
“EMR-İ BİLMARUF NEHY-İ ANİLMÜNKER”

CEMAATLER, TOPLUM VE SİYASET
15 Temmuz işgal hareketinin ardından çokça  tartışılan konular arasında cemaatler de yer alıyor.   

Fransız tipi jakoben laiklik uygulamalarına dönmeyi düşünenler dahi bulunuyor. Oysa bu modelin, 
ilk çıktığı ülkede dahi bir tür laiklik cemaatçiliğine dönüşmüş olduğu son derece açık. Keza dünyanın 
neresinde olursa olsun, sekülerler dahi kendileri itiraf etmek istemeseler de bir komünite içerisinde 
yaşamaktadırlar.

Elbette, cemaatler söz konusu olduğunda gizlenme telakkisinden tutun da ilim telakkisine değin 
birtakım çok ciddi sorunların varlığı da yadsınamaz. Kendi cemaatinin hizmetleri aksamasın diye veya 
kendi iktidarının selametine halel gelmesin diye, kendinden olmayan İslâmî grupların başına gelenleri 
önemsememekle başlayan pragmatist tavır, sonuçta milliyetçi kavgalara ve iç savaşlara kadar varı-
yor. Bu tavır da yine temelde masumane bir inanışa dayanıyor ki bu inanışa göre bağlı olunan grup,  
güya Müslümanların tümünün kurtarıcısı olacaktır. Bu yüzden diğer grupların başının sıkışmış olması, 
geçici bir durum olarak telakki edilir,  bağlı bulunan yapı  gücünü toparlayıp onları da kurtarabilecektir.

Cumhuriyet Türkiye’sinin merkezi, çevreyle ilişkisini sağlayacak damarları kestiği için kente gelen 
insanlar büyük ölçüde cemaat havzalarına dâhil olarak geleneksel dokularını muhafaza etmeye çalış-
tılar. Bu süreçte siyasal arenada rol alan özellikle sağ/muhafazakâr çizgi, kente yığılan bu geniş kit-
lelerin reylerini alabilmek için cemaat (tarikat) havzalarıyla iletişime geçtiler. Böylece aslında “illegal” 
olan, dahası sistem tarafından gayri meşru görülen  bu yapılar zımnen legal bir görünüm kazandılar. 
Birçok siyasi figür, meşruiyetini bu havzaların icazetlerine borçlandı. Bu durum dinin araçsallaşmasına 
sebep olmanın yanında, adeta cemaat havzalarının  “menfaat devşirme yerleri’’ olarak kodlanmasına 
hizmet etti.

Muhafazakâr veya sol endeksli kültürel İslâm’ın belediyeler aracılığıyla sergiledikleri kültürel et-
kinlikler dinin ruhunu ve canlılığını belki de bu yüzden yansıtamıyor. Çünkü amel bir ‘rol yapma’ya 
dönüşüyor. Batıda kutsallığın sanatla temsil edilmeye başlanması, sanatın da sinemada velut bir alan 
bulması, sinemanın da rol yapmakla ilişkili olması, rol ile gerçeğin birbirinden ayrılabilme imkânını nasıl 
çoğaltarak küreselleştirmişse; imanla amelin birbirinden ayrılarak ibadetin role dönüşmesi de aynı 
şekilde küreselleşmiştir.

Bununla birlikte cemaatler gönüllülük esasına dayalı olarak örgütlenebilmeli ve meşruiyet daire-
sinde belirledikleri amaçlar doğrultusunda, yönetim üzerinde baskı mekanizmaları oluşturabilmelidir-
ler. Devlette çalışan bir memurun da görev talimatlarını sıralı amirlerinden alması, gönül bağı kurduğu 
cemaat ile yaptığı görev arasında herhangi bir ilişki kurmaması gerekir. Bu düzen oturduğunda, ce-
maat mensubu olmanın devlet için faydalı mı veya zararlı mı olduğu tartışmaları ortadan kalkacaktır. 
Ne cemaatler ne de Diyanet “ben”i “biz” halinden çıkararak sürüleştirme sürecini doğuracak tutum 
içerisinde olmalıdır. Diyanet, cemaatlerin Kur’âni ve Nebevi geleneğin dışına çıkan tutum, davranış 
ve söylemlerini uyarmalıdır. Diyanet, imam ve diğer görevlilerinin kültürel ve entelektüel kalitesini 
artırmalıdır.

15 Temmuz gecesi yaşadığımız vahşetin icracıları arasında cemaat iddialı bir yapının olması doğal 
olarak bu yapıların sorgulanmasını gerekli kılmıştır. Bu sorgulamayı yaparken, İslâm’ın önerdiği birlik-
telik biçimi olarak cemaat olgusunun bizatihi kendisini değil, cemaat iddialı yapıların bu iddialarıyla ne 
kadar mütenasip olup olmadıklarını sorgulamak gerekir. Bunu yaparken de sosyolojinin argümanla-
rından ziyade İslâm’ın argümanlarını kullanmak meseleyi sağlıklı değerlendirmek açısından önemlidir.

İslâmî açıdan bakıldığında da “cemaatler” devleti yönetmek gayesiyle değil, büyük İslâm birliğinin 
bir parçası olmak ve İslâm toplumuna hayırlı hizmetler yapmak, iyi bireyler yetiştirmek için kurulurlar. 
Bir İslâm toplumunda varoluş hakkını “iyiliği emretmek-kötülükten sakındırmak” ilkesinden alan top-
lulukların faaliyetlerini sürdürmelerinden daha tabii ne olabilir? Bir İslâm toplumunda bu faaliyetlerin 
kısıtlanması veya yasaklanması görülebilecek en büyük zulümlerden olur.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.

Umran 
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15 Temmuz 2016 kı-

yamı; halkımızın 

300 yıllık makûs ta-

lihini yendiği; batı(l)

cıları geri püskürttüğü, 

istiklâline ve istikbaline 

sahip çıktığı ve kendi 

yönetimine el koydu-

ğu gündür. 1683 Viya-

na Bozgunu ve 1699 

Karlofça Antlaşması ile 

başlayan yenilgilerin 

ve toprak kayıplarının 

“faturasını” halkına, 

giderek halkının inanç 

ve değerlerine kesmek isteyen ve ‘ıslahat, yenilik 

ve devrim’ adına halkın geleneğine, maneviyatına, 

hayat tarzına, kılığına-kıyafetine müdahale ede-

gelen “batıcı” zorbalara ve darbecilere halkımız 

15 Temmuz’da tarihi bir cevap vermiş, 7 Ağustos 

2016’da ise İstanbul ve Türkiye’de kıyam edip di-

rilmiş, şahlanmıştır. Bundan böyle hiçbir şey 15 

Temmuz 2016 öncesi gibi olmayacaktır.

15 Temmuz 2016 Kıyamı; “Çanakka-

le ruhu”nun, “millet şuuru”nun ve “ümmet 

şuuru”nun tekrar canlandığı bir milattır. Bir güzel 

benzetmeyle; “bu milletin külüne üflenince altın-

dan iman çıkmıştır”. Bugün yapılması gereken ise, 

bu imanı ve ruhu diri tutmak, 15 Temmuz zaferi-

ni tahkîm etmektir.

15 Temmuz 2016 Kıyamı; milletimizin “Ana-

dolu feraseti” ile yıllardır hazırlanan hain ve sinsi 

darbe girişimini sezdiği 
ve “Anadolu cesareti” 
ile tankları durduran 
milletimiz -“Bilge Kral” 
Aliya İzzetbegoviç’in 
ifadesi ile- içerdeki ve 
özellikle dışarıdaki şer 
odaklara “Köle olma-
yacağız!” demiştir.

15 Temmuz kı-
yamı ile milletimiz, 
İsrailoğulları’nın Hz. 
Musa’ya dediği gibi 
“Sen ve Rabbin, gidin ve 
savaşın; biz ise burada 
oturacağız” (Maide/24) 

demeyip meydanlara, kışlaların önüne koşmuş; 
tankların altına yatmış, üstüne çıkmış, namlulara, 
kurşunlara göğüs germiş ve 250’ye yakın şehid, 
2000’den fazla gazi vermiştir.

15 Temmuz kıyamının ruhu Salâ-Ezan, Tek-
bir, Şehadettir. “Ezanların susturulduğu darbe-
lerden, salaların susturduğu darbelere” ifadesi, 
15 Temmuz’un şiarı olmuştur. İnanıyoruz ki; 15 
Temmuz’da ezan ve salâ ile kıyam eden halkımız, 
gerçek inkılabı ve dirilişi, ezanın çağrısına uyunca 
yaşayacaktır. 

Cuntacı Geleneğin Sonu

Bu genel tespitlerden sonra, 15 Temmuz 2016 
kıyamının Selçuklu-Osmanlı-Türkiye çizgisindeki 
kadim millet/ümmet tarih geleneğimizde nasıl bir 
yere oturduğunu anlamaya çalışalım: 

Abdullah YILDIZ

15 Temmuz 2016 Kıyamı; “Çanakkale ruhu”nun, “millet şuuru”nun ve 
“ümmet şuuru”nun tekrar canlandığı bir milattır. Bir güzel benzetmeyle; 
“bu milletin külüne üflenince altından iman çıkmıştır”. Bugün yapılması 
gereken ise, bu imanı ve ruhu diri tutmak, 15 Temmuz zaferini tahkîm etmektir.

15 Temmuz 
Kıyamı
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Bilindiği gibi, Selçuklu-Osmanlı İslâm mede-

niyetinin mirasçıları olarak “milleti yaşat ki dev-

let yaşasın” ilkesini esas alan ‘millet öncelikli’ bir 

devlet ve ordu anlayışına sahiptik. Ancak III. Se-

lim ve II. Mahmut batılılaşması ile başlayıp Tan-

zimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet modernleşmesi 

sürecinde yukarıdan aşağı halka dayatılan Batı tipi 

yaşam biçimi ile milletin kadim değerleri arasın-

daki temel çelişki, zamanla ‘devleti milletten ko-

ruma’ şeklindeki ‘ordu-devlet öncelikli’ akla ziyan 

bir zorba yönetim anlayışına vücut verdi. Nihayet 

halkını silah zoruyla Batılılaştırmayı amaçlayan ve 

bu amacı gerçekleştirmek için Avrupa devletleri 

ile işbirliği yapmakta da beis görmeyen bir zih-

niyete sahip olan askerlerden oluşan Batıcı cunta, 

1876’da Serasker Hüseyin Paşa öncülüğünde ilk 

askeri darbeyi yaptı. Sultan Abdülaziz tahttan in-

dirildi ve bilek damarları kesilerek intihar görün-

tüsü verilip şehid edildi...

Bu ilk askeri darbeden 15 Temmuz 2016’ya 

gelinceye kadar, ordu içinde bir “cunta” oluşturup 

askeri darbe yapmak suretiyle devlet yönetimine 

el koymak ve millete-devlete silah zoruyla iste-

diği şekli vermek, bu topraklarda türeyen genel-

likle Batı menşeli siyasi ve ideolojik hareketlerin 

rüyası olmuştur. Osmanlı Devleti’nden Türkiye 

Cumhuriyeti’ne tevarüs eden bu “cuntacı gele-

nek”, yakın tarihimizde yaklaşık her on yılda bir 

yapılan askeri darbelerin altında yatan en temel 

etkendir. 

Ne yazık ki, bu darbeci zihniyetin altyapısı, 

askeri eğitim sistemi ile örülmektedir. Milletin 

kendilerine emanet ettiği silahları bizzat milleti-

ne doğrultabilen, kendilerinin dışındaki herkesi 

neredeyse “potansiyel hain” olarak gören, devleti 

yönetmeye, ‘gerektiğinde’ kaderine el koymaya ve 

‘ülkeyi tam da uçurumun kenarında iken kurtar-

maya’ sadece kendilerini ehil gören bu cuntacı 

zihniyet;  büyük oranda mevcut askeri eğitim sis-

teminden beslenmiştir. 

O hal-de, ordunun tekrar yapılandırılmasına 

askeri eğitim sistemiyle başlanmalı ve askeri eği-

tim dâhil tüm eğitim sistemi, milletimizin manevi 

ve kültürel dinamiklerine uygun olarak tepeden 

tırnağa yeniden şekillendirilmelidir. Bu bağlamda 

hükûmetin işe askeri okullardan başlaması isabet-

lidir.

Şimdi, 15 Temmuz’da kendi kaderine el ko-

yan milletimiz, yaklaşık 300 yıllık bu yaman çe-

lişkiye son verip uzun soluklu tarihi yürüyüşünü 

kadim mecrasına oturtacak bir adım atmıştır. Bu 

adımın arkasını getirebilirsek, millet olarak “bü-

yük tarihi dönüşümümüzü” gerçekleştirmiş olaca-

ğız inşallah.

FETÖ Cuntasının Anatomisi

Darbe girişiminde maşa olarak kullanılan 

FETÖ’cü çete mensuplarının; aklını, fikrini, zih-

nini, kalbini, gönlünü, imanını, iz’anını, iradesi-

ni ‘kutsal’ liderlerine teslim eden “mankurt” tip-

li insanlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Liderlerinin 

bu hafızasız kölelere bazı haramları helâl, bazı 

helâlleri de haram kılması ve onların da hiç sor-

gulamadan bunları kabullenip uygulamaları ise, 

-Tevbe/31. âyette beyan buyurulduğu üzere- bu 

mankurtları, liderlerini “rabler” edinenler konu-

muna getirmiştir…

Gülen hareketi, bilinen anlamda cemaat ve ta-

rikatlarla görünüşte benzerlikler arz etse de ger-

çekte bir “İslâmî cemaat” olmamış, hem gizem-

li yapısıyla hem de gizli ajandası ile masonik bir 

örgüte dönüşmüştür. Çoğu elemanları kendileri-

ni kod isimleri ile gizledikleri gibi amaçlarını da 

gizlediler. Gizliliği bir yöntem olarak benimseme-

leri, gizlenecek ilişki biçimlerinin ve diğer yönle-

rinin varlığına işaret ettiği gibi, açıklanması halin-

de izah edilemeyecek veya savunulamayacak çe-

şitli yanlarının da varlığına bir anlamda delil teşkil 

eder. Gülen’in, İslâm’ı sadece bir motif ve moti-

vasyon unsuru olarak kullandığı ayan beyan orta-

15 Temmuz Darbeci Subayları
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ya çıkmıştır. Bu bağlamda örgütün en çok aşındır-
dığı ve kirlettiği kavramlar, ne yazık ki, en başta  
“cemaat”, “imam”, “himmet”, “hizmet” gibi kutsal 
İslâmî terimler olmuştur. 

Gülen örgütü, bu masonik yapısıyla moder-
nist ögeler taşısa da, 17-25 Aralık sürecinde tesmi-
ye olunduğu üzere, tıpkı Hasan Sabbah’ın fedaile-
ri “haşhaşîler” gibidir. Müntesiplerini adeta hipno-
tize ederek körü körüne kendine bağımlı hale geti-
ren, hatta Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel 
kitabında hikâye ettiği Mankurt efsanesindeki gibi, 
kendisine inananları adeta “mankurtlaştıran” (hafı-
zasını silerek köleleştiren) bir örgütle karşı karşıya-
yız. Yakın tarihte (1978’de), ABD’de binlerce mü-
ridini Hollanda Guyana’sına göç ettirip, FBI’ın ta-
kibiyle sıkışınca da 1000’e ya-
kın müridine tek tek siyanür içi-
rip hep birlikte intihar eden Jim 
Jones’in “Halkın Tapınağı” örgütü-
ne de benzetilebilir. Eric Hoffer’in 
tanımlamasıyla “kesin inançlı” fa-
natik müntesiplerini gözünü kırp-
madan ölüme ve intihara sürükle-
yebilen, maalesef motivasyon kay-
nağını da kendinden menkul hu-
rafeci İslâmî anlayıştan devşiren, 
sosyologlar ve psikologlarca ciddi 
manada incelenmesi gereken bir 
örgütle karşı karşıyayız.

Eric Hoffer’in Kesin 
İnançlılar-Kitle Hareketlerinin 
Anatomisi kitabının Türkçe çevi-
risini (1978, Tur Yay., İst.) 1979 
yılında almış ve çize çize okumuştum. Sadece 
FETÖ değil, DAEŞ, PKK, PYD vb. örgütlerin, sıkı 
bağlılarını nasıl gözünü kırpmadan ölüme gide-
bilecek hale getirdiklerini anlamak için, Hoffer’in 
Kesin İnançlılar’ından altını çizdiğim bazı satırla-
rı, kısa yorum ve vurgularla paylaşalım:

“Bütün kitle hareketleri, müfritliği, gayreti, 
parlak ümitleri, nefreti ve hoş görmezliği körük-
lerler…; taraftarlarından körü körüne bir inanç, 
sadakat ve ölümü göze almayı isterler” (s. 9). 
“Lenin ve Bolşevikler Marksist doktrinin her şeye 
muktedir olduğuna, Naziler de yanılmaz lidere 
körü körüne inanmışlardı” (s. 21). Mesela, FETÖ 
fanatikleri de Gülen’in “yanılmazlığına” körü kö-
rüne inandırıldılar…

“Bir kitle hareketinin en kuvvetli çekiciliği ki-
şilerde geleceğe bağlı ümit yaratmasıdır” (s. 29). 
“Parlak bir gelecek düşüncesinin ortaya koyduğu 
ümit, cesaret verici ve kendini unutturucu bir kay-
naktır” (s. 98). FETÖ örneğinde görüldüğü üzere, 
geleceğe dair ümitler, “sabredin”, “az kaldı”, “dişi-
nizi sıkın” gibi ifadelerle sürekli canlı tutulur. Bu 
örgütlerin üyeleri, şartlar olumsuz gitse de kolay 
isyan etmezler:

“Bir kapalı grubun üyesi olan ferdin “isyan 
noktası”, bağımsız yaşayanınkinden daha uzakta-
dır” (s. 54).

Peki, bu tür örgütlerin üyeleri, nasıl gözü-
nü kırpmadan ölmeye hazır hale getiriliyor? İşte 
Hoffer’in açıklaması: “Bir kimseyi savaşmaya ve 

ölmeye hazır hale vaziyete getir-
me tekniği, o kimsenin kişiliğini 
bedeninden ayırmaktan ibarettir-
diğer bir deyimle, onun kendi ger-
çek kişiliğine sahip olmasını ön-
lemektir. Bu işlem, o kimsenin ka-
palı kolektif bir topluluğun içinde 
eritilerek o topluluğa uydurulma-
sıyla yapılır” (s. 87). “Bir şahsı 
nefsinden fedakârlık yolunda ge-
liştirmek için, ferdi kimliğinden 
ve şahsına özel başkalıklarından 
ayırmak gerekir” (s. 89). Böyle 
bir topluluk içinde eritilmiş bir 
üyenin, artık bağımsız bir kişi-
liği de, kendine özgü bir haya-
tı da, hayalleri de, ufku da kal-
mamıştır: “Kolektif bir toplulu-

ğa tam bağımlı bir kişinin o topluluktan ayrı bir 
amacı, değeri ve kaderi yoktur” (s. 89), olamaz.

Örgüt bağlılarının kişilikleri o kapalı hareket 
içinde tam eritilip kişiliksizleştirilmeleri için; “ki-
şisel başkalıkları tam olarak yok edilmeli… bu 
kimsenin mutluluğu ve mutsuzluğu, övünmesi ve 
güvenmesi, kendi görüş ve yeteneklerinden değil 
fakat bağlı olduğu grubun kaderinden doğmalı-
dır. Her şeyden önce, asla bu kimse kendini yalnız 
hissetmemeli; bir ıssız adada tek başına olsa bile, 
örgütün gözlerinin kendi üstünde olduğunu hisset-
melidir” (s. 90). Mesela, dini liderin onu her an 
gördüğüne(!) inanmalıdır.

Böylece ‘kesin inançlı’; “kendi kendisi olmak-
tan vazgeçerek ölümsüz bir şeyin bir parçası olur” 
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(s. 91). Kendisi olmaktan vazgeçmiş birinin, öl-

mek ve öldürmek için örgüt liderlerince görevlen-

dirilmesi artık çok kolaydır. Bu bağlamda, “başa-

rılı bir liderin en önemli işlerinden biri, taraftarla-

rında muhteşem bir görev yaptıkları hayalini ya-

ratmak suretiyle ölmenin ve öldürmenin acı gerçe-

ğini maskelemektir” (s. 94).

Kesin inançlı gerçekleri görmez. Zira örgüt, 

“inanan kişinin, inanmayan kimseyle temasını ön-

lemek için her çareye başvurur” (s. 137). “Kitle 

hareketleri, taraftarları ile dünya gerçekleri ara-

sına, gerçekleri örten bir perde koymaya uğraşır-

lar. Bunu, mutlak ve son gerçeğin kendi doktrinleri 

olup başka bir gerçek ve kesinlik bulunmadığını 

telkin ederek yaparlar. Kesin inançlı kişi, inanç-

larına dayanak olan gerçekleri…, işte bu kutsal 

telkinden çıkarır. Luther demişti ki: ‘İncil’in dün-

yasına öyle sarılmalıyız ki, eğer Tanrı’nın bütün 

meleklerinin bana inancımdan farklı şeyler söyle-

mek üzere geldiğini görsem, inancımın bir hecesin-

den bile şüphe etmeyi aklımdan geçirmeyeceğim 

gibi, gözlerimi kaparım ve kulaklarımı tıkarım” 

(s. 108). Gülen’in “Cebrail gelse... Peygamber te-

messül etse...” söyleminin aynısı!

‘Görülmeye ve duyulmaya değmeyen’ ger-

çeklere karşı ‘gözlerini kapamak ve kulaklarını 

tıkamak’, kesin inançlı adamın ‘özel yeteneğidir 

ve bu, onun eşsiz cesaret ve azminin kaynağıdır’ 

Hoffer’e göre.

“Yegâne ve ebedi gerçek olarak kabul edildik-

leri sürece, ilkel maskaralıklar, uydurma saçma-

lıklar veya yüce gerçekler, insanlara nefsinden 

fedakârlığı göze aldırmakta aynı derecede etkili-

dirler” (s. 110).

Örgütüne ve liderine aklını ve iradesini tes-

lim eden “Kesin inançlı kişi şaşırmaz ve tered-

düt etmez; onun şaşmaz doktrini dünyanın bütün 

problemlerinin çözüm yolunu bilir… Akla gelecek 

bütün soruların cevabı hazırdır; bütün kararlar 

verilmiştir ve bütün ihtimaller önceden görülmüş-

tür” (s. 111).

Böyle bir “teslimiyetin gerçekleştirilmesi için 

körü körüne itaat alışkanlığını öğretmek ve bunu 

övmekten daha kestirme bir yol yoktur denebilir… 

Bütün kitle hareketleri, itaati en yüksek meziyet ka-

bul ederler ve onu iman ile aynı seviyede tutarlar… 

Sebep sormamak cesur bir ruh işaretidir.” (s. 151).

15 Temmuz Sürecinde Müslümanlar Olarak Görevlerimiz

Müslüman; Allah’tan başkasını ilâh ve rab 
edinmeyen, aklını, imanını, iradesini ve ibadetini 
yalnız Allah’a has kılan ve bütün varlığıyla sadece 
O’ne teslim olan insandır.

“De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım 
ve ölümüm Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 
Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emro-
lundum ve ben Müslümanların ilkiyim.” (En‘am 
6/162-163)

Müslüman; Hasan El-Benna’nın dediği gibi; 
“Gayemiz Allah, önderimiz Rasûlüllah, anayasa-
mız Kur’ân, yolumuz Cihad, en büyük arzumuz 
Allah yolunda şehid olmaktır” diyen insandır.

İmdi, 15 Temmuz - 7 Ağustos 2016 ile başla-
yan “diriliş süreci”nde; Müslüman öncülere, kana-
at önderlerine, din gönüllülerine, ilahiyatçılara ve 
davetçiler ordusuna büyük görevler düşmektedir: 

“Müminin mümine karşı durumu, bir parça-
sı diğer paçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar 
gibidir.” hadis-i şerifi (Buharî, Salât 88) gereği 
kenetlenen bu millete doğru ve dürüst öncülük 
yapılmalıdır.

15 Temmuz’dan itibaren, hiç kimse ve özel-
likle öncü davetçiler; 15 Temmuz öncesindeki 
meşrep-mektep ayırımlarını, fırka ve parti çekiş-
melerini, ‘kayıkçı kavgalarını’, ideolojik gerilim-
leri sürdürmeyi asla düşünmemeli; 15 Temmuz’da 
kapanan sosyo-kültürel ‘fay hatlarını’ tekrar de-

rinleştirmemelidir.

Ne yazık ki, bu darbeci zihniyetin alt-
yapısı, askeri eğitim sistemi ile örül-
mektedir. Milletin kendilerine ema-
net ettiği silahları bizzat milletine 
doğrultabilen, kendilerinin dışındaki 
herkesi neredeyse “potansiyel hain” 
olarak gören, devleti yönetmeye, 
‘gerektiğinde’ kaderine el koymaya 
ve ‘ülkeyi tam da uçurumun kena-
rında iken kurtarmaya’ sadece ken-
dilerini ehil gören bu cuntacı zihni-
yet;  büyük oranda mevcut askeri 
eğitim sisteminden beslenmiştir.
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Özellikle öncü davetçiler; insanımızı tekfîr, 
tefrîk ve tezyîf eden söylem, tavır ve tutumlara 
asla prim vermemeli; aksine insanımızın kalp-
lerini te’lif, telfîk ve tevhîd etmeyi öncelikli ilke 
edinmelidir. 

Burada iki ayrı kesime ve tavra dikkat edilmeli-
dir: Birincisi ve çok tehlikeli olanı, bazı “Kemalist” 
güç odaklarının, Gülen çetesinin tasfiye operasyo-
nunu bahane ederek bütün İslâmî hizmet grupları-
nı “tehlikeli” olarak yaftalayıp kamusal alandan ve 
hatta hayatın tüm alanlarından tasfiye edilecekleri 
bir sürece dönüştürmek ve böy-
lece sistemi “batılı”, “seküler” ve 
“laikçi” temelleri üzerinde yeni-
den yapılandırarak tahkim et-
mek isteyenlerin fırsatçılığıdır 
ki, buna asla izin verilmemeli-
dir. İkincisi ve en az onun kadar 
tehlikeli olanı da, kendi dışında-
ki İslâmî yapıları ve anlayışları 
yok edilmesi gerekli odaklar ola-
rak gören ve sapık Gülen hare-
ketine karşı başlatılan haklı ope-
rasyonların oluşturduğu psiko-
lojik zeminden yararlanarak “şu 
gruplar ve adamlar da bu ara-
da saf dışı edilmeli” şeklinde bir 
ucuzculuğa kapılan bazı İslâmî 
çevrelerdir ki, bu tutumu İslâm 
kardeşliğiyle bağdaştıramayız.

15 Temmuz’da şahlanan hal-
kımızı eleştirmek, suçlamak ve 
azarlamak yerine, onları “hik-
metle ve güzel öğütle Rabbimi-
zin yoluna” (Nahl/125) davet 
etmeli, hakkı ve hakikati dos-
doğru anlatabilmeliyiz. “Müjde-
leyin, nefret ettirmeyin; kolay-
laştırın zorlaştırmayın” (Müs-
lim, Cihâd 1732) hadis-i şerifini, her zamankinden 
daha fazla bu günlerde ilke edinmeli, halkımızı şef-
katle kuşatmalı ve kucaklamalıyız.

Malik Bin Nebi merhum, “İslâm’ı önce Müs-
lümanlara öğretmeli” der. “Ümmetin hocaları” bu 
tavsiye uyarınca, İslâm’ı önce kendilerine, son-
ra bu yiğit millete “doğru” tarzda öğretmeliler. 
Öğrenip-öğreteceğimiz en temel İslâmî doğru-
lardan biri ise; “Müminler, müminleri bırakıp da 
inkârcıları velî (dost, hâmî, işbirlikçi) edinmesin. 
Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz” 

(Âl-i İmran/28; Nisa/144), “Ey iman edenler! 
Yahudileri ve Hıristiyanları velî edinmeyin. On-
lar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları 
velîler/dostlar edinirse, şüphesiz o da onlardan-
dır…” (Maide/51) talimatları olmalıdır.

Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “Müslü-
manlar birbirlerini sevmedikçe iman etmiş olmaz-
lar; iman etmeyince de Cennet’e giremezler.” Bura-
da sözü edilen, sadece kendi grubunu, kendi ce-
maatini sevmek değil, ülkenin ve dünyanın nere-
sinde kıbleye dönen bir Müslüman varsa, onu ger-

çekten sevebilmektir. Yine bir 
başka hadis-i şerifte buyuruldu-
ğu üzere, “kendi nefsi için istedi-
ğini mümin kardeşi için de iste-
yebilmektir”; var olduğunu dü-
şündüğümüz bütün eksiklerine, 
kusurlarına, ayıplarına rağmen.  
Genelde önce başkalarının ha-
talarını görmeye, kendi hatala-
rımızı ise görmemeye hatta ka-
patmaya eğilimli bir yapıdayız. 
Oysa hepimiz önce kendimize, 
kendi cemaatimize bakıp kendi 
ayıbımızı, kusurumuzu görmeli 
ve düzeltmeliyiz. 

Son olarak; İslâm’a hizmet 
amacıyla ortaya çıkan her ce-
maatin, hareketin, grubun, 
mensuplarına şu bilinci verme-
si gerekiyor: 

Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. 
Ömer (r.a.)  efendilerimiz baş-
ta olmak üzere, Müslümanların 
ilk dört halifesinin her biri, ha-
life seçilince, Müslüman halka 
şöyle seslendiler: 

-“Ben Kur’ân ve sünnete uy-
duğum sürece bana itaat ediniz” 

Çoğunluğu sahabelerden oluşan Müslüman 
halk da onlara şöyle cevap verdiler: 

-“Kur’ân ve sünnete uyduğun sürece sana itaat 
ederiz.” 

Onların her biri, daha sonra şu soruyu da sor-
dular:

-“Eğer Kur’ân ve sünnete aykırı bir uygulama-
mı görürseniz, ne yaparsınız?”

Bu kez Müslümanların, halifelerine cevapları 
şöyle olmuştur:

-“Seni eğri kılıçlarımızla düzeltiriz.”

15 Temmuz’dan itibaren, 
hiç kimse ve özellikle öncü 
davetçiler; 15 Temmuz 
öncesindeki meşrep-
mektep ayırımlarını, fırka 
ve parti çekişmelerini, 
‘kayıkçı kavgalarını’, ide-
olojik gerilimleri sürdür-
meyi asla düşünmemeli; 
15 Temmuz’da kapanan 
sosyo-kültürel ‘fay hat-
larını’ tekrar derinleştir-
memelidir. Özellikle öncü 
davetçiler; insanımızı 
tekfîr, tefrîk ve tezyîf eden 
söylem, tavır ve tutumla-
ra asla prim vermeme-
li; aksine insanımızın 
kalplerini te’lif, telfîk ve 
tevhîd etmeyi öncelikli 
ilke edinmelidir.
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15 Temmuz askeri dar-
be girişimi ile ilgili 

olarak “Kadife Darbeden 
Askeri Darbeye-1: 11 
Eylül İkiz Kuleler Pro-
vokasyonu İle Arap Ba-
harı Karışımı Sosyolojik 
Savaş Amaçlı Bir Askeri 
Darbe Girişimi”(Ağustos 
2016 Umran); “Kadife 
Darbeden Askeri Darbe-
ye-2: Üst Akıl/Dış Beyin 
Siyonizm, İç Akıl/Beyin Masonluk, Taşeron Yapı 
Gülen Hareketi”( Eylül 2016 Umran) isimli iki 
yazı yazılmıştır. Bu yazılarda, darbenin genel özel-
likleri, amaçları ve sonuçları ile Darbeyi yapan be-
yin takımından Siyonizm ve Masonluk ele alınıp 
değerlendirilmiştir. 

15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonraki 
sürece bakıldığında, alınan tedbirlerin, Türkiye’yi 
yeni bir sosyolojik ayrışma noktasına getirme teh-
likesi söz konusudur. Bu nedenle burada,  dar-
becilerin tasfiye edilmesi ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken bazı konular, ele alınacaktır.

“Açığa Alma, Tutuklama ve İhraç Etme” Kriterleri

Türkiye’de Gülen şantaj ve terör hareketi ile 
ilgili yapılan temizlik operasyonları için Başbakan 

Yıldırım, 01.08.2016 ta-
rihinde, özel bir açıklama 
yapmış ve süreçle ilgili 
güzel bir yol haritası or-
taya koymuştur: 

“Açığa alınanlarla ilgi-
li titiz bir çalışma yürütü-
lüyor. İntikam duygusuy-
la değil, adaletle hareket 
edeceğiz. Darbecilere he-
sap soracağız. …Burada 
FETÖ’ye katılan, onlarla 

birlikte hareket edenlerin tespitinde de kılı kırk 
yaracağız. Bir sürek avına çıkmayacağız. Elimiz-
deki sağlam verilerle hareket edeceğiz. Yaşla kuru-
nun birlikte yanmasına da asla izin vermeyeceğiz. 
Bu çok titiz bir çalışma gerektiriyor. Bu dönemler 
karambol dönemleridir. Birbirlerine karın ağrısı 
olanlar piyasaya çıkar, haksızlığa neden olabilirler. 
Onun için Başbakanlık’ta kriz merkezi kurduk, 
bakanlıklarda kurullar oluşturuldu. Haksız yere 
işlem görmüş olanlar olabilir, yoktur diye iddia 
etmiyoruz. Onun için yeni baştan ele alınacak, 
haklıyla haksız, suçluyla suçsuz ayırt edilecek. …
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK dev-
reye girdi ve sistem tıkır tıkır işliyor. …Burada biz 
ölçüyü şöyle koyuyoruz. 17- 25 Aralık’tan sonra 
hala uyanmamış olanları masum kabul etmiyoruz. 
17 Aralık buranın bir terör yapılanması olduğu-

Burhanettin CAN

15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra Gülen terör ve şantaj hareketini 
desteklemiş olanların üzerine kesin bir şekilde gidilmelidir. Ancak, 17-25 Aralık 
maliye-polis- yargı darbe girişimi ile 15 Temmuz askeri darbe girişimi arasındaki 
dönemde, Gülen hareketi mensuplarının bir kısmının, o günün şartları göz önüne 
alındığında,  gelgitler yaşayabileceğine, kararsız kalabileceğine dikkat edilmelidir.

Kadife Darbeden Askeri Darbeye-3:
“At İzini İt İzine Karıştıran” Bir “İhbar Sistemi” ve 

“Yargısız İnfaz” Ülkeyi Kaosa Götürmekte ve Darbecilerin 
Sosyolojik Savaş Sürecine Hizmet Etmekte
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nun ortaya çıktığı tarihtir. Ondan sonra bunlara 
verilen destek hiçbir şekilde masum görülemez ve 
masum gibi muamele edilemez.”1

Bu açıklamadan yaklaşık bir ay sonra, 3 Ey-
lül 2016’da, Başbakan Binalı Yıldırım, kamu ku-
rum ve kuruluşlarında Gülen Hareketi mensupla-
rı tasfiye edilirken 17/25 Aralık tarihinin referans 
alınacağını açıklamıştır. Yapılan açıklamaya göre, 
bu tarihten sonra ilgili şahısların durumu, 16 kıs-
tas göz önüne alınarak belirlenmektedir/belirlene-
cektir. “Açığa alma, tutuklama ve ihraçlar”da, göz 
önüne alınan kriterler, aşağıda listelenmiştir2:

1. 17/25 Aralık’tan sonra Bank Asya ve Paralel 
Yapı’nın diğer şirketlerine parasal katkı sağla-
mak.

2. FETÖ’nün sendikaları ve derneklerinde yöne-
tici veya üye olmak.

3. By Locak ve benzeri özel şifreli yazışma prog-
ramını kullanmak.

4. Kimse Yok mu Derneği’ne bağışta bulunmak.
5. Emniyet ve MİT ve MASAK raporlarının olma-

sı.
6. Kapsamlı sosyal medya taraması.
7. Örgütün sivil toplum kuruluşları adı altında 

sohbet ve toplantılarına katılmak.
8. Doğal akış dışında kısa sürede terfi etmiş veya 

özel görevlere getirilmiş olmak.

9. Örgüte ‘’himmet’’ adı altında para aktarmak.

10. Güvenilir ihbarlar, ifade ve itiraflar bulunması.

11. Takip ettikleri sitelerin incelemesinden elde 

edilen sonuçlar.

12. FETÖ üyesi şirketlerin normal olmayan işlem-

lerini yapmak, koruyup kollamak.

13. Yargıda ve emniyette örgüt lehine hareket etti-

ği tespit edilen kişiler arasında yer almak.

14. Paralel Yapı’nın ev ve yurtlarında kalanların 

sonraki yıllarda gösterdiği davranışlar.

15. İşyerinde diğer çalışanlardan, tanıyan kişiler-

den elde edilen bilgiler.

16. Örgütün gazete, dergi aboneliği ve çocuğunu 

okullarına göndermeyi 17/25 Aralık’tan sonra 

sürdürmek.

Yukarıdaki kriterler, açığa alma, tutuklama ve 

ihraç etme işlemleri başladıktan yaklaşık 40 gün 

sonra açıklanmış kriterlerdir. 16 Temmuzdan 3 

Eylül tarihine kadar açığa alma, tutuklama ve ih-

raç etmede hangi kriterler kullanıldığı belli değil-

dir. Bu süre zarfında açığa alınmış, tutuklanmış 

veya ihraç edilmiş insanların durumunun bir an 

önce açıklığa kavuşturulması, tarihi bir sorumlu-

luktur. Diğer taraftan, 16 Kriter içerisindeki bazı 

kriterler, çok izafidir; verilecek kararlar, kişiden 

kişiye bağlı olarak değişebilir. Nitekim pratik de 

bunu doğrulamaktadır. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “aşağısı ibadet, or-

tası ticaret, yukarısı ihanet” olarak tasvir ettiği bir 

yapının tasfiyesinde, “ticaret ve ibadet erbabının”, 

“ihanet erbabından” ayrılması ve bunun için çok 

hassas davranılması gerekmektedir. Bunun için, 

bir değil, iki kırılma noktası referans alınmalıdır:

1- 17-25 Aralık Maliye-Polis- Yargı Darbe Giri-

şimi

2- 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi

Bu iki tarihi kırılma anı göz önüne alınırken, 

şu üç noktaya, özellikle dikkat edilmelidir:

· 17-25 Aralık maliye-polis- yargı darbe giri-

şimine kadar devlet ricalinin büyük bir ke-

siminin, Gülen Hareketi ile ilgili övgü dolu 

sözler söylemesinin ve devlet imkânlarını, 

özellikle, belediye imkânlarını tahsis etme-

lerinin etkileri

· Gülen hareketi tarafından inşa edilen 

maliye-polis- yargı şantaj ve tehdit meka-

nizmasının varlığı ve bunun belli bir insan 

unsuru üzerindeki etkileri

Masum insanların, “terör örgütü 
üyesi” iddiası ile açığa alınması ve/
veya tutuklanması, basite indirgene-
cek bir konu değildir. Yarın aklan-
mış olsa bile her şeyden önce fişlen-
miş, sosyal çevresi tarafından tehlike-
li görülüp dışlanmıştır/dışlanacaktır. 
Süreçten beraat etmiş/aklanmış ola-
rak çıkmış olsa bile sicilinde, bir terör 
örgütü üyesi iması daima bulunacak, 
her başvurduğu işte ya da yapaca-
ğı işte, her güvenlik araştırmasında, 
bu durum karşısına çıkacaktır. Yol 
boyu derin bir travma yaşayacaktır. 
Adalete ve devlete olan güveni yıkı-
lacaktır.
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· “Tedbir olarak açığa alalım, tutuklayalım; 
o, kendisinin masum olduğunu ispatlasın” 
yaklaşımı. 

15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra 
Gülen terör ve şantaj hareketini desteklemiş olan-
ların üzerine kesin bir şekilde gidilmelidir. An-
cak, 17-25 Aralık maliye-polis- yargı darbe giri-
şimi ile 15 Temmuz askeri darbe girişimi arasın-
daki dönemde, Gülen hareketi mensuplarının bir 
kısmının, o günün şartları göz önüne alındığın-
da,  gelgitler yaşayabileceğine, kararsız kalabilece-
ğine dikkat edilmelidir. Çocuklarını okullarından, 
yurtlarından almamış/alamamış olabilir, kurban 
yardımında bulunmuş olabilir. Bu dönemle ilgili 
olarak çocuklarını Gülen hareketinin okullarında 
okutmuş olmak veya onun yurtlarında kalmış ol-
mak, temel kriterler zümresi içerisinde değerlendi-
rilmemelidir. Yasal olarak hiçbir işleme tabı tutul-
mamış banka ile işlem yapmayı, yurt ve okullarda 
bulunmayı, esaslı suçlayıcı bir unsur olarak gör-
memiş/görememiş olabilirler. O dönemin psikoloji-
si buna uygundu.

“Açığa Alma, Tutuklama ve İhraçlarda”
Teori ile Pratik Birbirini Tutmamaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu ile ilgili de-
ğerlendirmesi, teori ile pratiğin uyumlu olmadığı-
nın en güzel göstergesidir. Yapılan açıklama hem 
anlamlı, hem düşündürücü hem de üzücüdür:  

“Şu var ki at izi, it izine karışmış vaziyette. ‘Ben 
bir şey atayım da nasılsa tutar’ diyenler var. Bazı-
ları böyle yapıyor. Özellikle yazılı ve görsel med-
ya dünyasında bu çok var… Öyle yorumlar yapı-
yorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç 
alakası yok. Ama o insana o yaftayı ya-
pıştırıyor. Bunlar doğru şeyler değil. 
Bu tür yanlışlıklardan uzak durmak 
lazım.”3

Pratik böyle olduğuna göre Baş-
bakana ve Cumhurbaşkanına rağ-
men bu süreci, kim yönetiyor ve 
listeler kim tarafından, nasıl ve han-
gi kriterlere göre hazırlanıyor?

Diğer taraftan 
Cumhurbaşkanlığı 
Kurumsal İletişim 
Başkanı Mücahit 
Küçükyılmaz, “15 
yıldır tanıdığım, 

‘o gece’ tankın önüne yatan, FETÖ düşmanı Ok-
tay Kılıç’ın evi FETÖ’den aranıyorsa, bu operas-
yon ‘bize’ dönmüş demektir!” “Namaz kılanı Fetul-
lahçı sanan, Meşveretçi, Yazıcı, Okuyucu, Nakşi, 
Kadiri arasındaki farkı bilmeyen 28 Şubat’çılarla 
FETÖ temizliği yapılamaz.”4, tarzındaki açıklama-
sı, mesaj dolu ve daha da anlamlıdır. 

Öyleyse bütün bu şikâyetlere rağmen bu süre-
ci, kim yönetiyor ve bu listeler kim tarafından, na-
sıl ve hangi kriterlere göre hazırlanıyor?

Başta Ahmet Taşgetiren olmak üzere birçok 
köşe yazarının, yazılarında, adaletsizliğe, duyar-
sızlığa karşı feryat edip isyan etmeleri, tehlikenin 
büyüklüğünü göstermesi açısından önemlidir.5

Sürece ilişkin çok anlamlı ve tüyleri diken di-
ken eden bir açıklama, AK Parti İstanbul Milletve-
kili Metin Külünk tarafından yapılmıştır:

“İstanbul’da bir üniversitede bir fakültede her-
kes tarafından hakkında şehadet edilen, tarihçesi 
de asla bu örgütle hiç ilişkisi olmayan bir öğretim 
üyesini bir dekan sırf kendisine itiraz etti diye bu 
alçak örgütün şemasına koymuş, adamcağızı tas-
fiye ettirmek istiyor. Bu zalimliktir, açıkça söylü-
yorum. Bahsettiğim fakültede bir öğretim üyesi-
ni sırf hoşuna gitmediği için bu listenin içerisine 
dâhil eden dekanı uyarıyorum. …O adama yaptı-
ğın zulmü geri al! O adama yaptığın zulmü geri al! 
Herkes etrafında şahit ki o adam asla bu örgütün 
adamı değil, sen sırf senin hoşuna gitmediği için o 
adamı bu listeye dâhil etmen zalimliktir.”6

Öyleyse, tekrar soruyoruz; bu süreci kim yöne-
tiyor ve bu listeler, kim tarafından, nasıl ve hangi 
kriterlere göre hazırlanıyor? Başbakan Yıldırım’ın 
bahsettiği genel bir denetim mekanizması çalışmı-

yor mu?/çalıştırılmıyor mu? 

Gülen Terör ve Şantaj Hareketi 
Havuzuna Masum İnsanları Koymak                                                                   

Yeni Bir Sosyal Fay Hattı İnşa Etmek Anlamına Gelir
Ülke sathında, “Açığa Alma, Tutukla-

ma ve İhraç Etme”  ile ilgili yapılanlara göz 
attığımızda, “Gülenciler” listesi, aşağıdaki 

insan unsurundan oluşmaktadır:
· Emniyet İstihbarat/As-

keri İstihbarat/MİT’in 
bilgi ve belge kapsa-
mında gerçek Gülen 

Hareketi mensup-
ları olanlar.

Metin Külünk
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· Kifayetsiz muhterislerin bir makamı ya da 
mevkii ele geçirmek için Gülen hareketi ile hiç 
alakası olmayan ve fakat kendisine engel gör-
düklerini Gülenci olarak ihbar etmeleri ile açı-
ğa alınanlar. 

· Geçmişte aralarında husumet bulunanların, 
birbirlerini Gülenci olarak ihbar etmeleri ile 
açığa alınanlar. Özellikle idarecilerin kin güttü-
ğü kişileri, ilgileri olmadığı halde Gülenci ola-
rak listelemesi.

· Bizzat Gülen Hareketi mensubu olanların, ken-
dilerinden olmayan herkesi, kargaşa meydana 
getirebilmek için Gülenci olarak ihbar etmele-
ri. 

· Başta MOSSAD ve CIA olmak üzere yabancı istih-
barat mensuplarının, kargaşa meydana getirebil-
mek için Gülenci olarak ihbar ettikleri kimseler. 

· Geçmişte Gülen hareketine dâhil olmuş, yar-
dım etmiş ve fakat 17-25 Aralık operasyonun-
dan sonra ayrılmış ve bütün bağlarını kopar-
mış olanların, hala daha Gülenci olarak kabul 
edilmeleri ve fişlenmeleri.

· Geçmişte Gülen hareketine ait, dershane, okul 
ve yurtlarda kalan ve fakat Gülen hareketi ile 
hiç ilgisi olmayan gençlerin, çocukların ve on-
ların ailelerinin Gülenci olarak kabul edilmele-
ri ve fişlenmeleri.

· 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Gülen Hare-
ketinin okullarında okuyan tüm gençlerin Gü-
lenci olarak kabul edilmeleri ve fişlenmeleri.

· Ticari rakiplerin, birbirlerini Gülenci olarak 
ihbar etmeleri.

· Birbiri ile küskün komşuların, akrabaların bir-
birlerini Gülenci olarak ihbar etmeleri.

· Psikopatların herkesi, Gülenci olarak ihbar et-
meleri.

· Maliye-Polis-Yargı baskı ve şantaj kıska-
cında Gülen Hareketine yardıma ve hizme-
te mecbur bırakılan iş adamı ve bürokratlar.

· Aralarında husumet olan karı kocanın birbirle-
rini “paralelci”/ “FETÖ’cü” olarak ihbar etmeleri.

· Dost hayatı yaşayan eşlerin “paralelci”/ 
“FETÖ’cü” olarak birbirlerini ihbar etmeleri.

Bu liste, daha da genişletilebilir. Eğer tüm bu 
insanlar, “Paralelci”/“FETÖ’cü”/ “Gülenci” havu-
zuna atılır ve aynı muameleye tabi tutulursa, Tür-
kiye, büyük bir kaosa doğru sürüklenebilir. Kin ve 
nefret ortalığı kasıp kavurabilir. 

“Açığa Alma, Tutuklama ve İhraç Etme”  Listeleri
Kim Tarafından ve Nasıl Hazırlanmaktadır?

Bu soruyu cevaplandırabilmek için şu sorula-
rın cevaplarının sağlıklı bir şekilde verilebilmesi 
gerekmektedir: 
1- 17-25 Aralık maliye-polis-yargı darbe girişi-

minden sonra devlet, Gülen şantaj ve terör ör-
gütünün aslı elemanları ile ilgili hiçbir hazırlık 
yapmamış mıdır?

2-  Devlet eğer bir hazırlık yapmış ise Gülen Hare-
ketinin aslı unsurlarına ilişkin her türlü sağlam 
bilgi, belge elde mevcut olması gerekmez mi?

3- “Açığa Alma, Tutuklama ve İhraç listesinde” 
yer alan ve suçlanan insan unsuru ile ilgili her 
türlü bilgi ve belge varsa, buna uygun olarak 
sorgulamalarının yapılması ve mahkemeye çı-
karılmaları gerekmez mi? 

4- Eğer devlet tarafından zamanında bu hazırlık 
yapılmadıysa/yapılamadıysa, bunun sebebi 
nedir? 
Genel olarak şu söylenebilir/söylenmektedir: 

MİT, emniyet istihbarat ve askeri istihbarat dâhil 
devletin bütün birimlerine, Gülenciler sızmışlar-
dı; o nedenle bir liste hazırlığına gidilememiştir. 
Bu doğru olabilir. Ancak bugün bu tehlike, düne 
nazaran gene mevcuttur. Kripto Gülenciler çok 
iyi kamuflaj olmuş bir şekilde bugünkü listelerin 
hazırlanmasında yer almış olabilirler. Ayrıca, lis-
telerin hazırlanmasında darbenin iç beyni olan 
Mason-Sabatayist olan ekip ve devletin kılcal 
damarlarına sızmış olma ihtimali bulunan krip-
to CIA, MOSSAD, MI6 ve BND ajanları da etkili 
olabilir.

Bu nedenle, elde sağlam bilgi, belge/delil olma-
dan insanlar hakkında acele ile karar verilmeme-
liydi/verilmemelidir. 

Medyada yer alan ve açığa alınıp tutuklanan 
ya da ihraç edilenlerin verdikleri bilgilere göre lis-
teler, aşağıdaki unsurlar tarafından oluşturulmak-
tadır:
1- İstihbaratlar (MİT, Emniyet İstihbarat, Jandar-

ma İstihbarat) tarafından hazırlanan listeler,
2- Bizzat idareciler tarafından hazırlanan listeler, 
3- Bazı İdarecilerin amaçlı olarak oluşturdukları 

“ideolojik taraflı komisyonlar” tarafından ha-
zırlanan listeler, 

4- Bazı idarecilerin adil olduklarına inandıkları 
kişilerden oluşturdukları komisyonlar tara-
fından hazırlanan listeler.
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5- Köşe yazarları tarafından sunulan listeler
6- Bazı STK’lar tarafından hazırlanıp sunulan lis-

teler.
7- Siyasiler tarafından hazırlanan listeler
8- Yapılan İtiraflardan elde edilen listeler
9- İhbarlarla oluşturulan listeler
10- 1980 darbesinde darbecilere listeleri veren 

karanlık merkezler!
Başka alternatifler de olabilir.
Pratiğe baktığımızda, listeler, merkezi ortak 

kriterlere göre hazırlanmamaktadır. Listeleri ha-
zırlayanlar, hazırlanan listelerde yer alan şahıslarla 
ilgili gerekli belgeleri sunma-
maktadır/sunamamaktadır. 
Kişisel kanaatler, çok daha 
etkili olmaktadır. İnsanlar 
niçin açığa alındığını, niçin 
ihraç edildiklerini ve hangi 
belgelere dayanarak suçlan-
dıklarını bilmemektedir ve 
de öğrenememektedir. “Aksi 
ispatlanmadıkça insanlar 
masumdur”. “İddia makamı 
iddiasını ispatlamak zorun-
dadır.”:

Hz. Muhammed (s.); Delil 
göstermek davacıya aittir; ye-
min ise davalıya aittir.”7

Delilsiz suçlamak ve ka-
rar vermek, toplumu kaosa 
sürükleyecek bir süreci baş-
latabilir: “4931 Hz. Muham-
med (s): İnsanların her iddia 
ettikleri delilsiz şey verilsey-
di, bazı kimseler, bazılarının 
kanlarını ve mallarını talep 
ederlerdi. Ama yemin etmek 
davalıya aittir”8

Doğudaki Erzurum Ata-
türk Üniversitesi’ndeki uy-
gulama ve göz önüne alı-
nan kriterler ile Batıdaki 18 Mart Çanakkale 
Üniversitesi’ndeki uygulama ve kriterler aynı mı? 
İzlenen yol, gösterilen hassasiyet aynı mı? İdeolo-
jik farklılıklar işin içine girmekte midir? Komis-
yonlar ideolojik olarak mı kuruluyor? 

Alt birimlerde hazırlanan listeler, merkezi bir 
komisyondan geçmekte midir? Nihai karar veri-
ciler alt birimler mi? Listelere giren insanların sa-
vunmaları alınıp Mahkemeye çıkarılmayacaklar 

mı? Savunmaları alınmadan, mahkemeye çıka-
rılmadan ihraç etmek, “Yargısız İnfaz” değil mi?  
Yoksa “Adalet mülkün temeli” olmaktan çıkarıldı 
mı? Medyada yer alan şikâyetlerden sürecin, mer-
kezi bir denetime tabi tutularak yürütülmediği, 
birimden birime, bölgeden bölgeye, üniversiteden 
üniversiteye çok ciddi farklılıkların olduğu anla-
şılmaktadır.

“Tedbir Olarak Açığa Alalım, Tutuklayalım;
O, Kendisinin Masum Olduğunu İspatlasın”

Şu denebilir/denmekte-
dir: “Bir darbe ortamındayız 
tehlike çok büyüktür, yeni 
bir askeri darbe olabilir. Ma-
sum olup mağdur olanlar, 
%3-%10 gibi bir orandır; bu 
da normaldir.” Tehlikenin 
büyük olduğuna katılıyorum. 
Ancak masum insanları mağ-
dur etmek, İlahi adalet uygun 
değildir.

Masum insanların, “terör 
örgütü üyesi” iddiası ile açığa 
alınması ve/veya tutuklan-
ması, basite indirgenecek bir 
konu değildir. Yarın aklanmış 
olsa bile her şeyden önce fiş-
lenmiş, sosyal çevresi tarafın-
dan tehlikeli görülüp dışlan-
mıştır/dışlanacaktır. Süreçten 
beraat etmiş/aklanmış olarak 
çıkmış olsa bile sicilinde, bir 
terör örgütü üyesi iması dai-
ma bulunacak, her başvur-
duğu işte ya da yapacağı işte, 
her güvenlik araştırmasında, 
bu durum karşısına çıkacak-
tır. Yol boyu derin bir travma 
yaşayacaktır. Adalete ve dev-

lete olan güveni yıkılacaktır. O nedenle sağlam 
deliller olmadan, kanaatler veya mesnetsiz ihbar-
lar üzerinden insanların açığa alınması ve tutuk-
lanması yoluna gidilmemelidir. O nedenle herkes 
Allah’ın huzurundaki yüce mahkemeyi düşünerek 
konuşmalı ve sorumlu davranmalıdır:

“9793 Hz. Peygamber (s.): Kendine nasıl mua-
mele edilmesini istersen insanlara öyle muamele et”.9

Şayet aza olanlarla taraf-
tar, sempatizan ve Gülen 
Hareketi ile hiç alakası 
olmayanları, taraftar olan-
larla sempatizan ve Gülen 
Hareketi ile hiç alakası olma-
yanları ve sempatizan olan-
larla Gülen Hareketi ile hiç 
alakası olmayanları ayırt 
edecek bir kriter, bir meka-
nizma bulunmaz ise, bir-
çok insanın canı yanacak-
tır. Sosyolojik ayrışma çok 
farklı zeminlere kayacak-
tır.  O nedenle azalar ve 
kadrolar, cezalandırılma-
lı; sempatizan ve taraftar-
lar kazanılmalıdır. Gülen 
Hareketi ile ilgisi olmayan-
lar bir an önce ayıklanarak 
listelerden çıkarılmalıdır.
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İdeolojik Hareketlerde Dört İnsan Unsuru

İdeolojik hareketlerin tümünde “sempatizan”, 
“taraftar”, “aza” ve “kadrolar” olmak üzere dört 
farklı insan unsuru mevcuttur. Sempatizanlar, ha-
rekete sempati duyar, takdir etmekle yetinir fakat 
fiiliyatta yokturlar. Taraftarların, hareket ile organik 
bağları yoktur, fakat keyfi olarak maddi ve manevi 
kısmi yardımlarda bulunabilirler. Bazı faaliyetlere 
de iştirak edebilirler. Azalar, hayatını davasına ada-
mış, vakfetmiş insanlardır. Tüm hayatlarını, inan-
dıkları davaya göre planlarlar. Kadrolar ise azalar 
içinden çıkan yönetici ekiplerdir.

Gülen hareketi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
“aşağısı ibadet, ortası ticaret, yukarısı ihanet içinde” 
diye yaptığı tanımlama, yukarıdaki dört grup insa-
nı ihtiva etmektedir. Gülen şantaj ve terör örgütü-
nün “ihanet grubu”, azalar ve kadrolardır. İbadet ve 
ticaret grubu, sempatizan ve taraftarlardır. Medya-
ya yansıyan şekliyle,  ihanet grubunun kahir ekse-
riyeti, 15 Temmuz askeri darbe girişiminden önce; 
geri kalanların bir kısmı da, darbenin hemen ardın-
dan yurt dışına kaçmışlardır. Dolayısıyla Gülen Ha-
reketinin sempatizan ve taraftarları ile azaların bir 
kısmı, bugün ülke içerisinde bulunmaktadır. Bu-
gün yürütülen operasyonlarda “açığa alınan, tutuk-
lanan ve ihraç edilenler” içinde Gülen Hareketinin 
sempatizanları, taraftarları ile azalarının bir kısmı 
ve Gülen hareketi ile hiç alakası olmayan insanlar 
yer almaktadır. 

Eğer aza olanlarla taraftar, sempatizan ve Gülen 
Hareketi ile hiç alakası olmayanları, taraftar olan-
larla sempatizan ve Gülen Hareketi ile hiç alakası 
olmayanları ve sempatizan olanlarla Gülen Hareke-
ti ile hiç alakası olmayanları ayırt edecek bir kriter, 
bir mekanizma bulunmaz ise, bir çok insanın canı 
yanacaktır. Sosyolojik ayrışma çok farklı zeminle-
re kayacaktır.   O nedenle azalar ve kadrolar, ceza-
landırılmalı; sempatizan ve taraftarlar kazanılmalı-
dır. Gülen Hareketi ile ilgisi olmayanlar bir an önce 
ayıklanarak listelerden çıkarılmalıdır.

İki Davacı,  Hz. Davud ve Yargısız Karar

Hz. Davud, gençlik yıllarında Talut’un ordusun-
da Calut’a karşı savaşmak üzere yer almış ve düş-
man komutanı Calut’u öldürmüştür (2 Bakara 249-
251). Allah, Hz. Davud’a, daha sonra,  “mülk/ik-
tidar”, “hikmet”, “hitabet gücü” ve “Kitap vermiş-
tir”, Zebur, (4 Nisa 163; 17 İsra 55; 38  Sad 18-20). 
Hz. Davud’un düzenli zikir yapması ve yaptığı zik-
re, “dağların ve kuşların iştirak etmiş olması, ona 

has bir özelliktir (34 Sebe 10, 38  Sad 18-19). Hz. 
Davud’a, “demir madenini işleme, şekillendirme” 
(“askeri zırh yapma”), güç ve yeteneği de verilmiş-
tir (34 Sebe 10-11).

Peygamber ve hükümdar olan Hz. Davud, iba-
det ve zikir ile meşgulken, her türlü güvenlik duva-
rını aşarak yanına girebilen (38 Sâd 21) iki kişiyi, 
karşısında görünce tedirgin olmuştur:

“Davud’(un yanın)’a girdiklerinde, o, onlardan 
ürkmüştü; onlar dediler ki: “Korkma, iki davacıyız, 
birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen 
aramızda hak ile hükmet, kararında zulme sapma ve 
bizi doğru yolun ortasına yöneltip-ilet.” (38 Sâd 22).

Calut gibi bir zalimi, gençliğinde öldürebilen 
bir kahraman olan Hz. Davud, çok yüksek güven-
lik duvarını aşıp yanına gelebilen bu iki yabancı-
dan “korkmuştur”/ “telaşlanmıştır”. Belki de yanı-
na nasıl ulaşabildiklerinin şokunu yaşamıştır. Bu-
radan çıkarılabilecek önemli bir ders, hiç kimse, 
gücü, kuvveti ne olursa olsun kendini mutlak gü-
vende hissetmemelidir. “Barış dönemlerinin geçici 
dönemler olduğunu unutmamalıdır.” Gururlanma-
malı, kibirlenmemelidir.  “Artık bundan sonra bu 
ülkede darbe olmaz diyenler”, “kafanızdan komp-
loları atın”, ”siz hâlâ oralarda mısınız diyenler”, hiç 
beklenmedik bir anda başlayan Taksim Gezi Par-
kı olaylarını ve beraberinde gelen kadife darbe sü-
recini ve 15 Temmuz ihanet hareketini, bu açıdan 
bir kez daha değerlendirip kendi muhasebelerini 
iyi yapmalıdırlar.

“İki davacı” olduğunu söyleyenler, aralarında-
ki davanın ne olduğunu söylemeden, “birimiz di-
ğerimize haksızlıkta bulundu” (38 Sâd 22) diye-
rek; “hak ile hükmetmesini”, “zulme sapmaması-
nı”, “kendilerini doğru yolun ortasına yöneltip ilet-
mesini” Hz. Davud’dan istemişlerdir. Bu ifadeleri 
ile bu iki yabancı, sıradan insan olmayıp çok özel 
özellikleri olan iki şahıs olmalıdır. Çünkü kullan-
dıkları ifadelerle, adeta, Hz. Davud’u uyarmakta, 
yol göstermekte, eğitmekte ve de imtihan etmekte-
dirler. Aralarındaki meseleyi, bu ifadelerden sonra 
açıklamaktadırlar:

“Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu 
vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen 
“Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat” dedi ve 
bana konuşma (tarzın) da üstün geldi.” (38 Sâd 23).

Ayete göre gelen iki yabancı, birbirinin “karde-
şidir”. Kardeşlerden birinin “99, diğerinin tek bir 
koyunu vardır”. Dava konusunu anlatan, tek ko-
yunu olan kardeştir. 99 koyunu olan kardeş, tek 
koyunu olan kardeşinden, bu tek koyunu da almak 
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istemiş ve onu konuşma tarzı ile de etkilemiştir. 
Tek koyunu olan kardeşin meseleyi, Hz. Davud’a 
getirmiş olmasından, kardeşinin kararından tam 
emin olamadığı ve kararsızlık yaşadığı anlaşıl-
maktadır. 

Hz. Davud, tek koyun sahibi olan kardeşin 
dava konusu ile ilgili bu açıklamasından sonra, 99 
koyun sahibini dinlemeden, kararını verip hemen 
açıklamaktadır:

“(Davud) Dedi ki: “Andolsun senin koyununu, 
kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana zul-
metmiştir. 

Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) birleştirip 
katan (ortak)lardan çoğu, birbirlerine karşı teca-
vüz ederler; ancak iman edip de salih amellerde 
bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır.”…(38 
Sâd 24).

38 Sâd 24. ayetinden konumuzla ilgili aşağıda-
ki hükümleri çıkarmak mümkündür:
1- Malı gücü çok yüksek olanların, malı gücü za-

yıf olanların servetlerini ellerinden almak iste-
meleri zulümdür. Dolayısıyla tekelleşme, kar-
telleşme, gayrı İslami bir ekonomik uygulama 
olup zulüm mekanizmasıdır. 

Bugün, küresel sermaye ile işbirliği içerisinde 
olan “İstanbul Sermayesi”/”İstanbul Dukalığı”, 
“Anadolu sermayesini” yok etmek istemekte-
dir. 15 Temmuz İhanet Hareketinin böyle bir 
boyutu da vardı. Dolayısıyla şu an ki uygu-
lamaların, bu amaca hizmet edip etmediğine 
dikkat edilmelidir.

 2- Ayette geçen “halitlardan” ifadesi, sadece “tica-
ri ortak” olmayıp “bir toplum içinde yaşayan 
insanlar, dostlar, kardeşler, arkadaşlar, yoldaş-
lar manasına” da gelmektedir.10 Dolayısıyla bir 
toplum içerisinde var olan insanlar, genel ola-
rak , “birbirlerinin haklarına tecavüz ederler”. 
Ancak bu genel tutum ve tavır içerisinde bulun-
mayan, böyle bir tavır sergilemeyenler, “iman 
edip de sâlih amellerde bulunanlardır.” An-
cak “onlar da toplum içerisinde çok azdırlar”. 

3- Hz. Davud, davalılardan birini dinlemiş; diğe-
rine hiçbir şey sormadan, ona konuşma fırsatı 
vermeden, iddia sahibinin doğru söyleyip söy-
lemediğini araştırmadan, delil istemeden, ace-
le ile kararını vererek açıklamıştır. 
Hz. Davud, hükmünü verdikten sonra, iki dava-

lının durumunun ne olduğu ve ne tepki verdikleri 
açık değildir. Hz. Davud’un kararından sonra ola-
ğan dışı bir şeylerin meydana geldiği söylenebilir. 
Nitekim olağan dışı bir şey olmuş olmalı ki ayetin 

devamında; “Davud, gerçekten bizim onu deneme-
den geçirdiğimizi sandı, böylece Rabbinden bağış-
lanma diledi ve rükû ederek yere kapandı ve (bize 
gönülden) yönelip-döndü.” (38 Sâd 24) denmek-
tedir. Seyyid Kutub’a göre; “Muhakemenin bu saf-
hasında o iki şahıs gözden kaybolmuşlardır. Bun-
lar Hz. Davud’u denemek için gelen iki melekti”11.

Taksim Gezi Parkı olayları ile fiilen başlamış 
olan Kadife darbe süreci, başta siyasi iktidar ol-
mak üzere, genel olarak tüm toplumun, özel ola-
rak da dini hassasiyeti yüksek olan tüm camiaların 
çok özel bir imtihanıdır. Adaletle, hakla, hukukla, 
şefkat ve merhametle olan bir imtihanı.

Hz. Davud iki davalı ile kendisinin bir imtiha-
na tabi tutulduğunu ve yargılamada yanlış bir yol 
izlediğini anlayarak bağışlanma dilemiş olması; 
Allah’ın da, “Böylece onu bağışladık.” (38 Sâd 25) 
demiş olması, Hz. Davud’un yanlış yaptığının bir 
göstergesidir. Nitekim devamında gelen ayet, Hz. 
Davud’a, karar vermede, izlemesi gereken yolu 
göstermektedir:

“Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde bir 
halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hük-
met, istek ve tutkulara (hevâya)  uyma; sonra seni 
Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah’ın yolun-
dan sapanlar, hesap gününü unutmalarından dola-
yı onlar için şiddetli bir azab vardır.” ( 38 Sâd 26).

Ayette; 1- Yeryüzünde bir halife olarak “İnsan-
lar arasında hak ile hükmetmesi” emredilmekte, 
2- “Hevaya uyduğu takdirde “Allah’ın yolundan 
sapacağı” konusunda uyarılmakta, 3- Allah’ın yo-
lundan sapmanın an nedeninin, “hesap gününü 
unutma” olduğu belirtilmekte, 4- Hesap gününü 
unutup hevaya uyup Allah yolundan sapanlar için 
“şiddetli bir azabın olduğu” hatırlatılarak Hz. Da-
vud, ikaz edilmektedir. 

“İki davalı” meselesi ile ilgili ayetlerinde deva-
mında, “gökyüzü, yeryüzü ve ikisi arasında bulu-
nan şeylerin batıl olarak yaratılmadığına” ilişkin 
daha genel ilahi bir kanuniyete vurgu yapılmak-
tadır (38 Sâd 27). Bunun anlamı, Kâinatta hak 
ve batıl düzleminde, adalet merkezli bir düzenin 
var olduğudur. Dolayısıyla yapılan işlerde, verilen 
kararlarda, bu düzeni bozacak hiçbir şey yapıl-
mamalıdır. Ayete göre bu düzeni, “iman edip salih 
amellerde bulunanlar” korur; diğerleri ise, ifsad 
eder.  (38 Sâd 28). 

Bugün millet olarak çekilmek istenilen sos-
yolojik kaostan bu ülkeyi kurtarabilecek olanlar, 
“iman edip salih amellerde bulunanlar”dır. Bugün 
bu insan unsuru, sürece, daha aktif olarak müda-
hil olmalıdır.
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İki Davalı Kıssasının son ayetinde muhatap, Hz. 
Muhammed (s.) olup kendisine indirilen Kur’ân 
ayetleri üzerinde; “temiz akıl sahiplerinin”, “dü-
şünmesi” ve “öğüt almaları” gerektiği belirtilmek-
tedir (38 Sâd 29). 

“Kavga Eden İki Adam”,
Hz. Musa ve “Yargısız İnfaz”

Hz. Musa, Kur’ân’da kendisinden en çok bah-
sedilen peygamberlerden biridir. Doğumundan 
ölümüne kadar olan zamanda, son derece önem-
li, düşündürücü ve ibret dolu bir mücadele hayatı 
vardır. Nitekim Kuran; “Musa olayında da düşün-
dürücü ayetler vardır.” (51 Zariyat 38) diyerek bu 
noktaya özel vurgu yapmaktadır. Burada amacımız, 
Hz. Musa’nın bütün mücadelesini ele alıp değer-
lendirmek değildir. Gençlik döneminin belli bir 
evresine kadar sarayda büyüyen ve yaşayan Hz. 
Musa’nın, sokakta kavga eden iki adama rastladığı 
zaman, başına gelen olay, bizim konumuzla ilgili 
olduğu için ele alınıp incelenecektir. Kur’ân, olaya 
yer vermeden önce,  “erginlik çağına/”yiğitlik ça-
ğına” ulaşıp olgunlaşmış olan Hz. Musa’ya Allah’ın 
“hüküm, hikmet” ve “ilim vererek” ödüllendirdiğini 
belirtmektedir (28 Kasas 14). 

Bundan sonraki ayette ise şehre inen Hz. 
Musa’nın şehirde kavga eden, birisi kendi kav-
minden, İsrailoğulları’ndan, diğeri de, Firavun’un 
kavminden, Kıptilerden olan iki kişinin kavgasına 
müdahale ettiği ifade edilmektedir:

“(Musa,) Halkının haberi olmadığı bir zamanda 
şehre girdi, orda kavga etmekte olan iki adam buldu; 
bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. 
Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından ola-
na karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir 
yumruk attı ve işini bitiriverdi.” (28 Kasas 15).

Kendisine ilim, hikmet ve hüküm verilmiş olan 
Hz. Musa’nın ilk yapması gereken iş, tarafları ayı-
rıp, tarafları dinlemek, sonra da kararını açıklayıp 
gereğini yapmak şeklinde bir arabuluculuk/hakem-

lik yapmak olmalıydı. Ayete göre, Hz. Musa, böyle 
davranmadı; hiçbir sorgulama yapmadan, kendi 
kavminden olana yardım ederek Kıpti’yi bir yum-
rukla öldürmüştür. Yanı “yargısız infaz” etmiştir. 

İlim, hikmet ve hüküm sahibi olan Hz. Musa, 
bir an için, muhtemelen, her türlü zulme karşı duy-
duğu isyanın etkisi, İsrail oğullarının maruz kaldığı 
zulme karşı duyduğu öfkenin ve “heyecanlı kişiliği-
nin” tesiri altında kalarak yanlış bir tutum, tavır ve 
davranış sergilemiştir. 

Hz. Musa, yaptığı davranışın yanlış olduğunu 
hemen anlamış ve “Sonra da: “Bu şeytanın işin-
dendir; o, gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır” 
(28 Kasas 15)demiştir. Dahası, yaptığı bu hatadan 
dolayı; “Rabbim, gerçek şu ki, ben kendi nefsime 
zulmettim, artık beni bağışla.” diyerek Allah’tan af 
dilemiştir(28 Kasas 16). Allah’ta onu bağışlamıştır 
(28 Kasas 16). Allah’ın kendisini bağışlaması üzeri-
ne, Allah’a “Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, 
artık suçlu-günahkârlara destekçi olmayacağım.” 
(28 Kasas 17) sözünü vermiştir.

Bugün 15 Temmuz Askeri darbe Girişimi ihanet 
hareketi sonrasında darbecilerle ilgili başlatılan te-
mizlik operasyonlarında, “Açığa Alma, Tutuklama 
ve İhraçla” ilgili işlemlerde, Hz. Musa gibi davra-
nılmakta, gerekli belge, delil ortaya konmadan, 
muhataplar yargılanmadan öfke ile cezalandırma 
yapılabilmektedir. Bu kararları verip uygulayanlar, 
“kendi nefislerine zulmetmekte; muhatap şahısla-
ra da yargısız infaz uygulamaktadırlar. Ancak daha 
sonraları, “açığa alma, tutuklama ve ihraçla” ilgili 
işlemlerde Başbakan ve Cumhurbaşkanı, “at izi it 
izine karışmıştır” diyerek hata yapıldığını ifade et-
mişlerdir. Tıpkı Hz. Musa’nın birinci günkü kav-
gada takındığı tavırdan dolayı hata yaptığını söy-
lemesi gibi.

Bir gün önce Hz. Musa’dan yardım isteyen, ken-
di kavminden olan şahıs, bir başka Kıpti ile kavga 
ederken gene Hz. Musa’dan yardım istemiştir:

Hiç kimse, gücü, kuvveti ne olursa olsun kendini mutlak güvende hissetmemelidir. 
“Barış dönemlerinin geçici dönemler olduğunu unutmamalıdır.” Gururlanmamalı, 
kibirlenmemelidir.  “Artık bundan sonra bu ülkede darbe olmaz diyenler”, “kafanız-
dan komploları atın”, ”siz hâlâ oralarda mısınız diyenler”, hiç beklenmedik bir anda 
başlayan Taksim Gezi Parkı olaylarını ve beraberinde gelen kadife darbe sürecini ve 
15 Temmuz ihanet hareketini, bu açıdan bir kez daha değerlendirip kendi muhasebe-
lerini iyi yapmalıdırlar.
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“Böylece şehirde korku içinde (çevreyi) gözet-
leyerek sabahladı. Derken, bir de baktı ki, dün 
kendisinden yardım isteyen (kişi, bugün de) kendi-
sine yardım için bağırıyor. Musa, ona dedi ki: “Sen 
gerçekten açıkça bir azgınsın.” (28 Kasas 18)

İlim, hikmet ve hüküm sahibi olan Hz. Musa, 
yanlış bir iş yaptığını kendine itiraf  etmiş ve bu-
nun için Allah’tan bağışlanma istemiş; bağışlan-
dıktan sonra da Allah’a “suçlu-günahkârlara des-
tekçi olmayacağına” dair söz vermiş birisi olarak, 
ertesi gün, «Sen gerçekten açıkça bir azgınsın.” 
dediği,  aynı “suçlu-günahkâra” gene “destekçi ol-
mağa” kalkmıştır ( 28 Kasas 19). Bunun üzerine, 
Kıptilerden olan Şahıs, “Ey Musa, dün birini öl-
dürdüğün gibi, bugün de beni mi öldürmek istiyor-
sun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak is-
tiyorsun, ıslah edicilerden olmak/ ara bulucular-
dan olmak istemiyorsun.” uyarısında bulunarak 
yaptığı işin, adeta “yargısız infaz” olduğunu, “zor-
balık olduğunu” hatırlatmak istemiştir.

Ne yazık ki 15 Temmuz askeri darbe girişimi 
ihanet hareketi sonrasında darbecilerle ilgili baş-
latılan temizlik operasyonlarında, “açığa alma, tu-
tuklama ve ihraçla” ilgili işlemlerde hata yapıldı-
ğı söylenmiş olmasına rağmen, Hz. Musa’nın yap-
tığı gibi, gene aynı hataların yapılmasına devam 
edilmektedir. 

Hz. Musa, ikinci gün de karıştığı olayın de-
vamını getirememiştir. Çünkü birinci gün öldür-
düğü adamdan dolayı sarayda kendisi hakkında 
ölüm kararı vermek üzere bir toplantı yapıldığı 
haberi kendisine ulaşmıştır. Haberci şehri terk et-
mesinin yararlı olacağını ona söylemiştir:

“Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak ge-
lip dedi ki: “Ey Musa, önde gelenler, seni öldür-
mek konusunda aralarında görüşmektedirler, ar-
tık sen çık git; gerçekten ben sana öğüt verenlerde-
nim.” (28 Kasas 20)

15 Temmuz İhanet hareketi, sadece sürecin 
bir parçasıdır; süreç devam etmektedir. Ana amaç, 
yeni sosyolojik fay hatları inşa ederek Türkiye’yi 
sosyolojik olarak bölmektir, Suriyeleştirmektir. 
Sosyolojik savaşın etkileri anında değil, yıllar son-
ra görülebilir, yavaş ve tedricidir. Farkına varıldı-
ğı zaman da “Kurbağa haşlanmış” ve iş bitmiştir. 

Siyası iktidar, yeniden yapılanma yaparken 
kendi başına hareket etmemeli, farklı siyasi gö-
rüşleri, daha da önemlisi milletin, gönüllü kuru-
luşların/STK’ların görüşlerini almalıdır. Gizli sos-
yolojik savaş ajanlarına karşı teyakkuz halinde ol-
malıdır. 

Bu süreçte, iyi niyetle ortaya konan her karşı 
görüşü, düşmanlık ve hainlik olarak görmek, nite-
lendirmek ve suçlamak yanlıştır, tehlikelidir. Lüt-
fen durun ve söz söyleyenleri dinleyin ve söyle-
nenler üzerinde tefekkür edin.

Ne Yapılmalıydı,  Ne Yapılmalıdır?

“Açığa alma, tutuklama ve ihraç listelerin-
de” kaba hatları ile 1- Elinde silah olan Gü-
venlik Mensupları(asker, polis, istihbaratçı), 
2-Yargı Mensupları( hâkim, savcı), 3- Eğitim 
Camiası(öğretmenler, akademisyenler), 4- Dev-
letin Kritik Kurumlarında olan personel, 5- Dev-
letin Kritik olmayan Kurumlarındaki perso-
nel,  6- Değişik STK üyeleri ve 7- özel sektör 
mensupları(mahalle esnafı, patronlar ve yönetici-
ler) yer almaktadır. 

Bunlardan darbeye fiilen iştirak ettiği belge-
lenmiş her kim varsa tutuklu olarak yargılanmalı-
dır. Fiilen darbeye iştirak etmemiş, “makul şüphe-
li” konumundaki silahlı polis-asker-istihbarat ele-
manlarını tedbir olarak açığa alarak ya da tutukla-
yarak etkisiz hale getirip sonra yargılamak doğru 
ve adil bir yaklaşımdır. Ancak bu sınıftaki insanla-
rı, mahkemeye çıkartmadan ihraç etmek adil de-
ğildir. Elinde silah olmayan yargı mensuplarını ve 
kritik kurumlardaki personeli, karar verme süreç-
lerinde etkili olabilecekleri için,  öncelikle “mer-
kez valileri” gibi kızağa çekerek, karar verme sü-
reçlerinde etkisiz hale getirmek, sonra da yargı-
lamak, gerekmektedir. Elinde silah olmayan aka-
demisyenleri, öğretmenleri ve diğer sivil devlet gö-
revlilerini ise tedbir olarak her türlü idari görev-
den almak; ancak diğer görevlerine devam etmesi-
ni sağlamak daha uygundur. Bunlar hakkında sağ-
lam deliller elde edildiğinde de, yargının önüne 
mutlaka çıkarılmalıdır. 

Sonuç: Allah’a ve Ahiret’e İman Eden,“Temiz Akıl” ve 
“Salih Amel Sahiplerinin” Sorumluluğu

Bugün, 15 Temmuz ihanet hareketi sonrasın-
da “açığa alma, tutuklama ve ihraç etme” ile ilgili 
tutulan yol ve yaklaşım ile Hz. Davud’un iki kar-
deşle ilgili yargılama sürecindeki yaklaşımı ve Hz. 
Musa’nın kavga eden iki adamla ilgili takındığı ta-
vır arasında bir örtüşme mevcuttur. 

15 Temmuz ihanet hareketi sonrasında, 2400 
civarında akademisyen, binlerce öğretmen ve me-
mur, genel olarak, istisnaları olabilir, Hz. Davud’un 
“iki davalı”, Hz. Musa’nın “iki kavga eden adam” 
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olayında olduğu gibi, suçlananlara hiçbir şey so-
rulmadan, savunma hakkı verilmeden, yargı önü-
ne çıkarılmadan, hatta ve hatta ne ile suçlandıkları 
gerektiği gibi izah edilmeden, herkese gönderilen 
tek tip yazıya göre, MİT, istihbarat raporları ve 
idari amirlerin görüşlerine dayanılarak, üniversi-
telerden ve çeşitli devlet dairelerinden ihraç edil-
mişlerdir. Açığa alınan akademisyenlerin ve diğer 
devlet memurlarının durumunun ne olacağı şu an 
için belli değildir. 

İzlenen bu yol, yanlıştır ve “yargısız infaz-
dır”. Bu, iyi bir gelenek oluşturmayacaktır. Bugün 
OHAL’e dayanılarak yapılan birçok uygulama, ge-
lecekte, hep örnek alınacaktır. Müslüman camia, 
İstiklal  Mahkemeleri ve Takrir-i Sükûn kanunu 
uygulamalarını yıllarca tenkit etmiştir. 28 Şubat 
Postmodern darbe döneminde yaşananlar unu-
tulmamalıdır. Öyleyse, Ey Allah’a ve ahirete iman 
eden “temiz akıl”  ve “salih amel sahipleri” sorum-
luluğunuzu yerine getirin. 

38 Sâd 26. ayetinde, sadece bir siyasal parti-
nin, cemaatin, tarikatın, mezhebin ya da bir dinin 
veya bir kavmin mensupları arasında hak ile hük-
medilmesi istenmemektedir; tüm insanlar arasın-
da hak ile hükmedilmesi istenmektedir. Hak ile 
hükmedilmesi konusuna ateistler de, komünistler 
de, dinsizler de dâhildir. 

Kendilerine ilim, hikmet ve hüküm veril-
miş olan Hz. Davud ve Hz. Musa, yukarıda ifa-
de edilen hataları yapabiliyorsa; bugünkü lider-
ler de, hata yapabilir; hata yapma ihtimalleri çok 
çok daha yüksektir. Bugünkü liderlere hatırlatma 
yaparak yardımcı olmak, Allah’a ve ahirete iman 
eden, “temiz akıl” ve “salih amel sahiplerinin” so-
rumluluğudur.

Adaletsizlik, beraberinde kaosu getirir; kanı 
getirir:  

5862 - İbn Abbas (r.a.): “Bir kavimde devlet 
malından hırsızlık zuhur ederse, Allah o kavmin 
kalplerine korku atar….Bir kavim, ölçü ve tar-
tılarda hile yaparsa Allah ondan rızkı keser. Bir 
kavmin (mahkemelerinde) ha ksız yere hükümler 
verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir 
kavim ahdinden dönüp gadre yer verirse, Allah on-
lara mutlaka düşmanlarını musallat eder.”  (Mu-
vatta, Cihâd 26, (2, 460).)  

7170 - İbn Ömer (r.a.): “Resûlüllah (s.) yanı-
mıza gelip şöyle buyurdular: “Ey muhacirler! Beş 
şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman artık 
cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır:

 l) Zina… 2) Ölçü-tartıda hile… 3) Zekât ver-

memek… 4) Ahdin bozulması… 5) Kitabullah’la 

hükmetmeyi terk: Hangi milletin imamları 

Kitabullah’la ameli terk ederek Allah’ın indirdi-

ği hükümlerden işlerine gelenleri seçerlerse, Allah 

onları kendi aralarında savaştırır.”  

Öyleyse;  adalet yoksa barış da olmayacaktır. 

O nedenle yapılması gereken iş; “Ey iman eden-

ler, adil şahitler olarak Allah için, hakkı ayak-

ta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adalet-

ten alıkoymasın. Adil olun. O, takvaya daha ya-

kındır. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, 

yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” (5 Ma-

ide 8) ayetinin şuurunda olarak hareket etmektir.

Öyleyse, Ey Allah’a ve Ahirete iman eden “te-

miz akıl”  ve “salih amel sahipleri” sorumluluğu-

nuzu yerine getirin. 

Hak ile hükmetmeyip, hevâ ve hevese uymak, 

“Hesap gününü unutmanın bir sonucu ortaya çı-

kan bir sapmadır; “Allah’a ve Resûlü’ne ihanet et-

mek” demektir (8 Enfal 27). 

Öyleyse; “Ey iman edenler, hepiniz topluca 

İslam’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin.” (2 

Bakara 208)

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

Resulü’ne indirdiği Kitab’a ve bundan önce indir-

diği kitaba iman edin…” (4 Nisa 136).

Henüz vakit varken; yarın çok geç olabilir.
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P rofesör Dr. Hüssam 

Adwan, İngiliz Dili ve 

Edebiyatında doktora sa-

hibi, Filistin Üniversite-

ler Birliği başkanı, Gaz-

ze Bilgelik Meclis baş-

kan yardımcısı, Filistinli 

Profesör ve Aydınlar Ulu-

sal Toplum Koordinatörü, 

El-Aksa Üniversitesi (eski 

başkan) yardımcısı olan 

Hüssam, ilgi uyandıran 

birçok makale, televizyon 

röportajları olan, Arap 

ve batı dünyasında ilgiy-

le takip edilen bir akade-

misyen ve aydındır. (Meh-

met Ali Beyhan)

Arap dünyası Türkiye hakkında ne düşünüyor 
ve Türkiye’den ne bekliyor?

Özellikle geçen birkaç yılda, Arap dünyasında 
Türkiye’nin imajı çok pozitif olup, yapılan birçok 
kamuyu araştırmaları da bunu teyit ediyor. Tür-
kiye bölgede, hem politik hem ekonomik hem de 
sosyal gücü bakımından örnek bir ülkedir. Arap 
halkları hem Türkiye’yi yatırım yapılabilen bir 
ülke, hem de bölgede arabulucu potansiyeli olan 
bir ülke olarak görüyorlar. Özellikle (AK Parti) 
iktidarından sonra Müslüman ülkelerle yeniden 

ilişkilerin geliştirilme-
si, Türkiye’yi Müslü-
man Arap dünyasında 
hayranlık uyandıran, 
bir model yapmıştır. 
Türkiye’nin başarılı de-
mokratik tecrübesi, bir 
arada yaşama kültürü, 
popüler televizyon di-
zileri, ihracatı, turizm 

potansiyeli, Türkiye’yi 
bölgede önemli bir 
oyuncu yapmış-
tır. Türkiye 2003’te 
Amerika’nın Irak işga-
linde topraklarını kul-
landırmaması, İsrail’in 
Gazze katliamların-
dan dolayı Erdoğan’ın 

İsrail’i Davos’ta azarlaması, Türkiye’yi bölgenin 
doğal lideri yapmıştır. Erdoğan’ın bu soylu tavrı, 
yozlaşmış Arap rejimlerin sorgulanmasına ümit-
sizliğin yerine ümidin yeşermesine sebep olmuş-
tur. Davos hadisesi, İslâm dünyasında bir milat 
olmuştur.

Türkiye’nin demokratikleşmesi, başarılı eko-
nomik kalkınması, başta batılı güçler olmak üze-
re, Çin ve Rusya tarafından da stratejik bir ülke 
konumunda olduğu kabul ediliyor. Arap halkları-
nın çoğunluğu, bu gerçeğin farkında olduğu için 

Hüssam ADWAN

15 Temmuz’da Türk insanına ve demokrasisine karşı başarısız darbe girişiminde, 
batı medyasının tutumu incelendiğinde batının düşmanca tavrı net görülecektir. Bu 
doğrultuda Türkiye, dış politikasını batılı ülkelere karşı yeniden değerlendirmeli 
ve dersler çıkartmalı, yeni ulusal güvenlik stratejileri geliştirmeli ve dünyada 
önemli bir rol almalıdır. Zira artık Arap Sokağı Türkiye’nin güvenliğini kendi 
güvenliği olarak görüyor, Türk kardeşlerinin kaderini kendi kaderi görüyor.

Arap Sokağı, 15 Temmuz ve 
Türkiye’nin Güvenliği

Erdoğan onların ikiyüzlülüğünü yüzleri-
ne vuruyor. Çünkü Türkiye’nin gücünün 
sadece ülke sınırları ile sınırlı olmadığını 
çok iyi biliyorlar, Erdoğan hem bunun 
farkında hem de adam cesur kardeşim.

 Hüssam Adwan
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Türkiye ile ortak hareket edilmesi konusunda, or-
tak bir duygu ve düşünceye sahipler. Birçok Arap 
ülkesindeki iç çatışmalar, bu duyguya sahip olan-
larla yozlaşmış, eski rejimlerini korumak isteyen-
ler arasında oluyor.

Alternatif Bir Gücün Oluşturulmasının Gerekliliği

Araplar açısında bakıldığında, Arap-Türk or-
taklığının değeri, alternatif bir gücün oluşmasında 

yatmaktadır. Buda hem Arapların toparlanmasın-

da, hem de Türkiye’nin ekonomik politik reform-

larındaki tecrübelerinden istifade etme olanağını 

verecektir. Türkiye’nin Erdoğan liderliğindeki son 

yıllardaki tutumu bu ümidi 

yeşertmiştir. Bunun gerçek-

leştiği gün, bölgenin şekil-

lenmesinde çok önemli bir 

denge unsuru olma imkânı 

verecektir bize. Türkiye Arap 

haklarını, her platformda sa-

vunmuş, İsrail’in saldırısın-

dan sonra, özgürlük filosunu 

Gazze kıyılarına gönderme-

yi hedeflemişti. Şimdi Arap 

halkları Türkiye’nin her plat-

formda her seviyede ulusla-

rarası kuruluşlarda tüm maz-

lumları savunacağını, gerek 

Filistin de gerek Suriye’deki 

ıstırabı bitireceğine ümit 

ediyor. Arap entelektüelle-

ri Türkiye’nin her seviyede 

bir olmasını güçlü olmasını 

Ortadoğu’ya liderlik yapma-

sını beklemektedir. Türkiye muhakkak Arap en-

telektüellerini bilim adamlarını organize etmeli ve 

periyodik toplantılar, konferanslar Türk entelek-

tüellerle birlikte yapmalıdır.

15 Temmuz ve Batı’nın Düşmanca Tutumu

Türkiye-Batı ilişkilerini nasıl görüyorsunuz?

Türk-Batı ilişkileri, farklı aşamalardan geçti. 

Türkiye’nin batılılaşması Osmanlı imparatorluğu-

nun son dönemlerinde başlamıştı. Mustafa Kemal 

Atatürk ile kendini batı ile tanımlaması aşamasına 

geçildi. Türkiye’nin genç kuşaklarının batı me-

deniyetinin değerleri ile yetişmesi hedeflenmişti. 

Hem dışişleri bakanlığı hem de başbakanlık yapan 

Ahmet Davutoğlu  Stratejik Derinlik adlı eserin-

de Türkiye’deki İslâmcı ve laik kesimin eğilimleri 

içinde, kendilerini batının bir parçası olarak gör-

düklerini söylüyor:  “Türkiye ve Avrupa ilişkileri 

iki dinamik organ gibidir her seviyede birbirine 

muhtaçtır.” Bana göre Avrupa keskin bir şekilde 

sadece kendi çıkarları için çalışıyor, Türkiye’yi de-

rin stratejik hedeflerinden ayırmak, Arap ve İslâm 

dünyası ile bağını kopartmak için var gücüyle 

çalışıyorlar. Aynı zamanda batılılar, hiçbir zaman 

Ortadoğu’da bir ülkenin İsrail’in gücünü aşması-

na müsaade etmezler. 15 Temmuz’da Türk insa-

nına ve demokrasisine karşı 

başarısız darbe girişiminde, 

batı medyasının tutumu in-

celendiğinde batının düş-

manca tavrı net görülecektir. 

Araştırmalar yapıldığında, 

demokratik değerlere ve Türk 

insanına karşı alçakça darbe-

nin arkasında, Amerika bir-

leşik devletleri ve İsrail başta 

olmak üzere, tüm batının rol 

aldığını herkes görecektir. Bu 

tecrübeler ışığında, Türkiye 

dış politikasını batılı ülkelere 

karşı yeniden değerlendir-

meli ve dersler çıkartmalı, 

yeni ulusal güvenlik strate-

jileri geliştirmeli ve dünyada 

önemli bir rol almalıdır. Zira 

artık Arap Sokağı Türkiye’nin 

güvenliğini kendi güvenliği 

olarak görüyor, Türk kardeş-

lerinin kaderini kendi kaderi görüyor.

Başarısız darbe girişimi ve Erdoğan’ın liderliği 

hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bunu şeytani güçler ve Türkiye’nin refahına, 

bağımsızlığına karşı olanlar planladı. İçerdeki iş-

birlikçileri kullanarak, Türkiye’ye ders vermek is-

tediler. Aynı şeytani güçler Filistinlilere karşı bunu 

yıllardır yapıyor. Bunlar özgürlük derler özgürlü-

ğe karşıdırlar, adalet derler adalete karşıdırlar tüm 

dünyada hep aynı şeytani güçleri görürsün. Ken-

di şeytani hedeflerini gerçekleştirmek için ulusal, 

uluslararası işbirlikçi bulurlar. Hata terörist derler 

diğer tarafta onlarla işbirliği yaparlar.

Türkiye’nin gücü birliğinde 
gizlidir. Türkiye düşmanla-
rının, iktidar muhalefet ayrı-
mı yapmadan Türkiye’nin 
kalkınmasını istemediğini 
Türkiye halkı hiç unutma-
malıdır.  Erdoğan’ın şahsın-
da onun temsil ettiği değer-
lere, kalkınma hamlesine, 
halkı için hedeflediği refa-
ha düşmanlık yapıyorlar. 
Bugün muhalefetteki her-
hangi bir parti Erdoğan’ın 
Türkiye için yapmak iste-
diğini yapsa aynı düşman-
lığı yaparlar.
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Türkiye’ye Verilmek İstenen Ders

Türkiye’ye ders vermek istediler dediniz, niye 

ders vermek istediler?

Türkiye’ye içine kapan, Ortadoğu’da ne işin 

var? Filistin’le niye ilgileniyorsun? Senin haddine 

mi kendi savaş uçağını yapmak? Ne demek dünya 

beşten büyüktür? Erdoğan onların ikiyüzlülüğü-

nü yüzlerine vuruyor. Çünkü Türkiye’nin gücü-

nün sadece ülke sınırları ile sınırlı olmadığını çok 

iyi biliyorlar, Erdoğan hem bunun farkında hem 

de adam cesur kardeşim.

Ben tekrar soruna dönmek istiyorum, bu darbe 

başarılsaydı, ekonomik, politik, sosyal bunalımlar 

Türkiye’yle sınırlı olmayacaktı bölgesel bunalım-

lara sebep olurdu. Bundan kim kazançlı çıkacak-

tı? Türkiye parlamentosunu bombalayan F16’lar 

ile Filistin parlamentosunu bombalayan aynı em-

peryalist şeytani güçlerdir. Ankara’da İstanbul’da 

yüzlerce masum insanların üzerine tanklarla sal-

dıranlar ile Filistin’de Gazze’de saldıranlar aynı 

şeytani güçlerdir. Saldırganlar aynı maşalar fark-

lı. Bunlar sadece bizim düşmanımız değil insan-

lığın, adaletin, özgürlüğün düşmanlarıdır. Ancak 

Türkiye halkı hayranlık uyandıran soylu bir dire-

niş gösterdi tüm dünyaya.

Erdoğan’ın liderliği hakkındaki düşüncelerime 

gelince, en zorlandığım soru olduğunu itiraf et-

meliyim, çünkü onu tam anlatamamaktan çekini-

yorum. Erdoğan cesur, kararlı, halkına, ülkesine 

kendisini adamış bir lider. Bu özelliklerinden do-

layı milyonların gönlünü kazanmış, bütün dünya-

da hayranlık uyandırmış bir lider. Tek bir çağrıy-

la bütün Türkiye halkı, sokağa çıkması bunu teyit 

ediyor. Biz ümitliyiz, Allah’a Erdoğan’ı ve Türkiye 

halkını koruması için dua ediyoruz.

Filistin ve Türkiye’nin Birliği

Filistin’in durumu nasıl şimdi?

İsraillin saldırgan tutumu, Filistinlilere karşı, 

Gazze şeridinde, Batı Şeria’da, Mescid-i Aksa’da 

yapılan günlük ibadetlere varıncaya kadar sürü-

yor. Siyonist İsrail’in yerleşimcileri tarafından isti-

la edilen topraklarımızın esas amacı, Müslüman-

lar için önemli olan mescidi Aksayı yıkıp yeri-

ne Yahudi tapınağı yapmaktır. Topraklarımız her 

gün işgal ediliyor, yeni yerleşim yerleri yapılıyor, 

Filistinliler arasında kontrol noktaları oluşturu-

luyor, kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımı-

zı öldürüyorlar. Filistinlilere karşı her türlü şid-

det ve saldırı olurken uluslararası toplum Filistin-

lileri suçluyor, İsraillin zulmüne ise sesiz duruyor.

2014 yılındaki Gazze saldırısı binlerce masum 

insanları katlettiler, binlerce ev, çalışma alanları 

yerle bir edildi. İnsanlar artık temel günlük ihti-

yaçlarını bile karşılayamıyorlar. İnsanlar seyahat 

edemiyorlar, haliç ülkelerinde çalışan insanlar işi-

ni kaybettiler Gazze’nin dışına çıkamadıkları için. 

200 000 den fazla insan işsiz fakirliğin pençesin-

de ölüme mahkûm edilmişler.

Sözde barış görüşmeleri, İsraillin terörist sal-

dırılarıyla başarısız oldu. Bütün bu vahşiliğe rağ-

men Filistin halkı, hakkını korumak için diren-

meye devam ediyor, edecektir. Filistin halkı ba-

ğımsızlığı için kutsal mescidi aksanın özgürlüğü 

için, kanını canını feda ediyor. Arap ve İslâm dün-

yasının ciddi bir adım atmasını bekliyoruz. Hem 

ekonomik, hem politik, hem eğitimde bize des-

tek vermelerini bekliyoruz. Filistin meselesi tüm 

Müslümanların sorunudur. Müslümanlar bu so-

rumluluğun gereği olarak yıkılan evleri, fabrika-

ları, hastaneleri, üniversiteleri, ulusal güvenliğini 

yeniden kurmak için Filistin’e ayrı bir fon oluştur-

maları gerekiyor.

Son olarak Türkiye halkına mesajınız var mı?

Türkiye’nin gücü birliğinde gizlidir. Türkiye 

düşmanlarının, iktidar muhalefet ayrımı yapma-

dan Türkiye’nin kalkınmasını istemediğini Türki-

ye halkı hiç unutmamalıdır.  Erdoğan’ın şahsın-

da onun temsil ettiği değerlere, kalkınma hamle-

sine, halkı için hedeflediği refaha düşmanlık ya-

pıyorlar. Bugün muhalefetteki herhangi bir parti 

Erdoğan’ın Türkiye için yapmak istediğini yapsa 

aynı düşmanlığı yaparlar.

Kalkınmış ülkeler, bilim ve araştırmalar saye-

sinde geliştiler. Türkiye’de muhakkak akla, bilime 

araştırmaya odaklanmalı bu konuda yatırım yap-

malıdır. Kendi ilkelerinde sebat eden müminlere, 

Allah daha fazla güç ve metanet ihsan edecektir.

Bizi kırmayıp söyleşi yapma nezaketinde bu-

lunduğunuz için, Umran dergisi ve okuyucuları 

adına teşekkür ediyor, şahsınızda Filistin halkının 

soylu direnişini selamlıyoruz.

Ben de Umran dergisinin sesimi kardeş Türki-

ye halkına iletme fırsatı verdiği için teşekkür edi-

yor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
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A BD yönetimlerinin yaptık-
ları hatalardan özür dile-

mek gibi bir alışkanlığı yoktur. 
Bu yüzden Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov’un ABD hü-
kümetinin Deyri Zor havaalanı-
na uzanan Serde Dağı’na konuş-
lanmış Suriye ordusu birlikleri-
ni hedef alan hava saldırısından 
dolayı Suriye Devlet Başkanı Beş-
şar  Esed’den resmi özür dilediği-
ni açıklaması sürpriz oldu. 

Lavrov Rus televizyonuna 
verdiği mülakatta bu özrün içeri-
ğine ve Suriye rejimi ile ABD ara-
sında diplomatik ilişkilerin ve te-

masların bulunmadığı Esed’e na-
sıl ulaştırıldığına dair bir şey söy-
lemedi ancak Suriye resmi med-
yasının özrü kutlaması ve ele alış 
biçimine göre bu özür Rus resmi 
kanalıyla ve hatta bizzat Lavrov 
tarafından iletildi. 

Özür ‘kasıtlı katadan’, Ame-
rikan, Avustralya, Danimarka ve 
İngiliz uçaklarının işlediği suç-
tan dolayı geldi. Bu suç onlarca 
rejim askerinin ölümüne yol aç-
mış ve IŞİD’e bağlı güçlerin stra-
tejik dağı ele geçirmesine sebebi-
yet vermişti. Suriye Devlet Başka-
nı Amerikan AP ajansının yayın-
ladığı söyleşide bu hava saldırıla-
rının bir saatten fazla sürdüğünü 
ve hata olmadığını vurguladı. 

Belki bazıları Suriye Devlet 
Başkanı’na iletilen Amerikan öz-
rünün, rejimin meşruiyetini tanı-
ma anlamına geldiğini dillendi-
ren yorumlara katılmayabilir an-
cak krizin beş yıl önce başlama-
sından bu yana benzeri görülme-
miş bir adımdır. Suriye Dışişleri 
Bakanı Velid Muallim Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu toplantı-
larına katılan ülkesinin heyetine 
başkanlık eden isim olarak ABD 
Başkanı Barack Obama ve Dışiş-
leri Bakanı John Kerry de dâhil 
üye ülkelerin liderleri ve dışiş-
leri bakanlarıyla yan yana duru-
yordu. 

Suriye konusu uluslararası 
gündemlerde temel konuyu iş-
gal ediyor, Rusya ve ABD dışiş-
leri bakanlarının vardığı ateşke-
sin ABD’nin geri adım atması se-
bebiyle bozulması, Halep kentin-
de büyük insanlık felaketine yol 
açtı. Rus ve Suriye uçaklarının 
kentin doğu semtlerine yönelik 
yoğun hava bombardımanının 
yeniden başlamasıyla çoğunluğu 
sivil 100’den fazla insan öldü. 

Rus ve Suriye uçaklarının 
uçuşa yasaklanması yönündeki 
Amerikan önerisi Rusya tarafın-
dan şiddetle reddedildi. Bu öneri 
birçok basitlik içeriyor ve karşı 
tarafı aptal yerine koyuyor. Zira 
Rus ve Suriye hava gücü olma-
saydı Şam şu an IŞİD ve diğer 
silahlı grupların elindeydi. 

Lavrov ABD’nin hava saldı-
rıların dört gün süreyle durması 
önerisinin silahlı muhalif güçle-
re Fetih veya Nusra ile irtibatla-
rını kesme fırsatı vermek için ya-
pıldığını anladı.  En önemli nok-
ta Kerry-Lavrov diyalogunun 
ateşkes anlaşmasının yinelenme-
si, Suriye’de Amerikan-Rus an-
laşmalarının korunması için sür-
mesi. Ancak görünen o ki bu di-
yalog uzayacak ve orta bir çözü-
me varma ihtimali ise uzak görü-
lüyor.  

(Ra’yü’l-yevm gazetesi, 25 Ey-
lül 2016)

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)

ABD’nin Esed’den Özür Dilemesinin Anlamı?
Başyazı 

 ORTADOĞU'DAN

Kerry-Lavrov

Beşşar Esed
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 ORTADOĞU'DAN

G eçen onlarca yıl boyunca 

İslâmî güçler ve hareketler, 

destekçilerini ve yandaşlarını çek-

me noktasında önemli rol oynayan 

özel slogan ve söylemler kullanma-

larıyla ön plana çıktılar. İslâmî te-

rimler veya Kur’ân’dan yahut İslâm 

tarihinden ilham alınan bazı terim-

ler kullanıldı.

Müslüman Kardeşler teşkila-

tının (İhvan) özellikle de Mısır’da 

kullandığı meşhur slogan “Çözüm 

İslâm” sloganıdır. Bu slogan yanı 

sıra İhvan’ın sosyal, sağlık, ekono-

mi, eğitim ve kültür alanlarındaki 

başarıları, insanların seçimlerde ve 

siyasi çekişmelerinde İhvan’ı des-

teklemesine katkıda bulundu. 

İran İslâm Cumhuriyeti’nde 

‘Ne doğu ne batı İslâm Cumhuri-

yeti’ sloganı yükseltildi. Bu slogan 

Kuran’dan ilham alınmıştı. (Bakı-

nız Nur Suresi 35). Slogan siyasi 

bağımsızlığa ve her hangi bir ulus-

lararası eksene bağımlılığa karşı 

çıkmaya vurgu yapıyor. Bu sloganı 

İran’la bağlantılı veya bağlantısız 

birçok İslâmî hareket ve güç de 

benimsedi. 

Hizbu’t-Tahrir ise ‘İslâm hi-

lafetinin kurulması’ söylemini, 

Müslüman kitleleri cesaretlendir-

mek ve hilafet devletini 1924 yılı 

öncesi döneme götürme hedefini 

vurgulamak için geliştirdi. Türk li-

der Mustafa Kemal Atatürk hilafeti 

kaldırmıştı. Oysa hilafet bu tarih-

ten yıllar önce düşmüştü. 

Bazı Selefi akımlar ve yine 

Hizbu’t-Tahrir “demokrasi küfür-

dür” söylemini kullandı. Bazı Selefi 

partilerin bu söylemden geri adım 

atması, demokratik seçimlere ka-

tılması, Hizbu’t-Tahrir’in bazı Arap 

ve İslâm ülkelerinde seçimlere ka-

tılmasıyla birlikte bu söylem hala 

işleniyor ve demokrasiye saldırı 

için kullanılıyor. İslâmî hareketler 

ve partiler seçimlere katıldılar ve 

demokrasiyi kabul ettiler. 

İslâmî güçlerin ve hareketle-

rin benimsediği başka söylemler 

de var. Bu söylemler ya İslâm’ın 

ve İslâm şeriatının uygulanması-

na çağrı çerçevesinde ya da devlet 

içinde veya başka devletlerle siya-

si çekişmelerle bağlantılı olarak 

yükseltildi. Bazen de şartların de-

ğişmesi sebebiyle özel bazı şartlar-

dan geri adım atılması olarak ken-

dini gösterdi. Lübnan’da mesela 

Hizbullah’ı destekleyen çevreler 

‘Lübnan rejimi kâfir’ söylemini dile 

getirdiler. Ancak sonraki yıllarda 

bu söylemden vazgeçtiler. Ayrıca 

örgüt Kudüs’ün ve tüm Filistin’in 

kurtarılması söylemini yükseltti 

ancak bu söyleme fazlasıyla yo-

ğunlaşmadı, Lübnan’ın savunul-

ması, Siyonist düşmana direniş 

ve Lübnan topraklarının işgalden 

kurtarılmasına önem verdi. 

İslâmî hareketlerin ve par-

tilerin yükselttiği bu söylemler, 

bir dönem kitleleri dolduruşa ge-

tirme ve cesaretlendirme amaçlı 

söylemler geliştiren solcu ve mil-

liyetçi hareketlerde olduğu gibi 

hâlihazırdaki dönemin şartlarına, 

siyasi ve pratik gerçeklere uymu-

yor. Bu söylemlerden bazılarının 

bir ütopya veya gerçek dışı oldu-

ğu görüldü. Tüm bunlar bu hare-

ketlerden hâlihazırda ve gelecekte 

yükseltecekleri slogan ve söylem-

leri gözden geçirmelerini gerekli 

kılmaktadır.

Geçmişte ulus ve milliyetçi dev-

lete karşı çıkıyor, Arap ve İslâm 

birliği istiyorduk. Bugün iç bütün-

lüğü korumak ve bölünmeye karşı 

çıkmak öncelik oldu. Tam bağım-

sızlık, uluslararası güçlerle işbirliği 

yapılmaması ve yabancı eksenlere 

girilmesine karşı çıkılması uygula-

nabilir değil artık. Çünkü İslâmî ha-

reketler ve güçler bölgesel ve ulusla-

rarası ittifakların bir parçası oldular. 

İslâm’ın veya şeriat yönetiminin 

eksiksiz uygulanması ise artık bir 

hedef değil. Aksine özgürlükler, 

diktatörlüklerin reddedilmesi, 

mahkûmların serbest bırakılması, 

insan haklarının korunması, sığın-

macılara oturum verilmesi ve va-

tandaşlık devletinin kurulması tüm 

bunlar yarından önce bugün savun-

mamız gereken öncelikler oldu. 

O halde bizler yeni bir dö-

nemdeyiz, yeni sorunlar ve para-

dokslar karşısındayız. Tüm bunlar 

klasik söylemleri gözden geçir-

memizi gerekli görmektedir. Zira 

hâlihazırdaki dönemle uyuşma-

maktadırlar. 

(arabi21.com, 21 Eylül 2016)

İslâmcılar Yeni Söylemler Geliştirebilir mi?
Kasım KASİR
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G Ü N D E M

İ ran’daki Ruhani ve hükü-
meti tıpkı Suriye’deki Beşşar 

Esed hükümeti gibi. Dış politika 
Ruhani’nin ihtisas alanı değil. Dini 
lider ve Devrim Muhafızları dev-
let bütçesinin çoğunluğunu elinde 
bulunduruyor. Hükümetin bilgi-
si dışında harcıyorlar. Ruhani nük-
leer anlaşmanın kendisine ve ha-
reketine yükselme fırsatı vereceği-
ni düşünürken olaylar diğer tarafın 
yani muhafazakârların kendi kaza-
nımlarından kolayca ödün verme-
yeceğini gösterir nitelikte cereyan 
ediyor. 

Bu çekişmede halk yer almıyor. 
Özellikle de medya organlarının 
ezici çoğunluğu muhafazakârlara 
bağlı ve insanlar sıkı denetim al-
tındaki sosyal paylaşım sitelerinde 
kendileri ifade etme korkusu yaşı-
yorlar. Sonuçta halkın çoğunluğu-
nun sesi ortadan kayboluyor. 

Ancak belirli aralıklarla çeşitli 
mesaj, dolaylı ve doğrudan açık-
lamalarla halkın endişelerini dile 
getiren sesleri duyabiliyorsunuz. 
Rafsanci ve Ruhani’nin açıklama-
larını takip edenler bu minvalde 
bir şeyler bulacaklardır. Yalnız her 
iki isim de bazen başta Suudi Ara-
bistan olmak üzere İran karşıtları 

oyununa girebiliyorlar. Bu da dini 
liderle siyaset oyununu bir parçası 
olarak görülüyor. 

Halkın kaybolan sesiyle ilgili 
olarak duyduğumuz en son ge-
lişme İranlı siyasetçilerin “Ülke-
de siyaset yapısının ıslahı için ilk 
adım İran dış politikasının ıslahı-
dır” başlıklı bildirisidir. Bildiri re-
formculara yakın ‘Kelime’ sitesinde 
yayınlandı.  Bildiri tüm İranlıların 
bilmediği bir konuyla başlıyor: 
“Ülke derin bir krizden geçiyor 
ve bu kriz İslâm Cumhuriyeti’nin 
yaşadığı yolsuzluk ve beceriksizlik 
sebebiyle kökleşti.” 

Bildiri dış politikaya yoğunlaş-
mış gibi görülürken aslında dış po-
litikanın iç şartları daha fazla etki-
lediği tespitine odaklanıyor. Bildiri 
başlarda “Devrim Muhafızları’nın 
Husilere siyasi, ekonomik, en-
formasyon ve askeri destek suna-
rak Suudi Arabistan’la mücadele 
etme amaçlı tehlikeli bir oyuna 
girdiğini’ ifade ediyor. Ardından 
‘Baasçı Beşşar Esed rejimine tam 
destek verildiğinden’ bahsederek 
“Suriye’deki bu kapsamlı müdaha-
lenin İran ulusal çıkarları temeline 
mi dayandığı?” sorusunu soruyor. 
Sonrasında ‘Irak halkı ve hatta Şii-

ler arasında İran karşıtı tutumların 

yayılmasına yol açan Irak’taki açık 

İran varlığına değiniyor. Ardından 

“Bahreyn’deki Şii muhalefetin faa-

liyetlerine koşulsuz açık desteği” 

ele alıyor. Bildiri bunla da yetin-

meyip bu politikaların “Şia’yı ve 

Ehli Beyti savunmak, İran ulusal 

güvenliğinin stratejik derinliğini 

savunmak, Şii mezarlarını savun-

mak, Batılı ülkelerin komplolarıyla 

mücadele etmek ve İran devrimi-

nin bekasını savunmak” gibi söy-

lemlerle dayandığı propagandadan 

bahsediyor. 

Bildiri bu politikaların iç te-

sirlerine yer vererek şöyle diyor: 

“En kötü ekonomik şartlardan 

geçen İran halkı, hükümetin büt-

çesini Suriye, Irak, Lübnan ve 

Yemen’deki İran nüfuzunu koru-

mak için tüketmesinden razı değil. 

Özellikle de bu paralar çok zor 

ekonomik şartların gölgesinde ha-

zineye girmektedir. Hiç kimse bu 

paraların herkesin Suriye savaşına 

katıldıklarını bildiği Afgan ve Irak-

lı unsurların desteklenmesine git-

mesine onay vermemektedir.” 

Nihayetinde bildiri dış dosya-

ların devlet içinde devlet gibi faa-

liyet gösteren Devrim Muhafızları 

elinden alınmasını istiyor. Tabiî bu 

dosyaların Devrim Muhafızları’nı 

elinde bulunduran Dini liderden 

alınmasını istemek imkânsız. 

Daha  önce de söyledik şim-

di de söylüyoruz. İran’ın bilinen 

sınırlara sahip bir devlet olmakla 

coğrafyalarını aşan bir mezhebin 

temsilcisi olmak arasında bir seçim 

yapması gerekiyor. Çünkü bu sa-

dece bir kargaşa reçetesi değil, aynı 

zamanda faydasız bir kan kaybı re-

çetesidir. Zira başka kesimler bu 

duruma asla sessiz kalmayacaktır. 

(Katar el-Arab gazetesi,              

25 Eylül 2016)

İran’da Halkın Kaybolan Sesi
Yaser EZ-ZEATİRE

Ruhani
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O rtada çok düşman var ancak 
Türklere göre birinci düş-

man Türkiye’deki ayrılıkçı Kürtler 
ve keza onlarla işbirliği yapan Su-
riyeli Kürtler. Hatırlatmak bağla-
mında Kürtler de Araplar gibi Tür-
kiye, Suriye, Irak ve İran’a yayılmış 
farklı halklardır. Türk güçleri Irak’a 
defalarca girdi ve sınır ötesinde-
ki Kürt grupların peşine düştü. 

‘Birinci düşman’ son aylar-
da sürpriz şekilde tehlikeli olma-
ya başladı. Suriyeli Kürt gruplar 
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin 
paralelinde 600 km olarak ölçülen 
devasa bir alana uzandı. İşin aslı 
Suriye Kürtlerinin sol eğilimlerine 
rağmen Amerikan istihbarat ve lo-
jistik desteğiyle IŞİD’e yönelik ko-
alisyon savaşında başı çekmeye gö-
nüllü olması kendilerine genişleme 
imkânı verdi. Tüm taraflar; Türk-
ler, İranlılar, Suriye rejimi, Suriye-
li muhalifler ve Ruslar, hedef sade-
ce IŞİD oldukça Kürtlerin destek-
lenmesine itiraz etmediler. Ancak 
Kürtler anlaşmaların dışına çıktı, 
Dicle ile Fırat arasındaki tüm şehir 
ve bölgeleri ele geçirdi. IŞİD’le sa-
vaşmakla yetinmeyip tüm bölgele-
ri halklarından temizlediler. Kap-
samlı başarıları sonucunda Türk, 
IŞİD ve hatta Esed güçleriyle çeşit-
li çatışmalara girdiler. 

Türkler PYD’ye bağlı YPG güç-
lerinin yaptıklarının tehlikeli ol-
duğunu düşündüler. Sınırlarında 
bir devlet projesinin olduğunu ve 
ülkelerini tehdit ettiğini gördüler. 

Beş yıl önce başlayan krizde ilk 
defa Suriye içinde savaş ilan ettiler. 

Suriye’deki savaşın sınır ül-
kelerinde oluşturduğu tehdit-
leri görmemek mümkün değil. 
Türkiye’nin en uzun ve iç içe geç-
miş sınırları var Suriye ile. Sonra 
uzun zamandır sınırlarında kont-
rolü kaybeden, topraklarının üçte 
biri IŞİD’in elinde olan Irak geli-
yor. Ürdün sınırlarına hâkim an-
cak 1 milyon sığınmacı bu ülkeye 
geçti. Sınırdaki Dera ketinde bü-
yük çatışmalar yaşandı. Ürdün’ün 
kuzeyinde Suriye topraklarında 
konuşlanmış Özgür Suriye Ordu-
suyla mücadele eden İran güçleri 
ve Hizbullah milisleri bulunuyor. 

Türkler Kürtlerin yayılmacılı-
ğını ülkelerinin bütünlüğü için bir 
tehdit olarak gördüler ve Suriye’ye 
girerek Kürt milislerinin peşine 
düştüler. Türk ordusunun Ce-
rablus ve çevresindeki hızlı gelen 
başarıları, Suriye Kürtlerini sınır-
layacak ve 1990’dan beri Irak’ın 
kuzeyinde yarı bağımsız Kürdis-
tan bölgesine benzer bir bölgenin 
kurulması projesini sonlandıracak 
bir anlaşmaya sona erebilir. Esed 
ve Türkiye aralarındaki düşmanlı-
ğı rağmen bu bölgelerde bir Kürt 
oluşumu kurulmaması hususunda 
hemfikirler. Zira Ankara bu du-
rumu kendi topraklarını sarsma 
amaçlı bir proje olarak görüyor. 
Çünkü Suriye’de yeni Kürt bölgesi 
Türkiye’nin güney sınırları boyun-
ca inşa edilecek ve ayrılıkçı Kürt 

hareketinin arka bahçesi olacaktır. 
Aynı durum Kürt oluşumun tıpkı 
Irak’taki Kürt oluşumun yaptığı 
gibi Suriye’de değişim projesi mü-
hendisliği için koalisyon güçleri-
nin Truva atı olmasından endişele-
nen Esed rejimi için de geçerli. 

Kanaatimce Türkiye’nin sava-
şın ilk yıllarından itibaren kendi 
sınırlarının güvenliği sağlama, Ha-
lep gibi komşu bir şehre nüfuzunu 
yayıp çekişmenin sonucunu etki-
leme imkânı vardı. Yalnız Ankara 
doğrudan müdahale ile tabloyu 
daha da karıştırmak istemedi. Her 
halükarda Ankara’nın kararlarını 
etkileyen muhtemelen engelleri 
dikkate almamız gerekli. Ankara 
NATO kapsamında savunma an-
laşmalarının dayattığı çatışmanın 
kurallarına bağlıdır. 

 Acaba Türkiye Suriye’ye askeri 
müdahalesiyle bunu farklı taraf-
ları siyasi çözüme ve savaşı son-
landırmaya teşvik eden siyasi bir 
sürece dönüştürebilir mi? Türkiye 
geçmiştekinden daha güçlü bir 
aktör olacak ancak henüz Esed’in 
uzaklaştırılması gerektiğini düşün-
meyen İran ve Rusya’nın işbirliğini 
uzak görüyorum.  

Esed’i iktidarda tutan bir çözüm 
tüm siyasiler ittifak etse de savaşın 
ateşini körükleyecektir. Zira Esed 
sahada geçmişte güçlü bir yöneti-
ci olarak kalmasının arkasında yer 
alan ordudan ve güvenlik güçle-
rinden mahrum artık. Hâlihazırda 
kendisi takip edecek bir güç de 
yok. Kendisi için savaşan kara or-
dusu İran güçleri, Hizbullah ve Irak 
milisleridir. Hava gücü ise kendisi 
yerine savaşı yürüten Rus güçleri-
dir. Hatta Suriye muhalif liderleri 
Esed’in başkanlığı temelinde bir 
çözüme boyun eğse bile savaşçılar 
liderlerine isyan edeceklerdir. Çün-
kü yarım milyon kayıptan sonra 
düşmanlığın boyutu İsveç otellerin-
de imzalanacak bir çözümü onlara 
rağmen dayatılamaz. 

(Şarkulevsat gazetesi, 
28 Ağustos 2016)

Türkiye’nin Suriye’deki Savaşı
Abdurrahman ER-RAŞİD 
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G Ü N D E M   15 TEMMUZ DARBE SÜRECİNDE  HDP, TERÖR VE KAYYUM 

Ü rdün parlamento seçimleri-
nin en önemli sonuçlarından 

biri de Müslüman Kardeşler Teşki-
latı İhvan’ın sokaktaki ağırlığını ve 
elde ettiği halk desteğinin boyutu-
nu gözler önüne sermesi. 

Seçim sonuçlarını incelediği-
mizde İhvan ve müttefiklerinin lis-
tesinin sadece 15 sandalye çıkar-
ması ve oyların yüzde 11,5’ini al-
ması. Bu 15 sandalyenin 10’u İh-
van adayıydı. 5 sandalyenin ise 
Kota sistemine göre seçildiğini gö-
rüyoruz. 3 sandalye Çerkezler ve 
Çeçenlerin. Seçilen 2 aday ise ka-
dın. İhvan’ın oy bloğunun 160 
bini geçmediğini görüyoruz. Bu 
oylarda üç büyük kentte yoğunlaş-
tı. Amman Erbid ve Zerka (yüzde 
80). Güney kentlerinden hiçbir İh-
van adayı kazanamadı. İhvan liste-
lerinin yarıştıkları seçim bölgeleri-
nin çoğunluğunda alt sıralarda kal-
dıklarını görüyoruz. İhvan yöneti-
cilerinin hiçbiri seçimi kazanmaz-
ken çoğunluğu ikinci ve üçüncü 
sıradaki yöneticiler kazandılar. 

İhvan’ın katıldıkları parlamen-
to seçimlerindeki sandalye sayıla-
rını karşılaştırdığımızda bariz bir 
gerileme içinde olduklarını müşa-
hede ederiz. 1989’daki seçimler-
de 80 sandalyelik parlamentoda 22 
sandalye kazanmışlar. Oy oranları 
ise yüzde 27’ye tekabül ediyordu. 
1993’teki seçimlerde 80 sandalye-
lik parlamentoda 16 sandalye yani 
yüzde 20’lik bir orana tekabül edi-
yor. 2003 seçimlerde 110 sandalye-
den 17’isini yani yüzde 15,5’lik bir 

oy oranını elde etmişler. 2007’de 
ise 110 sandalyeden sadece yüzde 
65’ısını yani yüzde 5,5’lik bir ora-
nı kazanmışlar. Hâlihazırdaki se-
çimlerde ise ittifak halinde girdik-
lerinde yüzde 11,5, cemaat olarak 
girdiklerinde ise sadece yüzde 7’lik 
bir oy oranı elde etmişler. 

Soru şu: İhvan’ın parlamento-
daki sandalye sayısındaki azalma 
oy bloklarına ve dolayısıyla halk 
tabanlarına yansır mı? Yansıyacağı 
anlaşılıyor ancak net cevap vermek 
için sadece rakamlar yeterli değil. 
Dolayısıyla İhvan’ın performan-
sını anlamak için şu üç bağlama 
dayanmak gerek. Siyasi ve sosyal 
ağırlıkları, parlamento içinde ve 
dışındaki siyasi çalışmada oynaya-
cakları rol. Bu da gelecekte devlet-
le ilişkilerine yansıyacaktır. 

Birinci bağlam yani siyasi ağır-
lıkları Arap Baharı dönemi sonrası 
Ürdün toplumunda yaşanan dönü-
şümlerle ilişkili. Burada özellikle 
de Siyasal İslâm ve İhvan’a yönelik 
halk mizacında yaşanan değişimler 
gözlemleyebiliriz. Kanımca bu de-
ğişimler sadece insanların iktidara 
yönelik tutumları ve politikalarına 
getirdikleri eleştirilerle ilişkili de-
ğil, aynı zamanda İhvan’ın sokak 
hareketlerine yönelik tutumları, 
rolleri ve talepler çıtasıyla da bağ-
lantılı. Bu durumun toplumun eği-
limleri ve sempati kurması üzerin-
de olumsuz etkileri olacaktır. 

İkinci bağlam ise kopmalar-
dan, maruz kaldığı kuşatmalara ve 
baskılara kadar İhvan’da patlak ve-

ren krizlerle ilgili. İhvan kendi iç 
krizine ve devletle ilişkisinde soru-
na çifte ‘meydan okuyan’ bir me-
saj göndermek için seçimlere itti-
fak oluşturarak girmekte başarılı 
olmakla birlikte bu krizlerin topla-
mı sandık yolunu buldu. Öncesin-
de ise bu ittifakların niteliği ve ce-
maatin söyleminde yaşattığı ‘sıçra-
malar’ yöneticiler ile taban arasın-
daki ‘anlaşmazlığın’ boyutunu gös-
terdi. Cemaatin ‘başı’ sanki ağır bir 
aracı tekerleksiz sürmeye çalışıyor-
du. Oysa esasında bu baş cemaa-
tin düşüncelerinde ve tutumların-
da nitelikli ve stratejik geçiş ger-
çekleştirmek için gerekli hiçbir şey 
yapmadı. Sadece amacı seçi yoku-
şunu aşmakla sınırlı siyasi taktikler 
çizmekle yetindi. 

Üçüncü mesele ve bağlam ise 
dış şartlarla ilgili. Bu şartlar devle-
tin İhvan’ın seçim maratonuna ka-
tılımını kabul etmeye sevk etti. Bu 
da İhvan’ın kendi varlığını koru-
manın tek yolunun sandık oldu-
ğunu anlaması sonrası siyasi meş-
ruiyetini sandıklar vasıtasıyla ka-
zanmasına katkıda bulundu. Fa-
kat burada önemli olan husus dış 
şartlar. İhvan özellikle Mısır’da ve 
cemaate sert tutum alan bazı ül-
kelerdeki gelişmelerin sonucunda 
ağır yaralar aldı. Bu ülkeler İhvan’ı 
terör örgütü olarak gördüler. Ka-
nımca Arap Baharı’nın kırılması ve 
karşı devrimlerin yaşanması son-
rası Arap dünyamızın içinden geç-
tiği şartların yankıları, İhvan’ın ve 
halk desteğinin zayıflamasına kat-
kıda bulundu. 

Bu üç bağlam içine İhvan’ın 
içine düştüğü kafa karışıklıklarını, 
sokakta veya seçim sandıklarında 
aldığı kayıpların arkasında duran 
onlarca sebep ve etken ilave edile-
bilir. Bununla birlikte İhvan Ürdün 
siyasi denkleminde hala etkindir. 
Parlamentoya dönmeleri özel bir 
tat oluşturacaktır. Parlamentodaki 
rolleri ve etkileri hakkında konuş-
mak için henüz erken. 

(Ürdün gazetesi ed-Düstur, 25 
Eylül 2016)

Ürdün İhvan’ı Seçim Terazisinde
Hüseyin ER-REVAŞEDE 

Ürdün İhvan’ı Genel Sekreteri 
Zeki Beni Erşid
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P areto’nun ünlü 
eseri olan Seçkin-

lerin Yükselişi ve Dü-
şüşü, genel anlamda 
sistemi tayin edenle-
rin seçkinler olduğu-
nu ve bu seçkin sınıf-
larının sürekli olarak 
bir dönüşüm aşaması-
nı takip ettiğinin orta-
ya koyarken, “tarih bir aristokratlar çöplüğüdür” 
sözüyle de çalışmasının temel amacını özetlemiş-
tir. Pareto’ya göre sistemin işlemesi bu geleneksel 
olguya bağlıdır ve seçkinler zaman zaman yer de-
ğiştirmek zorundadır. Aslanların ve tilkilerin ön-
cülük ettiği bu seçkin sınıflar, kendi aralarındaki 
mücadele sonucu siyasal sistemin işlevselliğine is-
temeden katkı yaparlar ve süreç, bir sınıfın zafe-
rinin belli bir süre sonra başka bir sınıfın zaferine 
kadar devam eder. 

Toplumsal süreçlerin işlevselliği açısından 
Pareto’nun bu çıkarımına yönelik çeşitli yakla-
şımlar da ileri sürülmüştür. Mills’in “seçkinler te-
orisi”, Dahrendorf’un “güç” söylemi veya Shils’in 
“merkez-çevre” kuramı da yine seçkinlerin dola-
şımına benzer nitelikler göstermektedir. Sosyolog 
ya da siyaset bilimcilerinin bu teorileri gösteriyor 
ki, herhangi bir siyasal veya toplumsal sistemin 

işlevsel açıdan göre-
vini yerine getirme-
si için yukarıda bah-
settiğimiz geçiş sürek-
leri gereklidir ve top-
lumsal ilişkiler ancak 
bu süreçlerin sonun-
da yeniden inşa edi-
lebilir. Lakin bu sü-
reçlerin işlevselliği-

nin toplumsal ilişkileri belirleyecek olması açısın-
dan bir noktayı vurgulamak ihtiyacı içerisindeyiz. 
Çünkü toplumsal ilişkiler bizzat toplum tarafın-
dan bir sonraki nesle devredilir ya da yine toplum 
tarafından yeniden üretilir. Bu ilişki ağları bürok-
ratik veya askeri değildir ve bu olgular tarafından 
belirlenemez. Fakat Türkiye’de siyasi düzeni tesis 
etmek için geleneksel bir süreç olarak kabul gören 
askeri darbeler, 21. yüzyılda olsak bile, yine top-
lumsal düzeni tesis adına kendilerinin bir rolü ol-
duğu inancından vazgeçmemişlerdir. Bu bilincin 
kökeni, askerden gelen bir millet olmanın meşru-
luğuna sığınılmasından kaynaklanmaktadır ve ol-
dukça temelsiz bir düşüncedir.

Devletin ve halkın, askeri düzen ile birlikte ye-
niden inşa edilmesi gereği ulus-devlet zihniyeti-
nin bir icadıdır ve kökleri modern bağlamda Mus-
solini, Hitler ve Franco’ya kadar götürülebilmek-

Âdem PALABIYIK

HDP’nin, 8 Eylül 2016 tarihli bildirisinde, KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler) 
ile birlikte yürürlüğe giren maddelerin haksız ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırı 
olduğunu dile getirirken, yine HDP’nin kendisine bağlı belediyelerin olduğu illerde 
meydana gelen patlamalarda, patlama için kullanılan kamyon ya da araç-gereçlerin, o 
belediyelere ait olmasına yine Demirtaş tarafından tek bir eleştirel cümle kullanılmamıştır.

-15 Temmuz Darbe Sürecinde- 
HDP, Terör ve Kayyum

İdris Baluken
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tedir. Kendilerinin sistemin bekçileri olarak gören 
bu sınıfsal oluşumlar, pozitivist düşüncenin ışı-
ğından bir türlü çıkamamışlar ve böylece de haya-
ta geçirmeleri gereken pratiğin doğruluğunu sor-
gulama nezaketine bile girişmemişlerdir. Pozitivist 
düşünme biçiminin temel gereksinimi olan akla 
uygunluk bir nezaketi gerektirmemektedir lakin 
insani yönün asgari düzeyde ele alındığı bu dü-
şünme biçiminin de sonunun geldiği ortadadır. 
Süleyman Seyfi Öğün’ün dediği gibi, “dergilerinin 
adı Sızıntı’ydı, önce sızdılar, işi Zaman’a bıraktı-
lar ve nihayet Aksiyon’a geçtiler” ve binlerce şükür 
‘kaybettiler’. Bu minvalde yaklaşık on beş yıldır 
ülkemizi yöneten AK Parti iktidarına ve AK Par-
ti ile birlikte bütün ülkeye karşı yapılan 15 Tem-
muz darbe girişimi de, işte tam bu nedenden do-
layı lanetlenmelidir ve kabul edilemezdir. Bizzat 
Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi, ancak millet 
karar verebilir ve millet iradesi ile bazı adımlar atı-
labilir yoksa milli iradenin dışında hiçbir güç siya-
si istikrarı etkileyemezdir ve etkilememelidir. Bu 
tür ihtimallerde 15 Temmuz gecesinde hepimizin 
yaptığı gibi milli iradeye destek olunmalı ve bu 
irade sonuna kadar korunmalıdır/korunacaktır. 
Milletin dışında söz söyleme hakkı bulunmayan 
kesimlerin millet adına konuşuyormuş gibi bir ta-
kiyeci tavırla somut adımlar atmaya çalışması da 
ancak bu yolla önlenebilir ve 15 Temmuz süreci 
de bu önlemin en somut kanıtıdır.

15 Temmuz Sonrası Siyasi Aklın Yeniden İnşası ve HDP

Tabiî bu süreçle (15 Temmuz) birlikte ülkemiz 
yeni bir döneme girmiş ve milli iradenin karşısın-
da hiçbir gücün duramayacağı tezi de bir kez daha 
ispatlanmıştır. Birlik ve beraberliğin yeniden inşa 
edildiği bu süreçte, en genel bağlamda hiçbir dış-
layıcı dil kullanılmamalı ve sürecin fırsata çevril-
mesi gerekmektedir. Ülkemiz için önemli bir yer 
işgal eden ve çözülmesi gereken sorunların ba-
şında gelen PKK sorunu, işte bu minvalde yeni-
den ele alınmalıdır. Darbe girişimi sonrası üç si-
yasi parti liderinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
davet edilmesi lakin buna rağmen HDP’nin bu da-
vette yer almaması en başlarda şaşırtıcı bir olay 
olarak kayda geçmiştir. Ama sürecin içerisinden 
ve sonrasından bakıldığında HDP’nin neden davet 
edilmediği anlaşılmaktadır. 15 Temmuz’dan itiba-
ren HDP’nin sergilediği tavırlar birçok açıdan so-
runlu bulunmuştur, Cumhurbaşkanı’nın HDP’nin 
tavırları karşısında almış olduğu kararı da güncel 
olgularla değerlendirmek gerekmektedir. Bu açı-
dan HDP’nin süreç içerisindeki tavırlarına bak-
mak faydalı olacaktır.

HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 15 
Temmuz günü yaşananlarla alakalı tutumlarını bir 
TV kanalında 16 Temmuz’da ifade etmişti. Uçuş-
lardaki aksamalardan bahseden Demirtaş, darbe 
girişimini “ordu içinde bir kliğin başlattığını” be-
lirttikten sonra girişimin “tam olarak kontrol al-
tına alınamadığı”nın altını çiziyor ve bu girişime 
karşı partilerinin net bir karşı duruşu olduğunu 

hatırlatıyordu. Demirtaş’ın konuş-
malarına daha yakından bakıldı-

ğı takdirde, satır aralarında ikti-
dara karşı mesajların da olduğu 
görülmektedir. Konuşmasında 

“sivil darbe” ifadesini de 
kullanan Demirtaş, 

sol liberal aydınla-
rın alışıldık argü-
manlarını bıktı-
rırcasına dile ge-
tiriyordu.1  

HDP’nin, 15 
Temmuz akşa-

mı, MHP lide-
ri gibi açıklama 

Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
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yapmaması da yine eleştirilerin artmasına sebep 

olmuştur. Demirtaş’ın yukarıdaki ifadelerine ba-

kıldığında, darbenin olması muhtemel durumda, 

HDP’nin başına nelerin geleceğini tahmin ediyor 

gibi konuşmuş olması, darbe süreciyle alakalı ya-

şanabilecek gelişmelerin kendileri için de tehlike-

li olduğuna işaret etmektedir. Lakin darbe dışın-

daki konuların da gündeme alınmış olması, zaten 

problemli bir zeminde hareket eden HDP’yi ye-

niden dışarıda bırakmıştır. Sadece darbe ile ala-

kalı açıklama yapılsa ve darbe karşısında koşul-

suz şartsız iktidarın yanında olduğu mesajı veri-

lebilseydi büyük ihtimalle Külliye’de olan parti-

ler arasında HDP de olacaktı lakin bu açıklama-

lar ve “Bakın, size söylemiştik ama bizi dinleme-

diniz” gibi uyarıcı telkinlerde bulunmak, ikti-

dar ve Cumhurbaşkanı’nı rahatsız etmiş olabilir. 

“Koyun can derdinde kasap et” sözünün geçer-

liliği, HDP’nin yapmış olduğu açıklamaya bakıl-

dığında pratiğe geçmiş olabilir, çünkü bütün ül-

kenin gündemi darbe ve darbe ile mücadele iken 

HDP’nin 7 Haziran seçimlerinden bahsetmesinin 

izahı pek mümkün olmaz. Lakin yine de bu du-

rum, HDP’nin süreçten dışlanması sebep olmama-

lıdır, çünkü HDP yaklaşık altı milyon vatandaşı 

temsil etmektedir. HDP’yi süreçten dışlamak, ona 

oy verenleri de süreçten dışlamak şeklinde anlaşı-

labilecektir. Böylece HDP taraftarları da darbe sü-

recini anlayamayacak ve HDP darbe süreci ile ala-

kalı olarak ne düşünüyorsa aynı düşünceye sahip 

olacaklardır. Lakin tam tersi bir tutum bütün taş-

ları yerinden oynatacak ve süreç pozitif anlamda 

tersine dönecektir.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra HDP’nin ve 

Selahattin Demirtaş’ın 15 Temmuz sonrası di-

ğer açıklamalarına bakmakta fayda olduğunu dü-

şünerek devam edelim. Öncelikle Demirtaş’ın 

twitter’da paylaştığı videolara bakmak gerekmek-

tedir. Demirtaş’ın, 22 Temmuz 2016 ve 13 Ağus-

tos 2016’da paylaştığı iki video, yukarıda bahset-

tiğimiz durumu kanıtlayan örnekler içermekte-

dir. 22 Temmuz tarihli videoda Melih Gökçek’in, 

Bekir Bozdağ’ın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın, Fetullah Gülen ile alakalı geçmiş ta-

rihli konuşmalarını içeren kesitlere yer verilmiştir. 

Selahattin Demirtaş bunu şu mesaj ile paylaşmış-

tır: “Keşke önyargısız dinlemeyi öğrenseniz. Belki 

bugün de yanlış şeyler söylüyorlardır”2. 13 Ağus-

tos tarihli videoda ise Bekir Bozdağ’ın Meclis ko-

nuşmasında Fetullah Gülen ile alakalı eski değer-

lendirmelerini aktarmaktadır3. Fakat aynı isim-

ler bugün karşıt ve sert mesajlarıyla,  bu yapıya 

karşı kararlı bir şekilde mücadele içerisinde olan 

kişilerdir. Darbe girişimini hedefindeki ilk isim 

olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

karizmatik liderliği olmasa, bugün Türkiye çok 

farklı bir yerde olabilirdi. Belki en trajik biçim-

de yalnız başına mücadele etmiş olan da yine 

Cumhurbaşkanı’dır. Onun bir lider olarak varlı-

ğı ve meydan okuyuşu bütün halkı cesaretlendir-

miş ve toplumsal ilişki biçimlerinde ciddi bir mu-

tabakat sağlamıştır. Bekir Bozdağ’ın ise 15 Tem-

muz gecesi TBMM’de yaptığı konuşma ise yine 

Demirtaş’ı haksız çıkarmıştır. Bozdağ’ın “yapaca-

ğımız şey burada ölmektir”4 çıkışı, gündemde faz-

laca yer alan ve konuşulan videolardan olmuştur. 

Demirtaş’ın kendi hesabından paylaştığı bu video 

ve mesajların zaman açısından sorunlu olduğu ve 

etik olarak da yapılmaması gerektiği ortadadır. Bir 

lider olarak, temsil ettiği tabanı yanlış yönlendi-

rebileceğinin sorumluluğunda olmadığını ortaya 

koymuştur ve bu pratik oldukça sorunlu bir sen-

tez meydana getirmiştir.

Selahattin Demirtaş’ın paylaşımlarının yanın-

da HDP’nin süreç sonrası tavırlarında da ciddi 

problemlere rastlamak mümkündür. Örneğin İd-

ris Baluken’in şu ifadeleri oldukça sorunludur: 

“Darbecilerin Meclis’i bombalaması, Meclis’i tasfi-

PKK karşısında halktan aldığı gücü 
korumayı beceremeyen Demirtaş, 
özellikle Türk soluna güvenerek de 
büyük bir yanılgı içerisine girmiş-
tir. 15 Temmuz’da yaşananlardan 
sonra, Yenikapı Mitingi bağlamın-
da ifade ettikleri son derece sorunlu-
dur. Darbe sürecini Erdoğan karşıt-
lığı üzerinden ele alan ve bunu sürek-
lileştiren Demirtaş,  serinkanlılıktan 
uzak olmanın yanında izahı son dere-
ce zor olan açıklamalar yapmış ve 
yapmaya da devam etmektedir!
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ye etmeye çalışması hangi zihniyeti temsil ediyor-

sa, Erdoğan’ın yargıya talimat vererek milletvekil-

lerimizi hedefleştirmesi aynı anlama geliyor. Dar-

beciler milletvekillerine yönelik gözaltı ve tutuk-

lama listeleri hazırlamışlardı. Şimdi belli ki darbe-

cilerin yarım bıraktığı işi, Erdoğan aynı darbe zih-

niyetiyle tamamlamak istiyor”5. Baluken’in ifade-

lerinin sertliği ve zamansızlığı yine HDP’nin sü-

reç içerisindeki yaşadığı handikapları hâlâ aşa-

madığının da bir göstergesidir. Şu nokta açık-

tır ki, 15 Temmuz felaketinin en önemli hücum 

noktası külliyedir. Bu süreçte siyasi görüşü, ırkı 

veya mezhebi ne olursa olsun herkes yan yana ol-

muştur. Bu kadar farklılığı bir araya getiren ise 

Cumhurbaşkanı’nın karizmatik liderliğidir. Bu 

bağlamda da süreç içerisinde hiç kimsenin Recep 

Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırmaya hakkı yoktur. 

Çünkü cumhur, Reis-i Cumhur’un sözüyle hare-

ket etmiştir. Sorunlu süreç içerisinde, FETÖ’nün 

yaptığı gibi Erdoğan üzerinden siyaset yapmak ve 

onu suçlamak, HDP’nin basiretsizliklerine bir ye-

nisini eklemiştir. 15 Temmuz gecesi sokaklara bu 

partiye oy veren epeyce insan da çıkmıştır ve 15 

Temmuz gecesi Hüda-Par’lının da HDP’linin de 

sokaklarda olduğuna tanıklık eden yüzlerce kişi 

mevcuttur. HDP’yi siyasi olarak temsil eden isim-

lerin bu faktörleri göz önüne alarak konuşma-

sı daha faydalı ve birleştirici olacaktır. HDP’nin 

bu süreçten bağımsız düşünülmesi bu açıdan 

imkânsızdır. Örneğin İzmir’de ve Van’da yapılan 

“Darbelere Hayır Demokrasi Hemen!” mitingleri 

bahsettiğimiz birlik olma adımlarının önemli par-

çalarıdır ve HDP’nin süreç içerisinde bu zeminde 

birçok mitingi ve toplantısı olmuştur. Bir tarafta 

bu türden birlik faaliyetleri diğer taraftan siyasile-

rin tasvip edilmeyen ve tutarsızca söylenmiş söz-

lerinin siyasi arenada bir araya getirmek oldukça 

zor olduğundan, HDP’nin süreçten uzak durması/

tutulması önümüzdeki günlerde farklı sorunların 

yeniden gün yüzüne çıkmasına da sebep olacaktır. 

Yine 18 Temmuz günü HDP MYK’sı tarafından 

yapılan yazılı açıklamada AK Parti’den yapılması 

istenenler ve çözüm önerileri sıralanmıştır. Bu sı-

ralamada dikkat çeken husus, darbe girişiminden 

ziyade Kürt sorunu üzerinden AK Parti ve sonraki 

süreç ile alakalı tespitlerin fazlalığıdır. HDP, her ne 

kadar Kürt sorunu konusunda sorunlu bir muha-

tap olsa da, darbe girişiminden ziyade geçmişi ka-

şımaya yönelik tavırlarıyla daha sorunlu bir mu-
hatap haline gelmeye başlamış ve belki de muha-
taplıktan uzaklaşmıştır. 18 Temmuz günü yaptığı 
açıklamada 15 Temmuz gecesi için “kutuplaşma-
dan sonra geçici bir araya gelme”6 ifadesini kul-
lanarak, büyük bir hata yapmıştır. Mecliste bod-
ruma sığınan vekillerin, 45 gün boyunca Cizre’de 
bodrumda kalan insanların halini ancak anlaya-
bildiğini ifade eden HDP MYK’sının almış olduğu 
kararlara bakıldığı takdirde, bazı ifadelerin sorun-
suz olmasına rağmen beraberinde kullanılan cüm-
lelerin sıkıntılı olduğu söylenebilir. Darbe gecesi-
ni, Kürt sorunu ile ilişkilendirmek için harcanan 
çaba, Kürtlerin sorunlarına yönelik çözüm analiz-
lerine dönüştürülebilseydi sürece daha fazla katkı 
sağlayabilirdi. Lakin HDP’nin, kendi siyasi taba-
nı üzerinden destek alma niyetiyle yapmış olduğu 
açıklama bu katkıyı ortadan kaldırmıştır. Hâlbuki 
bu türden alelacele ifadeler, Türk solunun prag-
matist tavırlarının birer kopyası sayılabilir.

Demirtaş ve HDP Sentezi

Selahattin Demirtaş, HDP için son yıllarda 
oldukça önemli konuma gelen bir siyasi lider-
dir. Kürt sorunun en çetrefilli döneminde parti-
nin başına geçmiş, sakin ve hicivci üslubuyla bir-
çok kişi tarafından kısa sürede sevilmiştir. Erdo-
ğan karizması karşısında sık sık zor durumda kal-
sa da, HDP’ye oy veren kesimler için aktif bir lider 
olarak yerini korumuştur. Bu açıdan Demirtaş’ın, 
Türkiye’nin siyasal ya da toplumsal süreci için 
söyleyeceği her kelime taban üzerinden ciddi etki-
ler oluşturmuştur. Bu etkiler bazen destek bazen 
de tam tersi niteliklerde vuku bulmuştur. Demir-
taş ne zaman iktidarı ve Cumhurbaşkanı’nı eleş-
tirse destek; bunlara karşın PKK’nın yaptıklarına 
karşı tavır takındığında ise kendisine karşı sürekli 
dışlanan bir tutum sergilenmektedir. İşte bu yüz-
den Demirtaş’ın siyaseti idare edebilme işi olduk-
ça güç görünmektedir. Kürt sorunu çözümünde 
HDP’nin muhatap olarak alınmasıyla başlayan sü-
reç, özellikle Demirtaş’ın bazı ifadeleri sonunda 
muhatapsızlığa doğru ilerlemiştir. PKK’nın karşı-
sında güçsüzleştirilen Demirtaş, maalesef kendisi-
ne oy veren halk tarafından da yalnız bırakılmıştır. 
Lakin Demirtaş’ın karşılaştığı bu süreçlerde fark-
lı cümleler kurması sorunu daha da kangren hale 
getirmiştir. Kürt meselesinde toplumsal olgular-
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dan çok PKK’nın realitesini kabul etmek zorunda 

kalan ve buna göre davranan Demirtaş, belki de 

HDP’nin bir muhatap olarak kalmamasındaki en 

büyük etkenlerden biri sayılabilir. PKK karşısında 

halktan aldığı gücü korumayı beceremeyen De-

mirtaş, özellikle Türk soluna güvenerek de büyük 

bir yanılgı içerisine girmiştir. 15 Temmuz’da yaşa-

nanlardan sonra, Yenikapı Mitingi bağlamında ifa-

de ettikleri son derece sorunludur. Darbe sürecini 

Erdoğan karşıtlığı üzerinden ele alan ve bunu sü-

reklileştiren Demirtaş,  serinkanlılıktan uzak ol-

manın yanında izahı son derece zor olan açıkla-

malar yapmış ve yapmaya da devam etmektedir! 

HDP’nin, süreç sonrasında yapmış olduğu 

açıklamalara bakıldığı takdirde yine birçok anali-

zinde söylem açısından ciddi problemlerin oldu-

ğunu görebiliriz. Selahattin Demirtaş’ın, kayyum 

atanma süreci içerisinde sergilediği tavır da yine 

aynı perspektifte devam etmektedir. HDP’nin, 8 

Eylül 2016 tarihli bildirisinde, KHK (Kanun Hük-

münde Kararnameler) ile birlikte yürürlüğe giren 

maddelerin haksız ve tüm uluslararası anlaşmala-

ra aykırı olduğunu dile getirirken, yine HDP’nin 

kendisine bağlı belediyelerin olduğu illerde mey-

dana gelen patlamalarda, patlama için kullanı-

lan kamyon ya da araç-gereçlerin, o belediyele-

re ait olmasına yine Demirtaş tarafından tek bir 

eleştirel cümle kullanılmamıştır. Van, Mardin, 

Hakkâri gibi illerde meydana gelen patlamalar-

daki kamyonların belediye araçları olması, acaba 

Demirtaş’a göre hangi insan hakları anlaşmasına 

göre kabul görebilir? FETÖ’nün ABD’de seçilmiş 

iktidarı suçlamak için gösterdiği alçak çabaların 

benzeri çok şaşırtıcıdır ki HDP tarafından hükü-

meti suçlamak için gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Figen Yüksekdağ’ın Newsweek’te yazdığı yazı da 

bahsedilen durumun pratiğe geçmiş halidir. Ma-

alesef Yüksekdağ, HDP için çok önemli bir teh-

likedir ve gün geçtikçe HDP’nin kuyusunu kaza-

cak açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Se-

lahattin Demirtaş ise Yüksekdağ karşısında Kürt 

halk tabanında daha fazla yer bulan ve kabul gö-

ren bir siyasetçidir. Lakin Demirtaş’ın darbe sü-

reci sonrasında yaptığı açıklamalara, PYD ve Su-

riye meselesini dâhil ederek, Türkiye’de bir iç sa-

vaş senaryosunu Yüksekdağ gibi gündeme getir-

mesi yine kendisinden beklenenleri alaşağı etmiş-

tir. Hâlbuki aynı Demirtaş 10 Temmuz 2014’te, 

“Kürtler bölünmek istese beni aday göstermezdi” 

ifadelerini kullanmıştır7.

Kayyum Süreci

Bir ideolojinin zemini inşa edildiği zaman, ide-

oloji ile alakalı izlenen süreç pratikten çok teori-

ye dayandırılmaktadır. Teorinin pratiğe dönüştü-

ğü zamanlarda ise ideolojinin yansıması protes-

to ya da en fazla sokak direnişleridir. Ne zaman 

ki bir teori şiddet içermeye başlarsa ya da şidde-

te meylederse veyahut şiddete destek olursa işte o 

zaman ideolojinin kendisini eyleme dönüştürme-

sinden ziyade teröre dönüştürdüğü ileri sürebili-

riz. Şimdi anarşi de bir ideoloji değil midir tartış-

malarına girmeyeceğiz, çünkü terörün kendisi bi-

limsel bir vaka kabul edilmediği ve bir tutarlılığı 

olmadı, dahası reel yaşamda bir karşılığı bulun-

madığı için bu tartışmanın geçersiz olduğunu farz 

etmek zorundayız. Bu zorunluluğu ise Marks’ın 

ütopik sosyalizmine dayandırırsak anlatmak iste-

diğimizin meşruluğunu ileri sürüp artık bir adım 

geri çekilebiliriz. Bu teorik düzlemden yol çıka-

rak HDP’nin teorik olarak ileri sürdüğü tezler ile 

pratikte karşılık bulan adımlarına bakıldığı tak-

dirde, HDP’nin ideolojisinin de  terörizm deni-

len bir sürece yöneldiği görmek zor olmayacak-

tır. Belediyelerle ciddi bir güce kavuşan HDP’nin, 

web sayfasında ve tüzüğünde dahası parti prog-

ramında ifade ettikleri ile yine kendi belediyele-

rine ait olan bombalı araçların herhangi bir düz-

lemde uyuştuğunu ileri sürmek mümkün değil-

dir. Teori ve pratiğin sonucunda ortaya çıkan bu 

anomik durum içinse kamunun kendisin koruma 

ve düzeni devam ettirme hakkı mevcuttur. Devlet-

lerin bekası ve halkına hizmet götürebilmek için 

atılacak adımlar, anomik durumun ortadan kalk-

ması ve işlevsel toplumsal mekanizmaların yeni-

den hayata geçmesi için elzemdir. İşte günümüz-

Selahattin Demirtaş
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de meydana gelen kayyum atamaları da bu tür-
den bir teori-pratik çatışmasının sonucu olan bir 
anti-işlevselliği ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Kayyumlar Neleri Önleyecektir?

HDP’nin ve Selahattin Demirtaş’ın sürece yö-
nelik tutarsız söylemleri, pratikler ile birleşin-
ce OHAL yasalarının uygulamalarından biri olan 
kayyum atama, bölgenin çeşitli belediyelerinde 
başlamıştır. HDP’nin elindeki belediyeler ile bir-
likte hem hendek hem de bombalı araçları yö-
netme sürecinde PKK’nın talepleri doğrultusun-
da hareket etmesi ve adeta PKK’nın brifinglerini 
uygulayan bir politik kurum haline gelmesi, kay-
yum atanmasının temel faktörüdür. Van, Hakkâri, 
Muş, Şırnak, Mardin gibi bazı illerde düzenle-
nen saldırıların merkez noktasının yerel dinamik-
ler yani belediyeler olması, bu belediyeler üzerin-
de bir tasarruf hakkı ortaya çıkarmıştır. HDP’nin, 
hem ulusal hem uluslararası alanda bu atamaların 
kanuna aykırı olduğu iddiası bombalı araçlardaki 
belediye logoları ortaya çıkınca dahi geri çekilme-
miştir.  O halde, HDP’nin bir siyasal aktör olarak 
kamu içerisinde PKK’ya rol yükleyerek hareket et-
mesi atılacak karşı adımlarında nasıl olacağı bağ-
lamında çoktan belirlenecektir.

Siyasal düzenin sığ analizinden hareketle ya-
pılan hatalar, birçok sivil vatandaşın canına mal 
olmuştur. Devletin güvenlik kurumlarına saldıra-
lım derken sivil vatandaşların, gözlerini kırpma-
dan hedef alınarak öldürülmesi, Kürt sorununun 
ne başlangıcı, ne devam eden süreci ne de sonra-
sını çözümlemeye yetmeyecektir. Kürt halkını sa-
vunma iddiası ile  birlikte başlayan örgütleşme sü-
reci, şimdi bizzat aynı halkı düşman kabul ede-
rek devam ettirilmektedir. HDP’nin almış olduğu 
oy oranının radikalleşmiş Kürt gençleri ve tabanı-
na ait olduğu bilinmesine rağmen, bu tabanın yo-
ğunlukta olduğu yerlerde yapılan saldırıların sos-
yolojik olarak hiçbir karşılığı yoktur. Bununla bir-
likte yine aynı tabanın İslâmî tutumuna karşılık, 
HDP ve PKK’nın değişmeyen söylemi de, yavaş 
yavaş içerideki ittifakını zayıflatmaktadır. Tam bu 
bağlamda, iktidarın PKK ve Kürt sorununu ayı-
rarak hareket etmesi ve kayyum yöntemiyle bele-
diyelerin örgüte değil halka hizmet yeri olduğu-
nu hatırlatması, bu açıdan önemlidir. Kayyum sü-
reci, çözüm ile alakalı bir yaklaşım değildir. Ta-

mamen halka ve hizmet vermeye yönelik bir si-

yasi ve sosyal pratiktir. PKK’nın yerel örgütlenme-

si, HDP elinde olan belediyeler ile ciddi oranda 

güçlenmiştir. Örneğin halkevleri, araziler, vergi-

ler ve daha sayamadığımız birçok imkân maale-

sef PKK lehine süreç içerisinde kullanılmıştır. Ör-

neğin Van’da çeşitli mahallelerde kurulan halkev-

leri, neredeyse direniş mekânları olarak işlevleri-

ni sürdürmüşlerdir. Partiye bağlı siyaset okulları, 

Öcalan’ın teorilerinin tartışıldığı ama uygulanma-

dığı yer olarak tarihe geçmiştir. Bu ifadeyi kulla-

nırken gelinen süreçte Öcalan’ın, böylesine bir ör-

gütlenme ve savaşma biçimini asla benimsemediği 

de ifade edilmektedir. HDP’nin elindeki belediye-

ler ile birlikte bazı yerel güçlerin tam tersi hareket 

etmesi lakin teorik tartışmalarda kardeşlik, birlik-

te yaşayabilme ve barış adına afili cümleler kur-

ması, nasıl bir samimiyetsizliğin olduğunun da 

kanıtıdır. Ayrıca bölge halkının istese de isteme-

se de güçlüden yana olacağını yine devletin ken-

disi de bilmektedir. Belediyeler, halka hizmet gö-

türen yerler olduğu için, başka ideolojik düşünce-

de olan mahallelerde, HDP’nin hizmet sunmama-

sı ve bunun sonucu olarak mahalle halkının mec-

buren HDP’ye yönelmesi bilinen somut gerçekler-

dir. Kayyum atanması bununda önüne geçmiştir. 

Suriye’de yaşanan gelişmeler açısından da 

yine kayyum süreci önemlidir. HDP belediyele-

ri zamanlı zamansız anlarda PYD için çeşitli kat-

kılar sağlayabilecek etkinlikler düzenlemiştir. Ör-

neğin Van’da çeşitli sinema gösterimleri kamuya 

açık yerlerde yapılmıştır. Kurban bağışı, gönüllü 

bağış hatta zorla elde edilen gönülsüz bağış, yine 

belediyelerin çeşitli alt birimleri tarafından orga-

nize edilmektedir. İllerin önde gelen zenginlerin-

den aynen FETÖ’nün himmet adı altında yaptı-

ğı gibi “yardım” adı altında zorla “bağış” alması 

ve buna karşın belediye argümanlarının birer si-

lah olarak kullanılması yine HDP’nin kayyum sü-

recinden önce devam ettirdiği cahiliye gelenekle-

ri arasındadır. Kayyumun atanması, hizmet yeri-

ne zorla yardım alan ve bunun nerelere kullanıl-

dığı bilinmeyen bu girift süreci de ortadan kaldır-

mıştır. Arasalar üzerinde yapılan inşaatlardan özel 

mülkiyet içinde yapılan evlere kadar bütün süreç-

te yer alan HDP’li belediyeler istediği gibi ekono-

mik süreci yönetmiştir. Hükümetin kayyum ka-

rarının neden böylesine isabeti olduğu ortada-
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dır. Yine aynı zamanda gece saatlerinde güven-

lik güçlerine yapılan saldırılarda ve saldırılan ya-

pıldığı mahallelerde, HDP’li belediyelerin, partiye 

ait olduğu bilinen ama resmi olarak ispatlanama-

yan bazı mekânlarda faaliyet gösterdiği süreç ta-

kip edildiğinde kolayca anlaşılabilir. Şehrin kro-

kisinin net olarak çıkarıldığı ve buna göre faali-

yet alanlarının belirlendiği bir belediye anlayışına 

karşı atandan kayyumun önemi yine bu verilen 

örneklerle ortadadır. Doğu ve Güneydoğu illerine 

yapılacak yatırımların bir türlü belediyelerden ge-

çememesi ve böylece yatırımların başka merkezle-

re kayması da yine kayyumun önemini ortaya ko-

yacaktır. HDP’ye göre kalkınma adı altında atıla-

cak adımlar HDP’li belediyelerin kendi kontrolle-

rinin dışına çıkmamalıdır, çünkü küçük güzeldir 

ve kontrol edilebilir. Fakat kalkınmanın devam 

etmesi, insanların ekmek parası kazanması ve di-

ğer sosyal faaliyetlerin sürdürülebilir hale gelmesi, 

HDP’nin eylem yapabilme şartlarına ciddi oran-

da zarar verecektir. Bu yüzden HDP’li belediyeler, 

herhangi bir yatırım ya da teşvik ödemelerini, şe-

hirlerin hangi bölgeleri en çok işe yaramazsa ora-

lara yönlendirmişlerdir. Kayyumun atanması oy-

nanan bu kötü oyunu sonlandırmak için önem-

li bir fırsattır.

Ve belki de en önemli sosyolojik olgu Türk-

Kürt ittifakının sağlandığı 15 Temmuz darbesi-

ne ve işgal hareketine karşı direniş sürecinin de-

vam ettirilmesidir. Belediyelerin imkânlarını hiç-

bir şekilde bu türden organizasyonlara ayırma-

ması hatta alanları dahi açmaya müsaade etme-

mesi, bölge insanlarının kaynaşmasına izin ver-

memektedir. Suriye meselesi devam ederken ya-

şanan 15 Temmuz süreci, bütün halkı bir araya 

getirmiş ve böylece dördüncü ittifaka yaklaşıla-

bilmiştir. Bunun sonuçlarının Suriye’de alınma-

sı ise uzak bir ihtimal değildir. Sınır bölgelerinde 

yaşayan Arap-Kürt-Ermeni gibi halklarla birlikte, 

Türkiye’nin güçlenmesi oldukça güçlü bir analiz-

dir. Sınır bölgelerinden olan HDP’li belediyelerin, 

bu birliği sağlamak yerine PKK’nın rotasında ha-

reket ederek siyasal ve toplumsal alana ayrıştırı-

cı olarak müdahil olması da, yine kayyum süreci 

ile birlikte buharlaşabilecek bir pratik olarak kala-

caktır. İşte bu yüzden kayyum atanma süreci, dör-

düncü Türk-Kürt ittifakının yeniden sağlanması 

için ayrı bir önem taşımaktadır.  

Sonuç

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında siyasi 

zeminin yeniden inşası hem ülkemiz hem de böl-

ge için büyük önem arz etmektedir. Kürt sorunu 

konusunda PKK’nın ayrı ele alınıp değerlendiril-

mesi konusundaki görüşümüz yerini korurken, 

HDP’nin, PKK’yı belli dönemlerde aklama çabası 

da hâlâ anlaşılabilir değildir. Kürt sorunu bir yö-

nüyle anayasal sorundur ve çözülebilir lakin PKK 

bir şiddet ve savaş sorunudur, çözümü Kürt soru-

nu perspektifinde değerlendirilmemeli, daha has-

sas bir süreç izlenmelidir. Gerektiğinde sert ted-

birlerin de alınabildiği bir süreç olan PKK soru-

nu, başka ülkelerin (İngiltere, İspanya vb.) terör-

le mücadele pratikleriyle yeniden ele alınmalı ve 

çözüme doğru hızla gidilmelidir. HDP’nin, hem 

toplumsal hem de siyasal zeminde güç kaybetme-

si ve kendisini zor durumda bırakacak açıklama-

lar yapması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak-

tır. 15 Temmuz’dan sonra demokrasi nöbetlerinde 

hızla artan ve birçok İslâmî kesimin dikkatini çe-

ken “ülkücü” sloganlar, “bilge” Devlet Bahçeli fi-

gürünü ortaya çıkarmıştır. AK Parti, milliyetçi bir 

parti değildir ve olmamalıdır da, lakin demokrasi 

nöbetlerinde gittikçe artan milliyetçi tutumlar da, 

Kürt sorununu çözmenin önüne geçmemelidir. 

HDP,  teröre karşı çıkmak noktasında samimi bir 

Belediyelerle ciddi bir güce kavuşan 
HDP’nin, web sayfasında ve tüzüğün-
de dahası parti programında ifade 
ettikleri ile yine kendi belediyeleri-
ne ait olan bombalı araçların her-
hangi bir düzlemde uyuştuğunu ileri 
sürmek mümkün değildir. Teori ve 
pratiğin sonucunda ortaya çıkan bu 
anomik durum içinse kamunun ken-
disin koruma ve düzeni devam ettir-
me hakkı mevcuttur. Devletlerin 
bekası ve halkına hizmet götüre-
bilmek için atılacak adımlar, ano-
mik durumun ortadan kalkması ve 
işlevsel toplumsal mekanizmaların 
yeniden hayata geçmesi için elzem-
dir.
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tavır sergilerse yahut bu noktadaki derin ayrılıkla-
rı başka bir siyasi partiye dönüşürse iktidarın ye-
niden fakat önceki tecrübelerden elde ettiklerini 
göz ardı etmeksizin harekete geçireceği yeni poli-
tikalar çerçevesinde farklı arayışlar gündeme gele-
bilir. Ama öncelikle HDP’nin kanaatimizce şunla-
rı pratiğe dökmesi faydalı olacaktır:
-  Asık suratlı, hırçın ve müzmin algısına daya-

lı Erdoğan karşıtı Türk solu ile ilişkiler yeni-
den gözden geçirilmeli ve Kürt sorununun do-
ğal yapısına geri dönülmelidir.

-  Türk solunun çözüme yö-
nelik sunduğu fikirler de-
ğerlendirilmeli ama bu fi-
kirler Kürt sorununa en-
tegre edilerek ele alınma-
lı ve tartışılmalıdır. Bugün 
HDP, Birikim çevresi ya da 
benzeri görsel ve iletişim 
argümanlarının sayıkladığı 
ifadelerin tekrarcısı konu-
mundan artık kurtulma-
lıdır. Türk solu yazarları-
nın, hem darbe süreci hem 
de Kürt sorunu ile alakalı 
olarak sunduğu hatalı tez-
ler ve teoriler artık HDP ta-
rafından desteklenmemeli-
dir.

-  Hassas bir dönemden ge-
çildiği için HDP vekille-
rinin, süreç ve sonrası ile 
alakalı olarak kullanacağı 
ifadelerde daha sağduyulu 
olmaları elzemdir.

-  15 Temmuz süreci-
nin Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir hareket ol-
duğunun farkına varılmalı ve bu olguya göre 
daha dikkatli ifadeler kullanılmalıdır. Re-
cep Tayyip Erdoğan bu ülkenin resmi, meş-
ru Cumhurbaşkanı’dır ve bir siyasi parti, 
Cumhurbaşkanı’na (makamına) nasıl davran-
ması gerekiyorsa HDP de aktif siyasi süreç içe-
risinde öyle davranmalıdır.

- HDP’nin tabanından bir kısmının demokrasi 
nöbetlerinde yer aldığı bilindiği için, parti içe-
risindeki siyasal tarafların da buna uygun bir 
siyasi metot izlemesi gerekir.

 - Demokrasi nöbetlerinde artan milliyetçi söy-
lemlere karşı HDP’nin tavrı dışlayıcı değil, 
daha rasyonel ve uzlaştırıcı olmalıdır.

-  Birçok farklı toplumsal kesimin içinden geçen 
temenni konusunda şunları ifade etmek yerinde 
olacaktır. Bugüne kadar kurulan üç Türk-Kürt 
ittifakından bu devlet güçlenerek çıkmıştır. İlk 
ittifak, sultan Alparslan döneminde Malazgirt’te 
gerçekleşmiş ve Anadolu Müslüman toprakları 
haline gelmiştir. İkinci ittifak sultan Yavuz Se-
lim döneminde Çaldıran’da yaşanmış ve İslâm 

yeniden güçlenmiştir. Üçüncü 
ittifak ise Kurtuluş Savaşı’nda 
gerçekleşmiş ve yine minare-
lerdeki ezanlar dinmemiştir. 
Şu anki süreç dördüncü ittifakı 
içinde barındırmaktadır. Hem 
ülkemiz için hem de ülkemi-
zin sınırlarında yaşananlar için 
dördüncü Türk-Kürt ittifakı-
na aciliyetle ihtiyaç söz konu-
sudur. Bu ittifak ülkemizi es-
kisinden daha güçlü kılacaktır. 
PYD ve PKK’nın, bir şekilde re-
vize edilerek, dördüncü Türk-
Kürt ittifakı karşısında güçsüz 
düşeceği ve Türkiye’nin, son-
raki yıllarda başka girişimle-
re karşı daha güçlü kalacağı 
böylece aşikâr hale gelecektir. 
Lakin bunların gerçekleşme-
si için özellikle HDP’nin siya-
si konumuna uygun hareket 
etmesi ve AK Parti’yi öteki ha-
line getirmemesi gerekmekte-
dir. 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminin süreç içerisinde böy-

lesine bir ittifaka dönüşmesi düşünülmeli ve en 
yakın zamanda da pratiğe dökülmelidir. 

Dipnotlar
1 Bkz: https://www.youtube.com/watch?v=-kz9P3AuZQc, erişim: 

16.08.2016.
2 Bkz: https://twitter.com/hdpdemirtas?lang=tr, erişim: 17.08.2016.
3 Bkz: https://twitter.com/hdpdemirtas?lang=tr, erişim: 17.08.2016.
4 Bkz: https://www.youtube.com/watch?v=boAEXerQ5OQ, erişim: 

16.08.2016.
5 Bkz: http://www.hdp.org.tr/guncel/haberler/idris-baluken-hdpyi-

dislayan-tavir-hdpye-saldiri-asamasina-gelmistir/8671, erişim: 
16.08.2016.

6 Bkz: http://www.hdp.org.tr/basin/basin-aciklamalari/hdp-myk-ve-
meclis-grubu-ortak-toplantisi-aciklamasi/ 8615, erişim: 16.08.2016.

7 Ezgi Başaran, “Kürtler Bölünmek İstese Beni Aday Göstermezdi”, 
Radikal, 10 Temmuz 2014.

HDP’nin almış olduğu oy 
oranının radikalleşmiş Kürt 
gençleri ve tabanına ait oldu-
ğu bilinmesine rağmen, bu 
tabanın yoğunlukta olduğu 
yerlerde yapılan saldırıların 
sosyolojik olarak hiçbir kar-
şılığı yoktur. Bununla birlik-
te yine aynı tabanın İslâmî 
tutumuna karşılık, HDP ve 
PKK’nın değişmeyen söyle-
mi de, yavaş yavaş içeride-
ki ittifakını zayıflatmakta-
dır. Tam bu bağlamda, ikti-
darın PKK ve Kürt sorunu-
nu ayırarak hareket etme-
si ve kayyum yöntemiyle 
belediyelerin örgüte değil 
halka hizmet yeri olduğu-
nu hatırlatması, bu açıdan 
önemlidir.
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T ürkiye, 15 Temmuz sonrası FETÖ yapılanma-
sını tasfiye etmeye çalışırken, merkezinde “ce-

maatlerin”  yer aldığı ciddi bir tartışmaya da sah-
ne oluyor.

Başını Kemalistlerin ve beyaz Türklerin çektiği 
gruplar, FETÖ’cü paralel yapılanmadan hareket-
le devletin fabrika ayarlarına dönmesini ve laik-
seküler yapısını koruyarak tüm dindar kadroları 
tasfiye etmesi gerektiğini savunuyorlar. Buna kar-
şın dindar insanlar ve FETÖ’cü olmayan tüm ce-
maatler, kendilerinin devlet için potansiyel tehli-
ke sayılmasından oldukça rahatsızlar. Dindarların 
ortak yaklaşımı devlet için asla tehlike olmadıkları 
yönünde. Bunlar tam tersine devletin dindar bü-
rokratların elinde daha da güvende olacağını sa-
vunuyorlar.

Tartışmanın temelinde yatan asıl nokta ise şu: 
Cemaatlerin tamamı FETÖ tipi örgütlere evrilme 
potansiyeli taşıyorlar mı? Yoksa aslında cemaatler, 
üzerlerinde oyunlar oynanmazsa ve çeşitli mü-
hendisliklere maruz kalmazlarsa, dindarlıkla be-
raber yüksek motivasyon sağladıkları için, insan 
kaynağı yetiştirmek bakımından devlete yararlı 
oluşumlardan mı sayılmadırlar?

Yeniden Dini Dışlayan
Bir Laiklik Uygulamasına Gerek Var mı?

Tartışmanın açığa çıkardığı fay hatlarından 
“laik-seküler” gazlar fışkırıyor. Bunun yıkıcı 
bir depreme dönme olasılığı, doğrusu çok az. 
Ama kokusu bile rahatsız edici. Özellikle, eski 
Türkiye’nin kodlarına aşina olan bizleri hem en-

Sıbğatullah KAYA

FETÖ vesilesiyle cemaatleri tartışırken, yeniden “Fransız laikliğini” ülkede 
güçlendirmek gerektiğine ilişkin çığlıklar manidardır. Bu çığlıklar genellikle ülkenin 
fabrika ayalarına dönmesini isteyen kesimlerden yükselmektedir. Bunların en 
önemli dertleri imam-hatip olmak üzere yetiştirilmiş nesillerin neden üniversite 
okuyarak devlet kadrolarına yerleşmiş olması. Çünkü fırsat bu fırsat, hiçbir cemaate 
mensup olmasa da devletteki tüm dindar kadroları tasfiye etmek en güzeli olur.

Bana Cemaatini Söyle 
Sana Birliğini Söyleyeyim
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dişelendiriyor, hem de bir parça tiksindiriyor bu 
tartışmalar.

“Laikliğe daha çok sarılalım” önerisi, laikliğin 
demokrasiyle at başı nasıl yürütüleceği dahi tam 
kararlaştırılmamışken, eski Türkiye’nin din ve 
mezheplere karşı tarafsız olmayan karşı duruşu-
nu geri çağırıyor. Din ve devlet işlerini birbirin-
den ayırmak adına devleti dine karşı bir yerde 
konumlandırmak ve bunu da laikliğin bir gereği 
olarak saymak, eski Türkiye’nin Fransız tipi laik-
lik pratiğiydi. Bu pratik o kadar kesin bir doğruy-
du ki ne İngiliz, ne Amerikan 
laikliği umurunda değildi, eski 
Türkiye’nin.

Aslına bakarsanız, laik-
lik meselesinde temel format, 
Fransız tipi laiklik uygulama-
sıdır. Çünkü ister “seculari-
zasyon” deyin, ister “laicisme” 
deyin, kavram aynıdır ve dev-
leti dinden bağımsızlaştırmayı 
ifade eder. Bu bağımsızlaştır-
ma operasyonu din ve devlet 
işlerinin, din ve siyasetin, din 
ve yasamanın, din ve eğitimin 
keskin hatlarla birbirinden ay-
rılmasına kadar devam eder. 
Bu gerçekleşirse devlet “gönül” 
adı verilen bir “fanus” içerisin-
de kalmak koşuluyla inanç ve 
ibadet özgürlüğünü güvence 
altına alır.

Kökü halktan ve gelenekten 
kopuk olan bu laiklik uygu-
laması, kendi geleneksel yö-
netimlerini yıkıcı devrimlerle 
uzaklaştıran ülkelerin başlıca 
laiklik modeli olmuştur. Bu tip 
laiklik uygulaması isteseniz de 
istemeseniz de pratikte kısa zamanda dinsizleşir. 
Bunda hem devrimin geleneğe karşı olan öfkesi-
nin payı vardır; hem de dinin yürütme, yasama, 
eğitim ve kamusal alandan çıkarılmasının. Bir di-
nin kendi çocuklarını eğitme hakkını elinden ala-
caksınız, o dinin kendi müminleri arasında bile 
vakıf ve dernek çalışmalarına müsaade etmeye-
ceksiniz, o dine inanan dindarlara kamusal alanda 
görünür olma özgürlüğü tanımayacaksınız; buna 
rağmen uygulamalarınız “dinsizlik” anlamına gel-
meyecek, bu mümkün değil.

Din üzerinden devlette kadrolaşmayı laikliğe 
aykırı sayarak devlet kadrolarını dindarlara kapalı 
tutacaksınız, din eğitimini bile laikliğe aykırı saya-
caksınız ve dinsel özgürlüğü talep eden siyasileri 
her fırsatta “dini siyasete alet etmekle” suçlayacak-
sınız; buna rağmen bu uygulamanız “zulme” dö-
nüşmeyecek, bu da mümkün değil.

Anglosakson tipi laiklik uygulamaları, hukuk 
yapılırken dini değerlerin “gelenekten” sayılması 
ve geleneksel dini kurumlara daha esnek yakla-
şılması şeklinde bir hoşgörüyü barındırır. Bu hoş-
görü, laikliğin kendi doğasından değil, toplumu 

yıkıcı etkilerden korumak için 
laiklikle gelenek arasına bazı 
arabulucu yazılımların dahil 
edilmesiyle elde edilmiştir. 
Örneğin, ABD kongresinin 
her yıl dualarla açılması veya 
dolarların üzerinde “tanrıya 
güveniyoruz” ibaresinin bu-
lunması laikliğe aykırı görül-
mez. Seçimlerde kiliseler dinsiz 
buldukları adaylara karşı din-
dar adayları açıkça destekleme 
faaliyetinde bulunabiliyorlar. 
Bu da laikliğe karşı görülmez. 
Keza İngiltere’de devlet eliy-
le kurulmuş “Church of Eng-
land” kilisesi başpiskoposu 
ve diğer piskoposların “Lord-
lar Kamarası”na üye olması, 
laikliğe aykırı görülmez. Bi-
lindiği gibi Lortlar Kamarası 
İngiltere’de uzun yıllar boyun-
ca, seçimle gelen Avam Kama-
rasının yaptığı yasaları veto 
etme hakkına sahipti. Bu gün 
birçok hakkı elinden alınmış 
olsa da hala “yüksek yargı” 
olma özelliğini taşıyor. Bu yapı 

bile “laikliğe” aykırı kabul edilmiyor. Bu tip ülke-
ler halktan gelen tepkilere göre dini kurumların 
kamusal alanda faaliyet alanlarını da genişleterek 
dini vakıf ve dernekleri bir tür STK statüsünde 
saymışlardır.

FETÖ vesilesiyle cemaatleri tartışırken, yeni-
den “Fransız laikliğini” ülkede güçlendirmek ge-
rektiğine ilişkin çığlıklar manidardır. Bu çığlıklar 
genellikle ülkenin fabrika ayalarına dönmesini 
isteyen kesimlerden yükselmektedir. Bunların en 
önemli dertleri imam-hatip olmak üzere yetişti-

Laikliğe daha çok sarılalım” 
önerisi, laikliğin demokra-
siyle at başı nasıl yürütülece-
ği dahi tam kararlaştırılma-
mışken, eski Türkiye’nin din 
ve mezheplere karşı taraf-
sız olmayan karşı duruşu-
nu geri çağırıyor. Din ve 
devlet işlerini birbirinden 
ayırmak adına devleti dine 
karşı bir yerde konumlan-
dırmak ve bunu da laikliğin 
bir gereği olarak saymak, 
eski Türkiye’nin Fransız tipi 
laiklik pratiğiydi. Bu pratik 
o kadar kesin bir doğruydu 
ki ne İngiliz, ne Amerikan 
laikliği umurunda değildi, 
eski Türkiye’nin.
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rilmiş nesillerin neden üniversite okuyarak devlet 
kadrolarına yerleşmiş olması. Çünkü fırsat bu fır-
sat, hiçbir cemaate mensup olmasa da devletteki 
tüm dindar kadroları tasfiye etmek en güzeli olur.

Eskide keramet olsa bitpazarına nur yağardı. 
Türkiye’nin fabrika ayarlarına geri dönmesini is-
teyenler, eskiyi yalnızca bir nostalji olarak gönül-
lerinden geçirmiyorlar. Basbayağı devlet kadrola-
rının inançsızlara açık, dindarlara kapalı olması 
gerektiğini savunuyorlar. İnançlı olan milyonlar, 
inançları konusunda takiye yaparak ve ibadetle-
rini gizleyerek devlet kademelerindeki varlıkları-
nı sürdürebilirler elbet. Fabrika ayarları tartışma-
ları emsalsiz zulümlere tekrar zemin hazırlanaca-
ğını bilerek veya bilmeden yapılan bir edebiyattan 
ibarettir, buna hiç kuşku yok.

Cemaatleri Yer Altına İten Yasakçı Tutumlardır

Eski Türkiye’nin ve diktatörlükle yönetilen 
İslâm ülkelerinin, dindarları dışlayan yasakçı tu-
tumu bir yandan dindarları kimliklerini gizli tut-
mak zorunda bırakırken, bir yandan da kolektif 
inanç gruplarının amaç dışına çıkmasını tetikli-
yordu.

Devletlerin yasakçı-baskıcı tutumundan dola-
yı İslâm ülkelerinde açık-meşru mücadeleden sa-
pan İslâmî grupları iki kategoride inceleyebiliriz. 
Birinci olarak, bazı kesimler radikalleşerek Mark-
sist örgütler gibi silahlı mücadele metodunu be-
nimsediler. İslâm dünyası bunlardan hala çekiyor. 
İkinci olarak, bazı kesimler ise gizlenerek devle-
te sızmayı denediler. Devleti içten ele geçirecek-
lerini, dolayısıyla devletin kendi ellerine geçince 
kendiliğinden dindarlaşacağını savundular. Giz-
li yapılanmalarla masonik örgütsel yapılara ev-
rilme böyle başladı. İslâm dünyası bunlardan da 
hala çekiyor.

Oysaki İslâmî grupların İslâm ülkelerindeki 
çalışma metodu asla gizli örgütler şeklinde olma-
malı. İslâm ülkesinde dine ve dindarlara karşı bir 
haksızlık yapılıyorsa, bunun mücadelesi açıktan 
verilmeli, her ne yapılmak isteniyorsa açıktan ya-
pılmalıdır. Peygamberlerin ve onların izinden gi-
den İslâm âlimlerinin metodu budur.

Allah’ın dinini yaymak ve yaşamak meşru bir 
davadır ve Müslümanlar onu mertçe ve açıktan 
savunurlar. Bu uğurda zulme ve haksızlığa uğra-
dıklarında gazi, öldürüldüklerinde şehit olurlar. 
Tüm bunlar İslâm toplumunun gözü önünde ger-
çekleşir. Bir Müslümanın inancını gizlemesi de 
ancak insanı canından veya bir uzvundan edecek 

kadar yakın ve açık tehlike olan “ikrâhı mülci” du-
rumunda mümkündür. Müslümanın ne inancını 
gizlemesi, ne de inancıyla çelişen beyanlarda bu-
lunması İslâm inancıyla bağdaşmaz. Kur’ân-ı Ke-
rim  (Nahl, 96/106) ancak ölümcül baskı (ikrah) 
altında olanlara bu izni vermiştir.

Çünkü Müslüman doğru ve mert adamdır. Hak 
ve özgürlük taleplerini meşru ve şeffaf bir şekil-
de halkın gözü önünde dile getirir. Sadece, yaşa-
dığı ülke iflah olmaz bir ceberutluk ve despotizm 
altında eziliyorsa ve yeryüzünde bu yönetimi yık-
maktan başka çare kalmamışsa, isyanını da yöne-
time sızarak değil başkaldırarak yapmaya çalışır. 
Bu başkaldırı sırasında da hak ve adalet ilkelerin-
den ayrılamaz. Müslüman halkın desteğini arkası-
na alamadığı zaman, masum insanlar boşuna za-
rar görmesin diye onuruyla çekilir. Kime, niye ya-
pıldığı belli olmayan şiddet faaliyetlerine girişmez.

Demokratik-Laik Devletlerin                        
Cemaatlere Yaklaşımı Nasıl Olmalı?

19. yüzyıl pozitivizmi rasyonel veya deney-
sel olarak yanlış bulunan her şeyin hayattan ko-
vulacağını zannediyordu. İnançların yok olacağını 
ummak açısından bunun böyle olmadığı bin kere 
anlaşıldığı gibi, tüm dünyada dini uygulamaların 
kişisel ve kamusal olarak ikiye ayrıldı tespit edil-
di. Yani, laik-seküler akılların inancı bir gönül fa-
nusu içinde tutabileceklerine ilişkin ümitleri boşa 
çıktı. Dindarlığın en temel yönlerinden ikincisi-
nin örgütlenmiş bir gruba katılmak olduğu tespit 
edilince, devletler açısından inancın şişede durdu-
ğu gibi durmadığı anlaşıldı.

Modern zamanlar boyunca dinin psikolojisi ve 
sosyolojisi araştırılıyor. Bu araştırmalar sonucun-
da, birçok şeyin yanı sıra dinin “insanın kimlik 
ihtiyacını” karşıladığı da tespit edildi. Bu neden-
le sosyal psikolojiden anlayan düşünürler, Eric 
Fromm gibi ateist de olsalar, insanın kimlik ih-
tiyacını din üzerinden telafi etmesini sağlıklı bul-
dukları için dini sistemleri ve tanrı inancını prob-
lem olarak değerlendirmezler.

Mesele dönüp dolaşıp devletlerin kendi insan-
larının inancıyla oynamaması gerektiği noktasına 
geliyor. Bir devlet kendi insanının bu “en sağlıklı 
kuvvesini” ne baskı altına almalı, ne de günübirlik 
çıkarlar uğruna kendi insanının inançlarını mü-
hendislikler uygulayarak dejenere etmeli.

Türkiye gibi bir İslâm ülkesinde dini cema-
atler, dini çevreler, vakıflar ve tasavvufi gruplar 
elbette devlet tarafından dışlanmamalıdır. Eski 
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Türkiye’de devlet ile dindar kesimler arasında ya-
şanan ciddi sıkıntılardan birisini, devletin dindar 
kesimle ilişkilerinde sergilediği yasakçı tutum teş-
kil ediyordu. Aslında bu genel anlamda tüm dün-
yanın önemli bir sorunuydu. Derken, gelişen 
dünyanın hak ve özgürlüklere saygılı demokrasi-
lerinde bu sorun şöyle giderildi: Devletler, dini ce-
maatleri de sivil toplum örgütü kapsamında de-
ğerlendirip faaliyetlerini tolere etmeye başladılar.

Doksanların başında soğuk savaşın sona er-
mesiyle beraber baskılanan tüm dini inançlar geri 
gelmiş ve genel anlamda dinsel özgürlük taleple-
ri artmıştı. Bir başka deyişle modern bilimsel akıl 
tarafından itilip kakılarak de port edilen din ai-
lesine postmodern akıl tarafından nihayet daimi 
oturma izni verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu neden-
le, dini cemaatlerin sivil toplum örgütü sayılması 
gerektiği, özgür dünyada uzunca bir süredir ko-
nuşuluyor.

Biz de bu kanaati paylaşıyoruz. Bizim bu ko-
nudaki düşüncelerimiz şu şekilde özetlenebilir: 
Cemaatler gönüllülük esasına dayalı olarak örgüt-
lenebilmeli ve meşruiyet dairesinde belirledikle-
ri amaçlar doğrultusunda, yönetim üzerinde bas-
kı mekanizmaları oluşturabilmelidirler. Devlette 
çalışan bir memurun da görev talimatlarını sıralı 
amirlerinden alması, gönül bağı kurduğu cemaat 
ile yaptığı görev arasında herhangi bir ilişki kur-
maması gerekir. Bu düzen oturduğunda, cemaat 
mensubu olmanın devlet için faydalı veya zarar-
lı mı olduğu tartışmaları ortadan kalkacaktır. Bas-
kı mekanizması olmak, devlete sızdırılan bireyler 
üzerinden değil, cemaatlerin tıpkı STK’lar gibi ya-
sama ve yürütme faaliyetlerine dışarıdan katılma-
sı anlamına gelmektedir.

Cemaatler Hangi Durumlarda STK Olmaktan Çıkarlar?

Cemaatlerin yasama ve yürütme üzerinde kur-
dukları baskı mekanizmalarının toplumun gözü 
önünde cereyan etmesi ve amacını aşmaması ge-
rekmektedir. Gizli-saklı ve kapalı kapılar ardında 
yönetimi elde etmek istediğinizde sivil olmaktan 
çıkar “Masonik” bir siyasal örgüte dönüşürsünüz. 
Yönetime açıktan talip olursanız bir “siyasi parti-
ye” dönüşürsünüz. Toplum nezdindeki itibarını-
zı maddi gelire çevirdiğinizde bir “çıkar grubu-
na” dönüşürsünüz. 17-25 Aralık’ta gördüğümüz 
gibi, yönetimi elde etme arzunuzu gerçekleştir-
meye çalışırken uluslararası planlara alet olduğu-
nuzda “zavallı bir örgüt” durumuna düşersiniz. 15 
Temmuz’da gördüğümüz gibi, devleti ele geçirme 

planınızı kanlı bir kalkışmaya dönüştürdüğünüz-
de ise cani bir terör örgütüne dönüşürsünüz. Böy-
lece alt tarafı ibadet, orta tarafı ticaret, üst tarafı ise 
ihanet olan bir yapı gerçekleşir. Buna bütün cema-
atlerin azami derecede dikkat etmesi, gerekliliğin 
çok ötesinde bir zorunluluktur.

Cemaat görünümlü örgütlerin kurulması ve 
desteklenmesi eski Türkiye’de İslâmî taleplerin 
artması ve bu taleplerin o günkü baskıcı cumhuri-
yeti ürküttüğü dönemlerde başladı.

Bilmeyenler için tekrar edelim; eski Türkiye’de 
bütün ideolojik eğilimlerin bir kopyası derin dev-
let içinde inşa edilirdi. Bütün sol fraksiyonlar, bü-
tün milliyetçi ve mukaddesatçı unsurlar devlet 
içinde minyatür olarak kurgulanır, gerektiğinde o 
akımı dengelemek veya kontrol etmek için kul-
lanılırdı. 70’lerde Milli Nizam ve ardından Milli 
Selamet Partisi’nin büyük bir tabana hitap ettik-
leri anlaşılınca, halkın bu dindar damarını devlet 
kontrolündeki başka bir dindar damarla dengele-
mek için Fethullah Gülen ve ekibine görev veril-
di. Güçlenmekte olan İslâmî damara karşı derin 
devlet kendi İslâmî damarına sahip olacaktı. Bu 
oluşum, hem Nurculuğu kanalize edecek, hem de 
gerekirse İslâmî hareketlerin yükselişinin önünde 
engel teşkil edecekti.

Konu uzar gider. Ama ister sonradan cemaat 
formatının dışına savrulmuş olsun, isterse de baş-
tan beri örgütsel gayelerle kurulmuş olsun, hiç-
bir topluluğun dini anlamda bir cemaat veya si-
vil bir toplum kuruluşu sayılması artık mümkün 
değildir.

Devletin kendi çalışanlarını, görev emirlerini 
kimden aldıkları konusunda denetlemesinde bir 
gariplik aranmamalıdır. Aynı şekilde çeşitli cema-
atlerin yeni bir FETÖ belasına yol açmamaları için 
önlemler almasında da bir gariplik yoktur. Birile-
rinin kalkıp cemaatlerin devlet tarafından dışlan-
ması gerektiğini savunması ne kadar absürt ise, 
FETÖ’den boşalan yeri başka cemaatlerin doldur-
maya çalışması o kadar yanlıştır.

İslâmî açıdan bakıldığında da “cemaatler” dev-
leti yönetmek gayesiyle değil, büyük İslâm birliği-
nin bir parçası olmak ve İslâm toplumuna hayırlı 
hizmetler yapmak, iyi bireyler yetiştirmek için 
kurulurlar. Bir İslâm toplumunda varoluş hakkını 
“iyiliği emretmek-kötülükten sakındırmak” ilke-
sinden alan toplulukların faaliyetleri analarının ak 
sütü gibi helaldir. Bir İslâm toplumunda bu faali-
yetlerin kısıtlanması veya yasaklanması görülebi-
lecek en büyük zulümlerden olur. Ancak İslâmî 
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cemaatlerin amaçları bakımından “tefrikaya” de-
ğil, İslâm birliğine hizmet etmeleri de esastır. Bir 
cemaatin baştan veya sonradan bu amacın dışına 
çıkması, onu otomatikman İslâm cemaati olmak-
tan çıkarır. Bu nedenle cemaatlerin İslâmî manada 
ne ifade ettiklerini irdelemekte yarar görüyoruz.

Cemaat Aslında Nedir?

Kur’ân’da “cem’ ” kökünden türeyen pek çok 
kelime kullanılmıştır, ancak “cemaat/ جماعة” ke-
limesi kullanılmamıştır. Bunun yerine vahyin il-
kelerine hep birlikte sarılmamızı isteyen ayetler-
de topyekûn ve birlikte anlamına gelen “جميع” ke-
limesi çokça kullanılır. Toplanma günü anlamı-
na gelen “cum’a/   جمعة” da aynı kökten türemiştir. 
Kur’ân’da Müslümanları kendi siyasi birliklerinin 
karşı kıyısına geçmekten men eden pek çok ayet 
de vardır. Bu ayetlerde “bölünmeyiniz…”, “dağıl-
mayınız…”, “tefrikaya düşmeyiniz…” ifadeleri-
ne çokça rastlarız. Burada bölünme ve dağılmaya 
ilişkin uyarı, elbette ki Müslümanları kendi siya-
si birliklerini korumaya çağıran ilahi bir uyarıdır.

Cemaat kelimesi, Kur’ân’da kullanılmamış ol-
masına karşın, hadislerde birlik ve beraberlik an-
lamında çokça kullanılır. Hatta siyer ve tarih kay-
naklarına bakılırsa İslâm’dan önceki cahiliye 
Arapları da cemaat kelimesini siyasi birlik ve bera-
berlik anlamında kullanıyorlardı. İmam Ahmed’in 
de naklettiği ve pek çok siyer kaynağında bulaca-
ğınız bir metinde bunu net olarak görebiliyoruz. 
Mekke döneminde düzenlenen panayırlarda, ara-
larında Ebû Leheb’in de bulunduğu bazı liderler 
Peygamberin İslâm’a davet ettiği insanlara hemen 
ulaşıyorlar ve onu kötüleyerek “Ona inanmayınız! 
O, birliğimizi parçaladı ve ilahlarımıza sövdü…” 
diyorlardı. Metnin orijinalinde geçen “فرق جماعتنا
” tabiri, net olarak “birliğimizi parçaladı…” anla-
mına gelmektedir.

Araplar arasında cemaatin net olarak siyasi bir-
lik anlamına gelmesi, Kuran’da neden cemaat ke-
limesinin kullanılmadığını da açıklıyor. Çünkü 
siyasi birlik ve egemenlik oluşmadan, Kur’ân’ın 
bunu kullanması mantıksız olurdu. Bunun yeri-
ne Kur’ân’ın Müslümanları siyasi birlik ve bera-
berliğe götürecek tüm önlemleri aldığını ve gere-
ken alt yapıyı hazırladığını görüyoruz.  Fetihten 
önce Müslümanlar için Arap yarımadasında her-
hangi bir egemenlik ve siyasi birlikten söz etmek 
mümkün değildi. Buna rağmen cemaat kavramı 
kullanılmış olsa, insanların kafasında “Hangi bir-
lik?” diye, soru işareti uyanmayacak mıydı?

Allah’ın elçisi henüz siyasi bir egemenlikleri 
yokken, Müslümanları cemaat olmaya hazırlıyor-
du. Zaten Medine’de ilk yapılan faaliyetlerle kar-
deşlik ve selam toplumu inşa edilmişti. Peygam-
berimiz cemaat kurma emirleri vermeye başladı: 
Buna göre Müslümanlar Medine dışında veya se-
ferde iken, üç kişi bile olsalar başlarına bir imam 
seçeceklerdi. Bu birliktelik sırasında karşılaşacak-
ları tüm problemleri, imamla istişare ederek çö-
zeceklerdi.  Müslümanlar için her birliktelik ar-
tık bir imam-cemaat ilişkisi formatında yürüyor-
du. Aile bir cemaatti. Aile reisi vardı ve ebeveynler 
aile içi tüm sorunları birlikte istişare ederek karar 
veriyorlardı. Müslümanlar Mekke’deyken de kar-
şılaştıkları sorunları ortak sorun kabul ediyorlar-
dı. Medine’ye hicret ettikten sonra buna ek olarak, 
ortak çözüm üretme mekanizmasını geliştirdiler. 
Hicretten birkaç yıl sonra yolu Medine’ye düşen 
bir gezgin, Mescid-i Nebi’nin yeri geldiğinde ke-
limenin tam anlamıyla bir halk meclisini andırdı-
ğını, hatta meclisteki kadın ve çocuk oranının da 
çok yüksek olduğunu şaşkınlıkla müşahede ede-
bilirdi. Cemaatin her bir bireyi, kendilerini ilgi-
lendiren “kararların alınması sürecine” tam anla-
mıyla katılabiliyordu.

Allah’ın elçisi, yine Allah’tan aldığı emirle iba-
detin de cemaatle yapılmasını teşvik etti. Hz. Pey-
gamber (s.) şöyle buyurdu: “Cemaatle kılınan na-
maz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi de-
rece daha faziletlidir.” (Buhari, Ezan, 30; Müslim, 
Mesâcid, 249) Allah’ın elçisi cemaatle namaza o 
kadar çok vurgu yapıyordu ki, kaynaklar cemaa-
tin ve cemaatle namaz kılmanın önemine değinen 
hadislerle doludur.

Allah’ın elçisi cemaatle namazı sözlü olarak 
teşvik etmekle yetinmiyor, Müslümanların başına 
geçerek bunu uyguluyordu da. Her namaz vaktin-
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de evinden çıkıp Mescid-i Nebi’ye geçiyor, Müs-
lümanlara imamlık yaparak namaz kıldırıyordu. 
Medine dışında veya sefer halinde değilse hiçbir 
vakti ihmal etmiyordu. Merkezden uzak tarla ve 
bahçelerinde işi olan veya uzakta hayvan otlatan 
Müslümanları mecbur tutmuyor, ama onlar da 
zorunlu olmadığı sürece tembellik yapmıyorlardı.

Medine döneminde çok geçmeden Mescid-i 
Nebi hem kolektif yakarışın, hem de toplumsal 
kararların merkezi haline geldi. İnsanlar Allah’a 
birlikte ibadet ediyorlar, özgürlüklerini birlikte 
arıyorlar, dertlerini birlikte çözüyorlar, sorunlara 
birlikte çare arıyorlardı. Öyle bir an geldi ki cema-
at örgütlenmesinin el atmadığı, etkilemediği alan 
kalmadı. Artık aile cemaatti. Mescit cemaatti. İlim 
cemaatti. Talim-terbiye cemaatti. Meclis cemaatti. 
Çarşı-Pazar cemaatti. Gayrimüslim ümmetler, ko-
lektif inanç anlamında bu cemaate katılmayabilir-
ler, ama ailede, ilimde, talim-terbiyede, ahlaki de-
ğerlerde ve siyasi birlikte onlar da cemaatin parça-
sı olabilirlerdi.

Bir gün gelecek, Allah’ın elçisi  “Kurtuluş ce-
maattedir…” demeye başlayacaktı.  Artık Müs-
lümanlar hem kolektif inanç topluluğu, hem de 
kolektif-bağımsız bir siyasi topluluk haline gel-
mişlerdi. İslâm Peygamberi bu görüntüyü göklere 
çıkardı. Şöyle buyuruyordu: “Allah ümmetimi da-
lalet (sapma) üzere birleştirmeyecektir. Allah’ın eli 
(kudreti) cemaatle birliktedir. Kim cemaatten ay-
rılırsa cehenneme (doğru) ayrılmış olur.” (Tirmi-
zi, Fiten, 7) Allah’ın elçisi cemaatten ayrılmanın 
sadece uhrevi cezayla sonuçlanmayacağını, dün-
yevi bedelleri de beraberinde getireceğini anlama-
mız için şöyle buyuruyordu: “Cemaatten ayrılma-
yın, zira sürüden ayrılanı kurt kapar.” (Ebû Da-
vud, Salat, 46)

Allah’ın elçisi Medine’de hem inanç birlikteli-
ği, hem de siyasi birliktelik kazanmış olan ümme-
tin bu halinden o kadar hoşlanmıştı ki, bu güzelli-
ğin geçici olduğunu bilmesi onu endişelendiriyor-
du. Cemaatin kendisinden sonra idealizmini kay-
bedip fitne ve tefrikalara düşeceğini tahmin edi-
yor ve buna çok üzülüyordu. Buna karşı nasihat-
te bulunmaktan başka çaresi yoktu. Fitne ve kar-
gaşa çıktığında “Oturan yürüyenden hayırlıdır…” 
diyordu. Bu fitnelerin cemaatimizi parçalayacağı-
na ve bizleri eski asabiye kavgalarına düşüreceği-
ne dair uyarı ve hatırlatmalar yapıyordu. “Bir karış 
da olsa cemaatten ayrılmış kişi, boynundaki İslâm 
bağını çözmüş olur.” (Tirmizi, Edeb, 78) hadi-
si, bu anlama gelen ağır bir uyarıdır. Bir gün ge-

lir de ümmetin tefrikaya düştüğünü gördüğünüz-
de katılmanız gereken kısım “sevâd-ı a’zam” kısmı 
olsun, diyordu. Sevâd-ı a’zam büyük karaltı, bir 
başka deyişle “anakara” demektir.

Günümüz Müslümanlarının zihninde cemaa-
tin siyasi birlik olarak anlaşılmasının önünde en-
gel iki kavram daha var; “millet” ve “ümmet”. As-
rısaadetten sonraki dönemlerde önceleri “ümmet” 
kavramının, son zamanlarda ise “millet” kavramı-
nın siyasi birlik anlamında kullanıldığını görüyo-
ruz. Oysaki “millet” kavramı tevhit inancını ta-
şıyan bütün ümmetlerin toplamına verilen isim-
dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de  (Hac, 22/78) ata-
mız İbrahim’in “milletine” sarılmamız gerekti-
ği, bundan önceki vahiylerde de bu Kur’ân’da 
da bize “Müslüman” adını koyanın Allah oldu-
ğu vurgulanmıştır. Bu anlamda Müslümanlar, Ha-
nifler ve tevhit inancı taşıyan olan tüm “Ehl-i ki-
tap”, İbrahim’in temsil ettiği mücadeleci tevhit 
hareketinin birer unsuru olarak aynı millettendir-
ler. Her bir peygambere tabi olan inanç grupları-
na da “ümmet” adı verilmiştir. Müslüman olduk-
ları halde, İslâm birliğine katılmayan siyasi ve iti-
kadi mezhep mensupları ümmetin bir parçası sa-
yılır, ancak cemaatin bir parçası sayılmaz. Aynı şey 
farklı dinlere inananlar için de geçerlidir. Onların, 
ümmetten olmadıkları halde İslâm birliği içinde 
yer alarak cemaatin bir parçası olmaları mümkün-
dür. Millet kelimesine, modern zamanlarda “ulu-
su” karşılayan anlamlar yüklendiğini biliyoruz. 
Arap ulus devletleri ise ulus anlamında milleti de-
ğil, “ümmet” kavramını kullanmayı tercih etmiş-
lerdir. Bu anlamlar kavramların orijinal alanından 
uzak ve üretilmiş anlamlardır.

Bir devleti var eden üç temel unsurdan “Yurt/
dâr” meselesine gelince, Kur’ân zafer (Allah’ın 
yardımı) ve fetih kavramına sürekli vurgu yapar 
ve bunların arasındaki ilişkiyi canlı tutar. Çün-
kü insanların sizinle yürekten beraber olmadığı, 
size egemenlik hakkı tanınmayan ve sizin gönül-
lü olarak veya zor kullanarak fethetmediğiniz hiç-
bir toprak parçası size yurt olamaz. Ancak zafer 
ve fetih birden gerçekleşirse, orası Müslüman yur-
du anlamında “Dâru’l-İslâm” ve adalet yurdu an-
lamında “Dâru’l-adl” olur. Çünkü İslâm cemaati-
nin hâkim olduğu bir yer hem dâru’l-İslâm, hem 
de dâru’l-adl’dır.

Kur’ân-ı Kerim, egemenliği zafer ve fetihten 
ayrı tutmaz. Bu konuda Kur’ân’da çok ayet bu-
lunmakla beraber “zafer, fetih ve insan” unsurunu 
bir arada görebildiğimiz yer Nasr suresidir. (Nasr, 
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110/1-3) Bu üç unsur ve İslâm cemaatine Allah ta-
rafından verilen öğüt eşsiz bir tabloya dönüşmüş-
tür. Sure aynen şöyledir: “Allah’ın yardımı(zafer) 
ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük 
Allah’ın dinine girmekte olduğunu gördüğünde; 
Rabbine hamd et,   O’nu tesbih et ve O’ndan ba-
ğışlanma dile. Çünkü O, tövbeleri çok defa kabul 
eder.” İlahi öğüt hiçbir zaferin ve hiçbir fethin 
İslâm cemaatini “şükür, zikir 
ve tevbeden” alıkoymaması ge-
rektiğini söylerken, bütün bu 
kazanımların arkasındaki Müs-
lüman kimliği korumaya her 
şeyden çok vurgu yapmaktadır.

Bu yorumumuzu abartılı 
bulanlar şu ilahi ayetleri dik-
katle okusunlar ve barış talep 
eden düşmanlar içlerinde bir 
fesat gizliyorlarsa, neye gü-
venmemiz gerektiğini, Yüce 
Allah’ın kendisinden duysun-
lar: “Eğer (düşmanların) seni 
aldatmak isterlerse, bilmiş ol 
ki sana yetecek olan Allah’tır. 
O, seni bizzat kendi yardımıyla 
(zaferle) ve kalplerini uzlaştır-
dığı müminlerle desteklemiştir. 
Şayet yeryüzündeki tüm zen-
ginlikleri harcasaydın da onla-
rın kalplerini uzlaştıramazdın. 
Fakat Allah onların arasını 
uzlaştırdı. Şüphesiz O, mutlak 
güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.” (Enfal, 8/62-63)  Bu 
ayetleri dikkatle okuyanlar, 
kalpleri uzlaşmış müminlerin oluşturduğu siyasi 
birliğin de en az Allah’ın yardımı (zafer) kadar de-
ğerli kabul edildiğini göreceklerdir. Bu bize İslâm 
devlet anlayışında yetki ve otoritenin daha baştan 
paylaşıldığını gösteriyor.

İslâm devletinin de çağdaş devlet anlayışındaki 
“insan-egemenlik-toprak” unsuru gibi, üç sacaya-
ğı olduğunu görüyoruz. Modern devlet kavramı-
nın dayandığı “insan” unsurunu İslâmî yönetimde 
“cemaat/siyasi birlik” temsil etmektedir. Ancak 
modern devletin insan unsuruna yüklediği anlam 
farklıdır. Modern devlet insan unsurunu halk veya 
ulus olarak tanımlarken İslâm bu anlamı “İslâm 
cemaati” ve onun oluşturduğu siyasi birliğe yük-
lemiştir. Yine çağdaş devlet anlayışında “devlet” 

denen mefhumun tüzel kişiliğine yüklenen meş-
ruiyet ve dışarıya karşı bağımsız, içeride ise biricik 
meşruiyet ve otorite kaynağı olarak ifade edilen 
“egemenlik”, İslâmî yönetimde ta baştan “Yöne-
tim/önderlik” ile “cemaat/siyasi birlik” arasında 
paylaşılmıştır. Ülke/toprak unsuru da İslâmî yö-
netim anlayışında “fetih/dâr” kavramıyla karşılan-
mıştır. Çünkü dâr kavramı, coğrafi bir bütünlük 

ve belirlenmiş sınırları değil, 
üzerinde hak ve adaletin icra 
edilebildiği alanları ifade edi-
yordu. Zaten bu anlamda bir 
beldede yönetim can, mal, din, 
nesil ve akıl emniyetini koruya-
mıyorsa orada hükumet etmeyi 
kendine yasaklıyordu.

Sonuç

Allah’ın elçisi üç Müslü-
manın bir araya geldiğinde 
cemaat oluşturmasını, Müslü-
manları büyük İslâm birliğine 
hazırlamak, onları birliktelik 
zeminiyle tanıştırmak amacıyla 
emretmişti. Birbirinden kopuk, 
apayrı amaçlara hizmet etti-
ği görülen günümüz grupları, 
İslâmî bir cemaat unvanı alma-
ya hak kazanmak istiyorlarsa, 
inançlar ve hedefler bakımın-
dan İslâm birliğine ters düşme-
mek zorundadırlar.

Müslümanlar hayırlı bir iş/
eylem yapmak niyetiyle bir ara-
ya geldiklerinde büyük İslâm 

birliğinin küçük bir parçası olma şerefine erişirler. 
Eğitimden ahlaka, yardımlaşmadan çeşitli iyilikle-
re kadar yapmayı düşündükleri iş, “emri bilmaruf-
nehyi anilmünker” kapsamındadır. Kendi toplum-
larındaki aksamaları düzeltmek, vakıflar kurarak 
iyiliği yaygınlaştırmak, organizasyonlar yaparak 
olumsuzlukların önüne geçmek onların en doğal 
hakkıdır. Ancak bu amaçlarından saparak İslâm 
birliğinden uzaklaşmamaya, asli formatlarından 
uzaklaşarak herhangi bir örgüte dönüşmemeye 
dikkat etmelidirler.

Faaliyet alanımız ne olursa olsun hangi cema-
atten olduğumuz sorulduğunda, birliğimizin adı-
nın tartışmasız “İslâm” olduğu bir ordu bilincine 
sahip olmamız gerektiğine inanıyoruz.

İslâmî açıdan bakıldığında 
da “cemaatler” devleti yönet-
mek gayesiyle değil, büyük 
İslâm birliğinin bir parçası 
olmak ve İslâm toplumuna 
hayırlı hizmetler yapmak, 
iyi bireyler yetiştirmek için 
kurulurlar. Bir İslâm toplu-
munda varoluş hakkını “iyi-
liği emretmek-kötülükten 
sakındırmak” ilkesinden 
alan toplulukların faali-
yetleri analarının ak sütü 
gibi helaldir. Bir İslâm top-
lumunda bu faaliyetlerin 
kısıtlanması veya yasak-
lanması görülebilecek en 
büyük zulümlerden olur.
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S on zamanlarda Fetullahçılık bağlamında cema-
atler konusu da sıkça konuşuluyor. Lozan Ant-

laşmasına göre gayrimüslim gruplar için kullanı-
lan cemaat, uzun bir zamandır Türkiye’de Müslü-
man muhafazakâr grupları işaret etmeye yarayan 
bir kavramdır. Gerçekten cemaat kavramı şimdi-
lerde ne anlama geliyor?

 Bilindiği üzere cemaat sosyolojik bir kavram-
dır ve disiplinin başından beri kullanılmaktadır. 
Güncel Türkçede topluluk kelimesiyle karşılan-
maktadır. Ancak anlam bakımından bu konuda 
sosyolojinin kafası bir hayli karışıktır. Çünkü kav-
ram, en azından birbirine zıt iki farklı manada kul-
lanılıyor: Bunlardan birisi Batı dillerinde commu-
naute olarak ifade edilen ve sosyolog Tönnies’in 
yaklaşımıyla, yüz yüze görüşme imkânı bulunan 
küçük insan topluluklarıdır; mahalle, köy cemaa-
ti gibi. İkincisi ise din, etni, ekonomi, siyaset gibi 
tek etkene bağlı insan birliktelikleridir. Bu anlam-
da cemaat, bir ülkede, dünyanın herhangi bir böl-
gesinde ve hatta yer küresi üzerinde üye-
lerinin her haliyle birincil ilişkiler için-
de yüz yüze görüşme imkânı bulunma-
yan kategorik yapılardır. Amerika’da  
Siyahî Cemaati, yer küresi üzerin-
deki Yahudi Cemaati örnekle-
rinde olduğu gibi.

İslâm toplumları tarihsel olarak genelde din 
bağlamında birinci anlamda kullana gelmişlerdir. 
Yani bir yerdeki dini beraberliği veya şeyh, üstat, 
âlim gibi bir dini otoriteye bağlı tarikat, dernek 
düzeyinde bir topluluğu ifade etmiştir. Kadiri Ce-
maati, İsmail Ağa Cemaati örneklerinde olduğu 
gibi. Son yüzyılda cemaat, örgütsel olarak cemi-
yet sözcüğüyle ifade edilmiştir ki bu niteleme an-
lam olarak doğru değildir. Çünkü cemiyet, genel 
olarak ikincil ilişkiler içinde bulunan toplum kar-
şılığı bir kavramdır. Muhtemelen burada bir ara-
ya gelmek, dernekleşmek imajında kullanılmıştır. 
İlim Yayma Cemiyeti örneğinde olduğu gibi.

Cemaatin Dönüşümü

İçinde bulunduğumuz modern kültür orta-
mında cemaat, dönüşerek yeni bir anlam kazan-
mıştır. Din bağlamında cemaat; bir dini çıkış nok-
tası yapan, sosyal, kültürel, ekonomik kurumsal-
laşmaları bünyesinde taşıyan örgütlenmelerdir. 
Yani tarihsel, dini cemaat ve tarikatlardan fark-

lı olarak, sırf dini yaşama ve bir arınma yolu 
değil, dünyevi nüfuz kazanma yoludur. 

Onun için dini cemaatler hemen dün-
yanın her yerinde eğitim, medya, sağ-
lık kuruluşları, ekonomik şirketler-
le uğraşmaktadırlar. Arka planda, “fi-

ziksel olarak ne kadar güçlü 
olursan Allah katında da o 

Mustafa AYDIN

Türkiye’de son günlerde FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cemaatler konusu da sıkça 
konuşulmaya başlandı.  İslâm tariki, kavramlar, kurumlar sosyolojisi üzerine çalışmaları 
yanında moderniteye dışarıdan bakmaya çalışan bir isimle; Selçuk Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nden Mustafa Aydın’la cemaat ve Fetullahçılık üzerine konuştuk. (Umran)

Cemaat ve 
Fetullahçılık Üzerine
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kadar değerli bir mümin olursun” düşüncesi yat-
maktadır ki bu yargı bir modern Protestancı man-
tığın ürünüdür. Esasen bu biriken güç, zamanla 
maddi kazanımlarına paralel olarak tabir caizse 
cemaatin manevi omurgasını çürütmekte, bu gü-
cün kullanımını esas ama ilk amaca aykırı yeni he-
defler üretebilmektedir. Yani maddeten güçlü ol-
mak dinen güçlü olmayı getirmemekte ve söz ko-
nusu süreç o din açısından önemli sorunlar doğu-
rabilmektedir. Yani İslâm açısından cemaat şüphe-
siz önemlidir, ama cemaatçilik sorunsuz değildir

Bu açıdan baktığımızda siz-
ce Fetullahçılık İslâmi mana-
da bir cemaat midir, yoksa yeni 
dini hareketler çerçevesinde ele 
alınması gereken bir kült hare-
keti mi? Fetullahçılığın başlıca 
özellikleri nelerdir?

Başlangıcını 1960’lı yılla-
ra kadar indirenler varsa da 
mevcut tartıştığımız teşkilatın 
1980’lerden beri var olduğu-
nu söyleyebiliriz. Liderinin işin 
ta baştan farklı amaçlar taşıdığı 
üzerine yorumlar yapılmışsa da 
bildiğimiz amacı da bu yıllardan 
beri vardır. Yaklaşık üç yıl ön-
cesine kadar herkes bir cemaat 
olarak bildi, kendisini de öyle 
gördü. Öyle ki tek kelimeyle ce-
maat denildiğinde Fetullahçı-
lık anlaşıldı. Buna göre o, Nur-
culuk diye bilinen ana cemaatin 
okuyucu grubu olarak adlandı-
rılan kesimin tarihsel anlamda 
bir alt cemaatiydi. Sonra yuka-
rıda işaret ettiğimiz modern an-
lamda cemaat olmaya yöneldi, 
dini çıkış noktası yaparak ekonomik, kültürel alan-
larda etkin olmaya başladı; medya sağlık, eğitim 
alanlarına girdi. Ancak daha sonra kendine siyasi 
hedefler belirleyip toplumsal olmaktan çok, dev-
let içinde etkin bir konumlanmayı ve nihayet dev-
lete el koymayı düşündüğü anlaşılıyor. Dini çok 
iyi kullandığını, bir potansiyel güce sahip olduğu-
nu gören CIA gibi küresel güç merkezleri bunu iyi 
tespit edip bir diyalog kuruyorlar. İktidar hırsıyla 
dolu Fetullah Gülen için de bu durum bulunmaz 

bir imkân, ciddi bir nüfuz aracı idi. Anlaşıldığı ka-
darıyla bu süreçte küresel siyasetin kendisine ver-
diği en önemli görev istihbaratçılıktır. 2000’li yıl-
lardan itibaren özel eğitim yoluyla devşirdiği ele-
manlarda devletin istihbari kurumlarına da sızarak 
geniş bir istihbarat ağı oluşturuyor. Bu durum ilk 
bakışta devlete sahip olmak için doğal bir gelişme 
olarak gözüküyorsa da bir cemaatin normal bir fa-
aliyeti olarak görülemez, ancak küresel misyonuy-
la açıklanabilir. Esasen cemaat artık bir cemaat ol-
maktan çıkmış, kendini Türkiye ve hatta dünya si-

yasetini belirlemeye aday, bu-
nun için her türlü yola başvu-
rabilen bir örgüt olarak görme-
ye başlamıştır. 

Fetullahçılık, artık cema-
at kelimesinin kendini ifa-
de etmediğini düşünmektedir. 
17/25 Aralık girişimlerinden 
sonra kendisinin cemaat değil, 
Camia olduğunu ilan etmiştir. 
Sözcüğün etimolojisini ne ka-
dar bildiklerini bilemiyorum 
ama bu kavramı sırf bir İslâmî 
cemaat olmadıklarını anlatmak 
için kullandıklarını sanıyorum. 
Esasen bu tarihten sonra önce-
den de var olan Siyonist- Haç-
lı işbirliğini daha bir vurgular 
hale gelmiştir. Camia kelime-
si ilk defa Türkiye’de sosyolo-
jinin ilk temsilcisi sayılan Ziya 
Gökalp tarafından kullanılmış-
tır. Ona göre camia, siyasi züm-
relerin cemia ve cemiyet arasın-
da üçüncü bir tipidir ve farklı 
etnik ve dini birliktelikleri ifa-
de etmeye yarayan sosyal/poli-
tik bir kavramdır. Kelime doğ-

rudan bu anlama gelmese de Batı dünyasındaki 
lobi kavramıyla karşılanabileceğini düşünebiliriz. 
ABD’li siyasilere para desteği gibi faaliyetler de bu 
kanaatimizi doğrulamaktadır. Anlamını gittikçe 
yitiren hizmet ise zaten işin bir garnitürüdür. 

Tabiatı itibariyle Fetullahçılık (ki FETÖ, hare-
ketin tek boyutu, ben benzeri hareketlere kıyas-
la Gülencilik olarak nitelemeyi tercih ediyorum), 
İslâm dünyasında son birkaç yüzyıldır ortaya çı-
kan Babilik, Kadiyanilik, Bahailik gibi Bâtıni teşki-

İçinde bulunduğumuz 
modern kültür ortamında 
cemaat, dönüşerek yeni bir 
anlam kazanmıştır. Din bağ-
lamında cemaat; bir dini 
çıkış noktası yapan, sosyal, 
kültürel, ekonomik kurum-
sallaşmaları bünyesinde 
taşıyan örgütlenmelerdir. 
Yani tarihsel, dini cemaat 
ve tarikatlardan farklı ola-
rak, sırf dini yaşama ve bir 
arınma yolu değil, dünye-
vi nüfuz kazanma yoludur. 
Onun için dini cemaatler 
hemen dünyanın her yerin-
de eğitim, medya, sağlık 
kuruluşları, ekonomik şir-
ketlerle uğraşmaktadırlar.
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latlardan birisidir. Bunlar ve bu arada Fetullahçı-
lık, İslâm tarihi boyunca ümmetin baş belası olan 
Bâtıni teşkilatların tüm özelliklerini taşır ki bunlar 
şöyle sıralanabilir: 

Örgütün Yapısı

Genel olarak 7 kademeli bir örgüt yapısına 
sahiptirler, en yukarıda örgütün yegâne bilicisi 
imam vardır. O, örgüt sırlarını en yakın görü-
nenlerle bile paylaşmaz. Teşkilatın bir 2. 3. vb. 
adamı yoktur. Görüş ve yorumlar genel geçer bir 
anlam taşımaz, lafzi anlamlardan öte bir şeydir. 
Bu gizemli anlayışta muhtemelen işine yaradığı-
nı düşündüğü Kabalizm ve küresel yapı örneği 
nedeniyle kendini Yahudiliğe (tabiî günümüzde 
İsrail’e) yakın hisseder. Kendini dinler üstü sayar 
ve hatta bütün dinleri yeni bir din potasında eri-
tip birleştirebileceğine inanır. Yer itibariyle İslâm 
üzerinde duruyor gözükmesine rağmen en çok ıs-
kaladığı din İslâm’dır. Çünkü onu eleştirebilecek 
yegâne din de İslâm’dır. Baştaki dini lider kendi-
ni yanılmaz olarak gördüğü gibi, müntesipleri de 
ona mutlak itaat eder. Çünkü babın (Allah’a gi-
den kapının) kendisine açık olduğuna ve Allah ile 
doğrudan görüştüğüne inanır (Fetullah bunu ilan 
edemedi, şimdilik her işini peygamber ile görüşe-
rek (!) idare ediyor). Aslında bu sistemde İmam 
peygamberden yukarıdadır, çünkü peygamber 
Cebrail aracılığıyla görüşürken imam kapıdan 

girip Allah ile doğrudan görüşmektedir. Hedefe 
ulaşmak için her şey meşru ve mubahtır. Amacı 
için şiddet kullanmaktan, terörist eylemlerde bu-
lunmaktan çekinmez. Biati edip itaat etmenin, gi-
zemli kalkanının altına girmenin dışında kimseye, 
yeni bir dini muhteva kazandırmayı amaçlamaz, 
vb. İyi dikkat edilirse genel olarak bu özellikler 
Fetullahçılık hareketinde aynan gözlemlenir.

1990’lardan itibaren dini cemaatlerin sivil 
toplum kuruluşu olup olmadığı tartışıla geldi. Bu 
çerçevede bazı aydınlar ısrarla Fetullahçılığı sivil 
İslâm’ın temsilcisi olarak sundular. Sizce bu yapı 
bir sivil İslâm temsilcisi midir? Özellikle İslâm’la 
ilgili ne yaptı?

Önce bunun önemli bir soru olduğunun altını 
çizmeliyim. Sosyal bilimlere göre sivil toplum ku-
ruluşları devletin dışında, toplumla devlet arsında 
ikincil yapı görevini yerine getiren kuruluşlardır. 
Halkın isteklerini yukarıya ulaştırır, bastırılan ta-
lepleri dillendirir. Bazı aydınlar da Fetullahçılığın 
Türkiye’de böyle bir görevi yerine getirdiğini iddia 
ettikleri gibi uzun zaman devletle barışık olmayan 
halk arasında geniş bir kesim de böyle zannetti. 
Pek çok insan, toplum bağlamında omurgasız bir 
duruşun farkındaydı, içinde bir burukluk vardı 
ama taşıdığı Müslüman kisvesi bu problemli du-
ruşun göz ardı edilmesini sağladı. Onun için Müs-
lüman halk resmi otoriteye karşı onu destekledi, 
maddi manevi yardımını esirgemedi. Manevi bir 
güvensizlik ortamında (Gülen’in açık bir nitele-
mesiyle) bu ahmak halk (!) yıllarca çocuklarını 
objektif bir yarış ortamından mahrum eden ve di-
ğer dershanelerden farklı bir şey kazandırmayan 
Sabah dershanelerine verdi. 

Yani Fetullahçılık örgütü hiçbir zaman sivil 
toplum kuruluşu görevini yerine getirmedi. Ak-
sine tam da devlet baskısına çanak tutan bir fa-
şist örgüt olarak çalıştı. Darbeleri destekledi, din 
üzerine baskılara omuz verdi. 28 Şubat bunun ti-
pik bir örneğidir. Her şeye rağmen din duyarlı Er-
bakan iktidarının alaşağı edilmesi konusunda biz-
zat Gülen’in “Yapamadınız bırakıp gidin”, “İmam 
Hatiplerin kapatılmasında geç kalınmıştır” deme-
si, cunta başörtüsü konusunda milletin burnun-
dan gelirken “Başörtüsü füruattır” fetvasını ver-
mesi nasıl anti-sivil bir toplum kuruluşu olduğu-
nu göstermekteydi. Onu sivil örgütü olarak nite-
leyen aydınlar, daha çok Fetullahçılıktan nemala-
nanlardı. 

Devletin yeniden yapılandırılması 
gerektiğinde şüphe yoktur. Ancak bu 
yeniden yapılanma, Atatürkçü/laik 
kesimlerin empoze etmeye çalıştıkları, 
ilk yapılanma dönemi felsefesine göre 
olmamalıdır. Esasen yaşanan sıkıntı-
lar bu değişimin yapılamayışından-
dır. Sonuç olarak bu şebeke mutlaka 
temizlenmelidir, umarım süreç bildik 
veya Ergenekon davasında olduğu 
gibi künhüne vakıf olmadığımız bir 
senaryo üzerine kurulmuş değildir. 
Belirtmeliyim ki paralelliğin yalnız 
devlete endekslenmesi bu tereddütle-
rimi besliyor.
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Fetullahçılık, İslâm’a ciddi bir dini kirliliğin 
ötesinde olumlu bir şey kazandırmamıştır. Mesela 
Gülen ile anılacak genel geçer kalıcı bir İslâm an-
layışı mevcut değildir. Ortada Kur’âni çizgide bir 
anlamı olmayan kırık dökük laflardan veya yazı-
lardan başka bir şey yoktur. Said Nursi’nin mü-
davimi olduğu iddia edilen teşkilat o, eksikli de 
olsa görüş düzeyini bile yakalayamamıştır. Ger-
çi Gülen’in ne Nurculuk ve ne de İslâmcılık ko-
nusunda açık bir beyanı bulunmamaktadır, an-
cak müntesipleri veya dışarıdan destekçileri böy-
le görmektedirler Böylesi bir sonuç iddialı bir ce-
maatin İslâm anlayışı olamaz. Tabir caizse dağ fare 
doğurmuştur.

Fetullahçılık ve Kemalizm

Anlaşıldığı kadarıyla, 1924-1946 yılları ara-
sında devletten uzak tutulan dini grup ve cema-
atlerin, çok partili hayata geçişle birlikte devletle 
ilişkilerinin bir biçimde yeniden kurulması söz ko-
nusu. Bu açıdan bakıldığında Fetullahçılığın yap-
tığı iş, devlete girmesi engellenen bir dini grubun 
yaptığı, dergi adı olarak da kullandığı bir “sızma” 
işi midir? 

Farklı ve planlı bir yapının elemanları merkez-
den aldıkları talimatla bulundukları yerlerde etkin 
olmaya çalışırlar. Bu etkinlik, kültürel ekonomik, 
eğitimsel, siyasal her alandadır. Şüphesiz bu do-
ğal bir gelişmedir. Ancak sızma, normal etkinlik-
ten daha farklı bir şeydir. Girilmesi yasak olan bir 
yere çaktırmadan, hile ile girmeyi ifade etmekte-
dir. Dini grupların devletle yeterince barışık olma-
dığı bir dönemde bir cemaatin eyleminin yeterin-
ce legal olmaması da anlaşılabilir bir şeydir. Ancak 
devlet ile olduğu kadar, toplumla yeterince barışık 
olmayan bir paralel yapı oluşturma sıradan bir ce-
maatin sızma işi olarak görülemez. 

Gördüğümüz kadarıyla Fetullahçılık, daha çok 
modern ulusçuluk paradigmasından etkilenerek 
çalışmalarını devlet üzerinde yoğunlaştırdı. Siya-
set bağlamında güç toplamayı hedeflediğinden 
dolayı da asker, yargı ve emniyet üzerinde yo-
ğunlaştı. Eğitim faaliyetleri bir alt yapı, medya ise 
elemanlarını zihnen bağlamaya yönelikti. Diğer 
işleri ekonomikti. İlişki kurduğu herkesi, yalnız 
borçlandırmadı, bir para toplama tahsildarı olarak 
kullandı. Buna da himmet adı verildi. Karşılıksız 
hizmet yok, himmet vardı. Bu himmet işini o ka-
dar ileriye vardırdılar ki parası olanı tehdit ve şan-

tajla soymaya kadar götürdüler. Ümmetten top-
ladıkları bu paraları ümmetin yararı değil, kendi 
lobi faaliyetlerinde harcadılar. 

Bütün bunların sonunda siyasal, askeri, yargı-
sal, hemen pek çok alanda yalnız siyasal sistemle 
değil, mevcut toplumsal sistemle uyuşmayan bir 
paralel yapı oluştu. Paralel yapı yerinde bir nite-
leme olmakla birlikte kanaatimce sızma kavramı 
konuyu tam ifade etmiyor. Yukarıda da belirtti-
ğimiz gibi Fetullahçılık, ilişki kurduğu insanları 
mutlaka özel bir cemaat formatına dönüşmesini 
aramadı. Dava uğruna her şeyi mubah görmenin 
yanında, inanç, ideoloji, düşünce, ahlaki yönden 
zaafı olan insanları da biat alıp öylece kullanma-
ya çalıştı. Mesela kanaatimce ordudaki Fetullahçı 
askerlerin önemli bir kısmı yine Kemalist laik idi, 
ateist bir yazar ateist olarak duruyordu. Hareket 
herkesin sakalına göre tarak veriyor, Erdoğan ikti-
darını bitirmek ve Amerika’ya kapı aralamak gibi 
bir ortak hedefte birleşiyorlardı. Mesela eyyamcı 
Altanlarla kendilerini dini duyarlı sayan FETÖ-
cülerin başka ne ortak tarafları olabilir ki? Hangi 
niyetle yersen odur, türünden omurgasız bir örgüt 
var, ama ortada başlangıçta var sayılan İslâmcılık 
yok, esasen İslâm bağlamında bu tür Batıni ha-
reketlerin en önemli amacı omurgasız bir İslâm 
algısı meydana getirebilmektir. Fetullahçılığın en 
önemli amacı da Amerika’nın adlandırmasıyla bu 
“Ilımlı İslâm” (!) dır.

Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki Fetullah-
çılık belli bir dünya görüşünün sahibi olarak dev-
lete sızmadı. Devletin içinde onun imkânlarıyla 
bir paralel yapı oluşturdu. Özel olarak farklı ke-
simlerce desteklenmiş bir seleksiyon sistemi yo-
luyla oradadır. Tabi bu yapı uzunca bir zaman il-
legal olarak sürdü. Sıra legalliğin ilanında idi. 17 
Aralıktan beri yapılanlar, özellikle 15 Temmuz ha-
reketi legalliğin ilanı olacaktı.
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Paralel Devletin Dini Kirliliği

Paralel yapıyı nasıl anlamalıyız. Paralel yapı 
yalnız devlet için mi sorundur, daha başka alanlar-
da da paralel yapılar var mıdır? Bu gelişmenin bir 
Müslüman toplum açasından ilk elde dikkat çek-
meyen daha başka sıkıntıları var mıdır? 

Anlamlı bir soru. Gerçekten işin başından beri 
hemen herkes biraz da siyasetin yönlendirmesiy-
le paralel devlet yapısından söz etmekte, endişeler 
bu noktada düğümlenmektedir. Bu, elbette haklı 
bir kaygıdır; asker, yargı, emniyet, eğitim ve diğer 
bazı bürokratik kurumlarda ciddi bir Fetullahçılık 
yapılanması meydana gelmiştir. Bazıları yaklaşık 
yarım yüzyıllık bir faaliyetle devlet kurumları üze-
rinde yüzde yetmişlere varan bir eleman miktarı-
na sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bana göre bu 
kanaat abartılıdır, bir dezenformasyon olgusudur, 
umut kırıcı bir propagandadır. Buna göre paralel 
yapıdan kurtulabilmek için kurumlardaki perso-
nelin yarıdan fazlasını kapı dışarı etmek gerekir. 
Bu görüntü, örgütlülüğüne bağlı olarak sergiledi-
ği bir görüntüdür. 

Paralellik her yerdedir ve belki de en önemlile-
rinden birisi bir “paralel din” in ortaya çıkmış ol-
masıdır. Fetullahçılık bir sapkın bir alternatif din 
anlayışı getirmiştir. Uzun zaman temizleyemeye-
ceğimiz bir dini kirlilik ortaya koymuştur. Bu so-
nuç bir batıni hareketin doğal sonucudur. Ne var 
ki devletteki paralellik tartışmaları bu noktayı hep 
gözden uzaklaştırmış, sorun pek az insanın dikka-
tini çekmiştir. Bu bağlamda mesela:

Takiyyeyi genel bir davranış yöntemi olarak 
sunmak, alkol ve zinaya cevaz vermek, Muham-
met ’siz ezanın okunabileceğini kabul etmek, ba-
şörtüsünün bir füruat olduğunu kabul ile kadın-
ların, davaları uğruna terk edebileceklerine cevaz 
vermek; dava adına hırsızlık yapılabileceğini (me-
sela soruların çalınabileceği), dava adına hak gas-
pının yapılabileceğini, makam ve mevki için din-
den taviz verilebileceğini kabul etmek, kaset kum-
paslarının, kişi ve grupları jurnallemenin caiz ol-
duğunu kabul etmek; yalan, tezgâh, gibi ahlak-
sızlıkları meşru saymak, yanlışlığı açık olan işle-
re bile peygamberi ortak kılmak, peygamber ve 
hatta Cebrail gelse siyasal kanaatinden dönme-
mek, Kurban paralarını medyaya aktarmak veya 
İslâm dışı siyasi kampanyalara harcamak, 28 Şu-
batın İslâm düşmanı cuntasıyla ümmete karşı teş-
riki mesaide bulunmak, bir etnik dili din tebliği-

nin önüne geçirmek, İslâm uğrunda ölenleri ha-
fife almak, İsrail saldırganlığını onlara tercih et-
mek, vb.

Bu görüşlere cevaz vermek, fetva çıkarmak bir 
paralel din oluşumu örekleridir. Bâtıni bir din an-
layışının tabii sonuçlarıdır. Dini duyarlılık taşıdığı 
varsayılan insanların yüzde birinin bile bundan 
etkilenmiş olması vahim bir durumdur. Hare-
ket din alanında çok ciddi bir kirlilik meydana 
getirmiştir ve ortada tasfiyesi zor bir paralel din 
algısı vardır. Bu ümmet geçmişte de bu tür olu-
şumların ciddi sıkıntılarını yaşamıştır. Bir Kur’ânî 
İslâm sürecini olumsuz etkileyeceği söylenebilir. 
Esasen Gülen’in tepki gösterdiği konulardan birisi 
Kur’ân’ı referans alan İslâm anlayışıdır. Fetullah-
çılığn temsil ettiği ılımlı İslâm projesi, Kur’ân’dan 
uzak Kur’ân dışı tabir caizse bir omurgasız paralel 
İslâm’dır. Yani sorun yalnızca bir devlet sorunu 
değildir.

Bu aşamada üzerinde durulması gerekli so-
rulardan birisi herhalde devlet ve dini cemaatler 
arasındaki ilişkidir. Uzunca bir dönem devlet, dini 
grupları dışarıda tuttu. Ancak 1950 sonrasında 
kontrollü olarak bünyesine almaya başladı. 1980 
sonrasında bu daha da ivme kazandı. Hatta devlet, 
kendi siyasal kurgusuna bağlı asker, polis, yargı 
mensubu, akademisyen ve benzeri farklı kesimleri 
bir cemaat çatısı altında toplayıp bünyesine almak 
istediği düşüncesi uyandırıyor, Fetullahçılığın ça-
lışmaları da bu çerçevede oluyor gibi gözüküyordu. 
AK Partinin iktidar olmasından sonra devletin dini 
cemaatlere daha sıcak baktığı izlenimi var. Ama 
şimdi bir cemaatin tasfiyesi söz konusu. Gerçek-
ten siyasi iradenin cemaatlere bakış açısında bir 
değişiklik var mı? Cemaatlerin devletle ilişkileri 
hangi düzeyde; iktidarın dışında ve üzerinde mi, 
yanında veya yedeğinde mi? Siz bu konuda ne dü-
şünüyorsunuz?

Toplumun Devlete Yaklaşması

Gerçekten de devlet uzun zaman dini grupla-
rı dışarıda tuttu. Ama söylediğiniz gibi bir süredir 
bunları bünyesi içine yerleştirmeye, sisteme uyar-
lamaya çalışmaktadır. Milli Görüş hareketi ve de-
vamı olan AK Parti süreci de, ne kadar çevre ola-
rak gözükürse gözüksün bu bağlamda değerlen-
dirilebilir. Yani bir devlet ve toplum yakınlaşma-
sı süreci yaşanmaktadır. Hatta 15 Temmuz Darbe 
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girişimi sebepleri ve sonuçları ne olursa olsun bu 
söz konusu sürece uygun bir işlev yerine getirmiş, 
toplumu devlete daha çok yakınlaştırmıştır. Daha 
önce de olduğu gibi darbeyi yapanlar da ünifor-
malı kişiler olmasına rağmen, devletle özdeşleşen 
askere normal zamanlardan daha derin bir sevgi 
oluşmuştur.

Cumhuriyet tarihinde devlet cemaat ilişkileri-
nin, devletin Müslüman grupları dışlamasının ya-
nında belli ilişki formatları da vardır. Bunların en 
yaygın olanlarından birisi şudur: Cemaat devlete 
yakın olup nemalanmaya çalışır, devlet ise bu ce-
maat yoluyla İslâm duyarlı kesimi kontrol altın-
da tutar. Hatta devlet sırf bu amaçla dernek/vakıf 
ve cemaatlerin oluşmasını teşvik eder. Din duyar-
lı bir kesimi orada kontrollü olarak toplar, sonra 
dağıtır. Böylece hem kontrolsüz gruplaşmayı ön-
ler, hem de cemaatçilik konusunda bir moral bo-
zukluğu yaratır. Cumhuriyet tarihinde bunun pek 
çok örneği vardır.

Tabii ki burada hemen akla gelecek soru Fetul-
lahçılığın nerede yer aldığıdır. Mesela bu son pro-
jeye uyar mı? Yaygın bir görüşe göre Fetullahçı-
lık farklı bir yol izlemiş, sisteme alternatif bir yapı 
oluşturup, etkin devlet kurumlarını ele geçirmek 
gibi bir eylem içinde olmuştur. Yani bu haliyle di-
ğer cemaatlerden farklı olarak devlet dışı bir olu-
şumdur ama diğer cemaatlerden daha siyasal bir 
yol izlemiştir. Bu amaçla da yaklaşık kırk yıl illegal 
bir mücadele vererek İslâm adına (?) devleti de-
ğiştirmeyi veya ele geçirmeyi düşünmüştür, vb… 

Ancak bu hikâye bana inandırıcı gözükme-
mektedir. Mesela 40 yıl çok disiplinli olduğu ka-
bul edilen silahlı kuvvetlerde nasıl saklanmıştır? 
Her yıl Askeri şuralarda kılı kırk yaran tespitler-
le din ile irtibatı olduğunu tespit ettikleri perso-
neli kapı dışarı ederken bunlar nasıl korunmuş-
tur. Sınavlar için soru hazırlamak gibi kritik işler 
nasıl Fetullahçıların eline geçmiştir. Açıklayıcılar 
bize olmuş bitmiş bir mekanizmanın işleyişinden 
söz etmektedirler, mekanizmanın oluşmasından 
değil. Bu kırk yıllık gelişmeden yalnızca iktidarı 
sorumlu tutacak değiliz ama Sayın Erdoğan’ın “işi 
geç anladık” gibi beyanları da bu sorunu yeterin-
ce açıklamıyor. 

Şüphesiz Fetullahçılığın kendine özgülükleri 
vardır, başındaki meczup (deli veya dahi ki bunla-
rın hemen hepsi burada aynı anlama gelir ve hep-
si aynı sonucu doğurur) yukarıda kısaca anlatma-

ya çalıştığımız dünya görüşü çevresinde bir ör-

güt oluşturmuş, kâinat imamlığına soyunmuştur. 

Ama bu durum farklı kuruluşların bundan farklı 

sonuçlar elde etme çabalarına mani değildir. Me-

sela ABD de CIA’nın onu bir istihbarat yolu ola-

rak kullandığı anlaşılmaktadır. Örgüt, Türkiye’de 

de devletin kontrolü dışında gelişmiş değildir. Bu 

çerçevede kendine imkânlar sunulmuş veya en 

azından, Atatürkçü laik kesimler de dâhil faaliyet-

leri uzun zaman görmezlikten gelinmiştir. Teşkilat 

devlete savaş açtığı için tasfiye edilmektedir. Endi-

şem, görünen ve bilinenden farklı olarak aşağıda-

ki dindar bir kesimin refüze edilmesi ve dini ce-

maatlere pasifize edici bir mesajın sunulmasıdır. 

Tabi sonunda da halk devlet düalizmi açısından 

devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Devletin ye-

niden yapılandırılması gerektiğinde şüphe yoktur. 

Ancak bu yeniden yapılanma, Atatürkçü/laik ke-

simlerin empoze etmeye çalıştıkları, ilk yapılan-

ma dönemi felsefesine göre olmamalıdır. Esasen 

yaşanan sıkıntılar bu değişimin yapılamayışından-

dır. Sonuç olarak bu şebeke mutlaka temizlenme-

lidir, umarım süreç bildik veya Ergenekon dava-

sında olduğu gibi künhüne vakıf olmadığımız bir 

senaryo üzerine kurulmuş değildir. Belirtmeliyim 

ki paralelliğin yalnız devlete endekslenmesi bu te-

reddütlerimi besliyor.

1990’ların başlarında Gülenciliğin tehlikeli ve 

sinsi olduğunu, bunlara güvenilmeyeceği ve tuhaf 

Fetullahçılık, artık cemaat kelimesinin 
kendini ifade etmediğini düşünmekte-
dir. 17/25 Aralık girişimlerinden sonra 
kendisinin cemaat değil, Camia oldu-
ğunu ilan etmiştir. Sözcüğün etimolo-
jisini ne kadar bildiklerini bilemiyo-
rum ama bu kavramı sırf bir İslâmî 
cemaat olmadıklarını anlatmak için 
kullandıklarını sanıyorum. Esasen bu 
tarihten sonra önceden de var olan 
Siyonist- Haçlı işbirliğini daha bir 
vurgular hale gelmiştir. Camia keli-
mesi ilk defa Türkiye’de sosyolojinin 
ilk temsilcisi sayılan Ziya Gökalp 
tarafından kullanılmıştır.
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bir yapılanma anlayışı içinde olduklarını öncelik-
li olarak anlatanlar oldu. Üstelik bunlar İslâmî ke-
simden insanlardı. Ama bu çevrelerden uzun za-
man zarfında müstakil ve eleştirel kitaplar yazıl-
madı. Sizce bunun sebebi nedir?

Dershanelerin kapatılması ve özellikle 17/25 
Aralık olaylarına kadar özellikle İslâm duyarlı ke-
simlerin Fethullahçılık üzerinde durmamalarının 
farklı sebeplerinden bahsedilebilir. Bana göre bu-
nun en önemli sebeplerinden 
birisi Türkiye’deki derin bir 
devlet-toplum (veya sosyal bi-
lim diliyle merkez-çevre düa-
lizmidir. Başından beri gizemli 
ve tekelci bir örgütlenme biçi-
mine sahip olan teşkilatlanma-
nın dışında toplumla sağlıklı 
ilişkiler kurmamasına ve Müs-
lüman topluluğun kendi içinde 
bir burukluk yaşamasına rağ-
men bu toplum söz konusu ce-
maati, kendisi gibi çevreden bi-
risi olarak kabul etti. Bu çerçe-
vede mesela ordu gibi kurum-
lar içerisinde örgütlenmesini, 
gerekli gördüğünde kendisine 
karşı kullanabileceği bir yapı-
lanma olarak algılamadı. Yine 
her şeye rağmen bir İslâmcı (!) 
cemaati eleştirmeyi ilkeli bir 
davranış olarak kabul etmedi. 
Hatta bu sebeple, cemaate yö-
neltilen eleştiri ve saldırılara 
karşı onu bir biçimde savundu. 
Bundan dolayı tereddüdü olan-
lar da bu konuda eleştirel kitap 
ve makaleler yazmadı. Yazanla-
rın yazdıkları da ilgi görmedi. 

İslâm duyarlılığı içinde ol-
mayan kişilerin yazdıkları da 
uzun zaman pek de hesaba ka-
tılmayacak, bir Kemalist laik yaklaşımla ele alınan 
bildik bir İslâm veya dini grup eleştirisi idi. Ce-
maat gerçek yüzüyle görülmeye başladığında da 
eleştirel ortamı kaybolmuştu. Yazarların bir kıs-
mı besleme haline getirilmiş, bir kısmı ise tehdit 
altında idi. İslâm duyarlı kesimin durumu daha 
kötü idi. Dershaneler üzerinden olayların patlak 
verdiği ve cemaatin gerçek yüzünün görülüp fü-

tursuz açıklamaları ortaya döküldüğünde bir süre 
tereddüt ettiler, hala cemaatin savunulabilecek bir 
yönünü aradılar. Sükûtu hayali atlattıktan sonra 
üst düzeyden eleştirilere başladılar. Tabi bu geliş-
mede Gülenciliğin ortaya koyduğu etiksizliğin ya-
nında siyasetin yönlendiriciliği önemli bir rol oy-
nadı.

Bundan sonra devlet Fetullahçılıkla mücadele-
yi nasıl götürecek, buradan ne 
gibi sonuçlar çıkar? Cemaatle-
rin siyasetle ilişkisi bağlamın-
da özellikle olması gerekenler 
düzleminde neler söylersiniz? 
Nelere dikkat edilmeli?

Bu paralel yapının çözül-
mesinin uzun süreceğinde şüp-
he yoktur. Yaklaşık 50 yılda 
oluşmuş bir yapılanmanın bir 
yılda biteceği düşünülemez. 
Ama uzun vadede özellikle si-
yası yapıdaki tasfiyesi gerçek-
leşir. Çünkü Fetullahçılık için 
devlet, hem zengin bir imkân 
alanı, hem de rahat yürüttükle-
ri bir mücadele sahası idi. Teş-
kilat bu imkânı her halükar-
da kaybedecek, ama daha önce 
değindiğimiz sosyal ve dini 
alandaki sorunlar uzun zaman 
devam edecektir. 

Sosyolojik açıdan baktı-
ğımızda tasfiye edilen grup-
lar, fertler, farklı sorun alanla-
rı doğuracaktır. Yani buradan 
şöyle düşünen farklı eğilimle-
rin doğması beklenir: “Ben za-
ten işin içinde değildim, mağ-
dur edildim, mağduriyetim gi-
derilsin, normal hayatıma de-
vam etmek istiyorum.”, “Böyle 

bir teşkilat olduğunu sonradan anladım, pişma-
nım”, “Hiç pişman değilim, yaşadığım ve teşkilat 
var olduğu sürece bu alanda faaliyete (himmet ve 
hizmete) devam edeceğim. Cennetin yolunun bu-
radan geçtiğine inanıyorum. Bu yoldaki bir mağ-
duriyet beni için bir şereftir”, “Bu süreç benim teş-
kilata olan inancımı güçlendirdi, mutlaka intika-
mımızı alacağız, Hocaefendi sonucu almaya muk-

Kanaatimce ordudaki 
Fetullahçı askerlerin önemli 
bir kısmı yine Kemalist laik 
idi, ateist bir yazar ateist 
olarak duruyordu. Hareket 
herkesin sakalına göre tarak 
veriyor, Erdoğan iktidarını 
bitirmek ve Amerika’ya kapı 
aralamak gibi bir ortak 
hedefte birleşiyorlardı. 
Mesela eyyamcı Altanlarla 
kendilerini dini duyarlı 
sayan FETÖcülerin başka 
ne ortak tarafları olabilir 
ki? Hangi niyetle yersen 
odur, türünden omurgasız 
bir örgüt var, ama orta-
da başlangıçta var sayı-
lan İslâmcılık yok, esa-
sen İslâm bağlamında bu 
tür Batıni hareketlerin en 
önemli amacı omurgasız 
bir İslâm algısı meydana 
getirebilmektir.
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tedirdir. Bize karşı koyanlar Hocanın manevi nü-
fuzunu ve bizim gücümüzü takdir edemeyenler-
dir”, vb. Gülen ise anladığımız kadarıyla bir dö-
nüş göstermeyecek, arkasındaki insanların mağ-
lubiyet ve mağduriyeti onu hiç ırgalamayacak gibi 
gözüküyor.

Kimlerin, teşkilatta hangi düzeydeki insanla-
rın nasıl düşündüklerini tam olarak kestireme-
yiz, yani üst düzeylerden birileri gidişin vahame-
tini görmüş ve pişmanlık duymuş olabileceği gibi 
alt kesimlerden birileri inancına bir de öfke yük-
leyerek kendi içine katlanmış olabilir. Burada nes-
nel mücadele yolu, bir kimsenin cezasının kişisel 
ve işlediği örgütsel etkinliğe uygun olmasıdır. Bi-
lindiği üzere hemen her türlü teşkilat en geniş du-
rumdan en dar haline doğru aşağıdan yukarıya 
doğru hiyerarşik olarak: Sempatizan, taraftar, teş-
kilat üyesi, teşkilat birim başkanı, organizatör, li-
der, kademelerinden oluşur. Önce de belirtildiği 
üzere Bâtıni bir teşkilat olan Fetullahçılık da bü-
tün tarihsel batını teşkilatlar gibi yedi tabakadan 
oluşmaktadır. Onun için baştan geniş iki kesim, 
açık bir suç görülmediği sürece potansiyel suçlu 
sayılarak cezalandırılmamalıdır. Çünkü bu kesim, 
genel olarak bir toplumsal dokudur ve başka top-
luluklarla da ilişkilidir. 

Sizce Fethullahçılık bundan sonra nasıl bir yol 
izleyecek? Belli ki uzun yıllar bir güç hazırlamıştı, 
uygulamaya koydu ama beklediği sonucu alamadı. 
Bundan sonraki stratejisi ne olacak? Gittikçe sert-
leşme ve radikalleşme yoluna gider mi? 

Hemen teşkilatların kahir ekseriyeti gibi Fetul-
lahçılığın da bütünüyle ortadan kalkması bekle-
nemez. Çünkü ana hedefinde başarılı olamayan 
benzer teşkilatlar, bulundukları ortama ve göster-
dikleri performansa göre varlıklarını sürdürmek-
tedirler. Kadıyanilik ve özellikle Bahailik bunun 
açık örnekleridir. Ancak hedefledikleri gibi hala 
Amerika’nın kullanımında uluslararası bir güç 
değildirler. Yani küresel siyasetteki işleri bitmiş-
tir ama bir cemaat olarak varlıklarını sürdürmek-
tedirler. Mesela yüzde doksanı Amerika’da olmak 
üzere bugün Bahailiğin 5 milyon civarında mün-
tesibi bardır. İslâm çıkışlıdır ama İslâm dışı müs-
takil bir din olarak yaşamaktadır. 

Ancak bunların din yorumu bağlamında spe-
sifik iddiaları vardı. Fetullahçılığın bu konuda so-
mut iddiaları yok, işi sıradan batıni fikir ve yön-

temlerle idare ediyor. Küresel etkinliği bittiği veya 
bitirildiği oranda iddia ettiği camialıktan cemaat-
çiliğe dönecektir. Pek çok teşkilat gibi küçülür, 
ama netleşir. Bu süreci radikalleşme olarak ifade 
etmek doğru olmaz. Hatta yumuşamaya yönelik 
bir kırılma olarak nitelendirilebilir. Esasen doğru-
dan bir ılımlı İslâm tezi savunan cemaatin gün-
cel dilde kullanılan bir dini radikalleşme yaşaya-
cağı öngörülemez, ama intikamcı bir Hasan Sab-
bah teşkilatına özenebilir. Benzer kuruluşlar gibi 
cemaatin asıl yaşama alanı muhtemelen Amerika 
olacaktır. 

Bu tür teşkilatların önemli sorunlarından birisi 
liderin ölümünden sonraki durumdur. Burada li-
derlik karizmaya, gizemli bir otoriteye dayandığı 
için arkada bu nitelikte bir kişi yoktur. Fetullahçı-
lıkta da 2. 3. 4. vb. kişi yoktur. Bu tür teşkilatlar-
da dağılmanın dışında çözüm, bir yatır kültü, yani 
karizmanın mezarından işi idare etmesidir ki bun-
lar tarihsel olarak yaşana gelmiş vakıalardır.

Örgüt üzerinden Türkiye’ye müdahale edildi-
ğinden hareketle, diğer cemaatlerin de Türkiye’ye 
müdahale aracı haline gelebileceğinden bahsedili-
yor. Devamında ise bunun çözümünün Cumhuri-
yetin kurucu değerleri olduğu söyleniyor. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Fetullahçılık ne gibi 
sorunlar doğurmaktadır?

Yeni Neslin Durumu

Bazıları bu yapıdan doğan sorunları dini ce-
maatlere gösterilen toleranstan kaynaklandığını 
söylemekte, laik Kemalist kesim ise Atatürk ilke-
lerinden uzaklaşmanın bir cezası olarak görmek-
tedir. Aslında burada sorun cemaatin varlığı değil, 
yapı ve amaçlarıyla ilgilidir. Sözgelimi Atatürkçü 
darbeci cemaatten, bu toplum az çekmiş değildir. 
Yani Fetullahçılıktan kaçıp sığınılacak yer top-
lum dışı bir başka paralel yapı olan Atatürkçü laik 
ideolojik yapı değildir. Yukarıda da işaret edildiği 
üzere sorun biraz da bu yapıdan doğmuştur. Dini 
cemaatlerin dışında Masonluk gibi örgütsel yapı-
lar tarihsel olarak sıklıkla dış müdahalelerin atla-
ma taşı olmuşlardır. Yani dış müdahale aracı ol-
mak Fetullahçılığa özgü bir iş olmadığı gibi cema-
at olgusuna bağlı bir iş de değildir.

Yani buradan ne başlangıç döneminin zaman 
aşımına uğramış ulusçu değerlerine dönme dü-
şüncesi ve ne de cemaatlere baskı yapma gerekçe-
si üretilmemelidir. Ancak cemaatler iktidarlar ta-
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rafından doğrudan siyasete sokulmamalıdır, ce-
maatin birinin sorunları bir başka cemaatle gide-
rilmeye çalışılmamalıdır. Gülenciliğin yeri bir baş-
kası ile doldurulmamalıdır. Devlet yönetiminde li-
yakat ve ehliyet esas alınmalıdır. Burada duyarlılı-
ğın önemli bir kısmı da cemaatlere düşmektedir. 
İkbal hırsıyla kendilerini iktidarla özdeşleştirme-
melidirler. Buradan hem cemaatin dünya görüşü 
hem de siyaset zarar görür.

Bu konudaki önemli sorunlardan birisi şüphe-
siz, Fetullahçılık-DAEŞ bağlamında ortaya çıkan 
bir atmosferden etkilenen yeni neslin durumu-
dur. Bunlar eylem bakımından ortak kulvarlarda 
hareket ediyorlarsa da İslâm bağlamında birbiri-
ne zıt gözüken iki yanlış İslâm anlayışını temsil 
etmektedirler. Birisi Batınilikte, ikincisi zahirilikte 
kulaç atıyor. Zahirci DAEŞ işi bir ayete dayandırı-
yor gibi gözüküyorsa da daha çok İslâm düşün-
cesindeki tarihsel tortular üzerinden Müslüman 
boğazlamakta tereddüt etmiyor. Batını İslâmcı Fe-
tullahçılık İslâm ümmetini düşmanlarına peşkeş 
çekebilmenin batını bir yorumunu bulabiliyor. 
Bu bağlamda maalesef yeni neslin kafası bir hayli 
karışık. Sağlıklı bir İslâm algısı zorlaşıyor. Çıkış 
yolu Kur’âni İslâm, ama bu yol ve ileri gelenleri 
de İslâm’ı temsil ettiği düşünülen bazı kesimlerce 
şiddetle eleştiriliyor. Velhasıl işimiz bir hayli zor. 

Kirletilen cemaat kavramı üzerinden bir me-
saj olarak söyleyebileceğiniz şeyler nelerdir? So-
nuç olarak ne diyebiliriz? 

Aslında cemaat önemli bir olgudur, toplumun 
bireyciliğine karşılık insanı şahsiyet haline geti-
rir. Kur’ân “Siz, hepiniz, toptan …..” ifadeleriyle 
cemaate vurgu yapar. Hz. Peygamber de “Cema-
at dışı ölenin cahiliye üzerine ölmesinden korka-
rım” buyurur. Çünkü cemaat dışılık sosyolojinin 
mükemmel gördüğü toplumsal savruluşa karşılık 
ferdin dengesini ifade eder. Vakıf ve dernekler kü-
çük cemaatlerdir ve şüphesiz olumlu işlevlere sa-
hiptirler. Yeter ki cemaatçilik yapmasınlar. Ne var 
ki Fetullahçılık teröre kadar uzanan bir cemaat-
çi yapısıyla bu önemli olguya gölge düşürmüştür. 

Bununla beraber tüm cemaatler Fetullahçılık 
aynasında kendilerine bakıp benzer hatalarını ve 
siyasi duruşlarını gözden geçirmelidirler. Mesela, 
takiyyecilik, röntgencilik,  jurnalcilik yapmama-
lı, her türlü göreve liyakatlerine göre talip olmalı-
dırlar. Unutulmamalıdır ki liyakat bir işin bize ait 

olmasından değil, kendi doğasından kaynaklanır. 

Usulsüzlük, yalnızca soru çalıp başkalarının hak-

kına göz dikmek, insanların kolunu büküp malını 

gasp etmek gibi belli yollardan ibaret değildir. Bu-

nun sınırsız yolu vardır. Hiç kimse böylesi haksız 

yollarla hakkı ikame edemez. Ümmetin genelinin 

aleyhine kadrolaşmanın vebali büyüktür. Unutul-

mamalıdır ki yanlış yol izleyenler şeytanın dürtü-

leriyle bunu zamanla aklileştirerek İslâm’ın yeri-

ne tereddütsüzce oturtabilmektedirler. Müslüman 

açık olur ve ümmet dışı gizli cemaatçi bir iktidar 

peşinde koşmaz. 

Müslüman, Musab Seyithan’ın güzel benzet-

mesiyle, ümmete doğru akan akarsular gibi ce-

maatlidir. Ama nereye aktığı bilinmeyen ve çoğu 

kere çölde kaybolan su gibi cemaatçi değildir. Esa-

sen cemaat bir amaç değil, iyi bir Müslüman ola-

bilmek için bir araçtan ibarettir. Cemaat araçlaş-

tığı zaman İslâm’ın dışında, gücü oranında ken-

dine yeni amaçlar bulur. Fetullahçılığın yaşadığı 

bundan başkası değildir.  Müslümanca gerçekleş-

tirimin ilkesi aynıysa da Allah’a giden yollar fark-

lı olabilir. Kur’ân’da Allah “Bizim uğrumuzda ci-

hat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. 

Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraber-

dir.” (Ankebut 29/69) buyurur. Bunun tek yolu 

olmadığı için, yegâne doğru da, şu veya bu cema-

ate ait değildir. Allah bizi yanlışlardan korusun ve 

encamımızı hayreylesin.

Hareket din alanında çok ciddi bir kir-
lilik meydana getirmiştir ve ortada tas-
fiyesi zor bir paralel din algısı vardır. 
Bu ümmet geçmişte de bu tür oluşum-
ların ciddi sıkıntılarını yaşamıştır. Bir 
Kur’ânî İslâm sürecini olumsuz etki-
leyeceği söylenebilir. Esasen Gülen’in 
tepki gösterdiği konulardan birisi 
Kur’ân’ı referans alan İslâm anlayışı-
dır. Fetullahçılığn temsil ettiği ılımlı 
İslâm projesi, Kur’ân’dan uzak Kur’ân 
dışı tabir caizse bir omurgasız para-
lel İslâm’dır. Yani sorun yalnızca bir 
devlet sorunu değildir.
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Giriş

M üslümanların zayıf dü-
şürülmüş olduğu bu 

çağlarda, soğukkanlılıkla 
ve itiraf ederek konuşmak 
gerekirse, manevi yanı öne 
çıkan dini cemaatlerden 
maddi yanı öne çıkan siya-
si yapılanmalara kadar, çok azı hariç, neredeyse 
tüm İslâmî gruplarda görülen ortak özelliklerden 
biri de, aşağıda maddeler halinde sıralamaya ça-
lıştığımız değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaya 
azmetmiş olmalarıdır. Bir kavim kendini değiş-
tirmedikçe Allah’ın onları değiştirmeyeceği (Ra’d 
13/11) ayetini göz önünde bulundurduğumuzda, 
toplumsal olarak veya ümmet olarak iki aşama-
lı bir değişime maruz kaldığımızı söyleyebiliriz. 
Bunlardan birincisi, gönüllü olarak fakat geçici 
olmasını dileyerek girdiğimiz başkalaşım süre-
cidir ki bu sürecin ne kadar ahlaki ve ne kadar 
İslâmî olduğu sorgulanmalıdır, ikincisi ise bu baş-
kalaşımın getirdiği ve sünnetullahın gereği olarak 
ortaya çıkan, “kalplerin katılaşıp mühürlendiği” 
bir dönemdir. İlki şahısların veya insani bir top-
luluğun kendi cüz’î iradeleri ve akılları ile bilinçli 
olarak istedikleri bir süreç iken ikincisi Allah’ın 
sünnetullah gereği onları ulaştırdığı menzili ifade 
etmektedir. Onlar bu değişimle başka bir şeyi he-
deflemişlerdi, ancak değişimin onları ulaştıracağı 

nokta pek de onların iste-
diği bir yer olmadı. Çünkü 
kalpler bir kez karardıktan 
sonra, artık muvakkaten 
başlatmış olduğumuz sap-
manın geri dönüşümü ol-
muyor. Yenilginin bizi zo-
runlu olarak sürüklediği bir 

ahlaksızlık mı deriz, yoksa bir gün anladığımızda 
yanılgı olduğunu görüp ders çıkarmamız gereken 
kendi hatamız mı deriz, sonuçta -belki de çok azı-
mız hariç- “hangimiz bu çemberin dışına çıkabil-
dik?” diye sormak gerekiyor.

Türkiye’de, ağlayıp ağlatan, “kalplere hitap 
eden” ve Risale-i Nur okuyan bir vaizin (Fethul-
lah Gülen) cemaatleşmesiyle başlayan bir süreç, 
bu cemaatin kendini gizleyerek ve fırsatını bul-
duğunda daha açıktan yaparak devlet kadroları-
na yerleşmesi ve ardından iktidarı paylaştığı diğer 
İslâmî yapılanmanın (AK Parti) kuyusunu kazma-
ya başlamasına, aradaki kavga şiddetlenince de 
ülkede kanlı bir askeri darbeye girişmesine kadar 
vardı. Burada iki şeyi sormak istiyoruz: Bu so-
rulardan birincisi “gizlenme ideolojisinin psikolo-
jik ve sosyolojik temelleri nedir?” şeklinde, diğeri 
ise “gerek dini gerek siyasi tüm İslâmî yapılanma-
lar göz önünde bulundurulduğunda, kaç İslâmî 
yapılanma bu gizlenme ideolojisinden salim ka-
labilmiştir?” şeklinde özetlenebilir. Yanlış anlaşıl-

Muhammet ÇELİK

“Başarı” ve “yenilgi” kavramlarının fıtrattan kopuk insan aklına vurulduğunda 
yapılan tarifleri ile ilahi vahyin anlam dünyasındaki tarifi arasındaki farkı görmek 
gerekir. Fıtri olmayan akıl, yenilgiyi ve başarıyı, maddi ve bu dünyada zannederken; 
vahiyden güç alan fıtri akıl, bunları maddi olarak düşünmez. Dolayısıyla bütün cehdini 
“iktidar, zenginlik, konfor, ihtişam” gibi görünümlere harcamaz, buna odaklanmaz.

Gizlenme İdeolojisi ve 
Geri Gelen Özgüven
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masın; kastettiğimiz şey, Gülen cemaatinin diğer 
İslâmî yapılanmalara sızması değil; tam aksine 
“gizlenme ideolojisinin” sadece Gülen cemaatine 
has olmayıp daha geniş bir alanda varlık gösterdi-
ği, hatta çağdaş İslâmî yapılanmaların büyük bir 
kısmının psikolojik temellerini oluşturduğudur.

Bunu yapmaktaki amacımız, bozulmanın se-
beplerini kendinde arayıp tedavi etmek yeri-
ne onu komplo teorileriyle açıklamaya ve böyle-
ce kendi üzerindeki sorumluluğu azaltmaya mey-
leden toplumsal zihniyeti sarsmaya çalışmak, bu-
nun yerine, etrafımızda olup biten şeyleri kendi 
yaşadığımız süreçler olarak görüp bu süreçleri ya-
şamamamıza sebep olan etkenleri görmeye çalış-
mak, “karşı tarafta” gördüğümüz bir cemaatin de-
ğerlendirilmesinde, ulaştığı sonuçtan hareketle 
değil, başladığı noktadan hareketle bir değerlen-
dirme yapıp, işin en temelindeki motivasyonu an-
lamaya çalışmak, aynı motivasyonun acaba “bizim 
tarafta” da bulunup bulunmadığını, hatta birço-
ğumuzda var olup olmadığını sorgulamaya çalış-
maktır. Çünkü yaşadığımız topraklarda “karşı ta-
raf” ilan ettiğimiz İslâmî yapılanmaların münafık 
veya ABD ajanı olduğuna yönelik inançlar geliş-
tirmemiz, bir yandan “bizim taraf” dediğimiz cep-
henin ABD ile olan sıkı ittifak ilişkisini görmez-
den gelme kurnazlığına, diğer yandan kendimizi 
sorgulama bilincinden kaçma ve tüm olumsuz se-
bepleri karşı tarafa yıkma kurnazlığına sebep olu-
yor. Bu biraz da tüm kötü sonuçları büyüye bağ-
lama kolaycılığına benziyor; örneğin bazı aileler-
de aile üyeleri arasındaki ilişkilerde bozulmalar 
baş gösterdiğinde, ilişkilerin bozulmasına nele-
rin sebep olduğunu oturup düşünmek ve bundan 
ders çıkarmak yerine, sonuçtaki olumsuz havayı 
bir büyü ihtimaline bağlayıp, kendilerini işin yü-
künden kurtarmaya çalışanlar böyledir. Aynı şe-
kilde komplo teorileri dediğimiz şey, gerçeklik pa-
yının olup olmaması belki de bizi en az ilgilen-
diren, hatta çoğu zaman hiç ilgilendirmeyen du-
rumlardır; aksine bizi ilgilendiren şey, bu teori-
lerde geçen “ajan olma” veya “münafıklık yapma” 
durumlarına yol açan sebepleri görmektir. Çünkü 
bizi dünya sisteminin ajanı olmaya, kullanılır ol-
maya götüren süreç, kendi içimizdeki iradesizlik-
ten, kendi içimizdeki iman ve ihlas eksikliğinden, 
belki de ilahi vahye ve fıtri akla olan güvenimi-
zin yerini fıtri olmayan aklımıza ve stratejilerimize 
olan güvenin almasından kaynaklanıyor olabilir.

Burada “biz”den bahsediyoruz; çünkü yapmak 
istediğimiz şey, İslâmî yapılanmalardan her biri-
nin kendine mahsus hatalarını irdelemek değil, 
bu yapılanmalardan birçoğunu kapsayacak şekil-
de aralarında ortak olan hataları öne çıkarmak ve 
bundan ibret almaya çalışmaktır. 

 
1. Kendini Gizleme

“Kendini diğerlerinden aşağı hissetme”, “kork-
ma” ve “utanma” şeklindeki farklı duygulardan 
kaynaklanan kendini gizleme ihtiyacı, daha doğ-
rusu böyle bir şeye ihtiyaç olduğu zannı, kişiler-
de olacağı gibi toplumlarda, cemaatlerde, siyasi 
partilerde ve ümmette de görülmektedir. Kendini 
aşağı hissediyor; yani bir Müslüman olarak ken-
dini. Diğerlerinden aşağı hissediyor; yani dünya-
nın hakimiyetini elinde bulunduran Batılılardan. 
Kendini diğerlerinden aşağı hissetmek, aşağılan-
mış olmanın bir sonucudur. Bu aşağılanma, hem 
Batı karşısındaki topyekûn aşağılanmayı hem de 
Türkiye’nin ideolojik rejimi tarafından aşağılan-
mayı temsil ediyor. Korkuyor; çünkü sömürgeci 
işgalciler tarafından, devletin ideolojik sistemi ta-
rafından, ideolojilerin askeri ve entelektüel savaş-
çıları tarafından, modern dünya ve bürokrasi ta-
rafından, İslâmî kimliği sebebiyle baskıya maruz 
kalmış veya maruz kalanlara şahit olmuş, İslâm’ı 
hayatın merkezinde görmesi yasaklanmıştır. Uta-
nıyor; çünkü dinin merkezde olduğu bir yaşam 
tarzı artık dünyanın gündeminden kaldırılmış, 
kutsal kitaba bağlılık sadece kültürel bir rol ola-

Yaşadığımız topraklarda “karşı taraf” 
ilan ettiğimiz İslâmî yapılanmaların 
münafık veya ABD ajanı olduğuna 
yönelik inançlar geliştirmemiz, bir 
yandan “bizim taraf” dediğimiz cep-
henin ABD ile olan sıkı ittifak ilişkisini 
görmezden gelme kurnazlığına, diğer 
yandan kendimizi sorgulama bilin-
cinden kaçma ve tüm olumsuz sebep-
leri karşı tarafa yıkma kurnazlığına 
sebep oluyor. Bu biraz da tüm kötü 
sonuçları büyüye bağlama kolaycılı-
ğına benziyor.
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rak kalmış, özellikle İslâm aşağılanır olmuş, bu 
yüzden Müslüman olmaktan utanılır olmuştur 
veya en iyi ihtimalle Müslümanlığın dile getiril-
mesi ancak belli şartlar dâhilinde ve küresel ya-
şam tarzının kabul edebileceği bir biçimde itiraf 
edilebilir olmuştur. Kendini aşağı hissetme, kork-
ma ve utanma, bir süre sonra karakter haline gel-
diğinden, bunların merdiven altı mescitlerindeki 
gizli toplantılardan lüks vakıf odalarındaki kame-
ra kaydına alınan toplantılara kadarki farklı yan-
sımaları, sadece biçimsel farklılıklardan ibaret ka-
lıyor.

Korkma ve utanma psikolojilerinin hazırladı-
ğı bu süreçte asıl hedeflenen şey ise, Müslüman-
lar olarak gücü ele geçirinceye kadar “gizlenip” bu 
zor şartları atlatmaya çalışmaktır. Yenilgiden kur-
tulup İslâm’ı ve ümmeti izzetine kavuşturmak en 
üst düzeydeki hedef, bu hedefe ulaşmak için ge-
rekli olan gücü elde etmek ise onun hemen altın-
daki hedeftir. Gücü elde edebilmek için gerekli 
olan şeyin ne olduğu konusunda ayrılmıştır İslâmî 
gruplar. Bir kısmına göre yapılması gereken şey, 
nitelikli Müslümanları en küçüğünden en büyü-
ğüne kadar devlet kadrolarına yerleştirmek, böy-
lece devleti tedrici olarak ele geçirmek ve sonra 
düşmanın saldırısından emin olduğumuz bir anda 
İslâmî uygulamalara geçmektir. Ancak devlet kad-
rolarına adam yerleştirmek, devletin ideolojik sis-
temi engellediği için, gizlice yapılacaktır. Bunun 
için gerekirse İslâmî kurallar geçici olarak rafa kal-
dırılabilir denilecektir. Örneğin namaz terk edile-
bilir, oruç tutulmayabilir, zekâtlar fakirlere değil 
de grubun ihtiyaçlarına yönelik harcanabilir, ka-
dınlar tesettürü bir kenara bırakabilir, hatta teset-
türlü kadınlar devlete sızma adına tesettürden çı-
karılıp laik subaylarla evlendirilebilir, toplantılar-
da içki içilebilir, hatta Müslüman değilmiş gibi bir 
görüntü verilebilir. Ancak tüm bunlar fedakârlık 
adına yapılacak ve güçlü duruma gelindiğinde 
terk edilip asli kimliğe geri dönülecektir. Misyo-
nerlikteki “gizlilik” gibi bir şey var burada. 

Belki burada İbn Haldun’un deyimiyle “mağ-
lupların galiplere benzeme arzularının” bir parça-
sı olarak böyle bir benzeşme meydana gelmiş de 
olabilir. Diğer bir kısmına göre ise yapılması gere-
ken şey, siyasi parti kurarak iktidarı ele geçirmek, 
iktidarda iyice yerleşince artık güç sahibi olunaca-
ğı için İslâmî uygulamalara geçmektir. Ancak si-
yasi parti kurmak, devletin mevcut ideolojik ze-

mininde, ancak bazı gayri İslâmî ilkeleri benimse-
mekle mümkündür. Asıl maksatları gizleme adı-
na bu ilkelerin geçici olarak kabul edilmesinde sa-
kınca görmeyen bu gruplar, örneğin laikliği, de-
mokrasiyi, milliyetçiliği, Batıcılığı ve bunların ay-
rılmaz parçası olan yaşam biçimlerini sahte bir şe-
kilde benimsemek zorunda kalırlar. Aslında laik 
olmadıkları halde laikliği, aslında demokrat ol-
madıkları halde demokrasiyi, “ümmetçi” oldukla-
rı halde milliyetçiliği benimsemiş görünürler, Ba-
tıcı değerleri sevmedikleri halde Batıcı rolüne gi-
rerler, Kemalist olmadıkları halde Kemalistler gibi 
davranırlar. Birinci grup, alttan başlayıp yukarı 
doğru bir yükselişi öngörürken, diğeri bizzat yu-
karıyı ele geçirerek duruma hâkim olmak istiyor. 
Her iki grup da iki noktada muallak durumda-
dırlar; birincisi İslâmî hayat hâlihazırdaki durum-
da terk edilmesi ve belli bir güce ulaştıktan son-
ra başlanması gereken bir yaşantı olmadığı halde 
bunun ertelenmesinden kaynaklanan boşluk, di-
ğeri ise güce ulaşıldığında İslâmî uygulamaların 
nasıl olacağı hakkında pek bir fikre sahip olma-
mak ya da en azından var olan İslâmcı teorik tasa-
rıların insanlığın kurtuluşuna umut olamayışıdır. 
Gizlenmenin ve geçici olduğu düşünülen “yoldan 
sapmaların”, insanı selamete çıkarıp çıkaramaya-
cağı, bunun İslâm’da yerinin olup olmadığı, baş-
ka bir ifadeyle yanlış trene binip doğru yere ulaş-
manın mümkün olup olmadığı sorgulanmaya de-
vam edilmelidir.

Yoldan geçici sapmayı şöyle düşünebiliriz; ana 
yoldan yürüyoruz ve bu yol tehlikeli olduğu için 
ondan geçici olarak sapıyoruz, kenar yollardan 
veya boş arazilerden dolanarak tekrar bu ana yola 
çıkmaya çalışıyoruz, her tedirginlik anında tekrar 
yoldan çıkıyor ve tekrar ana yola geri dönüyoruz. 
Tedirginlikler ne kadar büyürse, yoldan saparak 
geri dönme ideali ve dolayısıyla yoldan uzaklaşma 
da o kadar büyüyor. Sonunda yoldan o kadar sa-
pıyoruz ki, yönümüz kayboluyor ve ana yola dön-
memiz ya imkânsız hale geliyor veya içimizde ana 
yola dönme isteği kalmıyor. İlkelerin bir defalığı-
na veya iki defalığına bozulması ya da her sıkış-
tığımızda ilkelerimizi bozmamız, diyet yapmaya 
azmetmiş bir şişmanın her davet edildiği yemeğe 
“bu seferlik de olsun, bir daha olmaz inşallah” di-
yerek icabet etmesine benziyor. Oysa yoldan sap-
ma veya harama bulaşma, tek tek kişiler düzeyin-
de ve üstü örtük bir biçimde yapıldığında, ilke 
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haline getirilmemesi, kimselere haber verilmeme-
si, pişman olup tövbe edilmesi ve bir daha yapıl-
maması şartıyla Allah ile kul arasındaki kalan du-
rumlar iken, cemaatleşme veya siyasi olarak ör-
gütleşme durumlarında bu sapmalar Allah ile kul 
arasındaki mahrem bir durum olmaktan çıkıyor, 
günah meşrulaştırılıyor ve hatta dini yaşantının 
bir parçası haline getiriliyor. 

Kendini gizleme konusunda farklı İslâmî olu-
şumların kullandıkları “takiyye”, “tedbir”, “tem-
kin”, “zorunluluk”, “muvakkaten”, “geçici du-
rum”, “taktik” gibi ifadeler, geçici olduğu zannedi-
len bu yoldan sapma halinin farklı tonlarını ifade 
eder. Örneğin İslâmî eksenli iki farklı parti veya 
cemaat arasındaki kendini gizleme halini düşü-
nün, -eğer problem liderliğin paylaşılamaması de-
ğilse- birinin diğerinden ayrıldığı noktanın, sade-
ce kendini gizlemedeki veya diğer bir ifadeyle ge-
çici olarak yoldan sapmadaki miktarın aralarında 
anlaşmazlık konusu olmasıdır. Biri, bu kadar sap-
manın geri dönüp ana yolu bulmada sıkıntı ya-
ratacağını, bu sapmanın temelli bir sapma oldu-
ğunu iddia eder, diğeri bunu reddeder. AKP, Sa-
adet Partisi (Milli Görüş) ve Fethullah Gülen ce-
maati arasındaki “asıl maksatlarını gizleme” inan-
cının ton farklılıklarını düşünün. Gizlenme bazen 
öyle bir dereceye varır ki ayrılan gruplardan bi-
rinin gerçekten dinden çıktığı iddia edilir. Çün-
kü ayrılan grup “kendini gizleme” ideolojisini 
daha ileri bir düzeye taşımıştır. Örneğin AKP, Mil-
li Görüş’ten ayrıldığını ilan ettiğinde İslâmî bir yö-
nünün olmadığını ilan ederek bu taktiği ne derece 
ilerlettiğini göstermiş oluyordu. Daha sonra güç-
lenince İslâmî tarafının bir kısmını ortaya çıkar-
maya karar verdi. Peki, nereden kaynaklanıyor bu 
gizlenme hadisesi, neden gizleniyoruz?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, İslâm ümme-
tinin güç kaybı ve İslâm’ın sosyal yönünün zorun-
lu oluşu, içinden çıkılması zor bir durum ortaya 
çıkarıyor. İslâm’ın sadece kapalı kapılar ardında 
kişilerin bireysel uygulamalarından ibaret olmadı-
ğı, hatta Abdurrahman Arslan’ın da tespitiyle bi-
reyciliğin hiç de İslâmî olmadığı gerçeği dikkate 
alınırsa, ümmet halinde İslâm’ı yaşamanın gerek-
liliği anlaşılacaktır. Son iki yüzyıldaki güç kaybı-
na kadar zaten ümmet halinde yaşıyorduk, şimdi 
ise güçlü olmadığımız için kendimizi mazur görü-
yoruz ve bu mazeretten hareketle, güce ulaşıncaya 
kadar kendimizi gizlememiz gerektiğini öne sürü-

yoruz. Zorunluluk halinin bazı şeyleri mubah kı-
lacağını söylememiz ve bu bazı şeylerin ne kadar 
olacağında anlaşamıyor oluşumuz, bizi bir nevi 
kendi kendini kandırma ve sonunda hayal kırık-
lığına uğrama durumlarıyla yüzleştiriyor; ikiyüzlü 
bir yaşam tarzına alışmak da cabası.

Haramları geçici olarak görmezden gelme du-
rumu, ümmetin tek tek şahıslarından başlıyor, ai-
leye, cemaate ve ümmetin tümüne doğru yayılı-
yor. Gizlenme de bunun bir parçası. Teklif edilen 
içkiyi veya içkili bir toplantıyı reddedememe, ha-
rama bakmayı terk edememe gibi iradesizlikler, 
kaçınılmaz olduğu için maruz kaldığımızı iddia 
ettiğimiz şeylere dönüşüyor. Hatta gücü ele geçir-
diğimizde de bu mağduriyet psikolojisi peşimizi 
bırakmıyor, en önemli güçlerden biri olan devleti 
ele geçirdiğimizi düşünelim, bu durumda da dev-
letin bekası ve selameti için haram veya gayrı ah-
laki olan bir siyaset gütmekten çekinmiyoruz. Bu 
durumda bile hâlâ asıl maksadımızı gönlümüzde 
bir yerde gizli tuttuğumuza inanıyoruz.

2. Kınanmaktan Korkma

Dünya sisteminin veya ülkedeki otoriter ideo-
lojinin propagandası, İslâm’ı sahih şekliyle haya-
tın merkezinde kılmak isteyenlerin bu isteklerini 
utanılacak bir hadiseymiş gibi yansıtıp, İslâmî 
kavram ve söylemlerin dile getirilmesini hem ya-
saklama hem de aşağılayıp kınama yöntemleriyle 
engellemeye çalışınca, bunun etkisindeki Müslü-
man şahıs ve topluluklar, “İslâm”, “şeriat”, “cihad”, 
“ümmet” gibi kavramları dile getirmekten çekinir 
olmuşlar, bunların yerine “kültür”, “gelenek”, 
“özgürlük”, “toplum” gibi kavramları kullanmaya 
başlamışlardır. Dışa yansıtılan söylem bu iken, ta-
bandaki halk kesiminden insanlar arasında içten 
içe bir fısıltı gibi yayılan söylenti, bu kavramla-
rın aslında bir şifre gibi kullanıldığı, geçici durum 
sona erdiğinde ve güce erişildiğinde her şeyin as-
lına döneceğini iddia etmektedir. Aslında “milli 
görüş”, “hizmet hareketi” veya “ak fedailer” der-
ken kastedilen şeylerin, “İslâmî görüş”, “İslâm’a 
hizmet” veya “mücahitler” anlamına geldiğine 
inanıyor hâlâ davasında sebat ettiğine inandırılan 
halk kesimi. Ancak burada “hizmet”in kendi için-
de dönüp duran bir hizmete veya “milli görüş”ün 
kendi görüşünü İslâmî olanın merkezinde görme 
eğilimine dikkat edilmedi. Belki de problem, kav-
ramların kendisinde değil, bu kavramları bir şifre 
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gibi kullanarak başka şeylerin kastedilmesindey-
di. Kendini gizleme ideolojisinin bir taktiği olan 
bu davranış biçiminin psikolojik temelinde yatan 
şey ise kınanma korkusuydu.

Üniversite ortamlarında “cemaat”e mensup 
öğrencilerin namazları cemaatle kılmaması, İslâmî 
direniş eylemlerine katılmaması, kız öğrencilerden 
açık giymelerinin istenmesi ve saire gibi durum-
lar, sadece gizlenme olgusuyla açıklanamaz, bura-
da kınanma korkusu da devreye giriyor. Bir baş-
ka cemaatte ortaya çıkan şey, 
kınanma korkusuyla İslâmî 
hükümleri esnetmeye, onları 
mevcut küresel kültürün ka-
bul edebileceği şekle sokma-
ya çalışmak biçiminde ortaya 
çıkıyor. Böylece İslâm’ın ken-
dine has düşünce ve şeriatı, 
Avrupa ve Amerika kültürüne 
yaklaştırılarak “ılımlı İslâm” 
projesine dönüşüyor. “Ilımlı 
İslâm” derken burada bizim 
yapmaya çalıştığımız şey, baş-
kalarının Müslümanlar üze-
rindeki oyununu açıklamaya 
çalışmak değil, bu oyunu ken-
di içimizden gelen psikolojik 
sebeplerle kendimizin başlat-
mış olduğunu göstermektir. 
Gayri İslâmî çevrelerle mu-
hatap olan okumuş kesimler-
de, yani farklı cemaatlerde ve 
İslâmcı siyasi partilerde gö-
rülen “kınanma korkusu”, bu 
kitlelerin, halktakine benzer 
bir saf inancı dile getirmek-
ten çekinmesine sebep oluyor. 
Onlar, rasyonalizasyondan 
geçirilerek aklileştirilmiş aş-
kın inançlar, Batılaşarak çağdaşlaşmış ama hala 
İslâmî renkler taşıyan yaşam tarzları, çağdaş de-
ğerlerle uyum sağlamış ahlak yapısı, Makyavelci 
pragmatist bir yalan makinesine dönüşmüş siyasal 
stratejiler ve benzeri görünümlerle, galiplere poz 
vermeye çalışıyorlar.

Yenilgi psikolojisinin ve aşağılık duygusunun 
yansıması olan “kınanma korkusu”; özgüvenin 
yitirilmesi, iradenin zayıflığı, kendine özgü karak-
ter oluşturamama ve bu yüzden muhatap olunan 

kitleye göre renkten renge girme, pısırık ve kor-
kaklaşma, cesaretin yitirilmesi gibi özellikleriyle 
İslâmî çevrelerin birçoğunda tezahür etmekte, an-
cak bu özellikler galiplere benzeme pratikleriyle 
kamufle edilmekte, belki de estetize edilmektedir. 
Dikkat edilirse İslâmî cemaat ve partiler, kendi iç-
lerinde ve birbirlerine karşı mücadele ettiklerinde 
özgüvenleri tavan yapmaktadır. Birleşerek düşma-
na karşı özgüven duygusu kazanma özellikleri he-
nüz yok. Çünkü gizlenme stratejilerinde ve kınan-

ma korkusunun tonlarında 
görülen farklılıklar, birleşmeyi 
de engelliyor.

Oysa “üzülmeyin, gevşe-
meyin, eğer inanıyorsanız, 
üstün gelecek olan sizlersiniz” 
(Âl-i İmrân 3/139) ayetindeki 
sebat tavrı, sözünü ettiğimiz 
bu İslâmî çevrelerdeki “yenilgi 
ve aşağılık psikolojisini” te-
davi etmede ya kullanılmıyor 
veya yanlış anlaşılıyor. Çünkü 
gizlenerek ve karşı tarafa hoş 
görünerek kınanma korkusu 
bertaraf ediliyor ve böylece 
sebat edildiği zannediliyor. 
Kur’ân-ı Kerim’in “onlar kı-
nayanın kınamasından kork-
mazlar” (Mâide 5/54) diyerek 
tanımladığı ve nasıl bir öz-
güvene, nasıl bir irade ve ka-
rarlığa, cesaret ve atılganlığa 
sahip olduğunu gözler önüne 
serdiği Müslümanlar toplulu-
ğu manzarası, hiç şüphesiz ki 
günümüzde gizlenme taktik-
leriyle ve kınanma korkusuyla 
yaşayan cemaatlerin, vakıfla-
rın, derneklerin ve siyasi çev-

relerin insanlarda açtığı büyük yaraların vahame-
tini gösteriyor.

 
3. Kâfirlere Hoş Görünme ve                             

Onların Beğenisini Kazanma Çabası

Müslümanların yenilgi, aşağılanma ve hor gö-
rülme felaketleriyle karşı karşıya kaldıktan sonra 
kendilerini toparlama adına başvurdukları yön-
temlerden biri de, kendilerini kâfirlere hoş gös-
termeye, onların beğenilerini kazanmaya çalışmak 

Kendi cemaatinin hizmetle-
ri aksamasın diye veya kendi 
iktidarının selametine halel 
gelmesin diye, kendinden 
olmayan İslâmî grupların 
başına gelenleri önemseme-
mekle başlayan pragmatist 
tavır, sonuçta mezhepsel ayrı-
lıklara, milliyetçi kavgalara 
ve iç savaşlara kadar varı-
yor. Bu tavır da yine temelde 
masumane bir inanışa daya-
nıyor ki bu inanışa göre kendi 
grubumuz Müslümanların 
tümünün kurtarıcısı olacak-
tır. Bu yüzden diğer grupla-
rın başının sıkışmış olması, 
geçici bir durumdur, kendi 
grubumuz gücünü toparla-
yıp onları da kurtaracaktır.
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şeklinde ortaya çıktı. Medeniyetler arası ittifak el-
bette doğal sürecinde işler ve bunu kimse engel-
leyemez; ancak bunun için özel kurumlar oluştu-
rup adını “medeniyetler ittifakı” koymak, böyle 
bir psikolojinin tezahürü gibi görünüyor. Aynı şe-
kilde “dinler arası diyalog” gibi etkinliklerle, ken-
dimizi başka dinden insanlara karşı sevdirme se-
ansları düzenlememiz, belki de doğal sürecin-
de olsa göze batmayacakken, yapmacık ve zorla-
ma bir çabayla geliştiğinden ve alt yapısında “giz-
lenme” ideolojisi ve “yenilgi” psikolojisi bulundu-
ğundan, bir nevi sahtekârlığa ve onursuzluğa dö-
nüşmektedir.

“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne 
de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar.” (Baka-
ra 2/120) mealindeki ayet-i kerime de bu konuda 
bizi uslandırmıyor belli ki. Kimimiz onların pa-
paz ve hahamlarıyla poz vermeye çalışırken, kimi-
miz onların hoş karşılayacağı şekilde Kur’ân’daki 
ahkâm ayetlerini yorumlamaya, mucizeleri ak-
lileştirmeye çalışıyor, kimimiz laik ve materya-
list zihniyetli partilere yaranmaya ve hatta onlar-
dan milletvekili seçilmeye çalışırken, kimimiz de-
ist ve ateist çevrelere sempatik görünecek söylem-
ler geliştirmeye, onlara karşı “ayıp olacak” endi-
şesiyle hadis-i nebevileri İslâm’dan çıkarmaya ça-
lışıyor. Kafirlere hoş görünmek için, mehdi olup 
dansöz oynatanımızdan tutun da, İslâm tarihinin 
şerefli alimlerine küfretmeyi meslek edinenimize 
kadar çeşitli zelilliklerimiz var. Kılık kıyafetimiz-
deki, yiyip içtiklerimizdeki muasırlıktan, medya-
tik görünümlerimize, siyasi söylemlerimize kadar, 
her alanda bir nevi görücüye çıkmış bir ürün gibi 
kendimizi standardize etmeye, pazarlama taktik-
lerimizi sergilemeye yöneliyoruz.

İşin temeline baktığımızda, aslında bu tür yö-
nelimler, masumane bir “tebliğ kaygısı” ile “ye-
nilgi psikolojisinin” birleşiminden ortaya çı-

kıyor. İslâm’ı tebliğ etme kaygısındaki cemaat 
ve oluşumlar, karşı tarafa hoş gösterecek şekil-
de İslâm’ın içinden “seçmeler” yapıyor, İslâmî il-
kelerin bir kısmını görünür kılarak diğer kısmı-
nı ise gizleyerek İslâm’ı kâfirlere sevdirmeye çalı-
şıyor. Bunu yaparken kendisi de kafirlerin hoşla-
nacağı biçimde yaşamak zorundadır tabi. Bu yüz-
den İslâmî yapılanmalar, birbirinin yöntemlerini 
de beğenmezler. “Asıl İslâm onlarınki değil bizim-
kisi” sloganıyla yürüdüğümüz bu yolda, her grup 
adeta bir diğer grubun yaptıklarından utanmak-
ta, İslâm’ı kâfirlere hoş gösteremediği için onun-
la olan yakınlığını inkâr etmeye yeltenmektedir. 
Sosyal fobisi olan veya “aşağılık psikolojisine” gi-
ren insanların, akrabalarından, anne babasından, 
kardeşlerinden nasıl utandığını, nasıl onların ken-
dilerini “diğer insanlar” karşısında rezil ettiğine 
dair düşünceler beslediğini bilirsiniz. Bizim “giz-
lenmeci” veya “stratejici” tebliğcilerimizin düştü-
ğü durum da işte buna benziyor.

4. Kendinden Olmayan Müslümanlara Karşı Nefret ve                                          
Şiddet Duygusu Besleme

Kâfirlere hoş görünme çabası, tabii olarak, 
bu tavrın simetriği olan diğer tavrı da gerektiri-
yor. Kâfirlere karşı yumuşak ve şefkatle davranı-
lırken, kendi grubundan olmayan Müslümanlara 
karşı kin ve nefret duyulmaya başlanıyor. “Dinler 
arası hoşgörü” adı altında sistematize edilen tak-
tik, Müslümanların başka dinlerden olanlara veya 
dinsizlere hoş görünme çabasını ve onları hoş gör-
me isteğini kamçılarken, kendi aralarındaki sevgi 
bağlarını köreltmekte, Müslümanları birbirinden 
nefret eder hale getirmektedir. Oysa Müslümanla-
rın nasıl bir ümmet olduğunu Kur’ân-ı Kerim nasıl 
anlatıyor, bakalım: “Muhammed Allah’ın elçisidir. 
Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı 
sert, birbirlerine merhametlidirler.” (Fetih 48/29) 
Gizlenme ideolojisinin bizi getirdiği noktada ise, 
İslâmî yapılanmalar birbirlerine sert, inkârcılara 
karşı ise merhametli davranmaktadırlar.

Kendi cemaatinin hizmetleri aksamasın diye 
veya kendi iktidarının selametine halel gelmesin 
diye, kendinden olmayan İslâmî grupların başı-
na gelenleri önemsememekle başlayan pragma-
tist tavır, sonuçta mezhepsel ayrılıklara, milliyet-
çi kavgalara ve iç savaşlara kadar varıyor. Bu tavır 
da yine temelde masumane bir inanışa dayanıyor 
ki bu inanışa göre kendi grubumuz Müslümanla-

Papa II. Jean Paul                    Fethullah Gülen
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rın tümünün kurtarıcısı olacaktır. Bu yüzden di-
ğer grupların başının sıkışmış olması, geçici bir 
durumdur, kendi grubumuz gücünü toparlayıp 
onları da kurtaracaktır. İnsanın kendi aklına olan 
aşırı güvenini, Allah’ın ayetlerinin önüne geçirme-
si gibi bir şeydir bu. Bu niyetle başlayan süreç, za-
man içinde, kendinden olmayanları hor görmeye, 
onlardan nefret etmeye ve hatta onlara şiddet uy-
gulamaya kadar gidiyor. Bir bakıyorsun ki, gayri-
müslimlere hoşgörüyle yaklaşan bir cemaat, bazı 
Müslüman gruplara karşı hiç kimseye beslemedi-
ği kadar nefret besleyebiliyor. Aynı şekilde iktidar-
daki İslâmcı bir parti, Müslüman halk kesiminden 
aldığı destekle iktidara geldikten sonra, halk kesi-
minden ziyade elitlere ve kendine sonradan çıkar 
ilişkisiyle destek veren yabancı unsurlara sempati 
beslemeye başlıyor.

Bazı cemaatlerin “insan kazanma” sloganıyla 
yola düşüp, ailelerden devşirdikleri çocukları eği-
tim sürecine sokmaları ve “hizmet” yapma gayret-
leri, ilk başta masum ve hatta gerekli gibi görün-
se de, onların kendinden olmayan Müslümanla-
ra karşı kin ve nefret besledikleri gerçeğini dik-
kate aldığımızda, bu “insan kazanma” veya “hiz-
met” sloganlarının indirgemeci mantığını açık-
ça görmekteyiz. Çünkü burada ümmet bütünlü-
ğünün parçalanması gibi bir durum var. Kazanıl-
dığı varsayılan insan, ümmetin içindeki yerinden 
belli bir amaçla alınıyor, sonra belli bir cemaatin 
içindeki yerine yerleştiriliyor. Diyelim ki en iyi ih-
timalle, bu gençler ahlaki yozlaşmadan kurtarıl-
mak için devşiriliyor, ancak kendinden olmayan 
Müslümanları dışlayan bir cemaatleşme ile yeti-
şince, alanı daraltılmış bir inanç dairesine hap-
sedilmiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda, “hiz-
met” kavramının da İslâm ümmetine değil sadece 
kendi cemaatine hizmet anlamına geldiğini gör-
mekteyiz. Bu yüzden, örneğin üniversite okumak 
için Anadolu’dan gelen ve kalacak yurt arayan 
bir genç, belli bir cemaat yurduna başvurduğun-
da, cemaatin kendi içindeki döngüsünde işe yara-
yıp yaramayacağına bakılıyor ve eğer bu konuda 
işlevsel değilse, cemaatin yetiştirdiği yurt müdü-
rü tarafından “sen benim işime yaramazsın” deni-
lerek geri çevriliyor. Dolayısıyla burada sorulma-
sı gereken soru “cemaatler mi İslâm’a hizmet edi-
yor, yoksa İslâm’ı mı cemaatler kendilerine hizmet 
ettiriyorlar?” şeklindedir. Bu örnekte yurttan geri 
çevrilen genç, ümmetin içinde bir şahıstır. Diye-

lim ki üniversiteyi bitirdiğinde bu yurdun men-
sup bulunduğu cemaate hizmet etmeyecek ama 
eğer ahlaki eğitimi verilirse başka bir yerde ve or-
tamda Müslümanlara hizmet etmeye devam ede-
cektir. İşte bu durum, cemaatler için bir kayıp ola-
rak görülüyor. Çünkü kendinden olmayan bir or-
tamda İslâm’ın yaşanması onları çok da ilgilendir-
miyor. Bu da demek oluyor ki, cami cemaati çözü-
lüp dağılırken, cami dışı cemaatler güçlenmiş ve 
onun yerini almaya başlamıştır. Ve burada bir yan-
dan ümmet bütünlüğü zedelenirken diğer yandan 
sadece Allah için sevme, sadece Allah için hizmet 
etme, yani karşılıksız hizmet ve faaliyet yürütme 
durumu rafa kaldırılmış, bunun yerine “dünyevi 
başarıya” odaklı bir strateji geliştirilmiştir.

5. Lideri Kutsallaştırma, Grubu Mutlaklaştırma

Gizlenme ve taktik geliştirme yöntemleriyle 
İslâm’ın tebliğ edilebileceği inancı, insanın ken-
di aklına aşırı güveniyle irtibatlı bir olgudur. En 
iyi yöntemin kendi yöntemi olduğu inancıyla ha-
rekete geçen lider karakterli kişi, kendi grubuy-
la aynı doğrultudaki diğer gruplarla olan ilişkileri 
önce asgari düzeye indiriyor, sonra tamamen ke-
siyor. Böylece kendi grubunu, merkezileştiriyor. 
Buna göre diğer grupların temel hatası, “bizim ce-
maate” tabi olmamalarıdır. Bu merkezileştirme, li-
derin kutsanmasına ve olağanüstü karizmatik şah-
siyetinin yanılmazlığına kadar varıyor. Siyasetten 
Allah’a sığınan bir dini cemaat liderinin siyasetin 
ta merkezinde yuvalanmasındaki çelişkili durum-
dan, politik manevralarla birbirini tutmayan tavır-
lar sergileyen bir siyasi liderin ilkesiz davranışları, 
müntesiplerinin gözünde mutlaklaştırılıyor. “Var-
dır bir bildiği” şeklinde yorumlanan davranışlar, 
ümmetin ortak bilincini devre dışı bırakma teh-
likesi taşıyor. Bu arada dindar lider, sahte tevazu-
suyla gönülleri kazanırken; politik lider, karizma-
sı ve yoksul halkın yanında poz verdiği medyatik 
görünümleriyle halk adamı olma özelliğini koru-
yor. Aslında “iki kişi yola çıkacağı zaman biri diğe-
rini imam seçsin” hadisindeki gibi bir organizas-
yonun gerekliliğinden yola çıkılmakta, ancak va-
rılan noktada şûra ilkesi ihlal edilerek tek adamın 
varlığına bel bağlanmaktadır. Dolayısıyla ilkelerin 
ihlali o tek adamın “bildiği bir şey var” olduğu için 
mubah kılınıyor. Çünkü “gizlenme” taktiği veya 
siyasi olarak “zor zamanlardan geçme” sürecinde 
olmamız, buna sabretmemizi gerekli kılıyor.
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Malik b. Nebi, İslâm’ın ana yolundan sap-
mış tarikat şeyhlerinin putlaştırılması problemi-
nin tam da giderildiği ve bu putlaştırmanın verdi-
ği uyuşukluk ve uyutulma halinin kalkmasına yö-
nelik umutların tam da yeşerdiği bir anda, bu defa 
siyasi liderlerin kutsanmasıyla yeni bir putlaştır-
ma dönemine girildiğinden bahseder. Bu kutsan-
ma durumu hem dünyevi emellere yönelmiş ce-
maatlerde hem de bizzat siyasi oluşumlarda görü-
lüyor. Burada ümmetin bütünlüğünü ve selame-
tini sağlamanın, belli bir cemaat veya parti lide-
rinin kutsanmasıyla mı yoksa farklı renklerdeki 
Müslüman toplulukların birbirlerine sevgiyle yak-
laşıp bir araya gelmesiyle mi mümkün olacağı tek-
rar sorgulanmalıdır. Ayrıca sorgulanması gereken 
bir başka husus, bugünkü cemaatçilik ve partici-
lik asabiyetinin ümmetin selameti için ne derece 
doğru birer yöntem olduklarıdır. Siyasi partilerin 
İslâm ümmeti içindeki yerinin nasıl ve ne şekilde 
olacağı, Sait Halim Paşa’dan sonra ciddi bir şekil-
de neredeyse hiç ele alınmadı. İnsanı insanın kur-
du yapan bir cemaatçilik ve bir particilikten, in-
sanı insanın aynası ve rahmeti yapan bir cemaate 
ve şûrâ’ya ulaşmak için çaba sarf etmek gerekiyor.

6. Propagandanın Kurbanı Olup                              
İslâmî Değerleri Savunmaktan Vazgeçme

Sezai Karakoç’un deyimiyle, özellikle bilişim 
iletişim araçlarının çok geliştiği günümüzde, “pro-
paganda”, “hakikat”in zıttı olarak varlık gösteri-
yor. Zaten yenilginin acısını yaşamakta olan Müs-
lüman gruplar, propagandaya da maruz kalın-
ca kendi özgüvenlerini yitiriyorlar. Böylece kâfire 
karşı hoş görünerek onlara tebliğ edebileceğini 
zanneden İslâmî yapılar, İslâm’ın kendi öz değer-
lerinden seçmeler yaparak, kâfirin hoşlanmadık-
larını “gizlemeye” yöneliyor. Çağımızda İslâm’ın 
“kadın ve aile” anlayışı, “cihad” anlayışı, “şeriat” 
kavramı, “ahkâm” ayetlerinde geçenler ve benzeri 
pratiğe yönelik değerler ile ayrıca günlük yaşamın 
renklerini belirleyen İslâm kültürünün unsurları, 
savunulması ayıp görülen şeyler haline geldi bazı 
kesimlerde. Cihad konusunun din kültürü kitap-
larından çıkarılması, tefsirlerde İslâm’ın ahkâmını 
çağdaş değerlere göre yeniden yorumlama gibi fa-
aliyetler, çağdaş verileri esas kabul etmenin bir so-
nucu gibi gözükmektedir. 

Aşırıya kaçan IŞİD gibi İslâmcı grupların cihad 
adı altında zulme varan uygulamaları, sivil insan-
ları hedef alan ve İslâm’ın ruhuna uygun olma-

yan eylemleri, “gizlenmeci” Müslümanları daha 
da tedirgin ediyor ve onların hoş görünme çabala-
rı adeta sabote oluyor. Bunun üzerine, zaten ileti-
şim araçlarının manipülasyonu altında yaşayan bu 
Müslümanlar, “cihad” kavramını neredeyse tama-
men dinin dışına çıkarmayı, üstünü örtmeyi veya 
en azından ağza almayarak ya da onun sadece sa-
vunmadan ibaret olduğunu dile getirerek işin için-
den çıkmayı deniyorlar. Burada aslında “İslâmî te-
rör” adı altında yapılan propagandanın etkisi açık-
ça görülmektedir. Çünkü haklı bir şeyde haksız 
bir aşırılığa gitmek, onu tümden reddetmeyi ge-
rektirmez. Özellikle İslâm’ın vazgeçilmez bir il-
kesi olan bir konuda, bunun bir grup tarafından 
hatalı olarak uygulanması, Müslümanların ondan 
vazgeçmesini veya onun içini boşaltmasını gerek-
tirmez. Aynı şekilde “Kürt meselesi” diye adlan-
dırılan problemde, en temelde, İslâmî olarak ba-
kılınca, bir halkın tüm haklarının Müslümanlar-
ca savunulması gerekmektedir. PKK gibi ideolo-
jik yapılanmaların yanlış stratejileri, İslâmcı grup-
ların bu hakları savunma konusunda geri adım at-
malarına sebebiyet veriyor. Oysa bir halkın en te-
mel insani haklarının savunulması, herhangi bir 
örgütün aşırı uygulamalarına verilen duygusal 
tepki sebebiyle vazgeçilebilecek bir şey değildir. 
Diğer taraftan İslâmcı bir iktidarın Kürt bölgesin-
deki yanlış uygulamaları ve milliyetçi yönelimle-
ri de Müslüman Kürtlerin İslâm’dan uzaklaşma-
sını gerektirmemelidir. Dolayısıyla Gülen cema-
ati gibi yapılanmaların, IŞİD’den hareketle yapı-
lan propagandaların etkisiyle cihad vb. kavram-
ların savunulmasından vazgeçmesi ile milliyet-
çi İslâmcıların PKK’dan hareketle yapılan propa-
gandaların etkisiyle Kürtlerin haklarının savunul-
masından vazgeçmesi veya İslâmcı iktidarın Kürt 
meselesindeki İslâmî olmayan yaklaşımı karşısın-
da yeni nesil Müslüman Kürtlerin İslâm’dan soğu-
maya başlayan tutumları birbirine benzemektedir. 
Hepsinde de propagandanın etkisiyle veya duygu-
sal tepkisellikle İslâmî değerlerin savunulmasın-
dan vazgeçme ve “gizlenme” ideolojisinin de öte-
sine gidilerek “İslâmî değerleri gizleme” tahrifatı-
na ulaşılmaktadır.

 
7. Zorunluluk Hali Gerekçe Gösterilerek
Gayri İslâmî Değerlerin Benimsenmesi

Milliyetçilik, sosyalizm, laiklik, demokrasi, li-
beralizm, feminizm, diktatörlük gibi ideolojile-
rin benimsenmesinin yanı sıra, haram-helal ayrı-
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mının ortadan kaldırılması, kapitalist yaşam tarzı-
nın doğal karşılanması, modern devlet biçiminin 
kutsanması, güce erişmek için riyakârca davran-
ma vb. tüm bunlar, zayıflık hali geçinceye kadar 
zorunlu olarak yaşanmasında sakınca görülmeyen 
küçük ayrıntılarmış gibi İslâmî toplumların içine 
sızdırılmakta; yalan söylemek siyasi bir zorunlu-
luk olarak hedefe ulaşıncaya dek mubah görül-
mekte; devlet kadrolarına örneğin belli bir grubun 
kendi cemaatinden veya kendi partisinden kişile-
rin, ehil olup olmamasına bakılmadan yerleştiril-
mesi, yine hedefe ulaşılıncaya kadar yapılmasında 
sakınca görülmeyen bir hizmet olarak görülmek-
tedir. Müslümanların başkalarına helal ve haramı 
anlatırken, bulundukları makam sebebiyle kendi-
lerinin bu sınırlara dikkat etmeyişleri de yine “zo-
runluluk” haliyle örtülmeye çalışılmaktadır.

Bu kapsamda zorunluluk hali denilerek Müs-
lümanların faiz yemesinin önü açılmış, sınav so-
ruları çalınarak memuriyet hak etmeyen kişilere 
dağıtılmış, belli bir cemaatin menfaatleri engellen-
mesin diye diğer İslâmî gruplara yapılan haksız-
lıklara göz yumulmuş hatta ortak olunmuş, sırf o 
cemaatin etkinliklerine engel olmadığı için İslâm’a 
en uzak olan bir devlet başkanı yüceltilerek des-
teklenmiş, devletin ideolojisi İslâm’la çatıştığı hal-
de bu ideoloji benimsenerek kutsallaştırılmış ve 
tüm bunlar güce erişmek için zorunlu vasıtalar 
olarak görülmüştür.

Ayrıca İslâm’ı sosyalizme veya kapitalizme bir 
alternatif gibi sunan İslâmcı çevreler, dünya siste-
minin sunduğu yaşam tarzını temel bir zorunlu-
luk olarak gördükleri için dünyaya yeni bir cevap 
vermekten aciz kalmışlardır. Zorunluluk hali “giz-
lenmeyi”, gizlenme ise kendini belli etmemek için 
sakınılan kişilerin özelliklerine bürünmeyi, yani 
kimden gizleniliyorsa onların yaşam tarzının be-
nimsenişini gerektiriyor. Oysa “şimdilik yapacak 
bir şey yok” diyenlerin, gelecekte yine yapacak bir 
şeyleri olmayacaktır.

8. Zorunluluk Hali Gerekçe Gösterilerek                                                                       
Gayri İslâmî Pratiklerin Yaşanması

Gayri İslâmî değerlerin benimsenmesi, gerçek-
ten de Müslümanları hedefledikleri makamlara 
ulaştırmıştır. Bu konuda arzuladıklarını elde eden 
Müslüman cemaat veya partiler, bir adım sonra-
sında bu değerleri terk edeceklerini zannetseler 
de gerçek hiç de böyle olmamış, aksine söz konu-

su makamları temsil etmeye başlayan Müslüman-
lar bu makamların içeriğindeki ideolojik varlıkla-
rın baskısıyla, makamın gerektirdiği gayri İslâmî 
uygulamaları da bizzat kendi elleriyle yapmaya 
başlamışlardır. Örneğin başörtüsünü açarak okul-
da okumayı mubah sayan cemaatler, hedefe ula-
şıp özel okullar açtığında veya okullara rektörler 
tayin edebildiklerinde bu defa öğrencilerin teset-
türlerini kendi elleriyle açar olmuşlar, faiz yiye-
rek zenginleşip kendi fabrikalarını kurdukların-
da kendi bankalarını açarak faizli sistemin içine 
girmeye başlamışlardır. Gücü Müslümanların eli-
ne vermek için zorunlu olarak ihlal edildiği iddia 
edilen mahremiyetler ve örneğin “telefon dinle-
meleri”, güç elde edildikten sonra da gücün kay-
bedilme korkusu sebebiyle sürdürülmüş, üstelik 
yol arkadaşı olan gruplar da bundan nasibini al-
mıştır. Zulmü engellemek için kendi silah fabri-
kalarını yapan Müslüman devletler, bir süre son-
ra bu silahlarla Müslüman halkları bombalama-
ya başlamışlardır. Milliyetçiliği, demokrasiyi ve la-
ikliği İslâm’ın yüceltilmesi için araç edinen siyasi 
sistemler iktidara geldiklerinde milliyetçilik adına 
başka halkalara zulmetmek zorunda kalmış, laik-
liği başka İslâm ülkelerine transfer edecek kadar 
ileri düzey laikler olmuşlar ve demokrasiyi kutsal-
laştırmakta sakınca görmeyen bir zihniyeti gönül 
rahatlığıyla karşılamışlardır.

Muhafazakâr kültürel İslâm’ın veya 
sol endeksli kültürel İslâm’ın beledi-
yeler veya vakıf ve dernekler aracılı-
ğıyla sergiledikleri kültürel etkinlikler 
dinin ruhunu ve canlılığını belki de bu 
yüzden yansıtamıyor. Çünkü amel bir 
rol yapmaya dönüşüyor. Batıda kut-
sallığın sanatla temsil edilmeye baş-
lanması, sanatın da sinemada velut 
bir alan bulması, sinemanın da rol 
yapmakla ilişkili olması, rol ile gerçe-
ğin birbirinden ayrılabilme imkânını 
nasıl çoğaltarak küreselleştirmişse; 
imanla amelin birbirinden ayrılarak 
ibadetin role dönüşmesi de aynı şekil-
de küreselleşmiştir.
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Dolayısıyla zorunluluk hali geçinceye kadar 
geçici olarak benimsenen gayri İslâmî değerler, 
zorunluluk hali geçtiğinde bir kenara bırakılaca-
ğı yerde daha da faal bir hal almış, etkilerini kan 
dökücülüğe kadar vardırmıştır. Çünkü artık Müs-
lümanların gözünde daha ileri bir hedef vardır, bu 
hedefe ulaşıncaya kadar bu uygulamaları yapmak 
zorunludur. Bu “yeni zorunlu durumun” sürdürü-
lebilmesi için “yeni bir gizlenmeye” ihtiyaç duyul-
makta, gizlenebilmek için de gayri İslâmî durum-
ları uygulamaya devam etmek gerekmektedir. Bu 
yolda güç sahibi Müslümana engel olmaya çalışan 
diğer Müslümanlar da etkisiz hale getirilmelidir 
ki, yürüyüş tam da böyle hedefe yaklaşıldığı bir 
sırada aksamadan devam edebilsin.

9. İslâm’ı Gayri İslâmî Değerlerle                  
Sentezlemeye Çalışma

Gayri İslâmî değerler “zorunlu ve geçici” ola-
rak yani takiyye, tedbir, siyaset ve zaruret sebe-
biyle benimsenip sonra da bir üst hedefe ulaş-
mak için uygulamaya konulunca, inandığı gibi 
yaşamayanların yaşadıkları gibi inanmak zorunda 
kalması durumu vaki olmuş ve vicdanların rahat-
latılması için realitenin meşruiyetini sağlayacak 
teoriler geliştirilmiştir. “Gerçek İslâm bizimki-
si” sloganıyla özetlenebilecek bu yaklaşımlarda, 
muhafazakârlıkla İslâm, laiklikle İslâm, demokra-
si ile İslâm, sosyalizmle İslâm, milliyetçilikle İslâm 
vb. sentezlenerek orta yol bulunmaya çalışılmış; 
iradesizlik, cesaretsizlik, tembellik ve üretememe 
hastalıklarının bir sonucu olarak bu sentezlere 
tabi olunmuştur. Burada görülen durum, ortaya 
yeni bir şey koyma değil, aksine ne İslâm’dan ne 
de mevcut değerlerden vazgeçebilen, her ikisinin 
nimetlerinden de faydalanmak isteyen İslâmî ya-
pılanmaların, kendi yaşantılarını meşrulaştırmala-
rıdır. 

10. Güce Ulaşıncaya Kadar, Zorunluluk Hali Gerekçe 
Gösterilerek İslâm Düşmanları ile İttifak Halinde Olma

Yenilginin getirdiği psikolojiyle, kendini ve 
değerlerini gizleyerek gücü ele geçirmeye çalış-
mak ve bu uğurda kendinden olanlara düşmanlık 
besleyip düşman saflarında olanlara karşı sahte 
bir sempati duymak, İslâmî olmayan değerlerin 
benimsenip uygulanmasının zorunluluk halini 
alması ve ardından gelenler, tüm bunlar, gizlen-

meci ideolojiyi veya politik stratejileri benimse-

yen çevrelerin kendilerini güçlü ve devamlı kıl-

mak adına İslâm düşmanları ile yine “geçici ve 

zorunlu olarak” ittifak kurmalarına yol açmıştır. 

Kâfirlerin dost edinilmemesi (Nisa 4/144) şeklin-

deki Kur’âni uyarı da bu noktada tevil edilmekte 

ve yine vicdanlar rahatlatılmaktadır. 

Dikkat edilirse yaşadığımız topraklarda herkes 

birbirini “Amerikancı” olmakla suçluyor. Aslında 

herkes haklı, çünkü Müslüman gruplar kendile-

rine yabancı müttefikler bulup sırtını sağlama al-

maya çalışıyor veya diğer gruplardan gelebilecek 

tehlikelere karşı kendini koruyor. Türk, Kürt ve 

Arap halkları olarak her birimiz bir yabancı müt-

tefikle kendimizi sağlama almaya çalıştığımız gibi, 

cemaatler, örgütler, siyasi partiler ve hatta devlet-

ler olarak da yine yabancı müttefiklerle işlerimi-

zi yürütüyoruz. Kendi işimizi görürken yabancı 

müttefiklerle olan işbirliğimizi “zorunlu ve geçici” 

bir durum olarak görürken, başka grupların bu 

çeşit ittifaklarını “ihanet, ajanlık, münafıklık” ola-

rak nitelendirebiliyoruz.

Bu ittifaklar bir ülkenin sırtını sağlama alma-

sına yararken başka bir ülkenin yıkılıp yok olma-

sına, işgale uğramasına sebep olabiliyor; bir halk 

yabancı müttefikleri sayesinde kendini refaha ve 

devlete ulaştırırken diğer bir halk ezilebilmekte, 

en temel haklarından mahrum edilebilmektedir; 

bir cemaat kendi hizmetlerini rahatça görürken, 

diğer bir cemaat baskı ve zorbalıkla karşılaşabil-

mekte, müntesipleri hapsi boylayabilmektedir. 

Burada Mevlana’nın “sarı öküz hikâyesi” akla ge-

liyor, dolayısıyla ittifak halinde olunan düşman 

güç, İslâmî yapılanmaları veya Müslüman ülkele-

ri sırasıyla etkisiz hale getirirken yanında hep bir 

Müslüman müttefik bulundurmanın rahatlığını 

yaşıyor ve en son sıra büyüklere de geliyor.

Zaten zorunlu olarak benimsendiği ve uygu-

landığı iddia edilen gayri İslâmî ilkelerin uygula-

nabilmesi için, bu ittifaklar da zorunludur. Bu ko-

nuda gruplar veya siyasi yapılar olarak hangimiz 

masum olduğumuzu iddia edebiliriz? Uluslararası 

istihbarat örgütleri ve NATO, ABD gibi dünyanın 

ağabeyleri, her birimizin elini ayrı ayrı kana bula-

mıştır muhakkak. Ancak yanı başımızdaki Müs-

lümanlardan o denli nefret ediyoruz ki, onlarla it-

tifak yapmaktansa bir yabancıyla yapmayı yeğli-

yoruz. 
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11. İslâm Düşmanlarının Kullanımına Hazır Hale Gelme

Aslında komplo teorileri sayesinde birbirimizi 
Amerikan ajanlığıyla, işbirliği yapmakla, münafık 
olmakla suçladığımız şey, her birimizin ayrı ayrı 
Amerikan müttefiki olduğu gerçeğini örtme giri-
şimi gibi görünüyor. İşin aslı, İslâmî yapılanmala-
rın güce erişmek ve bu yolla İslâm ümmetini esa-
retten kurtarmak adına “gizlenerek” ve “düşmana 
hoş görünerek” yürüttükleri süreçte, İslâm düş-
manları bu yapılanmaların zaaflarından faydalan-
mak istiyor ki; bu gayet doğaldır. Birbirine diş bi-
leyen, birbirinin kuyusunu kazan, propagandanın 
etkisiyle İslâmî değerleri savunmaktan vazgeçen, 
İslâm tarihindeki ilim ve âlimleri reddetmeyi mes-
lek edinen veya tam tersine taklitçilikten kurtulup 
özgün olamadığı için gelenekçilik yoluyla İslâm’ı 
kültürel bir imgeye dönüştüren, Müslüman oldu-
ğu için küresel değerleri reddettiğini söylemeye 
çekinen, adeta Müslüman olmaktan utanan, gayri 
İslâmî değerleri benimseyen ve onları uygulayan, 
başka dinlerden olanlara sempatik görünmek için 
kılıktan kılığa giren, devlet kadrolarına yerleşmek 
için gizli faaliyetler yürüten ve bu konuda istihba-
rat desteği almak isteyen, gücüne güç katmak için 
İslâm düşmanlarından kendisine müttefik olma-
sını isteyen grupları, İslâm düşmanları kullanma-
sın da ne yapsın!

12. İmanla Amelin Arasının Korkunç Derecede Açılması

Gayri İslâmî yöntemlerin benimsenip fiiliyata 
geçirilmesi, hatta “gizlenme” adına haramların he-
lalmiş gibi işlenmesi, İslâmî değerlerin ve farzların 
terk edilmesi veya meçhul ileri bir tarihe ertelen-
mesi, her ne kadar “geçici ve zorunlu” bir durum 
gibi gözükse de, sonuçta İbn Haldun’un dediği 
gibi “karakteri oluşturan şey, alışkanlıklardır” ve 
bu durum kişilerde böyle olduğu gibi cemaatler-
de ve toplumlarda da böyledir. Haram olan uygu-
lamaları helalmiş gibi yapan kişiler, cemaatler ve 
toplumlar, bir süre sonra bu fiillere alışıyor ve bu 
fiiller onların karakterini şekillendiriyor. Artık “ge-
çici durum” sona erdiğinde, helale geri dönüş çok 
zor hatta imkânsız bir hal alıyor. Ancak İslâm’dan 
vazgeçmeyi de düşünmeyen Müslüman, inancı-
nı korumaya devam ettiğini iddia ediyor. İman-
la amelin her zaman birlikte olması gerekmediği 
şeklindeki tarihten gelen ruhsatçı yaklaşım, çağı-
mızda tarihte görülmediği kadar genişletilmiş ve 
bunun sonucunda İslâm kültürel bir yapıya bü-

ründürülerek adeta “müze İslâmı”na dönüştürül-
müştür bazı çevrelerde. Muhafazakâr Müslüman-
lar ile “sol İslâm” denilen sosyalist İslâmcılar bu 
konuda aynı noktada birleşiyorlar. Kültürel İslâm, 
kişilerin vicdanlarında kaldığı için küresel sistemi 
rahatsız etmiyor ve bu yüzden dünyada kabul gö-
rüyor. İmanla amel arasındaki bu korkunç uçu-
rum, Müslümanları ikiyüzlü şahsiyetlere dönüş-
türüyor. “Geçici durum” sebebiyle, belki de kâfire 
hoş görünmek maksadıyla, farzların ve sünnetle-
rin terk edilip haramların işlenmesi çığırının açıl-
dığı bir süreç, amelin önemsenmemesi ve ikinci 
plana atılması sebebiyle imanı da işlevsiz kılmak-
ta, imansız amelin kurumsallaşması gibi bir tehli-
keye yol açmaktadır. Daha da kötüsü, İslâmî açı-
dan sakıncalı olan fiiller, İslâm adına ve cihad ru-
huyla icra edilmek suretiyle “salih amel” kavramı-
nın içi modern seküler değerlerin uygulamaları ile 
doldurulmaya çalışılmaktadır.

Gizlenme, aşağılık psikolojisiyle birlikte bel-
li insanlara yönelik bir tavır olarak geliştirildiğine 
göre, bu tavrı geliştirenler, “insanlar ne der?” kay-
gısını “Allah ne emreder?” kaygısının önüne geçi-
rirler. Burada “gizlenmeci” ideolojiye bir de “gös-
terişçi” dindarlık ekleniyor. Bir yandan galiplerin 
beğenisini kazanmak veya onlara yaranmak, diğer 
yandan güce ulaşmak için kendini gizleyen, sin-
si taktikler geliştirme adına dindarlığını rafa kal-
dıran İslâmî grupların müntesipleri, güce ve ikti-
dara eriştiklerinde geri dönüp dindarlıklarını ya-
şamak istiyorlar, ancak amelsizliğin verdiği zarar 
sebebiyle imanın ve ihlasın ruhundan eser kalma-
dığı için dindarlık sadece gösterişten ibaret kalı-
yor. İslâm düşmanlarına hoş görünmek için onlar-
danmış gibi davranma ikiyüzlülüğü alışkanlık ha-
line gelince karaktere dönüşüyor ve bu defa Müs-
lüman halka karşı da dindarlık gösterileri sergi-
lenmeye çalışılıyor. Muhafazakâr kültürel İslâm’ın 
veya sol endeksli kültürel İslâm’ın belediyeler 
veya vakıf ve dernekler aracılığıyla sergiledikle-

Tansu Çiller                             Fethullah Gülen
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ri kültürel etkinlikler dinin ruhunu ve canlılığını 
belki de bu yüzden yansıtamıyor. Çünkü amel bir 
rol yapmaya dönüşüyor. Batıda kutsallığın sanatla 
temsil edilmeye başlanması, sanatın da sinemada 
velut bir alan bulması, sinemanın da rol yapmakla 
ilişkili olması, rol ile gerçeğin birbirinden ayrıla-
bilme imkânını nasıl çoğaltarak küreselleştirmiş-
se; imanla amelin birbirinden ayrılarak ibadetin 
role dönüşmesi de aynı şekilde küreselleşmiştir.

13. Küresel Sürece Eklemlenip Dünyevileşme

İmanla amelin arasının ayrışması ve İslâm’ın 
bireysel vicdani inanışa indirgenmesi süreci, zaten 
küresel realitenin yaşadığı “modernizmden post-
modernizme geçiş ve çoğulculuğun kabul edile-
rek farklı kültür ve dinlerin hoş görülmesi” süreç-
lerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 
cemaatlerin ve İslâmcı siyasilerin salih ameli terk 
etmeyi alışkanlık ve karakter haline getirmesiyle 
küresel süreçlere eklemlenmesi arasında çok fazla 
bir uyumsuzluk oluşmadı.

Cemaatler ve siyasi yapılar küresel sisteme ek-
lemlenince, madde ön plana çıktı. Çünkü Müslü-
manların güçlü hale gelebilmeleri için zenginlere 
ihtiyaç var diye düşünüldü ve zenginlik İslâm’da 
yasaklanmamıştı. Dolayısıyla günlük yaşamda 
konfor ve ekonomik alanda “istikrar” dedikleri 
dünyevi durumlar, kutsal sohbet odalarının, otel-
lerin, tatil köylerinin, cemaatlerin toplantı odala-
rının ve iktidara gelip bal tutan ve parmağını ya-
layanların ilgi alanındaki yerini aldı. İster cema-
at ister parti liderleri olsun, kendileri lüks ve re-
fah içinde yaşarlarken, müntesiplerine çulsuz gibi 
görünmeyi ve onların kendi hallerine razı olarak 
yaşamaya devam etmelerini sağlamayı başardılar.

14. Kalbin Katılaşması

Dünyevileşmenin arkasından kalbin katılaş-
ması geldi. Bu süreçte farklı İslâmî grupların bir-
birlerine olan düşmanlıkları zirveye çıktı. Mez-
hepler çatışması, iç savaş gibi durumların yanı 
sıra, iktidarın iki grup tarafından paylaşılamaması 
sonucu hırs ve öfkeyle yapılan saldırılar, ayrıca ar-
tık dünyanın bir yerinde bir Müslüman halka ya-
pılan zulmün önemsenmemesi, duyarsızlaşma ve 
Müslüman halkların ümmet bilincinden uzaklaş-
ması. Kur’ân’da buyrulduğu gibi kalpler katılaş-
mış, artık başkalaşım tamamlanmıştır. Bunun an-
lamı, böyle kişi ve grupların artık önyargılardan 

kurtulamayacağıdır. Zaten liderlerin kutsanması 
ve intisap edilen grubun mutlaklaştırılması, kişi 
ve toplulukları bir önyargı çemberine almışken; 
süreç başkalaşma ile tamamlanıp kalpler katılaşın-
ca, artık bu önyargı, her türlü güçle, maddi, bilim-
sel, sanatsal güçlerle kendini korumaya almıştır. 

15. Güçle Birlikte Kendine Güvenin Geri Gelmesi

Gücü ele geçirinceye kadar her yolu mubah 
gören, gizlenme ve stratejik davranma yöntemle-
riyle yenilgiyi bertaraf etmeye çalışan ve bunda se-
bat ettiği için de sonunda başarıya ulaşan İslâmî 
çevreler, bu süre zarfında İslâm’dan verdikleri ta-
vizlerle, yani gayri İslâmî değerlerin benimsenip 
tatbik edilmesinin alışkanlık haline getirilmesiyle, 
bu sahte yaşam tarzı onların karakterlerine dönüş-
müş, bu da Peygamberimiz’in (s.) buyurduğu gibi 
“kalpteki siyah noktanın büyümesine” ve kalbin 
kararmasına sebep olmuş, ancak bu arada beklen-
mekte olan güce ulaşıldığı için de, ilk baştaki pı-
sırıklığın ve korkaklığın yerini özgüven almıştır; 
bunun sonucunda yeni nesiller, kültürel İslâm’a 
indirgenmiş kendi kimliklerini korkmadan ve 
hatta rövanşist bir tavırla, kendi kalplerine yerleş-
tirmekten ziyade başkalarının gözüne sokarak ya-
şamakta ve İslâmî değerler “moda” haline getiril-
mektedir. İslâm düşmanlarıyla hoşgörü köprüle-
ri kurmaya çalışan, bunda abartıya kaçıp kendi-
ni onlardan gibi gösteren ve sessiz pasif bir ya-
pılanmayı benimsediği için dinamik eylemliliğini 
en alt düzeye indiren bir “F. Gülen cemaati” örne-
ğin, asla anlaşamadığı İslâmcı çevrelerle kanlı bı-
çaklı olduğunda, zaten güce de eriştiği için birden 
aslan kesiliyor ve pısırıklık hali ortadan kalkarak 
birden kendine olan güveni geri geliyor. Aynı şe-
kilde devletin ideolojik rejimini, sert yerlerinden 
yumuşatarak daha da esnek hale getiren ve böyle-
ce onun sağlamlaşmasını sağlayan İslâmcı siyase-
tin aktörleri de, kendilerine olan güvende zirveye 
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çıkmışlar ve İslâm’ın kültürel boyutunu başkaları-
na karşı silah gibi kullanarak yaşamaya ve yaşat-
maya başlamışlardır. Toplumsal düzeyde de, ikti-
darın İslâmcılığından güç alan kitleler, İslâmî de-
ğerleri moda hali getirmekte, bu da asıl ruhu kay-
betmiş bu değerlerin onlar tarafından özgüvenle 
gösterilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla kendini 
gizleyip karşı taraftanmış gibi görüntü veren tak-
tiklerle yola çıkılmış ve sonuçta kendine güveni 
tam olan bir “moda İslâm”a ulaşılmıştır. Ve açıktır 
ki, asıl arzulanan özgüven bu özgün değildi; biz 
Müslümanlar olarak başka bir özgüven arzusuy-
la tutuşuyorken, izlediğimiz yolun bize özgü ol-
maması sebebiyle, elde ettiğimiz özgüven bizi biz 
olarak yansıtmayan hatalı bir özgüven oldu.

Sonuç

İslâm ümmetinin güçten düşmesi ve daha baş-
ka sebeplerin sonucunda ortaya çıkan yenilgi ger-
çeği, bu ümmetin kendi içindeki bazı topluluk-
larda, kendini aşağılık görme, korkma ve utanma 
gibi psikolojilerle ve güç sahibi tarafa yani galip-
lere özenmeyle harekete geçen bir “kendini giz-
leme” ideolojisine dönüşmüş; kınanmaktan kor-
kan İslâmî yapılanmalar böylece maddi korkula-
rına bir de manevi korku eklemiş, kâfirlere hoş 
görünme çabasına girdikleri için kendi araların-
da olması gereken merhameti kâfirlere karşı gös-
tererek ve kendi aralarında kin, nefret ve şidde-
ti besleyerek başkalaşım sürecine girmiş; tedbir, 
taktik, siyaset, strateji gibi kavramlarla kendilerini 
geçici ve zorunlu bir hal olarak saydıkları bu za-
man dilimlerinde kamufle etmeye çalışmışlar, bu-
nun için de gayri İslâmî değerleri benimsemeye ve 
sonra da yaşamaya devam etmişlerdir. Bunun iyi 
bir yöntem olduğuna, kendi liderlerinin ve grup-
larının mutlak ve kutsal olduğuna inanan bu çev-
reler, yaşamakta oldukları bu gayri İslâmî haya-
tın da etkisiyle kâfirlerin propagandalarından et-
kilenerek İslâm’ın onlar tarafından beğenilmeyen 
değerlerini dile getirmekten vazgeçmeye, giderek 
bunları tevil etmeye veya İslâm’dan çıkarma çalış-
mışlar; İslâm’ı gayri İslâmî değerlerle sentezleye-
rek güçlü duruma gelmeyi ve geçici zamanları bu 
şekilde atlatıp İslâm ümmetini kurtarmayı planla-
mışlar, bu zillet yaşantısının mümkün olabilme-
si için de güce ulaşıncaya kadar zorunlu olarak 
İslâm düşmanlarıyla ittifak kurmakta bir sakınca 
görmemişlerdir. Bu ittifakları ve bu gönüllü halle-

ri onları İslâm düşmanlarınca kullanılmaya hazır 
hale getirmiş, böylece İslâmî gruplar Batı, Ame-
rika vs. tarafından kullanılırken ümmetin içinde 
bazı gruplar diğer bazılarına ajan muamelesi yap-
maya başlamış, tüm bu yaşantılar imanla amelin 
arasını açmış, zaten postmodern dönem ve çoğul-
culuk felsefesinin popüler hale gelmesinin de et-
kisiyle ibadetler gösterişe ve İslâmî değerler kül-
türel sembollere dönüşmüş, küresel sürece ek-
lemlenerek dünyevileşme baş göstermiş, ardın-
dan duyarsızlaşma ve kalbin katılaşması gelmiştir. 
Bu arada arzu edilen güce ulaşıldığı için de kor-
ku ve çekingenliğin yerini kendine güven ve cesa-
ret duyguları almış, fakat ümmetin kimliğine has 
bazı özellikler kaybedildiği için başkalaşım nere-
deyse tamamlanmış, geçici ve zorunlu olarak ana 
yoldan sapıldıktan sonra bir daha geri dönüp ana 
yolu bulmak çok zor bir hal almıştır.

Yenilgi psikolojisinin ve onun ürettiği gizlen-
me taktiğinin, fıtrattan koparılmış insan aklının 
ürünü olduğunu, bundan salim olmanın ise vah-
yin emir ve yasaklarına güvenmekten yani gayba 
iman etmekten geçtiğini belirtmek gerekir. “Başa-
rı” ve “yenilgi” kavramlarının fıtrattan kopuk in-
san aklına vurulduğunda yapılan tarifleri ile ila-
hi vahyin anlam dünyasındaki tarifi arasındaki 
farkı görmek gerekir. Fıtri olmayan akıl, yenilgi-
yi ve başarıyı, maddi ve bu dünyada zanneder-
ken; vahiyden güç alan fıtri akıl, bunları maddi 
olarak düşünmez. Dolayısıyla bütün cehdini “ikti-
dar, zenginlik, konfor, ihtişam” gibi görünümlere 
harcamaz, buna odaklanmaz.

Bu söylediklerimiz, yıkıcı bir eleştiri olması 
amacıyla söylenmedi; aksine, ibret alınması ve iç 
muhasebe yapılması amacıyla dile getirildi. Önce 
kendimizi ve hastalıklarımızı tanımamız, bunları 
tedavi edebilecek cesarete erişmemiz, sonra kimli-
ğimizi ve değerlerimizi açıkça ifade edebilmemiz, 
ne kadar farklı düşünsek de birbirimize karşı mer-
hamet besleyebilmemiz, tüm ittifaklarımızı kendi 
aramızda gerçekleştirebilecek cesarete sahip ola-
bilmemiz, propagandaya karşı hakikati savunabi-
lecek bilgi ve bilince sahip olmamız, bildiğimiz ve 
iman ettiğimiz şeylerle yaşadığımız şeylerin arası-
nı birleştirerek inandıklarımızı hayata geçirmemiz 
ve Allah’ın bize verdiği fırsatları hunharca kullan-
mak yerine onları ilahi vahyin öğrettiği doğrultu-
da ve fıtrata uygun aklımızın gerektirdiği sadelik-
te değerlendirebilmemiz ve her doğan günün yeni 
bir umut olduğunu unutmamamız dileğiyle…
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“Gebermek istemezsen, yoksa izmihlal için niyyet,

“Şu vahdet tarumar olsun!’’ deyip saldırma İslâm’a;

Uzaklaşsan da imandan, cema’atten uzaklaşma.

İşit, bir hükm-i kat’i var ki istinafa yok meydan:

“Cema’atten uzaklaşmak,uzaklaşmaktır Allah’tan.’’

Nedir iman kadar yükselterek bir alçak ilhadı,

Perişan eylemek zaten perişan olmuş ahadı?

Nasıl yekpare milletler var etrafında bir seyret?

Nasıl tevhid-i aheng eyliyorlar, ibret al, ibret!

(M. Akif Ersoy, Safahat,Yedinci Kitap, Alınlar Ter-

lemeli)

1 5 Temmuz gecesi ülke olarak maruz kaldığı-

mız vahşetin icracıları arasında dini iddia-

lı bir grubun bulunması, Türkiye’de zaten sorun-

lu olan, din-devlet ilişkisinin boyutlarıyla alakalı 

tartışmaların daha da kızışacağını gösteriyor. Ni-

tekim meşum saldırının ardından ana akım med-

yada meseleyi değerlendirenlerin ekserisi, Kema-

list paradigmanın ve onda içkin laikliğin ulviliğin-

den dem vurmak suretiyle, süreci dinle/İslâm’la 

hesaplaşmak için fırsata dönüştürme çabası içeri-

sinde görünüyorlar.

Bu ülke insanının talihsizliklerinden biri, bel-

ki de en önemlisi, öteden beri cephede kazanıp 

masada kaybetmesidir. 20. yüzyılın ilk çeyreğin-

de verdiğimiz İstiklal Mücadelesinde tebarüz eden 

bu talihsizlik, ne yazık ki bugün de devam etmek-

tedir. İstiklal Harbi, İslâm’a dayanarak verilmiş bir 

mücadeleydi. Nitekim bu sayede Anadolu coğraf-

yası bir sığınak olarak elimizde kaldı. Ancak İstik-

lal Harbi sonrasında duruma vaziyet edenler, ba-

ğımsızlığımızı kazanmak için tek sığınak olarak 

gördüğümüz İslâm’ın umdelerine taarruz ederek 

halkı düş kırıklığına uğrattılar. Pozitivizmin ul-

viliğine iman etmiş Osmanlı askeri ve siyasi bü-

rokratlarından oluşan bu kadro, 18. yüzyılın ba-

şından beri devam eden modernizasyon sürecin-

de ultra-radikal adımlar atarak İslâm’ı iktisadi, iç-

timai, hukuki ve siyasi hayatın dışına ittiler. Hı-

ristiyanlık içi mücadelenin ürünü olan moderni-

teye Türkiye’yi entegre etmek için atılan bu radi-

kal adımlar, yeni bir düşünme ve eyleme biçimi-

nin oluşmasına sebep oldu.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar bir 

İslâm devleti olarak kurulduysa da,1924 anayasa-

sında ‘’devletin dini din-i İslâm’dır’’ yazar, sonra-

sında 1937’de laikliğin anayasaya girmesiyle bir-

Kamil ERGENÇ

Cemaat, muhatabını düşün(e)meyen,yorumla(ya)mayan ve yargıla(ya)mayan 
bir  kadavra haline getirmez. Bilakis doğru düşünmeyi, doğru yorumlamayı ve 
doğru yargılamayı öğretir. Siyasi/politik ve enformatik ayartıcılığın revaçta olduğu 
bir vasatta cemaat, olayları değil olguları konuşmayı ve hikemi/irfani perspektifi 
derinleştirmeyi salık verir. Batıni/ezoterik/işraki bir tavrın ve tarzın ikamesi yerine 
kalp ve akıl, itikat ve ahlak, düşünce ve eylem uyumunu tahkim etmeye çalışır.

Cemaat Olgusu Üzerine
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likte İslâm’la arasına mesafe koymak suretiyle 

uluslararası arenada meşruiyetini tescilleyebilmiş-

tir. Yaklaşık seksen yıldır anayasasında laikliği gü-

vence altına alan nadir İslâm ülkesi olarak varlığı-

nı devam ettiren Türkiye, tüm bu kıble değiştir-

me süreçlerine rağmen,15 Temmuz gecesi İslâmî 

şiarlara yaslanarak bir mücadele vermiştir. Dola-

yısıyla Cumhuriyet Türkiye’si açısından olduk-

ça önemli bir kırılma anına işaret eden 15 tem-

muz süreci, şayet iyi okunamazsa, son üç asırdır 

kimi zaman doğrudan kimi zamansa dolaylı ola-

rak devam eden “modern paradigmaya entegras-

yon” süreci kemale erecektir. Böyle olması duru-

munda ise Türkiye diye bir yerden bahsedileme-

yecektir. Darbenin hemen ardından uzman sıfatlı 

kişilerce maruz kaldığımız modern paradigmanın 

la yüs’el(sorgulanamaz) ve la yuhti(hatasız) doğa-

sına dair güzellemeler, zihin bulandırmaktan öte 

bir şey ifade etmiyor. Bu coğrafyanın mayası olan 

İslâm’ın iktisadi, içtimai, hukuki ve siyasi haya-

ta vaziyet edemeyeceğine dair ürettikleri tezvirat-

larla, tam da küfür kavramının hakkını verircesi-

ne, hakikatin üzerini örtenlere karşı mukavemet 

hattımızı, müteşerri bir dille, tahkim etmek mec-

buriyetindeyiz. Bütün kimliksizleştirme çabaları-

na rağmen insanımızın darbeye direniş esnasında 

İslâmî şiarlara yaslanması gösteriyor ki, bu ülke-

de birleştirici unsur laiklik, demokrasi, Kemalizm 

değil İslâm’dır.

Darbenin icracıları arasında dini iddialı bir 

grubun yer alması ‘’cemaat’’ olgusunu Türkiye 

gündeminin merkezine konuşlandırdı. Her ne ka-

dar işin öznesi Gülen Grubu olsa da, Türkiye’de 

ki bütün cemaat/tarikat yapılanmaları bu süreçten 

ciddi anlamda etkilenecektir. Gerçi darbeye kar-

şı direnişin en ön saflarında yer alanların Gülen 

grubu dışında kalan cemaat mensubu kişiler ol-

ması belki toptancı bir algının oluşmasının önüne 

geçecektir. Ancak, şimdiye kadar yaptığımız göz-

lemler çerçevesinde denebilir ki, din-devlet iliş-

kisi ekseninde devam eden tartışmalarda egemen 

üslup, cemaat olgusunun tümden reddi şeklinde-

dir. Binaenaleyh dini saiklerle örgütlü bir grubun 

kalkışması olması münasebetiyle 15 Temmuz dar-

be girişimi, bir yandan devletin dini/İslâm’ı yo-

rumlama tekelini muhkemleştirirken, diğer yan-

dan laik/seküler paradigmanın tahkimatında ol-

dukça önemli bir rol oynayabilir. Her iki durum-

da da Türkiye için hayırhah bir süreçten bahset-
mek mümkün görünmüyor. Çünkü devletin dini 
yorumlama tekelini eline alması, tarihin bize öğ-
rettiği üzere, hem düşünsel donukluğun oluşma-
sına sebep olacak hem de dinin yer yer devletin 
menfaatleri doğrultusunda araçsallaş(tırıl)masına 
fırsat verecektir. Laik/seküler perspektifin bu sü-
reçte terviç edilmesi ise şimdiye kadar yaşadığımız 
kimlik eksenli travmaların daha da derinleşmesi-
ne sebep olacaktır.Bu noktada ‘’cemaat’’ olgusuna 
yakından bakmakta fayda var.

Sosyolojide Cemaatin Ele Alınışı

Sosyoloji disiplini bize cemaat olgusunun 
daha çok pre-modern döneme ait olduğunu, yani 
kan bağına dayalı bir birliktelik biçimini ifade et-
tiğini söyler. Bu birliktelik biçimi Ferdinand Ju-
lius Tönnies’in ifadesiyle “mahiyet iradesi”ni öne 
çıkarır. Tönnies, İbn Haldun’un ‘nesep asabiyesi 
teorisi’ne benzer şekildeki bu teoride İbn Haldun 
kan bağı esasına dayalı birlikteliğin savunma ve 
saldırıda oynadığı role dikkat çeker, bir birlikte-
liğe işaret eder. Haldun’a göre, daha çok bedevi 
toplumların özelliği olarak öne çıkan nesep asa-
biyesi, medeniyete doğru adım atıldıkça yerini se-
bep asabiyesine bırakır. Tönnies, klasik Aydınlan-
macı teorisyenler gibi, ilerlemeci/lineer tarih anla-
yışının sözcülüğünü yaparak, cemaat olgusunun, 
henüz gelişimini tamamlamamış, medenileşme-
miş ilkel/primitif toplumların özelliği olduğunu 
iddia eder. Ama bu arada da İbn Haldun’un ne-
sep asabiyesine sahip olan topluluklar için kullan-
dığı diğerkâm, fedakâr, cesur, hamiyetli vb. mezi-
yetlerin cemaat yapılarında içkin olduğunu söyle-
meyi de ihmal etmez. Bunu söyleme sebebi de ce-
maat yapılanmalarında ki ilişki biçimlerinin ma-
hiyetine ilişkin bir çıkarımda bulunmaktır. Henüz 
birey olamamış ve sözleşme esaslı birliktelik aşa-
masına geçememiş insanların birliktelik biçimleri-
ni ifade etmek için kullanılan cemaat kavramı top-
lumsal evrim sürecinin başlangıç safhalarını im-
lemektedir. Bu noktada cemaat, bir yandan mo-
dernlik öncesi dönemin birliktelik biçimi olarak 
ele alınırken, diğer yandan toplumsal evrimin ka-
çınılmazlığı mottosuyla cemiyet olmaya geçişin il-
kel bir aşaması olarak kodlanır.

Nitekim modern sosyolojinin üstadı kabul 
edilen Weber de cemaatsel ve kurumsal ilişkiler 



66

 Umran • Ekim 2016

D O S Y A
D

O
S

YA
C

EM
AA

TL
ER

, T
O

P
LU

M
 V

E 
Sİ

YA
SE

T
  CEMAAT OLGUSU ÜZERİNE 

arasında ayrım yapmaktadır. Cemaatsel ilişkileri 

geleneksel, organik ve yoğun olarak tanımlarken 

kurumsal ilişkileri kısa süreli ve sözleşmeye da-

yalı ilişkiler olarak ifade eder. Cemaat ilişkisi ola-

rak kilise ve köy örneğini verirken kurumsal iliş-

kiler için Pazar ve siyasi parti örneğini verir. Mo-

dernizasyon sürecini de kapalı ve cemaatsel sos-

yal ilişkilerden, temelde açık ve kurumsal olan 

ilişkilere geçiş süreci olarak adlandırır. Tipik bir 

Oryantalist bakış olarak öne çıkan bu tasvir, alt-

tan alta modernlikte içkin toplumsal evrim teori-

sini zihinlerimize nakşetmek ister. Edward Said’in 

izinden giderek söyleyecek olursak bu perspek-

tif; Orient/doğu ile Occident/batı arasında köklü 

bir ayrım oluşturan özel bir epistemoloji ve on-

tolojiye dayalı bir düşünce modeli olarak öne çı-

kar. Yani rasyonel, aydınlık, hümanist ve birey-

ci Batı’ya karşı mistik, egzotik, karanlık ve otori-

te mahkumu Doğu imgesi. Merhum Şeriati oryan-

talistlerin Doğu, özelde İslâm, medeniyetleri için 

“sizler vakti zamanında çok büyük medeniyetler 

kurdunuz, insanlığa büyük hizmetlerde bulundu-

nuz” diyerek evvela iltifat ettiklerini ancak zım-

nen “bugün söyleyecek sözünüz yok, dolayısıyla 

bugünün dünyasını biz inşa edeceğiz” demek is-

tediklerine dikkat çekerek Müslüman mütefekkir-

lere teyakkuz uyarısı yapar. Dolayısıyla oryantalist 

perspektifin meşruiyet zeminini oluşturmak için, 

ziyadesiyle araçsallaştırılmış sosyoloji disiplinine 

angaje olmuş bir entelektüel çizginin ‘’cemaat’’ ol-

gusunu sağlıklı analiz etmesi mümkün değildir.

İlerlemeci perspektife göre cemaat, ilkel/pri-

mitif bir birliktelik biçimi olduğu için asıl olan ce-

miyettir. Cemiyet ise ‘’serbest iradenin’’ öne çık-

tığı ilerlemiş/medeni toplumların özelliğidir. Yani 

modern toplumu karakterize eder. Nitekim We-

ber modern toplumların gelişimini, sosyal sistem-

lerinde sihir/büyü gibi irrasyonel olguların yerine 

hukuksal karakterin ve kişisel olmayan kurumsal 

ilişkilerin egemenliği çerçevesinde inceler. Ona 

göre pre-modern dönem insan ilişkileri dostluk 

esaslı sihirli kavramlarla tanımlanırken, modern 

dönemde maksatlı sözleşmeler geçerlidir. Dolayı-

sıyla cemaatsel yapılar maksatlı ve hukuksal ze-

mine dayalı değil daha çok taşralılıktan kaynak-

lı olduğundan modern toplumda karşılığı yoktur. 

Modernizasyonu her alanda rasyonelleşme olarak 

gören Weber’in bu tespitine şaşmamak gerekir. 

Weber böylece klasik sosyolojik geleneğin köyden 

pazara doğru evrim geçirdiğini iddia ederek açık 

toplumun Pazar toplumu olduğunu ifade eder. Bu 

toplumlarda birey kendi başına karar verebilen, 

her türlü geleneksel bağlardan kurtulmuş ve mak-

satlı ilişkiler kuran özgür kişidir. Protestan ahlakı-

nı özümsemiş bu kişi/ler kilisenin elinden alınan 

ve böylece sekülerleşen topraklarda ulus-devlete 

giden sürecin özneleri olmuşlardır.

Cemiyete serbest iradenin egemen olması biz-

lere yine İbn Haldun’u hatırlatmaktadır. O da ne-

sep asabiyesinin yerine ‘sebep asabiyesi’ni ikame 

ederek ülkü/mefkûre/itikat/ideoloji merkezli daha 

üst bir birliktelik biçimine dikkat çeker. Haldun’a 

göre sebep asabiyesi bir fikir/ülkü/mefkûre veya 

itikat birlikteliği esasına dayanır. Bu birliktelik bi-

çimi şehirleşmenin tabi sonucudur. Çünkü şehir-

leşme arttıkça kan ve akrabalık bağına dayalı iliş-

kiler zayıflar. Doğanın ve düşmanların baskılarına 

karşı koymak için kurumlar oluşturulur. Şehir ha-

yatının sağladığı imkânlarla oluşan refah, insan-

ları rehavete alıştırır ve onların mukavemetini za-

yıflatır. Çölde/badiyede/köyde her işini kabilesiy-

le gören ve bundan dolayı hem özgüveni hem ce-

sareti hem de teşebbüs becerisi artan insan, şehrin 

rahat ortamında bu özelliklerini kaybeder. Böyle-

ce şehvetinin, arzularının ve hevasının esiri olma-

ya başlar. Behimi arzularının tahakkümüne boyun 

eğer. Böylece hayırlar azalır, şerler ise artar. Böy-

le toplumlar nesep asabiyesi veya sebep asabiye-

si güçlü toplumlar tarafından istilaya maruz ka-

lır ve yok olup gider. Bu duruma düşmemek için 

insanların düşünsel ve fiziksel enerjilerini sağalta-

cak/boşaltacak bir sebep asabiyesine yani bir iti-

kada/ülküye/mefkûreye ihtiyaç vardır. Çünkü in-

san yaratılışı itibariyle inanmaya, sevmeye, öfke-

lenmeye, nefret etmeye, arzulamaya mahkum bir 
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varlıktır. Önemli olan insanın bu özelliklerinin 

doğru yöne kanalize edilmesidir. Sebep asabiyesi 

işte bu noktada devreye girer. İnsana hayatını an-

lamlı kılacak bir perspektif sunar. İnancını, öfke-

sini, sevgisini ve nefretini ‘’mutluluğa’’ dönüştüre-

cek bir itikat bahşeder. Öyle ki insan gerektiğin-

de bu itikat uğruna en aziz varlığı olan hayatın-

dan bile vazgeçer. Bu itikadın illa ki vahiy eksen-

li bir dinden neşet etmesi gerekmez. Beşeri ideo-

lojiler de sebep asabiyesi olarak değer kazanabi-

lir ve bunlar uğruna da mücadele edilebilir. Nite-

kim Hitler’in nasyonal sosyalizmi, Mussolini’nin 

faşizmi, İsrail’in Siyonizmi vb. birer sebep asabi-

yesi olarak kabul edilebilirler.

Sosyoloji disiplininin Avrupa merkezli insan 

ve toplum tasavvurunun ulviliğini ispatlamak için 

araçsallaştırıldığını,19. ve 20. yüzyılda ise bu di-

siplin aracılığıyla kolonyalist projelerin hayata ge-

çirildiğini unutmadan, cemaat ve cemiyet kav-

ramlarıyla ilgili tespitleri değerlendirmek gere-

kir. Nihayetinde insanlık tarihini lineer bir çizgide 

sürekli ileriye doğru giden bir süreç olarak gören 

bir perspektiften söz ediyoruz. Üstelik bu ilerle-

me aynı zamanda niteliksel bir hususiyet arz edi-

yor. Çünkü evrim, modernliğin rahminde gelişen 

sosyoloji için, oldukça önemlidir. Buna göre sa-

dece canlılar değil toplumlar ve kültürlerde ilkel-

den gelişmişe doğru evrim geçirirler. Tarihin çağ-

lara bölünmesinde ki temel espride aslında bu ev-

rim anlayışıdır. Nitekim Comte, tarihte evrim sü-

recini teolojik, metafizik ve pozitivist olarak tes-

pit eder ve pozitivizmin insanlığın varacağı son 

nokta olduğunu iddia eder. Bu zaviyeden bakıl-

dığında dine ve onun değerler sistemine toplum-

sal olayları ve olguları açıklamakta gerek yoktur. 

Cemaat olgusu da dini duyarlılığın yüksek oldu-

ğu bir tarihsel evrede öne çıktığı için modern dö-

nemde ehemmiyetini yitirir. Çünkü cemaat ilkel/

primitif dönemlerin ürünüdür ve insanlık ilerle-

yerek cemiyet hayatına ulaştığı için cemaat gerek-

sizdir. Yani cemaat dinin/geleneğin egemen oldu-

ğu toplumsal vasatta anlamlıdır. Aklın özneleştiği 

ve hakikatin temsilcisi olarak bilimin/üniversite-

nin öne çıktığı bir tarihsel evrede cemaatten bah-

setmek yersizdir. Dolayısıyla modern toplumun 

“cemaatsiz” bir toplum olması gerekir. Bilimsel ar-

gümanların belirleyici olduğu yerlerde birliktelik 

biçimi olarak cemiyet öne çıkar. Cemiyet ise se-

küler bir birliktelik biçimidir. Ancak tüm bu iler-

lemeci ve pozitivist teorilere rağmen modern in-

sanın “cemaat” havzalarına olan yönelişinin önü-

ne geçilememiştir. Bu yöneliş sadece halkı Müs-

lüman olan ülkelerde değil, Aydınlanma devrimi-

ni tecrübe etmiş, ultra-modern ülkelerde de böy-

ledir. Evanjeliklerden Mormonlara, Satanistlerden 

Veganlara, Katoliklerden Agnostiklere, Masonlar-

dan Sabatayistlere kadar birçok cemaatten bahse-

dilebilir. Demek ki cemaat olgusu geleneksel veya 

modern kültürle alakalı değildir.

Cemaatin İslâmî Manası ve Araçsal Yaklaşımlar

Araçsallaştırılmış sosyolojinin tesir sahasından 

çıkıp cemaat kavramının İslâmi literatürdeki an-

lamına gelecek olursak, ünlü dil bilimci Rağıp el-

İsfehani Müfredat’ında c-m-a köküyle ilgili olarak 

“bir şeyin bazısını bazısına yaklaştırarak onları bir-

leştirmek” ifadesini kullanır. Kavramla ilgili olarak 

Kur’ân-ı Kerim’de Hümeze suresi 2. ayette “malı 
toplayıp onu teker teker sayan”, İsra suresi 88. 

ayette “tüm insanlar ve cinler bir araya gelseler” 

Kıyamet suresi 9. ayette “güneş ile ay bir araya ge-

Cumhuriyet Türkiye’sinin merkezi, 
çevreyle ilişkisini sağlayacak damar-
ları kestiği için kente gelen insanlar 
ya lümpenleşerek kentlileştiler ya da 
“illegal” cemaat/tarikat havzaları-
na dâhil olarak geleneksel dokularını 
muhafaza etmeye çalıştılar. Bu süreçte 
siyasal arenada rol alan özellikle sağ/
muhafazakâr çizgi, kente yığılan bu 
geniş kitlelerin reylerini alabilmek için 
cemaat/tarikat havzalarıyla iletişime 
geçtiler. Böylece aslında illegal olan 
bu yapılar zımnen legal bir görünüm 
kazandılar. Birçok siyasi figür, meş-
ruiyetini bu havzaların icazetlerine 
borçlandı. Bu durum dinin araçsal-
laşmasına sebep olmanın yanında, 
cemaat havzalarının  “menfaat dev-
şirme yerleri’’ olarak kodlanmasına 
hizmet etti.
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tirildiği zaman” örneklerini verir. Ayrıca toplanan 
varlıklar için “cem’un” ve “cema’atun” kavramları-
nın kullanıldığını söyler. Örnek olarak ta Âl-i İm-
ran suresi 166. ayette “iki topluluğun karşılaştığı 
gün başınıza gelen musibet” ve Yasin suresi 32. 
ayette “hepsi toplandığı zaman huzurumuza ge-
tirileceklerdir” ayetlerini verir. Cuma gününe de 
insanların toplanmasından dolayı bu ismin veril-
diğini beyan eder. Ayrıca peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (s.)’den cemaatin faziletlerini bildiren 
birçok hadis rivayet edilmiştir. Özellikle namazın 
cemaatle kılınması hususunda 
ihtimam gösterilmesi emre-
dilmektedir. Allah’ın yardım 
elinin cemaat üzerine olduğu 
sahih İslâmî kaynaklarımızda 
yer alan önemli beyanlardan-
dır. Demek ki İslâm, birlikte-
lik biçimi olarak cemaat ol-
mayı önemsemektedir. Sadece 
İslâm değil, Hıristiyanlık ve 
Yahudilikte cemaat olmaya ol-
dukça önem verir. Hz. İsa’nın 
vefatından sonra muvahhit 
Hıristiyanların Roma düzeni-
ne dâhil olmamak için “cema-
at olarak” verdikleri mücadele 
müstesnadır. Yahudilerin asır-
larca diasporada kalmalarına 
rağmen cemaat olma şuurunu 
terk etmemeleri, 20. yüzyılda 
İsrail’in kurulmasında etkili 
olmuştur.

İslâm hiçbir ferdinin ömür 
boyu münzevi bir hayat yaşa-
masını salık vermez. Cemaat 
olmayı dinin yaşanması için 
gerekli görür. Bu birliktelik, 
“marufu emreden ve münkerden nehyeden” bir 
özelliğe sahiptir. İslâm’a göre cemaat olmak itikat 
eksenli bir sebep asabiyesine bağlanmak ve bu 
bağlılığı güçlendirmek amaçlıdır. Cemaatin geniş-
lemiş/küreselleşmiş hali ise ümmeti meydana geti-
rir. Denebilir ki ümmet, cemaatin küresel versiyo-
nudur. Burada da itikat eksenli bir birliktelik söz 
konusudur. Ümmeti oluşturan fertler iman bağı/
itikat üzerinden birlikteliklerini anlamlı kılarlar. 
Bu nedenle cemaatte de ümmette de etnik/kavmi 

veya coğrafi/bölgesel argümanlar önemini yitirir. 
Üst bir  perspektif olarak ümmet şuuru ortaya çı-
kar. Bu şuurun besleyicisi olarak yalnızca İslâm 
itikadından bahsedilebilir. İslâm itikadı dışında 
hiçbir değer sistemi bu birlikteliğin oluşmasında 
ve sürdürülmesinde belirleyici değildir.

Bu bağlamda halkı Müslüman bir ülke olarak 
Türkiye’de cemaat olgusunun yeni olmadığını, bu 
olgunun İslâm’ın önemsediği bir birliktelik biçimi 
olduğunu ve bu nedenle de Müslümanların yaşa-
dığı her yerde cemaat olma temayülünün olaca-

ğını söyleyebiliriz. Bu temayü-
lün ortadan kaldırılması zor-
dur. Çünkü yukarıda da ifade 
etmeye çalıştığım üzere cema-
at olma İslâm’ın önerdiği bir 
birliktelik biçimidir ve gerek-
lidir. Ancak 15 Temmuz gecesi 
yaşadığımız vahşetin icracıları 
arasında cemaat iddialı bir ya-
pının olması doğal olarak bu 
yapıların sorgulanmasını ge-
rekli kılmıştır. Bu sorgulama-
yı yaparken, İslâm’ın önerdiği 
birliktelik biçimi olarak cema-
at olgusunun bizatihi kendisi-
ni değil, cemaat iddialı yapı-
ların bu iddialarıyla ne kadar 
mütenasip olup olmadıkları 
sorgulamak gerekir. Bunu ya-
parken de sosyolojinin argü-
manlarından ziyade İslâm’ın 
argümanlarını kullanmak me-
seleyi sağlıklı değerlendirmek 
açısından önemlidir.

Bilindiği üzere Osmanlı ki 
hilafet sebebiyle Müslümanla-
rın temsilcisi pozisyonunday-

dı,18. yüzyılın başından beri Avrupa ile yakın te-
mas halindedir. Modernleşme süreci olarak ta ad-
landırılan bu temaslarda Osmanlı genel itibariy-
le nesne/alıcı, Avrupa ise özne/verici pozisyonda 
olmuştur. Temas kurmayı gerektiren ana sebep 
askeri alandaki başarısızlıklar ve buna bağlı ola-
rak 1699’da Avrupa karşısında yaşanan ilk toprak 
kaybıdır. Bu kayıp askeri alanda modernleşmenin 
önünü açmış ve doğal olarak Osmanlı bürokrasi-
sini ciddi anlamda etkilemiştir. Askeri ve idari bü-

15 Temmuz gecesi yaşadığı-
mız vahşetin icracıları arasın-
da cemaat iddialı bir yapının 
olması doğal olarak bu yapı-
ların sorgulanmasını gerek-
li kılmıştır. Bu sorgulamayı 
yaparken, İslâm’ın önerdiği 
birliktelik biçimi olarak cema-
at olgusunun bizatihi ken-
disini değil, cemaat iddialı 
yapıların bu iddialarıyla ne 
kadar mütenasip olup olma-
dıkları sorgulamak gerekir. 
Bunu yaparken de sosyoloji-
nin argümanlarından ziya-
de İslâm’ın argümanlarını 
kullanmak meseleyi sağlıklı 
değerlendirmek açısından 
önemlidir.
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rokrasinin yetiştiği yer olan Enderun, modernleş-

meye karar verince ulema ile sorun yaşamaya baş-

lamıştır. Seyfiye(asker), Kalemiye(bürokrasi) ve 

Ulema üçlüsünden oluşan Osmanlı devlet idare-

si modernleşme sürecini sağlıklı yürütememiş ve 

ulema ile Enderun arasında yaşanan çatışma En-

derun lehine sonuçlanmıştır. Enderun’un ağırlık-

lı olarak Balkan kökenli gayr-ı Müslim devşirme-

lerden oluşturduğu idari ve askeri bürokrasi, ule-

mayı modernleşme sürecinde takoz olarak gör-

müş ve bertaraf etmek için elinden geleni yap-

mıştır. II. Mahmut’un yeniçerileri kaldırmasıyla 

dayanaksız kalan ulema, modernleşme hamlele-

rine sürekli olarak rezerv koymuştur. Gazali’nin 

dini ve dünyevi ilim ayrımını bağlamından çıka-

rarak yorumlayan ulema, medresede ağırlıklı ola-

rak dini ilim okuttuğundan modern paradigma-

yı “aşacak” bir perspektif geliştirememiştir. Med-

resenin, çağını müdrik olmaktan uzak müfreda-

tı nedeniyle karşılaştığı yeni durumu yorumlaya-

mayan ulema, bürokrasinin saldırılarına daha faz-

la dayanamayarak kenara çekilmiştir. Mektebin 

medrese karşısında kazandığı bu zafer(!)Cumhu-

riyet idaresince de benimsenmiş ve daha radikal 

bir tutumla medreseler tamamen kapatılmıştır. 

Ulemanın toplumsal önderlik rolünden çekilmesi 

sonrasında, tabiat boşluk kabul etmeyeceğinden, 

yeni bir önderlik profili ortaya çıkmıştır. Bu pro-

fil Fransız İhtilali’nin etkisinde kalan profildir ve 

kendisini “aydın” olarak tanımlamaktadır. Aydın-

lanma sonrası Avrupa’da terviç edilen insan-evren 

ve Allah tasavvurunu kopyala yapıştır yöntemiyle 

Osmanlı’ya taşıma heveslisi olan bu aydın havza-

sı, Tanzimat sonrasında toplumun ve devletin dö-

nüşümünde oldukça etkili olmuştur.

Osmanlı’da merkezi temsil eden devlet idare-

siyle halk/reaya arasında iletişim genelde tarikat-

lar, dergâhlar, tekkeler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Şeyhülislâm aracılığıyla merkeze taleplerini ulaş-

tıran tarikatlar denebilir ki, Osmanlı’da merkezle 

çevre arasında köprü işlevi görmüştür. Hatta pa-

dişahların neredeyse hepsinin bir tarikata mensup 

olması veya bir şeyhe bağlanması da halkla tema-

sının kopmaması içindir. Bu tavrıyla padişah rea-

yasına ben de sizdenim mesajı vermekte ve mer-

kezin çevreyi kontrolü daha kolay olmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki Osmanlı kalenderilik, hay-

darilik, ibahilik vb. heterodoks yapılara çoğu za-

man müsaade etmemiş, Sünni veya Sünniliğe ya-

kın olan tarikatların örgütlenmesini teşvik etmiş 

ve hatta desteklemiştir. Örneğin 16. yüzyılda Safe-

vi propagandası neticesinde Anadolu’da Bektaşilik 

yaygınlaşmaya başlayınca, Osmanlı Mevlevilikten 

faydalanarak bu durumu frenleme yoluna gitmiş-

tir. Bu dönem Mevleviliğin en çok geliştiği dönem 

olarak dikkat çekicidir. Cumhuriyetle Osman-

lı arasındaki en önemli fark, merkezle-çevre ara-

sındaki ilişkinin mahiyeti noktasındadır. Osmanlı 

çevreyle(reaya) tarikatlar aracılığıyla temas kurar-

ken, Cumhuriyet bu damarı kesmiş ve çevre ile te-

ması koparmıştır. Cumhuriyet devrine yetişen bir-

çok ulema ya tehcire ve tevkife maruz kalmış ya 

da öldürülmüştür. Çevreyle arasına kalın duvar-

lar ören Cumhuriyet, çok partili hayata kadar üst 

perdeden, buyurgan ve elitist tavrını sürdürmüş-

tür. Bu tarihe kadar çevreyi temsil eden halk cahil, 

mutaassıp, mürteci, yobaz gibi nitelemelere ma-

ruz kalmıştır. Yapılan devrimlerle hafızası silinen 

toplum, ezanın Türkçe okunması garabetiyle de 

devletin dine kast ettiğine dair kesin kanaat besle-

meye başlamıştır. Bu süreçte kimi âlim ve hocalar 

dinin müdafaası adına gizli çalışmalar yapmak zo-

runda kalmıştır. Cumhuriyet idaresinin jakoben 

karakteri, doğal olarak halkta savunmacı bir ref-

leksin gelişmesine sebep olmuştur. Bu noktada bir 

parantez açarak; şimdilerde gündemlerimizi meş-

gul eden Gülen hareketinin bu kadar güçlenme-

sinde Kemalist elitizmin ve jakoben laikliğin ro-

lünün oldukça büyük olduğunu söylemek gere-

kiyor. Toplumu Gülen ve benzerlerinin kucağına 

iten koşulların mimarları göz ardı edilerek bugü-

nü sağlıklı değerlendirmek mümkün değildir. Bu 

nedenle özeleştiri yapılacaksa şayet, doksan kü-

sur yıldır bu ülkede siyasal/hukuki/iktisadi/ ve ic-

timai hayatın belirleyicisi olan Kemalizm’e en bü-

yük pay düşmektedir. Çok partili hayatla birlik-

te tercih yapma imkânına kavuşan toplum, poli-

tik bilinç düzeyi oldukça düşük olmasına rağmen, 

kendisini kimin yönetmemesi gerektiğini bilecek 

kadar da basiretli davranmıştır.

Çok partili hayata geçişle birlikte Türkiye’de 

hızlı bir nüfus hareketliliği göze çarpmakta-

dır. Kırdan kente doğru gerçekleşen bu göç 

Türkiye’nin siyasal, iktisadi ve ictimai hayatında 

ciddi dönüşümlerinde habercisidir. Ancak Cum-

huriyet Türkiye’sinin merkezi, çevreyle ilişkisini 
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sağlayacak damarları kestiği için kente gelen in-

sanlar ya lümpenleşerek kentlileştiler ya da “il-

legal” cemaat/tarikat havzalarına dâhil olarak ge-

leneksel dokularını muhafaza etmeye çalıştılar. 

Bu süreçte siyasal arenada rol alan özellikle sağ/

muhafazakâr çizgi, kente yığılan bu geniş kitlele-

rin reylerini alabilmek için cemaat/tarikat havzala-

rıyla iletişime geçtiler. Böylece aslında illegal olan 

bu yapılar zımnen legal bir görünüm kazandılar. 

Birçok siyasi figür, meşruiyetini bu havzaların ica-

zetlerine borçlandı. Bu durum dinin araçsallaşma-

sına sebep olmanın yanında, cemaat havzalarının  

“menfaat devşirme yerleri’’ olarak kodlanmasına 

hizmet etti. Artık insanlar yukarıda değinmeye ça-

lıştığım üzere İslâm’ın emrettiği birliktelik biçimi 

olduğu için değil, dünyevi menfaatlerini ve siya-

sal meşruiyetlerini teminat altına almak için ce-

maat havzalarına dâhil olmaya başladı. Cemaat-

ler, niceliksel oranlarının siyasi ve ekonomik ge-

tirilerini gördükçe yatırımlarını da bu yönde yap-

maya başladı. Sayısal ve parasal üstünlük aynı za-

manda bir “güç” işareti ve “cazibe merkezi” olma 

imkânı bahşettiği için çalışmalar bu yönde yoğun-

laştırıldı. Adaleti, marufu, ihsanı ve izzeti egemen 

kılmak; fısk, fücur, fahşa, münker, nifak ve tuğ-

yanı ortadan kaldırmak yerine, politik figürlerin 

teveccühlerine mazhar olmak ve güç elde etmek 

amacına matuf olarak örgütlenmeler gerçekleşti-

rildi. Bu yapılırken elbetteki aziz İslâm’ın mübeş-

şir ve münzir dili vülgarize edildi. Çünkü kalaba-

lıklar ancak vülgarize edilmiş bir din diline teş-

neydi. Kitab-ı Kerim’e muğayir ne varsa Batıni/

ezoterik kisveye büründürülerek servis edildi.12. 

yüzyıl ürünü İşrakilik, yeniden icat edilerek bilgi 

kaynakları olarak keşf/sezgi/ilham/rüya gibi olgu-

lar şiarlaştırıldı. Vahyin muhkem doğası gözlerden 

ırak tutuldu. Kur’ân ile insanlar arasına barikatlar 

örüldü. Kitab-ı Kerim’in sadece belli bir sınıf tara-

fından anlaşılacağı tezi yaygınlaştırıldı. Çoğu ce-

maat, çağın yegâne ve tartışmasız tanığı, mübelliği 

ve mübeşşiri olarak kendi üstadını/hocasını/şey-

hini mutlaklaştırdı. Kitleler bu üstat/lar tarafından 

endoktirine edildi ve 15 Temmuz gecesi yaşadığı-

mız vahşette olduğu üzere “terminatör”leşti.

Oysa ki İslâm’ın önerdiği birliktelik biçimi 

olan cemaat üst düzey bir bilinçlilik ve farkındalık 

oluşturmak içindir. Cemaat, muhatabını düşün(e)

meyen, yorumla(ya)mayan ve yargıla(ya)mayan 

bir  kadavra haline getirmez. Bilakis doğru düşün-

meyi, doğru yorumlamayı ve doğru yargılama-

yı öğretir. Siyasi/politik ve enformatik ayartıcılı-

ğın revaçta olduğu bir vasatta cemaat, olayları de-

ğil olguları konuşmayı ve hikemi/irfani perspekti-

fi derinleştirmeyi salık verir. Batıni/ezoterik/işraki 

bir tavrın ve tarzın ikamesi yerine kalp ve akıl, iti-

kat ve ahlak, düşünce ve eylem uyumunu tahkim 

etmeye çalışır. İslâm’ın ilke/prensip ve umdeleri-

nin hiçbir itibarının olmadığı bir tarih/zaman ke-

sitinde cemaat evvela İslâm’ın Allah-insan-evren-

tarih-zaman ve mekân tasavvurunu inşa eder ar-

dından ise bu tasavvurun pratik tecellilerinin ika-

mesi için çaba gösterir. Ümmet şuurunun yara al-

dığı, mezhebi ve etnik savrulmaların kızıştığı, kül-

türel ve tarihsel büyülenmişliğin arttığı, yerel ve 

milli dinlerin icat edildiği günümüzde cemaat; ev-

rensel bir duyarlılık hali, bütün bir insanlığa hitap 

edebilecek bir İslâmî dil, cihanşumül bir farkında-

lık ve tavizsiz bir müteşerri dil inşa eder/etmelidir. 

Ülkemizde yaklaşık üç asırdır kimi zaman doğ-

rudan kimi zamansa dolaylı olarak devam eden 

kimliksizleştirme projelerine karşı cemaat/ler, 

Mümin/müslim kimliğin inşası için ceht etmek-

le mükelleftirler. Laik/seküler ve pozitivist para-

digma ile zihinleri iğdiş edilmiş insanımızın, Ba-

tıni argümanlarla daha da düşüncesizleştirilmesi-

ne hizmet etmek yerine cemaat/ler insanımızın sa-

hih bilgiyle buluşmasına öncülük etmek mecbu-

riyetindedirler. Cemaatler, dini araçsallaştıran de-

ğil tebliğ eden yapılar olmakla öne çıkmalıdırlar.
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İ nsanlık tarihinde din olgusu insa-
nın ve toplumun hayatında be-

lirleyici ana unsurlarından biri 
olmuştur. Dinsiz bir toplu-
mun ve tarihin varlığı söz ko-
nusu değildir. Gerek tarih ön-
cesi topluluklarda gerekse tarih 
sonrası Hint, Mısır, Çin, Sümer 
ve Mezopotamya medeniyetle-
rinde olduğu gibi Helenlerde, 
Arap topluluklarında ve günü-
müz batı topluluklarında da var ol-
muştur ve hep var olacaktır. Kadim top-
luluklarda olduğu gibi modern topluluklarda bir 
olgu olarak var olacaktır. Çünkü tüm topluluklar 
dini bir temel üzerine oturmuşlardır. Yine din, sa-
dece insan ve toplumların oluşumunu değil aynı 
zamanda onların yaşadığı mekân olan şehirlerin 
meydana gelmesini sağlamıştır. Şehirler; mabet-
ler etrafında oluştuğu gibi peygamber ve âlimlerin 
kabirlerine sahip, mucizelere şahit, dinin yaşama-
sı ve yaşatılması için mücadele verilen mekân ol-
muştur. Medeniyetlerin, toplumların ve insanlığın 
manevi ve zihni gelişmesinde dinin etkisi ve öne-
mi medeniyet tarihi incelendiğinde anlaşılır.

Birbirine Bağlı Üç Kavram

Bu bağlamda din/hüküm, 
diyanet/kurum ve cemaat/dini 
toplum birbirinden kopmaz 
bağla bağlı olan kavram ve olgu-
lardır. Kavramların yalnızca tec-
rübi konumuna değil etimolojik 
anlamlarına da bakıldığında bu 
bağlantı görülebilir. Din kelime-
sinin etimolojik olarak Arapça 

‘deyn’ kökünden masdar veya isim 
olduğu kabul edilir ve Cevheri, dinin 

“adet, durum; ceza, mükâfat; itaat” şeklinde baş-
lıca üç anlamını verir. Kur’ân-ı Kerim’de din keli-
mesi 92 yerde geçmektedir. Yönetme-yönetilme, 
itaat, hüküm, tapınma, tevhid, İslâm, şeriat, hu-
dut, adet, ceza, hesap, millet anlamları yüklen-
miştir. Kur’ân-ı Kerim’de din; “Allah’ın dini, din 
Allah için, hak din, dosdoğru din, halis din, din 
günü, dinde ihlaslı olma” şeklinde vurgulanmak-
tadır (Tümer 1994: 312-313). 

Diyanet ise Türkiye’de İslâm diniyle ilgili iş-
leri yürütmek, toplumu din konusunda aydın-
latmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli 
kamu kuruluşudur. Şeyhülislâmlık müessesinin 

Ahmet DAĞ 

Diyanet, cemaatlerin Kur’âni ve Nebevi geleneğin dışına çıkan tutum, davranış 
ve söylemlerini uyarmalıdır. Diyanet, imam ve diğer görevlilerinin kültürel ve 
entelektüel kalitesini artırmalıdır. İzinli olduğu gerekçesiyle cami lojmanında 
oturup camiye gitmemek gibi bir tavırla memur edasında bulunacak bir 
ruhtan uzak duran görevliler barındırmamalıdır. Görevliler, Diyanet’in 
akademik, kültürel ve sosyal dinamikleriyle toplumsal hayatta yer almalıdır. 

Din, Diyanet ve
Cemaat Denklemi
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Cumhuriyet’le birlikte farklılaşmış bir halidir. Mo-

dernleşme lehinde toplumsal, kültürel ve siyasal 

değişimlerin mekanizması olmuştur.  Bu mekaniz-

ma vatandaşların din hizmetini gerçekleştirmek 

üzere de Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ihdas etmiş-

tir. Türkiye’nin modernleşme hedefleri doğrultu-

sunda kontrol edilmesi gereken bir kurum olarak 

görülmüştür. Bu kontrol, toplumsal kodlarda, 

derinliklerde bir kültür olarak işleyen dinin eski 

reflekslerini ortaya çıkarma riskini de gözetmek-

teydi. Diğer yandan cemaatler tarafından Diyanet, 

kendi dinsel söylemlerine tehdit şeklinde de algı-

lanmıştır. Çoğunlukla cemaat mensubu olmayan-

lar ise Diyanet’i hem bir devlet kurumu hem de 

otorite olarak kabullenmişlerdir. Türkiye’de dinsel 

söylem ve meşruiyetin yegâne adresi olarak gör-

müşlerdir (Tekin 2015, 14-15).

Cemaat, ashab, müctehid imamlar veya her 

devirdeki Müslümanların büyük çoğunluğu gibi 

anlamlarına gelen ve Ehl-i sünnet için kullanı-

lan bir tabirdir. Sözlükte “manevi alanda çizilen 

yolu benimseyenler” anlamına gelen ehl-i sünnet 

(ehlü’s-sünne) tamlaması ehlü’s-sünne ve’l-cema’a 

(ehl-i sünnet ve’l-cemaat) ifadesinin kısaltılmış 

şeklidir. Buradaki sünnetten maksat, dini tebliğ ve 

beyan etmekle görevli bulunan Hz. Peygamber’in 

İslâm’ın temel konularını anlama ve benimse-

me tarzıdır. Cemaat kavramı her devirdeki Müs-

lümanların büyük ekseriyeti ve müctehid âlimler 

gibi farklı şekillerde yorumlanır. 

Cemaat kavramı, asli itibariyle vahyin ilk mu-

hatapları ifade edip inanç, ibadet, hukuk ve ah-

lak cepheleriyle İslâm’ı bir bütün olarak sonraki 

nesillere aktaran topluluktur. Erken dönem hadis 

kaynaklarında da ehl-i sünnet tabiri yerine  “sün-
net” ve “cemaat” kelimeleri geçer. Allah’ın rah-
met elinin cemaat üzerinde olduğu, cennetin or-
tasına girmek isteyenlerin topluluktan ayrılma-
maları gerektiği, cemaatten az da olsa ayrılanların 
İslâm’dan çıkmış sayılacakları ve cahiliye ölümüy-
le ölecekleri belirtilmiş tir. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat 
tabirinde yer alan “sünnet” ashabın yaygın telak-
kisi, “cemaat” de çoğunluğun siyasi temayülü şek-
linde yorumlanmıştır. Sonuç olarak onların sün-
neti terk edip re’y ile amel ettiklerinden “ehl-i 
sünnet”, birçok noktada ihtilafa düştüklerinden 
de “ehl-i cemaat” olamayacaklarını iddia etmişti 
(Yavuz, 1994: 525-526).

İslâm dini, bir hakikat olarak yüzleşme ve 
meydan okuma durumunda kendisinin dışında 
olan dinlere karşı bir zaaf sergilememiştir. İslâm 
düşüncesinin -özellikle ekonomi-politik ve kül-
türel nedenlerden dolayı- farklılıklar geliştirmesi 
kendi coğrafyasında birçok sorunların ortaya çık-
masına yol açmıştır. Nitekim bu durumu Şeria-
ti “Tarih boyunca din, din ile savaşım vermiş ve 
düşündüğümüz gibi hiçbir zaman din, dinsizlik 
ile savaşmamıştır” cümlesiyle ifade eder (Şeriati, 
1994: 57). Kur’âni bakışla bakıldığında şirkin ve 
nifakın, küfürden daha tehlikeli olduğu durumla-
rın olduğu görülmektedir. Tevhidi yaklaşımda tek 
tanrı ve tek iktidara vurguda bulunma çok önem-
lidir. Batıla değer verme olmadığı gibi batılla mü-
cadele etme hakkı tesis etmek bir vazife olarak gö-
rülmüştür. 

Hakikat Unsuru İnşası İçin Kullanılan Yöntemler

Batılın, nifakın ve şirkin en önemli misyonu 
hakiki dini tart etmeye çalışmak ya çıkarına uy-
gun yeni bir statüko inşa etmek ya da statüko-
yu muhafaza etmek gayesindedir. Bunu yaparken 
kendi algı ve doğrularını Allah’ın bir iradesi ya da 
peygamberi bir duruş olduğu teziyle hareket eder. 
Bu yapı ve oluşumların tabi olanlarından bekledi-
ği birincil şeyler teslimiyet, itaat ve muhakemeden 
kaçınmalarıdır. Bu misyonla büyütülmüş zihinler 
kendisine enjekte edilen doğruların ve din algısı-
nın Kur’ân’ın ve Sünnet’in üzerinde olduğu iddi-
ası -farkında olamadığı ve olamayacağı bir zihne 
sahip olduğu için- içerisinde bir tutuma sahiptir. 

Dini yapılar içerisine sızmış olan modern kült 
ve yapılar kendilerini vazgeçilmez bir hakikat un-
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suru olarak inşa etmek için şu yöntemleri kulla-

nırlar.

1 . Bu kültler, ait olduğu toplumun dini ve kül-

türel kodlarını çok iyi bilen ve oluşturulan 

topluluğun/yığının üzerinde etkileyici bir li-

dere sahiptir.

2 . Kültler, kendi oluşum sürecinin başlarında 

dinin asli unsurlarına dokunmaz fakat za-

manla yavaş yavaş ileride bu asli unsurlara al-

ternatif olabilecek yeni kutsallar icad eder.

3 . Etnisite, komşuluk ve akrabalık gibi aidiyetle-

ri kullanarak “cemaat” olgusunu keskinleştir-

mek ve “aidiyet” şuurunu beslerler.

4 . Yalnızca mevcut yaşayanları değil doğacak 

olanların da bu külte ya da yığına dahil edil-

mesi için zemin inşa etmek çabasındadırlar.

5 . Bu kült ya da yapının içinde olmadığı zaman 

hem yaşayamayacağını ima eden söylemler 

geliştirmek hem de kişinin yeteneklerini yok 

ederek dışarıda yaşayamayacak hale getirmek 

amacındadırlar.

6 . Frayer’den hareketle söyleyecek olursak ortak 

kader yani “ben” yerine “biz” duygusu ve or-

tak kültür dünyası oluşturulan tek tip fertler 

topluluğu üretmek derdindedirler.

7 . Kişide muhtaçlık, adanmışlık veya kurban 

edilmişlik duygusunu geliştirmek ve içinde 

bulunduğu kült ya da yapıyı ve lideri eleşti-

rilemez ve vazgeçilmez olarak görmek tutum 

ve davranışını oluşturmak için uğraşırlar. 

8 .  Diğer fert ve yapılara kapalı olduğu gibi ken-

dine ait kapalı devre tarzı ayrı bir mahremiyet 

oluşturma evlilik ve diğer ilişkilerde egzoga-

mik bir münasebet yaşamaktadırlar.

9 . Kişinin ihtiyaç duyduğunda yardımlaşacağı 

ve güvenlik duyacağı bir mekanizma üreterek 

bireyi yalıtılmışlığa mahkum ederek itaat ve 

teslimiyeti geliştirmek gayesindedirler. 

1 0. Dini yaşama ya da ilmi olarak kendini geliş-

tirmekten daha çok çıkar ilişkisinin esas alın-

mıştır.

1 1. Kült ya da yapının kimlik ve değerlerini imti-

yazlı kılmak, despotizm aşılama ve kendi kül-

tünden olmayanı ötekileştirmeyi kişide bir 

ahlak olarak geliştirme fakat mürai bir tutum-

la dışarıda da hoşgörülü imajı sergilemek…

1 2. İnanılan dinin hukukunu ya da resmi huku-

ku etkisiz hale getirerek kendine ait bir hu-

kuk ve yargılama süreci olan bir mekanizma 
yaratmak…

1 3. Kendilerine ait doktiriner metinler oluşturup 
bu metinler dışında okumanın gereksiz ve 
tehlikeli olduğuna dair söylemler üretmek…

1 4. Manevi kuvvet kadar maddi kuvvetin de/güç 
önemli olduğu söyleminden hareketle serma-
yesi, medyası ve şirketleri olan güç odaklı ka-
pitalist bir yapıya bürünmek…

1 5. Yapıya ait kutsalların sayısını sürekli artırarak 
dinin kutsallarını gölgede bırakmaya yönelik 
kutsal inşa etmek…

1 6.   Mensup olan egemen sınıfa, -mensup olma-
yanlara karşın- imtiyazlar sağlamak ve bu im-
tiyazları korumak için her şeyi mubah gör-
mek…

1 7.  Yapıya mensup olduklarında hem dünyevi 
hayatlarında hem de eskatalojik olarak uhre-
vi hayatlarında fertlerini daha mutlu olacakla-
rına ve kurtuluşa ereceklerine inandırmak…

1 8.  Cehaleti doğurmak yani doğruyla yanlışın 
arasını ayıramamayı sağlayan bilinci inşa et-
mek ve korku, ayrımcılık, ötekileştirme gibi 
duyguları beslemek...

1 9. Kendilerine ait kavram, terim imge ve sem-
bolleri olması belli zaman sonra bu unsurla-
rın din haline getirilmesi…

2 0. Kapalı devre bir sistem inşa ederek kendi 
içinde bulunanları kendi dışındaki insanlar-
dan daha ehven görme ve bu bağlamda hem 
duygusal/organik hem de mekanik/maddi 
ilişkiler ağı geliştirmek…

Şebeke yahut Kültün Ötesinde Cemaat

Yukarıda bahsettiğim tüm özellikleri FETÖ’ye 
uyarlandığında FETÖ’nün bir cemaat olmadığı bir 
kült ya da şebeke olduğu ortaya çıkar. Daha önce 
bahsettiğim cemaat özelliklerinden oldukça fark-
lı özelliklere sahip olan kült ya da yapı dini/İslâmi 
bir oluşum olmaktan uzaktır. Kanaatimce, cema-
atlerin kendisinin bir kült ve kütle haline gelme-
mesi için şunlara dikkat etmelidir.

Cemaatler, lidere sonsuza kadar ve her ne 
olursa olsun biat ve itaat şartını fertlerine güdü-
lememelidir. Lider ya da şeyhe masumiyet kari-
nesi yüklememesi gerekir. Liderin de irfani ve ka-
dim geleneğe sahip fert ve toplumların kodla-
rı üzerinde tahrifat yapmaması gerekir. Cemaat-
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ler, din haline gelebilecek kavram, simge ve sem-

bol vb. batıni unsurları kullanmaktan hassasiyetle 

uzak durmalılar. Yapıya ait kutsal bir örgü inşa et-

mek yerine dinin ilahi buyruklarını hatırlamalı ve 

bu buyrukları kendine şiar etmelidir. Belli bir et-

nisite veya akrabalık gibi organik ilişkiler ağı oluş-

turmanın aynı zamanda fıkhın ve hukukun dışına 

çıkabilecek bir oluşum haline gelmenin basamağı 

olduğu bilinciyle hareket etmelilerdir. Kendileri-

ne ait fıkıh ve hukuk mekanizmaları üreterek sap-

kın bir tarzda yargılama ve hüküm verme sapkın-

lığı içerisinde bulunulacak tutumlardan uzak dur-

malılar.  

Fertlerini bir gruba ya da zümreye ait olma bi-

linciyle değil millete ve ümmete ait olma bilinciyle 

yetiştirmelidirler. Gelecek nesilleri bile kendi mis-

yonuna uygun yetiştirme mantığı inşa etmeme-

li. Bireylerin geleceklerini hipotek altına almama-

lı ve geçmiş evliya ya da zatların nüfuzundan isti-

fade ederek güç elde etme gibi pragmatik ve süf-

li amaçlar içine girmemeliler. İçinde barındırdığı 

fertlerin okuma, anlama, muhakeme ve muhase-

be etme yeteneklerini felç edici bir yöntem kul-

lanmayı bırakıp bu yetilerini geliştirecek yöntem 

ve usuller geliştirmeliler. Yıllardır neden mütefek-

kir, arif ya da âlim yetiştiremediklerini iyi sorgula-

malılar. Mütefekkir, arif ya da âlimini yetiştirmek 

usul ya da gayesinde olmalıdır. Cemaat, kendi fer-

di içinde bulunduğu yapıdan ayrılsa bile insan ve 

Müslüman onuruna yakışacak davranışlar sergile-

meyi ahlak edinme bilincini ve tutumunu fertleri-

ne yüklemeliler. Kendi yapısını fert için bir kuvöz 

ya da akvaryum gibi tesis etmemelidir. Birey için-

de bulunduğu gruptan ayrıldığında başka bir or-

tamda da insan olmanın ve Müslüman olmanın 

onur ve izzetine uygun davranabilecek halde ye-

tiştirilmelidir. 

“Biz olma” kavramı, “ümmet” olma kavramın-

dan hareketle inşa edilmeyip “biz” olgusunun He-

len düşünce geleneğinden modern sosyolojiye ak-

tarılmıştır. Bu bilgiden hareketle birey “biz” yani 

sürü yapılmaktan daha çok bencil olmayan “ben” 

sahibi olan bir fert haline getirecek tedris ve ter-

biyeden geçirmelidir. Dört halifenin ne kadar bir-

birinden farklı şahsiyet ve düşünce biçimlerinin 

olduğunun bilgi ve bilincinden hareketle Allah’ın 

yarattığı fıtrata müdahale etmemek gerektiği bi-

linciyle hareket edilmelidir. Muhtaçlık, adanmış-

lık ve kurban edilmişlik gibi süfli duygu ve ye-
tenekleri meydana getirecek her tür yaklaşımdan 
uzak durmalıdır. Kula kulluğu değil yalnız ve 
yalnızca Allah’a kulluğu bilinç edinmiş şahsiyetler 
yetiştirmelidir. Liderin hatasız olacağı diktesinde 
bulunulmamalı ve bireyden koşulsuz itaat ve tes-
limiyet bekleyen her türlü tutum ve davranış red-
dedici öğreti veya gelenek inşa etmelidir. 

Kendine ait mahremiyet kuralları belirleme ve 
kendi dışında fertlerden uzak durmak gerektiği 
bilincini değil ümmetin diğer tüm fertleriyle bir 
arada olabileceğini kavratmak ve cemaat içi evlilik 
gibi homojenliği oluşturarak ümmet bilincine za-
rar verecek asabiyetçi bir durumu bir dikte haline 
getirmemek olmalıdır. Kişi bir cemaati asla korun-
ma ve menfaat kazanma mekânı olarak görmeme-
lidir. Cemaat de bu mantıkla kendisine yaklaşıla-
bilecek bir mekanizma olarak görülecek durum 
veya halin içerisine düşmemelidir. Cemaatler şir-
ket ya da holdinge dönen ve çıkar şebekesi haline 
gelen bir karakter içerisine girmemeli, fertlerinin 
dini tecrübi olarak yaşayacağı ve ilim edineceği bir 
ocak haline gelmelidir.    

Cemaat müntesibi olmanın imtiyaz yani tak-
va sahibi olmayı ve üstünlük doğurmadığını ve 
Allah indinde takva sahibinin olmanın üstünlük 
doğuracağını bilen fertler yetiştirmelidir. Despo-
tik, totolojik ve totaliter bir klik haline gelmemesi 
gereken ve fertlerine de bu kişiliği yüklememesi 
gereken cemaat, mürai kişilikler değil ihlas ve ih-
san sahibi şahsiyetler yetiştirme amacında olmalı-
dır. Kendi liderinin ya da müntesiplerinin yazmış 
olduğu metinlerinin belli bir doktiriner amaca da-
yalı kör bir ideolojik tema taşımamalıdır. Böyle bir 
durumun cemaatin misyonunun din ve söylemle-
rinin ise ideoloji haline geleceğini bilmelidir. Böy-
le bir durumun ve bu perspektifle yetiştirilmiş her 
ferdine C. Meriç’in ifadesiyle “idrakine deli göm-
leği giydirmek” hatası olacağını kavratmalıdır. 
Maddi kuvvet vurgusundan kaçınmalı, manevi-
yatı esas almalı ve maddi kuvvet vurgusunun pa-
gan toplulukların şiarından olduğunu bilmelidir. 
Okul açma, üniversite ve hastane açma, medya 
ve şirketler kurmanın Müslümanlaşmayı doğur-
mayacağını, bu mekanizmaların kapitalizmin ve 
modernitenin aygıtlarından olduğunu kavramalı-
dır. Hz. Ali’nin uyardığı gibi dini; ‘ticaret dini’ ve 
‘korku dini’ haline getirmemeli ve dinin irfani ve 

metafizik yönünü yok etmemelidir. 
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Üstünlük psikozuyla hareket edip her tür-

lü Makyavelci yöntemlere bulaşmamalı, hedonist 

ve konformist bir ortam üretmenin işi olmadığı-

nı bilmeli ve cennete kavuşturucu cehennemden 

uzaklaştırıcı manyetik itim ve çekim gücü taşıyan 

sanal maneviyat üretmek amacı taşımamalıdır. 

Her türlü gizli ajandadan uzak durmalı, işlerinde 

ve eylemlerinde şeffaflık ve alenilik içerisinde bu-

lunmalı alengirli işlere bulaşmamalıdır. Hata yap-

tığında içine düştüğü ya da düşeceği zilleti, çare-

sizliği ve rezilliği geçmiş dönemde yaşanan hakiki 

kıssalar ve yaşanmışlıklara benzeterek tevil etme 

yerine bu reziletten kurtulmanın yolunu arama-

lıdır. Uyuşturulmuş bir zihinle hareket etmekten 

daha çok hakikate ulaşacak açık bir zihne sahip 

şahsiyetler yetiştirmelidir. Cehalet içinde yüzen 

fertlerini, içinde bulundukları durumun kendile-

ri, ataları ve çocukları için ilahî bir takdir olduğu-

na inandıran bir dine ya da öğretiye teslim olmaya 

çağıran bir uyuşturucu görevini görmesidir.    

Cemaatler, hür iradeye sahip adaleti ve insani 

amaçları esas alan fesadı ortadan kaldırma ama-

cında olan ve putlarla (imtiyaz, kariyer vs.) uğraş-

manın zaman kaybı olduğunu düşünen fertler ye-

tiştirmelidirler. Modernliğin seküler tüm unsurla-

rından hareket edip teolojik, ahlaki ve metafizik 

bir yapı olmanın zor olduğunu ve aşkın olanın sı-

nırında kendisine bir yer edinmeye çalışmalıdır-

lar. Cemaatlerin yığın haline getirilmiş “biz” olma-

sından daha çok bencil olmayan ama benliğe sa-

hip “ben” olması gerekir. 

Bağımsız kararlar alıp otonom hareket edebil-

me özelliğine sahip bir birey olan Müslüman be-

nin evriminde İslâm’daki bilgeliğin kültürel bir 

kurum olmaktan çıkarılıp devletleştirilmesi, be-

nin biz haline getirilmesinde büyük rol oynamış-

tır. Bireyselci ben, toplumu ve gelenekleri umur-

samayan, hakikat ve evrensel adalete aldırış etme-

yen, haz peşindeki hoyrat bir bendir; bizse yoz-

laşmayı ve İslâm’ın hassasiyet noktalarından birisi 

olan fesadı, üstelik de İslâm adına onaylayan yoz 

bir bendir (Türker: 2015: 7).

Ne cemaatler ne de Diyanet “ben”i “biz” ha-

linden çıkararak sürüleştirme sürecini doğuracak 

tutum içerisinde olmamalıdır. Diyanet, cemaatle-

rin Kur’âni ve Nebevi geleneğin dışına çıkan tu-

tum, davranış ve söylemlerini uyarmalıdır. Millet-

te olan kadim irfanı ve hikmeti ortaya çıkaracak 

akademik ve kültürel çalışmalar yapılması gere-

kir. Diyanet, imam ve diğer görevlilerinin kültürel 

ve entelektüel kalitesini artırmalıdır. İzinli olduğu 

gerekçesiyle cami lojmanında oturup camiye git-

memek gibi bir tavırla memur edasında buluna-

cak bir ruhtan uzak duran görevliler barındırmalı-

dır. Diyanet’in akademik, kültürel ve sosyal dina-

mikleriyle toplumsal hayata çıkmalıdır. Cemaatle-

rin her türlü faaliyet ve hesaplarında şeffaflaşması 

gerekir. FETÖ şebekesinin geçmişte yaptığı hata-

ları yapmaktan titizlikten kaçınmalılar. 

Din, diyanet ve cemaat denkleminin bozulma-

sından dolayı İslâm tarihinin itikadi ve siyasi ola-

rak en sorunlu yapısı olan FETÖ olgusu ortaya çık-

mıştır. 15 Temmuz sürecinden sonra FETÖ’nün 

bir “cemaat” olduğu söyleminden hareketle diğer 

cemaatleri hedefe konulması sinsice ve ahlaksız-

ca geliştirilen bir oyundur. Bundan sonraki süreç-

te laikliği bir model olarak sunmak ve sonrasında 

önce cemaatlere saldırmak arkasından “İslâm’ı ka-

musal alana sokmamak gerekir” şeklinde söylem-

lerle İslâm’a karşı saldırılar olacaktır.   

Din ile medeniyetin köklerinin aynı olmasın-

dan hareketle tevhid dini dinamik bir karakte-

re sahiptir. Tevhidi din, toplumsal tefessühü/de-

cadence değil toplumsal dirilişi meydana getiren 

bir ümmileşme serüvenini doğuran bir medeni-

yet kurucu unsurdur. İslâm bencilliği değil Müs-

lüman ben’i oluşturarak kendine ya da başkası-

na tapınışı engeller hem insanlığa hem de Müs-

lümanlara hizmet imkânı bulabilmiştir. Cemaat-

ler ve diyanet bu potansiyeli geliştirmek için çalış-

malar yapmalıdır. 
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şen Cevadov’un şehir dışından 
geldikleri söylenen askerleri üst 
katımızdaki odalarda kalırdı. Ce-
vadov, bir milis grubunun lide-
riydi. Elçibey’e muhalefet ediyor 
ve Aliyev’i destekliyordu grubuy-
la. Ancak daha sonra Aliyev’le de 
ters düştüler. Lobide, koridorda 
sık sık karşımıza çıkan askerlerin 
bir yıl kadar sonra Aliyev’e darbe 
yapacaklarını tahmin edemezdik. 
Eli silahlı adamlar otele girip çı-
kıyor, koridorlarda dolaşıyordu. 
Odalarında da çok fazla ses yapı-
yorlardı. Bir zaman sonra müdü-
re şikâyet etmeye mecbur kaldık. 
Müdürün uyarmak için odasına 
çağırdığı iri yarı asker belinde 
kaması ve diğer silahlarını da ku-
şanmış olarak çıkıp gelmiş. Uya-
rı üzerine, ne yapalım, idman 
yapmayacak mıyız, diye çıkışın-
ca, sesini çıkaramamış müdür.

Kuşkusuz Sovyetlerin yıkıl-
ması sürecinde rejimden rahatsız 
çeşitli kesimler birbirinden çok 
farklı, kendi değerlerini tecessüm 
ettiren bir sistem arayışına düş-
tüler. Fakat demir perde yıkılsa 
bile ülke tam olarak bağımsızla-
şamadığı için, ihtilaflar ülkenin 
daha da zayıf düşmesine sebep 
oluyordu. “Geçiş süreci”nde ne 
yazık ki geçmiş rejimin seçkin-
leri yeni rejimin de kurucuları 
olacak şekilde sisteme hâkim ol-
makta gecikmediler.

O gece Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı önünde toplanan farklı 
siyasal görüşten insanlar, ko-
rumak ister gibi Aliyev’in et-
rafında toplanmışlardı. Darbe 
şehrin gecesini gündüze çevir-
miş, kalabalıklar Sovyet dönemi 
mimarlığının yüksek katılımlı 
mitingler ve merasimler için ge-
niş tuttuğu meydanları doldur-
muşlardı. Demir Perde’nin çökü-
şüyle yaşanan paniğin ardından 
meydanda toplanan kalabalık, 

B u kaçıncı zor tecrübey-
di? Şüphesiz halkın karşı-

lama ve çökertme biçimi itiba-
rıyla farklı, adeta biricikti. Ka-
ranlık gece, yıldızlaşan hal-
kın direnişiyle aydınlandı. Aklı-
ma 1995’te Aliyev’e yapılan dar-
be girişimini getirdi bazı ayrın-
tılar. Bakü’deydim o tarihler-
de. Aliyev, Ruşen Cevadov’un 
OMON  (Özel Amaçlı Polis Biri-
mi) ile gerçekleştirdiği darbe gi-
rişimi üzerine, halkın meydan-
lara çıkıp darbeyi geri çevirme-
sini istemişti. Kusursuz siyasetçi 
miydi Aliyev? Değildi tabii. Hat-
ta “Sovyetik” karakteriyle Azer-
baycan halkının bağımsız kimli-
ğine ulaşma sürecini olumsuz et-
kileyeceği açıktı. Her dönemin 
kazananı olması, gayesini tartış-

malı kılıyor-

du. Bakü’nün kuzeyindeki sana-
yi şehri Sumgayt’ın Aliyev siya-
setinin sembolü olduğunu düşü-
nürdüm. Tabiî açıdan sahip ol-
duğu bütün avantajlara rağmen 
kimyevi zehir saçan fabrika-
lar yüzünden hem havası kirliy-
di hem denizi. Halkın bir kısmı 
Aliyev’i Sovyetler Birliği dönemi-
ne bağlı olduğu, bir kısmı ise ol-
madığı için eleştiriyordu. Geçiş 
dönemi zaten sıkıntılıydı. Ancak 
döneme özgü sayısız problemle 
yüz yüze gelen Azerbaycanlılar 
için kısa vadede daha iyi bir se-
çenek de görünmüyordu. 

Bakü’de yaşadığım yıllar-
da başlangıçta bir süre şehrin 
merkezinde bulunan Cenup 
Otel’de ikamet ettik ailece. Ru-

Cihan AKTAŞ

Aklıma Düşen 
Darbe Mekânları
Mahiyet olarak bütün darbelerden farklıydı 15 Temmuz’da 
yaşananlar; darbeciler sivillere ateş açtı, tanklarla ezdi önlerine 
çıkanları, TBMM’ye F-16’dan bombalar atıldı, Marmaris’te 
Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele, ayrılmasından bir saat sonra 
bombalar yağdırıldı. Buna karşılık halk silahsız, çıplak ellerle 
meydanlara dökülerek, tankların altında ezilme pahasına darbeyi 
geri püskürttü. Ayrışmaya dayalı projeler çatladı, kırıldı, dağıldı.

1995 Darbe Girişimi, Bakü
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önünü göremeyen kesimlere 
elinde kalanlar açısından güven 
ve istikrar vaat ediyordu. 12-15 
Mart Darbesi’nin akamete uğra-
masının en önemli sebeplerin-
den biri, yorgun kitlelerin huzur 
arayışıydı. Maaşı 15-20 doları 
ancak bulan profesörlerin sitele-
rin önlerindeki bahçelerde seb-
ze ekerek geçim yüküne katkı 
sağlamaya çalıştığı, kaçkınların 
açlık çektiği bir dönem, sözünü 
ettiğim. “Nesimi’nin Dönüşü” 
başlıklı öyküm, o dönemi anla-
tır. 

Darbeler, ekonomik daral-
manın göstergesi olan uzun 
kuyruklarla kalıyor aklımızda. 
Ve elbette idam sehpalarından 
yayılan sürekli bir sorgulama 
yerleşiyor sohbet gündemlerine. 
Daha ortaokul birinci sınıftay-
ken sınıf arkadaşlarımızla Cemal 
Madanoğlu’nun darbelerdeki ro-
lünü tartışırdık. 

***
Adnan Menderes’in idamı-

nın, toplumumuzun siyasal cesa-
retini kısıtlayan bir etki uyandır-
dığı muhakkak. İdam sehpaları 
nedeniyle olsa gerek, hayatımın 
ilk on yılını etkileyen 1960 dar-
besinin oluşturduğu genel hâli 
“kasvetli” olarak tanımlayabi-
lirim. Mekân adı olarak geriye 
kalan ise bir ada; Yasssıada. Ger-
çeğin alabildiğine toplumdan so-
yutlanmak suretiyle çarpıtılabil-
mesi için daha ideal bir mekân 
düşünülemezdi. 

1960 darbesinin tartışıldığı 
ortamlarda geçti çocukluğum. 
Menderes’in idamının sebep ol-
duğu sarsıntı, siyaseti korkulu 
ve tekinsiz bir alana dönüştürü-
yordu. Darbe, bulaşıcı hastalık 
gibi yayılıyor, bir darbe diğerini 
çağırıyordu işte! Üstüne üstlük 
Harbiye öğrencisi amcam Zihni 
Aktaş, Talat Aydemir ayaklanma-

sına katılan öğrenciler arasında 
olduğu için okuldan atılacak ve 
bu darbe girişimi ailemizin gün-
demini çeşitli yorumlarla yer 
almayı sürdürecekti. 1970’lere 
doğru artış gösteren terör eylem-
leri nedeniyle insanlar sokak ve 
meydanlarda vakit geçirme eğili-
minden uzaklardı. Öğrencilerin 
buna kulak astığı yoktu, o ayrı. 
Buna karşılık geniş konferans 
salonlarında veya küçük kahve-
hanelerde, evlerin oturma veya 
misafir odalarında alternatif bir 
siyasallığa ilişkin tartışmalar ek-
sik olmuyordu. Oturma odası, 
kahve, lokanta, Vietnam, Deniz 
Gezmiş… Radyonun bulunduğu 
mekâna çekiliyordu insanlar. 

Yunan mitolojisinde bir kö-
tülük figürü vardır: Prokrustes. 
Düzenlediği baskınlarda yakala-
dığı yolcuların boylarını yatakla-
rına uydurmak için kollarını ve 
bacaklarını kıran ya da çekerek 

uzatan bir hayduttur, Prokrus-
tes.  Tabiat gibi toplum da boş-
luk kabul etmiyor. Laiklik adına 
düzenlenen darbeler, toplumu 
resmi ideolojinin giysisine sı-
kıştıracak şekilde budamanın 
nöbetleriydi. Buna karşılık göç-
lerle, okumalarla, tercüme faali-
yetleri ve dernek faaliyetleriyle 
gelişen genç kuşakların oluştur-
duğu İslâmcı eleştirinin etki-
siyle laisizmin biçimlendirdiği 
kamusal alanın dikişleri atmaya 
başlamıştı. Toplumun önemli bir 
bölümü darbe tedhişiyle zaten 
kısıtlı olarak çıkabildiği kamusal 
mekânlara ulaşma çabası için-
de, kültürel ve siyasi faaliyetlere 
yoğunlaşmıştı. Dernekler kuru-
luyor, geceler düzenleniyordu. 
1969’da düzenlenen, Hatice Ba-
bacan adının öne çıktığı İlahiyat 
Fakültesi boykotu bu açıdan bir 
dönüm noktası teşkil ediyor. 
Boykotun çıkış sebebi, İslâm 

1960 darbesinin tartışıldığı ortamlarda geçti çocuk-
luğum. Menderes’in idamının sebep olduğu sarsıntı, 
siyaseti korkulu ve tekinsiz bir alana dönüştürüyordu. 
Darbe, bulaşıcı hastalık gibi yayılıyor, bir darbe diğe-
rini çağırıyordu işte! Üstüne üstlük Harbiye öğrencisi 
amcam Zihni Aktaş, Talat Aydemir ayaklanmasına 
katılan öğrenciler arasında olduğu için okuldan atı-
lacak ve bu darbe girişimi ailemizin gündemini çeşitli 
yorumlarla yer almayı sürdürecekti.

Adnan Menderes
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Tarihi hocası Neşet Çağlayan’ın 
Babacan’ı başörtülü olduğu için 
dersinde istememesiydi. Bunun 
üzerine İlahiyat Fakültesi öğren-
cileri, Babacan’ın yanı sıra Mus-
tafa Demirsöz adlı öğrencinin de 
fakülteden atılmasını protesto 
için 15 Nisan 1968’den itibaren 
derslere girmemeye başladılar. 

Bu boykotla ilgili haberleri 
çeşitli gazetelerden ev sahibe-
miz olan yaşlı Vesile Babaanne’ye 
okuduğum için, “farklı, muteriz 
başörtüsü” imgeleri bilincime 
yerleşmiş olmalı.

Müslüman gençliği “kapalı” 
hatta “taşralı” olarak tanımlayıp 
gündemden uzak tutmaya ça-
lışan söylemlere karşılık, genç 
bir kızın üniversite yönetimini 
karşısına alan eylemi o dönem-
de Akşam gazetesi yazarı İlhami 
Soysal tarafından Troçkist eği-
limlere sahip Romanyalı komü-
nist militan Anna Pauker’le kar-
şılaştırılıyordu. 

Aynı zamanda öne çıkan 
6. Filo etrafındaki çekişmede, 
İslâmcılığın sağcılıktan ayrılma 
zorunluluğu da somutlaşıyordu. 
Kuşkusuz Şule Yüksel’in Ana-
dolu beldelerinde gerçekleşen 
konferanslarında dolup taşan 
mekânlar da halkın sahnede 
eksik olanı tamamlama azmine 
tanık oluyordu. Başörtülü ka-
dınların konferans salonları ve 
üniversitelerin ardından miting 

meydanlarında da yer almasın-
da Milli Selamet Partisi’nin açtığı 
cemaat dışı faaliyet alanının da 
büyük rolü var kuşkusuz. De-
mokrasi ve darbenin bir bütün 
gibi algılandığı siyaset sahnesin-
de İslâmî kesimler, darbelerin 
sebep olduğu zararların muhase-
besini yapmaya mecbur kaldık-
ları için de demokrasi konusun-
da mevcut rezervlerini paranteze 
alır oldular. 

***
Çok yakın zamanlara kadar 

tuhaf bir ezberle bayram olarak 
kutlanan 12 Mart Muhtırası, ai-
lece yaşadığımız bir karalama 
kampanyasının izlerini bıraktı 
benliğimde. Planlanan darbe-
ye karşı verilen muhtıra, darbe 
iklimlerine özgü fısıltıların ek-
silmesi anlamına gelmiyordu. 
Eve Akşam gazetesi giriyorsa 
solcusun, asalak “ağa” kalıntıla-
rını sorguluyorsan, işçi haklarını 
dert ediniyorsan komünistsin… 
Aliya’nın harika bir şekilde be-
timlediği taşra ahlakının, zihin 
konforunu bozan ve doğrula-
rını sorgu sual altına alan bakış 
açısına tahammülü yoktur. Si-
yaseti tanımlamaya ve ele geçir-
meye çalışan muhterislerin de 
daha olgun olduğu söylenemez, 
o ayrı. 12 Mart’ın mekânı, yine 
de idam sehpalarıydı. Muhtıra 
verilmeseydi, Madanoğlu grubu 
darbe yapacaktı. Cumhuriyet 

gazetesinin bu darbeyi bekledi-
ği, muhtırayı önce darbe sayıp 
desteklediği de konuşulurdu. 
Kendi yazarlarından kimi isim-
ler tutuklandığında ise karşı bir 
tavır izleyecektir Cumhuriyet. 
Neticede Deniz Gezmiş, Hüse-
yin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamı 
Demirel’in “Üç bizden üç sizden” 
sözüyle hatırlanacaktı daha son-
ra. Duyguların yaralı ve öfkelerin 
bilenmiş olduğu şartlarda sonra-
dan pişmanlık sebebi olmayacak 
şekilde davranmanın sırrını ne-
rede aramak gerekirdi? İşkence: 
Ziverbey Köşkü. Siyasal söylem: 
Bölünme korkusunun ilk olarak 
muhtıra sonrası siyaseti içinde 
dile getirildiği geliyor akla. Çok 
fazla sayıda örgüt hem intikam 
arzusunu yansıtıyordu sloganla-
rıyla hem de ”bölünme” söyle-
mine zemin veya gerekçe teşkil 
eden bir dille ütopyalarını öne 
sürüyorlardı.

İdam ve işkence vakaları ya-
nında anmaya değmezdi, baba-
mın boykot nedeniyle maruz 
kaldığı dışlanma. “Komünistin 
kızı” sözü kulağıma çalınırdı te-
neffüste veya sokakta. Neticede 
solculara yönelik ifşaat ve ispi-
yonlar harekete geçmiş, babamın 
aleyhine de Öğretmenler Sendi-
kası kuruculuğu ve ön ayak ol-
duğu bir öğretmen boykotu ne-
deniyle dava açılmıştı. Bir ay 
sonra, birkaç ay sonra ne ola-
cak? İnsanlar hakkımızda neler 
düşünüyor? Gelecek sene han-
gi okulda olacağım… Kararsız-
lık ve endişe ev ortamına bir da-
ğınıklık halinde yansıyor, plan-
lar programlar erteleniyor. Kita-
bın bir suç unsuru olabileceğini 
daha önce öğrenmiştim, okuma 
toplantılarına yapılan “irtica” ge-
rekçeli baskınları konu alan ga-
zete haberleriyle. Şimdi suç un-
suru evimizdeki herhangi bir ki-

12 Mart 1971
Askeri Muhtıra Günleri
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tap da olabilirdi, nasıl emin ola-
bilirdik kalın ciltlerdeki sayısız 
cümle konusunda… Küçük yer-
leşimlerde şayiaların baskısı kuş-
kusuz daha zorlu oluyor. Baba-
mın bir süre mesleğinden uzak-
laştırılmasının kara düşüncele-
riyle önünde sonunda gerçek-
leşecek olan İstanbul’a taşınma 
fikrine tutunmuş olmalıyız. “Sol-
cu”, ancak alnı secde gören, bu 
nedenle de ezberleri şaşırtan ba-
bam son derece şeffaf bir insan, 
gizli saklı plan ve toplanmaları 
sevmez, sadece haksızlığa karşı 
adalet arayışının çizgisini savu-
nur. Sürgüne uğramasak da so-
nunda İstanbul’a taşınacaktık, 
öyle anlaşılıyordu. Darbeye karşı 
muhtıra, ülke içindeki kutuplaş-
mayı, terörü, gençlerin birbirini 
öldürmesini, durakların ve kah-
vehanelerin taranmasını önleye-
memişti. Ağabeyim bu şartlar al-
tında bir öğrenci yurdunda nasıl 
kalırdı? Göç, evet; 12 Mart’ın her 
kesime yönelen tedhişinin top-
lumda oluşturduğu güvensizli-
ğin bir sonucu olarak, aileler ya-
şadıkları beldeleri terk ettiler. Biz 
de babamın beraatının ardından 
sonunda İstanbul’a taşındık. 

12 Mart’ı izleyen yıllar bilin-
cimde birçok açıdan ikiye ay-
rılmış bir dünyanın sorularını 
bıraktı. Yüz yıllık bir köy ensti-
tüsünün mirasında varlık arayan 
bir yatılı okuldaydım. Kutup-
laşma aynı zamanda bölünme 
korkusunu da geliştiriyordu. Ara 
sorular, renkler, şiirler, şarkılar, 
kitaplar, dostluklar olamazdı.    
“Olanak” mı yoksa “imkân” mı 
kullanıyor öğretmen?  “İnce ince 
bir kar yağar” şarkısını sağcı bir 
öğrenci söyleyemez. Kütüphane 
raflarında Nazım Hikmet kitabı 
nasıl yer alabilir Milliyetçi Cep-
he döneminde? Peki, lavabo du-
varlarına “kahrolsun Amerika” 

diye yazan kimdi? Kafası karışır 
öğrenci kahramanımızın. Neden 
ABD aleyhtarı bir slogan solcula-
ra ait sayılıyor?

Buradan hareketle günümüz 
kamplaşmalarının sebep olduğu 
eleştirel daralmaya dönebiliriz. 
Niçin 3. köprü üzerine farklı 
bir cümle kurmak karşıt kampta 
sayılma gerekçesi kılınmalı? Sırf 
kuzey ormanlarının   ekolojik 
açıdan taşıdığı hassas değerden 
hareketle bir endişe taşıyor ola-
maz mı insan? Ve işçi ölümleri 
üzerine sorgulayıcı bir cümle 
kurmanın tebliğ sorumluluğuyla 
ilgisi nasıl göz ardı edilebilir…

***
Öykülerini beğeniyle okudu-

ğum sol görüşlü bir yazar geçti-
ğimiz günlerde şu mealde yazıl-
mış bir tweet’i rt etti: “Biz Köy 
Enstitüleri deriz, onlar Harem.” 
Cümle 1970’lerden bugüne ta-
şınmış gibi geliyor. Geçen on yıl-
lar içinde hiç mi tartışmadık bu 
başlıkları? Sayısız harem, bam-
başka köy enstitüsü yorumları 
yapıldı. Sözü edilen kadınların 
kapatıldığı bir mekân ise, Antik 
Yunan şehirleri de haremlik se-
lamlıklı idi; Richard Sennett Ten 
ve Taş’ta anlatıyor. Haremi döne-
minin bağlamları içinde anlama 
gibi bir yükümlülüğümüz yok 
mu? O açıdan bakılacak olursa 
harem yaşantısının günümüzde 
“life style” başlığı altında zevkle-
ri ve eğilimleri belirlemede seç-
kinci bir iddia taşıyan topluluğa 
karşılık geldiği de öne sürülebi-
lir. 

Köy Enstitüleri konusu da 
netameli. Bozkırdaki Çekirdek’in 
yazarının bakış açısını nereye 
yerleştireceğiz, hangi kesimin 
genellemeleri içine? Kemal Ta-
hir bu eğitim kurumlarını do-
kunulmazlıklarının üzerindeki 
örtüyü kaldırarak ele aldı. Pa-

kize Türkoğlu ise taşralı bir kız 
öğrenci olarak kendisine öğret-
men olma şansı veren bu okulu 
kişisel tecrübesi üzerinden an-
lattı Tonguç ve Enstitüleri’nde. 
Peki, Köy Enstitüleri’ni İnönü 
kapattırmamış mıydı? Niye ka-
patıldı bu okullar? Çünkü Sov-
yet modeli sayılıyor, komünizmi 
yayacağı düşünülüyordu. Köy 
Enstitüleri’nin komünist ve ate-
ist öğrenciler yetiştirdiği güçlü 
bir kanaat. Oysa bu enstitüler 
mevcut eleştiriler hesaba katıla-
rak daha dengeli bir müfredatla 
öğrenci yetiştirmeyi sürdürebi-
lirlerdi. Sanat ve zanaat alanla-
rında eğitim, bu okulların bir 
ayrıcalığıydı. 

Kutuplaştırmalarda çığırın-
dan çıkmaya zorlayan saiklerin, 
toplumsal fay kırıklarıyla oyna-
yarak darbe ortamı hazırlama 
amacıyla irtibatını bir kez daha 
müşahede ettik 15 Temmuz ge-
cesi. Gayet hakkaniyet sahibi ve 
eleştirel düşünceden yana görü-
nen ifadelerin ardında fanatik 
ve bağımlı zihinler olabilirmiş 
meğer. İşgalden farksız bu giri-
şimi sineye çekmeyecek kadar iz 
bırakmış darbeler benliğimizde; 
meydanlarda, birbirimizin yü-
züne ayna tutarak toparlandık. 
Safiye Bayat’ın köprüyü geçişe 
kapatan tankın yanı başındaki 
askere yönelik haykırışı, benli-
ğimizden taşan bir şuurun teces-
sümü.

***
12 Eylül’ün mekânları, önce-

likle cezaevleri ve ardından ge-
çişleri arama taramaya bağlayan 
ve sembolleri gizlemeye zorlayan 
turnike sistemi. Konya’da düzen-
lenen MSP mitingi, YÖK’ün ge-
tirdiği “türban” yasağı yüzünden 
okullara alınmayan İHL öğren-
cileri, Türk hukuk sistemine ilk 
kez 1961 Anayasası’na 1973 yı-
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lında eklenen bir maddeyle gir-
mişken, 1982 Anayasası’nda ye-
niden canlandırılan DGM’ler… 
Kitap okuma korkusuna karşı-
lık şu söylenebilir: 12 Eylüllü 
yılların ideoloji mensupları açı-
sından öne çıkan mekânları ce-
zaevlerinin yanı sıra kitapevle-
ri, kitapçı dükkânlarıydı. İslâmî 
kesimin çok önemli yayınevle-
ri bu yıllarda faaliyete başladı-
lar. Kutularla kitap aldığımız Bir-
leşik Dağıtım, en az on yıl bo-
yunca İslâmcı gençlerin kültü-
rel okuma ve toplantıları-
na açık tuttu kapılarını. Gö-
rüş ayrılıkları tartışmalar-
la çözümlenemez hale geldi-
ği için, Küçükyalı ÜO’ya gi-
demez olduktan sonra, ağa-
beyim ve erkek kardeşimin 
yanı sıra Besnik Saray’da 
bulunan MTTB’ye uğrama-
ya başlamıştım. Bunun yanı 
sıra, mimarlık eğitimi gör-
mekle birlikte hayatını tebli-
ğe okumalarına adamış olan 
Mevhibe Kor’un Bağdat Cad-
desi üstünde bulunan Tur-
gut Reis Apartmanı’nın üst 
katlarındaki evinde sürdür-
düğü kitap okuma toplan-
tılarına katılıyordum. Tef-
sir okumaları için bazen 
Erenköy’de bir eve, bazen de 
Okmeydanı’ndaki bir gece-
konduya giderdim, okuma 
arkadaşlarımla.

Şimdi olduğu gibi ekranlarla 
kuşatılmamış olduğumuz o yıl-
larda, sistemin bizleri zorladığı 
mustazaf konumu aşmak için bu 
okuma toplantılarına sıkı sıkıya 
tutunuyor olmalıydık. Lümpen-
leşme eğiliminin de güçlendiği 
yıllardı gerçi. Neyi, nasıl okuma-
lı? Bazen roman suçlanırdı soh-
bet oturumlarında, bazen felsefe. 
Bazen İbn Arabi tekfir edilirdi, 
bazen Dostoyevski. Cemil Me-

riç vefat etmişti, kaç kişi tanırdı? 
Darbenin gelişigüzel söylemleri, 
geçişsizliği ve kamusal alan da-
ralmasını gerektiriyordu. Der-
nekler ve kitapevleri tereddüde 
düşerken bilardo salonları ve ka-
dınları Charlie’nin bir meleğine 
dönüştürmeyi vaat eden güzellik 
salonları hızla artış gösteriyordu. 
Ne çok genç, yaşlanmak ve has-
talanıp ölmek üzere cezaevlerine 
kapatıldı! Ne çok öğrenci siya-
set korkusuyla kapalı alanlarda 
oyalanmaya sevk edildi. Ülkenin 

Güneydoğusunda Diyarbakır 
Cezaevi işkenceleri yaşanırken, 
toplumun geneli televizyon se-
yirciliğiyle avunmaya zorlan-
maktaydı. Kitap korkusu ve iz-
leyicilik birbirini bütünleyerek 
yeniden biçimlendiriyordu top-
lumu. Gençliği siyasetten uzak-
laştırıp evlere kapatmaya dönük 
birer kanlı gözdağı olmak üzere 
çocuk yaşta idam edilen Erdal 
Eren, Hüseyin Kurumahmutoğ-
lu, sonraları sembolleştiler.

Aynı zamanda gözü yaşlı ço-
cuk posterleri, Küçük Ceylan ve 
Küçük Emrah kasetleri… Gö-
rünüşe aldanmaya hazır eği-
tim sistemi, üniversiteyi bitir-
miş öğrenciye bile laisist bir hi-
dayet telkinine devam ediyordu. 
MSGSÜ’ne Yüksek Lisans prog-
ramı için başvuruda bulunmaya 
gittiğimde, başörtülü olduğum 
için içeri alınmamıştım. YÖK ta-
rafından “türban” olarak tanım-
lanan başörtüsü, laisist söylem 
tarafından ileride sokağı da “ka-

musal alan” olarak göster-
meye varacak ölçüde katı bir 
sınırlamaya maruz kalmaya 
başlamıştı. Solcu bir arkada-
şımın torbalar dolusu kitabı-
nı evimizin oturma odasın-
daki sobasında yakmaya ça-
lışmıştık.

1986’da kurulan -ilk 
müdürü İhsan Işık olan- ve 
1994’e kadar faaliyetini sür-
düren Yusuf Kara’nın yönet-
tiği Akın Organizasyon’un 
düzenlediği panel ve kon-
feranslarda mütedeyyinler, 
başka bir varoluşun, yeniden 
okumanın, “öze dönüş”ün 
imkânlarını konuşuyorlardı. 
Finans açısından sadece iz-
leyicinin desteğine güvenen 
Akın Organizasyon, kadın 
ve erkeklerin birlikte proje 
üretmesi açısından da ilginç. 

Nuran Öncül, Nadire Kara ve 
Zeynep Yüce, kadın ve erkekle-
rin -farklı taraflarda otursalar da- 
aynı mekânda bir araya geldiği 
projelere imza attılar. Mekânlar 
başlangıçta, Bağlarbaşı’nda Di-
lek Düğün Salonu, Fatih’te 
Renk ve (Karagümrük’te, daha 
sonra Mehmet Tanrısever al-
dıktan sonra adı “Feza” olarak 
değişen) Hakan sinema salon-
ları, Vatan Caddesi üzerine ise 
Vatan Düğün Salonu’ydu. Ka-

İkna olamayan kızlar, olağan 
baskının çığırından çıkması 
gibi bir sonuç ortaya koydu. 
Refahlı belediyelerin başarı-
larının yanı sıra, devingen 
Anadolu sermayesi de çeşitli 
oligarşileri endişeye düşürü-
yordu ne de olsa. 28 Şubat 
darbesiyle birlikte kanun-
suzluğu yücelten süreç, her 
açıdan iflasa sürüklüyordu 
toplumu. Olumsuz gelişme-
ler ise eğlence ve dizi sektö-
rüne yoğunlaşan bir mak-
yajla bazen göz ardı edili-
yor, bazen de görmezden 
geliniyordu.
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musal alan, demokrasi, laiklik, 
Filistin, Afganistan, başörtüsü 
yasakları, Müslüman kadının 
toplumsal konumu, modernizm 
ve aile… 90’ların ortak söyleşi 
platformlarının ilk başlıklarının 
bu programlarda hazırlandığı 
söylenebilir. Yusuf Kara’nın bana 
verdiği bilgilere göre sekiz yıl 
içinde 1500 gazeteci, yazar ve 
bilim adamı konuştu Akın Orga-
nizasyon toplantılarında. İslâmî 
kesimin yazar ve bilim adamla-
rıyla farklı dünya görüşüne sahip 
yazar ve bilim adamları ilk kez 
bu toplantılarda bir araya geldi. 
Meydana gelen konuşma orta-
mında yıkılan önyargılar, post-
modern diye nitelendirilen 28 
Şubat darbesine engel olamadı; 
belki tam tersi söylenebilir. He-
gemonik odaklar, dergi, gazete 
ve yayınevleri çevresinde gerçek-
leşirken Refahlı belediyeler ve 
parti ile etkileşim olumlu hare-
ketliliği, irtica söylemini “iffetsiz 
türbanlı” imajıyla güçlendirmek 
suretiyle yok etmeye çalıştılar. 

Ekranda gözyaşı döken Fadi-
me Şahin’in katıldığı mizansen, 
başörtülü öğrencilerin yaşadığı 
evlere toplumun geçici bir dö-
nem için bile olsa kuşkuyla bak-
masına yol açtı. Oysa bir cema-
ate ait olmayan öğrenci evleri, 
çeşitli okuma programlarıyla bi-
rer okuldan farksızdı. Bu evlere 
dönük olarak oluşturulan şaibe 
ile ikna odaları arasında bir bağ 
olduğunu gösterecekti akıp gi-
den zaman. 

 ***
Üç İhtilal Çocuğu’nda yer 

alan Fesleğen Sokağı, öğren-
ci evlerinde yaşanan ve bir ucu 
harçlığını kazanma endişesiyle 
muhafazakâr işverenlere ait ofis-
lere uzanan olaylardan esinlenen 
mekân kaybının haberini veri-
yor. Diploma her şey değildi, an-

cak, kendi ayakları üzerine sağ-
lam basamayan taşralı öğrenci, 
üniversiteye gidemediğinde ya 
işveren tarafından istismar edili-
yor ya da modernizmin çekirdek 
ailesine karşı, imanlı bir erkeğin 
ikinci eşi olma şeklinde bir tek-
lifle karşı karşıya geliyordu. 

 Süreyya Yüksel ve Sabi-
ha Ünlü tarafından tesis edilen 
Suffa, 90’ların sonlarına kadar 
başörtülü öğrenciler kadar ev 
kadınları için de bir eğitim ve 
sığınma mekânı olarak farklı bir 
örnek sergiledi. Suffa’nın kadın-
lara açtığı imkânlar saymakla 
bitmez: Tefsir, felsefe, tarih oku-
malarının yanı sıra ev kadınlarını 
da içine alan ve başörtüsü yasak-
ları nedeniyle zor durumda olan 
öğrencilere, kendilerini yetiştir-
menin sebeplerine inandıran bir 
ortam sundu. Evsiz kalan öğren-
ciler gibi, Anadolu’dan bir se-
beple gelmiş, ancak kendini yal-
nız hisseden kadınlar da Suffa’da 
sıcak bir aile ortamı yanı sıra 
bir okul ortamı buldular. Akın 
Organizasyon’un ilk kez kadın-
lar için tiyatro gösterileri gerçek-
leştirdiği yıllarda Suffa kadınları, 
oyuncuları kadın ve çocuklardan 
oluşan tiyatro gösterimleri ger-
çekleştirdiler. Resmi kamudan 
dışlanma pahasına kendi değer-
leriyle var olma konusunda ısrar 
eden tesettürlü kadınlar, tiyatro 
faaliyetleriyle alternatif kamular 

oluşturmayı sürdürdüler.
Aynı yıllarda İstanbul’un va-

roşlarında Anadolu’dan göç eden 
aileler, aceleye getirilmiş beton 
camilerin etrafına yaptıkları der-
me çatma binalarda bir yerleşme 
imkânı arıyorlardı. Milli Genç-
lik Vakfı’nın düzenlediği çeşitli 
programlar için varoşlara gider 
ve bazen evlerde, bazen de salo-
na dönüştürülmüş bir ardiyede 
mahallenin kadınlarıyla konu-
şurdum. Anadolu’dan gelen ka-
dınlar çevre değişikliği ve geçim 
sıkıntısına eklenen yeni hayat 
tarzının zorluklarıyla bunalıyor-
lardı. Yeni çevrede ferah gönül-
le bir hayat sürdürme endişesi, 
dini sembolleri daha bir görünür 
kılmakta aranıyordu. Darbe cun-
tasının ardından bu cuntayı des-
tekleyen medyanın sürekli “irti-
ca” ile suçladığı kitleler, bir araya 
gelip Cami yaptırma dernekleri 
kurdular ve kendi birikimlerini 
ortaya koyarak camiler yaptılar. 

 Bu dönemin şaşırtıcı sem-
ti, Sultanbeyli. Sistemin meşru 
görmediği için yok saydığı semt 
neredeyse otuz yıl boyunca et-
rafındaki çevre yoluna çıkışı ol-
madan, kendi yağıyla kavrularak 
mevcudiyet kazanmayı sürdür-
dü. 

Bir on yıl darbe etkisinde 
yaşanırken sonraki on yıla dü-
şen ise ortamı yeni bir darbeye 
hazırlamak oluyor. 90’ların ilk 

12 Eylül 1980 Darbesi Askerleri
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yarısı olağanüstü zordu, ısmar-
lama siyaset elbisesi topluma dar 
geliyordu artık. Faili meçhuller-
le verilmeye çalışılan nizamın 
mekânları asit kuyuları, ölüm 
tarlaları, yakılan ve terk edilen 
köyler… Aynı dönemlerde vü-
cut geliştirmeye dönük salon-
ların çoğalması rastlantı mıdır 
acaba… Drama yazarı Antonin 
Artaud’un “organsız beden” me-
taforu, kamplarda ve zindanlar-
da tutulan bedenin insana nasıl 
acı duyurmayabileceği üzerine 
düşündürmeyi amaçlamaz mı? 
Peki, nereye kadar vazgeçebilir 
insan, varoluş sebeplerinden… 
Onca el üstünde tutulurken aciz 
düşebilen bedenlerin en acılı 
ölümlerle kaybının sebep ol-
duğu ideoloji korkusu, bedeni 
güçlendirme sendromu halinde 
yansıyordu apolitik kesimlere. 
Kitap ve düşünce acı getiriyordu, 
farklı bir cümle kurmanın bedel-
leri ağır olabilirdi, podyumu ve 
ekranı denemek gerekirdi. Ruh 
güzelliği, mana, amaç, dava, 
diğerkâmlık, mutsuzluk getiren 
sadakat sebepleri sayılıyordu. 
Estetik ameliyatlar da elbette 
artış gösterecekti, bütün fitness 
programlarıyla birlikte. 

***
Bir kamyon, kumarhane pa-

zarlıkları, ara sokaklarda tutul-
muş evlerdeki aşk tuzaklarına 
düşen tarikat şeyhi, düzmece 
şeyhlerin çoraplarının aynasına 
asıldığı arabalar… Dini sembol 
sayılan kılık kıyafete dönük ya-
sağı zirveye taşıyan mekânlar, 
ikna odaları oldu. Kuşkusuz ikna 
odası, statükonun söylemsel fu-
karalığının üniversite desteğine 
rağmen giderilemediği burçlardı. 
Kendi varlığının sınırlarını va-
karla korumanın öyküsüydü, “O 
Geçidin İzleri.” Kamusal kuru-

ma, otobüsten indiğiniz gibi gi-
remezdiniz. Alt geçitler, tüneller, 
duldalar, vapur girdileri, umumi 
tuvaletler, alelacele baş örtmenin 
ve çıkarmanın kabinleriydi. Kimi 
başörtüsünü çıkarınca peruk ta-
kar, kimi ise sıkı bir topuz yapar-
dı. Uzaktan bir bakışla kimsenin 
yargılayamayacağı sınavlardan 
geçmişlerdi. Kim anlatacak on-
ların hikâyelerini… Gerçekte 
lâyıkıyla anlatılamadılar.

İkna olamayan kızlar, olağan 
baskının çığırından çıkması gibi 
bir sonuç ortaya koydu. Refahlı 
belediyelerin başarılarının yanı 
sıra, devingen Anadolu sermaye-
si de çeşitli oligarşileri endişeye 
düşürüyordu ne de olsa. 28 Şu-
bat darbesiyle birlikte kanunsuz-
luğu yücelten süreç, her açıdan 
iflasa sürüklüyordu toplumu. 
Olumsuz gelişmeler ise eğlence 
ve dizi sektörüne yoğunlaşan bir 
makyajla bazen göz ardı ediliyor, 
bazen de görmezden geliniyor-
du. Kuşkusuz futbol her zaman-
kinden farklı bir kabulle benim-
seniyordu kitleler tarafından. 
İdeolojilerin (ve İslâmcılığın da) 
emperyalizmin kitleleri uyutan 
silahı olarak tanımladığı futbol, 
ateşli taraftarlıklarla geliyordu 
gündeme. Avrupa bu şekilde 
sesimizi duyabilir miydi? Ku-
sursuz Piknik kitabında yer alan 
“Sedef’e Benzemek” başlığını ta-
şıyan öyküm, genç kuşaklardaki 
futbol ilgisi üzerine bir anlama 
çabasıyla oluşmuştu.

 Kitleler tüketim ideolojisinin 
propagandasını yaptığı şekilde 
“hayat tarzı” dergilerinin içerdi-
ği sahip olmakla ilişkili mutlu-
luk sebeplerine inandırılırken, 
direnme sebebi sayılan dini tez-
kiye bazen dar cemaatçilikle, 
bazen köylülükle suçlanmaktay-
dı. 1990’ların başlarından itiba-
ren toplumu kuşatmaya başla-

mıştı, eşya değiştirme furyası. 
Carrefor’un ilk şubesi 1993’te, 
İçerenköy’de açıldı. Alman Ba-
uhaus firması Türkiye pazarına 
1995’te girdi, 2003 yılından iti-
baren ise her yıl iki mağaza açma 
planına sahipti. İsviçreli tanın-
mış modernist okulun adını 
kullanan firmanın şubelerinde, 
ev, atölye ve bahçeyi ilgilendiren 
her türlü eşya ve malzemeyi bul-
mak olası. İsveç kökenli ulusla-
rarası mobilya mağazası IKEA ise 
2005’te Ümraniye’de açıldı. Ah-
met Murat, “Ikea, bizi kişisel ge-
liştir, bizi barıştır kendimizden” 
diye yazacaktı yıllar sonra, “Ikea” 
başlıklı şiirinde. Şehir hayatında 
öne sürülen döşeme kolaylığı, 
standartlara dayalı üslubu telkin 
ederken kişisel zevklere has ya-
ratıcılığı ve özgünlüğü elimizden 
almıyor mu… Küreselleşmenin 
vaat ettiği “tüketim, yenilik ve 
güvenlik” gibi hedefler panolar 
ve vitrinlerle, kredi kartları ve 
kıskıvrak yakalarken, başka tür-
lü bir hayat tarzı üzerine fikir yü-
rütmeyi bir fanteziye dönüştü-
rüyor. Akla, Thatcher’ın siyaset 
ve ekonomide aşırı müdahaleci 
neoliberalizmini açıklarken sarf 
ettiği cümle geliyor: “Alternatifi 
yoktur.”

Bildiğimizi sandığımız her 
şeyi unutmamızı gerektiren bir 
cümleydi, bizi 24 Şubat karar-
ları ile 2000’lerin sarsıcı krizleri 
arasında sıkıştıran. Madem alter-
natifi yok, uyum göstermekten 
nasıl kaçınabiliriz? Maneviyat 
arayışı için ise, yaşasın “new age” 
ile özetlenen alternatif ruhsal/
mistik çatılar… Güya hikmetli 
sözlerin “aşk” kelimesi tutuş-
turularak dolaşıma sokulduğu 
zamanların gözde mekânlarının 
AVM’ler olması bunca yıl geri-
den baktığımızda hiç tutarsız 
gelmiyor.



83

 Umran • Ekim 2016

  AKLIMA DÜŞEN DARBE MEKÂNLARI 

Türkiye’nin ilk AVM’si Gal-
leria, 1988 yılında Turgut Özal 
tarafından açılmıştı. 1995 yılın-
da, otel, rezidans ve ofis bina-
ları içerecek şekilde bir sokak 
AVM’sine dönüştürülmek üzere 
yıkıldı. Kentlileşmenin anahtarı 
ise adeta küreselleşmenin telkin 
ettiği tüketim çarkının markaları 
olabilirdi. Öyle ama bir de “gü-
venlik” vaadi vardı. Elbette iro-
nik geliyor şimdi geriye dönüp 
bakınca: Deniz kumuyla yapılan 
siteler, çürük çarık apartman-
lar 17 Ağustos 1999’da Gölcük 
merkezli olarak gerçekleşen 
Richter ölçeğine göre 7,5 Mw 
büyüklüğündeki depremde un 
ufak oldu. 

Binlerce cana mal olan dep-
remi bebek ayakkabıları ve çer-
çeveli fotoğrafların taştığı acıklı 
enkazlarla hatırlıyoruz bugün. 
Bir grup arkadaşımla İzmit’e 
yardım götürdüğümüz gün, 
Kiyarüstemi’nin Hayat Devam 
Ediyor filmini hatırlatan sahne-
ler çıkmıştı karşımıza. Ortadan 
dikey olarak bıçak gibi kesilmiş, 
kaykılan bir cephesi üzerine ya-
tarak yeni bir biçim kazanmış 
siteler, bazen de antik yerleşim 
buluntularını hatırlatacak şekil-
de bir sıkışmayla düzlenmişti. 
Ölüm ve hayat, yıkım ve yeni-
den inşa çabası, yas ve neşe ara-
yışı bir arada yaşanıyordu, kimi-
si neredeyse çöktüğü halde hâlâ 
kullanılan binalarda. 

Sıhhileştirme, aynılaştırma; 
bu dönemin 2000’lere yansıyan 
ve küreselleşmeden güç alan, 
inşaat sektörünün hevesleriyle 
de yayılan, şehrin kendine özgü 
karmaşasına el koyma eğilimi-
nin üslubu. Işıl ışıl siteler, top-
lu konutlar, birbirine benzeyen 
mahalleler, şehrin merkezinde 
bulunan genel uyumu aksattığı 

düşünülen kesimlerin yaşadığı 
mahallelerin tasfiyesi, ilk plaza 
örnekleri… İnşaat piyasasının 
ayrıştırmaya dayalı siyasetine ve 
siyasetin de kutuplaştırma tema-
yülüne karşılık toplumun arayı-
şı, kaynaşmaya ve sürekliliği ko-
rumaya yönelik oldu hep. 

15 Temmuz Darbesi, halkın 
meydanlarda ve siyasi termino-
lojide eksik kalanı tamamlama-
sı olarak da tarif edilebilir. Bir 
ilk gerçekleşti: Metin duruşuyla 
darbenin akamete uğramasında 
büyük rol oynayan Cumhur-
başkanı Erdoğan henüz bunu 
söylemeden, kitleler meydanlara 
akmaya başladı. Güç gösterisine 
kalkanın, cinayeti göze alanın 
haklı olmadığına inanan genç-
ler tankları ele geçirdi, çarşaflı 
kadınlar yanlarında başı açık 
kadınlarla kamyon sürerek dire-
nişe katıldı. Her kesimden insan 
bu kötülük dolu saldırıyı etkisiz 
kılmak için el ele verdi. Geçmiş 
darbelerin hepsinden farklı ola-
rak meydanlar halka açıldı. Kit-
leler Marmaray’ın, metronun, 
metrobüsün çalışma düzenini 
kendi amaçlarına uydurdular. 
Kamusal alan yasağının psiko-
lojik bariyerlerinin de aşıldığı 
bir darbe girişimi veya işgal de-
nemesiydi karşı çıkılan. Doksan 
yılı aşan bir süre boyunca maruz 

bırakıldığı ve süreç içinde tesis 
edilen alternatif kamuların sağla-
dığı nefesle nispeten kurtulduğu 
“agorafobi”den geriye kalanları 
da, şehitler verdiği zifiri karanlık 
geceye koşusunda üzerinden attı 
İslâmî duyarlık sahibi insanlar.

Mahiyet olarak bütün darbe-
lerden farklıydı 15 Temmuz’da 
yaşanan; darbeciler sivillere 
ateş açtı, tanklarla ezdi önlerine 
çıkanları, TBMM’ye F-16’dan 
bombalar atıldı, Marmaris’te 
Cumhurbaşkanı’nın kaldığı ote-
le, ayrılmasından bir saat sonra 
bombalar yağdırıldı. Boğaziçi 
Köprüsü’nü tanklarla kapat-
tıkları sırada kendilerine engel 
olmaya çalışan halkı kurşun 
yağmuruna tutan darbeci asker-
ler arasında bulunan rütbeli bir 
subay, Anadolu Avrupa geçişin-
deki kulede bulunan asansörü 
kullanıp yukarı çıktı ve buradan, 
“keskin nişancı” tüfeğiyle halka 
ateş açmayı sürdürdü. Buna kar-
şılık halk silahsız, çıplak ellerle 
meydanlara dökülerek, tankla-
rın altında ezilme pahasına dar-
beyi geri püskürttü. Ayrışmaya 
dayalı projeler çatladı, kırıldı, 
dağıldı. Bundan sonra ne olur-
sa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, 
15 Temmuz’dan bu yana gelişen 
dayanışma bütün haysiyetiyle ta-
rihe geçti. 

Yenikapı Mitingi 7 Ağustos 2016
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  1960-1980 ARASI İSLÂMCI DERGİLERİN SERENCAMI 

H iç kuşkusuz bir toplumun düşünce hayatı, felse-
fi birikimi, İslâmcılık serüveni, ekonomik ve siya-

sal tartışmaları, dergilerle iç içe girmiştir. Bu anlamda 
dergiler herhangi bir tarihsel kesitin düşünsel biriki-
mi hakkında bilgi elde etmek istendiğinde başvuru-
lacak en önemli kaynaklardır. Özellikle Tanzimat’tan 
beri modern Türk düşünce tarihi üzerine yapılacak 
araştırma kaçınılmaz olarak bizi dergilerin eşiğine bı-
rakacaktır. Batıcılık, Türkçülük ve İslâmcılık başta ol-
mak üzere bütün fikir akımları dergiler etrafında ha-
yat bulmuştur. Bu anlamda Cemil Meriç’in dergileri 
“hür tefekkürün kaleleri” olarak görmesi anlamsız de-
ğildir. Bu yüzden incelenen dönem hakkında yeter-
li bir araştırma yapabilmek için yayınlanan dergileri 
analiz etmek gerekir. Öyle görülüyor ki, İslâmcılığın 
serüveni de bir anlamda dergilerin serüveni ile iç içe 
girmiştir. Bu yüzden 1960-1980 arasında, diğer dü-
şünce akımlarında olduğu gibi İslâmcılığın etrafında 
yaşanan tartışmalar dergiler tarafından yürütülmüş-
tür.

Kuşkusuz belirli bir tarihsel kesit ölçüt olarak 
alındığında, sadece o zaman dilimine bağlı kalmak 
imkansızdır. Çünkü daha önceden doğan ama söz 
konusu döneme de damgasını vurmuş dergiler oldu-
ğu gibi, söz konusu dönemde doğan ama o dönemin 
sona erdiği tarihten sonra da hayatını devam ettiren 
dergiler de vardır. Bu yüzden ister istemez 1960- 80 
arası İslâmcı yayınları izlerken önceki ve sonraki dö-
nemlere atıf yapılacaktır. 

Editörlüğünü Vahdettin Işık, Ahmet Köroğlu ve 
Yusuf Enes Sezgin’in yaptığı ve Ahmet Köroğlu, Nec-
det Subaşı, Asım Öz, Mahmut Hakkı Akın, Mustafa 
Oğuzhan Çolak, Yunus Emre Özsaray, İlhan Sadıkoğ-
lu, Şerife Nihal Zeybek, Ayşen Baylak, Alperen Gen-
çosmanoğlu, Ahmet Karakaya, Alev Erkilet, Mustafa 
Aydın, Serkan Yorgancılar, Ertuğrul Zengin, Meh-

met Erken, Kamil Yeşil, Tuba Aydın ve Fatih Kubur 
gibi yazarlar dönemin en güçlü dergileri olan Büyük 
Doğu, Diriliş, Edebiyat Dergisi, Mavera, İslâm, Hilal, 
İhlas, Zülfikar, Yeniden Milli Mücadele, Çatı, Akıncı-
lar, Akıncı Güç, Milli Gençlik Dergisi, Düşünce, Şura, 
Tevhit, Hakses, Tohum ve İslâm Medeniyeti dergileri-
ni incelemektedirler.

İslâmcılık, Siyasi Zemin ve Dergiler

Hiç kuşkusuz süreli yayın olan dergiler, yayınlan-
maya başladıktan itibaren içinde doğup büyüdükleri 
sosyal ve siyasal gelişmelerden etkilenirler. Bundan 
dolayı 1960-1980 arası yayın yapan dergiler de, dö-
nemin siyasal şartlarından etkilenmesi doğaldır. Kuş-
kusuz dönemin en belirgin siyasal atmosferi, 10 yıl-
lık Demokrat Parti döneminin arkasından gelen 27 
Mayıs askeri darbesidir. Öyle görülüyor ki, dönemin 
bütün siyasal gelişmeleri 27 Mayıs darbesiyle doğru-
dan veya dolaylı olarak ilgilidirler. Diğer yandan 27 
Mayıs darbesini yapanların kendi içindeki çekişme-
leri dönemin önemli siyasal olaylarından biri olarak 
karşımıza çıkar. 1960 darbesinin kurumsallaştırdığı 
vesayet geleneği darbeler zinciri oluşturmuş buna 
bağlı olarak 1960-80 aralığına iki doğrudan darbe 
bir de muhtıra sığmıştır. Dönemin bir diğer önemli 
sorunu da Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’a dönük Askeri 
harekettir. Kuşkusuz dönemin diğer özelliği gençli-
ğin radikalleşmesi ve silahlı sokak eylemlerinin ül-
kenin gündemine gelmesidir.

Türkiye’de İslâmcılık üzerine yapılan çalışmalar-
da İslâmcılık genellikle Sebilürreşat  ve  Sırat-ı Müs-
takim  gibi dergilerle ilişkilendirilmesi, İslâmcılığın 
dergilerle olan bağlantılarını ortaya koyar. “İslâmcılık 
düşüncesinin Türkiye’de II. Meşruiyet döneminde 
kendi tartışmalarına ev sahipliği yapan dergilerle be-

Yusuf YAVUZYILMAZ

1960-1980 Arası 
İslâmcı Dergilerin 
Serencamı
Türkiye’deki İslâmcılık düşüncesi, bir anlamda İslâmcı dergilerin 
mücadelesidir. Çünkü farklı anlayışlar genellikle dergi ve gazeteler 
yoluyla fikirlerini dillendirmiş ve halka ulaşmaya çabalamışlardır. 
1960-1980 Arası İslâmcı Dergiler adlı, eser, İslâmcılığın 
serüvenini izlemek isteyenler için temel bir başvuru kaynağıdır.
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raber belirginleştiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde sa-
dece İslâmcılık düşüncesi değil, dönemin yaygın dü-
şünceleri Türkçülük ve Batıcılık da dergiler vasıtasıyla 
daha iyi bir şekilde ifade edilme imkânı bulunmuş-
tur.” (1960- 1980 Arası İslâmcı Dergiler, Edt: Vah-
dettin Işık,Ahmet Köroğlu, Yusuf Enes Sezgin, Nobel 
Yayınevi s.7). Ahmet Köroğlu’na göre İslâmî dergici-
lik, Cumhuriyet döneminde 1940’lı yıllara kadar “İçe 
kapanma ve bekleyiş dönemi”, 1940-60 arası “ Geçiş 
dönemi, 1960 sonrası ise “Yeniden İnşa Dönemi”dir. 
Hiç kuşkusuz bu dönemler ,ülkenin içinde bulundu-
ğu siyasal atmosferin eseridir. 

Cumhuriyet Dönemi İslâmî yayıncılıkta, cemaat 
ve tarikatların dergicilik serüveni, yeni ve beklenen 
bir nesil yetiştirme çabaları olarak öne çıkmıştır. Sü-
reçte bir kısım İslâmcı dergiler siyasetle iç içe girmiş 
bir kısmı da sistem karşıtı radikal bir kulvara sürük-
lenmiştir. 

İslâmcılığı dergiler üzerinden düşünmek ne kadar 
isabetlidir sorusu önemlidir. “Tüm bu benzer ve fark-
lı dergilere baktığımızda Türkiye’de İslâmcılık dü-
şüncesinin geçmişinin analiz edilmesi ve ufkunun çi-
zilmesi konusunda dergilerin özel bir önemi olduğu 
gerçeği tekrar karşımıza çıkmaktadır.”(s. 39)

1960-80 arası İslâmcı dergileri incelerken önceki 
dönemi de ihmal etmemek gerekir. Necdet Subaşı’ya 
göre “Modern Cumhuriyet’te 1960’a kadar ki dini ya-
yınlar duygusal eğilim, siyasal yönelim, metinsel bağ-
lam, içerik ve entelektüel donanım açısından ele alın-
dığında bunların, gerçekte tek parti ve çok parti dö-
nemlerinin kendine has koşullarını içselleştirdikleri 
görülmektedir.” Bu durum beklenmedik bir şey de-
ğildir. Bu dönemlere damgasını vuran Kemalizm’in 
İslâmcıların hedeflerine ket vurma ve engellemeye 
dönük siyasetidir. Bu siyaset tarzı İslâmcılar arasında 
önemli bir konu başlığı olarak sürekli bir şekilde gün-
demde kalmıştır. 

Asım Öz’e göre “Şüphesiz 1960 sonrası 
İslâmcılığını anlamanın ön şartı, İslâmcı dergilerin 
hikâyesini anlamaktan geçer. Ancak 1960 sonrasın-
da, İslâmcı dergi dünyasının aktörlerinin kimlerden 
oluştuğunu, burada hangi tartışmaların yürütüldüğü-
nü kavramak için her şartta birtakım yapısal dönü-
şümlere dikkat kesilmek gerekmektedir.”(s. 78) Kuş-
kusuz İslâmcı dergiler yeni fikirler ortaya çıkarmak 
için ortaya çıkmıştır. Bu dönemde İslâmî dergiciliği 
etkileyen dış faktör, İslâm dünyasının diğer havzala-
rında ortaya çıkan düşüncelerin tercümeler yoluyla 
gündeme girmesidir. İç faktör ise 1960 darbesi son-
rası ortaya çıkan ve vesayeti kurumsallaştıran siyasal 
ortamdır. 

Vahdettin Işık’a göre “İslâmcı proje varlığını iki 
ana unsur üzerine kurmuştur. Bu unsurlardan biri ‘ iç 

bünyedeki zaafları anlamlandırma ve tamir etmenin 
gerekliliğine olan inanç’, diğeri ise ‘Batı saldırganlığı-
na karşı olmayı esas alan emperyalizm karşıtlığı’dır. 

1960-1980 tarihleri arası İslâmcı dergilerde ele 
alınan konular şöyle özetlenebilir:
1- İslâm’ın kaynaklarına dönüş
2- Komünizm karşıtlığına vurgu
3- Antiemperyalist tutum
4- İslâm dünyasının potansiyelini harekete geçirme
5- Tek Parti dönemine karşı eleştirel duruş
6- Türkiye eksenli bir İslâmî anlayışın üretilmesi
7- İslâm medeniyeti üzerine akademik araştırmalar
8- İmam-Hatiplerin sorunlarını dile getirme

Büyük Doğu’dan Mavera’ya

1960-1980 arasında İslâmcı sayılabilecek edebi-
yat, dini ve siyasal dergiler ve temel düşünceleri şöy-
le özetlenebilir. 

Büyük Doğu: Necip Fazıl Kısakürek’in ismiyle öz-
deşleşen dergi, Tek Parti Döneminin bütün şiddetiyle 
sürdüğü yıllarda kurulmuş, Tek Parti karşıtlığı değiş-
mez mücadele alanı olmuş, dönemin dindarlarının 
karşılaştığı sorunları dert edinmiş bir mücadelenin 
eseridir. 1943 yılında çıkmaya başlayan dergi, İslâm 
ve Müslümanların yoğun baskı altında oldukları bir 
dönemde önemli bir işlev üstlenmiştir. DP, dönemin-
de nispi bir rahatlama yaşandığı ortamda bile Ne-
cip Fazıl hakkında tutuklamalar ve baskılar devam 
etmiştir. Necip Fazıl komünizm ve Sovyetler Birliği 
karşıtı bir siyasal anlayışı savunmuştur. Bu yüzden 
İslâm sosyalizmi gibi akımlara şiddetle karşıdır. Ne-
cip Fazıl 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’yi etkile-
meye başlayan İbn Teymiye,Vahhabilik ve Abduh-
Afgani çizgisini şiddetle eleştirmiştir. Buna paralel 
olarak Türkiye İslâmcılığını derinden etkileyen Sey-
yid Kutub,Mevdudi gibi isimlere ve Hamidullah gibi 
araştırmacıları sert bir biçimde eleştirmiştir. Ayrıca 
kendi döneminde içerideki şekilci dindarlığı da “ham 
softa kaba yobaz” kavramsallaştırmasıyla eleştir-
miştir. Necip Fazıl aslında eklektik bir düşünürdür. 
“Necip Fazıl düşüncesinde Türkiye’de sağ siyasetin 
üç ana unsuru olan milliyetçilik, muhafazakârlık ve 
İslâmcılık bir arada bulunmaktadır” (s. 192). Necip 
Fazıl İran Devrimi ile başlayan İslâmî anlayışa ve 
ümmetçi arayışlara karşı tasavvuf temelinde yerli bir 
İslâm anlayışını savunmuştur. Büyük Doğu Dergisi, 
siyasal anlamda yayın yaptığı süre boyunca CHP kar-
şıtlığından asla taviz vermemiştir. AP kurulmasından 
itibaren bu partiyi destekleyen Necip Fazıl daha son-
ra MNP kurulmasını heyecanla karşılamış, ancak bu 
partinin CHP ile koalisyon yapması sonucunda eleşti-
riye başlamış, daha sonra MHP’yi desteklemiş, MSP ve 
lideri Erbakan’a karşı acımasız bir eleştiri kampanyası 
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yürütmüştür. Necip Fazıl siyasal anlamda komünizm 
karşıtlığının olduğu her platformu desteklemiştir. “ 
Yazılarda ve illüstrasyonlarda görünen komünizme 
dair derin tehdit algısı dikkat çekicidir. Dönemin şart-
ları göz önüne alındığında dışarıda Sovyet Rusya’nın 
etkisi, içerideyse Cumhuriyet rejiminin din üzerinde 
oluşturduğu baskının İslâmcı bir dergi olan Büyük 
Doğu’nun yayın politikasını etkilemesi genel tabloyu 
yorumlarken ihmal edilmemelidir.” (s. 227)

Diriliş: Dergi, kurucusu ve en önemli yazarı Se-
zai Karakoç ismiyle bütünleşmiştir. 1960-1992 yılları 
arasında kesintilerle çıkmış bir dergidir Diriliş. Sezai 
Karakoç’un en önemli özelliklerinden biri, tarihteki 
parçacı anlayışlara iltifat etmemesidir. Onun anlayı-
şında metafizikle örülmüş bütünsel bir tarih anlayışı 
baskındır. Tarihin belirleyici gücü ilk insanla ortaya 
çıkan ve Peygamberler tarafından temsil edilen, Hz. 
Muhammed ile kemal noktasına erişen bir ülküdür. 
Sezai Karakoç bu anlayışı “diriliş” adı altında kavram-
sallaştırır. Bu kavramsallaştırma aslında bir medeni-
yet tasavvurudur. Tarih ilk insanla başlayan hakikate 
karşı çıkanlarla hakikati temsil edenlerin sürekli sa-
vaşıdır. “Sezai Karakoç, Tanzimat sonrasında ortaya 
çıkan parçalı tarih telakkilerine ve Türk tarih tezi’nin 
iddialarına karşı bir hakikat medeniyeti ve hakikat 
tarihi tezi geliştirmiştir. Bu teze göre insanlığın yara-
tılışından itibaren ortaya çıkan ne varsa İslâm mede-
niyet tarihine dâhildir.” (s. 240). Medeniyet temelde 
tektir ve bugüne kadar gelmiştir. İşte Diriliş tezi tarih 
ve medeniyet perspektifinde İslâm’ı yeniden ortaya 
koymaktır. 

Nuri Pakdil önderliğinde 1969-1984 arası çıkan 
Edebiyat dergisi, İslâmcı anlayışın çeşitli kalemleri-
ne yer veren edebiyat dergisidir. Yerli düşünceyi öne 
çıkaran Edebiyat dergisi aynı zamanda sosyal konu-
ları da işlemiştir. Derginin çıkış yazısında ülkemiz-
de Edebiyatın batılılaşma ile birlikte yabancılaştığı-
nı, yerli düşünceden uzaklaşarak koptuğunu belir-
ten Nuri Pakdil, bu anlayışa karşı yerli bir Edebiya-
tın imkânlarını aramıştır. Derginin ilkeli bir yönü de 
herhangi bir ekonomik desteğe dayanmamış olması-
dır. Edebiyat dergisi edebiyattaki başkalaşmaya karşı 
yerli düşüncenin imkânlarını yoklayan iradenin 60’lı 
yıllardaki karşılığıdır. Dergi, yüzeysel politik anlayış-
lar yerine köktenci bir yaklaşımla konuları ele almak 
eğilimindedir. Derginin önemli bir özelliği de Orta-
doğu, Afrika ve Arap ülkelerindeki edebiyat ürünleri-
ni tanıtmış olmasıdır. Edebiyat dergisi çok sayıda ede-
biyatçının yetişmesine kaynaklık eden bir okul işlevi 
de görmüştür. 

Mavera dergisi Cahit Zarifoğlu’nun bir şiirinde 
kullandığı “Yedi Güzel Adam” tarafından kurulan bir 
edebiyat düşünce dergisidir. Mavera dergisi bir kişi-

ye bağımlı bir dergi değildir. Dergiye ‘mavera’ ismi 
Rasim Özdenören tarafından önerilmiştir. Mavera 
adı tüm bilgileri akılla temellendiren Batı uygarlığı-
na karşı, bütün insan bilgilerinin kaynağında Allah’ın 
olduğuna işaret eder. Mavera, yayın hayatı boyunca 
Allah rızasını hep en önde tutmuş ve bunu derginin 
genel ilkesi haline getirmiştir. Dergi kaliteli ve İslâmî 
duruşu hedef alan edebiyat ürünleri vermeyi hedef-
lemiştir. Mavera, çeşitli özel sayılar da çıkarmış, o 
dönemlerde oldukça gündemde olan Afganistan ciha-
dına da duyarlı bir yayın yapmıştır. “Mavera dergisi, 
İslâmî duyarlılığı elden bırakmadan kaleme alınmış, 
sanatsal özellikleri haiz edebi ürünleriyle öne çıkmış-
tır. Bu bağlamda Müslüman edebiyatçıların kendini 
ifade etmek imkânı bulamadığı Cumhuriyet dönemi 
edebiyatında, önemli bir basamak olmuştur.” (s. 271) 
Mavera sadece edebiyatla yetinmeyerek dünyada ve 
ülkemizde gelişen siyasal olayların analizine de yer 
vermiştir. Dergide şiirden hikâyeye kadar edebiyatın 
çeşitli alanlarında ürünler yayınlanmıştır. “Mavera, 
gerekli gördüğü durumlarda tepkisini dile getirmek-
ten çekinmeyen, okuyucusuyla kaynaşmış, kaliteli 
edebiyat ve düşünsel ürünlere sayfalarında yer ayıran 
bir dergi olmuştur. Yazar ve şairlerinin dini duyarlı-
lıkları, derginin genel havasında daima hissedilmiştir. 
“(s. 273)

İslâm’dan İslâm Medeniyetine

İslâm: 1956 yılında yayına başlayan İslâm dergisi 
1965 yılına kadar kendine özgü bir çizgide yayınlan-
maya devam etmiştir. Dergi daha sonra 1976 yılında 
bir yıl süreyle yayınlanmış ve yayın hayatına son ver-
miştir. Dergi her sayısında klasik İslâm ilimlerine yer 
vermiştir. Bunların yanında İslâm sanatı, İslâm tarihi 
gibi konular hakkında makaleler yayınlanmış ve kitap 
yayıncılığı da yapmıştır. Dergi genel anlamda İslâm 
coğrafyası ile yakından ilgilenmiştir. En fazla ilgileni-
len coğrafyalar ise Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da 
yaşayan Müslüman azınlıkların olduğu bölgeler; Av-
rupa, Ortadoğu ve Asya ekseninde çoğunluğu Müslü-
man olan bölgeler; Hicaz ve Kıbrıs bölgeleridir. Dergi-
de komünizm ve sosyalizm konuları da sıklıkla işlen-
miştir. İslâm mecmuası yayınlarında dört temel konu-
yu öne çıkararak ele almıştır. “İlk olarak İslâm mec-
muasında nüfusu yoğun olarak Müslüman olan coğ-
rafyalara atfında Pakistan en çok ilgiyi gören coğraf-
ya olarak öne çıkmaktadır. İkinci olarak sınırlı da olsa 
pek çok bölgeye değinilirken coğrafi ve tarihi olarak 
en yakın olmasına rağmen Bilad-i Şam denilen böl-
geye hemen hemen hiç değinilmemiştir ve İsrail üstü 
örtülü de olsa tanınmış görünmektedir. Üçüncü ola-
rak Hicaz ulus devlet yapılanmasından bağımsız ola-
rak İslâm mecmuasının zihin dünyasında ayrı bir 
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coğrafi varlığa sahiptir. Dördüncü olarak Kıbrıs milli-
yetçi hassasiyetlere eşlik eden dini hassasiyetlerle mil-
li bir dava olarak savunulmakta ve geniş gündem bul-
maktadır. Son olarak ise İslâm dünyası dışında kalan 
coğrafyaların soğuk savaş parametrelerine paralel şe-
kilde, Sovyetler Birliği ve kurucu ideolojisini İslâm ve 
Müslümanlar için en büyük tehdit olarak gören algıy-
la “kötü öteki”-“kötünün iyisi öteki” ayırımı yapıldığı 
hissedilmektedir.”(s. 290)

Hilal dergisi bir dönem Nurculuğun önde ge-
len temsilcilerinden Salih Özcan’ın kurduğu ve yö-
nettiği bir dergidir. 1958 yılında yayınlanmaya baş-
layan Hilal dergisi 1993 yılında kapanmıştır. Poziti-
vist modernleşmenin ağırlıklı olarak hüküm sürdü-
ğü Türk üniversitelerinde İslâmî ağırlıklı düşünenler 
dergide kendine yer bulmuştur. Savunmacı bir ref-
leksle İslâm’ın ilim dini olduğu tezi sıklıkla dillendi-
rilir. Hilal dergisi Türkiye’de çok önemli ve geniş bir 
yazar kadrosuna sahiptir. Dergi, Nur talebelerine uy-
gulanan baskı ve şiddeti hemen her sayısında günde-
me getirmiş, Said Nursi’nin davaları ve ona yöneltilen 
suçlamalara cevaplar verilmiştir. Derginin sahibi Salih 
Özcan’ın şahsi dostluklarının da etkili olduğu, İslâm 
ülkelerinden çok yönlü bir çeviri faaliyetine girişil-
miştir. Mevdudi, Nedvi, İkbal, Hamidullah, Seyyid 
Kutub, Hasan el-Benna gibi İslâm alimlerinden yapı-
lan çeviriler İslâmcılık düşüncesine katkı yapmıştır. 
Dergide ayrıca Cezayir ve İsrail konuları sıklıkla iş-
lenir. Ayrıca Salih Özcan’ın yurt dışı seyahatlerinden 
elde ettiği izlenimler dergide yayınlanarak diğer İslâm 
coğrafyalarından haberdar olunur. 

İhlas, Zülfikar ve Uhuvvet gazeteleri Said 
Nursi’nin vefatından sonra İslâmî yayıncılığın ol-
dukça sınırlı olduğu 60’lı yılların ilk yarısında Nur 
talebelerinin gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde çı-
kan ve büyük ilgiyle karşılanmış gazetelerdir. Gaze-
telerin yayın faaliyetlerinin merkez noktası Risaleler-
dir. “…ele aldıkları konular bakımından İhlas, Zülfi-
kar ve Uhuvvet gazetelerinin öncelikli hedefi Anado-
lu halkını Risale-i Nurların neşri yoluyla muzır dü-
şüncelerin şerrinden korumaktır ve yapılan bu iman 
hizmetinin siyasete alet edilmemesine özel bir dikkat 
gösterilmektedir.”(s. 324)

Yeniden Milli Mücadele: 1968-1978 yılları arası 
etkin bir yayın faaliyetine giren Mücadele Birliği te-
melde kendini sağ olarak tanımlayan siyasi kültürel 
bir harekettir. Mücadele Birliği, içeriden zaafa uğratıl-
mış toplumun millet ideolojisi etrafında bütünleşme-
sini hedefler. Mücadele ötekine karşı fiili çatışmayı da 
içine alır. Milli Mücadeleye atıf yapılarak çıkardıkla-
rı dergiye Yeniden Milli Mücadele adını vermişlerdir. 
Osmanlı devletinin gerileyip çökmesi sonucu verilen 
mücadelenin devamı olarak; Yahudilik, Hıristiyanlık 

ve Komünizm karşısında saldırıya maruz kalan halkı-
mızı kurtarmak için yeniden milli mücadele kavram-
sallaştırılmıştır. Yeniden Milli Mücadelecilerin savun-
duğu milli İslâmilik kavramı kuşkusuz, MHP tipi mil-
liyetçilikten farklıdır.  Mücadele Birliği, diğer İslâm 
coğrafyalarında kurulan İhvan gibi İslâmî kuruluşlara 
karşı daha milli çizgide bir paradigmaya sahiptir. Mü-
cadele Birliği, Yeniden Milli Mücadele, Pınar, İlim Kül-
tür ve Sanatta Gerçek dergileri ile Bayrak gazetesi ya-
yınlamıştır. Yeniden Milli Mücadele dergisinin en dik-
kat çeken özelliği halk için ciddi bir mücadele zemi-
ni hazırlamaktır. Dergi “İlmi sağ” ve İnkılap ilmi” kav-
ramları üzerinde durmuştur. Dergide yayınlanan ma-
kalelerde İlmi sağ “Sadece sola karşı bir protesto ha-
reketi olarak değil, bizzat milletin ideolojik yapısının 
ilimleşmesi ve hareketlenmesi” (s. 352) olarak tanım-
lanıyordu. İdeolojiler ancak karşı ideolojilerle yıkıla-
bileceğinden sol ideolojiler de ancak sağ ideolojiyle 
yıkılabilir anlayışını ilke edinmiştir. Öyle görülüyor 
ki, ilmi sağ kavramsallaştırması, sola karşı bir müca-
dele aracı olarak düşünülmüştür. İnkılap ilmi ise top-
lumun dönüştürülmesi için yöntemi ifade etmektedir. 
Yeniden Milli Mücadele hareketi, antikomünist, anti-
kapitalist, antisiyonist, milli değerler ve İslâm inan-
cına değer veren bir harekettir. Burada milli kelime-
si İslâmcılık anlamında kullanılmaktaydı. Milli Müca-
delecilerin amacı yeniden bir milli devlet kurmaktır. 
Ancak şunu belirtmek gerekir ki, yeniden Milli Mü-
cadeleciler doğrudan İslâmî bir söylem geliştirme-
mişlerdir. Sağcı, milli bir hareket olarak bir tür mil-
li İslâmcılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çatı ve Milli Gençlik dergileri, MTTB tarafın-
dan çıkarılan dergilerdir. Milli Gençlik dergisi döne-
min İslâmcı kalemlerinin yazdığı bir dergidir. Çatı 
ise lise öğrencilerine dönük çıkarılmıştır. Milli Genç-
lik İslâmî bir çizgide yayın yapan ve komünizmi en 
büyük düşman ilan eden bir yayın anlayışına sahip-
tir. “Milli Gençlik dergisi MTTB’nin süreli yayın or-
ganıdır. MTTB gençliğinin fikirlerini ve söylemlerini 
hem kendi teşkilatlarına hem de kamuoyuna aktar-
mak amacıyla çıkarılan bir dergidir.”(s.375)

Akıncılar ve Akıncı Güç dergileri: Akıncı Güç der-
gisi Akıncı hareketin düşüncelerini aktardığı ve teori-
sini oluşturduğu yayın organıdır. “Salih Mirzabeyoğlu 
ve Hüsnü Kılıç’ın önderlik ettiği ‘Akıncı Güç’ün Bü-
yük Doğu fikriyatına referansla İslâmcı hareketin me-
todolojisini tutarlı bir şekilde metne döktüklerini ka-
bul etmek gerekir. Akıncılar ise hiçbir zaman bu şe-
kilde bir iddia ile yola çıkmamıştır. “(s. 396) Akıncı-
lar dergisi dönemde etkili olan şiddet sarmalı içine 
girmeyi kesin bir dille reddetmiştir. Davranış biçimi 
olarak tebliği benimsemişlerdir.
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Düşünce dergisi 70’li yılların ikinci yarısında ya-
yınlanan(1976-1979) İslâmî entelektüel bir dergidir. 
Asıl etkisi ise 1980 darbesi ertesinde gerçekleşecektir. 
Düşünce dergisinin en etkili yazarı sonraları Medine 
Vesikası tartışmaları çerçevesinde gündeme gelen Ali 
Bulaç’tır. Düşünce dergisine paralel olarak Düşün-
ce Yayınları kurulmuştur. Yayınevi iç ve dış İslâmî 
birikimi, özellikle de İran birikimini aktarmaya ça-
lışmıştır. Çeviri eserler arasında İranlı sosyolog Ali 
Şeriati’nin ağırlığı göze çarpmaktadır. Düşünce der-
gisi sağ muhafazakâr düşünceden kendini ayırmış 
ve İslâmcı tanımlamasıyla yayın yapmıştır. Dergi sağ 
muhafazakârlıktan ayrı tanımlanan İslâmcılık konu-
sunda büyük katkı yapmıştır.

Şura-Tevhit-Hicret gazeteleri: Bu gazeteler aslında 
İslâmî tavrın radikalleşmesini işaret eder. Bu gazete-
lerin ilk özelliği illegal olarak izin alınmadan çıkarı-
lıyor olmalarıdır. Buna karşın kırk binlere varan satış 
seviyesine ulaşmışlardır. Dergilerde İslâm devleti ve 
demokrasi tartışmaları, genellikle demokrasiye yö-
nelik eleştiriler ekseninde yapılmıştır. İran devrimi-
ni etkisiyle gündeme gelen hilafet tartışmaları, vatan 
kavramının yeniden tanımlanmasına dönük çabalar, 
İran İslâm Devriminden etkilenme ve değerlendirme-
ler, Partileşme ve MSP hakkında değerlendirmeler, 
Pakistan’a destek, laikliğe dönük eleştiriler, kadın 
hakkında radikal değerlendirmeler, eğitim sistemi ve 
Risale-i Nur hakkında eleştiriler, Atatürkçülük, Ma-
sonluk ve masonlarla mücadele gibi konular dergide 
yer bulmuştur. “Şura, Tevhit ve Hicret gazetelerinde 
ifadesini bulan radikal söylem kavramlar üzerin-
den yürütülen bir düşünce hareketidir. Bu hareket; 
Afganistan’ın SSCB tarafından işgali ile başlayan 
bağımsızlık sürecinden, Ziyaülhakk’ın Zülfikar Ali 
Butto’yu devirmesinden, İran’da meydana gelen İslâm 
Devrimi’nden, Mısır ve Suriye’deki İhvan-ı Müslim 
hareketinden, Pakistan’daki Mevdudi’nin rehberliğini 
yaptığı Cemaat-i İslâmi’den etkiler taşır.” (s. 437)

Hakses dergisi 1924 yılında kurulan DİB’nın yayın 
organı olarak 1965 yılında yayına başlamıştır. Kuş-
kusuz DİB, Türkiye’nin laiklik tecrübesini oluşturan 
en önemli devlet kurumudur. Derginin sivil alandaki 
İslâmî yayıncılığa olan mesafesi dikkat çekmektedir. 
“Dergi manifestosunu üç temel amaç etrafında belir-
lemiştir:

1 - Senelerdir sıkıntı çeken müftü, müsevvid, vaiz, 
Kur’ân öğreticisi, imam ve müezzinler arasın-
da iletişim sağlamak

2 - Gündeme gelmeyen problemleri duyurmak 
için bir mecra inşa etmek ve 

3- Gaye davalarını inşa edecek bir platform oluş-
turmak” (s.444)

Dergide en fazla iman ve ibadet, siyasi politik ve 
konjonktürel  gelişmeler, ahlak ve vatandaşlık bilgisi-

dir. Hakses dergisinde yayınlanan hutbelerin büyük 
çoğunluğu iman ve itikat ile ilgilidir. Ateizm ve komü-
nizm karşıtlığı, afet ve savaş gibi toplumsal konular, 
güncel-ulusal konular, ekonomik konular, yardıma 
muhtaç çocuklar, vatandaşlık ve ahlak inşası, toplum-
sal düzen ve anarşizm karşıtlığı, çocuk yetiştirmede 
anne-baba sorumluluğu, kötü alışkanlıklar, Türklerin 
Anadolu’da kazandıkları zaferler dergide sıkça ele alı-
nan konulardır. 

İmam-Hatiplerin sorunları etrafında yoğunlaşan 
bir yayın politikası izleyen Tohum dergisi 1963 yı-
lında yayınlanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra fikir 
ve sanat yazıları da yayınlamaktadır. “1963’te yayın-
lanmaya başlayan Tohum dergisi, ekonomik, siyasi, 
toplumsal gerekçelerle zaman zaman dağıtımına ara 
verse de yarım yüzyıldır yayın hayatına devam et-
mektedir… Tohum dergisinin özellikle en çok dik-
kat çeken noktası, ilk sayısından itibaren siyasi erk 
ile olan mücadelesidir. İmam-Hatip Okullarının ve 
Mezunlar Cemiyetinin talep ve şikayetlerini duyurma 
vazifesi de gören dergi, okulların durumları, öğrenci 
problemleri, yurt dışında yapılan eğitim kampanyala-
rı ve cemiyet çalışmalarının halk üzerindeki yansıma-
larını görmek adına da faydalı olmuştur.”(s. 478-479) 
Tohum dergisi, imam-hatip okullarının sorunları et-
rafında yoğunlaşmış, daha genel anlamda laik sistem 
içinde dini eğitimin imkanlarına dönük çalışmalar 
yapmış uzun soluklu bir dergidir. 

1967 yılında yayınlanmaya başlayan İslâm Me-
deniyeti dergisinde dini, kültürel, sosyolojik makale-
lerin yanı sıra popüler halk dindarlığına ait sorunla-
ra da geniş ölçüde yer verilmiştir. İslâmcı düşünce-
nin henüz emekleme döneminde medeniyet kelime-
si üzerine yaptığı vurgu kuşkusuz önemlidir. Dergi de 
medeniyet Türkleri merkeze alan bir açıdan incelen-
mekte, ekonomik konulara da yer vermektedir. Der-
gi günlük siyaset ile ilgilenmek yerine daha ilmi so-
runlara yoğunlaşmıştır. Dini anlayış olarak Ehl-i Sün-
net çizgisini referans alan dergi bu anlayışın dışında-
ki dini yorumlara mesafeli ve soğuktur. Dergi, İslâm’ı 
tüm hayatı kuşatan bir perspektiften ele almaktadır. 
Medeniyet anlayışı bakımından Mehmet Akif’in an-
layışına yakın durmaktadır. İslâm Medeniyeti dergisi, 
yayın hayatı boyunca meydana gelen önemli siyasal 
olaylara karşı hep mesafeli durmuş ve akademik bir 
yayıncılığı önemsemiştir. 

Türkiye’deki İslâmcılık düşüncesi, bir anlamda 
İslâmcı dergilerin mücadelesidir. Çünkü farklı anla-
yışlar genellikle dergi ve gazeteler yoluyla fikirlerini 
dillendirmiş ve halka ulaşmaya çabalamışlardır. 1960-
1980 Arası İslâmcı Dergiler adlı, eser, İslâmcılığın se-
rüvenini izlemek isteyenler için temel bir başvuru 
kaynağıdır.


