardır. Bize göre halkın 

inanç değerlerine, kültürel kodlarına ve evrensel 

hukuk normlarına bağlı kalmak dışında bir zo-

runluluğu yoktur. Yapmaması gereken tek şey, 

Avrupa kanunlarını tercüme ederek adına “Türk 

(…) Kanunu” demek gibi garabetlere bir daha 

düşmektir. Bir zamanlar kanunlar bakımından 

“Türk vatandaşı” tanımı şöyle bir espriyle dile 

getirilirdi: “Türk vatandaşı demek İsviçre Mede-

ni Kanunu’na göre evlenen, İtalya Ceza Yasası’na 

göre cezalandırılan, Alman Ceza Muhakemesi’ne 

göre yargılanan, Fransız idare Hukuku’na göre 

yönetilen ve İslâm Hukuku’na göre defnedilen 

kişidir.” Bu kopyacı tavrın bir kez daha anayasa 

yaparken devreye girmesi nasıl yeni facialara yol 

açar, düşünebiliyor musunuz? 

Kendinizi asli değil, “tali kurucu iktidar” yeri-

ne koyduğunuzda, yeni anayasa yapmak için eski 

anayasal çerçeve ile sınırlı kalırsınız. Bu sizi kısır 

döngüye mahkum eder. Halen çoğu maddeleri 

yürürlükte olan darbe anayasası, generaller ta-

rafından belirlenen bir kurucu meclis tarafından 

hazırlanmıştı. Askeri cuntacılar kurucu meclis 

üyelerinin politik isimlerden oluşmamasına dik-

kat ettiler; ancak üyelerin tamamını sakıncasız 

(!) isimlerden belirlediler. Anayasa taslağı hazır-

lanırken kurucu meclisin dışında bir muhalefet 

ve eleştiri yoktu. Hatta referandum öncesi, gene-

raller halkı toplayıp yeni anayasanın methiyesini 

yaparken, kimsenin karşı propaganda yapıp “Bu 

anayasaya oy vermeyin!” deme hakkı yoktu. Bu 

şartlarda halkoyuna sunulmuş bir anayasa önü-

nüze değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilmez 

maddeler koyuyor. Siz yeni bir anayasa yapacak 

olsanız, yalnızca mevcut anayasa ile sınırlı deği-

şiklik yapabilirsiniz. Böyle düşündüğünüzde dar-

beciye ilelebet hükümranlık hakkı tanımış olmu-

yor musunuz?

Bu yorumların bizim tarafımızdan abartıldı-

ğını düşünenler yanılıyorlar. Deniz Baykal ken-

di genel başkanlığı döneminde ağzından şöyle bir 

cümle kaçırmıştı: “Yaparsın darbeni, değiştirirsin 

anayasayı...” CHP’nin genel başkanı bu sözü AK 

Parti’nin yeni anayasa teklifine karşı, cevaben söy-

lüyordu. O günlerde herkes bunu CHP’nin darbe-

ci geleneğine bağlayarak, ordunun dikkatini çek-

me manevrası olarak yorumlamıştı. Oysaki bu 

ona göre seçilmişin asli kurucu iktidar olamayaca-

ğı anlamına geliyordu. Çünkü asli kurucu iktidar 

ve onun oluşturduğu askeri ve bürokratik vesayet 

kurumları hancıydı, seçilmişler ise sadece yolcuy-

du. Uzun yıllar Türkiye’deki devlet yapılanması 

böyle okunmuştu. 

İlk çıkışında Kürtleri “Sosyalizm” üzerinden 

özgürleştirmeyi hedefine koyan ve o günden beri 

değişen koşulların zoruyla sağa sola savrulan 

KCK-PKK yapılanması, defalarca form değiştir-

mesine rağmen, neden AK Partiyle tam bir uz-

laşma zemininde buluşamıyor? Bunun cevabı da 

“asli kurucu iktidar” olma isteğinde yatıyor. Çün-

kü Kürtlerin gerçek anlamda özgürleştirilmesin-

den çok daha önemli olan, kurucu iktidarın sos-

yalist irade olmasıdır. Bu mevki o kadar önemlidir 

ki, AK Parti iktidarına kaptırmamalıdır. Yıllardır, 

Kürt siyasi hareketini takip edenler, sosyalist ede-

biyatın kendilerini “Ya benimsin, ya kara topra-

ğın!” noktasına kadar sürüklediğini bilirler. Bu 

kafayla baktığınızda benim elimden çıkmadıkça, 

Kürtlere ulaşacak hiçbir kazanım değerli değildir, 

diye düşünürsünüz. 

Kemalistlerin ellerinden kaçırmak istemedik-

leri gücü, Kürt-sever sosyalistler de kendi ellerine 

almak istiyorlardı. Türkiye yıllarca bunların ma-

ceralarını izledi durdu. Kurucu iktidarlar ve kuru-

cu olmaya soyunan hareketler, ortaya koydukları 

silahlı mücadelenin kendilerini “meşru” kıldığını 

söylemekten de çekinmiyorlardı. 
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Ama köprünün altından sular geçti. Şimdi 

eskisi kadar kimse, bu cümleleri açıktan söyleye-

miyor. Asli kurucu iktidarın meşruiyet kaynağını 

elindeki “güç” olarak ifade edenler, halk oyunu 

güçten saymamanın kendilerini açığa düşürdüğü 

günlere erdiler. Ulaşım, bilgiye erişim ve iletişim 

araçları dünyayı yeni bir çağa taşıdığında, eski 

paradigma da değişmeye başladı. Şu anda hal-

kın %70’ten fazlasının yeni anayasa istediği, artık 

Türkiye’de ölçülebiliyor. Halk oyunun ve halkın 

görüşünün ölçülebildiği çağımızda halk gücüne 

saygısızlık edenler, varoluşsal sorunlarla karşı kar-

şıya geliyorlar. 

Bize göre oluşan bu yeni şartlar, tüm siyasi eği-

limleri “Asli kurucu iktidar benim ideolojim olma-

lı…” sevdasından vazgeçirmelidir. AK Parti’nin 

seçim beyannamelerindeki “yeni anayasa” vaadi, 

TBMM’nin kurucu meclis olabileceği fikrini de 

içeriyor. Bu günkü mecliste iktidar ve muhale-

fetiyle, halk iradesinin neredeyse tamamı temsil 

ediliyor. Buna rağmen, bu meclisin asli kurucu 

iktidar görevine soyunamayacağını düşünmek, 

kelimenin tam anlamıyla sefalettir.

Başkanlık Sistemi ve İstikrar

Meclisin halk iradesini temsilde acele etmesini 

gerektiren koşullar var ülkemizde. Türkiye Cum-

huriyeti kurulduğu günden beri pek çok badi-

re atlattı. Günümüzde bu badireler daha da arta-

rak tehlikeli bir hal almıştır. Ancak istikrarlı bir 

Türkiye’nin, karşılaştığı problemleriyle olan sava-

şından galip çıkması mümkün olacaktır. Hep gö-

rülmüştür ki bilimsel, teknolojik, siyasi, ekono-

mik ve askeri gelişmelerde aralıksız ilerleme, her 

zaman güçlü ve istikrarlı yönetimlerle mümkün 

olmuştur.

Seçim barajı olarak konmuş olan %10’luk ba-

raj, hem belli kesimlerin yasama meclisinde temsil 

hakkını elinden almakta, hem de istikrarı tehdit 

etmektedir. Güçlü hükümetler oluşsun, belli bir 

barajın altında oy alanlar mecliste istikrarsızlığa 

neden olmasın, diye konulmuş olan baraj; örne-

ğin 5-6 parti %10’luk dilimin üstünü gördüğün-

de ülkeyi cılız hükümetlere, zayıf koalisyonlara 

ve ardında kirli pazarlıklar yatan ittifaklara bıra-

kabilmektedir. Başkanlık sisteminde “başkan” ve 

“yasama meclisi üyeleri” ayrı ayrı seçildiği ve bir-

birlerinin işine karışmadıkları için zayıf hükümet 

söz konusu olmamaktadır. Ayrıca baraj sorunu ol-

madığı için, hangi partiden hangi üyenin meclise 

girdiği sorun olmamaktadır. Yani temsil sorunu da 

daha iyi çözülmektedir.

Başkanlık sistemi “kazananın her şeyi aldığı, 

kaybedeninse her şeyi kaybettiği…” bir kumar 

oyunu değildir. Bu yakıştırma örneğin %51’le ka-

zanan olduğunda, %49’un boşa gittiği edebiyatı 

üzerinden yapılmaktadır. Oysaki durum böyle 

okunmamalıdır. Bir kere kazanan başarılı oldu-

ğunda, ülke kazançlı çıktığı için herkes kazan-

maktadır. Kazanan başarısız olduğunda, her şeyi 

kaybetmiş gibi görünen %49, bir sonraki seçimi 

şimdiden kazanmaktadır. 

Bir ülkenin yönetimde güçlü olması gerektiği 

en çok iç ve dış olayların sarpa sardığı durumlar-

da hissedilir. Postmodern dönemlerin doğurduğu 

yeni alanlar diri bir sosyal devletin varlığını zaten 

zorunlu hale getirmektedir. Dünyada eskisi gibi 

hiçbir şeye karışmayan “hakem devlet” savunusu 

kalmamıştır. Medeni dünyada artık ülke sathına 

hâkim ve sosyal dengeleri kurabilen, değerlere 

alan yaratabilen muktedir devletlere olan ihtiyaç 

artmaktadır. Ülkemiz tarihi boyunca hiç olmadığı 

kadar yaşadığı çetin şartlardan dolayı güçlü yöne-

timlere muhtaçtır. 

Ülke olarak bir uzantısı ve parçası olduğumuz 

Ortadoğu, büyük sarsıntılar geçirmektedir. Bu 

sarsıntılar geçtiğinde tüm Ortadoğu’nun kendi 

kültürel kodları üzerinde yeniden inşa edilmek 

zorunda olduğu günler yaşanacaktır. Güneyimiz-

de I. Dünya Savaşı sınırlarını yerinden oynatacak 

etkili gelişmeler olurken, bizim kendi yapısal 

durumumuzu gelecekteki muhtemel gelişmeleri 

karşılamaya yetecek biçimde değiştirmemiz, her 

şeyden önce aklın gereğidir. 

Tarih, siz uyurken yapılıyorsa, uyandığı-

nızda yeni göreviniz size verilen işi yapmak 

olacaktır. Ancak siz uyanık ve birlik içinde bir 

“cemaat” olmayı başarırsanız, Allah’ın kudret 

eli cemaatinizle beraber olacaktır. 
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2 Nisan 2016 günü 
Kafkasya’da sı-

cak bir gelişme yaşan-
dı, uzunca bir süre-
dir ara ara çatışmalara 
devam eden Azerbay-
can ve Ermenistan ara-
sında yeni bir çatışma 
patlak verdi. Ermenis-
tan tarafından yaklaşık 
20 yıldır işgal altında tutulan, Azerbaycan’ın yüz-
de yirmisini oluşturan ve resmi olarak Azerbay-
can toprağı olduğu BM raporlarıyla sabit Karabağ 
toprakları üzerinde Azerbaycan ile Ermenistan si-
lahlı kuvvetleri ve Ermenistan’a bağlı Karabağ sa-
vunma ordusu arasında cereyan eden savaş yakla-
şık üç gün boyunca yoğun bir şekilde devam etti. 
Bu çatışmayı taraflar arasındaki diğer çatışmalar-
dan farlı kılan şey, 12 Mayıs 1994 yılında imzala-
nan ve kâğıt üzerinde kalan ateşkes antlaşmasın-
dan bu yana taraflar arasındaki en şiddetli çatış-
ma olmasıydı.1 3 Nisan’da Azerbaycan tarafından 
tek taraflı ilan edilen ancak kadük kalan ateşkes-
ten sonra 5 Nisan’da taraflar arasında ateşkes im-
zalandı.2 Azerbaycan Savunma Bakanlığı’na göre 
çatışmalar Ermenistan tarafının Azeri tarafına ateş 
açması ve Azeri tarafının da buna cevap verme-
siyle patlak vermiş,3 çatışma süresince bir Ermeni 
Komuta Merkezi ve tankı vurulmuş ve bir Erme-
ni helikopterinin düşürülmüştür. 4 8 Nisan’da ta-
raflar, hayatlarını kaybeden askerlerini teslim al-
mak üzere antlaşmışlardır. Çatışmalarda tarafların 

askeri zayiatlarına iliş-
kin net bir rakam söy-
lemek güçtür, zira her 
iki taraf da birbirinden 
farklı rakamlar zik-
redilmiştir. Azerbay-
can Savunma Bakanlı-
ğı verilerine göre çatış-
malarda 31 Azeri aske-
ri şehit olmuş, 240 Er-

meni askeri öldürülmüşken5 Ermenistan Savun-
ma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre ise 
çatışmalarda 92 Ermeni asker hayatını kaybetmiş-
ken 200’den fazla Azeri asker öldürülmüştür. Her 
iki tarafın yakın kaynakları dikkate alındığında 
92 Ermeni askerin ve 30 ila 90 arasında da Aze-
ri askerin hayatını kaybetmiş olması hayli yüksek 
bir olasılıktır.6  Çatışma sırasında Seyşulan ve Ta-
lış isimli Ermenistan işgalindeki köyler Azerbay-
can tarafından geri alınmıştır.7 8 Beklendiği üze-
re ateşkes antlaşması kâğıt üzerinde kalmış, Azer-
baycan Savunma Bakanlığı’ndan çeşitli dönemler-
de yapılan açıklamalara göre 120’si ateşkesin he-
men ardından ilk yirmi dört saatte olmak üzere 
ateşkes yüzlerce kez Ermenistan tarafından ihlal 
edilmiş, bu ihlallere de Azeri tarafı aynı şekilde 
cevap vermiştir.9 Ateşkesin ilan edildiği 5 Nisan 
2016’dan bu yana geçen 19 günde de yoğunluğu 
azalsa da çatışmalar durmamış, Azeri tarafı 3 Er-
meni İHA’sını etkisiz hale getirmiştir.10 Konunun 
daha iyi anlaşılması açısından çatışmanın tarihine 
kısaca değinmek yerinde olacaktır.

60 yılı aşkın bir süre boyunca Azerbaycan’a bağlı olarak özerkliğini koruyan 
Dağlık Karabağ, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çöküşe geçtiği 1980’li 
yılların sonları itibariyle sıcak bir mesele haline gelmiştir. İki ülke arasında sorunun 
temelleri Azerbaycan’ın kuzeybatısındaki Çardaklı kasabasında yaşayan Ermenilerin 
Ekim 1987’de, Bakü yönetiminin altında olmayı reddetmeleriyle birlikte atılmıştır.

M. Samet TOMAKİN

Karabağ Sorunu ve 
Rusya’nın Kafkasya’daki Rolü

 Umran • Mayıs 2016
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Otuz Yıldır Çözüm Bekleyen Sorun, Karabağ

60 yılı aşkın bir süre boyunca Azerbaycan’a 
bağlı olarak özerkliğini koruyan Dağlık Karabağ, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çökü-
şe geçtiği 1980’li yılların sonları itibariyle sıcak 
bir mesele haline gelmiştir. İki ülke arasında so-
runun temelleri Azerbaycan’ın kuzeybatısındaki 
Çardaklı kasabasında yaşayan Ermenilerin Ekim 
1987’de, Bakü yönetiminin altında olmayı red-
detmeleriyle birlikte atılmıştır. Bu başkaldırıy-
la birlikte Ermenistan’da yaşayan Azeriler yoğun 
bir Ermeni baskısına maruz kalmış, baskılar so-
nucunda bölgedeki Azeriler Bakü çevresinde bir 
sanayi bölgesi olan Sumgayıt’a göç etmeye başla-
mışlardır. Akabinde bölgenin %70’ini teşkil eden 
Ermeniler çıtayı bir kademe daha yükseltmiş ve 
Azeri yönetiminden ayrılarak Ermenistan’a bağ-
lanmak istediklerini beyan etmiş, Bakü yönetimi 
buna karşı çıkmıştır. Gelişmeler sonrası her iki ül-
kede Azeri ve Ermeniler tansiyon yükselmiş, ça-
tışmaların hem sıklığı hem dozajı artmaya başla-
mıştır. Önüne geçilemeyen çatışmaları tarafların 
yönetimlerinin değişmesi de sona erdirememiş-
tir. Resmi olmayan kaynaklara göre 180 bin Er-
meni Azerbaycan’ı, 160 bin Azeri ise Ermenistan’ı 
bir ay içerisinde terk etmek zorunda kalmıştır. Er-
menistan yönetiminin iki taraf arasındaki anlaş-
mazlıkta Ermeni tarafını tuttuğu propagandaların 
karşı Moskova yönetimi Azerbaycan’ın toprak bü-
tünlüğünü teyit etmiştir. 12 Ocak 1989’da, Dağlık 
Karabağ Özerk Bölgesi’ni Azerbaycan’a bağlayan 
kanunda herhangi bir değişiklik yapılamamasına 
rağmen, Moskova, bölgenin kontrolünün doğru-
dan kendisine bağlı özel bir yönetimine devredil-
mesine karar vermiş, kısa süren bir sükûnet döne-
minden sonra taraflar arasındaki çatışmalar yeni-
den başlamıştır. O döneme değin cezaevinde tutu-
lan “Karabağ Komitesi” üyelerinin serbest bırakıl-
ması üzerine komite üyeleri çeşitli siyasi gruplar-
la ittifak yapmıştır. Bu ittifak Ermenistan’da 1990 
yılında meclis çoğunluğunu oluşturacak Erme-

ni Ulusal Hareketi’ni doğururken buna tepki ola-
rak Azerbaycan’da da Azeri Halk Cephesi ismin-
de bir ittifak kurulmuştur. Moskova yönetiminin 
bölgeye müdahaleyi hata olarak değerlendirmesi 
ve bölgeden çekilmesiyle birlikte taraflar arasın-
da yeni bir çatışma dönemi başlamıştır. Bölgenin 
kontrolünün kendisine geçtiğini söyleyen Bakü 
yönetimine Ermenistan yönetimi 1 Aralık 1989’da 
bölgenin Ermenistan’a bağlandığını ilan ederek 
cevap vermiş, taraflar arasında çatışmalar tekrar 
alevlenmiştir. Bakü yönetiminin bölgede asker ko-
nuşlandırmaya karar vermesiyle Ermeni milisler 
ve Azerbaycan’a bağlı Sovyet birliği arasında şid-
detli çatışmalar yaşanmış, Moskova yönetimi’nin 
de desteğini alan Bakü yönetimi Ermeni isyancı-
lar ve Ermeniler üzerinde ciddi baskı kurmuştur. 
Azerbaycan Meclisi’nin Dağlık Karabağ’ın otonom 
statüsünü kaldırmasıyla başlayan süreç 10 Aralık 
1991’de Azerilerin boykot ettiği bölgenin bağım-
sızlık kararının alındığı bir referandumla devam 
etmiş, 6 Ocak 1992’de Dağlık Karabağ bağımsız-
lığını ilan etmiştir. Çatışmalar bağımsızlık ilanın-
dan kısa bir süre sonra 1992 yılında savaşa dönüş-
müş, ve resmi olarak yaklaşık 2 yıl yoğun bir bi-
çimde sürmüştür. Azerbaycan’daki siyasi belirsiz-
likler iki taraf arasındaki savaşta üstünlüğün za-
manla Ermeni tarafına geçmesine sebep olmuştur. 
Bölgenin kontrolünün iyiden iyiye Ermenilerin 
ele geçmesiyle devam eden süreç 1994 yılında ta-
raflar arasında ateşkes ilanıyla tamamen kesilmese 
de yoğunluğunu yitirmiş, ancak sorun çözülme-
miştir.11 Ermenistan destekli Dağlık Karabağ adın-
da bölgede bir devlet kurulsa da bu devleti BM 
üyesi hiçbir devlet tanımamıştır. Azerbaycan ve 
Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için ba-
rışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıy-
la, 1992 yılında çözümüne yönelik olarak Avru-
pa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT bünyesin-
de aralarında Rusya, Türkiye, Rusya ve ABD’nin 
de bulunduğu, birçok devlet temsilcisinden müte-
şekkil Minsk isimli bir grup kurulmuştur. AGİT’in 
ve özelde Minsk grubunun geride kalan yaklaşık 
25 yılda tüm çabalarına hatta BM’nin bölgeyi Aze-
ri toprağı olarak tanıyan ve Ermenistan’ı bölge-
yi boşaltmaya çağıran 822, 853, 874, 884 sayı-
lı kararlarına rağmen Ermenistan bölgedeki işga-
lini sona erdirmemiştir.12 Ermenistan’ın bu tavrın-
da Karabağ savaşından bu yana aleni-gizli olarak 
Ermenistan’a yoğun bir biçimde askeri ve finansal 
yardımda bulunan Rusya’nın payı büyüktür.
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Çatışmanın Küresel Yansımaları

İki taraf arasındaki yoğun çatışmaya küre-
sel çapta farklı tepkiler verilmiştir. Çatışmaların 
başladığı tarihten itibaren başta AB ve BM olmak 
üzere birçok uluslararası kuruluş ve ülke tarafla-
ra itidal çağrısı yapmış ancak bu söylemler eyle-
me pek yansımamıştır. Beklendiği üzere Türkiye 
bundan önceki pozisyonunu devam ettirmiş ve 
Azerbaycan’a açık destek vermiş, Azerbaycan’ın 
açıklamalarıyla da paralel olarak Ermenistan düş-
manca tutumundan ve kışkırtmalarından dola-
yı kınanmıştır.13  Benzeri bir biçimde Türk Dili-
ni Konuşan Ülkeler Birliği TÜRKPA da açıklama-
larıyla Azerbaycan’a destek vermiştir.14 Çatışma 
sonrası çatışmanın durdurulmasına yönelik so-
rumluluk alan tek ülke iki tarafla da ikili ilişkileri 
iyi olması sebebiyle Rusya olmuş ve taraflarla yo-
ğun bir diplomasi yürütmüştür. Bu kapsamda ilk 
etapta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Aliyev 
ile bir telefon görüşmesi yapmış, akabinde Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan’ı ziya-
ret etmiş ve Aliyev ile görüşmüştür. 15 Rusya baş-
bakanı Dimitri Medvedev’in Türkiye’yi çatışma-
ları taraf tutarak körüklemekle suçlamasına kar-
şın16 Lavrov yaptığı açıklamalarda sorunun savaş 
yoluyla çözülenemeyeceğini belirtmiş, Türkiye’yi 
savaşı kışkırtmakla suçlamadıklarını belirtmiştir.17 
Lavrov’un akabinde Başbakan Dimitri Medvedev 
de ateşkesin sağlandığı 8 Nisan’da Azerbaycan’a 
bir ziyaret gerçekleştirmiştir.18 

Çatışmaya ilişkin en dikkat çekici yorumlar-
dan biri, taraflara itidal çağrısı yapan ve tarafsız 
durmayı tercih eden İran’ın eski Bakü büyükel-
çisi Afşar Süleymani’den gelmiştir. İran’da Arman 
gazetesine yazdığı makalede çatışmaları değerlen-
diren Süleymani ilginç iddialarda bulunmuştur. 
Taraflar arasındaki çatışmalardan dolayı Rusya’yı 
suçlayan Süleymani, Rusya’nın Türkiye’nin uça-
ğını düşürmesinin ardından yoğun bir biçimde 
Türkiye’yi zor duruma düşürmek için çaba sarf 
ettiğini, Karabağ mevzusunu da Türkiye’yi zor 
duruma düşürmek için kışkırttığını, hatta bu 
minvalde PKK’ya ait bazı kişileri Karabağ’a yer-
leştirerek Türkiye’ye karşı fayda sağlamaya ça-
lıştığını, dahası tüm bu çabaların Türkiye’nin 
Kafkasya’ya nüfuzunun engellenebilmesi ama-
cına yönelik olduğunu iddia etmiştir. Rusya’nın 
Türkiye’yi suçlayıcı kimi yorumlarına da karşı çı-
kan Süleymani, asıl Rusya’nın bölgedeki çıkarları 
uğruna taraflar arasındaki çatışmayı körüklediği 

değerlendirmesinde bulunmuştur. Rusya’nın tüm 
bu çabalarının Türkiye’ye karşı elde etmek istedi-
ği pozisyonu sağlamayacağını belirten Süleymani, 
Rusya’nın uzun vadede bu tutumuyla asıl kendi-
sinin zarar göreceği öngörüsünde bulunmuştur.19 
Süleymani’nin de beyanlarıyla paralel olarak PKK 
yandaşlarının bu süreçte Ermenistan’a destek ver-
meleri, hatta Paris’te Ermenistan’ı çatışmalardan 
dolayı protesto eden Azerilere Öcalan lehine slo-
ganlar eşliğinde taş ve sopalarla saldırmaları dik-
kat çekicidir.20 Hatta PKK’nın daha da ileri giderek 
Azerbaycan ile yaşanan çatışmadan ötürü yaklaşık 
400 örgüt üyesinin Ermenistan’a gönderildiği id-
dia edilmektedir.21 

Bölgesel Gelişmeler, Denklemler ve 
Genel Değerlendirme

Karabağ sorununu anlamlandırabilmek ve de-
ğerlendirebilmek için sorunun bölgesel değil kü-
resel ölçekte değerlendirilmesi gereklidir, zira so-
run sadece Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 
basit bir sınır kavgasından çok daha öte bir anlam 
ifade etmektedir. Nitekim başta Rusya olmak üze-
re birçok devlet iki devletin Karabağ’da çatışma-
sı üzerinden bölgeye ilişkin politikalarını şekillen-
dirmektedir. 

Öncelikle vurgulanması gereken, hâlihazırda 
Karabağ’ın resmi olarak Azerbaycan’a ait oldu-
ğunun BM başta olmak üzere defalarca teyit edil-
diği, dolayısıyla uluslararası hukuk açısından 
Ermenistan’ın Karabağ’daki varlığının işgal faali-
yeti olarak değerlendirildiğidir. Nitekim BM gü-
venlik konseyi farklı tarihlerde aldığı 822, 853, 
874 ve 884 sayılı kararlarla Karabağ toprak-
larının Azerbaycan’a ait olduğu teyit etmiş ve 
Ermenistan’a işgal kuvvetlerinin Karabağ’dan çek-
me çağrısı yapmış22 ancak Ermenistan Rusya’nın 
da desteğine güvenerek her defasında bu çağrıla-
rı reddetmiş, Karabağ’da askeri varlığını devam et-
tire gelmiştir. Bu sebepten ötürü Azerbaycan BM 
sözleşmesinin 51. Maddesine dayanarak meşru 
müdafaa hakkı çerçevesinde Karabağ’a askeri ope-



26

 Umran • Mayıs 2016

G Ü N D E M   KARABAĞ SORUNU VE RUSYA’NIN KAFKASYA’DAKİ ROLÜ 

rasyon düzenleme hakkına da sahiptir. Bu bakım-
dan Ermenistan’ın bölgeye ilişkin askeri faaliyet-
leri uluslararası hukuk açısından da hayli sorun-
luyken Azerbaycan’ın bölgeye ilişkin askeri faali-
yetleri hukukidir.

Karabağ’a ilişkin her iki tarafın da hâlihazırdaki 
pozisyonlarının öteden beridir sürdüre geldikle-
ri pozisyondan pek bir farkı olmadığı, dolayısıy-
la uzlaşma gibi bir durumun de facto (reel olarak) 
pek mümkün gözükmediğidir. Nitekim uluslara-
rası hukuka da uygun olarak Azerbaycan sorunun 
çözülmesi için Karabağ’ın kendisine iade edil-
mesini ve bölgeden göç et-
mek zorunda bırakılan Aze-
ri nüfusunu tekrar eski yer-
lerine dönmelerini şart koş-
maktadır. Ermeni tarafı ise 
böyle bir teklifi asla kabul 
etmemekle birlikte soru-
nun “barışçıl yollardan” çö-
zümü gibi son derece belir-
siz bir söylemi benimsemek-
te, ancak eylemde buna da 
yanaşmamaktadır. Zira böy-
lesi bir yolu tercih ettiğinde 
Karabağ’ın belki de önemli 
bir kısmını kaybedeceğinin, 
dahası meseleyi kullanarak 
Rusya’dan aldığı desteği kay-
bedeceğinin farkındadır. 

Her iki taraf açısından 
geçerli olan bir diğer durum 
ise çatışmanın tarafların yö-
netimlerine olan desteği per-
çinlemesi, yoğun gündem-
lerde gündemin değiştiril-
mesi, içeride kenetlenmenin 
yeniden tesisi gibi nedenler-
den ötürü iç siyaset malze-
mesi olarak yoğun bir biçim-
de kullanılmasıdır. Ayrıca ta-
raflar çatışma sayesinde askeri kapasitelerini de 
ölçme, deneme olanağı elde etmektedir.

Azerbaycan açısından, Karabağ konusu hem iç 
hem de dış politikada son derece belirleyici bir et-
kiye sahiptir. Hatta birçoğuna göre Azerbaycan dış 
politikasının en belirgin unsuru Karabağ mesele-
si ve meselenin gerekli dış desteğin de sağlanarak 
Azerbaycan lehine çözülmesidir.23 Zengin petrol 
rezervlerinden ötürü ülke bağımsızlığını ilan et-
tiği 1991 yılından bu yana birçok alanda önemli 

gelişme göstermektedir. Özellikle son yıllarda as-
keri alana ciddi yatırımlar yapılmış ve bu yatırım-
lar Azerbaycan ordusunun kapasitesini bir hayli 
artırmıştır. Benzeri bir biçimde yönetim alanında 
da geçmişteki karışıklıkların bugün yaşanmama-
sı, Ermenistan’a göre çok daha fazla nüfusunun ve 
dolayısıyla askeri personelinin olması gibi sebep-
lerden ötürü bugün Azerbaycan 1994’teki askeri 
olanaklarından çok daha ötesine sahiptir ve yay-
gın kanaate göre Ermenistan’a kıyasla askeri ola-
rak kaybettiği üstünlüğü bugün tekrar ele geçir-
miş, hatta öyle ki bugün dış müdahalenin olma-

dığı varsayımıyla Karabağ so-
rununu askeri olarak tek ba-
şına çözebilecek bir kapa-
siteye ulaşmıştır. Nitekim 
Serkisyan da çatışma sonra-
sı yaptığı açıklamalardan bi-
rinde bu konuya değinmiş ve 
Azerbaycan ordusunun mo-
dern silahlarının olduğunu 
bu dönemde net bir şekil-
de gördüklerini beyan etmiş-
tir.24 Son çatışmalar özelinde 
Azerbaycan’ın gerek askeri 
gerek psikolojik açıdan stra-
tejik avantaj elde ettiği söyle-
nebilir. Kazandığı bu son üs-
tünlükle ülke dış politika-
da başta Rusya’ya karşı ol-
mak üzere bölgede çok daha 
güçlü durabilme, dengeyi bir 
nebze de olsun kendi lehine 
çevirebilme ve Karabağ’a iliş-
kin olası müzakerelerde ma-
saya çok daha güçlü oturma 
şansı elde etmiştir. Toplum-
sal açıdan ise elde edilen bu 
üstünlüğün topluma da psi-
kolojik açıdan olumlu bir 
yansımasının olacağı ve mev-

cut durumun Aliyev yönetimine olan desteği artı-
rabileceği söylenebilir.

Ermenistan açısından ise durum biraz daha 
karmaşıktır. Nitekim Ermeni soykırımı iddiala-
rı ve faaliyetlerinden ötürü Türkiye ile, Karabağ 
sorunu yüzünden Azerbaycan’la ciddi sorunlar 
yaşayan ve kendisini bir bakıma bölgede bir gü-
venlik çıkmazına sokan Ermenistan bu açmaz-
dan kurtuluşun yolunu Rusya’nın desteğinde ara-
makta, bu tutum da ülkenin her geçen gün ülke-

Son çatışmalar özelinde 
Azerbaycan’ın gerek askeri 
gerek psikolojik açıdan strate-
jik avantaj elde ettiği söylene-
bilir. Kazandığı bu son üstün-
lükle ülke dış politikada başta 
Rusya’ya karşı olmak üzere 
bölgede çok daha güçlü dura-
bilme, dengeyi bir nebze de 
olsun kendi lehine çevirebil-
me ve Karabağ’a ilişkin olası 
müzakerelerde masaya çok 
daha güçlü oturma şansı elde 
etmiştir. Toplumsal açıdan 
ise elde edilen bu üstünlüğün 
topluma da psikolojik açı-
dan olumlu bir yansımasının 
olacağı ve mevcut durumun 
Aliyev yönetimine olan des-
teği artırabileceği söylenebi-
lir.
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nin biraz daha Rus yörüngesine kaymasına, diğer 
bir deyişle bağımsızlığını her geçen dönem biraz 
daha kaybetmesine neden olmaktadır. Dahası per-
sonel ihtiyacını büyük oranda zorunlu askerlik-
ten temin eden ancak nüfusunun azlığından ötürü 
(3,2 milyon) asker temininde ciddi sıkıntılar çe-
ken ve finansman konusunda büyük sıkıntılar ya-
şayan Ermenistan özellikle son yıllarda bu sebep-
ten ötürü gerekli askeri yatırımları yapamamış, bu 
da askeri yatırımlarını ve kapasitesini sürekli ar-
tıran Azerbaycan karşısında ülkeyi oldukça güç 
bir duruma düşürmüştür. Nitekim bu durumun 
yansımasını Ermenistan son çatışmalarda da gör-
müş ve çatışmada gerek askeri gerek siyasi bakım-
dan ülke belki yansımaları gelecekte çok daha faz-
la hissedilebilecek bir biçimde ciddi sorunlar ya-
şamıştır. Özellikle askeri açıdan Ermeni savunma 
hattının Azerbaycan ordusu karşısında düşmesi 
ve ciddi kayıplar verilmesi hem ülkede psikolo-
jik açıdan ciddi yıpranma yaratmış hem de olası 
bir sıcak çatışmada büyük bir yenilginin alınabi-
leceğine ilişkin güçlü bir izlenim yaratmıştır. Ül-
kede siyasi açıdan hâlihazırda yaşanan, yönetim-
deki sorunlar, işsizlik, yozlaşma, gerekli yatırımla-
rın yapılamaması gibi diğer etmenler de düşünül-
düğünde yakın gelecekte ülkenin ciddi sorunlar-
la karşı karşıya kalabileceği, ülkede iktidar deği-
şikliklerinin dahi olabileceği öngörülebilir. Kimi-
lerine göre bu son çatışma Ermenistan tarafından 
herhangi bir harici yönlendirme olmaksızın ger-
çekleştirilmiştir. Bu teze göre Ermenistan özellikle 
son dönemlerde her alanda ciddi atılımlar yapan 
Azerbaycan’ın bu gidişatını sekteye uğratmak iste-
miş, olası bir çatışmada Rusya’nın geçmişte oldu-
ğu gibi kendisine destek vereceği varsayımıyla ça-
tışmaları körüklemiştir.

Çatışmaların zamanlamasına ilişkin özel bir 
nedeni-anlamı olup olmadığına dair farklı görüş-
ler ortaya atılmıştır. Kimilerine göre çatışmanın 
nedeni Rusya’nın üzerinde ciddi etkisinin bulun-
duğu Ermeni ordusu üzerinde batının inisiyatif 
alma çalışmalarını baltalamak, engellemek iste-
mesi iken25 kimilerine göre Rusya’nın taleplerine 
boyun eğmeyen Azerbaycan’ın “hizaya” getiril-
mesidir, bunda Aliyev’in özellikle son dönemde 
Türkiye’nin Rus uçağını düşürmesi sonrası belir-
gin biçimde Türkiye’nin yanında yer almasının 
önemi büyüktür.26 Kimilerine göre ise Rusya’nın 
olayda herhangi bir parmağı yoktur, bugünkü ça-
tışma da geçmişte olduğu gibi iki ülke arasında 
öteden beridir tekrarlanan kısa dönemli ani geli-

şen çatışmaların devamı niteliğindedir. Kimileri-
ne göre ise çatışmalar Rusya’nın son dönemlerde 
artan bir biçimde TANAP ve TAP projeleri başta 
olmak üzere bölgesel, hatta küresel ölçekte enerji 
denklemlerinin değiştirecek hamlelerine yönelik 
olarak Azerbaycan’a bir uyarı niteliğindedir. An-
cak bu iddia Hasan Ali Karasar’a göre pek gerçekçi 
değildir, nitekim TANAP’ın yıllık taşıma kapasi-
tesinin 2019’da 16 milyar metreküp 2026’da ise 
31 milyar metreküp olması planlanmakta iken 
Gazprom’un sadece 2013 yılında tedarik ettiği 
gaz miktarı 160 milyar metreküptür dolayısıyla 
TANAP’ın Gazprom’a alternatif  olması pek müm-
kün değildir, dolayısıyla proje ve etkileri fazla 
abartılamamalıdır.27 Hâlihazırda bölgenin duru-
mu, Rusya’nın ekonomik, askeri ve siyasi pozisyo-
nu göz önünde bulundurulduğunda çatışmaların 
Rusya tarafından birincil olarak planlanmış olma-
sı zayıf bir ihtimal olarak gözükmekle birlikte tüm 
bu etkenlerin Rusya’nın çatışmaya deyim yerin-
deyse bir süre için göz yummasına neden olması 
akla yatkındır. Dahası Rusya’nın içinde bulundu-
ğu diplomatik ve ekonomik zorluklar göz önünde 
bulundurulduğunda çatışmanın şiddetlenmesinin 
Rusya’nın pek çıkarlarına uygun düşmediği, da-
hası belki böyle bir durumda bölgedeki gelişme-
lerin Rusya’nın aleyhine bir biçimde Rusya’nın 
kontrolünden çıkması hayli yüksek bir ihtimaldir, 
dolayısıyla Rusya’nın çatışmanın durdurulma-
sında sorumluluk almasının altında bu ihtimalin 
önünü almak olabilir.

Soruna ilişkin ayrı bir parantez açılması gere-
ken ülkelerden biri de Rusya’dır. Nitekim çatış-
maların başladığı tarihten bu yana Rusya Karabağ 
konusunu her iki ülke açısından bir koz olarak 
ustalıkla kullanmakta, bu sayede bölgedeki çıkar-
larını koruyabilmektedir. Bölgede en etkin güç ol-
ması, her iki ülkenin de geçmişte uzunca bir süre 
Rus boyunduruğu altında kalması her iki ülke-
nin de sorunun çözümünün Rusya’sız olamaya-
cağına dair güçlü beklentisi Rusya’nın elini güç-
lendirmektedir. Azerbaycan’a karşı Rusya, me-
seleyi hep bir denge unsuru olarak kullanagel-
miştir. Azerbaycan’ın Rusya yörüngesinden çık-
maya başladığı yahut Rusya’nın çıkarlarına aykı-
rı davrandığı yahut hizmet etmediği durumlarda 
Karabağ’da çatışmalar patlak vermiş ve bu çatış-
malarda Rusya belirgin biçimde Ermenistan’ı des-
teklemiş bu yolla Azerbaycan “hizaya” getirilmek 
istenmiştir. Ermenistan’a karşı ise Rusya mesele-
yi ülkeyi “hizaya” getirmekte ziyade ülkede nü-
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fuzunu daha da artırabilmek amacıyla kullan-
maktadır. Bilindiği üzere mevcut durumda Er-
menistan şu an gerek ekonomik gerek siyasi açı-
dan Rusya’nın belirgin biçimde kontrolündedir, 
bu kontrol en son Ermenistan’ın Avrasya Ekono-
mik Birliği’ne üye olmasıyla daha da pekişmiştir. 
Dahası Ermenistan’da askeri açıdan ciddi bir Rus 
varlığı bulunmaktadır. Ermenistan hele ki son dö-
nemlerde Azerbaycan’daki gelişmelerden ve böl-
gedeki güvenlik açmazından ötürü Rusya’nın des-
teği olmadan bölgede varlık gösteremeyeceği-
nin hatta Karabağ’ı kaybetmek başta olmak üze-
re birçok sorun yaşayacağının farkındadır, bu da 
ülkeyi Rusya’ya her geçen gün daha da bağım-
lı hale getirmektedir. Karabağ sorunu Rusya’nın 
Kafkasya’da etkinliğini sürdürmesi açısından son 
derece önemli bir araçtır, dolayısıyla bu kozunu 
kaybetmek istemeyeceği bu sebepten ötürü soru-
nun çözümüne yanaşmayacağı, Rusya yanaşmazsa 
da Karabağ sorununun yakın gelecekte çözülme 
ihtimalinin pek bulunmadığını söylemek müm-
kündür. Rusya’nın bu tutumunun geçmişte izini 
sürmek mümkündür. Nitekim 1998 yılında Ka-
rabağ sorununun çözümüne ilişkin bir ihtimal 
belirdiğinde Ermenistan’da iktidar değişmiş hat-
ta 27 Ekim 1999’da Ermenistan parlamentosuna 
yönelik saldırıda başbakan ve parlamento başkanı 
dâhil 8 milletvekili hayatını kaybetmiş28 29, olay-
dan ötürü Rusya ciddi biçimde suçlanmıştı. Aslın-
da işin gerçeği Rusya’nın bu politikalarının yeni 
olmadığıdır. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından bu yana bölgede baş gösteren birçok 
sorun ya Rusya tarafından yaratılmıştır ya da var 
olan sorunlar ustaca kullanılmakta, sorunların çö-
zülmesine izin verilmemektedir. Bunun en son ör-
neği Ukrayna krizinde görülmüştür. Bilindiği üze-
re Kiev yönetimi Avrupa bloğuyla ilişkileri ilerlet-
me, AB ve ABD ile yakınlaşma sürecine girince uy-
gun zamanda kullanılmayı bekleyen Kırım kozu 
Rusya tarafından öne sürülmüş ve Ukrayna’ya 
karşı kullanılmıştır. Kırım’ın Rusya tarafından il-
hakı ile sonuçlanan bu süreç Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğüne ve ülkedeki siyasi iklime ağır dar-
be vurmuştur. Rusya bununla da kalmamış, böl-
gede kendisine kullanabilecek yeni kozlar yarat-
mış ülkenin doğusunda Moskova yanlısı bir Do-
netsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cum-
huriyeti isimleriyle iki yeni ayrılıkçı bölge ortaya 
çıkararak Ukrayna üzerindeki hâkimiyetini daha 
da güçlendirmiştir.

Bu olaydan biraz daha önce, Ağustos 2008’de 
Rusya-Gürcistan savaşında da benzeri bir durumu 
gözlemlemek mümkündür. Atlantik Bloğu ile ya-
kınlaşan ve NATO ile ilişkilerini geliştirmek iste-
yen Gürcistan yönetimi Moskova yönetimi tara-
fından yine bölgedeki sorunlar kullanılarak “hi-
zaya” getirilmiş ve cezalandırılmıştır. Savaş son-
rası ülke ikiye bölünmüş, ülkede Güney Oset-
ya bölgesinde Tiflis yönetimiyle sorunlu ancak 
Moskova’ya yakın olan Güney Osetya’ya çatışma 
sürecinde Rusya tarafından belirgin destek veril-
miş, akabinde aynı yıl Güney Osetya’nın bağım-
sızlığı Rusya tarafından tanınmıştır. Benzeri bir bi-
çimde Gürcistan’ın kuzeybatısında yer alan Abaz-
ya bölgesinin bağımsızlığı da aynı dönem içerisin-
de Rusya tarafından tanınmış ve Gürcistan iki ta-
raftan Rus yörüngesinden çıkmasının faturasını 
ağır bir biçimde ödemiştir.

Bunlar haricinde benzer bir biçimde Rusya’nın 
benzeri bir müdahalesine maruz kalan ülkeler-
den biri de Moldova’dır. 2. Dünya Savaşı son-
rası Rusya, Sovyet denetimine giren Moldova’yı 
Ruslaştırmaya çalışmış ancak bunda pek başarılı 
olamamıştır. Dahası Ruslaşmak bir yana 1991 yı-
lında Moldova bağımsızlığını ilan etmiş, akabinde 
Moldova Moskova yönetimi tarafından “cezalan-
dırılmaya” tabi tutulmuş, bu kapsamda ülkede 
Transdinyester ve Gagavuzya isimli ayrılık yanlısı 
iki bölge ortaya çıkmıştır. Hâlihazırda henüz ba-
ğımsızlıkları tanınmamış yahut özerk yapılar ola-
rak devam etseler de AB ve ABD ile yakınlaşmaya 
çalışan Moldova yönetiminin bu tutumuna devam 
etmesi halinde gelecekte bu iki ülkenin gerekli gö-
rüldüğü halde Moldova’ya karşı Rusya tarafından 
kullanılma ihtimali de hayli yüksek bir olasılıktır. 

Benzeri bir durumun Orta Asya ve Türki Cum-
huriyetler açısından da geçerli olduğunu söyle-
mek mümkündür. Nitekim Sovyet döneminde 
Orta Asya’da sınırlar 1921’den 1980’e kadar yak-
laşık 90 kez değiştirilmiştir. Günümüzde dahi 
bölgeyi her an çatışmaya götürebilecek 18 cid-
di sınır uyuşmazlığı bulunmaktadır. Bunlar ara-
sında en ciddi olanlar Tacikistan, Özbekistan ve 
Kırgızistan’daki uyuşmazlıklardır.  Üç ülkenin de 
ortak sınırının bulunduğu Fergana vadisi üzerin-
deki anlaşmazlık yakın gelecekte “yörüngeden” 
çıkmaları halinde her an Rusya tarafından kulla-
nılmak üzere bu ülkeler için hazır bekletilmekte-
dir. Benzeri bir biçimde Kuzey Kazakistan’da da 
Rusların yoğun yaşadığı bölgelerde olası bir Rus-
Kazak anlaşmazlığında Rusya’nın koz olarak kul-
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lanabileceği bir bölge bulunmakta, bu durumun 
farkında olan Nazarbayev yönetimi bunun bi-
lincinde olarak Rusya’ya karşı adımlarını olduk-
ça dikkatli atmakta, Rusya’yı karşısına alacak ya-
hut Rus yörüngesinden çıkacak adımlardan ka-
çınmaktadır. 30

Özetle Rusya’nın geçmişte Çarlık ve Sovyet dö-
nemlerinde olduğu gibi nüfuz alanı olarak gördü-
ğü bölgelerde bölgesel sorunları bir koz olarak son 
derece etkin bir biçimde kullandığı yahut kulla-
nabileceği bir gerçekliktir. Dolayısıyla bölgenin, 
hâlihazırdaki bu sorunlar çözülmeden Rus etkisin-
den kurtulması pek mümkün gözükmemektedir.

Son olarak özellikle AB ve ABD kısaca Batı açı-
sından sorunun çözümüne ilişkin güçlü bir irade 
ortaya konulduğunu ve kararlılık gösterildiğini 
söylemek güçtür. Bu durumun örneği, çoğunu 
batılı devletlerin oluşturduğu AGİT bünyesinde 
faaliyet gösteren Minsk grubunun sorunun çö-
zümünde yetersiz kalmasında görülebilir. Dola-
yısıyla Minsk grubunun sorunun çözümünde bu 
zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yeter-
siz kalacağı söylenebilir. Rusya’nın da hâlihazırda 
sorunun çözümü noktasındaki isteksizliği de göz 
önünde bulundurulduğunda sorunun yakın gele-
cekte çözümünün pek mümkün gözükmemekte.
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  POSTMODERN KÜRESEL İÇ SAVAŞ 

S avaş insanoğlu yeryüzünde var olduğundan 
beridir hep var, böyle başlar savaşın kaderimiz 

olduğuna bizi ikna etmeye çalışanlar. Oysa tarihin 
hakikati bu değildir. Savaş insan denilen mahlûk 
yeryüzünde arz-ı endam ettiğinden beri yok. Sa-
vaş ve savaşın öznesi olan orduların karşı karşıya 
gelerek birbirlerini öldürmesi uygarlık dediğimiz 
şehir devletleri ile birlikte ortaya çıkan bir olgu. 
Şehirler var olduğundan beridir ya öteki şehrin 
hükümdarının kıskanç bakışları ile sahip olun-
ması gereken bir yer olarak algılandığından ya da 
göçebe akıncıların yağmalamak istediği bir cazi-
be olduğundan savaş insanlığın kaderi haline geti-
rilmiş. Savaş can almak için ortaya çıkan bir kan-
lı oyun. Hatta kimi zaman kurban ayini için şeh-
rin etrafındaki kabilelerden insanları esir almak 
için düzenlenen bir sürek avı oluvermiş.  O gün-
den bugüne değişmeyen tek şey savaşın devletle-
rin başlatıp, devletlerin son verdiği bir şey oldu-
ğudur. Bugün belki de ilk kez savaş devlet te-
kelinden çıkıyor gibi görünse de bu yanıltıcı 
bir görüntü çünkü yeni savaşların da do-

laylı bile olsa öznesi devlet. Eğer Einstein’ın sözle-
rini dikkate alırsak şu an birileri tarafından kendi 
egemenlikleri için kışkırtılan üçüncü dünya sava-
şı bunu kışkırtanları da içine çekme riski taşıyor 
eğer bu olursa onun ünlü sözü de gerçekleşen bir 
kehanet gibi olacak. Ne demişti bu değerli bilgin, 
“üçüncü dünya savaşını 
bilmem ama dör-
düncü dünya 
savaşının taş 
ve sopalar-
la gerçekleşe-
ceğini biliyo-
rum”.  

Dilaver DEMİRAĞ

Yeni savaş anlayışı topyekûn savaşın postmodern bir bulanık mantık içeren 
indeterminist de denilen biçimini içeriyor. Dördüncü Nesil Savaşlar adını 
verdikleri gelecekteki savaş tipi şöyle tarif ediliyordu: “Savaş ile barış dönemleri 
arasındaki ayırımın bulanıklaştığı, mücadelenin savaş sahaları dışına taştığı, 
sivil ve askerler arasındaki farkların ortadan kalktığı ve asimetrik özellikleri 
de içinde barındıran askeri, yarı-askeri ve bazen de sivil gayretler bütünüdür…

Postmodern Küresel İç Savaş
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Gerçekten de çıkacak bir savaş dünyanın nük-
leer silahlar nedeni ile insan soyunun büyük bir 
bölümünün belki de tamamının yeryüzünden si-
lindiği, canlı hayatın ciddi bir zarar göreceği muh-
temelen devasa hamam böcekleri ve akreplerin 
tüm yeryüzüne hâkim olduğu bir süreç olacağa 
benziyor. Peki, gerçek bu olmasına rağmen ne-
den hâlâ savaşlar sürdürülüyor, birileri bu savaş-
ları kontrolleri altında tutarak bunun böyle sürüp 
gideceğini ve kendilerinin de bu sürecin sonunda 
istedikleri küresel hâkimiyeti elde edeceğini dü-
şünüyor. Belki de egemenlik yanılsamasına kapı-
lan insanların en büyük yanılgısı da burada, her 
şeye hâkim olduklarını, kontrolün tümüyle ken-
dilerinde olduğunu düşünürler ancak bu bir ya-
nılsama çünkü kontrol her an elden kaçabilir ve 
kendileri de bu kanlı boğuşmanın konusu olabi-
lirler. Sonuç olarak silahlar, ordular ve devletler 
var oldukça savaşlar da yeryüzünü kanatmaya de-
vam edecek.

Eski Savaştan Yeniye Silahların Resmi Geçidi

Savaş uygarlık var olduğundan beridir hep var 
demiştik ve devletlerin savaşın ana nedeni oldu-
ğunu söylemiştik. Savaş aynı zamanda tarih bo-
yunca teknolojinin en çok ilerlediği ve sürek-
li yeni tekniklerin arandığı bir süreç oldu. Çün-
kü savaşlarda şüphesiz stratejiler, anlık manevra-
lar çok önemli olsa da son tahlilde savaş ‘silahın 
kadar konuş’ denen bir saha. Silahı daha üstün 
olan nihayetinde savaşın sonucunu önemli ölçü-
de belirleyebiliyor.

Savaşçı denilen profesyonel öldürme uzman-
larının silahları da aslında avcılıktan evrildi, bu 
anlamda av savaşın ön aşaması gibi oldu. 
İlk silahlar da avlarda kullanılanların daha 
geliştirilmesi ile mevcudiyet kazandı. Av-
larda güçlü ve iri hayvanların yakından 
öldürülmesi her zaman riske açıktı, dahası 
özellikle de çevik avlar için hız önemliydi. 
İnsan ne çıta gibi üstün bir hıza sahipti ne 
de aslan ve kaplan gibi büyük avcıların sa-
hip olduğu güce. Bu eksiklerini gidermek 
için uzaktan etkili olacak silahlar ve 
tuzaklar kurabilmek gerekliydi. Dahası 
av esnasında koordinasyon çok önem-
liydi. Tüm bunlar savaşa da devredildi. İlk 
savaş silahları mızrak, ok ve yay ile bıçaktan 
geliştirilen kılıçtı. Sapan da bu silahlar ara-

sında önemli bir yere sahipti. Sapan daha sonra 
mancınığa evrildi, mancınık ta topa. Top bir an-
lamda kale kapılarını kırmakta işe yarayan koçba-
şının, kalelerde kullanılan iskelelerin ve mancını-
ğın üçlü işlevini gören bir silahtı. Toptan tüfeğe, 
bunlardan diğer ateş gücü içeren silahlara geçildi. 
Toplar zaman içinde daha etkili, daha incelikli 
hale geldi, tüfekler daha bir etkili atış yapabilir 
hale geldi. Erken modern çağdan modern çağa 
kadar savaş meydanlarının hâkimi bu iki silah 
oldu. En iyi topa, en gelişmiş tüfeklere sahip olan 
karşı tarafa daha fazla zayiat verdirmiş olmaktay-
dı. Zayiat neden önemliydi. Bu noktada savaşın 
mantığını ortaya koyan Carl Von Clausewitz’e ku-
lak verelim: “Savaş hasmı irademizi yerine getir-
meye zorlayan bir şiddet hareketidir. Bütün savaş-
ların amacı, düşman silahlı kuvvetlerini yok etme 

yoluyla onun iradesini teslim almaktır.” Yani 
düşman kuvvetleri, savaşamayacak hale ge-
tirilirse üstün tarafın iradesine boyun eğe-

cektir. Clausewitz’in savaşa dair derinlikli 
analizleri bundan ibaret değildir. “Savaş, 
bir kuvvet kullanma eylemidir ve kuv-
vetin kullanımında hiçbir sınır yoktur, 
taraflar birbirlerini daha fazla kuvvet 

kullanmaya iterler, böylece (taraflar) 
arasında aşırılığa kaçması zorunlu bir 

karşılıklı etki doğar.”2

En önemli olgu sivil ile asker arasındaki 
cephesel bölünmenin ortadan kalkması-
dır. Özellikle gerilla savaşından model-
lenen karşı gerilla biçimi olarak özel 
timlerin pusu atabilen, şehir savaşı sür-
dürebilen ve sivillerin yaşadığı meskûn 
mahalleri de içine alan bu savaşın en 
çarpıcı örneği Irak savaşında Felluce’de 
yaşanan savaş oldu. Sivil ve asker ayrı-
mının ortadan kalktığı bu savaşta hem 
son teknoloji kullanıldı. Sivil savaş alan-
larında yürütülen savaşta askeri pusu-
nun etkili olabilmesi için gece görüş 
gözetim sistemleri ile teçhiz edilmiş 
etkin gözlem uçakları ve aynı zamanda 
hedefi vurabilen insansız hava uçakları 
kullanıldı.



32

 Umran • Mayıs 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
YE

N
İ S

AV
AŞ

LA
R

  POSTMODERN KÜRESEL İÇ SAVAŞ 

Clausewitz’e göre, savaşın özünü, doğal ve 
kör bir içgüdü kaplamıştır ama onu kendi başına 
bir olgu haline dönüştüren komutan ve ordula-
rın ihtirasıdır, tesadüfler zincirine sonsuz bağlı-
lıklarıdır ve en önemlisi hükümetlerin bundaki 
payıdır. Clausewitz derin bir iç görü ile şu sap-
tamayı yapar: “Hükümetler, savaşı şiddet yoluy-
la politik araç olarak kullanmışlardır.” Demek ki 
savaşlardan beslenen esas olarak iki öznedir birisi 
askerler-onların varoluşu savaşa bağlıdır ve sa-
vaşlar olmadığında hem işsiz kalacaklardır hem 
de ruhsal tatminden yoksun hale geleceklerdir o 
yüzden savaş sürmelidir, sürmelidir ki toplumlar 
onlara hep ihtiyaç duysun. Diğer yandan savaştan 
geçinen ikinci grupta politikacılardır güç şehve-
tine kapılan politikacılar toplumu savaş yolu ile 
seferber ederek kendi iktidarına yedekler. Savaşlar 
eğer sonunda başarı varsa politikacılara tahmin-
lerin ötesinde bir güç bahşeder, o yüzden politi-
kacılar eğer çıkarları bunu gerektirmişse savaşın 
fitilinin yakmakta bir an bile tereddütte bulun-
mayacaklardır. Bu öznelere bugün savaştan bü-
yük para kaldıran işadamları ya da kapitalistler 
de eklenebilir. Savaşlar silahların yarıştığı bir alan 
ise bu silahların üreticisi fabrikaları tam kapasite 
çalıştığı sürece büyük paralar kazanacaktır. Sava-
şın endüstrileşmesi kapitalistlere büyük paralar 
kazandırmıştır. Kısacası savaş her hâlükârda ve 
her zaman bir boyun verdirme pratiği olarak ta-
hakkümün ta kendisidir ve bundan kârlı çıkanlar 
da hep güç sahipleri olmuştur.

20. yüzyıldan 21. yüzyıla dönüşen savaşta te-
mel belirleyici sanayi toplumu ve sanayi teknoloji-
si oldu. Fabrikalar da tıpkı herhangi bir ürün gibi 
savaşta üretildi ve tıpkı sanayi işletmesi gibi savaş 
ta rasyonel bir biçimde yönetildi.

Modern Savaşın Endüstriyel Silahları: Top ve Tüfek

Savaşın özü bir şiddet olsa da modern ve post-
modern savaşların esas özelliği savaşın planlı ve 
yönetilen bir faaliyet olmasıdır. Bu anlamda sa-
vaş modern bürokrasiden ve modern sanayiden 
ayrı düşünülemeyecek kadar endüstrileşmiştir. Bu 
anlamda savaşın endüstriyel bir işleve dönüşme-
si her ne kadar Birinci Dünya Savaşı ile başlamış-
sa da İkinci Dünya Savaşı gerçek anlamda bir mi-
lat olarak düşünülmelidir. Öncelikle kapitalizmin 
mevcudiyeti savaşın kârlı bir yatırım alanına dö-
nüşmesine neden oldu.

Geoffrey Parker editörlüğünü yaptığı Camb-
ridge Savaş Tarihi adını taşıyan kitaba giriş ma-
hiyetinde yazdığı batı tipi savaşta batı tipi savaşın 
önemli özelliklerine dikkat çeker.

“Çok eski olmakla da övünen Batı savaş tarzı 
beş ana temele dayanmaktadır. Birincisi, Batı’nın 
silahlı güçleri, genellikle az sayıdaki insan gücü-
nü dengelemek için her zaman üstün teknolojiye 
güvenmişlerdir. Bu, Batı evrensel teknolojik ·üs-
tünlüğe sahipti demek değildir: 17. yüzyılın ba-
şında grup atışları ile topçu ateşinin ortaya çıkma-
sına kadar, tüm Asya’da atlı okçuların kullandığı 
eğik yay bütün Batı silahlarından daha etkili oldu-
ğunu kanıtladı. Ancak birkaç istisna dışında Asya-
lı atlı okçular Batı’ya doğrudan bir tehdit oluştur-
madılar, oluşturdukları tehdit ise uzun süreli ol-
madı. İleri teknolojilerin hepsi de Batı’da ortaya 
çıkmadı: Üzengi ve barut dâhil olmak üzere bir-
çok yaşamsal buluş Doğu’daki düşmanlardan gel-
di… Batı’nın, ister kendileri bulmuş olsun, ister 
dışarıdan gelmiş olsun, yeni teknolojiyi olağandı-
şı bir biçimde sahiplendiği görülmektedir. Tekno-
lojik buluşlarla, buna eşdeğer yaşamsal tepki ver-
me yeteneği kısa sürede Batı savaş tarzının yer-
leşik bir özelliği haline geldi. Gerçekte, M.Ö. 5. 
yüzyıldaki Pers savaşlarından beri Batı’nın, birin-
cil düşmanından daha üstün savaşma gücüne sa-
hip olmayan bir ordu kuramadığı pek az dönem 
vardır… Ancak teknolojik üstünlük, zaferin kaza-
nılmasında ender olarak tek başına yeterli olmuş-
tur. 20. yüzyılda bile, savaşların sonucunu tekno-
lojiden çok, daha iyi bir savaş planlaması, düşma-
nın hazırlıksız yakalanması, daha büyük ekono-
mik güç ve her şeyin ötesinde daha güçlü disip-
lin belirlemiştir. Batı’da askeri uygulama, ayrı ayrı 
savaşan kitleleri, düzenli orduların parçası olarak 
savaşan askerlere dönüştürmede temel araç olan 
disiplini her zaman -akrabalık, din ve vatansever-
likten öteye- yüceltmiştir”3
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Batının savaş usullerinden belirleyici faktör 
teknoloji olduğu için ateşli silahlar da ilk olarak 
batı dünyasında gelişmiş ve mükemmelliğe ulaştı-
rılmıştır. Top ve tüfek teknolojisindeki gelişmeler 
batının savaş sahasındaki üstünlüğünde belirleyi-
ci faktörler olmuştur. Top döküm atölyeleri ve tü-
fek üretim yerleri ilk endüstriyel uygulamalardan 
sayılmalıdır. Zaman içinde tüfek ve top üretimi 
daha da endüstrileşti.

Erken modern savaşta öne çıkan savaş alet-
lerine baktığımızda öne çıkan toplarla donanmış 
büyük yelkenli gemiler,  yivli ve yivsiz tüfekler 
ve en önemlisi toplar öne çıkmıştı. Top teknolo-
jisinde önemli gelişmeler yaşandı, bunlar ağızdan 
dolmalı ağır toplar ile arkadan doldurmalı ve gi-
derek top mermisine doğru evrilen güllelere sahip 
toplardı. Top teknolojisinde bugünkü topların 
atası sayılacak Gribeauval toplarda devrim niteli-
ğinde değişiklikler yaparak erken modern çağdan 
modern çağa kadar kullanılan esas top modeli 
oldu. Gribeauval’in topları, bronzdan bütün ola-
rak dökülürdü, ardından topların ağzı delinir ve 
namlusu açılırdı. Bu sayede, topun gücünden bir 
şey kaybedilmeden topun ağırlığını olabildiğince 
azaltmak mümkün oluyordu. Daha güçlü ve ha-
fif modeller sayesinde, kullanılan barut miktarını 
azaltmak da mümkün olmuş, güllelerin çapı ar-
tırılmış ve windage (namlu ile mermi arasındaki 
çap farkı) olabildiğince azaltılmıştı. Daha önce 
çok ağır olan büyük sahra toplarının ağırlığı, ar-
tık sadece 300 kilodan biraz fazlaydı. Gribeauval, 
top arabalarını yeniden dizayn ederek cephane 
sandığını dingilin üzerine yerleştirdi. Bu değişik-
likle birlikte top arabaları daha sağlam hale geldi 

ve tüm orduların baş belası olan, top arabalarının 
sakatlaması sorunu da asgariye indirilmiş oldu. 
Daha da önemlisi, Gribeauval, top arabası ve te-
kerlekler için bir standart belirlemiş ve bunlarda 
kullanılan parçaların, sökülüp takılarak her ara-
bada kullanılacak parçalar olarak imal edilmesini 
sağlamıştı. Namlunun yükseltilip alçaltılabilmesi 
için namlunun altına pirinçten büyük bir vida ve 
atım hızını ve isabet oranını artırmak için de top-
lara basit bir nişangâh yerleştirdi.5

Dönemin en büyük “askeri devrimi”, 1850’ler-
de sanayi üretimi alanında yaşanmış ve hemen 
top imalat tekniklerine uygulanmıştı. “Bessemer 
sistemi”yle yüksek kaliteli çelik dökülecek ve 
bununla top parçalan otomatik ve yarı otomatik 
makinelerde önceden belirlenen şekilde imal edi-
lebilecekti. Standardizasyon, parçaların birbirinin 
yerine kullanımı ve seri üretim; silah üretimin-
de yeni bir çığır açmıştı. Çelik top daha hafifti, 
daha rahat taşınabiliyordu ve çelik, yivli namlu ve 
kuyruktan dolma modellerin yapılması için çok 
elverişli bir metaldi. Üstelik sahip olduğu yüksek 
namlu çıkış hızı daha büyük kalibrelerde top yap-
mayı mümkün kılıyordu. Yivsiz sahra toplarının 
menzili 1.000 metre ve atım hızları dakikada iki 
mermi iken, Krupp’un çelik topları 2.5-4 km.’ye 
dakikada 10 mermi atabilecekti.

Öte yandan ağızdan dolma yivsiz toplar, yer-
lerini zırh delici mermiler atan kuyruktan dolma 
yivli toplara bıraktı ve topların geri tepmesini ön-
lemek için hidrolik sistemler tasarlanmaya başlan-
dı. Mermilerin yapısı daha aerodinamik hale geti-
rildi, boyları uzatıldı, taşıdıkları barut miktarı sa-
bitlendi ve fünye eklendi bu şekilde yaşanan tek-
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nolojik gelişmeler sayesinde topçu daha hareketli 
ve daha öldürücü hale gelmişti.

Küçük ateşli silahlardaki diğer bir devrim ise, 
uzun koni şeklindeki mermilerin ve yivsiz tek 
atımlı silahların yerine, yivli yarı otomatik silah-
ların kullanılmaya başlanmasıydı. Menzil, isa-
bet oranı ve atış hızı kıyaslanamayacak derece-
de artmıştı. Kuyruktan dolma tüfekler de önemli 
bir teknolojik yenilik getirmiş oldu. Modern çağ-
da bilim teknolojinin hizmetine koşulunca bilim 
ve teknoloji muharebe meydanında savaşı da doğ-
rudan etkiledi. Yivli tüfek (namluya sar- m a l 
yivler oyulmuş tüfekler) için “mi-
nie” mermisinin bulunuşu pi-
yadelerin yere uzanmalarını ve 
düşmanlarını 300 metreye ka-
dar olan menzilden vurmalarını 
sağladı. (Merminin tabanındaki 
oyuk, barut hakkının namlu-
ya rahat doldurulması-
nı, atışta barut gazının 
basıncı ile şişip yivleri 
doldurarak setleri kav-
ramasını sağlamış, böy-
lece tüfeğin menzilini üçe 
katlamıştı.)

Mitralyöz adı verilen ve kurma kollu çok mer-
mi atarlı top (o dönemde mitralyöz bir makineli 
tüfek değil bir toptu) büyük can kayıplarına neden 
olmuştu. Makineli tüfekler zaman içerisinde savaş 
alanlarındaki en etkili ve ölümcül silahlar haline 
geleceklerdi. Hiram Maxim 1880’lerin ortalarında 
saniyede 10 mermi yakabilen ve mekanizması elle 
değil de geri tepmenin gücüyle çalışan, hafif, tek 
namlulu ve su soğutmalı bir makineli tüfek icat 
etti. İngiltere, Almanya ve Rusya Maxim’i kulla-

nırken, Fransa ve Japonya mekanizması mermi-
nin patlamasıyla ortaya çıkan barut gazıyla çalışan 
Hotchkiss modelini kullanmaya başladı. 

Modern Savaşta diğer bir teknolojik geliş-
me günümüz gemilerine de örnek olacak şekil-
de gemi teknolojisindeki dönüşüm oldu. 1850’de 
Fransa’da buhar gücüyle hareket edip 13 deniz 
mili hız yapabilen Napoleon denize indirildi. Se-
kiz yıl sonra onu, 11 cm’lik demir levhalarla koru-
nan La Gloire savaş gemisi takip etti. Buhar gücü 
yelkenin, pervane de gemilerin yan taraflarına ta-
kılan büyük çarkların yerini almaya başlamıştı.

Denizcilik alanındaki geliş-
meler Kuzey Amerika’da da son 
hız devam ediyordu. 8 Mart 
1862’de Norfolk’tan denize 
açılan Konfederasyon zırhlı-
sı (ironclad) Merrimack (CSS 

Virginia), Cumberland ve 
Congress savaş gemilerini 
kolaylıkla yok etti. Ertesi gün 
meşhur olduğu kadar sonuç-
suz bir çatışma olan, dünya-
nın zırhlı gemiler arasındaki 

ilk çatışması yaşandı ve zırhla 
kaplı Merrimack ve zırhlı taretli savaş gemilerinin 
ilk örneği olan USS Monitor Hampton Roads’ta 
karşı karşıya geldi. Amerikan İç Savaşı sona er-
diğinde, Amerikan donanması 236’sı buharlı olan 
671 savaş gemisiyle dünyanın en büyük donan-
ması haline gelmişti. Zırh delmek için gereken bü-
yüklükteki toplar gemilerin bordasına yerleştire-
bilmek büyük bir sorundu ve bu nedenle topla-
rın geminin yanlarına değil de ortasına konulma-
sı ve bunun için de yelken ve direklerin kaldırıl-
ması gerekiyordu. Mühendisler ayrıca topçula-

Hibrid savaşların en başta gelen yönlerinden biri, çatışma tipinin dönüşüme uğrama-
sıdır. Mesela, 2010’da dünyadaki 37 çatışmadan sadece 6 tanesinin devletlerarasında 
gerçekleştiği; 31 tanesinin ise iç çatışmalara girdiği kabul edilmiştir. Bu savaşlarda 
terör yöntemleri de kullanılabilmekte. Hibrid savaşların özelliklerinden biri de siber 
saldırıları barındırmasıdır. Rusya Federasyonu(RF) Genel Kurmay Başkanlığı göre-
vine getirilen General Valery Gerasimov, “hibrid savaş” olarak kavramsallaştırılan 
stratejinin mimarı kabul edilmekte. “Gerasimov Doktrini” olarak da adlandırılan 
hibrid savaş, “non-linear” war, “kirli savaş” gibi farklı isimlerle de anılmakta. Hibrid 
savaşın asıl özünü ise klasik savaş içerisinde kullanılmaması. Yani savaş orduların 
karşı karşıya geldiği bir süreç olmaktan çıkmakta.
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rı düşman ateşinden korumak için zırhlı taretler 
ve bu taretleri döndürebilmek için de yeni hid-
rolik sistemler ve ateşleme tertibatları tasarlama-
ya başlamışlardı. 1890’larda artık Avrupa devlet-
leri 10.000 ton ağırlığında, 10.000 beygir gücün-
de itici güce sahip, ana bataryaları dört ya da sekiz 
adet 30.5’lik top olan ve 16 deniz mili kadar hız 
yapabilen zırhlılar inşa ediyordu. Aynı sınıf gemi-
lerin seri halde üretimine 1893 yılında İngiltere’de 
başlandı. Söz konusu donanma inşa süreci, zirve-
sine 1905 yılında tüm ana silahları aynı kalibrede-
ki büyük toplardan oluşan bir zırhlı üretildiğinde 
erişti. HMS Dreadnought 17.000 ton ağırlığında, 
27.500 beygir gücündeki buhar türbinleriyle 21 
deniz mili hız yapabilen ve ana silahlan 10 adet 
30.5’lik top olan bir savaş gemisiydi. Gemiye yer-
leştirilmiş, her birinde çift top bulunan beş taret 
(bir ön, iki kıç ve iki yan taret) sayesinde, geminin 
ateş gücü (eğer gemi yan dönmeden önüne doğru 
ateş ediyorsa) üç dretnot öncesi zırhlının ateş gü-
cüne eşitti. Üç ayak üzerine yerleştirilmiş bir men-
zil bulucuyla, tüm ateş bir noktadan kontrol edi-
liyordu (borda ağırlığı 3400 kg). Nelson tarzı de-
niz savaşının yerini, artık uzun mesafeden yapılan 
topçu düelloları almıştı.6 Buharlı gemilerin orta-
ya çıkması ikmal için de önemliydi. Mesela Kırım 
savaşı esnasında İngilizler ile Fransızlar, Türkiye 
ile Kırım’a kuvvetlerini büyük bir kolaylıkla taşı-
yabiliyor ve ikmal yapabiliyorlardı. Ulaşım tekno-
lojisindeki bu ilerlemeye paralel iletişim teknolo-
jisindeki gelişmeler de savaşta önemli bir rol oy-
namaktaydı. 19. yüzyılın en önemli iletişim tek-
nolojisi olan telgraf Paris ve Londra hükümetle-
rine muharebe meydanındaki komutanlarıyla ha-
berleşme olanağı verdi.

Modern Savaşta İkinci Dalga Tank ve Uçak

Modern savaş için en büyük icat tank oldu. 
Tank ilk kez Birinci Dünya Savaşı’nda kullanıl-
dı. Ama zırh teknolojisi ondan önce denizcilik-
te kullanılmıştı. Tanklar ilk defa Birinci Dünya 
Savaşı’nda, siper harbi çıkmazını yok etmek için 
kullanılmış ve zamanla savaş alanında klasik sü-
vari görevlerini üstlenmişlerdi. Tank ismi ilk kez 
İngiltere’de tank fabrikalarında kullanılmaya baş-
lanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’na kadar tanklar pi-
yadelerin yüksek ateş yüzünden aşamadığı yerler-
de kullanılıyordu. Bunun için her piyade bölüğü-
nün belli sayıda tankı vardı.

İlk operasyonel tank olan Mark I, Kraliyet 
Donanması’ndan Yüzbaşı H.W. Mortimore tara-
fından 15 Eylül 1916 ‘da Somme Çarpışması es-
nasında Delville Korusu’nda kullanılmıştı. Fran-
sızların Holt traktörlerinden geliştirdikleri Schne-
ider CA1 tankını ilk defa 16 Nisan 1917’de kul-
lanmışlardı. Tankların yoğun olarak kullanılıp ba-
şarılı oldukları ilk çarpışma 20 Kasım 1917 ‘deki 
Cambrai Çarpışması olmuştu. Daha sonraki Ami-
ens Çarpışması’nda da tanklar, zırhlı destekleriy-
le Alman siperlerini yarıp geçme konusunda etki-
li olmuşlardı. Tank sayesinde siper savaşı demo-
de olmuştur. Birleşik Krallık ve Fransız kuvvetle-
ri tarafından savaş alanlarında kullanılan binler-
ce tank savaşın kazanılmasında önemli katkılar-
da bulunmuştur.

Almanya, I. Dünya Savaşı sırasında genellik-
le ele geçirdiği az sayıda tankı kullanmıştır. Ken-
di tasarımları olan A7V’den yalnızca yirmi kadar 
üretmişlerdir.7 Birinci Dünya Savaşı’nda, modern 
savaşın en yıkıcı silahlarından birisi olan uçakla, 
20. yüzyılın ölüm kusan silahları roket hariç he-
men hemen ortaya çıkmış oldu. 1908’te uçaklar 
ilk kez askeri maksatla kullanılmış, 1914’te, yani 
tam altı sene sonra Almanya, İngiltere ve Fran-
sa gibi Avrupa’nın büyük devletlerinin her biri 
sayıları 400 uçaktan fazla olan birer hava gücü-
ne kavuşmuştur. I. Dünya Savaşı boyunca ise her 
iki taraftan yaklaşık 80.000 uçak düşürülmüş-
tür. Uçaklar ilk olarak bir ateş unsuru olarak de-
ğil bir keşif unsuru olarak muharebe sahasına gir-
miş, böylece Schliffen Planı gibi büyük tahkimat 
planları ve büyük birlik ordugâhları önemini yi-
tirmiştir. 

Modem savaş, Sanayi Devrimi ile daha vahşi 
bir hal almıştı. Savaş tarihçisi Criston L. Archer 
yaşanan kıyımı şöyle anlatır:

“Teknoloji ve sanayi alanında yaşanan tüm bu 
gelişmeler savaş alanlarını görülmemiş şekilde de-
ğiştirmişti. Sıradan bir as-
kerin yaşadığı savaş 
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deneyimini, 1866 Avusturya-Prusya Savaşı’na ka-
tılmış deneyimli bir asker çok güzel ifade etmişti. 
Modern topların ateşiyle ilk kez tanışıp bir köye 
sığınan asker, olanları şöyle anlatmıştı: “Saklana-
cak yer arıyorduk, ama bizi bu ateşten koruyabi-
lecek hiçbir yer yoktu. Toprak duvarları tuzla buz 
eden bu ateş yüzünden bütün köy yerle bir oldu.” 
Hızla yakındaki ormana çekilmeleri de onları kur-
taramamıştı: “Paramparça olan ağaçların parça-
ları kafamızın üzerinde uçuşuyordu... 10 saniye 
içerisinde önümüze dört top ve bir şarapnel mer-
misi düştü... Hepimiz öbür tarafa gittiğimizi zan-
nettik.” St. John Şövalyeleri Tarikatı’nın bir üye-
si, ertesi gün savaş alanına geldiğinde gördükle-
rini şöyle dile getirmişti: “Buğday ve şekerpancarı 
tarlaları baştan aşağı cesetlerle kaplanmıştı.”8

Bir başka savaş tarihçisi Williamson A. Murray 
ise savaşın korkunç bedelini şöyle anlatır:

“Savaşın insani bedeli, 20. yüzyılın sonunda 
yaşayanların neredeyse düşünemeyeceği bir bo-
yuttadır. 70 milyonun üzerinde erkek silah altına 
alındı, büyük çoğunluğu henüz ilk gençlik ve yir-
mili yaşlarında olan 9 milyon asker askerlik hiz-
meti sırasında öldü. Belki 700.000 İngiliz askeri 
öldü; dominyonlardan 250.000 asker öldü. İtal-
yanlar 500.000’den çok, Avusturyalılar 1.1 mil-
yon, Fransızlar 1.3 milyon, Almanya da 2 mil-
yon asker kaybetti. Bu kayıpların etkisi ölçüsüz 
oldu. Avustralya’da on sekiz ile kırk beş yaşları 
arasındaki yetişkin erkeklerin hemen hemen ya-
rısı gönüllü olarak savaşa katıldılar; üçte birin-
den çoğu yaralandı ya da sakat kaldı, neredey-
se altıda biri öldü. Askere alınan Türklerin yüzde 
otuz kadarı, Romen ve Bulgarların yaklaşık yüz-
de yirmi beşi, Sırpların da hemen hemen yüzde 
kırkı öldü. Fransa, Rusya, Britanya ile dominyon-
ları; Avusturya-Macaristan ve Almanya, hepsi as-
kerlerinin, denizcilerinin, havacılarının yüzde on 

bir-on yedisini yitirdiler. Yalnızca, Amerika Birle-
şik Devletleri, kuvvetlerinin yüzde beşin altındaki 
ölüm oranı ile teselli bulabilir.”9

Savaşın sürdürülebilmesi için büyük insani ve 
ekonomik kaynakların da seferber edilebilmesi 
gerekliydi. Bu uzunlukta ve yoğunlukta bir savaş-
ta savaşmak için savaşan tarafların yalnızca insan 
gücünü değil, ekonomik kaynakları ile parasal 
güçlerini de savaş tarihinde daha önce karşılaşıl-
mamış ölçüde seferber etmeleri gerekiyordu.10

İlk dünya savaşı teknolojinin yoğun kullanımı 
ile kitlesel öldürücülükte savaşların anası olmuş-
tu. I. Dünya Savaşı’nın bu kadar “ölümcül” olma-
sının iki önemli nedeni vardı. Bunlardan ilki, ile-
ri teknolojinin savaş için seferber edilmesiyle or-
taya çıkan yüksek ateş gücü ve statik mevzi anla-
yışı nedeniyle ortaya çıkan şiddet ve yıkımdı. Ör-
neğin 1 Temmuz 1916’da başlayan ve neticesinde 
taktik anlamda her iki tarafın da hiçbir kazancının 
olmadığı bir cephe savaşı şeklinde geçen Somme 
Muharebesi’nin sadece ilk günü, yoğun topçu ve 
makineli tüfekler atışları nedeniyle her iki taraftan 
da toplam 19.240 asker ölmüştü. Nitekim I. Dün-
ya Savaşı’nda cephedeki asker kayıplarının % 70’i 
topçu atışları nedeniyle verilmişti.11

İlk dünya savaşının yarattığı yıkıma rağmen 
ikincisi kaçınılmaz oldu. İlkinde yenilen ülkeler 
bu kez ikinci için büyük hazırlıklara girişerek ve 
büyük yıkım araçlarını savaş sanayinin vermiş ol-
duğu imkânla seferber ederek çok daha büyük bir 
yıkımın önü açılmış oldu.

Birinci Dünya Savaşı’na kadarki dönem birin-
ci kuşak, ikinci kuşak savaşlar olarak görülmek-
teydi. Üçüncü türdeki savaş ise, ani baskına da-
yanan şok esaslı şaşırtmaca ile düşman mevzii-
yi çökertmek üzerine kuruluydu. Bu savaş tar-
zında temel strateji, hızlı bir manevra ile düşma-
na hiç beklemediği anda ve sürpriz bir biçimde 
saldırmak, bu sürpriz etkisinin de savaş süresin-
ce devam ettirilmesi esaslıydı. Tank özellikle İkin-
ci Dünya Savaşı’nda kara harekâtında bir “kuvvet 
çarpanı “etkisi ile sürpriz yaratabiliyordu. Ancak 
tanksavarlar ve tanksavar esaslı toplar, uçaksavar 
biçimindeki top makineli karışımı silahlar ile Al-
man ordusunun bu savaş taktiği bir müddet son-
ra son bulacaktı. Çünkü tankta üstün ateş gücü 
ile manevra avantajı birleşmiştir. Yine torpido ve 
denizaltı teknolojilerindeki gelişmeler de önemli 
olmakla birlikte bu avantajda radar teknolojisin-
deki gelişmeler ve uçaklarla yapılan hedef odak-
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lı bombalamalar buradaki sürprizi de ortadan kal-
dırıyordu. Yine gelişen teknolojiye paralel olarak 
savaş uçakları, füzeler ile hasım ülke derinlikle-
rindeki ekonomik tesis ve sivillerin de hedef alın-
dığı “topyekûn mücadele” anlayışı doğmuş ve I. 
Dünya Savaşı’ndan miras kalan “topyekûn savaş” 
doktrini sürdürülerek sivil ile askeri mevzii tar-
zındaki anlayış ortadan kalkmıştı. Savaş artık bir 
cephe savaşı olmaktan çıkıyordu.

Yeni Savaşlarla Savaşın “Devletsizleşmesi”

Günümüzde ani savaş ve şok tarzı saldırı hâlâ 
devam etmekle birlikte artık modern savaş özel-
likle de Suriye savaşı ile birlikte son buldu. Bu sa-
vaş için postmodern savaş kavramı rahatlıkla kul-
lanılabilir. Postmodern olması hızın, mobilizasyo-
nun ya da bir başka ifade ile hareketin sabiteyi or-
tadan kaldırması ile belirlilik ve öngörülebilirliğin 
son bulmasında yatar. Yani post mo-
dern savaş, savaş olgusunda-
ki belirlenmiş hatların 
yerini geçişken, ‘her 
şey gider’ felsefe-
sine uygun ola-
rak ‘savaşta her 
yöntem geçerli-
dir’ ilkesini esas 
alır. Yine post mo-
dern kapitalizme özgü 
bir değer olan ‘başarı esas-
tır’ anlayışının ahlaki belirsizlik-
le teçhiz edilmesi ile başarının yöntem ne olur-
sa olsun esas kabul edilmesi bu savaşın değerler 
cephesini belirler. Bu dönem savaşları ile ilgili bir 
başka olgu da şirketleşme ile savaşın devletin te-
kelinden çıkıp özelleşmesi oldu. Bir başka olgu da 
sivil toplum olgusunun da, insan hakları ve de-
mokrasi gibi kavramların da savaşın meşrulaştırı-
cısı olmasıdır ve sivil toplum ya da bir başka ifa-
de ile hükümet dışı organizasyonlar bir silaha dö-
nüşür. Chris Gray postmodern savaşın temel özel-
liklerini şöyle tanımlar: “Ordu ve siviller arasında-
ki ayrımın son bulması, savaşın sinir merkezi ola-
rak bilginin önemi, medyanın öne çıkması, seyir-
lik olarak savaş, gerçek ve sanal karmaşası, saçma-
lık duygusu. Cruise füzeleri JDAM ya da GPS ve 
lazer güdümlü silahlar, bombalar. İnsansız Hava 
Araçları.  Savaşın arkasına yönelmek te bu savaşın 
bir başka boyutudur.”12

En önemli olgu sivil ile asker arasındaki cep-
hesel bölünmenin ortadan kalkmasıdır. Özellikle 
gerilla savaşından modellenen karşı gerilla biçimi 
olarak özel timlerin pusu atabilen, şehir savaşı 
sürdürebilen ve sivillerin yaşadığı meskûn mahal-
leri de içine alan bu savaşın en çarpıcı örneği Irak 
savaşında Felluce’de yaşanan savaş oldu. Sivil ve 
asker ayrımının ortadan kalktığı bu savaşta hem 
son teknoloji kullanıldı. Sivil savaş alanlarında 
yürütülen savaşta askeri pusunun etkili olabil-
mesi için gece görüş gözetim sistemleri ile teçhiz 
edilmiş etkin gözlem uçakları ve aynı zamanda 
hedefi vurabilen insansız hava uçakları kullanıldı. 
Böylece düşmanla sürpriz karşılaşmalar ve aske-
ri kayıpları minimize etme anlayışı öne çıkarıldı. 
Bilgisayar sistemlerinin kullanımı ile birleştirilen 
hedef odaklı mühimmat da bu savaşta öne çıkan 
unsurlar oldu, özellikle uydu sistemleri yön bul-
mada etkin olarak kullanıldı. Savaşın imajinatif 

boyutu da unutulmadı ve ilk 
Körfez Savaşı’nda savaş 

meydanlarından gö-
rüntü yerine uydu 

görüntüleri ya da 
havadan çekilmiş 
hedefi imha eden 
bilgisayar görün-

tüsü gibi savaş gö-
rüntüleri kullanıldı. 

Bu görüntülerde savaş 
yoktu, bu nedenle Baudril-

lard her zamanki gibi olaya ironik 
bir boyut ta katan ve sanal gerçeklik teorisi ile de 
uyuşan bu durumu, “aslında Körfez Savaşı yapıl-
madı” diye ifade etti. İkinci savaşta ise embeded 
yani askerlere iliştirilmiş ve savaşı tek boyutlu 
yansıtan görüntüye dayanan medya boyutu sa-
vaşın medyatik cephesini yansıttı. Böylece Ame-
rikan kamuoyunun biçimlendirilmesi amaçlandı. 
Böylece post modernitenin görselliği esas alan, 
medyatik boyutu post modern savaşın bir boyutu 
oldu. 

Öte yandan genelde cephesiz savaş olarak 
kabul gören postmodern savaşta bir bölgenin iş-
gali ve kontrolü veya düşmanın fiziki varlığının 
imhası gibi somut hedefler askeri esaslar olmak-
tan çıkıp yan unsurlar olarak görülmekte.  Ar-
tık bunlar yerine “düşmanın mücadele azim ve 
kararı”nı zayıflatmak gibi soyut amaca ulaşmak 
önem kazanmaya başlamıştır. Bu hedefle uyumlu 
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olarak nihai hedefler daha çok sosyo-psikolojik ve 
politik-ideolojik olarak tanımlanmaya başlamıştır. 
Daha da önemlisi, asker ve sivil arasındaki ayrım 
ortadan kalkmış, savaş politik-askeri bir mücade-
le olmaktan çıkarak politik-sosyal bir mücadele-
ye dönüşmüş ve taraflar hem asker hem de sivili 
içeren “melez” mücadele stratejileri geliştirmeye 
başlamıştır. Bu nedenle “savaş alanının” arazi, 
hava şartları ve düşmanı esas alan geleneksel fizi-
ki tanımları genişlemiş ve savaş alanının “bilgiye 
dayalı” ve “manevi alanlarının” da olduğunun far-
kına varılmıştır. Ayrıca, çatışma ortamları coğrafi 
olarak daha çok sivillerin yoğun olarak yaşadığı 
meskûn mahallere kaymıştır.13

Kısacası yeni savaş anlayışı topyekûn savaşın 
postmodern bir bulanık mantık içeren indetermi-
nist de denilen biçimini içeriyor. Teknoloji yoğun 
ve özellikle de bilgi işlem teknolojisinden istifa-
de eden dördüncü tip ya da post modern savaş 
Dördüncü Nesil Savaşlar adını verdikleri gelecek-
teki savaş tipi şöyle tarif ediliyordu: “Savaş ile ba-
rış dönemleri arasındaki ayırımın bulanıklaştığı, 
mücadelenin savaş sahaları dışına taştığı, sivil ve 
askerler arasındaki farkların ortadan kalktığı ve 
asimetrik özellikleri de içinde barındıran askeri, 
yarı-askeri ve bazen de sivil gayretler bütünü-
dür… Yani artık askerle gerilla arasındaki fark da 
bulanıklaşıyor. Nitekim şehir savaşları ekseninde 
yapılanan ABD askerleri savaşları gecekondu böl-
gelerinde yürütebilecek bir şekilde dönüştürme 
hazırlığında. Bunun için hem teknolojiden -nano 
robot böcekler, ihalar, yeni tip kurşun geçirmez 
yelekler ve duvar ötesini gösteren kameralar- hem 
de sivil-asker ayrımını ortadan kaldırmış bir savaş 
konsepti içinde savaşacak askeri eğitimlerden fay-
dalanılıyor.”

Öte yandan yeni savaşlar da ulus devletin bir 
aktör olarak sahneden çekildiği de bir vakadır. 
Yeni savaşları yazan Herfried Münkler yeni savaş-
larda artık devletlerin esaslı bir etkisinin ve savaş 
tekeli olgusunun olmadığını belirterek şunları ya-
zıyor:

“Savaş senaryolarına bile damgasını vurmuş 
olan klasik devletler savaşı bir savaş modeli ola-
rak artık miadını doldurmuşa benziyor; savaşların 
gerçek tekeli olmaktan çıkan devletlerin yerini gi-
derek devlet benzeri aktörler, hatta kısmen özel 
aktörler -yerel savaş lordları, gerilla grupları, dün-
ya çapında faaliyet gösteren paralı askerlik şirket-
lerinden uluslararası terör ağlarına kadar- aldı ve 

savaş aktörler için verimli bir faaliyet alanı haline 
geldi. Hepsi olmasa da çoğu, savaşı kendi hesa-
bına yürüten ve bunun için gereken gelirleri çok 
çeşitli biçim ve yöntemlerle sağlayan savaş giri-
şimcileri”16

Bu savaşlar için hibrid savaş kavramı da kul-
lanılıyor. Hibrid savaşların en başta gelen yönle-
rinden biri, çatışma tipinin dönüşüme uğrama-
sıdır. Mesela, 2010’da dünyadaki 37 çatışmadan 
sadece 6 tanesinin devletler arasında gerçekleştiği; 
31 tanesinin ise iç çatışmalara girdiği kabul edil-
miştir. Bu savaşlarda terör yöntemleri de kulla-
nılabilmekte. Hibrid savaşların özelliklerinden 
biri de siber saldırıları barındırmasıdır. Rusya 
Federasyonu(RF) Genel Kurmay Başkanlığı göre-
vine getirilen General Valery Gerasimov, “hibrid 
savaş” olarak kavramsallaştırılan stratejinin mi-
marı kabul edilmekte. “Gerasimov Doktrini” ola-
rak da adlandırılan hibrid savaş, “non-linear war”, 
“kirli savaş” gibi farklı isimlerle de anılmakta. 
Hibrid savaşın asıl özünü ise klasik savaş içerisin-
de kullanılmaması. Yani savaş orduların karşı kar-
şıya geldiği bir süreç olmaktan çıkmakta. Bunun 
yerine asker olan ama askeri kimlik taşımayan 
unsurlar ve gerilla örgütlenmelerinin birbirleri 
ile iç içe geçirilmesinden oluşan askeri olmayan 
birlikler kullanılmakta. Ukrayna da uygulamaya 
konulan bu yöntemde Rusya’nın özel birlikleri 
tarafından eğitilmiş, ağır silahlarla da silahlan-
dırılmış, özel birliklerin de içinde olduğu gerilla 
tipi birlikler düzenli orduya karşı savaş verdiler. 
Bu savaşın en mükemmel iki örneği de IŞİD ile 
YPG oldu. Burada da cephe savaşları da verebi-
len ama gerilla yöntemleri de kullanan, ordu ile 
gerilla birliği arasındaki ayrımın bulanıklaştığı, 
hafif silahlardan çok top, uçaksavar, tank, füzeler 
gibi ağır silahlarla silahlanmış ordu-gerilla birlik-
leri karşımızda yer alır. Vekâlet savaşını da içeren 
bu yöntemler klasik savaştan farklıdır. Bu süreçte 
kullanılan araçlar yaklaşımın esnekliğinden dolayı 
uygulamadan uygulamaya farklılaşmakla beraber, 
stratejinin en önemli unsurlarından biri, düşman 
devlet içerisindeki ayrılıkçı/muhalif unsurların 
desteklenmesi ya da desteklenecek bir ayrılıkçı/
muhalif unsurun oluşturulmasıdır. İkinci önem-
li unsur ise ayrılıkçı unsurların ağırlık kazandığı 
bölgeye tespit/isnat yapılamayacak şekilde özel 
kuvvetlerin sevkidir. Özel operasyon kuvvetleri-
nin yönetimi altında ayrılıkçı/muhalif unsurların 
yönetimi ele geçirerek istenilen hedefin elde edil-
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mesi doğrultusunda yönetilmesi ise hibrid savaşın 
stratejik boyutunu oluşturmaktadır. Bu yöntemin 
ABD versiyonu ise pembe devrimler oldu. Bu dev-
rimler de muhalif örgütlerin iktidarları devirerek 
yerinde kendi müttefiklerinin geçmesi oldu. Bura-
daki yöntem N.G.O yani hükümet dışı organizas-
yonların aktif pasifizm yöntemleri ile yönetimleri 
dize getirecek bir halk ayaklanmasına giden sü-
reci başlatmasıdır. CIA tarafından örgütlenen bu 
organizasyonların bir yeniliği de, modern devrim 
kavramını da dönüştürmesi oldu.

Savaşın, üçüncü sanayi devrimi olarak da 
isimlendirilen yeni evresinde bilgi işleme tekno-
lojilerinin öne çıkması özellikle de DARPA tara-
fından geliştirilen internetin yeni teknolojik evren 
biçimi olması, hassas savunma bilgilerinin inter-
net ortamında depolanması, sivil altyapı ve sana-
yinin elektronik yönetimi gibi hayatın elektronik-
leşmesi sonucu siber savaş olgusu da bu savaşın 
bir parçası haline geldi. Hacker denen yeni yarma 
harekâtçıları ile elektronik cephe de siber melez 
ordular karşı karşıya geliyor. Amaç düşmanın has-
sas savunma bilgilerini ele geçirmek ve sivil altya-
pısını, elektronik yönetime dayanan silahlarını iş-
lemez hale getirmek. Bu alanda en çok görülen 
şey özellikle siber istihbarat ve sivil altyapının iş-
lemez hale gelmesi, özellikle de elektrik şebekesi 
en önemli hedef. Siber saldırı konusunda en çar-
pıcı örnek 27 Nisan 2007 tarihinde başlayan ve 
Estonya’nın başta finans merkezlerini, bankaları-
nı, parlamentosunu, bakanlıklarını, güvenlik ve 
ulaşım alt yapısını hedef alan saldırıdır. Bu saldı-
rı ile insanlık tarihinde ilk kez bir devlet üç hafta 
süreyle sistematik ve çoklu bir siber saldırıya ma-
ruz kalmış ve 1,4 milyonluk bu Doğu Avrupa ül-
kesinde devlet otoritesi oldukça sarsılmıştı. Kısa-
cası postmodern savaş bir belirsizlikler savaşı ya 
da ikiliklerin ortadan kalktığı, kartezyen mantık 
üzerine kurulu savaş anlayışının tamamı ile orta-

dan kalktığı bir evre oldu. Fakat zamandaki hız-
lanmanın ve teknolojideki hızlı değişimin bir ne-
ticesi olarak artık dördüncü evre de denen savaş 
bile demode olma riskini taşıyor. Geleceğe dönük 
savaş hazırlıkları yeni gözde teknik alanlara da-
yanıyor.

Savaşın Beşinci Evresi Olarak
Dördüncü Sanayi Devrimi

Savaşın evrelerine baktığımızda evrelerin eko-
nomik ve toplumsal sistemlere dayalı olduğu gö-
rülür. Örneğin ilk tarım toplumlarından ortaçağın 
karasal devletçikler sistemine kadar savaşta insan 
gücünün ve o dönemin teknik olanaklarının sa-
vaşta kullanıldığı görülür. Zırh, at, ok ve yay, mız-
raklar, kale fethinde kullanılan merdivenler, kule-
ler, koçbaşları ya da kale savunmasında kullanı-
lan Grejuva yani yanan ateş o dönemin teknik alt-
yapısını oluşturuyordu. Sanayi devrimi ile birlik-
te motor teknolojisi işin içine girince savaş moto-
rize ve mekanize bir boyut kazandı. Tank, uçak ve 
roket sanayi devriminin savaş meydanlarına kattı-
ğı teknoloji oldu. Sanayi devriminin temel motto-
su olan kitlesel üretim ile sanayi devrimi ile daha 
da genişleyen ulus devlet savaşı da kendi tekeline 
aldı. İkinci Dünya Savaşı’nda yüzlerce tank, onlar-
ca uçak düşerken yerini hemen yenisi alabiliyor-
du, tıpkı yurttaş askerlerin oluşturduğu kitle gibi. 
Ulus devletlerin hegemonya mücadelesi sonucu 
devlet savaşın tekeline sahip oldu. Küreselleşme 
ile birlikte uzayın ağlarla tüm yeryüzünü sarması 
da savaşın yeni biçimlerinin teknolojisini yarattı. 
Uydular, elektronik komuta ve kontrol, elektro-
nik yön bulma teknolojileri ile seyir füzeleri -Cru-
ise füzesi- helikopterler, radarlardan kaçabilen 
uçaklar savaşın ana teknolojisi oldu. Sanayi son-
rası tüketim toplumunun bir sonucu olarak haya-
tın giderek daha değerlenmesi sonucu savaş gide-

Post postmodern silah sistemlerinden öne çıkan şey hız ve kuvvet çarpanı ile yıkım kapa-
sitesi. Bu silahların büyük yıkıcı güçleri savaşlardaki katliamları daha da arttıracak 
cinsten, dahası savaş alanının giderek insansızlaşması ise ahlaki boşluğu daha da art-
tıracak. Uzaktan kontrol edilen bu savaşlar bir video oyununu andıracak. Zaten video 
oyunları ile yetişmiş olan yeni kuşak askerlerde bu silahlar ile düşman adını taşıyan 
yaratıkları tıpkı oyunlardaki gibi öldürebilecek. Geleceğin savaşları daha çok uzayı ve 
hızı eksene alan tahrip gücünü çoğu zaman hızından alan silahlara dayalı. Bir anlam-
da giderek bilim kurgu silahları gerçekliğe dönüşüyor.
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rek uzaktan öldürmenin en incelikli biçimlerine 
dayanan bir boyut kazandı. Sanayi sonrası toplu-
mun bireyci mottosu kitleler halinde karşı karşı-
ya gelen cephe savaşlarının sonunu getirdi ve so-
nuçta ortaya postmodern savaş diye adlandırdığı-
mız boyut geldi. Şimdi post postmodern savaş dö-
neminde ise artık yeni teknolojiler ile insanların 
yerini başka tür varlıkların alacağı insansız bir sa-
vaşın önü açılıyor. Nasıl giderek insan sonrası bir 
hayat ile insanın insan olma özelliklerinden birisi 
olan kanlı canlı olma niteliği ortadan kaldırılmaya 
hazırlanıyorsa, savaşlar içinde insan ötesi bir sava-
şın önü açılıyor.

Dördüncü sanayi devriminin gözde teknikleri 
olan genetik, nano teknoloji, daha gelişmiş en-
formatik teknolojiler ve robotik, yapay zekâ un-
surları uzay eksenli vurucu güçler, hızı daha da 
çoğaltan vuruş gücü, doğanın güçlerini bir savaş 
silahına dönüştürme teknikleri yepyeni silahların 
önünü açıyor ve savaş giderek daha fazla “insan-
sız” bir biçime dönüştürülüyor. ABD ordusu ta-
rafından geliştirilen keşif silahları öncelikle nano 
teknolojinin sağladığı küçültme imkânlarından da 
faydalanıyor, dahası kuş, sinek gibi canlılardan ilk 
görüşte ayırt edilemeyen keşif robotları. Bunlar 
istihbarat toplamak için kullanılan robotlar. Bu 
robotlar özellikle şehir savaşları için geliştirilmiş 
durumda. Bu robotlar sadece istihbarat amaçlı 
değil aynı zamanda nano robot bombalar (böcek 
şeklinde robot patlayıcılar) ile tahribat yaratmayı 
da kapsayabiliyor. 

Diğer yandan hayvan beyinlerinin uzaktan ku-
mandası ise daha çok arama kurtarma faaliyetleri 
için kullanılıyor. Böcekler, sürüngenler ve sıçanlar 
çöken binaların enkazlarında yaşayan olup olma-
dığını saptayacaklar. Böylece tuzaklanmış bom-
balar söz konusu ise özellikle hamam böceği ya 
da sürüngenler bu bombalara maruz kalmadan 
doğrudan hedefi bulabilecekler. Mayın tarama ve 
imhası için köpekbalıkları ve yunuslar uzaktan zi-
hin kontrol teknolojileri ile mayınları bulup imha 
etmede kullanılabilecekler. 

Bunların yanında ray silahları var ki bunlar 

da elektromanyetik toplar olarak kabul edilebi-

lir. ABD ordusu tarafından kullanılan ray silahları 

sesten yedi kat hızla yolladığı bir mermi ile ge-

mileri ikiye bölebilecek güce ulaşmış durumdalar.

Üzerinde çalışılan bir diğer silah sistemi ise 

hipersonik füzeler ve hipersonik uçaklar, bunlar 

henüz deneme aşamasında olsa da hedef 10 mach 

yani en hızlı yolcu uçağından 10 kat daha hızlı yol 

alabilen ABD’den fırladığından 2 saat içinde ABD 

ye en uzak hedefe ulaşarak onu vurabilen uçaklar 

ile yine 2 saat içinde belirlenen hedefleri vurabilen 

füzeler. Bu füzeler en kalın kayaları bile delerek 

parçalayacak nitelikte. Üzerinde herhangi bir sa-

vaş başlığı olmasa bile hızından dolayı tahrip gücü 

çok yüksek olduğundan hedefi imha edebiliyor. 

Benzer şekilde denizaltı torpidoları da geliştirili-

yor bunlar da bir hava kabarcığı içinde üst düzey 

hızlarla hedefi vuran silahlar.

Dördüncü sanayi devrimi ile uydu silahları, 

uydu katilleri gibi uzay silahları da söz konusu. 

Bu silahlar giderek nükleer teknolojilerin yerini 

alacak. Lazer ise uzay silahları içinde geliştiril-

mekle birlikte gemilerden uçaklara, hatta jiplere 

kadar konumlanıyor.

Robotiğin kullanıldığı bir diğer silah sistemi 

de otonom silah sistemleri. Son 10 yılda savun-

ma sanayinde en önemli ve tek gelişme insansız 

araçların ortaya çıkışı oldu. İnsansız araç gelişimi 

bomba aramadan mini denizaltılara, gemilerden 

kalkan gözetleme helikopterlerinden yüksek irtifa 

suikast platformlarına insanların yerini almaya ça-

lışmaktadır. Gidişat yapay zekâda sağlanan geliş-

meler ile bu araçların bağımsız kararlar alabildiği 

modellerinin geliştirilmesidir. Bilgisayar teknolo-

jisindeki gelişmeler ile bu robotlara, durum far-

kındalığı ve yeni ortamlara intibak etme kabiliyeti 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kabiliyetler ge-

liştikçe insanlar için yok edilmesi uzun planlama-

lar ve gayret isteyen hedeflerin bertaraf edilmesin-

de “ateşle-unut” silahlarına dönüşecektir. Halen 

öldürme kararının insanlar tarafından verdirildiği 

yarı otonom robot neslindeyiz. 

Genetik mühendislik ise yeni tür biyolojik si-

lahlar peşinde. Geliştirilmiş veba, şarbon ve çiçek 

hastalıkları yayan bu silahlar süper antibiyotikle-

rin bile etkisiz kalacağı cinsten. Yani bu hastalık-

lara yakalananların iyileşme umudu olmayacak.
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Görüldüğü gibi öncelikle post postmodern 
silah sistemlerinde öne çıkan şey, hız ve kuvvet 
çarpanı ile yıkım kapasitesi. Bu silahların büyük 
yıkıcı güçleri savaşlardaki katliamları daha da 
arttıracak cinsten, dahası savaş alanının giderek 
insansızlaşması ise ahlaki boşluğu daha da arttı-
racak. Uzaktan kontrol edilen bu savaşlar bir vi-
deo oyununu andıracak. Zaten video oyunları ile 
yetişmiş olan yeni kuşak askerlerde bu silahlar ile 
düşman adını taşıyan yaratıkları tıpkı oyunlardaki 
gibi öldürebilecek. Geleceğin savaşları daha çok 
uzayı ve hızı eksene alan tahrip gücünü çoğu za-
man hızından alan silahlara dayalı. Bir anlamda 
giderek bilim kurgu silahları gerçekliğe dönüşü-
yor. Bu savaşın öncüleri olarak da üç devlet öne 
çıkıyor. Çin, Rusya ve ABD. Bu üçü arasında bü-
yük çaplı bir savaş için hazırlık yapılıyor gibi. 
Bunun gerçekliği ise küresel çapta bir yıkım sağ-
laması. Bilim kurgu silah olgusunun bir parçası 
da zihin kontrolü. Burada da yine elektronik tek-
nolojisi devreye giriyor. Gelişmiş bilgisayarlar ile 
karşımızdaki askerin duygu durumu ölçülecek ve 
onun okunan düşünceleri ile savaşın gidişatında 
karar almak. Ama daha ilginç silahlardan da söz 
edilebilir ki insanı gerçekten de bilimkurgunun 
özellikle de karanlık ütopya alanının içine yön-
lendirmekte bunlar. Esasını insan beynini radyo 
dalgaları gibi manyetik etkiler ile kontrol altına 
almak olan bu silahlar daha geniş bir bağlamın 
parapsikolojinin de kesiştiği bir alana yöneliyor. 
Telepatik telsizler, zihin kontrolü, radyohipnotik 
sistemler, elektronik harp, nöro-elektromanyetik 
frekans saldırıları, parapsikolojik silahlanma, Mo-
narch Projesi, MK-Ultra Projesi, radyohipnotik 
silahlar, parapsikolojik silahlar tüm bu başlıklar 
post postmodern dünyanın modern dünyada be-
denin kontrolü ve yönetimi aşamasından zihnin/
beynin kontrolü noktasına getirdiğini gösteriyor. 
Bu olgu başlı başına ele alınacak bir konu oldu-
ğundan bunu 21. yüzyılın ikinci çeyreğine dönük 
silahlanma kapsamında ele almakla yetinelim. 
Görülen o ki bu dünya giderek bilim kurgu film-
lerinde çizilen karanlık dünyalara doğru gidiyor. 
Ki burada doğanın kontrolüne dayanan ve iklimi, 
yeraltı fay hatlarını bir silaha dönüştürerek ku-
raklık yaratmak, deprem oluşturmak ve böylece 
düşman güçleri savaşamaz duruma dönüştürmek 
üzerine dayanan bu silahlar da karanlık dünyanın 
şeytani güçleri gibi. Görülen o ki bizi bekleyen 
dünya daha totaliter ve daha karanlık bir dünya 
olacak.

Hâsılı geleceğin savaşının esasını oluşturan 
elektronik silah teknolojisi giderek daha karmaşık 
ve incelikli bir biçim alırken nano teknoloji, ya-
pay zekâ, seramik kompozitler ile askerlerin teh-
likeli çatışmalardan kaçınması amaçlanıyor. Diğer 
yandan tuzaklanmış patlayıcıların robot askerler 
tarafından imhası da yine yeni teknolojilerden bi-
risi. Hâkeza şehir sokaklarına rahatlıkla girebilen, 
hızlı ve manevra yetenekleri gelişmiş, tanksavarla-
ra karşı da güçlendirilmiş hafif zırhları olan tank-
lar da post post-modern kara savaşlarının bir un-
suru. Uzay silahlarını bir yana bırakırsak robotik, 
sensör teknolojisi, elektronik gözetimin tüfekle-
re uyarlanarak sokak çatışmalarında önce vuruş 
imkânı sağlanması gibi olgular yeni savaş konsep-
ti ile yakından ilgili. Şehir savaşları ya da asimetrik 
savaş.  Bunlar ise terörle mücadele anlayışı içinde 
konumlandırılıyor. Bu da bizi post modern savaş 
ile post postmodern savaşın birbiri ile kesiştiği ge-
leceğin distopik ya da karanlık tahakküm dünya-
sının kapısını aralayan küresel iç savaş olgusuna 
götürüyor.

Postmodern Küresel İç Savaş ve
Şirketokratik İmparatorluk

Buraya kadar savaşın evrimini ele almaya ve 
geleceğin bilim kurgu savaşlarına odaklanmaya 
çabaladık. Son bölümde ise siyasal sosyolojiden 
yola çıkarak oluşan yeni dünya düzenini, bunun 
şiddet üretmesini ve artık devletlerin asimetrik sa-
vaş mantığı ile dahası vekâlet savaşları ile küre-
sel çapta bir iç savaşı örgütlemelerini ele alacağım. 
Burada anahtar kavram imparatorluk ve şirketok-
rasi kavramlarıdır. Post modern savaş konsepti-
ni ele alırken savaşın giderek devletlerin tekelin-
den çıktığını ve yeni orduların da buna uygun te-
sis edilmeye başlandığını belirtmiştik. Post post-
modern savaşlar ise distopik toplumsal yapılar-
la uyumlu olarak otomasyon üzerine kuruluydu. 
Ancak bu ikisinin kesişme noktası pan-kapitalist 
toplumların şirket egemen yapısı. Yine totaliter 
polis devletleri ile küresel polislik sisteminin risk 
toplumları ile bütünleşik tehdit algısı olarak terör 
olgusu şirket egemen düzenin politik düzenleme-
sinin ürettiği bir şiddet.

Öncelikle imparatorluk kavramı ile neyi kas-
tettiğimi ifade edeyim. Bu kavram ile hem impa-
ratorluk siyaseti olarak empire yani emperyalizm 
olgusuna işaret ediyorum, diğer yandan da ulus 
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üstü kurumların yersiz yayılımı olarak ele alınan 
imparatorluk denen ve daha çok öznesi çok ulus-
lu şirketler olan küreselleşme olgusunu bir arada 
ifade ediyorum. Ancak burada komplo teorileri-
nin gözde kavramlaştırması illuminati olgusunu 
da bu kavramın içine dâhil ediyorum. Tüm bu 
kavramların tümünü ise şirket egemenliği olarak 
şirketokrasi ya da ulus devletin yerini alacak tek 
dünya imparatorluğu olarak conglemera kav-
ramlaştırması ekseninde bütünleştirmekteyim. 
Şirketokrasi (İngilizce: Corporatocracy), şirketler 
tarafından ya da şirketlerin çıkar grupları tarafın-
dan kontrol edilen ekonomik ve politik bir sistemi 
anlatmak için kullanılan bir terim. Bir Ekonomik 
Tetikçinin İtirafları kitabı ile John Perkins tarafın-
dan da kullanılan terim, şirketlerin, bankaların ve 
hükümetlerin ortak çalışması ile var olur. Bu or-
ganize durum Güçlü Elit şeklinde adlandırılır. Bu 
“Güçlü Elit” grup, aslında şirketokrasi içeresinde 
gücü ellerinde bulunduran ve statü olarak yük-
sek pozisyonlarda bulunan varlıklı kişilerdir. Bu 
kişiler aslında ülkelerin kaderini tayin eden, ya-
saları koyan ve ekonomik kararları alan üst düzey 
zenginlerdir. Bu kavrama şirket devleti anlamında 
benim kullandığım şekli ile conglemerat da deni-
lebilir. Conglomerat daha çok şirket birleşmeleri 
için kullanılan bir kavramdır. İki ya da daha fazla 
şirketin birleşmesi ile olur, ancak bu birleşmeler 
aynı pazara yönelik faaliyet ekseninde oluşur, ya 
aynı Pazar da faaliyet gösteren iki şirket ya da alt 
ve üst pazar ekseninde pazarın farklı kısımların-
da faaliyet gösteren şirketler arasında olur. Ben bu 
kavramı şirket ile devletin birleşmesinden doğan 
ve daha çok siberpunk literatüründe kullanılan 
özelleştirilmiş devletin bir şirket olarak konum-
lanması anlamında şirket devletini ifade etmek 
için kullanıyorum. Devlet ve şirket birleşiminden 
doğan bu süper iktidar günümüzdeki şirketokra-
sinin küresel imparatorluk hedefi ile birleşmiştir. 
Günümüz komplo teorisyenliğinde ifade bulan 
satanist ayinler düzenleyen bir küresel çete olarak 
resmedilen illuminati gerçekte bir süper güç ola-
rak Bilderberg’de vücut bulmuş bir şirket devlet 
biçimini ifade eder. Bütün bu kavramlar ile Gür-
san Şenalp’in ulus ötesi kapitalist sınıf olgusu ve 
bunlarla bütünleşik düşüneceğimiz Antonio Negri 
tarafından kullanılan imparatorluk kavramı birbi-
ri ile bütünleşik düşünülmelidir. Tüm bu kavram-
lardan doğan imparatorluk kavramı merkezinde 
şirketin olduğu küresel ölçekte hâkimiyet kuran 

bir devlet hâkimiyeti ya da egemenlik biçimidir. 
Bütün bu kavramların sonucu olarak dünya-

nın birbiri ile bütünleşmesi olgusu olarak küresel-
leşmenin totaliter egemenliği bir tepki olarak te-
rörü üretmektedir. Buna karşı giderek daha geniş 
ittifaklar ile sürdürülen savaşlar da bir tür küresel 
polis anlayışını içermektedir.

Negri ve Hardt’ın hayli teorik ve ağdalı bir dil 
ile yazdıkları İmparatorluk kitabı Deluze’nin Ni-
etzsche ve Spinoza’dan faydalanarak ürettiği kav-
ramlar ile Foucault ve Derrida eksenlerinde ka-
leme aldıkları post- Marksist kitap bir yandan 
Deluze’nin köksap, disiplinden kontrol toplu-
muna geçiş, Foucault’tan biyopolitik kavramları-
nı Spinoza ile harmanlayıp üstüne bir de Derrida 
ekleyerek yaptıkları Marksist çözümlemelere yas-
lanıyor. Kitabın tek kaynağı elbette post yapısalcı 
Fransız düşüncesi değil aynı zamanda Luxemburg 
ve Menşevik Marksistlerden ultra emperyalizm 
kuramcısı Kautsky’e de dayanıyor. Yazarların İm-
paratorluk kitabı bu eksende yani post Marksist 
bir bakış açısı ile yazılmış bir küreselleşme anali-
zine oturuyor. Kitabın temel tezi günümüzde or-
taya çıkan küreselleşme sürecini Lenin tarafından 
teorize edilen emperyalizm kavramı ile okumanın 
mümkün olmadığıdır. Çünkü imparatorluk ola-
rak küreselleşme belli bir ulus devlete dayanma-
yan, bu anlamda da belirli bir mekânsal yere sa-
hip olmayan, akışkan, mekânları aşarak ilerleyen 
bir hareket ve oluştur. Bu anlamda sürecin özne-
si olan çok uluslu şirketler gibi yeni bir iktidar ya 
da egemenlik biçimi olarak küreselleşme de ülke-
ler üstü bir süreçtir. 

“Küresel piyasa ve küresel üretim çevrimleriyle 
birlikte bir küresel düzen, yeni bir yönetim man-
tığı ve yapısı, kısacası yeni bir egemenlik biçimi 
ortaya çıktı. İmparatorluk, bu küresel mübadele-
yi etkinlikle düzenleyen politik özne, dünyayı yö-
neten egemen güçtür. Emperyalizmin aksine İm-
paratorluk, toprak temelli bir iktidar merkezi ya-
ratmadığı gibi sabit sınırları ya da engelleri de ta-
nımıyor. İmparatorluk, giderek bütün yerküreyi 
kendi açık ve genişleyen hudutları içine katmak-
ta olan merkezsiz ve topraksız bir yönetim aygıtı-
dır. İmparatorluk, değişken komuta ağları yoluy-
la melez kimlikleri, esnek hiyerarşileri ve çoklu 
mübadeleyi idare ediyor. Emperyalist dünya ha-
ritasındaki ayrı ulusal renkler İmparatorluğun kü-
resel gökkuşağı içinde erimekle ve kaybolmakta-
dır”17
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Negri ve Hardt’ın sağlaması yapılamayan tes-
pitleri küreselleşmenin merkezsiz bir öznellik ola-
rak yayılımını ifade eden söz konusu çalışmada 
somutlaşır. Ancak Negri’nin ve Hardt’ın tespitle-
rinde hatalı olan nokta küreselleşmenin coğrafi 
merkezinin göz ardı edilmesidir ve bu çok uluslu 
şirketler için de geçerli bir kuraldır. Yani Negri ve 
Hardt’ın tersine ortada bir emperyalizm olgusu ve 
buna bağlı bir merkez coğrafya mevcuttur. Mesela 
IMF, Dünya Bankası, DTÖ gibi Negrici değerlen-
dirme içinde İmparatorluk kurumları sayılan ku-
rumları ortaya çıkaran anlaşma olan Washington 
Uzlaşısı küreselleşme denilen olgunun coğrafi öz-
nesini ortaya koyar mahiyettedir. Hâkeza ilk beş 
yüz çok uluslu şirkete baktığımızda bu şirketle-
rin önemli bir bölümünün ana kumanda üssünün 
ABD, İngiltere, Almanya vb. batılı ülkeler olduğu 
gerçeğidir.

Ancak öte yandan yazarların haklı olduğu bir 
şey vardır, o da emperyal egemenlik biçimidir. 
Yani onların yeni iktidar olarak tanımladığı şey 
aslında Bilderberg gibi bir ulus üstü kuruluştan 
başkası değildir. CFR, Yuvarlak Masa, Üç Yüzler 
Konseyi, Bilderberg vb. kuruluşlar ile, bunların 
üstünde konumlanan ezoterik yönleri de olan bir 
şirketokratik yapı olan İlluminati tam da Negri ve 
Hardt’ın kitaplarında ifade ettiği gibi iktidarın yok 
yerini değil küresel iktidarın “var merkezi”ni ve 
İmparatorluk olgusunun hakikatini ortaya koyar. 

Öte yandan küreselleşme tüm yeryüzünü içine 
alacak şekilde ilerleyen bir hareket içinde oldu-
ğundan İmparatorluğun da bir dışarısı yoktur.

“Son olarak, askeri anlamda da bir dışarısı 
yoktur. Francis Fukuyama çağdaş tarihsel geçişin 
tarihin sonuna gelinmesiyle tanımlandığını iddia 
ederken, büyük çatışmalar çağının sona ermesini 
kastediyordu: Egemen güç artık kendi ötekisiyle 
karşılaşmayacak ve artık karşısına kendi dışarısı 
çıkmayacak, aksine kendine layık alan olarak gör-
düğü bütün yerküreyi yutacak biçimde sınırlarını 
yavaş yavaş genişletecektir.”18

Gelelim küresel iç savaş meselesine. Bu mesele 
de aslında dışarısı yokun doğal bir uzantısı, çün-
kü eğer artık her yer içe dâhil ise o zaman her sa-
vaşta ister istemez bir iç savaş olacaktır. Tüm dün-
ya kapitalizm-içi hale gelmiş durumda ve ‘haklı 
savaş’lar artık bir iç mücadele şeklinde gerçekle-
şiyor. Dünya polisinin, ‘medeni olmayan’a iç-
müdahalesi! Hardt-Negri’nin dikkat çektiği gibi, 
aslında Fukuyama tarihin sonunu ilan ederken, 

dışarısı olarak hiçbir yerin tanınmayacağı, poli-
siye şiddet pratiklerinin hayat bulduğu bir impa-
ratorluğun doğuşunu kutsadı. Artık “her emper-
yal savaş bir iç savaştır, bir polis eylemidir”.19 Bu 
iç-savaşların yürütücüleri ‘tarih-dışı kalıcı evren-
sel adalete ve barışa’ “ulaşmak için, mecbur kaldı-
ğında, sınırlarda barbarlara içeride de asilere kar-
şı ‘haklı savaşlar’ yürütmek için gerekli kuvvetler-
le donatılmıştır.”20 İmparatorluğun düşmanları ise 
elbette polis zihniyetinden gelen “terörist” yakış-
tırması ile tanımlanacaktır.21

Yani, içselleşme, dünyada yaşayan herkesin 
imparatorluğun vatandaşı olması ve eşitliğin ha-
yat bulması anlamına gelmiyor. Aksine imparator-
luğun içleşme mantığı farklılıklara kördür, ken-
dinden olmayanı barbar diye niteler, barış ve ada-
let düşmanı, medenileşememiş bir varlık olarak 
tanımlar. Sergilediği farklılık temelli yaklaşımlar-
la post-söylemlerin arkasına geçer ve idari yapı-
sıyla da farklılıkları yönetir. İçine al, farklılaştır ve 
yönet!

Emperyalizmin yeni döneminin ‘haklı savaş’ 
pratiği temel olarak insani değerler, medeni olma, 
evrensel adalet ve barış gibi ‘soylu’ gerekçelere 
dayanıyor. İmparatorluk evrensel adalet ve barı-
şa ulaşmak için gerektiğinde sınırlarda barbarla-
ra, içeride de asilere karşı savaşıyor. Dünyanın bü-
tün ezilenleri barbarlar ve asiler olarak ikiye ayrı-
lıyor. Ezilenler arasında aşılması gereken bir hiye-
rarşi oluşuyor.

“Küresel iç savaş” “yönetsel şiddetin” bir yan-
dan yasayı askıya alırken diğer yandan onu sür-
dürdüğü ve muhafaza ettiğini iddia ettiği anomi-
nin (kuralsızlığın.) de mekânıdır (ve bu anomi ya-
sanın merkezinde yer alır). Küresel liberal düzen, 
en iyi istisna hali artık normdan ayrılamaz duru-
ma geldiğinde, “küresel iç savaş” olarak kavranı-
labilir. Ancak Agamben’in iddiasının aksine, yani 
küresel liberal savaş-düzen şiddetinin hiçbir hu-
kuki form üstlenmediği iddiasının aksine, öne sü-
rülen şudur: hukukun askıya alınması bu düzenin 
çok biçimli yönlendirme, emir verme ve yönetme 
taktiklerinden sadece biridir ve bu onun savaş ve 
iç savaş, vatandaş ve tutuklu, savaş ve barış ara-
sındaki farkların çözülmeye başlamasında olduğu 
gibi öz politika ayrımları yapmasını mümkün kı-
lar. 

Terörizmle savaşta devletler arasındaki hukuk-
sal formlar geçerli değildir. Tam tersine hukukun 
askıya alındığı bir sürekli olağanüstü hal geçerli 



44

 Umran • Mayıs 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
YE

N
İ S

AV
AŞ

LA
R

  POSTMODERN KÜRESEL İÇ SAVAŞ 

olur.  Ancak savaşın öznesi şirketlerdir. Yaşamaya 
değer canların yaşamaya değmez canlara karşı ve-
receği savaşta özel yani bir şirketin memurları ola-
rak savaş işçileri-proleterleri- olan askerler ile in-
san makine işbirliği olan robotlar kullanılır.

Tarihteki en çok madalya sahibi Denizci Smed-
ley Butler yer aldığı savaşların çoğunda ABD ban-
kaları için nasıl savaştığını anlatmıştır: 

“Faal olarak askeri hizmette 33 yıl dört ay ge-
çirdim ve bu sürede zamanımın büyük bir kısmı-
nı Büyük İşletmeler, Wall Street ve bankacılar için 
üst düzey bir kaslı adam olarak geçirdim. Kısaca-
sı kapitalizm için bir şantajcı idim, gangsterdim. 
1914’te Meksika ve özellikle Tampico’nun Ameri-
kan petrol çıkarları için güvenli hale getirilmesine 
yardım ettim.  National City Bankası’nın oğlan-
ları gelir toplasın diye Haiti ve Küba’nın düzgün 
bir yer olmasına yardım ettim. Wall Street lehine 
bir düzine Orta Amerika cumhuriyetine tecavüz 
edilmesine yardım ettim. 1902-1912 yılları ara-
sında Brown Kardeşler’in Uluslararası Bankası 
için Nikaragua’nın arındırılmasına yardım ettim. 
1916’da Amerikan şeker çıkarları için Dominik 
Cumhuriyeti’ne ateş götürdüm. 1903’te Amerikan 
meyve şirketleri için Honduras’ı düzeltmeye yar-
dım ettim. 1927’de Çin’de Standart Petrol rahatsız 
edilmesin diye meselenin hallolmasına yardım et-
tim. Geriye dönüp baktığımda Al Capone’a birkaç 
ipucu vermiş olabilirim. Onun yapabileceği en iyi 
şey üç bölgede haraç kesmekti. Ben üç kıtada ça-
lıştım.”22

Askeri endüstriyel kompleks ile Wall Street 
bankerleri ya da bir başka ifade ile Amerikan de-
rin devleti arasında birebir ilişki mevcuttur. Çeşit-
li askeri projeler Wall Street bankaları tarafından 
finanse edilir ve Pentagon bu bankaların finanse 
ettiği şirketlere para aktarır, bu paralar ise Ameri-
kan halkının cebinden vergi olarak çekilir. Mesela 
DARPA tarafından birçok proje ortaya konulur, 
bunlarla ilgili şirketlere para aktarılır, bu şirket-
ler çeşitli teknolojik araştırmaları fonlarlar, ancak 
daha sonra değişen şartlar nedeni ile bu projeler 
rafa kaldırılır. Bu esnada Pentagon bu kadük pro-
jeler için bütçe alır, bütçe ise büyük oranda şirket-
leri zengin eder.

Kısacası günümüzde imparatorluk ile onun 
barbarları arasında süregelen mücadele için har-
canan paralar ile Wall Street arasında kopmaz bir 
bağ vardır. Bu bağ batı dışı dünyanın özellikle de 
İslâm coğrafyasının bu bankerlerin tek dünya pro-

jeksiyonunun hayata geçmesi için tepelerine ya-
ğan bombalara, ölüm kusan silahlara dönüşür ve 
bölge coğrafyası şiddet ile biçimlendirilir. Buna 
tepki olarak yoksulların hava kuvvetleri olarak 
uçak gibi kitlesel öldürücü araba bombaları ya da 
gövdelerini bir silaha dönüştüren isyancılar türer, 
bu isyancılar terörist olarak damgalanır ve küre-
sel polis harekete geçer. Bazen de Suriye’de oldu-
ğu gibi halkları birbirine kırdırarak vekâlet yolu 
ile süregelen iç savaşları tetikleyip beslerler sonra 
da kendi kışkırttıkları bu kanlı boğuşmaya daha 
büyük bir şiddet ile müdahale ederek süreci iyice 
içinden çıkılamaz hale sokarlar.

Savaşın Kanamalı İç Organları İslâm Halkları

Uzun bir yol kat ettik, bu yola modern savaş-
la çıktık, yol üzerindeki post modern savaş hanın-
da bir müddet konaklayıp post postmodern bi-
limkurgu savaşlarının distopik dünyasında gezin-
dik ve son durağa gelirken yolda karşılaştığımız 
küresel iç savaşın öznesi şirketokratik illuminati 
düzeninin kıyamet senaryolarını devreye soktuk-
ları İslâm coğrafyasındaki vahalarda düşündük. 
Mantıku’t-Tayr’daki gibi baktık ki aslında otuz 
kuş bizmişiz. Yani tüm bu savaşların öznesi Arap- 
İslâm coğrafyası ile ezilen Afrika ve Asya ülkele-
rindeki insanlar. Hâsılı küresel iç savaş esas olarak 
bizim için, post modern ya da post postmodern 
savaş organizasyonlarının şehir savaşlarını kapsa-
yan kısmı bizim için. Burada da yine akla komplo 
teorilerini getirecek kurgular devreye sokulmakta. 
Bazı mahfiller de İslâm coğrafyasının entegre edil-
memiş boşluk olduğu ve sisteme sokulması gerek-
tiğini ifade etmekte ve bu boşluğun entegrasyonu 
için de İslâmofobi gibi bir propaganda malzeme-
sinin çok iyi işlenmesi gerektiğini söylemekteler. 
Çünkü zihinlerinde tasarladıkları pürüzsüz ya da 
engellerin dikenlerin tümünün temizlendiği ara-
zide mıntıka temizliğinin şart olduğunu biliyor-
lar. Bu arazide İslâm adında bazı taşlar onların yo-
luna dikilmekte. Bu pürüzsüz egemenlik tekerine 
taş koyan Muvahhit dinin kendi pagan dünya ta-
sarımları için ortadan kaldırılmasının şart olduğu-
nu biliyorlar. Pagan tanrıları Lucifer’in modern ve 
güç merkezli, sosyal darwinist satanist egemenli-
ği karşısında sınırsız kudrete sahip bir Allah var 
ve bu onların sinirini bozuyor. Bu dine inananlar 
bu dine inandıklarına pişman olmadıkça ve tev-
hidin bayrağı tapınak tepesinde bir Muhammedî 
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sancak olarak dalgalandırıldığı müddetçe on-
lar zaferin zevkini yudumlayamayacaklar. O yüz-
den bu coğrafya kanamalı, Müslümanlar kendile-
ri üzerinde düşünerek bu kötülük imparatorluğu-
nun dünya düzenine karşı muvahhit medeniyetle-
rinin okşayan eli ile dünyanın ezilenlerini sığama-
sın diye bu coğrafya kanamalı. Gerekirse hiperso-
nik silahlarla dümdüz edilmeli, robotik askerler 
soykırım yapmalı, lazer topları her yeri ateşe bo-
ğup cehennemi bir dünya oluşmalı ama o tepede-
ki altın kubbeli cami oradan defedilmeli. Gerçekte 
Deccal olan sözde Mesih yeryüzünde onların ege-
men düzenini tesis edebilmesi için o tepe “o kâfir” 
mabedinden temizlenebilmeli. Tam da bunun için 
Şii Sünni’ye, Müslüman Hristiyan’a dalmalı, Kürt, 
Arap ve Türk birbirinin boğazına sarılmalı.  Çün-
kü es kaza toparlanır da aslında dertlerinin bir-
biri ile değil paganik-putperest-satanik medeni-
yet ile olduğunu fark ederlerse o şehirler onlara 
dar gelecektir. O zaman refahtan şımarmış şehirle-
ri isyan dalgaları ile bunların boğazına yapışacak-
lardır. İşte tüm bunların olmaması için dünyada 
bir terörizm dalgası olduğu, bu fanatik Müslüman 
“Ork”ların23* kendilerini kıskandığı ve demokra-
tik ve müreffeh hayat biçimlerini hedef aldığı şek-
linde bir kara propaganda ile insanlar salaklaştırıl-
malı, ırkçılık tavan yapmalı böylece İslâm dünya-
sında önümüzdeki 30 yıl boyunca devam edecek 
korkunç derecede vahşi savaşlar meşruluk kazan-
malı ve birileri savaşlarla zengin olup küresel ege-
menliklerini inşa etmeli.

Ey Müslüman, esas düşmanımız bizden farklı 
bir biçimde dinini anlamaya çalışan kardeşlerimiz 
değil, düşmanımız ABD’deki küresel elitler. Bizler 
sefalet içinde yaşarken onlar dünya zenginliği-
nin yarısına el koymaktalar, bizi çeşitli teknolojik 
oyuncaklarla oyalayıp, soyup soğana çevirirken 
bir yandan da insan hakları, demokrasi gibi nu-
tuklar ile kendi medeniyetimizi inşa etme kapasi-
tesinden yoksun bırakmaktalar. 

Ey Müslüman kardeşim, düşmanımız kendi 
kardeşlerimiz değil, düşmanımız pankapitalizm 
diye anlattığım küresel yeni faşizm. Bu düşmana 
karşı elimizdeki yegâne güç te Kitabımız. O’nu 
iyi okuyup iyi anlarsak, O’nu içselleştirir, kendi 
nefsimizdeki firavunların bize zulmetmesine izin 
vermez isek, kendi medeniyetimizi yeniden inşa 
etmek için kendi köklerimizden gelen ve Levh-i 
Mahfuz’da saklanan o özgürlük çeşmesinden kana 
kana içersek, tüm dünyada bu kanlı baronların 

ezdiklerini yanımıza çekeriz. Özgürlüğün tevhidi 
bayrağını bunların üzerine salarken bilin ki o za-
man Rabbimiz de bize güç ve feraset verir ve bu 
güçle onların kötülük dolu fesatlarına son verebi-
liriz. Ben size barışı değil zulme karşı cihadı öne-
riyorum. Cihadı kendimize değil, kötülüğün şer 
imparatorluğuna karşı yapmayı öneriyorum. Bir 
muhafazakâr anarşist olan Etienne de la Boetie’nin 
sözleri ile sizden onu devirmek için harekete geç-
menizi istemiyorum, ondan desteğinizi çekmenizi 
istiyorum, ürünlerini satın aldığımız, isteklerine 
uygun hareket ettiğimiz sürece bu vampirler bi-
zim kanımızla beslenmeye devam edecekler. Ama 
onları besinsiz bırakırsak, onlar da eninde sonun-
da büyük bir inkılapla devrilecekler. Bilin ki Rab-
bimiz bizimle. Ne demişti O: “Biz mustazafların 
öncüler olmasını istiyoruz” öyleyse haydi küresel 
müstekbirlere karşı mustazafların isyanı için müca-
dele etmeye, haydin medeniyetimizi inşa etmeye.
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  YENİ SAVAŞLARIN HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE 

Ercan YILDIRIM

Dünya 2016 yılında belki iki büyük dünya savaşından çok daha kapsamlı bir savaşın 
içinde. Fakat bu savaş eski metotlardan, askerlerden, silahlardan farklı. Belki bundan 
daha enteresanı dost ve düşman ayrımının kalktığı, amaçların kesiştiği bir dünya 
savaşının içindeyiz. Savaşı yürüten beyinler kendi coğrafyalarından muharebeyi 
uzak tutmaya çalışsa bile eninde sonunda yine bombaların hedefi olabilmektedir.

Yeni Savaşların Hedefindeki 
Türkiye

D ünya her sabah yeni bir güne uyanıyor. Dün-

ya her gün bir rutine değil yepyeni bir dile, ba-

kış açısına, usule uyanıyor. Kapitalist dünya siste-

mi de aynı canlılığı, dinamizmi taşıyarak yepyeni 

yöntemlerle, görüşlerle insanların karşısına çıkı-

yor; batı medeniyetinin bir günü bir gününe uy-

muyor. Dünya sistemi teknik ve teknolojinin ge-

lişmesiyle birlikte önceki dünya sistemi yönelim-

lerinden farklı olarak gündelik hayata çok rahat 

nüksedebildiği gibi yeni üretim, yönetim, sevk ve 

idare yöntemleri de bulabiliyor. Dolayısıyla artık 

II. Dünya Savaşı sonrasında bilindik konvansiyo-

nel savaşlar neredeyse yok denecek boyuta indir-

gendi. 

Elan dünya 2016 yılında belki iki büyük dün-
ya savaşından çok daha kapsamlı bir savaşın için-
de. Fakat bu savaş eski metotlardan, askerlerden, 
silahlardan farklı. Belki bundan daha enteresanı 
dost ve düşman ayrımının kalktığı amaçların ke-
siştiği bir dünya savaşının içindeyiz. Savaşı yürü-
ten beyinler kendi coğrafyalarından muharebeyi 
uzak tutmaya çalışsa bile eninde sonunda yine 
bombaların hedefi olabilmektedir. Dünya sistemi 
savaşları farklı coğrafyalara yayarken, klasik sa-
vaşlarda olduğu gibi başı ve sonu belli bir çatış-
madan ziyade sürekliliği arzuluyor. Sürekli savaş, 
sürekli çatışma, sürekli muharebe alanı satıhların 
geçişgenliği, sistemin merkezinin yıkılmasını, 
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zarar görmesini engellediği gibi farklı meşruiyet 
gerekçeleri üzerinden yeni operasyonların, yeni 
emperyal taktiklerin geliştirilmesini sağlıyor. Do-
layısıyla dünya sisteminin merkez ülkeleri ABD 
ve kıta Avrupası ile İsrail, güvenliklerini kendi dı-
şındaki coğrafyaların çatışmalarından alıyor. Mer-
keze karşı tehdit oluşturabilecek her türlü yapı, 
ülke, millet “başına örülen çorabı” çıkarmak için 
mücadele ederken sistem varlığını kavileştiriyor. 

Yeni Savaş Dinamiği En Çok 
Türkiye’yi Etkiledi

Türkiye Osmanlı sonra-
sında sürekli olarak kampla-
rın içinde kalmaya, dünya sis-
temini idare eden devletlerin 
güdümünden uzak düşme-
meye gayret etti. Sıcak savaş-
lardan özellikle, İkinci Dün-
ya Savaşı gibi yıkımın en fazla 
olduğu muharebeden kendini 
korumayı bildi; sıcak savaşlar-
dan kaçmak için gerekli tüm 
siyasi angajmana katlandı. Fa-
kat tarihi misyonu, konumu 
ve potansiyeli nedeniyle böl-
gesinde dünyanın kilit nok-
talarında göz önünde olmayı 
sürdürdüğü için yeni savaşla-
rın en önemli aktörleri arası-
na girdi. Soğuk Savaş ile be-
raber, bilhassa ABD’nin içinde 
bulunduğu pakttan sapmayan 
Türkiye Kıbrıs’tan sonra PKK 
terör örgütü nedeniyle sürekli 
çatışma ortamının içine girdi-
ği gibi bir türlü çıkamadı. 

Yeni savaşların belki de 
tüm özellikleri Türkiye’nin et-
rafında, Ortadoğu ve İslâm coğrafyasında sürer 
ama bundan daha önemlisi ülke içerisinde PKK 
vasıtasıyla çok net görünür. Soğuk Savaş sonra-
sında dünya egemenliğini cephe ve konvansiyo-
nel savaşlardan terör vasıtasıyla çatışmalara yön-
lendiren dünya sistemi, emperyal tüm hedefleri-
ni terörün açtığı yeni savaş konseptinde gösterir. 
PKK da yine benzer biçimde Türkiye’nin sürekli 
istikrarsız, sürekli para harcayan, sürekli psikolo-
jik, manevi, maddi kayıplar yaşamak zorunda kal-

dığı, başını bir nebze olsun kaldıramadan enerji-
sini tüketen düşman olarak görünür. Dolayısıyla 
terörle mücadele bir savaşta olabilecek tüm hu-
susları bünyesinde barındırır: can kayıpları, silah, 
psikolojik harp, maddi ve manevi tükenme... Üs-
telik bu klasik savaşlarda olduğu gibi başı ve sonu 
belli zaman aralıklarındaki bir çatışma olmadığı 
için “süreç” aslında savaşın kendisini oluşturur. 

Yeni savaşlar “süreç”te başlar fakat sona ermez. 
Süreç savaşın kendisidir aslın-
da. 

Klasik dünyanın savaşları 
başlar, birkaç saat ya da bir 
kaç ay içinde sona erer, can 
kayıpları bellidir, maddi ge-
tirisi ve götürüsü hesaplana-
bilir, öngörülebilir buna göre 
planlama da yapılabilir. Ama 
yeni savaşlarda planlama, ön-
görü, geleceği inşa etme gibi 
hususiyetler kesinlikte yoktur. 
Dünya sisteminin merkez dev-
letlerinin bu konuda “oyun 
kurucu” olarak bir hesapla-
ması muhakkak vardır ama 
yeni savaşlara muhatap olan 
tarafların hiçbirisi savaşın ne 
zaman biteceğini kestiremez. 
Ortadoğu’da, Afganistan’da, 
Libya’da ya da dünyanın öteki 
bölgelerindeki kabile savaşla-
rı, fiili çatışmalar “nihayete er-
dirilmemek” üzere kurulmuş-
tur esasında. 

Afganistan’da kimin ikti-
darda olduğu, tarafların neler 
istediği artık sadece uzmanla-
rının bilebileceği giriftliktedir. 
Aynı şekilde Lübnan’da kimin 
ne istediği, kimin hangi tarafta 

yer aldığı da bilinemez noktaya geldi. İsrail ile sa-
vaştığı için neredeyse kutsanan Hizbullah bugün 
Sünni dünyanın düşman listesinde. 

Suriye’de, Irak’ta, Libya’da kabileler, mezhep-
ler, din grupları, sınıflar birbirleriyle çatışırken sı-
rayla üstünlüğü ele geçirirler. Dünya sistemi güya 
dengeleri koruma adına farklı kesimleri destekler-
ken aslında istikrarsızlığın, sürekli savaş ortamı-
nın sürmesi için kurduğu oyunu kusursuzca oy-
namayı sürdürür. Bu açıdan Türkiye’de PKK’nın 

Klasik dünyanın savaşları 
başlar, birkaç saat ya da bir 
kaç ay içinde sona erer, can 
kayıpları bellidir, maddi geti-
risi ve götürüsü hesaplanabi-
lir, öngörülebilir, buna göre 
planlama da yapılabilir. Ama 
yeni savaşlarda planlama, 
öngörü, geleceği inşa etme gibi 
hususiyetler kesinlikte yok-
tur. Dünya sisteminin merkez 
devletlerinin bu konuda “oyun 
kurucu” olarak bir hesapla-
ması muhakkak vardır ama 
yeni savaşlara muhatap olan 
tarafların hiçbirisi savaşın ne 
zaman biteceğini kestiremez. 
Ortadoğu’da, Afganistan’da, 
Libya’da ya da dünyanın öteki 
bölgelerindeki kabile savaşla-
rı, fiili çatışmalar “nihayete 
erdirilmemek” üzere kurul-
muştur esasında.
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bitmesi ya da güçlenmesi arasında bir dengesizlik 

ve beklenti oluşamıyor; kaldı ki örgütün çabala-

rının farklı yönlerden güçlenerek devam etmesi, 

yeni taktikler ortaya koyması da bunun sonucu. 

Terör örgütünün Türkiye’yi istikrarsızlaştırmada 

hayati bir rol oynadığı kesin, buna eskiden derin 

devlet denen, devlet içindeki çeteler adı da verilen 

ve terörün bitmemesi için hem askeri hem lojis-

tik destekler veren kesimleri de eklemek gerekir. 

Devlet bir irade ortaya koyduğunda uluslararası 

konjonktür ve dünya sistemi bir sonuç ittihaz etti-

ğinde örgütün tükenmemesi mümkün değil fakat 

yeni savaşların çoklu yapısı, çoklu menfaat birlik-

telikleri bu ihtimali ortadan kaldırıyor. 

Ortadoğu’da Kürtlerin üzerinden bir devletin 

ihdas edilip edilmeyeceğinin kararının verilme-

mesi elbette PKK’nın varlığını uzatıyor. Dolayısıyla 

eylemleri devam eden bir PKK, İsrail ve ABD’nin 

düşündüğü çözümden yani bir Kürt devletinden 

daha iyi gibi algılanabilmektedir. PKK’nın yeni sa-

vaşlardaki bu kritik rolü, Birinci Dünya Savaşı’nda 

kurulamayan Kürt Devleti’nin şimdilerde tam da 

yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiş hali kuşkusuz 

kararın verilmesini bekliyor. Suriye meselesinden 

Irak’taki mezhep çatışmasına IŞİD’in ortaya çıkıp 

istikrarsızlığı ve ihtimalleri uzatan çatışmacı rolü-

ne kadar dünya sistemi savaşları, kendi coğrafyası 

dışında rahatlıkla kotarabilecek kıvama getirmiş 

görünüyor. Terör, isyancı, etnik savaşçı gibi kav-

ramlar üzerinden dünya sisteminin merkez ülke-

leri coğrafyalarının dışında kendi vatandaşlarının 

uzağında yer yer kendi askerini bile kullanmadan 

Müslümanı Müslümana, aynı milletten iki farklı 

aşireti, Tutsilerle Hutileri birbirine vurdurabil-

mektedir. İstikrarsızlığın, yeni savaşlardaki sonu 

gelmeyen çatışma ortamının yeni bir dünya savaşı, 

bölüşüm ve paylaşım mücadelesi olduğu kesindir. 

Batıda Ulus Devlet, Doğuda Kabile Devletleri

Yakın gelecekte de olabilir uzak geleceğe taşı-
nabilir de: dünyada imparatorlukların parçalan-
masından sonra ulus devletler de kendi içlerinde 
kültürel her türlü örüntüyle ayrışacak, tarih başa 
sarıp yine kabile, klan devletlere dönecek gibi gö-
rünüyor. Dünya sisteminin merkez ülkeleri 11 Ey-
lül, Breivik, mülteci meseleleri gibi konularla ken-
di vatandaşlarını korku ile yaşatıp, bir ve beraber 
tutmayı başarırken, özellikle İslam coğrafyasında 
kabile-klan devletleri için son aşamaya kadar gel-
di. Bundan elbette Türkiye de zarar görecek. 

Kürt meselesi üzerinden yeni bir ayrışmanın 
Türkiye’nin toprak bütünlüğünün yok olması ge-
nel uluslararası konjonktüre göre mukadderat; 
fakat dünya sisteminin hesabı ile Allah’ın takdiri 
arasında büyük çelişkiler olabilir. Türkiye I. Dünya 
Savaşı’nda kıyısından döndüğü parçalanma ve yok 
olma sürecinin tekrar kıyısına gelmiş de olabilir. 

Yeni savaşlar Türkiye’nin siyasal parçalanmış-
lığının, idari ve zihni olarak da gerçekleşmesinde 
önemli rol oynar. PKK’nın saldırıları akabinde sü-
rekli şehit verilmesi, yılgınlık ve bıkkınlığı artırır-
ken millet arasındaki bütünlük fikrini nefrete dö-
nüştürür. Dolayısıyla yeni savaşlar aynı zamanda 
yeni bölüşüm ve harita demek olduğu gibi sürekli 
istikrarsızlık ve imparator ABD’nin mutlak otori-
tesi demek. Önleyici savaşlar, önleyici çatışmalar, 
önleyici terör ile ABD ve merkez ülkeler, bu yeni 
paylaşım savaşını kendi ülkeleri zarar görmeden 
kazanmak istiyor. Burada tabi Soğuk Savaş mantı-
ğında olduğu gibi sürekli savaş yaşanırken hiçbir 
batı devletinin yenilmemesi yeni emperyalizmin 
taktiğinin tuttuğunu gösterir. Vietnam gibi tama-
men tasnif dışı “yarık” neoliberal siyasal ve iktisa-
di kültürün yerleşmesiyle dünyadaki akışın yön 
değiştirmesiyle kapatıldı da. 

Yeni Savaş: Korku, Kaygı, Propaganda ve Mesaj

Türkiye’nin yeni bölüşümde ne kazanıp ne 
kaybedeceğine 11 Temmuz’dan sonraki süreçte 
meydana gelen patlamaların yönü karar verecek. 
Türkiye’nin, Ankara’dan İstanbul’a, Suruç’a ka-
dar uzanan geniş bir alanda patlamaların yönlen-
direceği siyasal talepleri karşılayıp karşılayama-
yacağının belli olması muhakkak bölüşümün ül-
keyi felakete götürecek sonuçlar taşıması ve buna 
razı edilmesiyle ilgili. Bu siyasal yönelimin terö-
rün, eski savaşlarda olduğu gibi cephede yapılıp 
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halka temas etmeyen yönünün tam tersine doğ-
rudan hayatın içine seslenen yapısının etkisi var. 
Korku, kaygı, sokağa çıkamama, kalabalıkta dola-
şamama, kalabalık dönemlerde gezmeme duygu-
sundan beslenir. Terör eylemleri ülkelerin ne ka-
dar zaaf içinde olduklarını, güçsüzlüklerini açık 
etmek için kullanılır. 

Kendi başkentini, havaalanını, metrosunu 
koruyamayan nasıl iddia sahibi olabilir mesajı, 
medyatik gösteriler, yayınlar, korkuyu katlayacak 
şüpheli bakışlar, programlar, teröristlerin zafer ve 
güç gösterileri yeni savaşların aynı zamanda pro-
paganda savaşı yönüne işaret eder. Yeni savaşlarda 
bir gösterge sanki bir büyük muharebe gibi sunu-
labilir; “yokken korkutma”, bir kere oldu yine niye 
olmasın şüphesi, bu sefer sana denk gelirse fikri 
doğrudan halka, sokağa yansır. Asker ve polislerin 
bir şekilde “vazifeli” olmalarından kaynaklı rahat-
lık, bombalı araç ya da canlı bombanın Taksim’de, 
Sultanahmet’te, Kızılay’da yani halkın içinde gezi-
niyor olması terör savaşının “ciddiyet”ini net bi-
çimde ortaya koyar. 

Yeni savaş demek “mesaj vermek” demektir, 
eylemler mesaja yöneliktir. Ankara patlamaları-
nın, Brüksel patlamalarının hep bir mesajı vardır. 
Türkiye’deki patlamaların mesajı bu yeni bölü-
şümde Türkiye’nin olmadığı hatta kendisinin fii-
len içinde yer alacağı ama sessiz kalması gerekti-
ği, yoksa “geri kalan” kısımların da tehlike içinde 
olduğu uyarıları yaparken 11 Eylül’ün mesajı ka-
muoyuna izah edilenden daha farklıdır. 11 Eylül 
ABD içine, kimsenin ABD toprakları içinde başka 
arayışlara girmemesi gerektiğini söylerken dün-
yaya da yeni bir çatışma döneminin başladığının, 
yeni savaş mantığının işlediğinin, yeni paylaşım-
ların gerçekleşeceğinin ve imparatorun yapılanları 
affetmeyeceğinin ilanıydı. 

Yeni savaşlarda asıl çatışma mesajlar üzerin-

den yürütülür. İsrail’in son aylarda hiç ortalıkta 

görünmemesi, Suriye meselesinde işler olup biter-

ken sanki hiç kendisini ilgilendirmiyor görüntüsü 

vermesi, İngiltere’nin yine sanki “yurtta sulh ci-

handa sulh” anlayışını benimseyecek bir karakte-

ri var gibi davranması buna karşın Almanya’nın, 

Rusya’nın çırpınan ama bir türlü sonuç alamayan 

görüntüsü mesaj savaşlarının kendi aleyhlerine iş-

lediğinin bir sonucudur. 

Çok Kanatlı Örgütlerin Düşman Efendileri

Yeni savaşlar mesaj savaşı olduğu gibi terörist 

ve istihbaratçı savaşıdır. Belki bunun da ötesinde 

“paralı asker.”

Yeni savaşlarda ülkeler çarpışır ama sütre ge-

risindedirler, mesajlar verilir ama muhataplar 

değerlendirir. Mesajlar arası bu çarpışmada, her 

ülkenin teröristi, aşireti, paralı askeri ve bir tarafı 

vardır. 

ABD’nin Ankara patlaması sonucunda yaptığı 

açıklamada, olayı PYD’nin yaptığını kabul eder-

ken PYD’nin “kendilerinin desteklemediği” grup-

larının gerçekleştirdiği şerhini düşmüştü. Aynı şe-

kilde PKK’da da farklı grupların bulunduğu, bazı 

eylemleri bazı grupların haberi olmadan, onay-

lamadan gerçekleştirdikleri bile ileri sürülmüştü. 

Hristiyan Suriyeli gruplar, daha “yerli PKK”lılar 

ironik olarak tartışıldı. IŞİD’in üzerindeki İngilte-

re etkisinden tutun da Alman istihbaratının tüm 

gruplar üzerinde nüfuzunun bulunduğu da yine 

yeni savaşlardaki çoklu yapıyı gözler önüne se-

rer. Eskiden bombanın hazırlanmasına, kullanı-

lan malzemelere bakıldığında bir patlamayı hangi 

örgütün yani hangi istihbaratın yaptığını kolayca 

tahmin etmek mümkündü. 

Türkiye’nin yeni bölüşümde ne kazanıp ne kaybedeceğine 11 Temmuz’dan sonraki 
süreçte meydana gelen patlamaların yönü karar verecek. Türkiye’nin, Ankara’dan 
İstanbul’a, Suruç’a kadar uzanan geniş bir alanda patlamaların yönlendireceği 
siyasal talepleri karşılayıp karşılayamayacağının belli olması muhakkak bölüşümün 
ülkeyi felakete götürecek sonuçlar taşıması ve buna razı edilmesiyle ilgili. Bu siyasal 
yönelimin terörün, eski savaşlarda olduğu gibi cephede yapılıp halka temas etmeyen 
yönünün tam tersine doğrudan hayatın içine seslenen yapısının etkisi var. Korku, 
kaygı, sokağa çıkamama, kalabalıkta dolaşamama, kalabalık dönemlerde gezmeme 
duygusundan beslenir. Terör eylemleri ülkelerin ne kadar zaaf içinde olduklarını, 
güçsüzlüklerini açık etmek için kullanılır.
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11 Temmuz sonrasındaki eylemlerde kullanı-
lan yöntemler, malzemeler, şahıslar o derece “kü-
reselleşti”, kimliksizleşti ki artık olayın arkasında-
ki faillere dair ipuçları elde etmenin imkânı kal-
madı. Yeni savaşlar, örgütlerin üzerinden ama 
onların arkasındaki güçlerin kendi aralarında-
ki uzun süreli çatışmalara döndü. Libya’da oldu-
ğu gibi Suriye’de de rejime karşı savaşanların ço-
ğunluğu paralı askerlerden oluşur. Libya’da göre-
vini tamamlayan Suriye’ye geçer. Kendi milletleri 
ile görece devlet arasında belirgin bir çatışma bu 
anlamda yoktur. Suriye’nin demokratik olup ol-
madığı konusu Suriyelilere sorulmadan egemen-
ler tarafından kararlaştırılıp çatışmaya girişildi. 
Hâlbuki Suriyeliler bu savaşın içinde çok az bu-
lunur; Libya’da halktan ziyade aşiretler arasında 
bir çatışma, aşiretlerin kendi egemenlik alanlarını 
dolayısıyla bağımsızlıklarını ilan etmek istedikleri 
küçük devletçikleri var artık. 

Yeni savaşlar en azından uzun bir zamandır 
Türkiye için “keleş” ve mayın demek iken artık 
canlı bomba, bombalı araç, uzaktan kumanda-
lı patlayıcı, el yapımı patlayıcı (EYP) oldu. Terör-
le mücadeledeki bu yeni durum, Afganistan, Irak, 
Libya ve Suriye’nin sonucunda gerçekleşti. Suriye 
savaşının etkisiyle PKK, Kobani gibi yerlerde şehir 
gerillalığını da öğrenince 11 Temmuz sonrasın-
da Güneydoğu’daki şehir çatışmaları yine ilk defa 
yeni savaşlar konseptinde önem kazanmaya baş-
ladı. Devlet buna alışabilmek için uzun bir süre 

beklemek zorunda da kaldı. Yeni savaşlar için yeni 
savaş taktikleri kadar yeni propaganda teknikleri 
de gerekir; halbuki Türkiye’nin en başarısız oldu-
ğu saha propaganda, karşı propaganda, dezenfor-
masyon, kendini ifade edememe gibi istihbaratın 
en gerekli kısımları. 

Yeni savaşlarda ölenlerin asker ve polis kadar 
sivillerden de oluşması, ekonomik yönü, terörist-
lere aktarılan iktisadi ve yeni kaynak kanallarının 
kurutulması, ajan ve istihbarat kullanımı konula-
rı Türkiye’nin zaafları arasındadır. Yine Suriye’de 
eğitim gören Kürt terörü haricindeki mezhebe 
dayalı terör örgütleri gelecekte çok daha organize 
eylemleri başlatabilir. Bu konularda Türkiye’nin 
yeni savaşları tam olarak algılayamadığı gerçeğiy-
le karşılaşıyoruz. Mülteci akını ve açlık, mülteci 
kampları, şehirlerde gezinen ve psikolojik eşiği 
zorlayan sığınmacılar da yine yeni savaşların mu-
harebe dışı propagandaya, endişeye dayalı çatış-
maya örnektir. 

Mültecilerden, yeni terör taktiklerine, etnik 
ve mezhep kimliklerinin iddialarındaki yüksek 
ton ve siyasal zemine kadar pek çok alanda başta 
Türkiye, Ortadoğu ve İslam ülkeleri olmak üzere 
dünya sisteminin merkez ülkeleri dışındaki evet, 
buna Japonya, Çin, Rusya’yı da katacak şekilde 
genel bir istikrarsızlığın, sürekli çatışmanın, kor-
ku savaşlarının, uzadıkça uzayan görüşmelerin, 
toplantıların, BM kararlarının yeni savaşları bitir-
mek için değil terörize olmuş zihinleri hazırlamak, 
çatışmaları uzatmak için olduğu açıkça görülür. 

Küreselleşen Savaş, IŞİD’in Sosyolojisi

Yeni savaşlar, bitirmeyi değil uzatmayı hedef-
ler, sonucu değil süreci önemser. 

Küreselleşmenin getirdiği yaygınlıkla yeni sa-
vaşlar başka coğrafyalarda gerçekleşse bile dünya-
nın her yerindeki bireyleri etkiler, korkuyu, en-
dişeyi daim kılar. Emperyalizmin ne kadar güçlü, 
acımasız, kararlı olduğu küresel imkânlarla başka 
ülkelerdeki kanaat önderlerini, halkları etkisi al-
tına alır. Böylece yeni savaşlardan beklenen etki 
sıcak çatışmaların dışındaki bölgelerde de zihni 
ve ruhi çatışmalara sevk ederek etkisini kavileş-
tirir. Bosna, Çeçenistan, Afganistan savaşlarında 
olduğu gibi Müslümanlar dünyanın her yerin-
den destek için o ülkelere gelip mücadele ederler. 
Türkiye’den pek çok kişinin gidip cihada katıl-
masına benzer tarzda Suriye savaşında da mesela 

Mesele yıkmaktır yeni bir devlet yapmak 
değil. Zaten devletler yıkılıp dağıldık-
tan sonra illa yeni yapılar kurulacaktır. 
Burada Ortadoğu ve İslam coğrafyası-
nın öteki devletlerinin yıkılması bir yana 
asıl Türkiye’nin bölünüp parçalanması 
hususunda bir anlaşmanın var olduğu 
netlik kazanıyor. Zira Türkiye kapita-
list dünya sistemine karşı koyabilecek 
potansiyele, dinamizme ve zihniyete en 
çok sahip olan ülke. Türkiye’nin istik-
rarsızlaştırılması zaten İslam âleminin 
teslim alınması demektir. Bu açıdan yeni 
savaşlarda kimin dost, kimin düşman 
olduğu bilinemez.
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Çeçenler savaşmaya devam ediyor. Aynı şekilde 
Bosna savaşında da el-Kaide’nin ayak sesleri gö-
rülürken, zaten selefi etki bu vesileyle bölgeye de 
yerleşti. 

Tarihi çok eskilere gitmeyen IŞİD ne el-Kaide 
ne başka örgütlere benzemeyerek, sosyolojinin 
de doğurduğu bir etkiyle bölgede dizaynırlardan 
biri olarak yerini aldı. Saddam sonrası açığa çı-
kan askerlerden, Sünni etkiye kadar pek çok se-
bep IŞİD’in temellerini attı. Sadece “istihbaratçı 
harikası” olarak görmek IŞİD’in hafife alınması 
demektir. IŞİD’e Avrupa’dan yoğun katılımın gel-
mesi, Avrupa’da batının kötü etkilerinin intikamı-
nı alma girişimi, hatta batılıların dahi savaşmak 
için IŞİD’i seçmesi, yeni savaşların çok yönlü ve 
muhalif kısımlarının askeri, güvenlik meselesinin 
ötesinde sosyolojinin, etnik ve mezhebi rahatsız-
lıkların sonucudur. 

Yeni savaşlar mülteci meselesi olduğu gibi 
aynı zamanda yardım kampanyaları üzerinden bir 
duygudaşlığın, kardeşliğin hatta bazılarına göre 
cihadın da ortamıdır. Yardım kampanyalarındaki 
“merhamet ağırlığı”, vicdani rahatlamayı getirse 
de Gazze’den Bosna’ya kadar geniş coğrafyada 
Müslümanların ayakta kalmasının, en azından 
gündelik hayatlarının idamesinin nedeni oldu. 
Bu bakımdan Bosna’ya ya da öteki sahalara bir 
şekilde mühimmat desteği için toplanan paralar 
ümmet fikrinin fiilen güçlü biçimde yaşandığının 
ve belirgin potansiyele sahip olduğunun ispatı gi-
bidir. 

Çelişkiye Teslim Olmak: 
Türkiye’yi Bölmek İsteyenler                                   

Dost ve Müttefikleri!

Henfried Münkler, yeni savaşların devlet kur-
mak için değil yıkmak için yapıldığını söyler. Or-
tadoğu ve İslâm coğrafyasına bakıldığında bunun 
alenen gerçek olduğu yakinen takip edilebilir. Me-
sele yıkmaktır, yeni bir devlet yapmak değil. Za-
ten devletler yıkılıp dağıldıktan sonra illa yeni ya-
pılar kurulacaktır. Burada Ortadoğu ve İslâm coğ-
rafyasının öteki devletlerinin yıkılması bir yana 
asıl Türkiye’nin bölünüp parçalanması hususunda 
bir anlaşmanın var olduğu netlik kazanıyor. Zira 
Türkiye kapitalist dünya sistemine karşı koyabi-
lecek potansiyele, dinamizme ve zihniyete en çok 
sahip olan ülke. Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması 
zaten İslâm âleminin teslim alınması demektir. Bu 

açıdan yeni savaşlarda kimin dost kimin düşman 
olduğu “bilinemez.” 

Kürdistan’ın kurulmasını kimler istiyor? 
Suriye’nin ve Irak’ın parçalanması kimin işine 
gelir? Dünya sistemini idare eden ülkeler kimler? 
11 Temmuz sonrasındaki patlamaların arkasında 
hangi dış güçlerin parmağı olabilir? PKK’yı kim 
destekliyor? Enteresandır, Türkiye’nin müttefikle-
ri hemen ilk akla gelen isimler. 

Türkiye dünyayı ateşe veren, Müslümanları 
öldüren, mülteci olarak yollara düşüren, emper-
yalizmi yürüten ülkelerle uluslararası kuruluşlar 
vasıtasıyla ittifak halinde. Başta BM olmak üzere 
NATO, girmek için can attığımız AB, dünyada in-
sanlığın düşmanı ülkelerin birleştiği platform. 

Kapitalizmi dört asır boyunca geciktiren, batı-
yı durduran, batı zihninin dışında alternatif bir ik-
tisadi, siyasi, gündelik hayat inşası gerçekleştiren 
topraklar şimdilerde yine terörü besleyip bizim 
üzerimizde operasyonlar yapanlarla el ele vermek 
için mücadele ediyor. Kısa Türkiye Tarihi bir cüm-
lelik özette gizli aslında: katiliyle dostluk kurmak 
için çırpanmak! 

Yeni savaşlar bir yanıyla dostluk üzerinden 
yürüyor; Türkiye’de terör yükseldiğinde, şehir 
merkezlerinde bombalar patladığında otomatik-
man “dostlarımıza koşuyoruz!”, koşmak mecbu-
riyetinde bırakılıyoruz. Masa başında anlaşma 
olmadığında, sahada bir direnç oluşturulduğunda 
keleşler, canlı bombalar, uydu destekli istihbarat 
bilgileri, bombalı araçlar devreye giriyor, dost-
larımız bizi ikna etmek için yeni savaşların tüm 
enstrümanlarını devreye sokuyor, korku, dehşet, 
kaygı kamuyu kaplayınca ittifak ettiğimiz kuru-
luşlara, tink tanklere, dostlarımıza müracaat et-
mek durumunda kalıyoruz. Dostun ve düşmanın 
kim olduğunu bilemediğiniz ortamı yeni savaş-
lar dizayn ediyor. Petrol bitti, kayagazı öne çıktı, 
Rockfeller’ler petrolden ayaklarını çekti ama ka-
zanan yine dünya sisteminin lordları olacak. Silah 
tüccarı devletler, yeni savaşların yeni silahlarını 
deneyecek, terör örgütü kurup yaşatan merkez ül-
keler terörist devlet olduklarını söyleyenleri eze-
cek, devletler yıkılıp aşiretler devletleştirilecek, 
dünya sistemine karşı tek alternatif olan bu top-
raklarda umut, heyecan, başka dünya özlemleri 
varoluşsal kaygılara, korkulara, endişelere devre-
decek. Yeni paylaşım savaşında Birinci Paylaşım 
Savaşında olduğu gibi gâvuru dost belleyip ittifak 
etmenin sonuçlarına yine “biz” katlanacağız!
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Âdem PALABIYIK

PKK’nın, Fanon’un sömürge sonrası başlayan sürecini üstlenmesi ve benzeşmesi olası 
görünmemektedir. Fanon’un bahsettiği şiddet sürecinin arkasında Fransa’nın ciddi 
sömürüsü ve ekonomik güçlenmesi mevcuttur ve ayrıca güçlü olmak ile beyaz olmak 
eş değerdir. Fakat Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Türk olmak seçkin bir sınıfa ait 
olmak anlamına gelmemektedir. Seçkin zümre asker kökenli olmak ile ilişkilidir, daha 
doğrusu toplumu ilgilendiren önemli kararlarda çoğunlukla asker etkisi mevcuttur.

Fanon’un Sömürge Söylemi, 
Türk Solu ve Kürtler 

S ömürge ve şiddet arasındaki diyalektik 

uzun süreden beri tartışılagelmiş ve 

kuramcılar bu zaman içerisinde şid-

det tasavvurlarını benzer ama fark-

lı söylem biçimleriyle ifade etmiş-

lerdir. Marx, Arendt, Fanon, Lac-

lau ve Mouffe, Schmitt, Durkhe-

im, Hegel ve birçok düşünür, şid-

det ile alakalı temel vurgularında 

olumsuzluk kavramını kullanmışlar 

ama bu olumsuzluğun olumlu bir sü-

rece dönüşebilme ihtimalini de paylaş-

mışladır. Örneğin Arendt, şiddet sürecinin 

sonunda ortaya çıkacak savaş ihtimalinin yeni bir 

toplumsal düzen sağlayabileceğini hatta toplum-

sal bütünleşmeye katkı sunabileceğini ifade et-

mişken (Arendt, 1997), Fanon sömürge sürecin-

de bir kurtuluş reçetesi olarak sunmuştur (Fanon, 

2007). Hegel şiddeti baskı ve zorlama olarak ele 

almışken (Dursun, 2011: 11) Marx yeni bir top-

lumsal düzenin kuruluşunun tek çaresi olarak be-

nimsemiştir (Toprakkaya, 2008). Dolayısıyla şid-

det kavramına bakış, sömürge ve ezilenlerin mü-

cadelesi sarmalında ele alınmış ve bu sürecin top-

lumsal bir düzen ile birlikte nasıl ele alınabileceği 

üzerine düşünülmüştür. 

Neden insanların şiddete başvurduğu ve 

bunu meşrulaştırdığı tartışmalarına ise 

kanımızca Arendt son noktayı koy-

muştur; insanın doğasında şiddeti 

gösterme çabası mevcuttur (Arendt, 

1997: 55). Özellikle iktidarın şid-

det kavramından duyduğu rahat-

sızlık yüzünden, Arendt’e göre şid-

dete duyulan saygınlık ve cazibe de 

artmıştır (Arendt, 1997: 57). Dolayı-

sıyla şiddet, kendi içerisinde tutarlı ve 

kabul edilebilir bir özelliğe de bu bağ-

lamda sahip olabilir. Yine Arendt gibi Fanon 

da şiddeti olası durumlarda meşru gören tavırlar 

sergilemiştir. Hatta Sartre’ın Fanon adına konuyu 

özetlediği şu cümlesi her şeyi açıklamaktadır; “Bir 

Avrupalıyı öldürmek bir taşla iki kuş vurmak, tek 

bir atışla hem ezeni hem de ezileni yok etmektir: 

geriye bir ölü ve bir özgür insan kalır; hayatta ka-

lan ilk kez ayaklarının altında bir ulusal toprak 

hisseder” (Fanon, 2007: 30). Sartre’ın bu ifadesi 

oldukça yoğun eleştiri almış olsa dahi, Fanon’un 

bunu kast etmediği açıktır. Evet, Fanon bazen ol-

dukça radikal cümleler kullanmıştır ama onun 

için şiddet olası dönemlerde başvurulan bir araç 

Fanon
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olarak ortaya çıkmaktadır ve kast edilen şiddet, 

Sartre için amaç haline gelmiş şiddetten farklıdır. 

Fanon’un üzerinde durduğu kelime sömür-

gedir. Sömürge kelimesinin “bir devletin kendi 

sınırları dışında kalan genelde deniz aşırı toprak-

ları askeri müdahale başta olmak üzere çeşitli yol-

larla ele geçirmesi ve orada 

hâkimiyet kurup yerli top-

lumlar üzerinde siyasi, ik-

tisadi ve kültürel alanlarda 

üstünlük sağlayarak bun-

ların her türlü imkânlarını 

kendi menfaati için yağ-

malaması (Diyanet Ansik-

lopedisi, s, 394)”1 olarak 

tanımlanması, Fanon’un 

söylemlerinin daha doğru 

anlaşılmasına sebep ola-

caktır. Fanon’un, sömürge 

karşıtı hareketler karşısında 

sergilediği tavır haklıdır ve 

dönemin şartları düşünül-

düğünde bu tavrın daha 

dikkatli analiz edilmesi ge-

rekmektedir. Herhangi bir 

ülkenin, başka bir ülkenin 

topraklarına göz dikmesi, 

toprakları ve topraklarda 

yaşayan yerlileri sömürme-

si Fanoncu anlamda geniş 

sorunların başlangıcı olarak 

algılanacaktır. Bu algılama 

biçiminin temel vurgusu 

toprak ve ekonomik çıkar 

amaçlıdır, bu bağlamda 

Cezayir’in bağımsızlık mü-

cadelesinin kendi iç güçle-

rine değil dış güçlere yönelik olduğunu yeniden 

hatırlatmak gerekir. Fransa’nın, Cezayir üstünde 

kurduğu bıktırıcı sömürme biçimi, insanların ırk 

bağlamında ayrışmasına sebep olmuş ve ekono-

mik çıkarlar, soyu tanımlayan bir sürece bürün-

müştür. Marx’ın alt yapı üst yapı tartışması Fa-

noncu gözle ırk açısından okunmakta ve Fanon 

için alt yapı adeta siyah-beyaz tartışmasına odak-

lanmaktadır. O halde Fanon için mülkiyete sahip 

olmak hiçbir şeyi belirlememekte, sahiplik beyaz 

olmak ile alakalı görünmektedir. Beyaz olmayan 

mülkiyet hakkından yoksun olduğu için, alt yapı 

otomatikman deri renginin oluşturduğu ırk vur-

gusu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu yüz-

den Fanon, Marksist değildir ve Marksist öğeleri 

savunanların tutarlılığı Fa-

non ile çatışmaktadır.

Sömürge Kavramında Türk 
Solunun Yanlış İzlenimleri

Türk solunun Marksist 

kökenleri emperyalist bir 

düzen eleştirisine dayandı-

ğı için, Türk solu adına Fa-

noncu söylem iddiaları ol-

dukça tutarsız olacaktır. So-

lun Kemalist okuması, za-

ten elit zümre için yapılma-

sı gereken eleştiriyi, kendi-

leri yapamadığı için ano-

mi içermektedir. Kendileri-

ne yapamadıkları öz eleştiri, 

sistemlerinin zarar görme-

mesi için saklı tutulmuş ve 

Türk solu, realist bir sol ge-

leneğe sahip olduğunu zan-

netmiştir. Alt yapı üst yapı 

meselesinde Türkiye için 

üretim ilişkilerini belirlediği 

bir toplumsal düzenin oldu-

ğu zannından yola çıkarak 

geliştirdikleri ifadeler, onto-

lojik olarak yaptıkları hatayı 

daha da çekilemez hale ge-

tirmiştir. Fetihçi devletler ve 

sömürgeci devletler arasında-

ki tartışmayı fark edemeden yapılan bu analizler 

hem problemli hem de epistemolojik hatalar içer-

mektedir. Ama ne hikmetse Türk solu, söylemleri-

ni hiç anlamadıkları ideolojiler ile birlikte anılma 

geriliğinden kurtulmayı başaramamıştır. 

Şunu ifade etmek gerekir ki tarihsel analiz-

ler ortaya çıkarıldığında dünyanın doğusunda yer 

alan devletler daha fetihçi ve sömürge mantığın-

dan yoksun bir özelliğe sahiptirler. Çünkü gele-

Fanon’un vurgusunu yaptığı 
sömürgeye karşı mücadele biçi-
mi, Batılı devletlerin, Afrika’daki 
bir devletin tümüne uyguladığı 
sömürme biçimidir. Fransa’nın 
bütün Cezayir’e uyguladığı 
amansız sömürü, yerel halkı 
farklı şiddet yollarına itmiştir. 
Fakat Türkiye’de olmayan bir 
sınıfın, Kürtler üzerinde sömür-
me faaliyeti geliştirmesi müm-
kün değildir. Sömürü, ekonomik 
bir bağlam içerdiği için Kürtler 
ile alakalı olarak devletin izle-
diği resmi politika otoriter bir 
tutum olarak nitelendirilebilir.
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neksel olarak geldikleri köken, onları sömürge 

mantığının değil, fethetme mantığının bir parçası 

haline getirmiştir. Sömürge ise daha Avrupalı bir 

kavramdır ve fetih devletlerinde görülmeyen çe-

şitli özellikler içermektedir. Ayrıca sömürmek, sö-

müren devletin kendi toprakları dışında ve kalıcı 

bir sürecin parçası olarak anlaşılmalıdır (Uygur-

Uygur, 2013: 274). Dolayısıyla, Osmanlı devleti-

nin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sömür-

me diye bir tarihsel sosyolojisi mevcut değildir. Bu 

sosyolojiye sahip olmayan bir devletin, toprakları 

dışında devam ettirebileceği bir süreç olamayaca-

ğı gibi kendi toprakları içinde de devam ettirebi-

leceği başka bir süreç de yoktur. Bir devletin, ken-

di toprakları içinde baskıya dayalı siyaset izlemesi 

onu sömürge devleti değil, otoriter ya da milliyet-

çi niteliğe büründürebilir. Nitekim Cumhuriyet’in 

erken dönemlerinde bahsedilen süreçler yaşanmış 

kabul edilmekte ve uygulamalar, milliyetçi dev-

letlerin fiiliyatlarıyla benzerlik göstermektedir-

ler. Milliyetçilik, modernleşme ile birlikte anılma-

ya başladığı için ulus-devlet zihniyetinin sömürge 

düzeninden çok milliyetçi bir düzene dayanabile-

ceği daha açıktır. Çünkü bu dönemde devletlerin 

esas derdi, millet oluşturma, millet bilincine ait 

olmayı sağlama veya millet kavramını ideolojik-

leştirmektir (Smith, 1986; 15-16). Milli bir dev-

letin sömürge devleti olması mümkün değil midir 

diye sorulacak olursa cevabı tabi ki mümkündür 

olacaktır lakin fetihçi devletlerin böyle bir gelene-

ği yoktur. Hatta Weber’in doğu toplumları hak-

kında kapitalist olamazlar ve birikim yapamaz-

lar ifadelerinin altında da işte bu ontolojik gerçek 

yatmaktadır (Turner, 1997: 17-19). 

Tarihsel açıdan böylesine bir geçmişe sahip 

olan Türkiye’nin, hangi sol söylemi bu süreçler-

le birlikte, Türkiye’de bir sömürge düzeni oldu-

ğunu iddia edebilir bilmiyoruz lakin bu iddianın 

ontolojik süreci oldukça zayıftır. Çünkü ideoloji-

nin şekillendiği 18. ve 19. yüzyıllarda, sömürge-

ciliğin devletlerin toprakları dışında gerçekleştir-

dikleri bir pratik olarak anlaşıldığı açıktır. Hatta 

Arendt, Totalitarizmin Kaynakları’nın ikinci cil-

di olan Emperyalizm çalışmasında, sömürgeleştir-

me faaliyetlerinin, sahil kenarlarından başlayarak 

kurulan kolonilerle içeriye doğru yayıldığından ve 

sonrasında bu kolonilerin bir iç pazar yaratmasıy-

la sömürge düzeninin garanti altına alınmasından 

uzun uzun bahsetmektedir (Arendt, 2014). Bu da 

göstermektedir ki sömürge düzeni daha çok iktisa-

di yapı ile ilgilenmekte, Marx’ın emek, üretim iliş-

kileri ve sınıf kavramlarıyla açıklanmaktadır. Do-

layısıyla sömürge kavramının ırk bağlamında bir 

karşılığı bulunmamaktadır. Fanon’un, Cezayir ile 

alakalı yapmış olduğu vurgunun farkı da şurada 

yatmaktadır; Fanon, kendi toprakları dışında bir 

eritme politikası izleyen Fransızların, Cezayir’de 

yapmış oldukları karşısında zenci ırkının başkal-

dırma çabalarına değinmiş ve ara ara şiddet süre-

cini dile getirmiştir. Örneğin ona göre Fransızlar 

çıplak bir şiddet aracılığıyla Cezayir’e gelmişlerdir 

ama burada kalabilmelerinin asıl nedeni ise beyaz 

olmalarıdır. Beyaz oldukları için suçlu da sayılma-

yacaklardır. Buna karşı Cezayirliler sonuna kadar 

suçludur (Fanon, 2007: 46-58). Buradaki süreçte 

ciddi bir ırk ve ten ayrımı mevcuttur ayrıca Fran-

sa kendi toprakları dışında bir eylem gerçekleştir-

mektedir. Türk solunun hatası işte buradan kay-

naklanmaktadır. Türk solu, emperyalist kavram-

ları kendi dinamiğinden değil SSCB’nin muazzam 

gücünden öğrendiği için Doğu toplumunu analiz 

etmede ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Hatta ilişkisi ol-

mamasına rağmen İslâmiyet ile sosyalizmin iliş-

kisi bile kurulmaya çalışılmıştır (Belli, 1966: 12). 

Türk solunun yalpaladığı bu zaman aralığında te-

mel problemi, ithal kavramlarla toplumsal düzeni 

açıklamaya çalışmasıdır. Yine Belli’ye göre sosya-

lizm işçi sınıfının davasıdır ve bir işçi sınıfı mev-

cudiyeti olmadığı için de, sosyalizmin anlaşılması 

mümkün değildir (Belli, 1967: 7). O halde sosya-

lizm ve emperyalizm arasındaki mücadele Mark-

sist kuramla izah edilecekse, işçi sınıfının varlığın-

dan söz edilemeyen bir ülkede hangi sosyalizm-

den söz edileceği de bir o kadar sorunludur. Daha 

önemli sorun ise emperyalizmin sınıfsal bir sü-

recin içinde yer aldığı bilinmesine rağmen, Türk 

solunun Kürt sorununa bunu nasıl ve hangi ara 

yansıttığı da yine tartışma konusudur. Türk solu-

nun, devletin milli söylemlerinden rahatsız oldu-

ğu bile net değildir. Milli demokratik devrimler-

den söz edilmesi hatta buna askeri bir düzenin de 

eklenmesi (Belli, 190: 64), Türk solunun, SSCB 

solundan anladığı sosyalizmin yanlış yorumlanışı-

nın bir sonucudur.
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Aslında bu yanlışın başlangıcı Osmanlı döne-

mine kadar gitmektedir. Çünkü milliyetçilikle iliş-

kili olan modernleşme, Osmanlı’da ordudan baş-

latılmıştır. Bu yüzden Koçak, Türk modernleşme-

sine askeri modernleşme diyebilmektedir. Bu yüz-

den Türk solunun, milli bir sosyalizmden bahset-

mesi ve Kemalist vurguya dayanması her ne kadar 

mümkün görünmese bile mümkün hale gelmiştir/

getirilmiştir. Türk solundan kavram devşiren Kürt 

solu da bu açıdan sömürge kavramına sorunlu 

başlamıştır. Sosyalizmin eşitlikçi söylem biçimini 

kendisine bir çıkış noktası olarak gören Kürt ha-

reketi, daha 1960’lı yıllarda Türk soluyla içli dış-

lı olmaya başlamış ve Öcalan, Türk solundaki iş-

levsel düzeni, Kürt hareketinin başlangıç nokta-

sı kabul etmiştir lakin bir farkla; şiddet. Öcalan’ın 

PKK’yı bir emek hareketi olarak tanımlamasıy-

la başlayan süreç (Öcalan, 1998: 41) şimdiye ka-

dar gelerek etkinliğini arttırmış ve Öcalan’ın sos-

yalizm ile güçlenen ilişkisi sayesinde Kürt soru-

nu, Türk solunun bir türlü kavramsallaştıramadı-

ğı sosyalizmi sahiplenmiştir. Bu bağlamda emper-

yalizm ya da sömürgecilik de, bağlamında kopa-

rılmış ve Fanon’u bile yanlış anlamaya gidecek ka-

dar bir sürecin temelini atmıştır. Örneğin sömür-

geci devletler, sömürdükleri devlet topraklarında 

daha fazla ileri gidebilmek için demiryolları dö-

şemişlerdir. Kongo ya da Hindistan’da demiryo-

lu yapılanmasının ana sebebi budur (Braekman, 

1990: 30; Clark, 2007: 29). Ama Türk soluna kal-

sa bu süreçlerin hepsi modernleşme adımların-

dan biri sayılacaktır, çünkü modernizm sadece 

eşit yurttaşlık bilinciyle değil ekonomik değişim 

ve kalkınma süreçleriyle de alakalıdır. Türkiye’de 

yapılan demiryolu faaliyetlerine gelince, karşımı-

za Türk solu garip bir biçimde çıkmamaktadır. 

Çünkü bu yolları devletin bizzat kendisi yapmış 

ve böylece ray ulaşım sistemi bugün bile ciddi ko-

laylıklar sağlamaya başlamıştır. Bu trenlere Türk 

solcuları da binmekte, devletin refah imkânlarını 

doya doya kullanmaktadırlar. O halde Türk solu-

nun anlayamadığı asıl meselenin ne olduğu hâlâ 

net değildir. 

Fanon’un bahsettiği sosyalist düşünce biçimi 

ve şiddet içeren devrimci vurgusu, Türk solunun 

uzağından yakınından geçmemektedir. Kuruluş 

aşamasına gelindiğinde dahi Türk solunun, top-

lumda bir karşılık bulamadığı için milliyetçi çizgi-

ye yaklaştığı hatta sosyalist milliyetçiliği benimse-

diği aşikârdır. Fanon’un sömürge karşıtı vurgusu 

bizzat devletin kendi eliyle ve yabancıların deste-

ğine muhtaçken, Türk solu devletin siyasetine en-

tegre olabilmek ve sosyalist düşünceyi hiç bilme-

yen bir toplumda taban bulabilmek için, ontolo-

jisinde ciddi tavizler vermiştir. Hatta Avcıoğlu ve 

Selçuk, Yön dergisinin kurucuları olmalarına rağ-

men, sosyalist milliyetçiliğe yaklaşmalarını ken-

dilerince meşrulaştırmışlardır (Avcıoğlu, 1962: 3; 

Selçuk, 1965: 3). Aslında bunun esas nedeni yu-

karıda ifade ettiğimiz gibi Fanoncu anlamda bir 

sömürge biçiminin ve Türkiye’de bir işçi sınıfının 

olmamasıdır. O halde Türk solunun sömürge kav-

ramı ile alakalı olarak yapmış olduğu vurguyu ne-

reye ve nasıl dayandıracağını yeniden gözden ge-

çirmesi gerekecektir.

Kürt sorununun tarihsel gelişimine bakıldığında, yine Fanoncu anlamda, süreci, 
Avrupa devletlerinin, Osmanlı devletine göz diktiği aşamadan itibaren başlatmak 
zorunda kalacağız. Çünkü Fanon yaklaşık yüz otuz yıllık bir sürecin sonrasında 
Cezayir meselesinin geldiği noktayı özetlemiştir ama Kürt sorunu eğer Cumhuriyet’in 
ilanı ile birlikte başlamış ise, Fanon’un söylemleri sömürge düzeyine değil otoriter bir 
ifade biçiminde karşılığını bulmaktadır, çünkü savaştan çıkmış bir toplumun burjuva-
zisi yoktur. Zaten Osmanlı döneminde de sultan tek otorite olduğu için, onun himayesi 
karşısında birikim mümkün değildir. Bu açıdan Türkiye bir Cezayir değildir ve Fanon, 
işte tam bu noktada kendi zaman ve mekânına yönelik yorumlamalar geliştirmiştir.
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Kürtler ve Fanon Diyalektiğinin Yanlışlığı Üzerine

Bir diğer yanlış anlama ise Fanon ve Kürt soru-

nu arasındaki kurulmak istenen ilişkiden kaynak-

lanmaktadır. Ontolojik olarak sürecin benzeştiği 

düşünülebilir ama pratik tavırlara bakıldığı tak-

dirde iki olay arasında ciddi bir başlangıç nokta-

sı ayrımı mevcuttur. Kürt sorununu ikili bir ay-

rım üzerinden şekillendirirsek eğer, başlangıç ve 

sonuç açısından ciddi farklılaşmalara gideceği-

miz ortadadır. PKK, Kürt sorununun bir sonucu-

dur. Bu hususu tartışmak bile anlamsızdır lakin 

Kürt sorununun ne zaman ortaya çıktığı sorusu 

PKK’nın neden ortaya çıktığı sorusundan önem-

lidir. PKK, 1980’li yıllara ait bir olgudur ve Kürt 

sorununda gelinmiş son aşa-

ma olarak analiz edilebilir. 

Fakat Kürt sorunu muhak-

kak ki bir rejim problemidir 

ve rejimin, toplumsal hatla-

rı paramparça edişinin bes-

lediği bir sorun olarak ifa-

de edilebilir. Hatta Öcalan, 

PKK’nın tarihsel süreci hak-

kında şu ifadeyi kullanarak 

1980 vurgusunu daha da 

netleştirmiştir: “PKK hare-

keti ise 12 Eylül askeri faşist 

darbesinin ortaya çıkması-

na yol açan nedenleri ve re-

jimin geleceğini sağlam ve 

kapsamlı bir tahlile tabi tu-

tarak, rejimin yıkılmasının 

metotlarını teoride berrak bir tarzda ortaya koy-

muş ve bu temelde güçlü bir pratiğe yönelmiştir” 

(Öcalan, 1994: 69). Bu ifadelerde PKK’nın 1980 

sonrası siyasi sürecin önemli bir çıktısı olduğunu 

ortaya koymaktadır. O halde Fanon, hangi prob-

leme ortak olacaktır, Kürt sorununa mı yoksa PKK 

sorununa mı? 

Kürt sorunu ve PKK’nın olgusal anlamda on-

tolojik süreçlerinin farklılıkları yukarıda izah edil-

diği için Fanon’un hangi süreçte değerlendirilece-

ği her iki olgunun da sömürge kavramıyla nasıl ta-

nımlandığına göre değişecektir. Öcalan’ın sömür-

ge kurgusunu Batı’ya dayandırdığı PKK’yı başlat-

ma süreci, PKK’nın Fanon ile ilişkisini bir nevi 

analiz edebilmektedir. Öcalan, “Türklük artık ta-
mamen Batı’nın hizmetinde, Batı’nın dilencisi du-
rumundadır. AT’ye girmek için her gün dilekçe 
verir, her gün sızlanır. Artık Anadolu bu Türk iş-
birlikçileri vasıtasıyla Batı’nın yeni sömürgesi du-
rumuna gelmiştir, Kürdistan ise klasik sömürge-
si durumuna sokulmuştur. Bir avuç işbirlikçi çı-
karlarıyla buna hizmet etmektedir. Artık çıkarla-
rını, tamamen Batı’nın emperyalist-kapitalist sınır 
tanımaz sömürüsünde görmektedirler” (Öcalan, 
2008: 43) diyerek, sömürge sürecinin gelişimi-
ni ve onunla mücadeleyi, Batı ülkelerine meydan 
okumayı ve kapitalist ülkelerin Türkiye üzerinde-
ki emellerini gerçekleştirmelerine karşı bir müca-
dele olarak tanımlamıştır. Öcalan’a göre “bu ger-

çeklerle emperyalizme, sö-
mürgeciliğe ve işbirlikçileri-
ne karşı kimlik savaşı için-
de olmak, ulusal ve sınıfsal 
kimlikle savaşım vermek, 
kurtuluşu bu biçimde tarihi 
bir temele indirgemek, böy-
lelikle birçok uygarlığa be-
şiklik etmiş Ortadoğu halk-
larına tekrar insanlık değer-
lerinin oluşmasında büyük 
rollerinden birisini oynat-
mak ve günümüzde bu halk-
ları kapitalist-emperyalizme 
karşı çıkararak bu temelde 
yeniden doğuşlarını gerçek-
leştirmek Partimizin ideolo-
jik yaklaşımının esasların-

dandır. Partimizin sosyalizm kavrayışının bir ifa-
desidir” (Öcalan, 2008: 49). Bu cümleden daha 
net bir şekilde anlaşılacağı gibi Öcalan’a göre 
Türkiye’de kapitalist sömürgecilere karşı bir mü-
cadele verildiği varsayılmaktadır. O halde bu ifa-
delerden şu sonuç çıkmaktadır ki, Türkiye’de 
olan sömürge Batı kaynaklıdır. Şurası kesindir ki 
Türkiye’de bir kapitalist sınıf, o dönemde Batı söy-
lemi bağlamında mevcut değildir ve PKK’nın mü-
cadelesi bu anlamda sömürgeye karşı bir mücade-
le olarak ortaya çıkamaz. Eğer sömürgenin kayna-
ğı Batı ise, yani Türkiye devleti, Kürtlere karşı bir 
sömürme politikası izlemiyorsa, bu sürecin ismi 
başka kavramlarla ifade edilmelidir ama asla sö-

mürge kavramı kullanılmamalıdır. 
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Fanon’un vurgusunu yaptığı sömürgeye karşı 

mücadele biçimi, Batılı devletlerin, Afrika’daki bir 

devletin tümüne uyguladığı sömürme biçimidir. 

Fransa’nın bütün Cezayir’e uyguladığı amansız 

sömürü, yerel halkı farklı şiddet yollarına itmiştir. 

Fakat Türkiye’de olmayan bir sınıfın, Kürtler üze-

rinde sömürme faaliyeti geliştirmesi mümkün de-

ğildir. Sömürü, ekonomik bir bağlam içerdiği için 

Kürtler ile alakalı olarak devletin izlediği resmi 

politika otoriter bir tutum olarak nitelendirilebilir. 

Burada Marx’ın söylemlerine de değinmeden geç-

memek gerekmektedir. Marx’ın bahsettiği devrim 

süreci ancak batılı kapitalist toplumlarda müm-

kündür ve devrim, kapitalistlere karşı yapılacak-

tır. Bu kanlı bir devrimde olabilir kansız bir dev-

rimde ama karşısında örgütlediği sınıf ekonomik 

kökenlidir. Türkiye’de PKK’nın çıkış döneminde 

alt yapının üst yapıyı oluşturacak gücü mevcut 

değildir hatta tam tersi, üst yapının parçaları alt 

yapıyı inşa ve yeniden inşa etmektedir. O halde 

PKK’nın, Marksist argümanı da burada yeterli ol-

madığı için devrim sürecinin Marksist bağlamda 

gerçekleşmesi mümkün görünmemektedir. Böyle-

ce PKK’nın, Fanon’un sömürge sonrası başlayan 

sürecini üstlenmesi ve benzeşmesi imkânsızdır. 

Fanon’un bahsettiği şiddet sürecinin arkasında 

Fransa’nın ciddi sömürüsü ve ekonomik güçlen-

mesi mevcuttur ve ayrıca güçlü olmak ile beyaz 

olmak eş değerdir. Fakat Cumhuriyet’in kuruluş 

yıllarında Türk olmak seçkin bir sınıfa ait olmak 

anlamına gelmemektedir. Seçkin zümre asker kö-

kenli olmak ile ilişkilidir, daha doğrusu toplumu 

ilgilendiren önemli kararlarda çoğunlukla asker 

etkisi mevcuttur (Sesli-Demir, 2010: 15). Yine 

Türkiye’nin sahip olduğu bu toplumsal durum da, 

Fanon’un bahsettiği Cezayir-Fransız ilişkilerinden 

oldukça farklılık arz etmektedir. 

Bütün bu ifadelere bakıldığında PKK’nın ku-

ruluş süreci ve sonrasında ortaya çıkan durum, 

Fanon’un ezilen halkları temsilen kullandığı bi-

çimlerle ilişkili değildir. Ontolojik açıdan olduk-

ça fazla sayıda ayrım mevcuttur ve PKK, sadece 

Cezayir’de yaşanan baskı ile birlikte anılabilir. 

Bunun dışında PKK’nın, Fanon ile anılması müm-

kün değildir.

HDP ile alakalı olarak ise Fanon’un nere-

de durduğu az çok bellidir. Normalde milliyetçi 

argümanlar içeren partilerin desteği belli bir ta-

bandan gelmekteyken, Fanon’cu bağlamda milli-

yetçi partiler hiç de öyle değildir. Fanon’a göre, 

milliyetçi partilerin destekleri şehirli seçmenler-

dir. “Sömürge durumundan yarar sağlamaya baş-

layan işçiler, öğretmenler, küçük esnaf ve küçük 

dükkân sahipleri kendi çıkarlarına bakarlar. Bu 

destekleyiciler daha iyi bir yaşam ve ücretlerinin 

iyileştirilmesini ister yalnızca. Bu siyasi partilerle 

sömürgecilik arasındaki diyalog kesilmeden sü-

rer” (Fanon, 2007: 65). Fanon’un bu ifadelerine 

bakıldığında HDP’nin daha çok kırsal alanlardan 

oy aldığı ve şerhlilere hitap etmediği görülebilir, 

bu anlamda milliyetçi sayılamaz. Lakin parti mil-

letvekillerinin ifadeleri Fanon’un bu tespitinin 

üstünü örtmektedir. HDP’nin çoğunlukla Kürt 

sorunu ile ilgilenmesi, Kobané’de yaşananlardan 

sonra devlete karşı ciddi refleksler göstermesi, 

daha çok Kürtlerin yaşadığı yerlerden oy alması ve 

Aysel Tuğluk, Emine Ayna, Figen Yüksekdağ for-

mundaki kadın vekillerle siyaseti yürütme çabası, 

HDP’yi tanımlanması gereken noktaya getirmiştir. 

Özellikle de, PKK ile arasına koyamadığı mesa-

fe ya da koymaya çalışırken aldığı sert cevaplar, 

HDP’nin nasıl tanımlanacağı konusunda çeşitli 

ifade biçimleri oluşturmuştur. Fanon’un Cezayir 

vurgusuna baktığımızda, Cezayir’e verilen deste-

ğin siyah, yani Afrikalı, karşıtının ise beyaz yani 

Fransız olduğu göze çarpmaktadır. Beyaz insan, 

zaten Afrika topraklarının insanı değildir, ayrım 

kıtalararasıdır. Ama Kürtler, Türkiye topraklarının 

bir parçasıdır ve HDP’nin yaptığı, belirli bir böl-

genin savunuculuğunu yapmaya dönmüştür. Oy-

larını her ne kadar ekonomik ilişkileri tehlikeye 

girme ihtimali olanlardan almasa dahi, kullandığı 

dil ve söylem biçimi bakımından HDP’nin hem 

Fanon’u yanlış anladığı hem de Kürt milliyetçili-

ğine yakınlaştığını ifade edebiliriz.

Fanon ve Kürt Meselesi

Kürt meselesi ile PKK arasında yapmış oldu-

ğumuz ayrım, tabii ki PKK’nın ilk çıkış tarihin-

den başlamamaktadır. Netice itibariyle PKK, Kürt 

meselesinin bir sonucudur ama Kürt meselesi 
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PKK’nın olmadığı zaman aralığında da mevcut ol-

muştur. Dolayısıyla Fanoncu söylem ile dile geti-

rirsek, Fanon zaten şiddetin başladığı bir coğraf-

yada sanki bir antropolog gibi görev yapmaktadır. 

Dinlediği hastalar katildirler ve Fanon onlara da-

yanarak gözlemlerini gerçekleştirmiştir. Buradan 

çıkarılacak sonuç Fanon’un şiddet isteyen biri ol-

duğu değil şiddetin, belli bir noktaya gelmek için 

bir araç olduğu vurgusudur. İşte bu noktada Kürt 

meselesi ile Fanon arasında bir ilişki kurulabil-

mektedir. Lakin kurulacak 

bu ilişki, bugünkü Kürt po-

litikasıyla örtüşmektedir. 

Çünkü HDP de PKK gibi 

Kürt sorununun ortaya çı-

kardığı bir araçtır ve şiddet 

içinde yoğrulan bir süre-

cin parçası olarak görülme-

mektedir. HDP’nin temsilci-

lerinin Kürt meselesi altın-

da sömürü kavramı ile kur-

dukları herhangi bir ilişki 

yoktur, çünkü ülkede onları 

sömürecek bir burjuva sını-

fı da mevcut değildir. Siya-

si baskıya karşı yapılan mü-

cadelenin, Fanoncu söylem-

de karşılığı mevcut değildir. 

Bu mevcut olmama du-

rumunun bir diğer sebebi 

de, Fanon’un söylemlerinin 

bütün Cezayir için geçer-

li olmasıdır. Fakat Kürt so-

runu bölgesel bir sorundur 

ve Kürtleri alakadar etmektedir. Kürtlerin sorun-

larını çözme konusunda gösterdikleri istek ve di-

renç, bu açıdan sadece HDP’ye mal edilmemelidir. 

PKK’nın eylemlerine getirdiği düşük dozlu eleşti-

riler, HDP’yi, Kürt meselesine katkı sağlamak iste-

yenler karşısına bir çare olarak sunamamaktadır. 

Eğer, PKK’nın bir devrim gerçekleştirmek arzusu 

varsa, Fanoncu söylemde lümpenleri kazanması 

gerekmektedir. Lümpenlere, işsizler, haytalar, hır-

sızlar, hatta çocuk suçlular dahil olmaktadır. Hatta 

Fanon, lümpenler devrime dâhil edilmezse sömü-

renler onları kullanabilir diye uyarmaktadır (Fa-

non, 2007: 113-115, 128, 131-132, 137). Şimdi 

burada şu soruyu somak gerekecektir; PKK, dev-

rim kavramıyla bu kavramları nasıl bir araya ge-

tirecektir? Bu durumun imkânsızlığını HDP’nin,  

halkın onaylamadığı  hayat tarzlarıyla ile alakalı 

tutumunda gördüğümüz için, PKK’nın herhangi 

bir devrim gerçekleştirme çabasının, Fanoncu bir 

söylemle uyuşmadığı açıktır. Kürt meselesi ile olan 

ilişkisi, Fanon’un da Cezayir’deki şiddetin ortasın-

da kendisini bulması ile örtüşebilirken, Kürt so-

rununun tarihsel gelişimine 

bakıldığında, yine Fanon-

cu anlamda, süreci, Avrupa 

devletlerinin, Osmanlı dev-

letine göz diktiği aşamadan 

itibaren başlatmak zorun-

da kalacağız. Çünkü Fanon 

yaklaşık yüz otuz yıllık bir 

sürecin sonrasında Cezayir 

meselesinin geldiği noktayı 

özetlemiştir ama Kürt soru-

nu eğer Cumhuriyet’in ila-

nı ile birlikte başlamış ise, 

Fanon’un söylemleri sö-

mürge düzeyine değil otori-

ter bir ifade biçiminde kar-

şılığını bulmaktadır, çün-

kü savaştan çıkmış bir top-

lumun burjuvazisi yoktur. 

Zaten Osmanlı döneminde 

de sultan tek otorite oldu-

ğu için, onun himayesi kar-

şısında birikim mümkün 

değildir. Bu açıdan Türkiye 

bir Cezayir değildir ve Fanon, işte tam bu nokta-

da kendi zaman ve mekânına yönelik yorumlama-

lar geliştirmiştir.

Fanon’un burjuvaziye karşı vurgusunda 

HDP’nin haklı olduğu durumlar söz konusu ola-

bilir, çünkü milli burjuvazi Fanon’a göre bir tehli-

kedir ve faşizmin fışkırmasına sebep olabilir. hatta 

orduyu arkasına alarak siyasi düzenin bir parçası 

haline getirerek sömürgeleştirmek istediklerini 

sömürgeleştirebilir (Fanon, 2007: 151-172, 181-

182). Bunun, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında 

gerçekleştiğine dair hiçbir kuşku yoktur, hatta 

Fanon’un kavgası Avrupa’yladır 
ve Avrupa coğrafi keşiflerden 
beri varlığını sömürge üzerine 
kurmuştur. Bu sömürge biçimi 
bazen asimile etme, bazen mis-
yonerlik faaliyetiyle bazen de 
başka şekillerde gerçekleşmek-
tedir ama hepsinin kökenin-
de ekonomik sömürü kazancı 
mevcuttur. Türkiye ile kıyas-
lama yapılamamasının temel 
sebebi ise Türkiye’nin sömürge 
değil fetih devleti olmasından-
dır. Osmanlı’dan kalan miras, 
sömürge değil fetihtir, işte bu 
yüzden Fanon’un bahsettiği 
sürecin çoğunluğu ülkemiz için 
yapılacak analizleri kapsama-
maktadır.
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TÜSİAD, Türkiye’de en önemli laiklik ve Türklük 

temsilcilerindendir. Ama şu anki iktisadi düzende 

bir milli burjuvanın oluşmuş olduğunu söylemek 

mümkün değildir. AK Parti’nin politikalarıyla, her 

ne kadar yeni burjuvalar oluşuyorsa da, tam bir 

burjuva oluşumu için, Avrupa tipi bir burjuvanın 

tarihi kadar eskilere gitmesi gerekecektir. Eğer ay-

dınlanma süreci ile ekonomik süreci başlatırsak, 

yaklaşık dört yüzyıl; devamı olan endüstri devrimi 

ile başlatırsak iki yüzyıllık bir tarihin yaşanması 

gerekecektir. AK Parti, on dört yıldır iktidardadır 

ve bu sürede Avrupa tipi bir burjuva ve burjuva 

bilinci yaratmak mümkün değildir. O halde HDP 

için Fanon’un ifade biçimleri kurtarıcı olmaktan 

çok, iktisadi bir köşeye sıkıştırma olarak anlaşı-

lacaktır. Ayrıca Fanon, devrim sürecinin tamam-

lanması ile birlikte ileri çıkacak liderlerin veya 

yöneticilerin vasıflarıyla da ilgilenmiştir. Fanon’a 

göre, hükümet ulusal olmak istiyorsa halk tara-

fından yönetilmelidir (Fanon, 1997: 200). Yine 

bu sürecin, Cumhuriyet devrimi gerçekleştikten 

sonra  Mustafa Kemal’in Anadolu insanlarını dü-

zeltme çabası olarak sergilediği ve baskıcı tutu-

mun olduğu zaman zarfı olarak ele alınabileceği 

açıktır. Fanon’un kastettiği dönem ancak ve ancak 

bu zaman aralığı olabilir. lakin HDP’nin, şu anki 

siyasi sürece bunu entegre etme çabası karşılıksız 

kalacaktır çünkü halk tarafından seçilmiş yöneti-

cilerin Fanon’un ajandasında yeri yoktur. 

Sonuç

Fanon’un Avrupa ile olan mücadelesi birçok 

kişiye ilham olmuştur ama bu ilham sömürülme-

ye ve kaynakların, kendi topraklarında bulunma-

yanlar tarafından çalınmasına karşı verilen mü-

cadeleye dayanmaktadır. Kitabının sonuç bölü-

münde dile getirdiği: “Hayallerimizi terk etmeli, 

eski inançlarımıza ve dostluklarımıza elveda de-

meliyiz… Ağzından insan sözünü hiç düşürme-

den sokak köşelerinde, dünyanın bütün köşele-

rinde insanları katleden bu Avrupa’yı bir kenara 

bırakalım… Avrupa’nın yaratamadığı bütünlük-

lü insanı biz yaratmaya çalışalım… Afrika’yı yeni 

bir Avrupa’ya dönüştürmek istiyorsak, Amerika’yı 

yeni bir Avrupa’ya dönüştürmek istiyorsak, o hal-

de ülkelerimizin kaderini Avrupalılara emanet 

edelim. Onlar bizim en iyimizden daha iyi bir iş 

çıkarırlar… Ama insanlığın adım atmasını istiyor-

sak, insanlığı Avrupa’nın yerleştirdiğinden fark-

lı bir düzeye götürmek istiyorsak, öncü olmamız 

gerekir… Halkımızın beklentilerine yanıt vermek 

istiyorsak Avrupa dışında başka yerlere bakmamız 

gerekir… Avrupa için, kendimiz için ve insanlık 

için, yoldaşlar, yeni bir başlangıç yapmalı, yeni 

bir düşünce tarzı geliştirmeli ve yeni bir insan ya-

ratmaya çalışmalıyız” (Fanon, 2007: 303-308). 

Fanon’un kavgası Avrupa’yladır ve Avrupa coğra-

fi keşiflerden beri varlığını sömürge üzerine kur-

muştur. Bu sömürge biçimi bazen asimile etme, 

bazen misyonerlik faaliyetiyle bazen de başka şe-

killerde gerçekleşmektedir ama hepsinin köke-

ninde ekonomik sömürü kazancı mevcuttur. Tür-

kiye ile kıyaslama yapılamamasının temel sebebi 

ise Türkiye’nin sömürge değil fetih devleti olma-

sındandır. Osmanlı’dan kalan miras, sömürge de-

ğil fetihtir, işte bu yüzden Fanon’un bahsettiği sü-

recin çoğunluğu ülkemiz için yapılacak analizleri 

kapsamamaktadır.
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B azı mefhumların1 o 
dilin sözlüğünde yer 

alan ifade karşılığı ile 
arasındaki makas açıl-
maya başladığında, hatta 
o makas ortaya çıktığın-
da, aynı mefhum birile-
rince hem aleyhe hem de 
lehe olacak şekilde yeni-
den yorumlanabilir, dilediğince eğilip bükülebilir. 
Mefhumun esasına, doğrusu hakikatine temaşa 
edebilmek için “adalet ve hakkaniyet” ölçütlerine 
bağlı ve sadık olarak ciddi bir yönelimde bulun-
mak gerekiyor. İç içe geçmiş ideolojilerin ve kav-
ramsal şizofreninin -sağ ve sol, ilericilik ve gerici-
lik gibi- Türkiye tipi geç modernleşme kültürüne 
sahip ülkelerde zihinleri daha da bulandıracağını 
söylemek mümkündür. 

Konfüçyüs’e “Toplumun kaderi eline verilse 
ilk ne yapardın?” diye sorulunca şöyle yanıt verir: 
“İlk olarak toplumun kendileriyle iş gördüğü 
kavramları değiştirir; yerlerine yenilerini koyar ve 
her birini tanımlardım. Eğer bir toplumda anne 
yalnızca ‘çocuk doğuran anlamına gelmeye baş-
lamışsa bu kavramı kaldırır, yerine anneyi koyar 
ve ‘çocuğu doğuran, büyüten, terbiye eden, ilk 
eğitimini veren, hayata hazırlayan vb.’ şeklinde 
tanımlardım.” İhsan Fazlıoğlu bu tanımlamayı 
şöyle yorumlamaktadır: 

“Bir toplumun vicdanı ve idraki ayarı, o top-
lumun değerlerinin ve kavramlarının ayarlarıyla 
ilgilidir; ayarı bozulan toplumun hastalığının 
göstergesi, vicdani hassasiyetleri ile idraki mensu-
biyetlerin değişmeye başlamasıdır.”

Terör Nasıl Tırmandı?

7 Haziran Seçimle-
rinin ardından iktidar 
marifetiyle ötelendikleri-
ni iddia eden kesimle-
rin kısmen güçlenmesi-
nin ardından Türkiye dar 
bir boğaza girmiş oldu. 7 

Haziran Seçimlerine gelene dek bölgenin temel 
dinamiklerinden bahsetmekte de fayda olacak-
tır: Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık darbe girişi-
mi, IŞİD şiddeti, Esed vahşeti, Mısır’da ABD des-
teğiyle gerçekleştirilen darbe, ABD eliyle güç-
lendirilen PYD, İran’ın Esed desteği, aynı İran’ın 
Yemen’de Husileri kışkırtarak darbe yaptırma-
sı, tırmandırılan bir balon olarak Türkiye’nin 
IŞİD’le iş yaptığı iddiaları… Tüm bunların ve 7 
Haziran’da gerçekleşen genel seçimlerin ardın-
dan Şanlıurfa’da evinde uyuyan iki polisin PKK 
tarafından infaz edilmesi ile Çözüm Süreci’nin, 
Erdoğan’ın ifadesi ile buzdolabına kaldırılma-
sı. Pek tabi Suriye’nin kuzeyinde ve Irak’ta yaşa-
nan gelişmeler PKK’nın çözüm sürecini bitirmek 
için bir manevra aradığı gerçeğini de değiştirmi-
yor. Nitekim 11 Temmuz 2015’te KCK barajları 
gerekçe göstererek ateşkesi bitirdiğini açıklamış, 
akla karşı tezlerle iddiasını ortaya koymuştur: 
“Özgürlük hareketimizin titiz tavrı istismar edil-
di. Barajlar ve baraj yapımında kullanılan araç-
lar gerilla güçlerimizin hedefinde olacaktır. Her 
tutuklama artık gerilla için bir misilleme nede-

Ömer Faruk KARAGÜZEL 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’nin terörle mücadele yönteminin 
karşısında kümelenen tüm fraksiyonlar ve ortaya saçılan aydın bildirilerinde terörün 
propagandası yapılmakta; devlet haydutluğu bastırırken katliam yapmakla suçlanmaktadır. 
İfade özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler, basın özgürlüğü denkleminde metinlerini 
kamuoyuyla paylaşanlar, hep ev sahibini işaret etmekte, yavuz hırsızı adeta bağırlarına 
basmaktadırlar. Nitekim tüm bu hal, kanunlarla önüne geçilemeyecek bir aklın tezahürüdür.

Terörle Mücadelede Yeni Aşama:
Kavramsal Reforma Yönelim
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ni olacaktır. Özgürlük Hareketimiz artık ateşkes 
tutumunun istismar edilmesini kabul etmeyecek, 
oyalama yaparak Kürt sorununu çözümsüz bıra-
kan politikalara karşı da tutumunu koyacaktır.” 
Yine KCK Eşbaşkanı Besa Hozat Özgür Gündem 
14 Temmuz 2015 tarihinde “Yeni Süreç: Devrimci 
Halk Savaşıdır” başlıklı bir yazı yazdı. Hozat “dev-
rimci halk savaşı ve serhıldan” çağrısı yaptı. Ve 
Çözüm Süreci bizzat PKK’nın öncü kadrosu tara-
fından bozulmuş oldu, böy-
lece Türkiye dar bir boğaza 
girdi. Dağlarda süren çatış-
malar, Suriye benzeri ortam-
ların oluşturulması için şehir-
lere taşındı. Savaşın şehirle-
re taşınacağı KCK Eşbaşkanı 
Cemil Bayık’ın 20 Temmuz 
2015 tarihinde yaptığı çağrı-
da kesinleşmişti. Bayık açık-
lamasında: “Halkımız meşru 
savunma örgütlenmesini ve 
bilincini de geliştirmeli. Bu 
sadece askeri güçlerin büyü-
tülmesi temelinde değil, halk 
olarak meşru savunması-
nı geliştirmeli. Tüm halkımız 
silah almalı, bu temelde ken-
dini eğitmeli ve örgütlemeli. 
DAİŞ ve sömürgeci tüm güç-
lerin her türlü saldırısına karşı 
köylerde, kentlerde, mahalle-
lerde yer altı sistemi, tüneller, 
mevzi sistemi geliştirmeli.” 
Tüm bu süreçlerin ardından 
ortaya saçılan sözde aydın 
bildirileri, köşelerinde teröre 
kucak açan, görmezden gelen 
yazarlar, tüm gerçekliğe rağ-
men çözümün devlet tarafın-
dan bitirildiğini iddia edenler 
hükümetin sabrını taşırdı ve 
artık savaş tüm yönleriyle tur-
nusol kâğıdı vazifesi görmüştür.

Terör ve Terörist Tanımlarının                                                                               
Yeniden Yorumlanması Elzem midir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geç-
tiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında; terör ve 
terörist tanımının en kısa sürede yeniden yapıla-

rak Ceza Kanunu’na derç edilmesini arzu ettiğini 
ifade etti. Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Elinde silahı, bombası olan teröristle, konumu-
nu, kalemini, unvanını, amacına ulaşabilmesi için 
teröristin emrine verenin de hiçbir farkı yoktur. 
Unvanı milletvekili, akademisyen, yazar, gazete-
ci, sivil toplum kuruluşu yöneticisi olması o kişi-
nin aslında bir terörist olduğu gerçeğini değiştir-
mez. Bombayı patlatan, tetiği çeken terörist ola-

bilir ama o eylemin amacı-
na ulaşmasını sağlayan işte 
bu destekçiler, yardakçılardır. 
Terör tanımını, terörist tanı-
mını en kısa sürede yeniden 
yapılarak Ceza Kanunumuza 
derç etmeliyiz diye düşünü-
yorum. Terör örgütlerine des-
tek verdikleri için güvenlik 
güçlerimizce yakalanan kişi-
lerin adliyenin bir kapısın-
dan girip, diğerinden çıkıp git-
mesi artık tahammül edebile-
ceğimiz bir durum değildir.” 
Son birkaç yıldır artarak orta-
lığa saçılan ve kamuoyunda 
aydın bildirileri olarak bili-
nen metinlerin de etkisiyle 
Cumhurbaşkanı’nın bu nok-
tada tahammülünün bittiği-
ni söylemek mümkün. Yine 
de mefhumun esasına uygun 
hale getirilmesi çabası yeterli 
olacak mı üzerine düşünmek-
te fayda var.

Terör ve Terörizm Kavramları

Terör kelimesi Latinceden 
gelmektedir. Kelime anla-
mı “korkudan titreme” veya 
“titremeye sebep olma”dır. 
Terör  ya da  terörizm, siya-

sal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak 
amacıyla sivillere; resmî, yerel ve genel yöne-
timlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şid-
det içeren yolun kullanımını ifade eden terimdir. 
Aynı zamanda terör ve terörizm farklı kaynaklar-
da; “bir toplumda bir grubun, halkın direnişini 
kırmak için yarattığı ortak korku” olarak tanım-
lanmaktadır. Nitelik itibariyle insanlık tarihinin 

Terör kelimesi Latinceden 
gelmektedir. Kelime anla-
mı “korkudan titreme” veya 
“titremeye sebep olma”dır. 
Terör ya da terörizm, siya-
sal, dinsel ve/veya ekonomik 
hedeflere ulaşmak amacıyla 
sivillere; resmî, yerel ve genel 
yönetimlere yönelik baskı, 
yıldırma ve her türlü şid-
det içeren yolun kullanımı-
nı ifade eden terimdir. Aynı 
zamanda terör ve terörizm 
farklı kaynaklarda; “bir top-
lumda bir grubun, halkın 
direnişini kırmak için yarat-
tığı ortak korku” olarak 
tanımlanmaktadır. Nitelik 
itibariyle insanlık tarihinin 
ilk günlerine kadar dayandı-
rılabilecek bu olgu, modern 
kaynaklarda ve bugünkü 
anlamda ilk defa Fransa’da, 
Fransız Devrimi’nden sonra 
kullanılmıştır.
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ilk günlerine kadar dayandırılabilecek bu olgu, 
modern kaynaklarda ve bugünkü anlamda ilk 
defa Fransa’da, Fransız Devrimi’nden sonra kulla-
nılmıştır. Reign of terror-regime de la terreut ola-
rak adlandırılan ve Fransız Devrimi sonrası 1973 
Martı’ndan 1974 Temmuz’una kadar geçen kaos 
dönemini tanımlamak için ilk kez kullanılmıştır. 

Terör kelimesi, o günlerden bugüne dek pek 
çok şekilde rengini göstermiş, farklı adlar altında 
fakat aynı amaç doğrultusunda gelişim sürecini 
modernite ile sürdürmüştür. Literatürde şiddet 
(violence), siyasal şiddet (political violence) anar-
şi (anarchy) kelimeleriyle eş anlamlı olarak karşı-
mıza çıkmış; radikal terör, medya terörü, devlet 
terörü ve sair adlar altında adeta siyasallaşmıştır. 
11 Eylül saldırılarına ise bu kavram açısından 
bir milat olmuş; kavram birilerince İslâm dini-
nin alt bir öğesi hatta paydaşı haline getirilmiş, 
işgalin ve sömürünün zemini bu yolla açılmıştır. 
Hamza Türkmen, “İslâm’da Silahlı Mücadele ve 
Şiddet” başlıklı yazısında terör ve terörizmden 
önce yapılması gerekenin talan ve sömürünün 
öncelikle analiz edilmesi gerektiğinden bahisle, 
doğru tanımlamayı bu şekilde bulacağımızı iddia 
ederek, emperyal terör için şu tanımlamayı getir-
miştir. “Emperyal terörizm, ya devlet gücüyle ya 
da gayri nizami savaş ve kontrgerilla taktikleriyle 
sivil ve direnişçi, tahkim edilmiş veya yumu-
şak hedef ayrımı yapmaksızın işgali, tebaalaştır-
mayı, katliamı, talan ve sömürüyü hedefleyen 
bir öncelikle silah ve şiddet kullanmaktadır. 
Müslümanların gerçekleştirdiği yanlış savaş tak-
tikleri ve stratejisi üzerine tartıştığımız konunun 
sebebi de günümüzde emperyalizmi ifade eden 
küresel kapitalizmin uyguladığı devlet terörü 
olgusudur.” 

Terörü gerçekleştiren kişi veya örgütlerin 
bir  ülkede direnişin örneği, özgürlük savaşçısı, 
bir diğer ülkede ise, affedilemez suçlar işleyen bir 
hain, kan tutkunu olarak nitelendiriliyor olması, 
günümüzde terör ve terörle ilgili kavramların 
uluslararası hukuk açısından tek ve genel kabul 
olarak sayılabilecek bir tanımından bahsedilmesi-
ni güçleştirmektedir. İnsani değerlerden bahseden 
kimi aydınların, insanlık adına nasıl insanlığa 
düşman kesildiklerini gördükçe de kavramı fıtri 
tanımlarla buluşturmak ve bu tanımlar ışığında 
insanlığa kabul ettirmek zorlaşıyor. Kavramın 
tanım zorluğu, zarar gören ve zararı veren taraf-
ların karşılaştıkları duruma duyduğu karşıt tep-

kilerden geliyor. ABD’deki ikiz kulelere yapılan 
saldırının sonuçlarını elde edebilmek ve göste-
rilecek olan meşru müdafaa için, dönemin ABD 
başkanı George Bush, “terörizm faaliyetleri değil 
savaş faaliyetleri” olarak değerlendirmiştir. Terör 
ve karşılığı olacak savaşın iç hukuk ve uluslara-
rası hukukta “meşru müdafaa”yı haklı gösterecek 
yanları bu yolla aranmıştır. Adı terör, karşılığı ise 
kesin savaş.

Webster Collegiate Dictionary’ye göre terör: 
“yoğun, karşı koyulmaz bir korkudur”. Terör 
tanımlamasının her ülkede değişen ve farklılaşan 
hallerinin ortak sayılabilecek tanım ve kavramları 
da ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Çoğunlukla 
yapılan araştırmalar sonucunda terörün karşılığı 
olarak ilk elde karşımıza korku ve dehşet hali-
ni ortaya çıkarır. ABD’de ve dünyadaki birçok 
araştırmacı/yazar tarafından terörün psikolojideki 
ilk karşılığı korku halidir. Genel tanımlamaların 
akademik manada karşılıkları temelde; siyasi bir 
motifin, şiddetin, terör ve korkunun takdimi, 
halkta güvensizlik, grup ya da topluca eylem, 
gizli planlama ve eylemler, halkta çaresizlik duy-
gusunun yayılması, insanlıktan uzak acımasız 
yöntemlerin bulunması halleri terör için ortak 
karşılık olarak sayılabilir. Rand Corperation’ın 
terör uzmanı B. M. Jenkins; “Savaşın, diploma-
sinin devamı olduğunu; terörizmin ise, diplomasi 
ile elde edilmeyen sonuçları elde etmek için sava-
şa başvurma yöntemi olduğunu” söylemektedir. 
Yapılan saldırı “terör” olarak kabul edilirken, 
verilen karşılığın ne olduğu sorusunu bize sor-
duracaktır. Siyasal bir arayış, dini motifli veya 
kültürel bir arayış halinde terör ve terör faali-
yetlerinin ortaya çıktığı kabul görüyor. Nitekim 
Usame bin Ladin’in liderliğini yaptığı el-Kaide’nin 
11 Eylül’de, ABD’de gerçekleştirdiği eylemleri, 
“dinsel nitelikli terörizm” kapsamında değerlen-
dirilmektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse, terör, 
terörist, terörizm kavramlarının henüz net ifa-
delerle karşılıklarının olduğu söylenemez, ancak 
belli öngörülerden söz edebiliriz. Batıdaki sözlük-
lerde dahi geçiştirmeden ibarettir. Korku duyula-
rına işletilen bir faaliyet olduğu tanımı geçerlidir.

Konunun sosyo-politik etkileri yoğun oldu-
ğundan mevzuun sosyal bilimler açısından değer-
lendirilmesi de kayda değerdir. Sosyal Bilimler 
Ansiklopedisi “terrorism” maddesini yazan J. B. S 
Hardman, terörizmi, “önceden belirlenmiş hedef-
leri elde etmek için şiddet kullanan, şiddette baş-
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vuran bir grubun veya partinin kullandığı metot” 
şeklinde tanımlamaktadır. Yine W. T Mallison 
ile S. V Mallison terörü şöyle tanımlamaktadır: 
“Sosyal ve siyasal amaçları elde etmek için aşırı 
ölçülere varan şiddet kullanma veya şiddet teh-
didi”. Janet Mackey terörü “bir politik hedefi elde 
etmek için gayri meşru olarak şiddet kullanma” 
olarak tanımlıyor. Yonah Alexander’a göre terö-
rizm “gerçek veya hayali hedefleri ele geçirmek 
üzere geniş bir korku iklimi oluşturmak ama-
cıyla organize bir grubun şiddet kullanmasıdır.” 
Thomas P. Thornton da terörü, “normal sayılma-
yacak metotlarla siyasal davranışları etkilemeyi 
amaçlayan sembolik hareketler” olarak tanımla-
maktadır.2

Öne çıkan yabancı kaynaklarda terör ve terö-
rizm yukarıdaki şekillerde tanımlanırken yerli 
kaynaklara da değinmekte fayda var. Sulhi 
Dönmezer’e göre terörizm, “...şiddetin, sosyal, 
ulusal, ırki, dinsel fesat çıkarıcı ve diğer mak-
satlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma, savaş 
tahrik etmek planlı ve hukuk dışı olarak kullanıl-
masıdır…”3 Mevlüt Bozdemir ise, “terör, insanları 
yıldırmak, sindirmek yoluyla onlara belli düşünce 
ve davranışları benimsetmek için zor kullanma 
ya da tehdit eylemidir.”4 Terör ve terörizm üzeri-
ne yazılan araştırmaların belki de en kapsamlısı 
olarak kabul edebileceğimiz tanımlama Şükrü 
Alpaslan tarafından yapılmıştır. Gruplama yönte-
miyle ayırarak yaptığı tanımlamada birinci unsur 
grubunu “saik-amaç-maksat” ikincisini ise “araç” 
unsuru olarak nitelemektedir. Uluslararası metin-
ler ve ceza hukuku tanımlamalarından hareketle 
bir sentez tanım yapmıştı. Alpaslan’n sentez tanı-
mı şöyledir: “Toplumun mevcut düzenine karşı 
olup bunu kısmen veya tamamen değiştirerek 
savunulan herhangi bir başka görüşe uygun düze-
ni kurmak isteyen; bu istekle kişilerde korku, 
panik ve ümitsizlik duyguları oluşturarak devlete 
ve sağladığı düzene olan güveni sarsmayı, böylece 
sosyal disiplini bozmayı, giderek toplumun tüm 
tepki gösterici güçlerini felce uğratmayı amaçla-
yan; bunun için, kullandığı amacın niteliği gereği 
“siyasi şiddet” olarak kabul edilen canlı ve cansız 
her şeye karşı, ayrıca şiddet tehdidi şeklinde de 
kullanan kişi veya toplulukların eylemleri tedhiş-
çiliktir.”5

Pek çok tanımlamadan da anlaşılacağı üzere 
mutlak anlamda terörün ve terörizmin tanımla-
malarını yapmak mümkün değil. İdeolojik kon-

jonktür, batı paradigmasının iki yüzlü tutumu, 
içerideki müstemlekecilerin pervasız değişimleri 
tanımın eğilip bükülmesine sürekli olarak zemin 
hazırlamaktadır. Ne var ki bu hal bile terörizm 
gibi kompleks bir kavramı net bir tanım çerçeve-
sine oturtmak; bütün terör çeşitlerini kapsayacak 
bir terör ve terörizm tanımlaması yapmak imkan-
sızdır. 

Temel Hukuk Metinlerinde                                      
Terör ve Terörizm Kavramlarına Bakış

İslâm Hukuku’nda İsyan ve Haydutluk

Kur’ân’da, bireysel ve toplumsal hayatla ilgili 
olarak birtakım yasaklar konulmuş ve bu yasak-
ların ihlal edilmesi durumunda suçluların ahiret-
te çeşitli şekillerde cezalandırılacağı bildirilmiş-
tir. Ancak bütün yasakların cezası sadece ahire-
te bırakılmamış, toplumsal yönü ağır basan bazı 
yasakların çiğnenmesine karşılık olan cezaların 
dünyada da uygulanması istenmiştir.

Hicri altıncı yıl ile yedinci yıl arasında Hz. 
Peygamber’e etraf kabilelerden bazı kimseler 
‘Müslüman olduk’ diyerek sığınmışlardı, zayıf 
oldukları için Medine sıtmasına yakalandılar, Hz. 
Peygamber de onları hem tedavi olsunlar, hem de 
beslensinler diye Medine haricinde, zekât devele-
rinin bulunduğu yere gönderdi. Bu şahıslar orada 
iyileşip irtidat ettiler, deve çobanlarını tüyler 
ürperten işkencelerle öldürdüler, develeri alıp git-
tiler. Rasûllülah bunların peşinden takipçi birlik 
gönderdi, yakalanıp getirildiler, cezaları hakkında 
şu ayetler nazil oldu: “Allah ve Rasûlü’ne karşı 
savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalı-
şanların cezası, ancak, ya acımadan öldürülmeleri 
ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama 
kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülme-
leridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar 
için ahirette de büyük azap vardır.” (Maide: 5/33) 
Buhari’den rivayetle Hz. Peygamber bu iğrenç 
nankörlüğü ayetin öngördüğü şekilde cezalandır-
mış, bu arada suçluların, çobanlara yaptıklarını 
da onlara uygulatmıştı. Bilahare misilleme yoluyla 
da olsa işkence yasaklandığı için yalnızca belli 
cezalar kalmıştır.6 

İslâm Hukuku’nun isyan, ihanet ve hay-
dutluk için koyduğu en temel ayetten ve Hz. 
Peygamber’in uygulamasından çıkardığımız kada-
rıyla benzer fiillerde bulunan kişilere a) acımadan 
öldürülmeleri, b) asılmaları, c) yahut el ve ayak-
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larının çaprazlama kesilmesi, d) ya da bulunduk-
ları yerden sürülmeleridir. (Geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terö-
ristlerin sınır dışı edilmesi gerektiği tavsiyesi bu 
anlamda yerindedir ve en sağlıklı yöntemdir; 
çünkü T.C. yasaları bu uygulamalardan hiçbirinin 
tatbik edilmesine müsaade etmemektedir.) 

Evrensel Sözleşmelerde Terör ve Terörizm

Bütün devletler, uluslararası terörizmle müca-
delede terörü, hukuk dışı ilan etmeye çalışmakta-
dırlar. Bununla birlikte, “uluslararası terörizmin” 
tanımı konusunda, devletlerin kendi bakış açı-
larına göre farklılık göstermektedir. Bu durum, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası 
terörizmi, AD HOC Komite’sinde de açıkça orta-
ya konulmuştur. Bu kapsamda Batı’nın terör tanı-
mı ve yaptırımları konusunda literatüre ve mev-
zuata hakim olduğu söylenebilir. Meşruiyetini 
verdiği tüm terör tanımlarında bu husus çıkarıl-
maktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hak 
ve Özgürlükler Başlığı 2. Maddesinde yaşam hak-
kından bahisle; bir istisna olarak yaşam hakkının 
ne zaman son bulacağının çerçevesi çizilmiştir. 
2. Madde 2. Fıkra C bendi Türkiye’de PKK eliy-
le yaşanan şiddet ve terör olaylarına karşı devletin 
müdahale meşruiyetine işaret etmektedir.7 

Türk Hukuku’nda Terör ve Terörizm Tanımı 

Türk hukukunda terörle mücadeledeki kanun-
laşma hareketlerinde, bağımsız kanun usulünü 
tercih ederek, Terörle Mücadele Kanununu çıkar-
mıştır. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 
12.04.1991 tarihinde kabul edilerek, 12.04.1991 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir. Yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren günümüze kadar, maddeler içinde iki kez 
değişikliğe uğramıştır. 2003 yılındaki son deği-
şiklikle birlikte terör tanımı şu şekilde kanuna 
derç edilmiştir: “Terör; cebir ve şiddet kullana-
rak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya teh-
dit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen 
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, 
laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülke-
si ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehli-
keye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak 
veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hür-
riyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, 

kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıy-
la bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.” 

TMK 1. Maddesi geniş bir terör tanımı yapmış 
olsa da halihazırda terörün muhteviyatını belirle-
yecek, kapsamının çerçevesini oturtabileceğimiz 
somut bir gelecek tasavvuruna sahip olmamız 
gerekiyor. Ne yazık ki bir türlü hukuk sistemini 
oturtamamış Türkiye için terör tanımının yeniden 
yapılması mümkün değildir. Yapılsa dahi, Türkiye 
tipi konjonktürel siyasetin devlet aklına hâkim 
olduğu bir ülkede bu tanımlama bize ne kazan-
dıracaktır. 

Terörle Mücadele Tasarısı’nın tartışıldığı 
2000’li yılların başındaki söylenenlere bakalım. 
İslâmî kesimin o günlerde ne düşündüğünü goog-
le üzerinden araştırmak bile yeterli olacaktır. O 
gün tasarının temel mantığı iyi niyetli olarak orta-
ya konmuştu fakat ciddi itirazlar yükselmişti.  O 
gün tasarının temel mantığı, “terör örgütü mensu-
bu olmadığı” halde, terör örgütünün amaçlarıyla 
paralel etkinliklerde bulunanların “terör suçlusu” 
kapsamına alınması arzusuydu. Bu ciddi şekilde 
eleştirilmişti. Bugün de terörü yeniden tanımlaya-
lım vurgusu aynı yere işaret etmiyor mu? Cüneyt 
Toraman’ın Yeniden “TMK Tasarısı: Özgürlükler 
Taksitle, Yasaklar Toptan!” başlıklı yazısında TMK 
Tasarısı şu şekilde eleştiriliyor: “Bu bakış açısına 
göre, laik ve üniter cumhuriyete karşı, “bölücü-
lük” ve “irtica” gibi iki büyük tehdit söz konusu 
olup, ülke nüfusunun önemli bir kısmı (bilerek 
veya bilmeyerek) bu iki tehdide destek vermekte-
dir. Bu iki tehdit unsurunun destekleri, büyümeden 
ezilmesi gerektiği için bu amaca hizmet edenler 
sıkı bir şekilde izlenmeli, kaynağında kurutulma-
lıdır. Zararlı düşünceler, yıkıcı ve bölücü örgütlere 
taban oluşturmaktadır. Bilerek veya bilmeyerek 
yapılan yardımlar, bu örgütlerin gelişmesine yar-
dım etmektedir. Öyle ise, her türlü propaganda 
aracı (basın-yayın, eğitim, yürüyüş, protesto vs.) 
sıkı bir denetim altına alınmalı, “zararlı” fikirleri 
yaymaya çalışanlar şiddetli bir şekilde cezalandı-
rılmalıdır. Tasarının özü budur!” 

Nihayet

Türkiye, tarihinin en büyük terör saldırı-
ları ile karşı karşıyadır. DAİŞ, PKK, PYD, Sol 
örgütler çemberinde sıkıştırılmaya çalışılan başta 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Hükümeti, aynı 
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zamanda uluslararası düzlemde DAİŞ gibi bir 
terör örgütü ile işbirliği yaptığı iddia edilmekte; 
uluslararası basında ciddi baskılar altında tutul-
maya çalışılmaktadır. Hatay, Suruç, Ankara Garı, 
Kızılay, Taksim patlamaları ile ülke gündemini 
meşgul eden canlı bomba eylemleri hayatın ola-
ğan akışının adeta bir parçası haline getirilme-
ye çalışılmakta; küresel istikbarın yerli işbirlik-
çileri eliyle başta Erdoğan iradesi ve Türkiye’nin 
gidişatına balans ayarı çekilmek istenmektedir. 
Türkiye’nin hızlı yükselişinin karşısında kümele-
nenlerin -bu kişileri müstemlekeci olarak kabul 
etmek gerekir- yıllarca yaslandıkları ve iktidar 
sağladıkları “Tam Bağımsız Türkiye” iddialarının 
ne kadar da umut verdiği görülmüş oldu. Aynı 
zamanda terör üzerinden yıllarca hem İslâmi kesi-
me ve hem de merkez-çevre çatışmasında çevre-
ye duydukları kinin de ne kadar manidar olduğu-
nu kanıtlamış oldular. Bu paradoks halin bugün-
kü en önemli örneği de CHP’nin mevcut siyasi 
duruşudur.

Tüm bu süreçlerde yine Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’nin terörle müca-
dele yönteminin karşısında kümelenen tüm frak-
siyonlar ve ortaya saçılan aydın bildirilerinde 
terörün propagandası yapılmakta; devlet, haydut-
luğu bastırırken katliam yapmakla suçlanmak-
tadır. İfade özgürlüğü, temel hak ve hürriyetler, 
basın özgürlüğü denkleminde metinlerini kamu-
oyuyla paylaşanlar, hep ev sahibini işaret etmekte, 
yavuz hırsızı adeta bağırlarına basmaktadırlar. 
Nitekim tüm bu hal, kanunlarla önüne geçileme-
yecek bir aklın tezahürüdür. Gerçeklerin bu kadar 
şeffaflaştığı bir Türkiye, sanırım daha önce hiç 
şahit olmadığımız bir Türkiye’dir. Buna rağmen 
kronikleşen Erdoğan düşmanlığı, başka düşman-
lıkların tezahürü olarak kendisini göstermekte; 
fakat hakikat istemedikleri şekilde bu kişilerin 
dillerinden dökülmektedir. Buradan hareketle 
temel mesele, kanunlarda bu kişileri terörün içine 
alacak bir tanıma derç etmek değil; Türkiye’de 
bu zihniyetin üzerine gidecek bir hukuk man-
tığı ve özellikle yeni bir Anayasa inşa etmektir. 
Kanunlarla sağlanacak geçici hükümler, bir sonra-
ki ideoloji ile çürüyecek, zihniyet değişmeyecek, 
aksine anlamsız biçimde mağdurlar üretecektir. 

Mevcut kanunlarla terör tanımını genişletmek, 
bir hukuk mantığının ürünü olamayacak, aksine 
konjonktürel kaygıların getirdiği bir boşluk dol-
durmadan ibaret kalacaktır. Tüm bu düşünceler, 

terör tanımının yeterli olduğu kanaatinden hare-

ketle değil, aksine artık bu ülkenin günü birlik ve 

durmadan kanun çıkartan bir zihniyetten kurtul-

ması gerektiği düşüncesinden ileri gelmektedir. 

Türkiye’nin terör ve terörizmle mücadelede ve 

aslında bu memleketin temel meselesi bir zih-

niyet dönüşümünün sağlanması gerekmektedir. 

Temelde ilerlemeci, aydınlanmacı, seküler ve 

Kemalist aklın ürettiği terör ve terör propagan-

dası, yalnızca güçlü bir irade ile temizlenecek, 

güçlü iradenin kökleri de üst bir akıl yani adaletli 

bir anayasadan geçecektir. Mevzuun burasından 

hareketle, dün vatan haini ilan edilenlerin, bugün 

sokaklarda geziyor olması, darbecilerin bir türlü 

bu ülkede cezalandırılamaması temel bir hukuk 

mantığımızın halen yerleşmemiş olmasından geç-

mektedir. 

Yazımızın giriş kısmında toplumların vicdani 

ve idraki ayarından bahsetmiştik. Gerçekten de 

bu ülkenin önemli bir azınlık kesiminde vicdani 

ve idraki ayar bozukluğu yaşanmaktadır. Fakat bu 

ayar bozukluğu toplumun tümünün değerleriyle 

ilgili değil, o grubunun düşmüş olduğu paradok-

sal ruh haliyle ilgilidir. Konfüçyüs’ün “Toplumun 

kaderi eline verilse ilk ne yapardın?” diye sorul-

duğunda “İlk olarak toplumun kendileriyle iş 

gördüğü kavramları değiştirir; yerlerine yenilerini 

koyar ve her birini tanımlardım.” yanıtı öncelikli 

olarak bu ülkede bir toplumsal sözleşme yerleş-

tirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu memleket bu 

standartlarda bir sözleşmenin ortaya koyulmasına 

çok yaklaşmıştır. 

Dipnotlar
1 Kavram ifadesi yerine mefhum kelimesi bilinçli olarak 

kullanılmıştır. Çünkü kavram dediğimizde yine kişiye göre 
değişebilecek kavrama yapısı anlaşılacaktır fakat mefhum 
ilanın mündemiç olanını ifade edecektir. Zaten Türkiye’nin 
temel meselesi de kişiye göre değişen siyasal çözümlemelere 
bağlı kavramlarımız değil mi?

2 Yazarlardan aktaran Atilla Yayla, “Terörizm: Kavramsal Bir 
Çerçeve”, Ankara Üniversitesi.

3 Sulhi Dönemezer, “Her Yönüyle Tedhiş”, Son Havadis, 
10.11.1977.

4  Mevlüt Bozdemir, “Terör(mü) ve Terörizm(mi)?”, SBF Basın 
ve Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, C VI (1981), Ankara, 1982, 
s.526.

5 Şükrü Alpaslan, “Hukuk ve Kriminoloji Açısından Tedhişçilik”, 
İstanbul: Teknik Yayınlar, Venüs Ofset Matbaacılık, s.21.

6 Hayrettin Karaman,  İslam Hukuk Tarihi, İz Yayıncılık, 
İstanbul 2014,  s.88.  

7 AİHS 2. Madde 2. Fıkra C Bendi: “Bir ayaklanma veya isya-
nın yasaya uygun olarak bastırılması.”
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Enkaz Üzerine İnşa

Y ıkıntılar, malzemenin başın-
dan beri çürük seçilmiş bulun-

masından meydana gelebilece-
ği gibi, mimari tabirle söylersek 
‘metal yorgunluğu’ denen se-
bepten de gerçekleşebilir. Sebep 
ne olursa olsun, yeniden inşayı 
düşünenler, harabeyi ayağa kal-
dırmak istediklerinde, geriye ka-
lan çürümüş malzemeyi kullan-
maya kalkışırlarsa, yeni bir yapıyı 
yükseltebilseler bile, ömrü son dere-
ce kısa olacaktır. Yeniliğe, değişime, bu 
alandaki Sünnetullah’a cahil kalmış, işit-
me, görme duyu ve duygularını kapatmış mürte-
cilerin, tarih boyunca yeryüzündeki bütün çabala-
rı, hep yıkıntıları eski malzemeleriyle ayakta tut-
maktan ibaretti. 

İlahi Kelam, insana rehberlik ederken, top-
lumsal değişim ve dönüşümün reçetesine, “bir 
toplum, kendinde olanı değiştirmedikçe, Allah onu 
değiştirmez” (Ra’d: 11) gibi muhteşem bir formül 
yerleştirmiştir. Çünkü onu insanlığa gönderen ve 
“şahit, müjdeleyici ve uyarıcı” (Fetih 48:8) sıfa-
tıyla ilk uygulamayı gerçekleştiren Allah Elçisi, 
böylesi bir değişim ve dönüşüm ile beraber bunun 
tedbirini alarak insanlığa hitap etmekteydi. 

Değişim ve dönüşüme direnen dünya 
muhafazakârları, münevver çevrelerde maskara 
durumuna düştüklerini fark etmezler mi? Yahut 
fark ediyor olsalar da ezberlerinden, konforların-
dan kopmamak için mi böylesine dirençlidirler? 

Belki her birisi için bağlanmanın araç-
ları farklıdır. Siyaset bilimi hocası tam 

dokuz yüz sayfalık kitabın yazarı 
bir profesör, (herhalde erkekler 
için) “sakal bırakmak farzdır, 
kesmek haramdır” gibi ucube 
bir iddiaya sarılırsa, kime diye-
cek söz bırakmış olabilir ki? Bir 
diğer hoca, Allah’ın Son Resûlü, 
sevgili önderimizin temiz sireti-

ni, bize emanet bıraktığı aziz yolu 
bırakıp, onun sümüğünü kutsa-

maya başlamışsa, hangi cesaretle bu 
adamı muhatap alabilirsiniz ki?
Fazlurrahman’a bu hücum, böylesi 

hocaların alkışlandığı bir vasatta yadırgana-
bilir mi? Sebep ortada değil midir? Denilebilir ki 
yalnız onlar değil, kimi temiz kılıklı entelektüel-
ler de -ancak tıpkı yukarıda sıfatları sayılanların 
üslubu ve gerekçesiyle- Fazlurrahman’a hücum 
etmekte ve onu seküler (kısacası dünyacı) olmak-
la suçlamaktadırlar. Müslüman entelijansiyasını 
ağzından düşürmeyen, onun neredeyse tek başı-
na fedailiğini üstlenen, Avrupa görmüş kimi ay-
dınların da, yukarıdakilerin kervanına katılarak, 
“Kur’ân İslâm’ı” söylemi üzerinden yenilikçi, ısla-
hatçı, tecdit taraftarı kardeşlerini şiddetle eleştiri-
ye değil, karalamaya kalkışmalarındaki sebep ne 
olabilir? 

Seküler kelimesine elbette yalnızca dünyacı 
karşılığını vererek meseleyi köklü bir izaha tabi 
tutmak mümkün değildir. Fazlurrahman, ömrü-
nün büyük bir kısmını Batı coğrafya ve iklimin-

Fazlurrahman’a hücum edenlerin asıl korkusu, Batı etkisi veya dünyacı felsefenin 
Müslümanlar arasında yaygınlaşması filan değildir. Onlar enkaz haline gelmiş 
bulunan geleneğin yahut Roger Garaudy’nin benzetmesini ödünç alarak söylersek, 
ataların bir vakitler ateş yaktığı ocağın küllerini, tortularını deşiştirerek, burada 
ne tür malzemelerin yakıldığını öğrenmek ve meraklarını gidermek peşindedirler.

Fazlurrahman’a 
Neden Hücum Ederler?

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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de tüketmiş olmakla, zaten sırf bu tutumuyla bile 
muhafazakârlar nazarında ilk olumsuz notuna ka-
vuşmuştur. Batı, seküler (laik) bir toplumsal hayat 
yaşamaktadır. Doğu ise çürük yıkıntı malzemeleri 
bile kutsayan kalabalıkların dünyasını temsil et-
mektedir onlara göre. O halde eğer dilinde laiklik, 
demokrasi gibi kelimeler dönüp duruyorsa Faz-
lurrahman da “sekülerdir.”

Öyle midir?  Fazlurrahman bir doğulu olarak 
ömrünü batıda tüketmiş bir Müslümandı. Aynı şe-
kilde Şii kökenli Seyyit Hüseyin Nasr da ömrü batı-
da süren bir Müslüman aydındır. Buradan düşün-
meyi sürdürürsek, her iki düşünce insanı hakkın-
da, Türkiye’nin ‘Ehlisünnet’i 
öne çıkaran çevreleri ne(ler) 
söylemektedirler? Şii olması-
na rağmen Nasr’a sahip çıkıp 
Fazlurrahman’ı dışlamaların-
daki sahici sebep, birisinin se-
küler diğerinin dindar görün-
mesi olabilir mi? Yani seküler 
kanaatleri üzerinden Fazlur-
rahman eleştirisi sahici midir?

Fazlurrahman’ın oryanta-
listlerin etkisinde konuşan bi-
risi olmadığını, seküler bir ha-
yat yaşamadığını aslında on-
lar da pekâlâ bilmektedirler. 
Hatta Nasr’ın Fazlurrahman’a 
göre daha seküler, dünyacı bir 
hayat yaşadığı gizli de değil-
dir. Tek başına Nasr’ın oğlu 
Vali Nasr’ın, Amerika’daki 
haber ajanslarında çalışma-
sı, Doğudan Batıya bilgi servi-
si yapan birisi olması bile ye-
ter sebep değil midir? Öyley-
se Fazlurrahman eleştirisinde-
ki seküler veya oryantalist et-
kisi suçlaması üzerinde yeni-
den düşünmelidir. 

Fazlurrahman’a hücum edenlerin asıl korku-
su, Batı etkisi veya dünyacı felsefenin Müslüman-
lar arasında yaygınlaşması filan değildir. Onlar en-
kaz haline gelmiş bulunan geleneğin yahut Roger 
Garaudy’nin benzetmesini ödünç alarak söyler-
sek, ataların bir vakitler ateş yaktığı ocağın kül-
lerini, tortularını deşiştirerek, burada ne tür mal-
zemelerin yakıldığını öğrenmek ve meraklarını 
gidermek peşindedirler. Onlar geleneğin bizzat ilk 
modelini değil, üzerine ataların biriktirdiği kültü-

rü, folkloru, töreyi, alışkanlıkları, ezberleri, şerh 
ve haşiyeleri korumanın/ kurtarmanın havariliği-
ni yapmaktalar. Elbette değiştirici, dönüştürücü, 
ıslahatçı, tecdit taraftarlarını karalayarak ortadan 
kaldırmak isteyeceklerdir. Fazlurrahman’a vurur-
ken asıl maksatları budur. 

Gelenekçiler, dünyanın her tarafında müzmin 
tembellerden oluşmuştur. Biten işin ardından is-
tirahati ne kadar uzatırlarsa o kadar mesut olur-
lar. Onlar için bir lokma bir hırkaya rıza göste-
rerek, Aliya İzzetbegoviç’in benzetmesiyle, tarih-
te sürekli tatile çıkmak, yeni tarih yazımı yerine, 
geçmiş tarihin tortuları arasında dolanarak ken-

dilerine pay çıkartmak peşin-
dedirler. 

Benzer sebeplerle aynı çev-
reler Mehmed Akif hakkında 
da konuşmuşlardı. Güya Akif 
Batıdan alınan teknolojiyi be-
nimserken, teknolojiyle bera-
ber gelecek olan ahlakı gör-
mezden geliyormuş. Bu çar-
pık zihin, gelişen teknolojinin 
evvela insanlığın ortak aklı ta-
rafından üretildiğini pek ça-
buk unutmuş görünmekte-
dir. Kaldı ki atalar kültüne sa-
hip çıkanlar kendileriydi. Fen 
ve teknolojik gelişmelere geç-
mişte Müslüman ataların ne-
ler kattığını ne çabuk unut-
tular? Teknoloji insanlığın or-
tak mirasıdır. Keşif ve icatlar-
la daha da gelişen alette kusur 
aramak aptalca bir şeydir. Ale-
ti kullanan elin hangi iradey-
le hareket ettiği, hangi şuur 
düzleminde bulunduğudur 
önemli olan. 

Bilinmelidir ki iman mad-
di bir şey değildir. Düşünme de öyledir. O halde 
düşünen ve inanan insan eliyle üretilen şey (kül-
tür, fen, bilgi, sanat eseri) ne kutsal ne de mü-
kemmeldir. Ayrıca bunların tümü de maddi olan-
la bağlantılıdır. Bu sebeple maddi olan malzeme-
nin, eserin, ürünün değişimi, manevi olan imanın 
değişimi ile alakalı olamaz. Aletin kendisini de-
ğiştireceğinden korkanın, aletten değil imanından 
şüphelenmesi gerekir. Kendiniz üretmemiş olsa-
nız bile kullanmak üzere taşıdığınız elsiz dilsiz 
aletin yabancısı olmaz. 

Bilinmelidir ki iman maddi 
bir şey değildir. Düşünme de 
öyledir. O halde düşünen ve 
inanan insan eliyle üretilen 
şey (kültür, fen, bilgi, sanat 
eseri) ne kutsal ne de mükem-
meldir. Ayrıca bunların tümü 
de maddi olanla bağlantılı-
dır. Bu sebeple maddi olan 
malzemenin, eserin, ürünün 
değişimi, manevi olan ima-
nın değişimi ile alakalı ola-
maz. Aletin kendisini değişti-
receğinden korkanın, aletten 
değil imanından şüphelen-
mesi gerekir. Kendiniz üret-
memiş olsanız bile kullan-
mak üzere taşıdığınız elsiz 
dilsiz aletin yabancısı olmaz.
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Maddi yenilenmeler, değişimler, fen, bilgi ve 
teknik neticede birer metottur. Bu alanlardaki de-
ğişim, imana (eğer imana maraz bulaşmamışsa, 
Allah ile beraber başka bir ilaha dua etmek, onu 
çağırmak, ondan medet beklemek gibi) asla zarar 
veremez. Ahlakı ise güçlendirir, olgunlaştırır. Kor-
kunun ecele faydası olmadığı gibi, mevcut tekno-
lojiyi en fazla ve en hunhar biçimde tüketenlerin 
yine gelenekçiler olduğunu kimse görmezden ge-
lemez. Nefis terbiyesi meşrebinin mensubu tekke 
şeyhlerinin kaç okka çektiğini bilmeyen var mı-
dır?

Her madde enkaz haline gelebilir, gelmesi 
onların bağlı bulunduğu tabiat yasalarındandır. 
Evet, kemik iskelet üzerine alınan besinlerin şişir-
diği gövdeyi, obez olma tehlikesine karşı koruya-
cak olan irade de yine sahih bir imanın ve şuurun 
eseri olacaktır. Maddi enkazın hayata yeniden dö-
nüştürülmesi onu ikinci el olmaktan kurtaramaz. 
Ancak iman, üzerinde şuur ve irade dinamizmi 
bulundukça kendini yenileme, tazeleme, geliştir-
me kabiliyeti taşır. Yeni inşalara daima açıktır.

İşte tam burada iman ile inancı yahut bağlan-
ma veya itikadı karşılaştırınca ortaya çok ilginç 
denklemler çıkmaktadır. Birçok insan kendini 
imanlı saymakta ancak sadece belli ölçülerde kimi 
bağlanmaların sahibi olduğunu, iman şuuruna 
erişmediğini düşünmez. Her tür teslimiyetin iman 
olduğunu zannedenler büyük aldanış içerisinde-
dirler. Hiç Kur’ân okumamış, okusa da anlama-
mışlar demektir. (Bak. Hucurat:14) 

Fazlurrahman Ne Diyor?

Fazlurrahman’a hücumun asıl sebebi onun 
Batı’da yaşaması, oryantalist etki altında kalmış 
olması yahut seküler fikirler taşıması filan değil-
dir. Onun doğrudan Kur’ân merkezli bir düşün-
me ve imana dair konuşmasıdır. İslâmî Yenilenme 
Makaleler II adlı kitabındaki şu sözleri Türkiyeli 
mürtecileri ayaklandırmaya elbette kâfi gelecekti:

“Olayların önceden belirlenmesi şeklindeki 
takdir anlayışının Kur’ân’ın öğretisi ile hiçbir ilgi-
si yoktur; İslâm tarihinde etkili olan diğer birçok 
fikir gibi, dışarıdan Kur’ân’a yüklenmiştir.” (s. 20)

“İslâm ne resmi bir kiliseye sahiptir; ne de res-
mi bir Kur’ân tercümesine sahip olabilir.” (s. 38)

“İnsan hem tercih hem de davranış ehliyetine 
sahiptir. Meth ve suçlama, mükâfat ve ceza bun-
dan dolayıdır.” (s. 125)

Merhum Hasan Basri’nin meşhur Kader Risa-
lesi latin harfleriyle yayımlandığında da gelenek-

çi çevrelerin yaygaralarını nasıl yükselttiklerini 
hatırlayanlar bilecektir. Kimisi mutasavvıf kimli-
ğine gölge düşer korkusuyla bu risalenin Hasan 
Basri’ye ait olmadığını savunurken, kimisi de eseri 
yayınlayan şahsın kimliğinden hareketle itiraz-
larını sürdürdü. Fazlurrahman’a hücumun asıl 
sebebi, onun sahih İslâm anlayışından başkası 
değildir. Gelenekçilerin herhangi birisi ona fazla 
müslüman olmaktan ötürü kin tutacak değil ya. 

Fazlurrahman İslâmî Yenilenme Makaleler III 
başlıklı eserinde benzer kanaatlerini şöyle sıra-
lar: “Kur’ân’ın öğretisine göre şefaat ya da aracı-
lık yoktur; merhametinden dolayı sadece Allah’ın 
kendisi affedebilir bazı günahkârları.” (s. 21)

“Tasavvuf İslâm’ı kabul etmekte olan dünyanın 
çeşitli bölgelerindeki velilere tapınma ve türbeleri 
kutsama gibi bazı ilkel davranış ve inançlara sığı-
nak sağlamış(tır).” (s. 37)

Fazlurrahman’a hücumun sebebi ortada değil 
midir? Türkiyeli muhafazakârlar, her bir Osman-
lı sultanının birer evliya olduğu ham hayaliyle, 
özellikle de son yıllarda ortalığı yakıp yıkarken, 
bu da nereden çıktı? Osmanlı bir Balkan devletiy-
di. Peki, Balkanlara ne götürmüştü? Tasavvuf ve 
tekkeleri götürmüştü. Bulgaryadan Bosna’ya, Bek-
taşi, Halveti, Nakşi, Mevlevi vb. tekkeler halen o 
coğrafyada aktif biçimde bir tür dindarlık telkini 
yapmaktadırlar. İşte örnekleri:

Kosova’da bizzat gezdiğim bir Halveti 
Tekkesi’nde, şeyhin halifesiyle konuşurken, söz 
arasında, bu tekkenin komünizm zamanında bile 
asla kapatılmadığını ve faaliyetini sürdürdüğünü 
övünerek, bir de gizemli biçimde tekke şeyhinin 
kerameti olarak anlatmıştı. Özrü kabahatinden 
büyüktü. Bütün dini kurumları yasaklayan re-
jimin birilerine hoşça bakmasındaki keramet ne 
olaydı ki, varın düşünün!

Bu yıl içerisinde Arnavutluk’ta Tiran şehri-
nin en büyük mabedi ve hatta yapısı olan Bektaşi 
Tekkesi’ni gezdim. Muazzam bir yapıydı ve Türki-
yeli müteahhitler tarafından inşa olunmuştu. Al-
nının secdeye değmediği aşikâr tekke şeyhi, ha-
hamların, rahiplerin, papaların ihtişamından daha 
gösterişli üniforması içerisinde, yüz kilodan fazla 
gövdesiyle bizi gezdirdi. Mini barın bile bulundu-
ğu müze binada tek bir seccade yoktu namaz kıl-
mak için. Bu tekke üstelik Bektaşiliğin genel mer-
kezi imiş. Vaktiyle İstanbul’da iken Atatürk zama-
nında çıkan tekke ve zaviyelerin kapatılmasına 
dair kanun sonrasında merkezi Tiran’a taşımışlar. 
Daha önemlisi, Bektaşi dedesinin Müslümanlar-
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la muhatap olduğunda, kendilerinin İslâm’ın bir 
mezhebi olduğunu, Batılılarla muhatap olduğun-
da da Bektaşiliğin ayrı bir din olduğunu söyleme 
pişkinliğini gizlemeye çalışmasıydı. 

Gelenekçiler böylesi merkezleri dolaşırken 
ağızlarının suyunu akıtarak, imrenerek gezip, tek-
ke ve zaviye kanununun kaldırılmasını ve bu mer-
kezlerin yeniden ihyasını özlediklerini açıkça söy-
leyip durmaktadırlar. Onlar Fazlurrahman’ın yu-
karıda zikri geçen fikirlerine elbette tahammül 
edemezler. Onlar için mevcut heteredoks dindar-
lık, en muttaki inanç manzu-
mesidir. Ne var ki bu tür din-
darlığın mevcut Müslüman 
âlemini getirdiği zillet vasatını 
görmekten de uzak dururlar. 

Kur’ân İslâm’ı veya 
İslâmcısı diyerek birilerini 
durmadan eleştiren, onları ha-
dis, sünnet düşmanı gibi gös-
termeye çabalayan çevreler, 
Fazlurrahman’a nasıl taham-
mül etsin? Kendilerini Hadis-
Sünnet taraftarı yahut Ehli-
sünnet mümessili gibi göste-
rerek, güya İslâm’ı sahiple-
nenler, aslında sahiplendikle-
ri modelin bir atalar kültü ol-
duğunu bilmez değiller. An-
cak bu kültün temelli bir eleş-
tirisi onların ellerindeki bü-
tün bilgi/ kültür ve inanç mal-
zemesini çürüğe çıkartacak-
tır. İslâmî Yenilenme Makale-
ler IV kitabından iki alıntıy-
la sürdürelim: “Hadis litera-
türünde de, Kur’ân’dan bü-
yük sapmalar tespit ediyoruz. 
Mesela Kur’ân, erkek ve kadı-
nın ayrı ayrı bireyler olarak fa-
zilet ve dinde ve bunların zıt-
ları açısından, eşit oldukların-
dan öylesine düzenli olarak bahseder ki, bir bel-
gelendirmeye girişmek bile saçma olurdu. (Hadis 
elbisesi giydirilmiş bir sözde şöyle söylenir: ‘Kim-
se Allah’tan başkasına secde edemez; ama eğer bir 
insanın başka bir insana secde etmesi caiz olsay-
dı, kadının kocasına secde etmesini emrederdim)” 
(s. 51, 52)

Fazlurrahman, bununla kalmayarak İslâm’da 
İhya ve Reform başlığı altında tercüme edilen ese-

rinde “maziyi, sanki o bizim tanrımızmış gibi sa-
vunan Müslümanlar”dan söz açar. Kimdir, kimler-
dir onlar ki böylesine dehşetli bir gafletin zebunu 
olmuşlardır? 

Bugün Bursa Ulucamii mihrabının sol tarafı-
na bakanlar orada, “Sultan Allah’ın gölgesidir” 
anlamındaki Arapça, kocaman yazıyı görecekler-
dir. İslâm’ın Son Aziz Elçisi’ne atfedilen bu va-
him sözün, vaktiyle İran Kisraları için söylendiği-
ni bilenler bilirler. Buradan hareketle fıkıh kitap-
larına, “başınıza getirilen sultan fasık da olsa, fa-

cir de olsa itaat ediniz” sözü-
nü de içinde bulunduğumuz 
dünya hadis diye nakletmiştir. 
İşte tam bu ve benzeri sapma-
lar sonrasında Fazlurrahman, 
Müslümanların karşısına diki-
lerek, Allah Resûlü’ne yapılan 
bu iftiraların hesabını sorar. 
Ona  bahsettiğimiz çevreler el-
bette hücum edeceklerdir; ba-
kınız o, İslâm’da İhya ve Re-
form kitabında neler söylü-
yor:  “İktidarı meşrulaştırmak 
maksadıyla ‘zalim yönetimin 
altmış yılı, siyasi otoritesiz tek 
bir geceden daha hayırlıdır’ 
sözü ve ‘sultan Allah’ın gölge-
si’ itikadı (uydurma hadislere 
yaslanarak) yayıldı.” (s. 103)

Türkiye’deki belli mahfil-
lerin Fazlurrahman düşman-
lığında başka sebepler de var-
dır. Bir kere bu eleştiriler Tür-
kiyeli gelenekçilerin atalarına, 
atalar kültüne doğrudan dö-
nük görünmekteydi. Onlar ki 
oryantalist bakışın Osmanlı-
yı görmemesini, tarihin kayıp 
halkası haline düşürdükleri-
ni söyleyip durmaktaydılar. 
Hem Osmanlı saltanat mode-

li, hem de ahaliye aşılanan ferdi din telakkisi, bu 
eleştirilerden önemli ölçüde hissesini almaktaydı. 
Ana Konularıyla Kur’ân kitabında Fazlurrahman, 
hiçbir ihtiyat tedbiri koymaksızın, “İslâm’da kur-
tarıcılık kurumu yoktur.” (s. 76,77) diyordu. 

Bütün umudunu tıpkı kendileri gibi bir beşe-
re, kendilerini kurtarması için, ondan şefaat dile-
yerek, onun yüzü suyu hürmetine, onun kabrin-
den medet umarak, taklidi imanı kurtuluşa yeter 

Fazlurrahman’ın Allah’ın 
Elçisi ve Mesajı Makaleler I 
adlı eserinde kendisinin de 
aralarında bulunduğu tecdit, 
ihya taraftarı düşünürlerin 
açtığı çığıra dair tespitleri 
de asıl maksada işaret ede-
rek şöyle söyler: “İhyacılar, 
toplumun ahlaki bozuluşu-
na karşı derin ve değiştirici 
ilgi duydular. Asıl İslâm’a 
dönüş çağrısı ve tasavvu-
fun hurafeleriyle mücadele, 
geleneğin sabit nihailiği fik-
rinden kurtulma ve içtihat 
yapma düşüncesini yaydı-
lar. Kaderci hayat görüşü-
nün ezici yükünden arınma, 
veliler kültünden kurtulma, 
tevhidi bilince sarılma dave-
ti yaptılar. Ferdi ve özgün 
düşünmeyi savundular. 
Otoriteye körü körüne inan-
cı, taklidi reddettiler.
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sebep görerek aracılara bağlayan bir kesin inançlı, 
bu söylem karşısında tarumar olmuş zihnini na-
sıl toparlayabilirdi? İslâm Felsefesi ve Problemle-
ri eserinde üstad, iddiasına yeni yaklaşımlar katı-
yordu: “İslâm, aklı bütün zincirlerinden kurtarmış 
onu bütün kör taklitlerden azade etmiş ve onu öz-
gürleştirmiştir.” (s. 229) 

1980’lerde oldukça popüler olan Cemil Meriç, 
“Batı aklın, Doğu gönlün vatanıdır” diyerek gele-
nekçi çevrelere yollarını göstermişti. Doğulu aklı 
ne yapacaktı. Harika bir gönlü vardı ve onunla 
bütün problemlerin üstesinden gelmesini biliyor-
du. Değil mi ki bütün gelenekçiler, tarih boyunca 
aklı hor görmüş, onun yerine gönül denen nesne-
yi yerleştirmişti. Onlar gönül ehli, hal ehli olarak 
yaşarken aklın ne önemi vardı? 

Tarih Boyunca İslâmî Metodoloji Sorunu adlı 
eserinde bu hususta Fazlurrahman’ın şu tahlili 
önem taşır: “Ehlisünnet -nesilden nesile- aklı kı-
narken, ona karşı yönelttiği aşırı ve ölçüsüz hü-
cum, sadece ona zarar vermekle kalmamış, fakat 
aynı zamanda intiharını da hazırlamıştır. Felsefe, 
ehlisünnet âlimleri tarafından hücuma maruz ka-
lınca, yeraltına gizlenmiş ve içeriğinden dolayı 
teosofik sufizm’de rahat bir barınak bulmuştur. 
Hatta sufizm’de, aklın kendisine empoze ettiği en-
gellerden bile kurtulmuştur. Sufizm on ikinci asır-
dan itibaren bir kitle hareketi haline geldiği için, 
İslâm’ın fikri hayatı üzerine etkisi sadece yıkıcı 
olmuştur.” (s. 143)

Dahası Doğu dediğimiz, özellikle Anadolu 
coğrafyası Müslümanlığının babası Gazali değil 
miydi?  Fazlurrahman İslâm Felsefesi ve Prob-
lemleri eserinde Gazali hakkında şöyle söylüyor-
du: “Doğuda ileri düzeydeki felsefi araştırmalar 
Gazali’den sonra (ö. 1111) aniden durdu.” (s. 225)  
Bilindiği üzere gelenekçi çevrede Gazali muhab-
beti ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Her evde 
onun İhyâ ve Kimyayı Saadet adlı eserleri mevcut-
tur. Gerçi okuyan kimseyi göremezsiniz. Görseniz 
de anlayana rastlayamazsınız. Hele Gazali’nin, 
ömrünün sonunda kaleme aldığı, İslâm’da Mü-
samaha adıyla yayımlanan bir risalesinde, bizzat 
bu kendi eserleri hakkında okuyucusunu uyaran 
ifadelerinden haberli kimseleri bulamazsınız. Ga-
zali bu risalede, eserlerindeki uydurma hadislere 
dikkat çekerek, vaktiyle kullandığı bu metinlerin 
aslında Resûlüllah’a nispeti olamayacağına işaret 
etmekteydi. 

Gazali’den sonra düşüncenin durgunlaşmış 
olması iddiası, gelenekçileri can damarından vur-

mak anlamı taşır. Onların bütün kaynaklarının 
çürüklüğüne işarettir. Elbet kabullenemezler bu 
iddiayı. Çünkü Gazali’den sonra artık gelenekçile-
rin Kur’ân ve Sünnet’le bir tuttukları tarihi dönem 
başlayacaktır. 

Fazlurrahman’ın Allah’ın Elçisi ve Mesajı 
Makaleler I adlı eserinde kendisinin de araların-
da bulunduğu tecdit, ihya taraftarı düşünürlerin 
açtığı çığıra dair tespitleri de asıl maksada işaret 
ederek şöyle söyler: “İhyacılar, toplumun ahlaki 
bozuluşuna karşı derin ve değiştirici ilgi duydular. 
Asıl İslâm’a dönüş çağrısı ve tasavvufun hurafele-
riyle mücadele, geleneğin sabit nihailiği fikrinden 
kurtulma ve içtihat yapma düşüncesini yaydılar. 
Kaderci hayat görüşünün ezici yükünden arınma, 
veliler kültünden kurtulma, tevhidi bilince sa-
rılma daveti yaptılar. Ferdi ve özgün düşünmeyi 
savundular. Otoriteye körü körüne inancı, taklidi 
reddettiler.” (s. 82,83)

Gelenekçiler aynı zamanda Müslüman top-
lumların şekilcileridirler. Ahlaktan ziyade şekle 
ehemmiyet verirler. İlmihal kitapları kimi ritüel-
lerin formlarıyla dopdoludur. Ahlak onlara göre 
ferdin hür iradesiyle ortaya koyduğu fiiller, üre-
timler, yaratıcılıklar bütünü değildir. Onlar bakı-
mından ahlak ulu, yüce, aracı, kurtarıcı saydıkla-
rına körü körüne “niçin” dahi demeksizin itaatten 
başka bir şey değildir. İnkâr ediyor, “hayır böyle 
değildir” diyorlarsa bunu kanıtlamak için hemen 
harekete geçmeliler. Kur’ân diyen herkesi sünnet 
düşmanı ilan edeceklerine, müslüman kültür atla-
sına, tıpkı bir vakitler Endülüslü İmam Şatibi’nin 
kazandırdığı, makâsîdü’ş-şerî’a gibi yepyeni bir 
kavram olan yaşayan sünnet kavramını kazandı-
ran Fazlurrahman’a, minnet borçlarını ödemeli, 
ona rahmet okumalılar.  
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Hüseyin ETİL

İşte Bizim Hikâyemiz:
Küller ve Kemikler

“Dünya çok değişti Yakup, diyorum. Köy çok de-
ğişti. Değişim kaçınılmaz. Tamam... Her şey deği-
şirken ben değişmedim. Kötü olan bu. Büyüyeme-
dim. Çocuklarım bile benden önce büyüdüler. Düş 
çocuğu olarak kaldım, düş çocuğu olarak... Mate-
matik çocuğu olamadık bir türlü. Çağdaş dünya 
tükürüp atacak sizi. Belki bu hazin sonu yaşıyo-
ruz da (daha doğrusu yaşıyorum da) farkında de-
ğilim. Köyümde, herkes gibi bir iş tutup evimin 
nafakasını kazanmak, kısa yoldan küçük de olsa 
bir köşeyi dönmenin yolunu aramak varken ben, 
Beyoğlu’nun ara sokaklarında yapımcı peşinde ko-
şuyorum. Taksim’de, tramvay durağında, bir gece 
yarısı cebimdeki kurumuş bir simit parçasını diş-
lerken, koltuğumun altındaki senin öyküne yasla-
nıp ısınmaya çalışıyorum.”

Ahmet Uluçay

“Şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin
Kaypak ilgilerin insanı, zarif ihanetlerin.”
İsmet Özel
Başımıza büyük bir felaket geldi, köyümüzden 

edildik. (Yaşadığımız felaketi kimseye anlatabilece-
ğimizi sanmıyorum, bu bir olgu değil çünkü. An-
cak tanıkları bilebilir, duyabilir, hissedebilir.) Ne-
rede olduğumuzu, kim olduğumuzu bil (e)miyo-
ruz. Yerimiz yurdumuz kalmadı geride. Ne yapa-
cağımızı bilemez olduk. Köksüzleştik. Tıpkı ölüm 
orucundaki bir bedenin zihnini kaybettiği anda-
ki gibi evvel zamanı sayıklayıp durmaktayız. Ço-
cukluğumuzun dağlarını, koyunlarını, civar köyle-
rini, havasını, suyunu, hayırlarını, ovalarını ve on-

ların isimlerini, çalılıklarını, çırpılarını, hendekle-
rini, söğüt gölgelerini, hayvanlarını, kuşlarını, otla-
rını, topraklarını, gök göğünü, sabahlarını, akşam-
larını... Şimdi hepsi uzak düşler. Geçmişte ne ya-
şadıysak dilimizde ve ruhumuzda izleri kaldı. Sa-
yıklayıp duruyoruz, evet, bir çoğu böyle algılıyor 
bizi. Bir dünyadan başka bir dünyaya atılmışlığın 
tüm halleri üzerimizde; çığlık, ağlama, şaşkınlık, 
çaresizlik, bir-başınalık, yurtsuzluk, sıla özlemi ve 
saire diye uzayıp gidiyor modlarımız. Tüm bunlar 
eski köyden yeni kente göçmenin göçerttikleri; bu 
duygular doğum lekeleri misali kaldılar içimizde. 
Yok olmuyorlar, içimize, taa en derinlere gömülü-
yorlar. Yaralanmış bir beden taşıyoruz. Bedenimi-
ze kazınmış izler, dilimizde eski bir dil, kimsenin 
anlamadığı bir barbarlıkta, belki komiklikte. Yay-
dırıbya öyküleri misal. Uzmanların söylediği gibi 
düzeltilmesi gereken eksikliklerimiz olmalı bunlar. 
(Uğradığım kinayeler bön ve berbat.) “Düzeltme”, 
“budama” niyetleri yok aslında, dertleri öldürmek. 
Kendi aralarında konuşurlarken duydum; köylüle-
ri öldürmeye bahane arıyorlardı. Ve sonrasında; 

Sonra öldün, sonra ıslıkladılar seni 
gösterişsiz tabutunu yuhaladılar 
lahana yaprakları attılar sana 
sonradan görme tombul ortayaşlılar 
semiz, genç burjuvalar seni 
tepeden tırnağa fermuarladı
akşam gezmesine çıkan emekliler bile 
duygusuzca silkeledi üzerlerinden 
senin gözyaşlarını 

Ahmet Uluçay’ın Küller ve Kemikler’inde kendi öykü-
mü, kendi küllerimi ve kemiklerimi gördüğüm bir kitap diyebi-
lirim. Yazar, ölmeden hemen önce yazmış olmalı. Bu metin 
ancak ölüm döşeğinde yazılabilir. Biz köylüler için bu kent 
ölüm döşeğinden başka bir şey değil. Anlatılan benim hikâyem.
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Bu Dünyada En Az İki Kere Ölmek

Kentte açlık çektik, bir deri bir kemik kaldık, 
etlerimiz koktu. Bizi evlerine sokacak kadar de-
ğerli bulmadılar. Köyünü arkada bırakarak kentte 
göçenler bu dünyada en az iki kere ölüyorlar; biri 
sembolik diğeri biyolojik. İnsan ne de olsa sembo-
lik bir varlık. Sembolik ölümlerine neden olan şey 
kendi dünyalarının, içinde doğdukları toplumsal-
simgesel yapının dışına atılmaları. Oradaki varolu-
şumuzu hiçbir biçimde yeniden üretemedik; ne di-
limizi, ne dinimizi, ne inançlarımızı, ne kültürü-
müzü ne de başka bir şeyimizi. Tin kemiksiz, ruh 
bedensiz kaldı. Ne küllerimizden yeniden doğaca-
ğız ne de kemiklerimiz yeniden etlenecek. Dün-
ya sürgünümüz artık bütünüyle bir yazgıya dön-
dü. Hayalet gibi şehrin üzerinde dolaşıyoruz. “Şe-
hir, bu sürgün yeri, bu pıtraklı diyar” denildiği gibi 
küs kaldık. Tütmesi gereken ocak çok ama çok öte-
lerde artık. 

Tartılar değişince bir dünyanın uluları başka 
bir dünyanın cüceleri haline geliyor, bunu öğren-
miş olduk. Cetveller eski cetveller değil, biz de bo-
yumuzun ölçüsünü ziyadesiyle aldık. Dünyanın 
kaç bucak olduğunu öğrendik. Ne yapalım, onla-
rın yeni jenerasyonlar gördüğü yerde biz dejene-
rasyonlar görüyoruz. Güldür güldür akan çayları-
mızın yanıbaşına kurulu köylerimizden sürülerek 
lağım suları üzerine yükselen kentlerde yaşamaya 
mecbur bırakıldık. Bu bir günahın bedeli olmalı. 
Ne oldu da büyük bir felaket bizi vurdu? Ataları-
mızın uyarılarına kulak asmadık da ondan; külle-
re ve kemiklere işedik ve akabinde çarpıldık. Allah 
bizi taş kıldı adeta. Dünyasız kaldık. “İnsanın dün-
yası vardır, taşın ise dünyası yoktur” demiş bir dü-
şünür. Buradaki ifadeler kendi zamanını yaşayan 
kentli açısından romantik sözler. Biliyoruz, roman-
tik ifadeler ve bizler de tipik bir romantiğiz. Ne var 
bunda. Postmodern evrede herkesin hikâyesi var 
da, neden bizim yok! 

Ahmet Uluçay’ın Küller ve Kemikler isimli se-
naryosunu okuyorum. Senaryo olduğuna bakma-
yın, tamamen oto-biyografik bir eser. İyi ki de öyle. 
Uzun bir zamandır kendimi kaptırarak, deyim ye-
rindeyse içinde kaybolarak okuğum bir metin ol-
mamıştı. Göğsüm inip kalkarak okudum Küller ve 
Kemikler’i. Bu nedenle, belli bir mesafeden baka-
madığım, okurken kendi öykümü, kendi küllerimi 
ve kemiklerimi gördüğüm bir kitap diyebilirim. 
Yazar, ölmeden hemen önce yazmış olmalı. Bu me-
tin ancak ölüm döşeğinde yazılabilir. Biz köylüler 
için bu kent ölüm döşeğinden başka bir şey değil. 
Anlatılan benim hikâyem. Ne büyük bir mesajı var 
ne batılı metinlere referanslar içeriyor ne de in-
sanlığı ilgilendiren evrensel bir sorun ele alınıyor. 
Sıradan insa-nın sıradan yaşamından öte bir şey 
yok, hepsi bu kadar. Aydının yalnızlığı ya da insan 
ruhunun kanalizasyonlarında libido avcılıkları da 
yok. Hayata geçimlik bakan Anadolu köylüsünün 
çöküş anlatısı; bağıra çağıra değil, sessizce bir kay-
bediş hikâyesi. Tutunamayanların öyküsü olduğu-
nu sanmıyorum, o daha çok kentliyi çağrıştırıyor 
bana. Hiçbir şey diri diri ölmek kadar dehşetli ola-
maz. Bu bir alacakaranlık anlatısı, şafaksız bir ge-
ceye açılıyoruz. Sessiz çığlık derler ya, o cinsten bir 
kitap. Onun suskunluğunda, kendi içine kapan-
mışlığında dilin asla üstlemeyeceği bir felaket yat-
maktadır. Onun çığlığı köylünün öldürülmesinedir 
ve bu ölümü dil anlatamaz. Bu nedenle en sonun-
da söz bitiyor, sessiz bir çığlıkla, suskunlukla karşı 
karşıya kalıyoruz. Konuşulamayan şey karşısında 
susuyoruz. Başka bir etik tavır bize bırakmadınız; 
melankoli kaderimiz oldu. Mataramızda tuzlu suy-
la yola koyulduk: “İşim bitti artık burada, ocağım 
yok/uzun yola çıkmaya hüküm giydim”

İnsan-oluş dünyada yer tutmaktır. Yersizleşen-
lerin insan-oluşlarının iptal edilmesi boşuna değil. 
Dünyamız yıkılıyor ve yok oluyoruz, eş deyişle 
yerle yeksan oluyoruz. Yaşadığımız, deneyimledi-
ğimiz bizim “mekânımız” değil “yerimiz”dir. Yer 
kaydedilmiş, simgeselleşmiş anlam alanıdır. Yer, 
bir tecrübedir, deneyimdir, hikâyedir. “Köy”ün ve 
“köylü” oluşun sembolik anlamı budur. Hikâyemiz 
yoksa şayet yersizleştirildiğimiz ve dolayısıyla 
yok-sayıldığımız içindir. Oradaki köy artık orada 
da yok... Köylülerin hikâyesi kamusal bir mesele 
olmaktan çıktı. Kimseyle dertlerimizi konuşamı-
yoruz. O kadar uzak. O kadar yabancı. Kendi bi-
yografimizden başka bir sığınacağımız kuytuluk 
kalmadı. Dışarısı bize kapalı, anılarımıza hapse-
dildik. Dilimiz kesiliyor, suskunlaşıyoruz. Kime ne 
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anlatacaksın ki. Eğer köylü bir tecrübeniz yoksa 
sizde köylülerin hikâyesini duyacak kulak da yok-
tur. Ağıldan gelmiş, koyunların yatsı bakımlarını 
yapmış bir çocuğu hele, kim anlayabilir zamanı-
mızda. Kirlenmemiş güzelim Yakup’un yolculuk-
larını, düşlerini kim dinleyecek. Kim duyacak 
Uluçay’ı! Marco Polo şöyle diyordu: Anlatıya yön 
veren ses değil kulaktır. Ve Zerdüşt ona şu sözü 
ekliyordu: Birşey bize yaşantı yoluyla açık değil-
se onu duyacak kulakta yoktur bizde. Heidegger 
insanın en ontolojik organının kulak olduğunu 
söylemesi boşuna değil. Küller ve Kemikler, her-
kese (kamuya) seslenmiyor, bazılarımıza saklıyor 
sözlerini. Bazılarımız, patikalarda yürümüş küçü-
cük, eski bir kabile. Ya da içimizde sakladığımız 
çocukluğumuz. Uluçay, koskoca kentte bir başına, 
konuşabileceği kimse yok, kendi kendisiyle söyle-
şiyor sadece. İçinde kalan çocukla, çocukluğuyla. 
Köyden çıkmayıp tertemiz kalan Yakup’la. Değiş-
meye, bozulmaya direnen o çocuk imgesi. Ve ço-
cuksu düşler; hiçbir gerçeğin tüketemeyeceği o 
çocuksu düşler. O çocukta gidince boğucu bir yal-
nızlık içinde kalıyoruz. Herşeye rağmen Uluçay’ın 
çabasında bir “iz” bırakmak, içinde taşıdıklarını, 
bedeninde tuttuklarını hiç olmazsa sembolik düz-
leme kazımak arzusu yatmaktadır. Hepimiz gibi o 
da bilinmek, tanınmak, yaşadığına birilerinin tanık 
olmasını istedi. Bizim köyden bir şair arkadaşım, 
uzunca zamandır bir roman üzerine çalışıyordu. 
Romanını bitirdi ve bastıracak yayınevi bulamıyor. 
“Neden ısrar ediyorsun” diye sorduğumda “sadece 
bilinmek istedim” diye cevap verdi. Ona da Kül-
ler ve Kemikler’i okumasını söyledim. Anlatılan 
onun da hikâyesiydi. Bu köylülerin özel meselesi, 
bunu kamusallaştırmak, yayınlamak (public-aiton) 
mümkün değil. Bizim hikâyemizi basmazlar. Bin 
dereden su getirirler, her işimizi yokuşa sürerler de 
yine de basmazlar. Bize her gün birisinin cebimiz-
de kırk gün yumurta taşıttığını öğrenemedin mi 
şairim... Halbuki Yakup bizi uyarıyordu; “yaban-
cısın anla artık, seni aralarına almak istemiyorlar.” 
Birlikte okuyalım bak, bir film çekebilmek için 
aşındırmadığı kapı kalmayan ve bunun sonucunda 
sağlığını yitiren Ahmet Uluçay ne yazmış: “Biz az 
gelişmiş ülkenin gelişmemiş çocuklarıyız. Sinema 
bizim harcımız değilmiş gibi geliyor bana. Sinema, 
bu az gelişmiş ülkenin çok gelişmiş çocuklarının 
harcı. Hem bizim öykümüz kimi ilgilendirir, dü-
şünsene?” Çapa yapan kadınlar değil, kadınların 
libidinal ekonomisi ilgilendiriyor kentlimizi. 

Yabancı Ellerde Çitilenmekten Korunmak İçin

Dünyanın bize nasıl gözüktüğü kimsenin umu-
runda değil. Yaşayan her canlı bir bakış açısına sa-
hiptir denir. Ancak öldürülen köylüler yaşamın dı-
şında oldukları için bakış açısına sahip oldukları 
düşünülemez. Taşın bakış açısı yoktur. Bakış açısı 
olmayanın çerçevesi de olmaz, sineması da. Senin 
hikâyeni kimse görmek, izlemek istemiyor Yakup. 
“Bir gün bir sinemamız olur. Bu kirlenmiş, bu sev-
mediğimiz dünyayı çerçevemizin dışına hapsedebi-
liriz” diye boşuna ümit ediyorsun. Tesellimiz olsun 
istiyorsun değil mi, imgelerle yaşamak isteyen, ger-
çeklerle yüzleşmekten kaçan bir çocuk kalmak isti-
yorsun, biliyorum, ben de öyleyim çünkü. Geçmi-
şe ait imgeler, anılar, düşler parçalanmış dünyamız-
dan elimizde kalan kırıntılardan başka bir şey de-
ğil, bize kalan onlara tutunup yaşamak. Şair’in de-
diği gibi; yabancı ellerde çitilenmekten korunmak 
için, sıvaydım kendime kendi ellerimle.” Bu açıdan 
ana rahmine tutunan ceninden farkımız yok. Ve fa-
kat, yine de içimden birisi haykırıyor;

Tam düşecekken tutuntuğum tuğlayı kendime 
rabb bellemeyeceğim

Razı değilim beni tanımayan tarihe
Beni sinesine sarmayan tabiattan rıza dilenme-

yeceğim

Bizim hikâyemizin hikâyeden sayılmadığı bir 
hal var. Bu hal kesinlikle bir iktidar ilişkisini ima 
ediyor. Bazılarının hikâyesi anlatılmaya değer gö-

Küller ve Kemikler, herkese (kamuya) ses-
lenmiyor, bazılarımıza saklıyor sözlerini. 
Bazılarımız, patikalarda yürümüş küçü-
cük, eski bir kabile. Ya da içimizde sak-
ladığımız çocukluğumuz. Uluçay, kos-
koca kentte bir başına, konuşabileceği 
kimse yok, kendi kendisiyle söyleşiyor 
sadece. İçinde kalan çocukla, çocuklu-
ğuyla. Köyden çıkmayıp tertemiz kalan 
Yakup’la. Değişmeye, bozulmaya dire-
nen o çocuk imgesi. Ve çocuksu düşler; 
hiçbir gerçeğin tüketemeyeceği o çocuk-
su düşler. O çocukta gidince boğucu bir 
yalnızlık içinde kalıyoruz.
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rülmediği açık. Bu zihniyet 
zımnen bizim tarihimizin ol-
madığını varsayıyor. “Story”si 
olmayanların “hi-story”si de 
olamazdı galiba. Ya da bizi ta-
rihin dışına itmeye çalışıyor-
lardı böylece. Yaşadıklarımı-
zı hikâyeden saymamalarının 
başka ne anlamı olabilirdi ki. 
Kentli için biz köylüler doğa-
nın parçasıyız, tarihin, kültü-
rün parçası değiliz. Bu insan-
lar, belki de bizi insan olarak 
bile görmüyorlardı. Galiba, 
yersizlerin dünyası da, dene-
yimi de, hikâyesi de, tarihi de 
yoktur. Bu yok-sayılma şehre 
göçtüğünde Uluçay’ın en çok 
karşılaştığı durum. Küller ve 
Kemikler’den bunu anlıyoruz. 
Sinema dünyasının egemen-
lerinin filtrelerinden bir tür-
lü geçememiş hep aşağı düş-
müş. Mesele egemen olmak 
değil kuşkusuz. Sorun sadece 
kendi hikâyeni anlatabilmek. 
Açık olan şu ki, Ahmet Uluçay, kentli kulaklara uy-
gun bir ağız değil. Bu konuda tecrübesi şüphe gö-
türmez Marco Polo haklı: “Sen ne anlatırsan anlat 
onlar kendi anlattıkları yerden duyacaklardır.” An-
lamların, değerlerin dağıtımında payımıza pek bir 
şey düşmedi. Uluçay da paysızlık konumundan 
payını oldukça fazla almışa benziyor. Neden öy-
kümüzün kamusallaşamaz oluşunun cevabı bura-
da gizli sanırım. Sorun iletişim sorunu değil, me-
sele bizim iddiamızın iddia sayılmaması. İddiamız 
kalmadı. Mübdei olmaktan çıktık. Sesimizin du-
yulmamasının, varlığımızın görülmemesinin nede-
ni bu olsa gerek. Bu nedenle bizi kamusal alanları-
na almayıp, kamusallığın dışına atıyorlar. Önce sta-
tüsüz bırakıp çıplak insan haline getiriyorlar, son-
ra da köylüleri öldürme planları yapıyorlar. Orta-
da bir iletişim kazası yok, derinden yaşanan dün-
ya krizi var. Yerde gizli olan dünyamız çözündürü-
lüyor. Diktiğimiz güzel elbiseler sökülüyor, çıplak 
kalıyoruz. Boş bir levhayız artık. Bomboş, bembe-
yaz bir sayfayla yüzyüze geliyoruz. Anlamlarımız, 
değerlerimiz, dilimiz hunharca parçalanıyor, öyle-
ce kalakalıyoruz. Utanıyoruz, çünkü çıplağız. Üze-
rimizi örten anlam sistemimiz çekip alındı. Hay-
vanlar gibi çıplak kaldık. Mezarlıkları şehirlerden 

uzaklaştıran modern insan, 
böylelikle ölüleri ve ölümü 
de kendinden uzaklaştırıyor. 

Umudu ilkeselleştirsek ne 
olacak. Umutsuz olmak için 
yeterince nedenimiz varken 
üstelik. Seni saymıyorlar. Yok 
olan bir şeyi neden saysınlar 
ki. Sana neden saygı duysun-
lar. Filmini asla çekemeyece-
ğimiz öyküler bunlar. Eski-
den kalma, kalıntı, hurdalık 
yaşantılar. Hayatın ritminin 
çok gerisinde. Söylemeliyiz, 
geri kaldık ve bizim inandığı-
mız değerler şimdi para etmi-
yor. Ama Allah’tan ki o yerle-
re dair anılarımız, hatıraları-
mız var. Uluçay yazarak, şan-
sı yaver giderse filmini çeke-
rek, biz de okuyarak veya iz-
leyerek onları hatırlıyoruz. 
“Nasıl olsa değiştiremiyoruz 
hayatın akışını. Bütün yitik-
lerimiz öykülerde yaşayabi-
lir.” Yazma veyahut anlatma 

hatırlama biçimi, onları şimdi de temsil etme, ye-
niden varetme tarzıdır. Öyküler, kimliğini bir çer-
çevede korumak, muhafaza etmek anlamına geli-
yor. Etkisinin hala devam ettiğini, sönümlenmedi-
ğini göstermek istiyoruz belki de. Yakup soruyor 
neden yazıyorsun diye. “Niye yazmayayım ki Ya-
kup. Yazdığım sürece sana kaçıyorum. Sen gözleri-
ni ödünç veriyorsun bana. Öyküler anlatıyor, haya-
tı yaşanılır kılıyorsun. Hayatı çıplak gözle görme-
ye tahammülüm yok. Yalın gerçekle yüzyüze ya-
şayamayacak kadar zayıfım.” Zayıflıklarımız yaza-
mamak, film çekememek için bahane değil elbette, 
eve dönüş için yazmak gerekli: 

Herkesin bahanesi var, senin yok 
günahlı bir gölgenin serinliğinde 
biraz bekleyebilirsin, daha sonra 
burada kalamazsın, başa dönemezsin 
ama dön
(...)
tıpkı Yahudiler gibi 
buraların yerlisi ben değilim.

Yurdumuzu yitirdik. Köyümüz bizim evimizdi. 
Yabancısı olmadığımız, tanıdıklarımızın olduğu bir 

Yurdumuzu yitirdik. 
Köyümüz bizim evimiz-
di. Yabancısı olmadığımız, 
tanıdıklarımızın olduğu bir 
yerdi. Belirsizliklerden azade 
evlerimizi terk edip belirsiz, 
tekinsiz, müphem bu kentle-
re geldik. Eve dair her şeyi-
mizi yitirip de evsiz kalma-
dık mı zaten; ev ekmeği, ev 
hanımı, ev yemeği... Başa 
dönemiyoruz, kimse başa 
dönemedi. O kadar uza-
ğız ki fırlatıldığımız zama-
na... Kentleri kendimizin 
kılamıyoruz, yabancıla-
şıyoruz, köksüzleşiyoruz. 
Davranışlarımız kırık, 
modlarımız kırık.
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yerdi. Belirsizliklerden azade evlerimizi terk edip 
belirsiz, tekinsiz, müphem bu kentlere geldik. Eve 
dair her şeyimizi yitirip de evsiz kalmadık mı za-
ten; ev ekmeği, ev hanımı, ev yemeği... Başa döne-
miyoruz, kimse başa dönemedi. O kadar uzağız ki 
fırlatıldığımız zamana... Kentleri kendimizin kıla-
mıyoruz, yabancılaşıyoruz, köksüzleşiyoruz. Dav-
ranışlarımız kırık, modlarımız kırık. Yabancı bir 
alana itilmiş köylü çocuklarının yaşadığı nesnel so-
runların bedende yarattığı tipik duygulanımlar pa-
radoksal bir görünüm sergiler; heyecan ve kızgın-
lık, başarılı olmak ve kaybolmuşluk, neşe ve hissiz-
lik aynı anda yaşantılanmaktadır. Geçmiş ile şimdi-
nin bölünmüşlüğü “göçenin” bedeninden geçmek-
tedir. Bu nedenle, nostos (eve dönüş) ve algia (öz-
lem) kelimelerinden oluşan nostalji duygusundan 
kendimizi alamayız. Hepimiz nostaljik kişilikleriz. 
Belirli geçmişle kopan bağlar kişiyi belirsiz bir ge-
leceğe doğru sallandırır. Bizler dış dünya ile iç dün-
ya arasında bir gerilim yaşarız, kentliler bunu yaşa-
madığı için bizim ne yaşadıklarımızı bilmezler, bil-
mekte istemezler. 

Kendimizi güvende hissettiğimiz köy odaları-
mız geride kaldı. Kitabı okurken kendimi evimde 
hissettim. Yazarın samimiyeti sıcaklığı içime işledi. 
Epeydir kendimi bu kadar güvende hissetmemiş-
tim. “Dil insanın evidir” diyor Heidegger. İnsanın 
cennetten kovulmasına benzer her doğum. Anne 
ile göbek bağımız kesildikten sonra dilsel bağ rah-
min sıcaklığı yerine geçer ve yuvamız olur. Belli ke-
limelere, adlandırmalara, ünlemlere vb dayalı sem-
bolik yapı sizin dünyanızdır. (Kendi bağlamı için-
de Yakup sıcak, ateşli etten bir varlıktır ve gerçek-
tir. Kentte ise kül ve kemik ve karikatürdür.) Özne 
o dilin içine yerleşir. Küller ve Kemikler’in karak-
teri yabancı kelimelerle değil, kendi dünyasının li-
sanıyla konuşuyor. Onun hikâyesi “çarşı ekmeği” 
adlandırmasını kullananların hikâyesidir. Benliği-
mizin referanslar sistemi modernlerden epey farklı. 
Eski dünyanın anlam haritasını, işaretler sistemini 
çok güzel ifade etmiş Uluçay. Küller ve Kemikler’i 
okuduğumda benliğimin kaynaklarını görüyorum. 
Yazara bende katılıyorum; Yakup’un öyküsü bana 
en yakın öykü. 

“Bizim öykümüz, yitiklerin öyküsü. Biz biraz 
geri kalmışız, ne yapalım? Çıkamadık o köylerden 
bir türlü. Kuramsal kavramsal takılamadık. Mo-
dern dünyaya yüz vermiyorsak, teknoloji karşısın-
da lunapark gezen çocukların şapşallığı yoksa yü-
zümüzde, bu bizim erdemimiz belki. Bu bizim er-
demimiz belki, benim güzel yüzlü çocuğum.” Bi-

zim kaderimizde Yusuf gibi kör kuyulardan çıka-
rak Mısıra sultan olmak yazmıyor. Yakup’un o gü-
zel yüzü yok, silinmiş. Beni öldürme diyen bir yü-
zümüz bile yok. Yakup’un yüzü bir anımsama, ya-
zılan bir öykü, görülen bir düş sadece. Yakup ismi 
sıradan değil, bizi kör kuyulardan çıkaracak adın 
sembolü. Bu düş, yani Yakup’un varlığı Uluçay’ın 
hayata direnebilmesinin yegâne kaynağı olarak açı-
ğa çıkıyor. Bu öyküler Yakup’un öyküleri. O olma-
saydı bu öyküler çıkmazdı. Uluçay’ın özgün dili de 
burada, kendi öyküsünün samimiyetinde. Bunalım 
takıl (a)madı Uluçay. Dahası hiç takılmadı, ken-
di hakikatini dile getirdi sadece. Konformist şeh-
rin insanı gibi hayata dalgınlıkla bakmadı. Kendi 
ölümünü ve kendi hayatını düşündü. Hayatı sayık-
layanları eleştirdi, kendi haline üzüldü. O köyden 
hiç çıkmak istemedi. Yakup’a dediklerinden bunu 
anlıyoruz: “Sen köyünden hiç çıkma. Hep tertemiz 
kal. Çıkarsız dostlukların olsun, kar beyazı aşkla-
rın olsun, ihanet nedir bilmeyen sevgililerin olsun, 
ciğerlerini kurşun ve karbonun kirletmeyeceği ne-
fesin olsun... Yıldızlara bakarak yönünü öğren, ko-
yunların söylesin sana bu kışın nasıl geçeceğini... 
Bırak bizi kendi halimize. Yüksek fikirlerle, felsefe-
lerle, kavramlarla boğulup gidelim, hayatı sayıkla-
yalım Yakup.” Hakikat bilmekle, kültürlü olmakla 
ilgili bir şey değil, aksine hakikat kaygıyla alakalı-
dır, düşünmekle ilgilidir, ayıklıkla irtibatlıdır. Doğ-
ruyu söylemek cesaret gerektirir. 

Dün bizimdi, bugün ve yarın onların. Başka-
laşma zorunluluğu kapıdan içeriye çoktan girdi. O 
çocuk çoktan büyüdü Ahmet abi... Hepimiz köyle-
rimizden çıktık, kentlere göçtük ve kirlendik. Bizi 
Leylekler getirdi, Analarımız büyüttü, Akbabalar 
ise yedi bitirdi. Ne diyelim; onlar ermiş muradına 
biz çıkmasakta olur kerevetine... Son sözün sahibi 
Şair’le bitirelim:

Ogün bugün, şehri dünyanın üstüne kapatıp bı-
raktım 

kapattım gümüş maşrapayla yaralanmış ağzımı 
ham elmalar yemekten göveren dudaklarım 
mırıldanmasın şehrin mutantan ve kibirli ağrı-

sını. 
Azıcık gece alayım yanıma yalnız 
serçelerin uykusuna yetecek kadar gece 
böcekler için rutubet 
örümcekler için kuytu 
biraz da sabah sisi 
yabani güvercin kanatları renginde 
biz artık bunlar olarak gidiyoruz 
eylesin neyleyecekse şehrin insanı... 
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  ED-DİN’İN İNANÇ ESASLARINA YAKLAŞIM 

Erkam KUŞÇU

ED-DİN’İN İNANÇ 
ESASLARINA YAKLAŞIM
Yazarımızın da vurguladığı gibi tahkik üzerine kurulu bir inanı-
şın kültürde, siyasette, ekonomide ortak ve bütünsel bir aklı yaka-
laması gerekir ki bu inanış teması asıl anlamını kazanmış 
olsun.  İşgal, sömürü vs. tüm problemlerimiz bir yana üstüne üst-
lük bir de yeni bir kuşatma biçimi olan modernite ve postmoder-
nite süreçlerinin kültürel dayatmalarının ceremesini çekmekteyizdir.

beşeri tecrübesiyle bilim yolunda 
faydalı ve zararlı olanı tespit 
edebilir. Dolayısıyla müşahede 
ve tecrübelerimiz sonucu demek 
olan bilim ışığında hareket et-
mek, bizim için vazgeçilmez te-
mek hareket noktası olmalıdır. 
Nitekim insani dinin emir ve 
yasaklarındaki fayda ve zararı, 
dolayısıyla hikmeti de ancak bu 
yolla kavrayabilir. Aksi halde 
neyin bir hikmete binaen emre-
dildiği veya yasaklandığını tespit 
asla mümkün olmayacaktır. Dini 
yorumlama içtihatta da hareket 
noktası, hep bu espri içinde ol-
maya çalışmaktır. Yoksa içtiha-
dın ve dini işlerde kıyasın hiçbir 
anlamı kalmaz. Bu nokta eserin 
içeriğini anlamamız açısından 
önemli gibi gözüküyor. Zira biz-
ler için meseleyi; yaşantıda dinin 
verileri ile mantığın uyuşması ve 
tahkike dayalı bir inanç yapısı 
üzerine inşa edilmiş inananlar 
cemaati oluşturma gayreti içeri-
sinde ele almak çok değerli bir 
uğraş olarak gözükmektedir. 
Din bizatihi vakıayı ele almaya, 
onun üzerinden tüm kurumsal 
değerlerini inşaya çalışmaktadır. 
Bunun siyasal, sosyal, ekono-
mik, kültürel tüm yansımalarını 

D inin hayata taalluk eden ve 
özünde kendi kaidelerini 

oluşturan inançların modern dö-
nem içerisinde uğradığı “anlam 
kayıplarına” karşı yeni bir yakla-
şım metodu geliştirme çabası içe-
risinde 2. baskısını Ocak 2013’te 
yapan önemli bir çalışma; İnanç 
Esaslarını Temellendirme Soru-
nu. Osman Karadeniz’e ait olan 
ve M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı 
Yayınları tarafından yayımlanan 
eser, meseleyi; özellikle bilimsel 
gelişmeler çağı ardındansa bilgi 
çağı olarak adlandırabileceğimiz 
dönemlerde, dinin kendine has 
kaidelerini ifade etme problemi-
miz çerçevesinde ele alıyor. 

Bilim, İlim ve Değişen Gerçeklik 
Algısı

Kitabın içeriği açısından ön-
celiğin inançların temellendiril-
mesi yoluyla doğru bilgi sahibi 
inanan ile taklide dayalı inanç 
sahibi arasındaki farkı ortaya 
koymak olduğunu belirtelim. 
Böyle bir amaç ile yazılan kitabın 
günümüzün doğruluk değer-
lerine ve belirleyicilerine karşı 
takındığı tavır eserin ilerleyişi 
ve anlaşılması açısından büyük 
önem arz etmektedir. 

Bilim ve ilim arasında ki fark 
bu noktadan bakıldığında eseri-
mizin içeriğinde büyük bir değer 
barındırıyor. Öyleyse bilim nedir 
ve neyimiz olur? Bilimin formu-
nu anlamak niçin değerlidir? 
İlerleyen kısımlarda detaylan-
dırmaya çalışacağımız bu sorular 
aslında kitapta sıkça anılmakta-
dır. Bir dinin ilahi, dolayısıyla 
hak olup olmadığı, onun bilimsel 
verilere, akla-mantığa ve felsefi 
ilkelere uygunluğuna; en azından 
bu ilke ve verilere zıt düşmeme-
sine bağlıdır. Çünkü ilahi dinler, 
aynı zamanda bilimin konusu 
olan etrafımızdaki kâinatı yara-
tan ve doğru ile yanlış belirleme 
gücüne sahip aklı bizlere bahşe-
den Allah tarafından gönderilen 
dinlerdir. Alıntıladığımız kısım-
dan da anlaşılacağı üzere yazarı-
mızın belki de günümüzün şart-
ları gereği, temellendirme ölçütü 
olarak bilimsel veri ve gerçekleri 
baz aldığı anlaşılacaktır. Peki, 
burada ayırt edilmesi gereken 
bir nokta teknoloji ile bilimin 
farkı değil midir? Genellikle ka-
rıştırılan bu iki kavramın ayırt 
edilmesi için metot ve esas açı-
sından her ikisinin de incelen-
mesi gerekmektedir. İnsan ancak 
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İslâm tarihinde görmekteyizdir. 
Ne yazık ki son dönem “ilahiya-
tın” kaybettiği perspektif sanki 
biraz buralarda yatmaktadır. Bu 
temel espri, dinin, değişen hayat 
şartlarına uyum sağlaması ve bu 
açıdan beşeriyetin ihtiyaçlarına 
cevap verme elastikiyetini sağla-
maktadır. 

Bu açıdan bakıldığında bilim 
bilgi üreten, teknoloji ise ürün 
ortaya koyandır. Yani bizlerin 
hayatını kolaylaştıran bilim de-
ğil teknolojidir. Bilim kişiler için 
olayları açıklamaya çalışır. Tek-
noloji ise, doğayı insanların iş-
lerini kolaylaştıracak şekilde dü-
zenleme işidir.1 İlim, tüm bun-
lardan farklı olarak nakde dayalı 
bir metottur. Nakde dayalı oluşu 
akli ve mantıki sorgulamalardan 
beri olduğu anlamına gelmez. 
Zaten kelam, fıkıh gibi ilimlerin 
usulü bunun üzerine kuruludur.

İlahiyat Meseleleri

Osman Karadeniz’in mesele-
yi ele alırken belirlediği ana ek-
sene değinmiştik. Bu mevzunun 
tercih edilmesindeki kaygının 
değerli olduğunu da söylemiş-
tik. Peki, meseleye yaklaşımda 
özellikle bilimin mahiyeti nokta-
sında neler söyleyebiliriz? Müs-
lümanların düşünce evreninde 
özellikle Sanayi Devrimi’nden 
sonra bilim ve türevleri hakkın-
daki izlenim olumsuzdur. İslâm 
coğrafyasının geri kalmışlığı-
nın bilimsel buluşlar noktasın-
daki eksiklikten kaynaklandığı 
yönünde hâkim bir görüşte var-
dır. (Burada az önce değindiği-
miz bilim ile teknoloji arasında-
ki fark tekrardan su üstüne çık-
maktadır. Bu bağlamda aslın-
da tartışılan şeyin biraz sapmaya 
maruz kaldığını söyleyebiliriz.) 
İlk dönem İslâmcı düşünürleri 

bu tezi savunmuşlar İslâm’ın bi-
limsel gelişmelere kapalı bir din 
olmadığını aksine bunları des-
tekleyen bir din olduğunu söyle-
mişlerdir. (Bu noktada Renan ile 
Afgani arasındaki tartışma hatır-
lanabilir.) İlk dönemki tartışma-
lar değerlendirmeye alındığın-
da bu tezin dönemi açısında ileri 
bir tez olduğu görüşündeyiz. Bu 
günden bakarak insafsızca yo-
rumlar yapmanın yanlış olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu açıdan bel-
ki de eleştirel yaklaşabileceğimiz 
husus üslup meselesidir. 

Batı medeniyetinin sömür-
ge alaylarıyla İslâm toprakları-
nı işgale kalktığı bir dönemde 
savunmacı tarafta olan İslâmcı 
düşünürler yer yer biraz muğ-
lak ifadelere ve sakınan tavırla-
ra bürünmüş olabilirler. Bu du-
rum bugün için geçerliliği koru-
makta mıdır? Hala batının ahlakı 
ve bilimi arasında bir yerde mi-
yiz? Kitapta yazarımızın bilimin 
ne’liği üzerine kesin ifadelerle 
düşüncelerini aktardığını söyle-
mek zor. Bilim için, yalnızca in-
sanlığın ortak birikimi deyip ge-
çemeyeceğimiz bir durumun söz 
konusu olduğunu rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Bilim insan merkezli 
ve dünyayı yönlendirmek amacı-
nı taşıyan kültürlerde yetişebilir. 
Evreni bütünlüğü içerisinde, bir-
birinden ayrılmaz parçalar halin-
de algılayan ve insanın bu dün-
yadaki görevinin dünya ile uyum 
içinde yaşamak olduğunu düşü-
nen kültürler bilimin gelişmesi 
için uygun kültürler ve ortamlar 
değildir. Bilim, insanın dünya-
yı istediği gibi kullanabileceğine 
inanan hümanist/insancıl anlayı-
şın devamıdır.2 Bu tespitler sonra 
demek değildir ki bilimin ortaya 
koyduğu gerçeklikler dini tema-
lı düşüncelerin fikri altyapılarıy-
la taban tabana zıt bir konum-

dadır. Ancak bilimin elverişli ol-
duğu düşünsel zeminin kendisi-
nin neşet ettiği zemin olduğu da 
vurgulanmalıdır diye düşünüyo-
ruz. Zira bilimde bir kurumdur. 
Kurumların işlevleri yalnızca ya-
pıp ettikleri araştırmalarla sınır-
lı değildir… Dinin, günün şart-
larına uygun cevaplar üretebil-
mesi noktası İslâm’ın pratikte-
ki geçerliliğinin en önemli kanıtı 
olan sünnet bahsinde yazarımı-
zın konu dâhili olarak görmediği 
veya izaha ihtiyaç duymadığı bir 
nokta olarak biraz boşlukta kal-
dığını da ekleyebiliriz. 

Son bir husus olarak; kitabın 
mesele edindiği hususta özellik-
le sosyal bilimler diyebileceği-
miz sosyoloji ve siyaset üzerine 
değinilerin eksikliğini de vurgu-
lamak lazımdır. Yazarımızın da 
vurguladığı gibi tahkik üzerine 
kurulu bir inanışın kültürde, si-
yasette, ekonomide ortak ve bü-
tünsel bir aklı yakalaması gerekir 
ki bu inanış teması asıl anlamı-
nı kazanmış olsun. İslâm coğraf-
yasının on dokuzuncu yüzyıldan 
bu yana çok sıkıntılı süreçlerden 
geçtiği aşikârdır. İşgal, sömürü 
vs. tüm problemlerimiz bir yana 
üstüne üstlük bir de yeni bir ku-
şatma biçimi olan modernite ve 
postmodernite süreçlerinin kül-
türel dayatmalarının ceremesi-
nin çekmekteyizdir. Ne yazık 
ki ilahiyat camiasının proble-
me dair ciddi bir şey sunduğunu 
söylemek zor. Neyse ki bu çalış-
manın biraz akademik alan içeri-
sinde de kalsa önemli bir boşlu-
ğun ilk adımlarını attığını ekle-

yebiliriz. 

Dipnotlar
1 Bacanlı Hasan, Bilgi Psikolojisi 

Denemesi, Açılım Kitap, İstanbul, 
2015, s. 77.

2 A.g.e. sf.94
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Şaban ÖZ

Aslında Ne Oldu?
Biten Dostluk muydu?
Yalnız bir çağrıda bulunuyorum ilgili şahsa;  Buyurun ve üç profesörün 
hakem raporlarını yayınlayın! Sizin de kabul ettiğiniz, şahitliklerine 
güven deklare ettiğiniz üç İslâm tarihçisinin raporlarını!  Bütün Türkiye 
bilsin, kim ilim yapmış kim nobranlık yapmış? Bütün Türkiye bilsin, kimin 
ne dediğini kimin ne yaptığını? Demedik mi kitabı konuşacağız diye?…

Umran dergisinin Eylül 2014 
tarihli 241. sayısında ilgili yaza-
rın şahsım hakkında hakaret-
lerinin yer aldığı metinde işin 
daha garipleri vardı; örneğin 
benim de kitaplarımın basıldı-
ğı (o dönemde) Ankara Okulu 
Yayınları’na kitaplarımı bastırdı-
ğını söylüyordu. [Ankara Okulu 
Yayınları’ndan tanıyanlar bizzat, 
tanımayanlar arayıp sorabilirler, 
kitaplarımı kimin bastırıp bastır-
madığını. Veya şunu kendi kendi-
nize sorabilirsiniz madem birinci 
baskıyı o yaptırdı ikinci baskılara 
neden mani olmadı gibi. Hatta 
sadece Ankara Okulu’nu değil, 
Çizgi Yayınları’ndan Ömer beyi 
arayın mesela. İslâm Tarihi kita-
bını veya Elçi’yi o söylediği için 
mi bastırıp bastırmadığını sorun! 
Hatta yetinmeyin; ircica (İSAR 
Vakfı), İz Yayınları, Koridor Yay., 
Gündüz Yay., İlahiyat Yay., Mana 
Yay., Neva Yay…. Onları da ara-
yın ‘Şaban Öz’ün kitaplarını size 
kim bastırtıyor?’ diye]. Öyle ki 
henüz yayımlanmamış romanım 
Elçi bile gündeme geliyor, siyer 
yazamadığım onun romanını 
yazabildiğim gibi… dediğim gibi 
geçiyoruz efendim. 

Metinde beni piyasaya tanıt-
tığını, konferanslar için ismimi 
verdiğini söylüyordu. Piyasadan 
kastının ne olduğunu bilmiyo-
rum ama şayet İslâm tarihçileri 
ise kendisinin tanıştırdığı bir tane 
İslâm Tarihi hocası söylesin! Veya 
biri çıksın desin ki, ‘Ben Şaban 
Öz’ü onun sayesinde tanıdım!’ Ha 
diyelim ki, tanıştırdı... Hangimizi 
birileri birilerine tanıştırmadı 
ki? Ama ben iddia ediyorum... 
Biri beni onunla tanıdığını iddia 
etsin... 

Konferans meselesi ise tam bir 
komedi! Verdiğim bütün konfe-
rans sayısı bir elin parmaklarına 
ulaşmıyor bile (Kahramanmaraş 
Türk Ocakları-3, buradaki arka-

M alumunuz; Mehmet Azimli 
Siyeri Farklı Okumak isimli 

bir kitap yazmıştı. Hatta bu baş-
lıkla ülkenin birçok yerinde kon-
feranslar vermiş ve bu konferans-
larında kitabına reddiye yazılma-
dığını, bilmem şu kadar İslâm 
tarihçisi var, buyursunlar cevap 
versinler (mealen) yollu sık sık 
çağrıda bulunuyordu. Hasbe’l-
kader ilgili alanda kalem oynatan 
biri olarak kitabın özellikle aka-
demik çevrelerdeki (genç akade-
misyenler) yansımalarını görün-
ce, Farklı Siyer’i Okumak -Bir 
Siyer Eleştirisinin Eleştirisi- isim-
li reddiyeyi yazdım (Şubat 2014). 
Mayıs ayında bir arkadaşın tele-
fonuyla birlikte ilgili şahsın kendi 
facebook hesabından “dostluğun 
bitişi” isimli oldukça uzun bir 
metin yazdığı haberini aldım. 

İlgili şahıs, o metinde şah-
sım hakkında yeni yetmelikten 
tutun da nobranlığa, cami duva-
rına bulmayı kafama koyma-
ya hatta damarsızlığa kadar son 
derece yakışıksız, ağza alınmaya-
cak hakaretleri sıralıyordu. Hatta 
bununla da yetinmiyor; aramızda 
geçen özel sohbetleri de anlatıyor, 
ilgili ilgisiz birçok konuyu sıralı-
yordu. Benim Fenerbahçeliliğime 

kadar yer verdiğini söyleyeyim de 
gerisini siz tamamlayın. Bu yazı 
5 Mayıs 2014’te yazılıyordu. Bu 
yazının yayımı ile beraber yolda 
görsem tanımayacağım onlar-
ca (esasen yüzlerce) kişi haka-
ret yarışına giriyor, edilen küfür-
ler, hakaretler birbirini tamamlı-
yordu. Aralarında öyle meşhur-
ları, öyle Kur’ân Müslüman’ı (!) 
vardı ki, ne siz sorun ne de ben 
söyleyeyim. Hatta ilahiyat cami-
asında ömür billah tanışmadı-
ğım/tanımadığım doçentler, prof-
lar mesajlar yağdırıyor, hakaretler 
sıralıyorlardı. Âcizane tek parag-
raflık bir metin yazdım ve kita-
bın konuşulması gerektiğini özet-
le söyledim [İlgili bir paragraf-
lık yazı hâlâ facebook hesabımda 
durmaktadır]. 

Yeri gelmişken sizinle bir şey 
de paylaşayım; bu metnin altına 
hakaretler yağdıranlardan bazı-
larına bunu söylediğimde bana 
verilen cevaplar aslında durumun 
ne kadar içler acısı olduğunu 
sergiliyordu. Örneğin bir İslâm 
Hukuku doçenti “İyi de ben sizi 
tanımıyordum ki” derken, bir 
başka profesör “ben sizin kitabı-
nızı okumadım ki…” diyordu. 
Onlar bahs-i diğer konular oldu-
ğu için geçelim. 
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daşların ricasıyla; Kahramanmaraş 
Merdan Derneği-1, KSÜ’deki bir 
hoca; Adana’da-1, Adana’ya aracı 
olan KSÜ’den başka bir hocadır; 
Erzurum-1-, iki ay önce dokto-
ra savunmasına gittiğimde git-
meden oradaki hocaların ısra-
rıyla). Şimdi hangi konferanslar 
için adımı söylemiş ve söylemiş-
se ne diye beni çağırmamışlar?… 
Gücendim doğrusu aramayanla-
ra... Geçiyoruz efendim… 

İlgili küfürnamede benim 
bir şey bilmediğim, benim bir 
şey öğrenebilmem için “Adem 
yaratıldı”dan başlanması gerekti-
ğini yazıyordu. Eyvallah. Bir şey 
bildiğim iddiasında kolay kolay 
olmam. Ama şunun izahı gere-
kiyor, o metinden sonra yazdığı 
iki kitabın da benim kitaplarımı 
neden kaynak olarak kullandı-
ğı? Cahilliğine ülke şahit tutulan 
bir adamın kitabı kaynak olarak 
kullanılır mı?  Kim bilir belki de 
fikir değiştirmiş, bir şeyler öğren-
diğime kanaat getirmiştir! 

O metinde daha neler vardı? 
İkili sohbetlerimiz vardı… 
Aramızdaki konuşmalar… Mesela 
ne demişim; “Peygamberimiz 
dinsiz” demişim! Öğrencilerim 
şimdi gülüyorlardır… Hem de 
çok gülüyorlardır… [İmdi, dinsiz 
kelimesinin “dini yoktu” anla-
mında olduğunu sanırım sizler 
de anladınız, hatta “hocam vahiy 
gelmeden önce değil mi?” şeklin-
deki o absürtlük abidesi soruya 
dahi gülebilirsiniz] Mesela benim 
cebriliğim falan bile var… Var… 
Allah var bunlar yalan da değil! 
Ha diyeceksiniz ki, şimdi red-
diyeyle bunun ne alakası var? 
Geçelim efendim… 

Konumuza dönelim; aynı ay 
içerisinde yani 23-25 Mayıs tarih-
leri arasında Diyarbakır’da İslâm 
Tarihçileri toplantısı gerçekleşti-
rildi ve araya hatırı sayılı sevdiği-
miz, saydığımız hocalarımız girip 

barıştırma girişiminde bulundu-
lar. Ben de ilgili şahıs da karşı-
lıklı olarak özür taleplerimizi dile 
getirdik. Sonuç alabilmek için de 
iki tarafın da kabul ettiği birbi-
rinden değerli üç İslâm Tarihi 
hocası (iki profesör ve bir doçent/
şimdi prof.-isimleri ve raporlar 
mahfuzdur-) hakem tayin edil-
di. Hakem sonuçları ve raporları 
haliyle burada bahsetmiyorum 
ama sonuç itibariyle ilgili şahıs 
facebook hesabından o yazıyı 
kaldırdı… Özür mü? Yok daha 
neler?... Geçelim lütfen… 

Ne enteresandır yazı kaldı-
rıldıktan bir hafta sonra başka 
biri aynı yazıyı bu sefer başka 
bir grupta paylaştı o da ayrı bir 
konu. Duyduklarımı bir tarafa 
bırakıyorum… Hatta bir iki ay 
sonra yancılardan biri aynı metni 
paylaştı… Geçiyoruz efendim… 

Buraya kadar okuduysanız 
diyeceksiniz ki; “E aradan şu 
kadar ay geçmiş, niye şimdi bir-
den kızdın? Neden şimdi tepki 
gösteriyorsun?” Haklısınız… 
Kapanmış bir olayı yeniden deşe-
lemek hiç güzel olmazdı. Tabi 
şayet bilmediklerimi bilmeme-
ye devam etseydim… Ta ki dün 
akşama kadar… Devam edelim 
az daha sabır lütfen… 

Şimdi olayın tuhaf anlaşıl-
maz olan kısmına geliyoruz: Biz 
23-25 Mayıs tarihleri arasında 
karar aldığımız üzere ben kitabı 
ve facebooktaki o “küfürname”yi 
hakemlere göndermiş; onların 
raporlarını beklerken, ilgili şahıs 
facebooktaki yazıyı, bir dergiye 
(Umran’a) göndermiş! Tekrar edi-
yorum hakemlere gönderdiğimiz 
ve hakem raporlarını beklediği-
miz esnada (yani 25 Mayıs’tan 
sonra) facebook’taki küfürnameyi 
göndermiş. Ve bu metin derginin 
241. sayısında yayımlanmış! 

Dergiyi ben daha dün akşam 
yeni gördüm! Yani bir küsur yıl-

dır birileri matbu olarak şahsıma 

onlarca hakareti, küfrü sırala-

mış. Üstelik bunlar biz hakem-

den rapor beklerken olmuş. 

Hemen dergiyi aradım ve sorum-

lu yazı işleri müdürüyle konuş-

tum. Ne yazılanlardan haberle-

ri var, ne de olandan. Ahiret 

dedim. Mahkeme-i Kübra dedim. 

Unutmayasınız dedim. ‘Sizi tanı-

yoruz hocam, takdir ediyoruz’ 

dediler. Sağ olsunlar, demek onun 

için yayınlamışlar! Geçelim… 

İmdi arkadaşlar bana sitem 

ediyor, niye cevap vermiyorsun 

diye?  Yapmayın arkadaşlar!  Ne 

diyeyim? Hakaret mi edeyim? 

Küfür mü edeyim? Yalan mı söy-

leyeyim? Özel konuşmaları ulu 

orta yayayım mı? Veya yancılar 

edinip sövdüreyim mi? Üzgünüm 

dostlarım… Yapmadım, yapma-

yacağım!  Hamd O’na olsun… 

Yetersizlikten değil… Dedik 

ya kitabı konuşacağız diye… 

Kalacak olan kitap... 

Yalnız bir çağrıda bulunuyo-

rum ilgili şahsa;  Buyurun ve 

üç profesörün hakem raporlarını 

yayınlayın! Sizin de kabul ettiği-

niz, şahitliklerine güven dekla-

re ettiğiniz üç İslâm tarihçisinin 

raporlarını!  Bütün Türkiye bilsin, 

kim ilim yapmış kim nobran-

lık yapmış? Bütün Türkiye bilsin, 

kimin ne dediğini kimin ne yaptı-

ğını? Demedik mi kitabı konuşa-

cağız diye?…

İmdi…  Benim âcizane yazdı-

ğım kitabı okuyun… Ama önce 

gidin bana edilen küfürleri, haka-

retleri okuyun… Sonra da kita-

bı (Farklı Siyer’i Okumak). Ve 

siz karar verin… Kim ne yazmış 

kim ne yapmış? Kim haklı, kim 

haksız?  Ben mi? Her zaman 

yaptığımı yapacağım… İşime 

bakacağım…  Sonra mı? Kurban 

olduğum Rabbime havale…
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Adnan Demircan 
Beyan Yayınları, 2016

Siyer ve meğazi konusun-
daki ilk çalışmalar, H. I. asır-
da yapılmaya başlanmıştır. 
Hz. Peygamber’in hadisleri-
ni biraraya getiren Sahâbe 
ve tâbiûndan pek çok kim-
senin adı bilinmektedir. 
Tâbiûn döneminin siyer ve 
meğazî âlimleri, Hz. Pey-
gamber zamanına ait bazı 
yazılı vesikalar yanında, 
ashabın tespit ettikleri me-
tinlerle, hem nakletmeye 
ve hem de yazmaya başla-
dırlar. Böylece, bu sahada-
ki telif çalışmaları, hicretin 
ilk asrında süratli bir geliş-
me gösterdi ve Emevîler’in 
sonu ile Abbasiler’in başın-
da büyük eserler telif edil-
di.

El-Keşşaf (Cilt 1) Zemahşeri Çeviri: Harun Ünal

Dil üstadı, edebiyatçı, kelamcı ve aynı zamanda müfessir olan Zemahşeri’nin dev eseri 
el-Keşşaf, tefsir tarihinde önemli bir yer tutan, hakkında yüzlerce şerh yazılan kay-
nak bir eser. Zemahşeri’nin Mekke’de 2 yılda kaleme aldığı temel bilgi kaynaklarımızın 
vazgeçilmez tefsir kitaplarından olan el-Keşşaf; Kur’ân-ı Kerim’in mucizeviliğini, dilin-
deki üstünlük ve inceliği gözler önüne seren muhteşem bir eser. Belagat ve gramer 
açısından kendisinden sonraki müfessirlere örneklik teşkil eden el-Keşşaf, ayetlerin 
belagat inceliklerini en güzel şekilde izah eder. Bir süredir çevirisi devam eden tefsir 
ilminde çığır açmış Zemahşeri’nin Hicri 4. asırda Mekke’de kaleme aldığı el-Keşşaf adlı 
tefsirinin birinci cildi Ekin Yayınları tarafından yayınlandı. Tamamı 8 cilt olacak olan 
eserin Türkçe çevirisi böylece ilk defa yapılmış oldu.

Milli Şef Dönemi  Osman Akandere 

Sancılı bir demokrasiye sahip olan Türkiye’de, demokrasinin tüm kurum ve kuruluşla-
rıyla yerleşmesi süreci, belki de halen devam eden bir süreçtir. Bu sürecin önemli dö-
nüm noktalarından biri de, çok partili siyasi hayata geçiştir. CHP’nin tek parti olarak 
ülkeyi yönettiği yıllar, 1950 yılında Demokrat Parti’nin başa geçişiyle son bulmuştur. 
Tek partili dönemin en önemli aktörlerinden İsmet İnönü, “Millî Şef” olarak 12 yıl ül-
kenin en tepesinde bulunmuş bir profildir. Bu kitap, İnönü yönetimindeki Türkiye ile 
birlikte, çok partili hayata geçişte yaşananları bilimsel objektiflik ve tarihi belgeler ışı-
ğında okura aktarmaktadır.

Var Olma Eğilimi Emil Cioran

Emil Cioran bu kitabı oluşturan on bir bölümde ölüm 
gerçekliğini inkâr etmeden var olma eğilimi, “soluğu 
kesilmiş bir uygarlık” olarak Batı, sürgün, yazgı, ro-
man ve başka konularda kendine özgü keskin göz-
lemlerini her zamanki şaşırtıcı üslubuyla bir araya 
getiriyor.
Hayat için öldürücü, özü itibarıyla tahrip edici olan 
bir bilgi vardır. Bu kitaptaki metinler işte bu bilgiden 
yola çıkıyor ama aynı zamanda ondan kopuyor; ken-
dilerini bir dizi şaşkınlık ifadesi, bir kasılmanın anla-
tımı olarak sunuyorlar. “Olmak” ile “bilmek” arasında 
kalan yazar sonunda olmayı seçiyorsa, kendisine kar-
şı, kendi kesinliklerine karşı düşünmeye idmanlı ol-
duğu için seçiyor: Kasılmayı bu defa kendi içine, ta 
en derinine yerleştiriyor.

Londra Manzaraları  Virginia Woolf

Bu eserde, 20. yüzyılın en önemli kadın yazarı olan 
Virginia Woolf’ün anlatımıyla Londra’yı, tek bir açı-
dan, hiçbir vakit bu kadar geniş bir perspektif ve 
ayrıntısıyla göremediğinizi fark edeceksiniz. Oxford 
Caddesi’nden şehrin limanlarına, en önemli mimari 
yapılardan şehrin efsaneleşmiş isimlerinin muhitle-
rine kadar meselelerin derinlemesine fakat sürükle-
yici bir hikâye tadında işlendiği eser; küçük bir seya-
hatname niteliğinde. Bunların yanı sıra, bizleri, Vir-
ginia Woolf’ün zihin dünyasına kolaylıkla ulaştıran 
ve Woolf’ün hayatı boyunca anlatmak istediklerinin 
rahatlıkla fark edildiği yazılarından yapılma önemli 
bir seçki de bu eserde.

İz Yayıncılık, 2016

Ekin Yayınları

2016

Metis Yayınları 

2016

Hece Yayınları

 2016


