
ŞEHÂDETİNİN 50. YILINDA SEYYİD KUTUB
-Fikirleri, Türkiye’deki Etkileri ve Tartışmalar-

İ slâmcı siyasal düşünce, Müslüman düşünürler nezdinde “İslâm dünyasındaki genel toplumsal çöküşe ve son 
200 yıldır İslâm dünyasını etkisi altına almış olan Batı tahakkümüne” karşı bir entelektüel cevap verme ça-

bası olarak görülebilir. Bu entelektüel reaksiyon, modernitenin ve Batı’nın toptan reddedilmesinden, toptan 
benimsenmesine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturmuştur.  Bu açıdan çağdaş İslâm düşüncesinin özgün 
isimlerinden şehid Seyyid Kutub üzerinde durulması gerekmektedir. Aslında Kutub üzerinde hazırladığımız bu 
sayı, daha farklı bir şekilde Ağustos ayında yayımlanacaktı. Ne var ki 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı 
gecikerek okuyucularımızla buluşuyor dosyamız. Bu gecikme bütün aksi ve kasıtlı, saptırıcı ve evhamlı yorum-
ların yanlışlığını bir kere daha anlamamıza yardımcı oldu. Dünyanın egemenlerinin ve basiretsizlerin iddialarının 
aksine Kutub’un, Yoldaki İşaretler’den İstikbal İslâm’ındır’a kadar eserleri, şiddet ve teröre bulaşmaksızın, 
Müslümanların kendi içerisinde ciddi bir uyanış, diriliş, ıslahat cephesi açmasını sağlamaya çalışmasının ne kadar 
kıymetli olduğunu gözler önüne serdi.  Onun cihad anlayışı, itikadın ve amelin sıhhati üzerinde yeniden düşün-
mek, elde edilen iman ve salih amelin bütün insanlığa tebliğinden ibarettir denilebilir.

Hiç şüphesiz Seyyid Kutub, 20. yüzyılın İslâmcı düşünürleri arasında, bugün dünyada en çok tanınan, fikirleri 
ve yöntemi en çok tartışılandır. ‘Cahiliye, cihat, Rabbani yöntem,  sosyal adalet’ gibi anahtar kavramlara 
dayanan, yeni bir toplumsal kuramın kurucusu olan  Kutub’un  amacı,  İslâmi olanın ne olduğunu hareket nok-
tasında ortaya çıkararak, buradan hareketle mevcut  sorunları  daha etkili biçimde eleştirmektir. Kutub’un etkisi 
Türkiye’de İslâmî uyanış ve yöneliş sürecinin tam merkezinde yer almaktadır! Bu bağlamda şahıslar, düşünürler 
planında etkisinden bahsedilecek kişilerin içerisinde şüphesiz ki Seyyid Kutub’un yeri son derece müstesnadır. 
Sadece Yoldaki İşaretler kitabının tesiriyle varoluşsal bir değişim sürecine giren yüz binlerce gencin durumunu 
zikretmek yeterli. Bazı araştırmacılar,  farklı alanlarda eser vermiş Kutub’un çalışmalarını üç bölümde ele alıyorlar. 
Bazıları ise onun radikalizmini sorguluyorlar. Bir İslâmî hareket elbette ki, düşünce, hedef, araç ve metot, müca-
dele konusunda Allah’ın açık emirlerini çiğneyerek adım atamaz. Hatta Müslüman şahsiyet için de aynı durum 
geçerlidir. Sonuç da son nefese kadar Müslüman, hayatın bütün ünitelerinde Rabbimizin rızası doğrultusunda 
nefes alıp vermeyi hedefler. Aynı şey hareket için de geçerli. Sorun burada mutlak alanı, tasavvuru doğru 
konumlandırmama, içtihat perspektifini yadsımaktan kaynaklanmakta. Elbette Kutub’un Yoldaki İşaretler kita-
bında Rabbanilik mevzuunu canlı, dinamik aktarımı daha çok retorik yoğun, içeriği tahkik edilmemiş salt retoriğin 
egemenliğine bırakıldı. Ne var ki Kutub üzerine Türkçede birkaç yetkin çalışma dışında nitelikli metin bulmak 
oldukça zor. Üniversitedeki akademisyenlerin Kutub konusunda genellikle kolaycı bir tutuma kaçtıkları, birtakım 
açıklama biçimlerine mahkûm olarak yazdıkları görülüyor. Bu çerçeveyi genişletebilmek için Seyyid Kutub’a farklı 
yaklaşan bir metni de okurlarımızla buluşturuyoruz. Yazıda, Arap dünyasında İslâmcılığın iki büyük teorisyeni 
Kutub ve el-Benna’nın millet, milliyet ve milliyetçilik gibi kavramlar üzerine görüşleri karşılaştırmalı olarak ele 
alınıyor. Bu iki ismin fikirleri gerek Mısır’da gerek Arap dünyasında ve genel olarak tüm İslâm dünyasında siyasal 
süreçleri derin biçimde etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Bu iki ismin İslâm, milliyetçilik ve ikisi 
arasındaki ilişkiye dair yaklaşımları ilginç benzerlikler ve bir o kadar da farklılıklar arz ediyor. Dosyamızın özellikle 
Kutub’un fikirlerinin Türkiye’ye intikali bağlamındaki Musa Üzer’le söyleşinin Kutub çalışmalarını çeşitlendirece-
ğini, daha nitelikli hale getireceğini umuyoruz.

Bir kere daha vurgulamak gerekir ki Kutub’da cihad, tıpkı İlahi vahyin dilinde de olduğu gibi, Allah yolundaki 
her tür hareketliliğin adıdır. Nitekim hayatı boyunca cihad ettiğini kendisi de söyleyen Seyyid Kutub’un, herhan-
gi bir terör ya da şiddet eylemine katıldığına dair kim en ufak bir bilgi/ belge gösterebilir? Kutub terminolojisinde 
bolca dile getirilen ‘cihad’ kavramı, ne terör ve ne de şiddet ile asla anlaşılamaz. Onun bütün mücadele ve cihadı, 
bütün yeryüzü insanlığını özgürleştirmek amacıyla, sahih İslâm’ın tebliğidir. Ona göre İslâmi tebliğ engellenirse 
cihad farz olur. Burada da yine cihad öncelikle kalem ve fikirle yürütülen eylemin adıdır.

Merhum Kutub, tarihsel süreklilikte İslâm’ı yaşayış, temsil ve hak, adaleti talep, zulme karşı çıkma noktasın-
daki merhaleyi işaretlemekte. Bugün için bakıldığında Kutub’un örnekliği, dava adamlığı yine emsaldir hepimize. 
Bununla birlikte Kutub’un akide, İslâmi kimlik ve hedef noktasında ortaya koyduğu yaklaşımlar, altını çizdiği 
hususlar, bugün belki dünden daha fazla gerekli. Neye inandığımız ve kim olduğumuz, ne için var olacağımız 
noktasındaki ontolojik duruşumuzu hercümerç eden postmodern siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik hegemon-
yada bilinçli ve zorunlu olarak “küçük şeylerle” bizleri meşgul etmelerine karşın Kutub gibi “büyük” ve dahi “asıl” 
şeyleri söyleyenlere bir kez daha kulak vermemiz gerekiyor.
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Ş er ittifakının 

(ABD-İngiltere-

Siyonizm-Vatikan-

AB) bütün projele-

ri (yaklaşık 15 Pro-

je), hedef ülkelerin 

“Kaostan (Fitneden) 

Kaynaklanan Dü-

zen” Yaklaşımı kap-

samında dini, mez-

hebi ve etnik olarak 

bölünmesini, “kan-

tonal federatif yapılar” kurulmasını ve ardından 

da iç çatışmalar anaforunda bölünüp teslim olma-

sını, sömürülmeye hazır hale gelmesini amaçla-

maktadır. 

Irak, Suriye, Libya ve Yemen’de olanlara bak-

tığımızda olaylar bu istikamettedir. Şimdilik, Irak 

ve Suriye için ABD’nin önerdiği çözüm, “Kan-

ton bölge yaklaşımı”, “Kantonal Federasyon”dur. 

ABD-İngiltere-Siyonizm-Vatikan-AB’nin, Büyük 

Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin sınırlarını de-

ğiştirmek amacıyla kullandıkları “Kaostan (Fitne-

den) Kaynaklanan Düzen” yaklaşımı ile yeni sö-

mürgecilik anlayışı inşa edilmeye çalışılmaktadır. 

Kanton bölge/özerk bölge yaklaşımı, Türkiye’nin 

yakın geleceğinde çok ciddi bir tehlike olarak or-

taya çıkabilir.

Ülkelerdeki sos-
yal hadiseleri inceler-
ken sürece etki eden 
1- iç dinamikler, 2- 
bölgesel dinamikler 
ve 3- küresel dina-
mikler olmak üzere 
üç dinamiği dikkate 
almamız gerekmek-
tedir. Şer ittifakının 
kaos (fitne) teorisine 
göre her türlü düş-
manlığı yapması do-

ğaldır; çünkü düşmandır. Üzerinde durulması ge-
reken ve de önemli olan, dış dinamik olarak şer it-
tifakının, iç müttefikler bulması ve bunlar üzerin-
den ön gördüğü operasyonları yapabilmesidir. 27 
Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz 2016  dar-
besine kadar tüm darbelerin arkasında ABD’nin 
var olması ve bu darbeleri, bu ülkenin çocukları 
eliyle, bu ülkenin çocuklarına karşı yaptırabilme-
si, üzerinde durulması gereken en önemli konu-
lardan biridir. O nedenle bir fitne (kaos) ortamın-
da bir mümin, nasıl düşünmeli, olayları nasıl de-
ğerlendirmeli ve nasıl davranmalıdır. Bu noktada 
Allah ve Resâlü, bizlere nasıl bir görev ve sorumlu-
luk yüklemiştir? Kısa, orta ve uzun vadede yapıla-
bilecekler nelerdir?

Bu yazı serisinde bu konu, ana hatları ile ele 
alınacaktır. Bunun için öncelikle fitne kavramı ile 
ilgili kısa bir hatırlatma yapmakta fayda vardır.

Burhanettin CAN

Bugün müslüman zihnin unutmaması gereken ana gerçek, İblis/Şeytan ve 
İblis’in/Şeytanın yolundan gidenlerin, iman edenlere karşı “sınırsız ve 
topyekûn bir savaş” yürüttükleri ve de yürütecekleri gerçeğidir. Bu gerçek 
unutulduğu ya da görülemediği zaman, günümüzdeki fitneleri ve fitnelerin 
sebep olduğu sonuçları, anlamamız ve yorumlamamız mümkün değildir. 

İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran 
Fitnenin Kökünü Kazımak İçin
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Bir Arındırma Mekanizması Olarak Fitne Sistemi

Kur’ân’da fitne kelimesi; Allah, insan ve şey-

tanla alâkalı olarak kullanılmaktadır. Bu durumda 

fitne kelimesi; Allah’a nispet edildiği zaman “leh-

lerine ya da aleyhlerine olmak üzere, kulların iyi 

ya da kötü şeylerle denenmeleri”, “imtihan edil-

meleri”, “beşerden kaynaklandığı zaman, “her tür-

lü kötülük”, “ayartma”, “manevi çöküntüye uğ-

ramaları”, “baskı”, “dinî-siyasî, sosyal kargaşa ve 

kaos” ve şeytandan kaynaklandığı zaman da “sap-

tırma” anlamına gel mektedir. 

Fitne kelimesi,  Allah, insan, şeytan ve değişik 

imtihan konularının yer aldığı dört boyutlu bir 

yapıda, her boyutu birbiri ile bağlantılı bir arın-

dırma, ayrıştırma mekanizmasının anlam alanını 

oluşturmaktadır. Bu durumda fitne sistemini şöyle 

formüle edebiliriz:

· İmtihan eden: Allah

· İmtihan edilen: İnsan

· İmtihan konuları/araçları: Nimetler ve külfetler

· İmtihanda saptırıcı, kafa karıştırıcı unsurlar: 

İblis, cin ve “insan şeytanları” 

· İmtihan sonucu: Ödül ve ceza

· Fitnenin son bulması: Tüm dünyanın 

İslâmlaştırılması (2 Bakara 193; 8 Enfal 39, 

72-73).

Allah, ayrık otlarının, zehirli unsurların, has-

talıklı yapıların arındırılarak, ayrıştırılarak insan-

lığın tekâmül etmesi, olgunlaştırılması, daha sağ-

lıklı ve sıhhatli bir yapıya kavuşturulması, daha 

büyük sorumlulukları üstlenmesi için eğitime tâbi 

tutulup yeteneklerinin geliştirilmesi, tecrübe ka-

zanması ve bu imtihan karşısında takındığı tu-

tum ve tavra göre ödüllendirilmesi için fitne me-

kanizmasını, bir sistem olarak ortaya koymuştur. 

Bu imtihan, bazen nimetle, bazen de külfetle ger-

çekleştirilmektedir. Bu sistemde amaçları farklı ol-

makla beraber Kur’ân bize 1- insanların, 2- pey-

gamberlerin, 3- toplumların Allah tarafından im-

tihana tâbi tutulduğunu haber vermektedir. 

Allah bunlara Kur’ân’da yer vermekle, biz-

lere ders vermek, bizleri eğitmek ve olgunlaştır-

mak istemektedir. Benzer hataları icra etmememiz 

ve benzer tuzaklara düşmememiz için Allah bize 

yol göstermektedir. Bununla beraber Allah, bize, 

fitnenin kökünü kazımak için de, bir ana hedef 

(“Tüm Dünyanın İslamlaştırılması”) ve bu hedefe 

ulaşmak için de bir yol göstermektedir.

İblis’in Savaş İlanı ve Kurduğu Tuzaklar

İnsanın yaratılışı, Kur’ân’ın değişik sürelerin-

de, her seferinde farklı bir açılım getirilerek an-

latılmaktadır (2/29-39; 7/10-27; 20/115-129; 

59/16; 15/27-43; 17/61-65). Bu ayetlerde dikkat 

çeken önemli bir nokta, İnsanın yaratılışı ile il-

gili olarak meleklerin serzenişte bulunarak insa-

nın olumsuz yönünü dile getirmeleridir. İlahi pla-

nı bilemedikleri için takındıkları bu tavrın yanlış-

lığı, bir imtihan ile kendilerine gösterilmiştir. Al-

lah, Hz. Âdem’i varlık/eşya hakkında bilgilendi-

rip, melekleri bilgilendirmemiştir. Sonra eşya, me-

lekler topluluğuna gösterilerek ne oldukları sorul-

muş; melekler, yöneltilen soruya cevap veremez-

ken Hz. Âdem, soruyu cevaplandırmıştır. Melek-

ler tarafından zaafları öne çıkarılarak değerlendi-

rilen Hz. Âdem, sınavın sonunda üstün konuma 

gelmiştir (2 Bakara 31-33). Bu üstünlüğün bir ni-

şanesi olarak, saygı anlamında, meleklerin Âdem’e 

secde etmesi, Allah tarafından emredilmiştir. Bu 

da, melekler topluluğu için bir imtihandı ve İblis 

hariç, melekler topluluğunun tümü, emri yerine 

getirmiştir (2/34; 7/11; 20/116; 15/29-31).

O ana kadar davranış olarak melek özelliği 

gösteren topluluk, yapı olarak melek ve cinlerden 

meydana gelmiş bir topluluktu. Topluluk, sec-

de edip etmemeye bağlı olarak davranışları fark-

lılaşıp birbirlerinden ayrışmışlardır. Fiziksel yapı 

olarak “nurdan yaratılmış” olan melekler, Allah’ın 

emrine itaat edip, secde etmişler; fiziksel yapı ola-

rak “ateşten yaratılmış” olan cinlerden İblis, emre 

itaatsizlik ederek secde etmemiştir. 

Bu şekilde bir ayrışma, insanoğlunun kaderin-

de önemli bir dönüm noktası olup, insan için en 

tehlikeli bir düşmanı, fitne kaynağını ortaya çıkar-

mıştır. İblis, kendisinin ateşten, Âdem’in toprak-

tan yaratılmasını referans alarak ateşten yaratılan-

ların, topraktan yaratılanlara göre daha üstün bir 

sınıfı oluşturduklarını ileri sürerek ilk sınıfsal ayı-

rımı yapmış ve secde etmeyi reddetmiştir (2/34; 

7/12-13; 15/31-33). 

O nedenle etnik ve sınıfsal ayırım fitnesi, 

şeytanî bir düşüncenin ürünüdür. İblis, insanlık 
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âlemine, ırkçılık fitnesini ve sınıf fitnesini sok-

muştur. Faşizm, kapitalizm ve komünizm, ırkçılık 

ve sınıf fitnesinin bir sonucudur. O nedenle Kaos 

teorisi,  sınıfsal, etnik ve mezhepsel bir zemine 

oturtulmuştur. Bugün içine düştüğümüz fitneden 

en az zararla çıkabilmenin bir yolu, mezhep taas-

subundan, kavmiyetçilikten vazgeçmek, bu hasta-

lığa yakalananları tedavi etmek olmalıdır.

İblisin Hz. Âdem’e bu tavrı gösterdiği an,  aynı 

zamanda olumsuz değer sisteminin (fitne sistemi) 

ortaya çıkmasının başlangıcı olmuştur. İblis’in is-

yanından sonra bir tarafta Hz. Âdem ve eşi, diğer 

tarafta İblis vardır. İki ayrı varlık, birbirine kar-

şıt iki ayrı safta konumlanmıştır. İblis, artık Hz. 

Âdem ile eşinin ve tüm insanlığın apaçık bir düş-

manıdır (20 Tâhâ117). 

Hz. Âdem ve eşi cennete yerleştiklerinde ha-

yatlarını tanzim eden gerekli değerler kendileri-

ne bildirmiştir. Yasak ve serbestlik alanları ortaya 

konmuş ve iki kişilik bir toplumun hayatına iliş-

kin düzenlemeler yapılmış ve hukuk sistemi belir-

lenmiştir. Cennetin diledikleri yerinde, diledikleri 

miktarda yeme, içme hakkı verilmiş; ancak mahi-

yetini bilmedikleri bir tek ağaca yaklaşmamaları, 

onun meyvesinden yememeleri istenmiştir. Cen-

nette kalmaları, barınma, yeme-içme ihtiyaçları-

nın karşılanması ve güvenlikte kalmaları, bu ya-

sağa uymalarına bağlı kılınmıştır (2 Bakara 35; 20 

Tâhâ 118-119).

Ayetlerden Hz. Âdem’le eşinin, İblis kendile-

rine yaklaşıp vesvese verinceye kadar, yasak ağa-

cın meyvesine karşı bir arzu, bir eğilim duyma-

dıkları, ona ihtiyaç hissetmedikleri anlaşılmakta-

dır. Ancak İblis’in kendilerine yaklaşıp yaptığı tel-

kinlerin sonunda bir arzu, eğilim ve ihtiyaç duy-

gusu ortaya çıkmıştır (2 Bakara 36).

Ayetlerden, yasak ağacın mahiyetini, İblis’in 

bildiği ve fakat Hz. Âdem ile eşinin bilmediği anla-

şılmaktadır. İblis, Hz. Âdem’le eşine bu noktadan 

hareketle tuzağını kurmuş ve yasak ağacın mahi-

yetini, tam zıt istikamette anlamlandırarak onla-

ra sunmuştur  (7 Araf 20-21; 20 Tâhâ 120-121). 

Allah’ın açık ikazına rağmen, bir tek yasak ağa-

ca tamah edilip İblis’in vaatlerine uyulmuştur. 

İblis’in söylediklerinin doğru olup olmadığı nok-

tasında tefekkür edilmemiş, düşman olan İblis’in 

niyeti, hedefi sorgulanmamıştır. Allah’ın daha 

önce kendilerine verdiği bilgiler, hiç göz önüne 

alınmamıştır. 

Buradan çıkarılacak en büyük derslerden biri, 

mahiyeti bilinmeyen bilgilerin, olduğu gibi alınıp, 

hiçbir analize tabi tutulmadan, doğru olduğu ka-

bul edilip, etrafa yayılmasının ve kullanılmasının 

yanlış olduğudur.

‘Ölümsüzlüğün’, ‘iki melek olmanın’ ve ‘yok 

olmayacak mülke sahip olmanın’ dayanılmaz ca-

zibesi, vaat edilenlerin gerçekleşebilir olup olma-

dığının düşünülmesini ve kurulan tuzağın görül-

mesini engellemiştir. Stratejik akıl devre dışı bıra-

kılmıştır. Allah’ın emirlerine uymamanın bedeli, 

çıplak kalmaları ve Cennetten çıkarılıp yeryüzüne 

gönderilmeleri olmuştur (7 A’raf 22-25). 

Baş şeytan ABD’de, darbe operasyonlarında 

kullandığı iç işbirlikçilerini hep Türkiye’de iktidar 

olmayı vaat ederek kandırmış, işi bitince de kal-

dırıp tarihin çöp sepetine atıvermiştir. İblis, kur-

duğu tuzakla insanın kötülük cephesinin kapıla-

rının açılmasını sağlamış; “tamahkârlık”, “aç göz-

lülük”, “doyumsuzluk”, “şükürsüzlük”  ve “ölüm-

süzlük” fitnesini harekete geçirmiştir.  İnsanlığın 

kaderinde “mal”, “makam” ve “evlât” “fitnesi”, İb-

lis ve İblisin yolunda gidenlerin tarih boyu hare-

kete geçirmek için gözettiği alanlardır (8/26-29; 

5/48; 6/165; 3/186; 16/92; 27/40; 76/2; 64/14-

18). Ayrıca ölümü unutturarak, ölümsüzlük fitne-

sini harekete geçirip insanın, ahireti ve hesap gü-

nünü unutması için çalışmıştır.

İblis, secde etmeme olayından sonra ‘insanla-

rın dirileceği güne kadar yaşama’ izni istemiş (7 

A’raf 14-15; 17 İsrâ 61-63; 15 Hicr 36-38) ve “kı-

yamete kadar kendisine yaşama izni verildiği” tak-

dirde, “Allah’ın muhlis olan kulları hariç olmak” 

üzere, Adem’in “neslinin çoğunu kendisine bağ-

layacağına” (17 İsrâ 62) ve “Allah’a başkaldırmayı 

ve dünya tutkularını süsleyip-çekici göstereceğine 

ve mutlaka kışkırtıp, azdırıp -saptıracağına” (15 

Hicr 39; 38 Sad 82) dair Allah’a yemin etmiştir. 

Bu ayetlerde İblis, “Kıyamete kadar yaşama izni” 

aldığı takdirde ne yapacağını açıkça söylemiştir. 

İblis, Allah’tan istediği izni aldıktan sonra yaptı-

ğı aşağıdaki yemin, insanlığa sınırsız ve topyekûn 

bir savaş ilânından başka bir şey değildir: 
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 “Dedi ki: “Madem öyle, beni azdırdığından 

dolayı onları (insanları) saptırmak için mutlaka 

senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturaca-

ğım.”

“Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arka-

larından, sağlarından ve sollarından kendilerine 

sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmaya-

caksın.” (7 A’raf 16-17; 15 Hicr 39; 38 Sad 79-84)

Kur’ân’daki ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla İb-

lis; “insanları saptıracağını”, “fıtratı bozmayı em-

redeceğini” (4 Nisa 118-119), “yeryüzünde on-

lara günahları süsleyeceğini”, “ihlaslı kullar müs-

tesna olmak üzere hepsi-

ni azdıracağını” (15 Hicr 

28-43; 38 Sad 70-85), “in-

sanları, ayartıp, yoldan çı-

karıp saptıracağını” (3/155; 

4/60; 6/71), insanların kal-

bine vesvese vereceğini 

(114/5; 7/200, 201; 8/11), 

“insanları kuruntuya düşü-

receğini (4/119-120; 7/20-

21;17/63-64), “kötülükleri 

güzel göstereceğini” (6/43, 

8/48; 16/63; 27/24; 29/38; 

47/25), “İnsanları aldat-

mak için yaldızlı laflar söy-

leyeceğini” (6/112-113), 

“aşırı vaade bulunacağını” 

(4/120; 14/22;17/64), “her 

türlü kötülüğü emredece-

ğini” (2/169; 4/14, 118-

119; 6/128; 7/200; 24/21; 

38/82-83), “edepsizliği em-

redeceğini” (24/21), “çıplaklığı teşvik edeceğini” 

(7/27), “Allah ile kandırmak isteyeceğini” (35/5,6), 

“Resûllerin yapıp ettiklerine-söylediklerine fit-

ne sokmak isteyeceğini” (22/52,53), genelde in-

sanları, özelde müminleri “fakirlikle korkutacağı-

nı” (2/268; 7/200-201; 41/96; 23/97-98), “hayır-

lı olan işleri unutturacağını (12/42; 18/63), “mü-

minlerin arasına kin ve düşmanlık sokmak iste-

yeceğini” (5/91, 12/100, 17/53, 58/10,19), “ken-

di dostlarını Müslümanlara karşı kışkırtıp, tahrik 

edeceğini” (6/121; 3/175) beyan etmektedir.

İblis’in yaptığı yemine ve yapacaklarına karşı 

Allah’ın yaptığı aşağıdaki açıklama, İblis’in kulla-

nacağı mücadele şekline, vasıtalarına ve stratejisi-

ne, genel olarak tüm insanların, özel olarak iman 

edenlerin dikkatini çekmek ve uyarmak amaçlı-

dır: 

“Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya 

uğrat, atlıların ve yayalarınla onların üstüne yay-

garayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak 

ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun.» Şeytan, onlara 

aldatmadan başka bir şey vadetmez.” (17 İsrâ 64).

Bu ayette Allah, İblis’in insanlara karşı iktisa-

dı, siyasi, psikolojik, askeri 

ve sosyolojik bir savaş yü-

rüteceğini açıklamaktadır. 

Kur’ân’daki değişik ayetler-

den İblis’in ve onun yolun-

dan gidenlerin; 

· Psikolojik Savaş  

· Klasik Sıcak Savaş 

· Soğuk Savaş 

· Asimetrik Savaş 

· Politik Savaş 

· İç Savaş 

· Ekonomik Savaş, 

· Sosyokültürel Savaş, 

· Gayrı Nizamı Savaş, 

· Sosyolojik Savaş

olmak üzere iman 

edenlere karşı “sınırsız ve 

topyekûn bir savaş” yürü-

tecekleri görülmektedir. Al-

lah, Kur’ân’ın değişik ayet-

lerinde İblis’in çalışma tar-

zını, çıkaracağı fitneleri, kuracağı tuzakları açık-

layarak, tehlikenin ana kaynağına dikkat çekerek 

insanlara yol göstermektedir.

Bugün müslüman zihnin unutmaması gereken 

ana gerçek, İblis/Şeytan ve İblis’in/Şeytanın yo-

lundan gidenlerin, iman edenlere karşı “sınırsız 

ve topyekûn bir savaş” yürüttükleri ve de yürü-

tecekleri gerçeğidir. Bu gerçek unutulduğu ya da 

görülemediği zaman, günümüzde ki fitneleri ve 

fitnelerin sebep olduğu sonuçları, anlamamız ve 

yorumlamamız mümkün değildir. 

Allah, ayrık otlarının, zehirli 
unsurların, hastalıklı yapıla-
rın arındırılarak, ayrıştırıla-
rak insanlığın tekâmül etmesi, 
olgunlaştırılması, daha sağlık-
lı ve sıhhatli bir yapıya kavuş-
turulması, daha büyük sorum-
lulukları üstlenmesi için eğiti-
me tâbi tutulup yeteneklerinin 
geliştirilmesi, tecrübe kazan-
ması ve bu imtihan karşısında 
takındığı tutum ve tavra göre 
ödüllendirilmesi için fitne 
mekanizmasını bir sistem 
olarak ortaya koymuştur. 
Bu imtihan, bazen nimetle, 
bazen de külfetle gerçekleşti-
rilmektedir.



8

 Umran • Aralık 2016

G Ü N D E M   FİTNENİN KÖKÜNÜ KAZIMAK İÇİN 

Bugün baş şeytan, şer ittifakı (Siyonizm-ABD-

İngiltere-İsrail) olup dünyanın her tarafındaki fit-

nelerin ana sorumlusudur. Bu nedenle İblis’in yo-

lundan giden şer ittifakının küresel hâkimiyetleri 

kırılmalı ki, dünyadaki fitne ve fesadın kökü ka-

zınabilsin. Bundan dolayı Allah, “tüm dünyanın 

İslamlaştırılmasını” istemekte; bunun için askeri 

mücadele dâhil olmak üzere İblis ve onun yolun-

dan gidenlere karşı “sınırsız ve topyekûn bir sava-

şa” göre hazırlık yapılmasını ve çalışılmasını em-

retmektedir:

“Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yal-

nız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer 

vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına 

karşı düşmanlık yoktur.” (2 Bakara 193).

Bakara 193’un muhtevası, Enfal 39’da; “Fit-

ne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya 

kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, 

şüphesiz Allah, yapmakta olduklarını görendir.” 

şeklinde tekrarlanmaktadır.

Her iki ayette de “kıtal” (askeri savaş) keli-

mesi geçmektedir. Genel olarak askeri stratejiler-

de, silahlı mücadele, en son başvurulan bir müca-

dele şeklidir. Askeri mücadele, kaçınılmaz olduğu 

zaman kabullenilmesi gereken en son çaredir. Öy-

leyse bu iki ayet nasıl yorumlanmalıdır?

Her iki ayetin daha iyi anlaşılabilmesi için her 

iki ayetin öncesi ve sonrasındaki ayetlere bakmak 

gerekmektedir. “Sizinle savaşanlara karşı Allah 

yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin” (2 Ba-

kara 190). “Onları, bulduğunuz yerde öldürün ve 

sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fit-

ne, öldürmeden beterdir. Onlar, size karşı savaşın-

caya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla 

savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla sa-

vaşın.” (2 Bakara 191), “Onlar, (savaşa) son ve-

rirlerse (siz de son verin).” (2 Bakara 192)  ayet-

lerinde geçen bu ifadeleri göz önüne aldığımız-

da, Bakara 193’da, sınırsız ve topyekûn bir sava-

şın başlatılması değil, ona hazır olunması isten-

mektedir. Keza benzer durumu, “Kim size saldırır-

sa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah’tan 

korkup-sakının ve bilin ki muhakkak Allah, 

korkup-sakınanlarla beraberdir” ayetinde (Bakara 

194’de) de görebilmekteyiz. Enfal 36’da, “Gerçek 

şu ki, küfre sapanlar, (insanları) Allah’ın yolundan 

alıkoymak için mallarını harcarlar; bundan böyle 

de harcayacaklar.” denilerek ekonomik bir savaşı 

yürüteceklerine dikkat çekilmektedir.

Elmalılı’ya göre, Bakara 193’un emredilmesi-

nin ana sebebi, Bakara 191’de geçen “Fitne, öldür-

meden beterdir” ayetinde saklıdır (1). Diğer taraf-

tan “sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmek-

le kalmayan bir fitneden korkup-sakının” (8 Enfal 

25) ayetinde yapılan uyarı, fitne başladığında top-

lumun her kesimini etkileyerek çok daha büyük 

hüsrana sebebiyet vereceği bağlamında değerlen-

dirilmelidir. Nitekim Hz. Peygamber; “(9783) İn-

sanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki katil ne-

den öldürdüğünü, maktul de neden öldürüldüğü-

nü bilmeyecek.” Dediğinde sahabe kendisine, “Bu 

nasıl olacak?” diye sormuştur. Hz. Peygamber’in, 

“Kargaşa ve fitne. İşte o zaman hem katil, hem de 

maktul cehennemlik olacaktır.”  şeklinde verdiği 

cevap, fitne dönemlerinde şuur kaybının meyda-

na geldiğinin, kin, nefret ve öfkenin hâkim oldu-

ğunun en güzel bir ifadesidir. O nedenle “Fitne, 

öldürmeden beterdir”

Şer ittifakının Afganistan, Irak, Suriye, Ye-

men, Libya, Sudan ve diğer ülkelerde neden oldu-

ğu fitnenin, bu ülkelere ve komşularına maliyeti-

ne bakmak “Fitnenin öldürmekten de beter oldu-

ğunu” görmek için yeter de artar bile.

Fitnenin Etkin Olmasının Sebebi: 
İman Edenlerin Bölünmüşlüğü

İblis ve İblis’in yolundan gidenler, topyekûn 

bir mücadele anlayışını benimsedikleri için ilk fır-

satta askeri-ekonomik vasıtalara başvururlar. Bu 

nedenle de bu mücadeleye, askeri ve ekonomik 

olarak hazır olunması gerekmektedir. Nitekim, 
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“…Onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de 

müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, tak-

va sahipleriyle beraberdir.” (9 Tevbe 36) ayetin-

de, müşriklerin müminlerle topyekûn savaştığına/

savaşacağına dikkat çekilmekte; bizim de onlar-

la bölünmeden, parçalanmadan, topyekûn olarak 

savaşmamız, savaşa hazır olmamız emredilmekte-

dir. 

Meseleyi bu açıdan ele aldığımızda Enfal 

72’de,  iman edenler; 1. Grup: “hicret edenler ve 

Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden-

ler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım 

edenler” ve 2. Grup: “hicret etmeyenler” şeklinde 

iki ana gruba ayrılmaktadır.

Birinci grupta yer alanlar arasındaki hukuk, 

“birbirlerinin velisi” olarak ifade edilmekte; birin-

ci gruptakilerle ikinci gruptakiler arasındaki hu-

kuk ise, “onlar 

hicret edinceye 

kadar, sizin onla-

ra hiçbir şeyle ve-

layetiniz yoktur” 

şeklinde belirlen-

mektedir. Ancak 

bunun bir istis-

nası vardır. O da, 

2. Gruptakilerin 

“din konusunda 

yardım istemeleridir”. Bu da, birinci gruptakilerin 

anlaşma yaptığı bir topluluğun aleyhine olmama 

yanı mücadele stratejilerine zarar vermeme şartı-

na bağlanmıştır (8 Enfal 72). 

Enfal 72. ayetinde böyle bir analiz yapıldık-

tan sonra Enfal 73’de; “Küfredenler birbirlerinin 

velileridir. Eğer siz, birbirinize yardım etmez ve 

dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük 

bir bozgunculuk (fesat) olur.” (8 Enfal 73) dene-

rek iman edenlerin parçalanmışlığının, dünyada-

ki fitne ve fesadın sebebi olduğuna açık bir vurgu 

yapılmaktadır. Enfal 74 ise birinci gruptaki iman 

edenler, “gerçek mümin” olarak vasıflandırılmak-

tadır.

Enfal 45’de, “iman edenlerin, bir düşmanla/

toplulukla karşı karşıya geldiği zaman, dayanıklı-

lık göstermeleri ve Allah’ı çokça zikretmeleri” ifa-

de edilmektedir. Bir sonraki ayette, bölünmenin 

neden olduğu güç kaybı ve yılgınlaşmaya dikkat 

çekilmektedir:

“Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve çekişip bir-

birinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücü-

nüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenler-

le beraberdir.” (8 Enfal 46). 

Allah’ın Resûlü’nün aşağıdaki hadiste de, müs-

lümanlara açılmak istenen topyekûn savaşın se-

bebinin, müslümanların “parçalanmış olmaları”;  

parçalanmış olmalarının sebebinin de, “dünyevi-

leşme- sekülerleşme-laikleşme” olduğu çok açık 

bir şekilde ortaya konmaktadır:  “Sofradakilerin 

büyük tabağa üşüştükleri gibi insanların size kar-

şı birleşip üşüşmeleri yakındır. Biri sordu: “Acaba 

o zaman sayıca az mı olacağız?”

“Hayır, bilakis o zaman sayıca çok olacaksınız. 

Ama selin sürüklediği çerçöp gibi dağınık olacak-

sınız. Allah 

düşmanları-

nızın kalbin-

den sizin kor-

kunuzu çıka-

racaktır. Sizin 

kalplerinizde 

vehn artacak-

tır.” buyurdu. 

“ V e h n 

nedir, ey 

Allah’ın Resûlü” diye sorduklarında şöyle buyur-

du:

“Dünya sevgisi ve ölüm korkusu”2.

Öyleyse İslam coğrafyasını kasıp kavuran fit-

ne ve fesadın sebebi, iman edenlerin bölünmüş-

lüğü; buna karşılık inkâr edenlerin topyekûn bir 

savaş açmış olmalarıdır.  Tevbe suresi 8. ayetinde 

müşriklerin iman edenlere karşı güçlü olmaları, 

galip gelmeleri durumunda “ ‘akrabalık bağlarını’,  

‘sözleşme hükümlerini’ gözetip-tanımayacakları”;  

ağızlarıyla müminleri hoşnut edecekleri”, “kalple-

rinde ise büyük bir kin ve nefretin var olduğu/

olacağı” (9 Tevbe 8) ifade edilmektedir. 

Bu ayet kapsamında 27 Mayıs, 12 Mart, 12 

Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz askeri darbele-

ri, yığınla anlaşmalarla birbirine bağımlı kılındı-

ğımız(!), “dostumuz”(!), “stratejik ortağımız” (!),  

“Model ortağımız” (!) olan ABD’nin ve NATO’nun 
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eseridir. Ayette ifade edil-

diği gibi, ne dostluğa ne 

de anlaşma şartlarını uy-

muşlar; Türkiye’de hal-

kın seçtiği tüm iktidar-

ları askeri darbe ile dü-

şürmüşler, her seferinde 

ülkenin önünü kesmiş-

lerdir. 

O nedenle Türkiye, 

AB’den, NATO’dan ve 

ABD’den bağımsız olma-

lı, kendi silahını kendisi yapmalı, kendi kültür ve 

medeniyet kodlarına göre bir hayat nizamı ortaya 

koymalı ve bunun için Türkiye’nin tüm renkleri-

ni, gök kuşağı gibi, birleştirecek topyekûn bir se-

ferberlik ilan ederek, sınırsız ve topyekûn bir sava-

şa hazır olmalıdır!...  

Fitne ve Fesad Dönemlerinde Müminlerin Sorumluluğu: 
Şuurlu ve İtidalli Davranmak

Hz. Peygamber, fitne ortamında iman edenlerin 

çok dikkatli, itidalli ve şuurlu davranmasını iste-

mektedir: “Fitneler çıkacaktır. O gün oturan ayakta 

olandan, ayakta olan yürüyenden, yürüyen koşan-

dan daha hayırlı olacaktır. Kim ona (fitneye) yöne-

lirse o da ona yönelir. (Böyle bir durumda) Kim bir 

sığınak ya da barınak bulursa ona sığınsın.”3

Yukarıda geçen fitne ile ilgili hadisleri, Hucurat 

suresinin 6’dan-13’e kadar olan ayetler kapsamında 

ele alıp değerlendirmek gerekmektedir. “Ey iman 

edenler, eğer bir fasık, size bir haberle gelirse, onu 

‘etraflıca araştırın.’ Yoksa cehalet-sonucu, bir kav-

me kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerini-

ze pişman olursunuz.” (49 Hucurat 6), ayetinde, 

fitne ortamlarında, “kafirlerin”, “münafıkların”, 

“fasıkların”, “kalbinde hastalık olanların” ve istih-

barat elemanlarının kargaşa meydana getirebilmek 

için her şeyi yapabileceklerine; o nedenle gelen bil-

gilerin doğru ve yanlışlığının araştırılmasına, aksi 

taktirde bir topluluğa kötülükte bulunabileceğine 

dikkat çekilmektedir. Hucurat 7’de, Allah, “(Mü-

minlere) imanı sevdirip kalplerde süsleyip-çekici 

kıldığı” ve küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdiği” 

ifade edildikten sonra; bu insan unsurunu, “doğ-

ru yolu bulmuş (irşad) 

olanlar” olarak tanımla-

maktadır. Hucurat 8’de 

de bunun, “Allah’ın bir 

fazlı ve bir nimet olduğu” 

belirtilmektedir. Bun-

dan sonra gelen ayette, 

“iki mümin topluluk ara-

sında bir çarpışma oldu-

ğunda”, diğer müminle-

rin izlemesi gereken yol 

belirtilmektedir. Önce-

likle yapılması gereken, “adil bir arabuluculuktur. 

Bu sonuç vermezse, “haksızlıkla-tecavüzde buluna-

na” karşı, “Allah’ın emrine dönünceye kadar savaş-

maktır”. Bundan sonra arabuluculuğu kabul ettiği 

takdirde “adaletle aralarının bulunması ve her ko-

nuda adil davranılmasıdır (49 Hucurat 9). Hucu-

rat 10’da “Müminlerin kardeş” olduğu, o nedenle 

“kardeşlerin arasını bulup-düzeltmenin” bir görev 

olduğu ifade edildikten sonra “Allah’tan korkup-

sakının” uyarısı yapılmaktadır. 

Bundan sonraki iki ayette ise, iman edenler içe-

risinde fitneye neden olacak ya da fitneyi kızıştıra-

cak tehlikelere dikkat çekilmektedir. Bu tehlikeler, 

“bir kavmin/topluluğun bir başka kavimle/toplu-

lukla alay etmesi”, ‘en olmadık-kötü lakaplarla ça-

ğırması”, “zanla hareket etmesi”, “tecessüs etmesi” 

ve “gıybet yapıp arkadan çekiştirmesi” (49Hucu-

rat 11, 12) olarak belirtilmektedir. Bu davranışları 

yapanların “tövbe etmemesi” durumunda “fasık” 

ve “zalim” olduğu ifade edilmekte ve “Allah’tan 

korkup-sakının” uyarısı yeniden yapılmaktadır.

Allah’ın Resûlü’nün aşağıdaki uyarısına bu açı-

dan bakılmalı ve gereği yapılmalıdır:

“İlerde gerçeği duymayan sağır, hakkı söyleme-

yen dilsiz ve gerçeği görmeyen kör fitneler olacak-

tır. Kim fitneye yönelirse, o da ona yönelecektir. 

Dilin ona yönelmesi kılıç etkisi yapacaktır.”4

O nedenle, fitne ortamında bir mümin, bir şey 

yapmayıp inzivaya çekilmemeli; fitnenin mahiyeti-

ni, sebeplerini ve müsebbiplerini iyice araştırıp, or-

taya çıkarıp gerektiği yerde, gerektiği gibi davran-

malı; yangına körükle gitmemeli, benzin dökme-

meli, fitneyi alevlendirmemeli ve diline hâkim ol-

malıdır.
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Gülen Hareketi Sempatizan-
Taraftarlarının Yapması Gereken

15 Temmuz ihanet hareketinin inşa ettiği fitne 

ortamından çıkmanın bir yolu, mahiyetine tam 

vâkıf olamadığımız bilgileri, gerçek olarak kabul 

edip ardına düşmemek ve yaygınlaştırmamaktır. 

Fitne (Kaos) ortamında medyada servis edilen bil-

gilerin kahir ekseriyetinin, belli bir amaca hizmet 

etmek üzere, istihbarat örgütleri tarafından servis 

edildiği göz önüne alınmalıdır. 

15 Temmuz büyük ihanet hareketinin sosyo-

lojik savaş boyutu itibarıyla etkilerinin devam et-

tiği bir dönemde, “Allah’a ve ahiret gününe iman 

eden” herkes, şuurlu bir şekilde düşünmeli, dav-

ranmalı; kin, nefret ve düşmanlıkla hareket etme-

melidir. İtici, bölücü, parçalayıcı değil; affedici ve 

kuşatıcı olmalıdır. İtidal elden bırakılmamalıdır. 

Çünkü Allah; “Ey iman edenler, adil şahidler ola-

rak Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa 

olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adil olun. 

… Allah’tan korkup-sakının…” (5 Maide 8) diye 

buyurmaktadır.

15 Temmuz büyük ihanet hareketinde, iman 

ettiğini söyleyen Gülen hareketi aza ve kadroları, 

bizzat darbenin taşeronluğuna soyunarak Şer it-

tifakı ile birlikte hareket edip birçok müslümanı 

öldürmüş, öldürülmesine yardımcı olmuş, yarala-

mış, yaralanmalarına yardımcı olmuş ve yüzlerce 

insanı ve ailelerini mağdur etmiş; sonra da “mağ-

dur edebiyatı” yaparak kendilerini aklamaya ça-

lışmışlardır/çalışmaktadırlar. Bunlar, Taksim Ka-

dife Darbesinin başlangıcından bugüne kadar şer 

ittifakının taşeronluğunu üstlenerek, müslüman-

lara ihanet etmiş, müslümanların imajını lekele-

mişlerdir. 

O nedenle Gülen hareketinin “ibadet ve ticaret 

grubu” (sempatizan ve taraftarlar), “ihanet grubu-

nun” (azalar ve kadrolar) bu yaptıklarına karşı ol-

duklarını, açık bir şekilde söyleyerek, araya mesa-

fe koyarak mücadele etmelidir. Bunu yapmadıkça, 

“mağdur edildiklerini” ifade etmeye hakları yok-

tur. Unutmasınlar, gerçek mağdurlar, darbe girişi-

mi gecesi öldürülenler, yaralananlar ve Gülen ha-

reketi ile hiç alakası olmadığı halde, bizzat Gülen 

mensuplarının-CIA/MOSSAD ajanlarının ve kifa-

yetsiz muhterislerin ihbar ve iftiraları ile “Gülen-

ci havuzuna” atılıp “açığa alınan ve ihraç edilen-

lerdir”. O nedenle Gülen hareketinin “ibadet ve 

ticaret grubu” (sempatizan ve taraftarlar), ya ya-

pılan “haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan” 

olacaklar ya da gereğini yaparak ahiretlerini kur-

taracaklardır. 

Her türlü fitne ortamından en az zararla çık-

manın yolu, Kur’ân ve Sünnetin tanımladığı, tas-

vir ettiği şuurlu mümini ortaya çıkarabilmektir. 

15 Temmuz ihanet hareketinin inşa ettiği fitne 

ortamından çıkmanın ana yolu budur.  Nefsimi-

ze hoş gelen şeylerin,” öncelikle Allah’ın rızası ve 

emirlerine uygun olup olmadığının” sorgulanma-

sı gerekmektedir. Bu sorgulama yapılırken unutul-

maması gereken kaçınılmaz gerçek, ölüm ve he-

sap günü olmalıdır. Bu dünyada yapacağımız her 

şeyin hesabının verileceği şuuru bizi, fitneye hiz-

met etmekten alıkoyacak en önemli etkenlerden 

biridir.

 O nedenle tüm iman edenler, aşağıdaki hadis-

te dikkat çekilen tehlikelere karşı her zaman has-

sas davranmalıdırlar:

· “Hz. Peygamber (s.); “İnsanların en şerlisinin 

kim olduğunu söyleyeyim mi? 

· Tek başına yiyen, iyiliğini esirgeyen, yolculuk-

ta arkadaşlarını terk eden, hizmet çisini döven 

kimsedir. 

· Bundan daha şerlisini söyleyeyim mi?

· İnsanla ra kin besleyen, insanların da kendisine 

kin beslediği kimsedir. 

· Daha şerlisini de bildireyim mi? 

· Şerrinden korkulan, hayrı umulmayandır. 

· Daha şerlisini bildireyim mi? 

· Başkasına dünyalık bir menfaat sağla mak için 

âhiretini satandır. 

· Bundan daha şerlisi ise 

· Dini âlet ederek dünyalık kazanç peşinde ko-

şandır.”5

Allah, tüm iman edenleri bu şerlerden korusun.

Dipnotlar
1 Elmalılı, M.H.Y, Hak Dini Kur’ân Dili, Azim Dağıtım, 

İstanbul, C:2, S: 28-40.
2 Rudanı, Büyük Hadis Külliyati, Cem’u’l- Fevaid, İz Yayıncılık, 

İstanbul, c: 3, S: 428-438.
3 Rudani, Büyük Hadis Külliyati, Cem’u’l- Fevaid, İz Yayıncılık, 

İstanbul, c: 3, S: 428-438.
4 Rudani, Büyük Hadis Külliyati, Cem’u’l- Fevaid, İz Yayıncılık, 

İstanbul, c: 3, S: 428-438.
5 Hadis No: 3: 114; 2884.

Emanuel Karaso
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A ylar süren bekleyiş sona erdi; ABD, 8 Kasım 
2016 günü 45. başkanını seçmek için sandık 

başına gitti. Beklentilerin aksine 2016 Başkanlık se-
çiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, favo-
ri Demokrat Parti adayı Hillary Clinton karşısında 
seçimi belirgin bir farkla önde bitirdi. Pensilvanya 
eyaletindeki 20 delegeyi de kazanan Trump 290 de-
lege hakkı elde ederken Hillary Clinton ise 232 de-
legede kaldı.1 Beklentilerle uyumlu olarak Trump’ın 
başkanlığına göçmenlerden ve Müslümanlardan 
ciddi tepki geldi. Nitekim Trump’ın seçim vaatle-
ri arasında ABD’de yaşayan yaklaşık 11 milyon ya-
sadışı göçmenin sınır dışı edilmesi, Müslümanla-
rın ABD’ye girişlerinin durdurulması gibi vaatler de 
yer almaktaydı. Yaklaşık 114 milyar dolara mal ola-
cağı hesaplanan ve çokça eleştirilen Trump’ın göç-
men vaadi ayrıca, yasadışı göçmenlerin çocukla-
rının ABD’de doğmaktan kaynaklanan vatandaş-
lık haklarına son vermeyi de içermek-
teydi. Benzeri bir biçimde ciddi tep-
ki çeken Trump’ın vaatlerinden 
biri diğeri de California’daki sal-
dırıların ardın-
dan ülke yöneti-
cilerinin olayları 
kontrol altına alın-
caya kadar Müslüman-
ların ABD’ye girişlerinin tümüyle 
engellenmesi gerektiğiydi. 

Cumhuriyetçi Trump’ın ABD’deki başkan-
lık yarışını kazanması, yarattığı şaşkınlıktan baş-
ka özellikle ABD’de ciddi bir halk tepkisine se-
bep oldu, seçimin hemen ardından ülke çapında 
Trump karşıtı protestolar başladı. ABD’li binlerce 
seçmen, California ve New York’un da aralarında 
bulunduğu birçok eyalette sosyal medyada da bü-
yük yankı bulan “Bizim başkanımız değil” sloganı 
eşliğinde yürüyüşler düzenledi, Los Angeles’ta ise 
çoğu Latin kökenli yüzlerce öğrenci belediye ko-
nağına yürüdü. İspanyolca “Örgütlü bir halkı hiç-
bir kuvvet yenemez” sloganı atan öğrenciler “Irk-
çılığı desteklemiyorum”, “Göçmenler Amerika’yı 

yeniden yüceltecek” ve “Benim başkanım 
değil” pankartları açtı. Okul yetkilile-
ri, öğrencilerin önemli bir kısmının 
ailesinin ABD’ye yasal yollarla girme-
diğini ve sınır dışı edilme endişesi ya-

şadıklarını söyledi. Texas ve Seattle’da 
da benzer yürüyüşler düzenle-

nirken Reuters ajansı Arizona, 
New York, Massachusetts, Illi-
nois ve New York eyaletlerinde 
de benzer protestoların plan-

landığını duyur-
du. 2 

Tepkiler sa-
dece ABD ile sı-
nırlı kalmadı, 

M. Samet TOMAKİN

Değişken ve aceleci bir tavır sergileyen Trump’ın bu söylemlerinin vaat olarak  
sözde kalması eyleme dönüşmemesi, ekibiyle görüş alışverişi sonrası politikalarında 
revizyon yapma ihtimali  göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak uzun vadede ABD 
dahil Batıda yükselen milliyetçi, marjinal hareketlerin orta yahut uzun vadede 
dünya siyasetinde ciddi krizlere sebep olacağı da yadsınamayacak bir gerçektir.

Trump’ın Süpriz Seçim Zaferi ve                                                              
Ortadoğuda Yeni Dönem Beklentileri
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Avusturalya, Fransa gibi dünyanın çeşitli yerlerin-
de de Trump karşıtları ile taraftarları çeşitli göste-
riler düzenledi.3 Melbourne’den başka Paris’te Ey-
fel Kulesi önünde toplanan yaşları 20 ila 40 ara-
sında değişen ve geneli Amerikalı olan 500 kişi el-
lerinde “Biz daha iyisini hak ediyoruz”, “Amerika 
için üzgünüm” yazılı pankartlar taşıdı.4

ABD Başkanlık Seçimi ve Dünya

Trump ise, seçimin hemen ardından yaptığı se-
çim konuşmasında biraz da bu tepkilere atfen “ay-
rışmanın getirdiği yaraları saracağı” ve “tüm Ame-
rikalıların başkanı” olacağı sözünü verdi.5 Seçim-
ler sonucunda dikkat çekici gelişmelerden biri de 
Amerikan menşeili uluslararası derecelendirme 
kuruluşu Fitch’ten gelen açıklamaydı. Açıklama-
da Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın ABD baş-
kanlık seçimini kazanmasının ve ABD’nin politi-
kalarına ilişkin mevcut belirsizliğin, birçok diğer 
ülkenin görünümü için de farklı derecelerde be-
lirsizliği artırdığı belirtildi. Açıklamada buna se-
bep olarak Donald Trump’ın Kuzey Amerika Ser-
best Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yeniden müza-
kere etmek istemesi gösterildi.6 Açıklamada ayrı-
ca “Seçimin geniş kapsamlı ülke reytingleri üze-
rindeki etkisinin kısa vadede ortaya çıkması ola-
sı değil. Fakat ABD’nin dünya üzerindeki ekono-
mik etkisi, üstün diplomatik ve askeri rolü dikka-
te alındığında, ABD’nin politikasındaki kaymala-
rın küresel etkileri olabilir. Trump’ın seçim kam-
panyası dönemindeki retoriğinin ne kadarının po-
litikalara yansıyacağının netleşmesi zaman alacak-
tır. Daha korumacı ve daha fazla tek yanlı dış po-
litika olasılığı küresel yayılma riski açısından iki 
potansiyel risk kaynağı durumunda.” değerlendir-
mesi yapıldı.7

Trump’ın süpriz zaferi dünya genelinde siya-
siler nezdinde de şaşkınlıkla ve ihtiyatla karşıla-
nırken beklendiği üzere dikkate değer en önemli 
tepkilerden biri Rusya’dan geldi. Her fırsatta Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iyi bir lider 
olduğunu ve Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi ge-
rektiğini tekrarlayan Trump’ın zaferi Rusya’da da 
geniş yankı buldu, Trump’ı tebrik eden ilk lider-
lerden biri de Vladimir Putin oldu. Putin iki ülke 
ilişkilerinde yapıcı bir diyalogun geliştirilmesi-
nin önemine vurgu yaptı, sorunların ancak diya-
log yoluyla çözülebileceğini hatırlattı.8 Putin son-

rası bir diğer açıklama ise Putin’in Ortadoğu Özel 

Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail 

Bogdanov’dan geldi. Bogdanov ABD’nin 45. Baş-

kanı seçilen Donald Trump’un ekibiyle Suriye ko-

nusunda temasa geçtiklerini açıkladı. Moskova’da 

düzenlenen bir programda konuşan Bogdanov, 

“Washington’da yeni başkana yardım etmesi muh-

temel kişilerle temas kuruyoruz. Hem görev süresi 

dolan hem de yeni gelecek ABD yönetiminin, Su-

riye krizinin Rusya olmadan çözülemeyeceğini bi-

lerek hareket etmesini umut ediyoruz. Biz açık bir 

diyaloğa hazırız.” dedi.9 Dünya genelinde birçok 

siyasi ile görüşen Trump’ın listesinde Türkiye’den 

de beklendiği üzere iki kişi vardı; Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıl-

dırım.10

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi-

ne ilişkin bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, ‘’ABD’de yeni bir 

dönem başlıyor. ABD halkının bu tercihini hay-

ra yormak ve başarılarla dolu bir gelecek temenni 

ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarını 

değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım ise “Gülen 

iade edilirse ilişkilerde yeni bir sayfa açılır” değer-

lendirmesinde bulundu.11 

Trump’ın seçilmesine Çin’in tepkisi merakla 

beklenen bir diğer noktaydı. Nitekim Trump’ın, 

“Çin, güce saygı duyar. Bizden ekonomik anlam-

da faydalanmalarına izin vererek tüm saygılarını 

kaybettik. Çin ile aramızda büyük bir ticaret açığı 
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var. Hızla dengelemenin yolunu bulmamız gere-

ken bir açık. Güçlü ve akıllı Amerika dediğin Çin 

ile iyi dost olmanın bir yolunu bulur.” şeklinde-

ki söyleminin ve seçilmesi durumunda Çin’e ABD 

ile ticaret karşılığında Çin’in para birimini deva-

lüe etmemesi, çevrecilik ve işçi hakları konusun-

da adımlar atması gibi birtakım şartlar koşacağına 

dair söyleminin Çin’de nasıl bir karşılık bulacağı 

merak konusuydu. Trump’ın seçilmesinin ardın-

dan açıklama Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Shen 

Danyang’dan geldi. Danyang yaptığı açıklamada 

Donald Trump’un ABD başkanlığına seçilmesi-

nin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olan etkisi-

ne değinirken, ABD başkanı kim olursa olsun ikili 

ticari ve ekonomik ilişkilerin değişmeyeceğini be-

lirtti. Danyang iki ülkenin geniş ortak çıkarlara sa-

hip olduğunu, ikili ilişkilerin uzun vadeli, sağlıklı 

ve istikrarlı gelişmesinin iki ülke halklarının temel 

çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti ve ABD baş-

kanlığına kim seçilirse seçilsin ikili ortak çıkarla-

rın korunacağının altını çizdi.12 

Ortadoğunun geleceği açısından Trump’ın İran 

ve Türkiye’ye bakışına değinmek yerinde olacak-

tır. Özellikle İran’a yönelik Trump’ın pek dostane 

bir bakışa sahip olmadığı söylenebilir. Nitekim 

yaptığı bir açıklamada Trump “Dostlarımızı sev-

meyen, düşmanlarımıza ise boyun eğen bir başka-

nımız oldu. İran ile felaket bir anlaşma yaptık ve 

sonra da daha mürekkebi bile kurumadan anlaş-

manın şartlarını hiçe sayışına şahit olduk. İran çok 

büyük bir sorun ve öyle de olmaya devam edecek. 

Ama başkan seçilirsem bu belayla nasıl başa çı-

kacağımı biliyorum.” diyerek İran’a yönelik yeni 

dönemde Obama döneminde özellikle Ruhani’nin 

başkanlığı sonrası gelişen ABD-İran ilişkilerinin 
yeni dönemde İran aleyhine değişeceğinin sinyal-
lerini verdi. 13 Nitekim 16 Kasım 2016 tarihinde 
Amerikan Meclisi, İran aleyhindeki yaptırımları 
hem Cumhuriyetçilerin hem demokratların kara-
rıyla 10 yıl daha uzatma kararı alarak bu olumsuz 
bakışın ilk somut adımını da atmış oldu.14

Trump, Türkiye ve Ortadoğu

Genel itibariyle ve söylem düzeyinde Trump’ın 
Türkiye’ye olan bakışının olumlu olduğunun ve 
başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki bir ta-
kım ciddi sorunlarda aşama kaydedilebileceğini 
beklemek mümkündür. Nitekim Trump 15 Tem-
muz darbe girişiminden kısa süre sonra verdi-
ği bu röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a da övgüde bulunmuş ve “Yaşananla-
rı tersine çevirebildiği onu çok takdir ediyorum... 
Bazıları (darbe girişiminin) tertip olduğunu söy-
lüyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum” 
açıklamasında bulunarak Erdoğan’a olan güvenini 
ifade etmiştir. Benzeri bir biçimde iki ülke arasın-
da en önemli sorunlardan biri olan ve Obama yö-
netimi döneminde çokça tekrarlanan Türkiye’ye 
yönelik anti demokratikleşme eleştirilerine yö-
nelik söyleminde yeni dönemde bir azalma ve 
bu azalmanın ikili ilişkilere olumlu etkide bulu-
nacağı beklenebilir. Nitekim Trump Türkiye’deki 
anti demokratik uygulamalara yönelik bir soru-
ya ABD’nin başka ülkelere baskı yapmadan önce 
“kendi bozukluklarını düzeltmesi” gerektiğini ifa-
de ederek cevap vermiş ve “Bence başkalarına nu-
tuk atma hakkımız yok. Ülkemizde olup bitenle-
re bir baksanıza! Birileri polis memurlarını soğuk-
kanlılıkla vururken, nasıl başkalarına ders verebi-
liriz ki?” demiştir.15 

Gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinde cid-
di bir krize neden olan FETÖ lideri Fethullah 
Gülen’in iadesine yönelik olarak da Türkiye’nin 
lehine bir beklenti içinde olmak mümkündür. 
Her ne kadar Gülen’in iadesi yargının işi olsa ve 
Trump’ın Gülen’e yönelik herhangi bir söylemi ol-
masa da Trump’ın baş danışmanlarından Emek-
li General Mike Flynn’in açıklamaları dikkate de-
ğerdir. Flynn siyasi analiz sitesi The Hill için ka-
leme aldığı yazısında Türkiye’yi bir öncelik ola-
rak kabul edecek şekilde dış politikalarını yeni-
den düzenlemeleri gerektiğini ifade etmiş, “Arka 

Hillary Clinton
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bahçemiz Pensilvanya’ya rahatça yerleşmiş olan 
bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tara-
fından Washington’ın gözü boyanırken NATO 
müttefikimiz Türkiye’ye engel olmak mantık-
sızdır. Türkiye’nin bakış açısıyla Washington, 
Türkiye’nin Usame bin Ladin’ine sığınak oluyor. 
11 Eylül’den sonra Usame bin Ladin’in Türkiye’de 
güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk 
vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 
okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?” açık-
lamasında bulunmuştur. 16 
Yeni dönemde savunma ba-
kanı olması ihtimali güç-
lü bir biçimde dillendiri-
len Flynn’in savunma ba-
kanı olması durumunda en 
azından FETÖ’nün yargıla-
ma sürecinin hızlanması ve 
yargılama sonunda en kötü 
ihtimalle sınırdışı edilme-
si ihtimali son derece kuv-
vetli gözükmekle birlikte 
Gülen’in iadesinin Trump 
yönetimi tarafından özel-
likle PYD-Türkiye uzlaşı-
sını sağlamaya yönelik bir 
pazarlık unsuru olarak kul-
lanılması ihtimali göz ardı 
edilmemelidir. 

Türkiye’yi ilgilendi-
ren önemli konulardan biri 
de Suriye’de güvenli böl-
ge oluşturulmasına yöne-
lik Trump’ın söylemleridir. 
Zira Trump bir konuşma-
sında Suriye’de güvenli böl-
ge oluşturulmasına sıcak 
baktığını, böylesi bir ham-
le sayesinde ABD’ye mülte-
ci akının engellenebileceği-
ni beyan etmiştir.17 Türkiye’nin de bölgede güven-
li bölge kurulmasını uzun süredir savunduğu an-
cak bu konuda Obama yönetimini ikna edemedi-
ği düşünüldüğünde eyleme geçmesi halinde yeni 
dönemde Suriye’de güvenli bir bölgenin oluşturu-
labileceğini beklemek mümkündür. İyi planladı-
ğı ve gerçekleştiği takdirde böylesi bir durumun 
Türkiye’nin bölgedeki ve Suriye’deki etkinliğini 
artırması da kaçınılmaz olacaktır.  

Trump’ın açıklamalarından hareketle yeni dö-
nemde ABD-Türkiye ilişkilerinde kimi konula-
rın krize gebe olduğunu söylemek de mümkün-
dür. Nitekim Trump’ın Türkiye’ye yönelik olum-
lu yaklaşımının yanında Kürtlere, PYD kanadına 
olan olumlu bir yaklaşım benimsediği bilinen bir 
gerçektir. Zira bir açıklamasında Trump Kürtle-
re hayran olduğunu belirtmiş ve Türkiye ile iliş-
kilerin geliştirilmesi ve Kürtlere olan hayranlığın 

nasıl bir araya getirilebile-
ceği yönünde soruya ise, 
“Evet bu büyük bir sorun. 
Ama ikisini bir araya geti-
rebiliriz ve bu harika olur” 
yanıtını vermiştir.18 Ancak 
yeni dönemde muhalifle-
rin ABD tarafından destek-
lenmeyeceği izlenimi veren 
ve IŞİD ile mücadeleyi ön-
celeyen ABD’nin IŞİD baha-
nesiyle PYD’yi güçlü bir bi-
çimde desteklemesi ve bu 
durumun iki ülke arasında 
ciddi bir sorun teşkil etme-
si son derece yüksek bir ih-
timaldir.

Bunların haricinde 
Trump’ın Ortadoğu’ya yö-
nelik başka önemli söylem-
leri de olmuştur. Bunlardan 
biri Irak ve Libya’ya yöne-
liktir. Trump’a göre Sad-
dam Hüseyin ve Muammer 
Kaddafi’li bir dünya daha 
iyi olurdu. Trump CNN’e 
verdiği bir röportajda, Lib-
ya ve Irak’ın başlarında-
ki diktatörlerin devrilme-
sinden sonra daha kötü bir 

hale geldiğini söylemiştir. Dolayısıyla yeni dönem-
de bölgedeki despotik rejimlerin ve liderlerinin ra-
hat bir nefes alacağı beklenebilir. Trump’ın bir di-
ğer söylemi Suriyeli göçmenlere yöneliktir. Trump 
Paris saldırılarının, kendilerini mülteciymiş gibi 
gösteren saldırganların ne kadar tehlikeli olabi-
leceğini gösterdiğini, Suriyelilerin ABD’ye yerleş-
melerini engelleyeceğini ve Suriyeli hali hazırdaki 
mültecileri ise sınırdışı edeceğini beyan etmiştir.19 

Trump’ın Ortadoğu’ya yönelik 
söylemleri de Ortadoğu’nun 
geleceği hakkında birtakım 
ipuçları vermektedir. Bilindiği 
gibi Obama yönetiminin 
Ortadoğu politikası daha çok 
“bekle ve gör” şiarına dayan-
makla birlikte uzlaşmacı bir 
tutumdan uzaktı. Nitekim 
gerek Suriye gerek IŞİD ile 
mücadele konusunda ABD’nin 
tüm söylem ve eylemleri-
ne karşın kayda değer bir 
mesafe kat edilememiş olma-
sı ABD’nin Ortadoğu politi-
kasının etkili olmaktan uzak 
olduğunun en tipik göster-
gelerindendi. Bu tablonun 
Trump yönetimi döneminde 
bir miktar değişikliğe uğrasa 
da köklü değişikliklerin ger-
çekleşmemesi kuvvetle muh-
temeldir.
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Trump’ın bölgeye yönelik dikkate değer söy-
lemlerinden bazıları da Mısır, Filistin ve İsrail’e 
yönelik olmuştur. Mısır’a yönelik olarak Trump 
“(Obama) Mısır’da İsrail ile uzun vadeli barış an-
laşması içinde olan dost bir rejimin devrilmesi-
ni destekledi. Sonra da, onun yerine Müslüman 
Kardeşler’in iktidara gelmesine yardım etti. Sisi 
harika biri. Mısır’ın kontrolünü ele aldı. Terörist-
leri kovdu. Çok iyi bir iş çıkardı.” ifadelerini kul-
lanırken Filistin’e yönelik, “(Filistinli çocuklar 
için) büyüyüp terörist olmayı öğretiyorlar. Buna 
bir son vermeleri lâzım. Te-
röre son vermeleri gerek. 
Bıçaklama olaylarına ve 
tüm bu olanlara son verme-
liler. Ve İsrail’in bir Yahu-
di devleti olarak var olma 
hakkına saygı göstermeleri 
gerek.” beyanatında bulun-
muş, akabinde İsrail’e yö-
nelik Eylül 2016’da Netan-
yahu ile görüşmesi sonrası 
yaptığı bir başka açıklama-
da Kudüs’ün 3.000 yıldan 
uzun süredir Yahudi hal-
kının ebedi başkenti oldu-
ğunu ve kendi yönetimin-
de ABD’nin Kudüs’ü niha-
yet İsrail devletinin bölün-
mez başkenti olarak kabul 
edeceğini ilan etmiştir.”20 
Suriye konusunda Obama 
yönetimine sert eleştiriler 
yönelten Trump, sorunun 
çözümünde Rusya ile mu-
hakkak işbirliği yapılması 
ve Rusya’nın desteklenme-
si gerektiğini, IŞİD’in iki ta-
rafın da ortak düşmanı olduğunu, bu bağlamda 
iki ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. Ayrıca Trump Suriyeli muhaliflerin ABD 
tarafından desteklenmesinin yanlış olduğunu ifa-
de etmiştir.

Genel Değerlendirme

Tüm bunlardan sonra genel bir değerlendir-
me yapmak yerinde olacaktır. Özellikle son bir-
kaç yıldır Batı nezdinde sağ yahut marjinal par-

tilerin gittikçe güçlendikleri hatta yer yer iktida-
ra geldikleri gözlemlenmektedir. Yunanistan’da 
sosyalist Syriza’nın iktidara gelişi, Macaristan’da 
aşırı sağcı Jobbik Partisi’nin giderek güçlenme-
si, Fransa’da Ulusal Cephe’nin, Bulgaristan’da 
milliyetçi ATAKA’nın, İsviçre’de İsviçre Halk 
Partisi’nin, Belçika’da Flaman Menfaati Partisi’nin, 
Danimarka’da İslâm düşmanı Danimarka Halk 
Partisi’nin, Hollanda’da Özgürlük Partisi’nin, 
Almanya’da ise Nasyonal Sosyalist hareketlerin gi-
derek yükselişi bu durumun göstergeleridir. Ar-

tan terör olayları ve ortaya 
çıkardığı güvenlik proble-
mi, özellikle 2008 küresel 
krizi sonrası gittikçe derin-
leşen ekonomik sorunlar, 
Ortadoğu’da ve Afrika’daki 
çatışma ve istikrarsızlık or-
tamından Batılı ülkelere ka-
çan göçmenlerin sebep ol-
duğu sorunlar, özellikle 
2001 sonrası Batıda yükse-
len İslâm karşıtlığı gibi se-
beplerin aşırı sağın yükse-
lişinde önemli ölçüde et-
kili oldukları değerlendi-
rilmektedir.21 Bu bağlamda 
Trump’ın popülist söylem-
lerinin de ekseriyetle yuka-
rıdaki alanlarla ilintili oldu-
ğu ve toplumda beklentile-
rin üstünde karşılık buldu-
ğu görülmektedir. 

Trump’ın Ortadoğu’ya 
yönelik söylemleri de 
Ortadoğu’nun geleceği 
hakkında bir takım ipuçları 
vermektedir. Bilindiği gibi 

Obama yönetiminin Ortadoğu politikası daha çok 
“bekle ve gör” şiarına dayanmakla birlikte uzlaş-
macı bir tutumdan uzaktı. Nitekim gerek Suriye 
gerek IŞİD ile mücadele konusunda ABD’nin tüm 
söylem ve eylemlerine karşın kayda değer bir me-
safe kat edilememiş olması ABD’nin Ortadoğu po-
litikasının etkili olmaktan uzak olduğunun en ti-
pik göstergelerindendi. Bu tablonun Trump yöne-
timi döneminde bir miktar değişikliğe uğrasa da 
köklü değişikliklerin gerçekleşmemesi kuvvet-

Gelecek dönemde iki ülke iliş-
kilerinde ciddi bir krize neden 
olan FETÖ lideri Fethullah 
Gülen’in iadesine yönelik ola-
rak da Türkiye’nin lehine bir 
beklenti içinde olmak müm-
kündür. Her ne kadar Gülen’in 
iadesi yargının işi olsa ve 
Trump’ın Gülen’e yönelik her-
hangi bir söylemi olmasa da 
Trump’ın başdanışmanla-
rından Emekli General Mike 
Flynn’in açıklamaları dikkate 
değerdir. Flynn siyasi ana-
liz sitesi The Hill için kaleme 
aldığı yazısında Türkiye’yi 
bir öncelik olarak kabul ede-
cek şekilde dış politikaları-
nı yeniden düzenlemeleri 
gerektiğini ifade etmiştir.
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le muhtemeldir. Bu bağlamda Suriye’de ABD ile 

Rusya yönetiminin gelecek dönemde uzlaşı ih-

timali artmış gözükmekle birlikte bu uzlaşının 

Suriye’deki kaotik durumu ne ölçüde etkileyeceği 

önceden kestirmek oldukça güçtür. 

Trump’ın IŞİD ile mücadeleyi öncelemesi ve bu 

anlamda Suriye rejimiyle savaşı anlamsız bulması, 

dahası rejimin arkasında Rusya ve İran varken re-

jime karşı mücadelenin iyice zorlaştığı ve anlam-

sızlaştığı imasında bulunması gelecek dönemde 

Rusya ve ABD arasında Baas rejiminin-Esad yö-

netiminin iktidarda kalması temelinde daha çok 

IŞİD odaklı bir mücadele yönünde bir uzlaşma-

nın olması ihtimal dâhilindedir. Böyle bir uzlaşı-

nın saha şartlarının gün geçtikçe içinden çıkılmaz 

bir hal aldığı göz önünde bulundurulduğunda, 

yakın bir gelecekte Suriye’deki çatışma ortamını 

peyderpey azaltacağı öngörülebilir, ayrıca bu du-

rum Rusya’nın özellikle Halep’te muhaliflere yö-

nelik operasyonlarını artırmasını ve/veya daha er-

ken bir tarihe almasına neden olabilir. Bunun ha-

ricinde ABD’nin Ortadoğu’daki sorunlara pek de 

müdahil olmayacağına dair söyleminin gerçekleş-

mesi, olası bir ABD-Rusya uzlaşısıyla birlikte böl-

gede oluşacak güç boşluğunun Rusya tarafından 

doldurulmasına, bölgede Rusya’nın etkinliğinin 

artmasına, haliyle bölgedeki ülkelerin Rusya tara-

fına daha da kaymasına sebep olabilir. 

Ortadoğu’da Suriye meselesi haricindeki bir 

diğer önemli mesele Filistin’in bugün ve gelecek-

teki akibetidir. Bu bağlamda Trump’ın İsrail yanlı-

sı -Filistin karşıtı tutumunun-sözlerinin bölgede-

ki Filistin aleyhine gelişmeleri tetiklemesi kuvvet-

le muhtemeldir. Dolayısıyla bölgedeki çatışmanın 

gelecek dönemde artması, İsrail’in hak ihlallerinin 

Filistin halkına uyguladığı şiddetin ve illegal yer-

leşim bölgesini genişletme hamlelerinin artacağı-

nı beklemem mümkündür. Bu bağlamda sorunun 

önümüzdeki dönem çözülmek bir yana daha da 

derinleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Trump’ın Çin’e yönelik sözlerine de değin-

mek yerinde olacaktır. Gelecek dönemde daha 

korumacı bir ekonomi ve politika benimseyece-

ğini vaad eden Trump’ın bu vaadini gerçekleştir-

mesi durumunda dünyanın en büyük ekonomi-

si olan olan ABD ekonomisinin ivme kaybetme-

si, ABD’nin aksine bundan sonra ülke ekonomisi-

ni daha fazla yabancı yatırıma açacağını ilan eden 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in ABD 

ekonomisi ile arasındaki mesafeyi azaltması öngö-

rülebilir. Bu bağlamda daha güçlü bir ekonomiye 

sahip Çin’in uluslararası siyasette daha etkin bir 

konuma geleceği, bu etkin konumun Rusya’nın 

ve İran’ın ekonomilerini ve siyaseten etkinlikle-

rini olumlu etkilemesi ve Ortadoğu’da güç den-

gesinin Rusya-İran-Çin lehinde değişmesi, haliyle 

ABD ve Batılı devletlerin Ortadoğu’da nüfuz kay-

betmeleri hayli yüksek bir olasılıktır. Bu bağlamda 

son dönemde bu ülkelerle yakınlaşan Türkiye’nin 

de bu iradesini devam ettirmesi durumunda gele-

cek dönemde bu durumdan nemalanabileceği ön-

görülebilir.

Ortadoğu’nun geleceği açısından bir diğer 

son derece önemli nokta yeni dönemde ABD-

İran ilişkilerinin nasıl şekilleneceğidir. Bu konu-

da Trump’ın sert bir söylem geliştirdiği söylene-

bilir. Nitekim Trump’ın söylemleri dikkate alı-

nırsa gelecek dönemde Ruhani ile yumuşama-

ya başlayan İran-ABD ilişkilerinde yeniden soğuk 

rüzgârlar esmeye başlayabilir, İran’a karşı özellik-

le yeni ekonomik yaptırımlar uygulanabilir, hali 

hazırda geçerli olan yaptırımların kapsamı geniş-

letilebilir. Yine geçmiş döneme kıyasla ABD-İsrail 

ilişkilerinin aşama kaydetmesi, beraberinde İsra-

il yönetiminin baskısıyla ABD yönetiminin İran’a 

yönelik olumsuz bir tavır almasında iteleyici bir 

güç olabilir. Bilindiği gibi Obama döneminde her 

ne kadar İran’a yönelik yaptırımların kaldırıldığı 

ilan edilse de bölgeye yönelik özel sektör yatırım-

ları pek de bir artış göstermemişti. Zira birçok şir-

ket ülkeye yatırım için ABD’deki seçim sonuçları-

nı beklemekteydi. Dolayısıyla Trump’ın seçilmesi 

bölgeye özel sektörün yatırım yapmaktan vazgeç-
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mesi gibi bir duruma sebep olabilir. Trump’ın se-

çilmesi sonrası İran borsasının değer yitirmesi ve 

Dolar’ın Riyal karşısında değer kazanması İran’da 

da piyasada böyle bir tedirginlik ve beklentinin 

olduğunu göstermektedir.22  Böylesi bir durumun 

ekonomik olarak İran’ı olumsuz etkileyecek ol-

ması sebebiyle bu durum bölgede İran’ın siyase-

ten etkinliğinin ve desteklediği Şii gruplara des-

teğinin azalmasına neden olabilir, üstünlük Sünni 

gruplara geçebilir başta Yemen ve Bahreyn olmak 

üzere bölgede yeni dengeler oluşabilir. Bununla 

birlikte İran’da Trump’a yönelik hem alaycı hem 

de eleştirel farklı iki bakışın olduğunu söylemek 

mümkündür. Örneğin eski Başbakan Rafsancani 

Trump’ın seçim kampanyası boyunca İran’a yöne-

lik tutum ve söylemini son derece tehlikeli ve ka-

bul edilemez olarak nitelemiş ve prensipleri olma-

yan Trump’tan her şeyin beklenebileceğini ifade 

etmiştir. Biraz da alaycı olarak değerlendirebilecek 

bir diğer bakışa göre Trump selefi Obama’ya göre 

birçok konuda son derece yetersizdir, haliyle söy-

lemlerini gerçeğe dönüştürebilecek bir yeterlikten 

yoksundur. Bu bağlamda Trump’ın söylemleri ge-

lecek dönem için İran’da bir endişe yaratmamalı-

dır.23 Tüm bunlardan sonra değişken ve aceleci bir 

tavır sergileyen Trump’ın bu söylemlerinin vaat 

olarak diğer bir deyişle sözde kalması eyleme dö-

nüşmemesi, ekibiyle görüş alışverişi sonrası poli-

tikalarında revizyon yapma ihtimali de göz önün-

de bulundurulmalıdır. Gerek ülke içindeki gerek 

dışındaki bir takım dengeler Trump’ın hareket 

alanını bir hayli etkileyecektir. Benzeri bir biçim-

de Trump’ın ekibinin de hali hazırda belli olma-

ması da belirsizliği artıran bir diğer nedendir. Ni-

tekim Obama da göreve gelmeden önce Guanta-

namo üssünün kapatılması, göçmen sorunlarının 

asgariye indirilmesi, Ermeni soykırımının tanın-

ması, Afganistan’dan ABD askerlerinin tamamen 

çekilmesi gibi bir takım sözler verdiği halde24 bu 

sözlerini uzun görev süresine rağmen gerçekleşti-

rememiştir. Bu bağlamda Trump’ın vaatlerini ge-

lecek dönemde birebir gerçekleştirilecek olan va-

atler şeklinde değerlendirmek doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır. Ancak uzun vadede ABD dahil Batı-

da yükselen milliyetçi, marjinal hareketlerin orta 

yahut uzun vadede dünya siyasetinde ciddi krizle-

re sebep olacağı da yadsınamayacak bir gerçektir.
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8 Kasım 2016 se-
çimleri, ABD’nin 

şahsında Batı’nın 
halk düzeyinde za-
vallılığını bir kez 
daha gözler önüne 
serdi. Batılı değerle-
rin hafıza ağacımı-
za kazındığı gibi ol-
madığını ve aslında 
çoktan aşınmış ol-
duğunu bir kez daha 
müşahede ettik. Batı’nın ileri demokrasi diyerek, 
inançlara ve düşüncelere saygı diyerek, farklı ırk 
ve kültürlere karşı hoşgörü diyerek, çoğulculuk 
diyerek biz Batılı olmayanlar için belirledikleri 
standartlar belli ki, kendileri için geçerli değilmiş. 
Hissettiğimiz savrulmaya Avrupa’dan ABD’ye doğ-
ru esen bu yaman çelişkinin rüzgârları neden olu-
yor, başka bir şey değil. 

İster sosyalist ister kapitalist demokrasiler, is-
terse de postmodern dönemlerde ortaya çıkan sö-
züm ona özgürlükçü ileri demokrasiler olsun, 
tüm modern formların net bir totalitarizm barın-
dırdığı ve bu sistemlerin kendilerini korumak için 
nasıl pekâlâ insanlık değerlerinden uzak manipü-
lasyonlara başvurabileceğini, bu ABD seçimlerin-
de biz üçüncü gözler fal taşı açıklığıyla gördük ve 
izledik. Dirsek oyunlarına sahne olmamak, yük-
sek standartlı ileri demokrasiler için de mümkün 
değilmiş demek. 

Hatta “ileri de-
mokrasinin” bir vit-
rin, bir kandırmaca 
olabileceği de bu ve-
sileyle aklımıza takıl-
maya başladı.  Mo-
dernizmin kısıtlı 
haklar vermekte ısrar 
eden baskıcı yöntem-
lerine karşı postmo-
dern dönemlerde or-
taya çıkan ve kurtarı-

cı olarak altı çizilen özgürlükçü ileri demokrasi-
ler, anlaşıldı ki, artan hak ve özgürlük sorunları-
nı çözmek yerine onları çeşitli taktiklerle buhar-
laştırmaya çalışıyorlarmış. Ancak buharlaştırabil-
dikleri sorunların kendisi değil, talepler. Sorunlar, 
meğerse olduğu gibi kalıyor.

Kendi insanınıza eğlence özgürlüğünün yanı 
sıra, vergilendirilmiş kazanç özgürlüğü dışında 
reel bir özgürlük tanımıyorsanız; toplumsal ta-
lepleri erteleyerek, manipüle ederek, çeşitli dirsek 
oyunlarına maruz bırakarak buharlaştırmaya çalı-
şıyorsanız, bir süre sonra çaydanlığın suyu bitiyor, 
elinizde kireçten bir tortu kalıyor. Zaman geliyor, 
o tortuyla idare ediyorsunuz. 

O zaman modernizmin ürettiği yapay/ideal 
değerler yerine halkın özündeki değerler harekete 
geçiyor; yeter ki bu değerleri bir kaşıyabilen orta-
ya çıksın. Yeteri kadar kaşımayla ortaya çıkan bu 
değerler, kamuoyu araştırmalarına yansımasa da 

Sıbğatullah KAYA

11 Eylül 2001 ve sonrası Müslümanlara karşı değişen Batı ve ABD aynı yerinde 
durmaktadır. Müslümanlara ve onları temsil eden kuruluşlara düşen, dolduruşa 
gelmemek ve yeni pozisyonları değerlendirilebilir kılmaktır. Nitekim çirkeflik 
kokan bir seçim kampanyası, yerini “olgun” konuşmalara şimdiden bırakmıştır. Bu 
yeni dönemin de gidiş yolu Müslümanlar için “akıl-bilgi-tevekkül” hattı olmalıdır.
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kabuğun altındaki yara olarak varlığını hissettiri-
yor. Yeri gelince kanıyor ve acıtıyor. 

Toplumsal hileler anlaşılmak için belli sürele-
re muhtaçtırlar. Aynı, Aziz Nesin’in Neyzen’den 
esinlenerek yazdığı “İnsanoğlu naziktir, ağır lafı 
kaldırmaz. Eşek dersin kızar da bin sırtına aldır-
maz.” mısralarının anlatmaya çalıştığı gibi. Çev-
rilen bazı dolaplar bir müddet için sürdürülebilir 
oluyor, kolektif sırt kendisine binildiğini hemen 
fark etmiyor çünkü. İnsanoğlu birilerinin çaktır-
madan sırtına bindiğini ancak yorgunluktan bitap 
düşünce anlayabiliyor. 

Yorgunluktan bitap düşmüşseniz, hele de ne-
zaket ve hoşgörü gibi kavramların, aslında öden-
meyen haklarınızı istismar etmek için araç olarak 
kullanıldığını öğrenmişseniz, iyice agresifleşirsi-
niz. O zaman size öğretilen değerler anlamını yi-
tirir. Bu değerler içinize zaten sinmemişse, sizi as-
lınıza dönmekten hiçbir şey alıkoyamaz. Aslınız, 
aynada bakabileceğiniz bir yüz mü? Hiç önemli 
değil, bir süreliğine bakmazsınız. Yüzünüz ayna-
lara, kanaatleriniz kamuoyu araştırmalarına yansı-
maz. Artık kafası karışık bir toplumsunuz. Yapay/
ideal değerler yerine halkınızın değerleri şahla-
nır ülkenizin topraklarında. Elitist değerlere karşı 
halkın değerleri galip gelir. Zihinler “tunç surlarla 
berkitilmiş ülkeyi” aramaya başlar. Eğer Amerika-
lıysanız sizin için “berkitilmiş ülke” sömürgeci be-
yaz adamın üstün olduğu ülkedir. Ülkeniz zengin-
liklerle dolu fırsatlar ülkesidir. Beyaz adamın üs-
tün olduğu, farklı din ve renklerin aranızda olma-
yı hak etmedikleri, ancak vaktiyle çalışmak için 
köle olarak zorla getirildikleri ve zorla getirildik-
leri gibi, zorla gönderilebilecekleri hayal ülkesidir. 

9 Kasım sabahı şoktayım, diyenlerin attığı çığ-
lık, Batı’da bazı değerlerin iyice aşındığını ve Batı 
toplumunun rahatlıkla yeniden “özüne” dönebile-
ceğinin göstergesiydi.

Neden Trump?

Amerika’da toplumsal göstergeler dip yapmış, 
işsizlik ve ümitsizlik had safhaya varmış. Ancak 
Amerika, hala dünya düzenini korumak için yılda 
yüz milyarlarca lira para harcamaya devam ediyor. 
Amerikalı obur ve cahil kitle içinde bulundukları 
bu kötü gidişatın suçunu sistemde mi arasınlar, 
yoksa suçlamak için uygun iç ve dış “ayrık otla-
rı mı” üretilmeli? Sistem bir anlamda buna karar 
verdi. 

ABD’yi yakından tanıyan bazı uzmanlar, 
Amerika’da aslında gerçekte sahici bir seçimin hiç 
yapılmadığını, sistemin kendisini korumak için 
demokratlarla cumhuriyetçiler arasında gel-git 
yaptığını savunurlar. 8 Kasım seçimleri içeride ve 
dışarıda uyandırdığı dehşet tablosunu bir kenara 
koyarsak, bu savı güçlendirdi. Sistem en kötü se-
naryoyu oynamış ve nöbeti cumhuriyetçilere dev-
retmişti. 

Hillary Clinton’ın seçim sonrası verdiği demeç 
de bu savı destekliyordu. Clinton verdiği demeç-
te, beni FBI operasyonu mağlup etti, diyordu. FBI 
direktörü James Comey seçime 12 gün kala Clin-
ton hakkındaki e-posta soruşturmasını yeniden 
başlattıklarını duyurmuş, seçime 2 gün kala ise, 
e-posta yazışmalarında suç unsuruna rastlanmadı-
ğını açıklamıştı. Bazı araştırmalara göre apar-topar 
yapılan bu açıklama Amerikan kamuoyunda Hil-
lary Clinton’ın sistem tarafından himaye edildiği 
algısını güçlendirdi. Sisteme karşı öfkeli halk sis-
temin asıl istediği yöne, böylece dönmüş oldu.   

Sistem neden seçimlere müdahale ediyor? İki 
ana nedenden. Birincisi, iki eğilimli bir siyasal 
sistemde bir tarafın gereğinden fazla(!) iktidarda 
kalması, diğer tarafı agresif hale getirerek kin ve 
düşmanlığın artmasına sebebiyet veriyor. ABD’de 
sistem hiçbir eğilimin 2 dönemden fazla iktidarda 
kalmasına bu nedenle izin vermiyor. Yerleşik ku-
rumlar, seçilme sırası diğerine geldiğinde, öteki-
ne kaybettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 
İkincisi de sistemin kendi bekasıyla ilgili. Şöyle ki, 
ABD’de cumhuriyetçiler klasik yerleşik düzeni ve 
sağcılığı, dini ve milli gelenekleri temsil ederler. 
Demokratlar ise hafif solcu ve ilerlemeci bir pro-
fille bizdeki sosyal demokratları andırırlar.  Klasik 
yerleşik düzeni ve yerleşik değerleri savunan bir 
partinin uzun süreli iktidarı, ülkeyi içine kapa-
nık bir durağanlığa mahkûm eder. Özgürlükleri 
artırmayı, açılımlar yapmayı ve ilerleme için deği-
şimi hedefine koyan partinin uzun süreli iktidarı 
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da   -alabildiğine özgürlük varsayımıyla-  sistem 
balonunun bir süre sonra patlamasına yol açar. 
Balon metaforuyla anlatmaya devam edersek, 
Amerika’da seçimler bir üfleme-boşaltma işlemin-
den başka bir şey değildir. 

ABD’nin dış politika gereksinimleri de son 
zamanlarda “değişim zamanı” olduğunu destek-
ler nitelikte gelişti. Ortadoğu’da belli bölgeleri 
yeniden dizayn etme uğruna çeşitli örgütlerle iş 
tutma politikası, ABD’nin elinde patlamak üzere 
olan bir bombaya dönüşmüştü. Bunda bölgedeki 
ülkelerin, başta Türkiye ve İran olmak üzere öyle 
kolay yenilir yutulur lokma olmadığının anlaşıl-
masından tutun, bölgedeki gelişmelerin AB’yi ve 
NATO’yu rahatsız eden pozisyonlar üretmesine 
varan değişik etkenler var. Rusya’nın devreye gi-
ren iradesi de denklemin tamamen değiştirilmesi-
ni ve yeniden kurulmasını gerektiriyordu. 

Trump ve cumhuriyetçiler dış politikada deği-
şiklik yapacaklarının sinyallerini önceden seçim 
beyannamelerine koyarak iş başına gelmezlerse, 
ABD’nin bölgeden çekilmesi veya köklü politika 
değişikliğine gitmesi “yenildi-gitti” gibi algılana-
cak. Dış politikada işler sarpa sararsa, Trump ve 
cumhuriyetçilerle çekilme veya politika değişik-
liğine gitme işi kolaylaşacak, “biz demiştik” gibi 
algılanacak. ABD gibi küresel güçler ve kadim im-
paratorluk geleneğine sahip devletler, dünyadaki 
imajlarını korumak için bu tip manevralardan sık-
ça yararlanıyorlar.

Sistemin seçimlere neden müdahale ettiğinin 
gerekçeleri arasında biraz “komplo teorisi” kokan 
başka açıklamalar da var. Şöyle ki, Trump’la bera-
ber ABD’nin küresel güç olmayı geçtik, süper güç 
olmaktan da vazgeçeceği, enerjisini kendi ekono-
mik, toplumsal ve kalkınma-büyüme sorunlarına 
harcayacağı yolunda görüşler var. Bu görüşlerin 
temelinde II. Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik 
ve askerî açıdan bitap düşen İngiltere’nin gönüllü 
olarak global güç olmayı ABD’ye devrettiği ve bu-
nun dünya küresel sermayesinin direktifiyle hare-
ket eden bir “üst aklın” iradesi olduğu yolunda id-
dialar var. Aynı üst aklın yanına İngiltere’yi de alıp 
Çin’i dünyanın yeni global süper gücü yapacağı 
yolundaki iddialar, bazı belirtiler dikkate alınırsa 
ciddiyetini koruyor. Çin’in ABD’ye sıfıra yakın fa-
izle trilyonlarca dolar borç vermesi, İngiltere’nin 
Çin’de ciddi anlamda bankacılık yatırımları yap-
ması bu belirtilerden bazıları. ABD’ye düşük faizle 

verilen borç, sen bizi rahat bırak ve kendi sorun-
larınla ilgilen, mesajı verirken; İngiltere’nin Çin’e 
kayması, ufukta ciddi gelişmeler olduğu şeklinde 
değerlendiriliyor. 

Trump Nasıl kazandı?

Tabloya bakıldığında her şey Donald Trump’ın 
işbaşına gelmesi gerektiğini önceden söylüyordu. 
Modernizmin çocuklarının döktüğü timsah göz-
yaşlarına, bu yüzden aldırmamak lazım.  Bizim il-
gilendiğimiz işin mühendislik harikası yönü. Bize 
“Vay be!” dedirten, toplumsal ölçekte başarıyla 
götürülen sonuca odaklı seçim kampanyası. Hare-
ketli geçen kampanya temelde Trump’ın halkçı bir 
görüntüyle sisteme karşı olduğu imajını vermesi 
üzerine kurulacaktı.

Yahudi lobisinin kampanyaya etkisi oldu mu? 
Elbette oldu. Hem yukarıda değindiğimiz gibi 
“dünyanın yeni süper gücünün” yeniden belirle-
neceği ihtimalinden, hem de Ortadoğu’da etki-
sizleşen İsrail’e moral vermek için değişim gerek-
liydi. Bu nedenle Ortadoğu’daki politikalarını de-
ğiştireceğini ve ABD’nin küstürülmüş müttefikle-
rini muhatap alacağını yüksek sesle dillendiren 
Trump, Yahudi lobisi için uygun aday durumuna 
geldi. ABD’de sistemin kendisinin de bir anlamda 
Yahudi lobisiyle özdeşleştiğini unutmayalım. 

Demokratlar son zamanlarda yeni sağ denilen 
neoconlarla iş tutar olmuşlardı. Amerikan yeni 
sağı, eskinin aksine sadece cumhuriyetçilerle de-

ABD’nin dış politika gereksinimleri 
de son zamanlarda “değişim zama-
nı” olduğunu destekler nitelikte geliş-
ti. Ortadoğu’da belli bölgeleri yeniden 
dizayn etme uğruna çeşitli örgütler-
le iş tutma politikası, ABD’nin elinde 
patlamak üzere olan bir bombaya 
dönüşmüştü. Bunda bölgedeki ülke-
lerin, başta Türkiye ve İran olmak 
üzere öyle kolay yenilir yutulur 
lokma olmadığının anlaşılmasından 
tutun, bölgedeki gelişmelerin AB’yi 
ve NATO’yu rahatsız eden pozisyon-
lar üretmesine varan değişik etken-
ler var.
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ğil, demokratlarla da içli dışlı oluyorlar. Neocon-
ların ABD’nin dış menfaatleri söz konusu oldu-
ğunda cumhuriyetçi değerleri muhafazakâr yo-
rumlarla ve demokratlara özgü kural tanımaz po-
litikalarla egemen kılmaya çalışması, demokrat 
kimliği, kendi çıkarlarını gizli kapaklı elde etme-
ye çalışan bir fluluğa itmişti.  Bu silik görüntü ba-
şarısızlık ve bocalamalarla birleştiğinde, halk ara-
sında ABD’nin çıkarlarını doğrudan ve mertçe is-
teyen Trump’a olan teveccühü artırdı.  

Bu teveccühün farkında olan kampanya yöne-
ticileri, derin ABD ve önemli lobilerle iş tutarak 
sonuca odaklandılar. “Halk-
çı görünmek” işin anahtarı 
oldu. Ana akım medya, an-
ket şirketleri, aydınlar, sa-
natçılar ve zenginler Hillary 
Clinton’u desteklediği için 
halkçı görünmek anahtar gö-
revi gördü. 

Kampanya, algı yarat-
mada o kadar etkili oldu ki, 
dünyanın sayılı zenginlerin-
den Trump başkan seçildi-
ğinde, Diyarbakır’daki Yanık 
Çarşı esnafı Trump’ın o ih-
tişamlı zenginliğine göz yu-
macak, ABD seçimlerini ezi-
len sınıfın sisteme karşı zafe-
ri şeklinde yorumlayacaktı. 

Amerika’da halk gibi gö-
rünmek, halkı büyük Ame-
rikan rüyasının geri gelece-
ğine ikna etmekten geçer. 
Elindeki gücün dünya cen-
neti kuracağına inandırmak-
tan geçer. Gücün bir sömürü 
ve çıkar aracı olduğuna zım-
nen inanan toplumun ırkçı damarlarını canlan-
dırmaktan geçer. Sefaletin içerideki ve dışarıda-
ki “ötekilerden” kaynaklandığına inandırılmaktan 
geçer. Göçmenlere ve Müslümanlara düşman ol-
maktan geçer. Halk gibi görünmek, sahici görün-
mekten, argo ve küfürlü sözcükler kullanmaktan, 
öteki olanı aşağı görmekten, beyaz adamın için-
deki “Ku Klux Klan” ruhunu diriltmekten geçer. 
Halk gibi görünmek siyahileri, göçmenleri ve hat-
ta kadınları aşağılasa da en azından “takiye yap-
mıyor” gibi görünmekten geçer. 

Amerika’da halk gibi görünmek, vaktiyle biz-
de Cem Uzan’ı taşıyan dip dalgadaki gibi, halka 
“Adam zengin olmuşsa, işini biliyor…” dedirt-
mekten geçer. Halk gibi görünmek, büyük Ame-
rikan rüyasını ütopyaya dönüştürmek ve kay-
bettiğini düşündüğü saygınlığını geri kazanmaya 
çağırmaktan geçer. 

Bazıları Trump ve cumhuriyetçilerin asıl kaza-
nan olmadığını, Barack Obama ve demokratların 
asıl kaybedenler olduğunu terennüm ettiler. Oba-
ma ve demokratların iki dönem boyunca sürdür-
dükleri iktidar, işçi ve orta direk kesimin beklen-

tilerine cevap vermemiş, ya-
şam standartlarını geriye gö-
türmüştü. İşsizlik artmış, dış 
borçlar almış başını yürü-
müştü. Amerikalılar, bu ka-
dar sorunları varken neden 
dünyanın düzenine o kadar 
para harcadıklarını sorgula-
maya başladılar. 

Kimileri Amerikan top-
lumunun bir kadını başkan 
görmeye henüz tahammüllü 
olmadığını, Trump’ın bun-
dan dolayı kazandığı iddia-
sını ortaya attılar. Amerikan 
toplumunun bu şekilde aşa-
ğılanmasına içerlenen biri-
leri, adamlar siyahi başkan 
bile denemiş, kadın başkana 
mı itiraz edecekler, diye kar-
şılık verdiler. 

Oysa ki, asıl konu hazır 
olma-olmama meselesi de-
ğildi. Belki de konu feminist 
manifestonun dünyayı kur-
taracağına olan inancın zafi-

yetiydi ve bu zafiyet, kadınların onurlarının kırıl-
mış olması pahasına, dünyanın kalıcı sorunlarının 
feminist manifestoyla çözülemeyeceği gerçeğine 
dönüşüyordu.  8 Kasım’a çıkan günlerde ABD’nin 
gerçeği, artık beyaz adamın Amerikan rüyası ve 
onurunu geri kazanma sorunu haline gelmişti. 

Bu rüya gerçekleşebilir miydi, yoksa bir kan-
dırmacadan mı ibaretti? Kandırmaca da olsa, Na-
zım Hikmet’in ünlü dizeleri üzerinden söylemek 
gerekirse, Amerikan halkı şöyle demeyi tercih etti: 
“Trim trom, Trump trom-Kandırılmak istiyorum.”

Seçim öncesi en çok korkulara 
neden olan ve hakkında tartış-
malar yapılan konu Trump’ın 
seçim öncesi dile getirdiği o 
meşhur “İslamofobik” duru-
şuydu. Trump’ın ABD başka-
nı olduğu bir dünyaya uyan-
mak Müslümanlar için ne gibi 
kâbuslara yol açabilirdi? Bu 
önemli bir gündem madde-
siydi. Ancak seçim sonrası bu 
korkunun eskiye oranla daha 
ileriye gitmeyeceği ortaya 
çıktı. Seçim sonrası yapılan 
konuşmalar, Trump’ın beyaz 
adamın oylarını tavlamış 
olmanın ötesinde bir adım 
atmayacağının ilk sinyalle-
rini veriyordu.
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ABD’de Yeni Dönem ve Muhtemel Etkileri

Seçimin muhtemel etkileri hakkında pek çok 
şey yazıldı-çizildi. Dünya ekonomisinin nasıl etki-
leneceğinden tutun, dünya siyasetine kadar muh-
temel etkileri hala tartışılıyor. Bizim açımızdan 
önemli olan bu yeni dönemin bize ve içinde bu-
lunduğumuz bölgeye ne getireceği-ne götüreceği. 

Seçim öncesi en çok korkulara neden olan 
ve hakkında tartışmalar yapılan konu Trump’ın 
seçim öncesi dile getirdiği o meşhur “İslamofo-
bik” duruşuydu. Trump’ın ABD başkanı olduğu 
bir dünyaya uyanmak Müslümanlar için ne gibi 
kâbuslara yol açabilirdi? Bu önemli bir gündem 
maddesiydi. Ancak seçim sonrası bu korkunun 
eskiye oranla daha ileriye gitmeyeceği ortaya çıktı. 
Seçim sonrası yapılan konuşmalar, Trump’ın be-
yaz adamın oylarını tavlamış olmanın ötesinde bir 
adım atmayacağının ilk sinyallerini veriyordu. 

Gerçekten AB ülkeleri, Hillary ve demokratlar, 
Trump’tan daha mı az ırkçı ve İslam karşıtıydılar? 
Bunun, sanırız, net bir cevabı yoktur. Belki Ziya 
Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şah-
sın görünür rütbei aklı eserinde.” mısraları imda-
dımıza yetişir de laflara göre değil, ne kadar zeki 
olduklarına, yaptıklarına göre karar veririz.

Daha önce AB-ABD hattında ırkçılık falan 
yoktu da Trump’la mı çıktı? Elbette ki hayır. Unu-
tulmamalıdır ki, 11 Eylül 2001 ve sonrası Müslü-
manlara karşı değişen Batı ve ABD aynı yerinde 
durmaktadır. Müslümanlara ve onları temsil eden 
kuruluşlara düşen, dolduruşa gelmemek ve yeni 
pozisyonları değerlendirilebilir kılmaktır. Nitekim 
çirkeflik kokan bir seçim kampanyası, yerini “ol-
gun” konuşmalara şimdiden bırakmıştır. Bu yeni 
dönemin de gidiş yolu Müslümanlar için “akıl-
bilgi-tevekkül” hattı olmalıdır.

ABD’nin Ortadoğu politikaları nasıl şekillene-
cek? Trump yönetimi gerçekten seçim beyanna-
melerinde sıkça vurgulandığı gibi, Amerika’nın 
müttefiklerini geri kazanma politikalarını yeniden 
devreye sokacak mı? Eğer öyleyse ABD’nin Tür-
kiye, İsrail ve Suudi Arabistan politikasında deği-
şiklik olacağı düşünülebilir. Hatta Mısır ve İran’a 
da farklı bir şekilde çeki-düzen vermek gündeme 

gelebilir. 

Türkiye’nin bu yeni dönemde konumunun 

güçleneceğini söylemek kehanet olmaz. Bunun ilk 

işaretlerini 10 Kasım günü aldık. Donald Trump’ın 

güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli Kor-

general Michael Flynn siyasi analiz sitesi The Hill 

için kaleme aldığı yazısında, Türkiye ile ilgili de-

ğerlendirmelerde bulundu. Yazının başlığı “Müt-

tefikimiz Türkiye Bir Krizin İçinde ve Desteğimi-

ze İhtiyacı Var” şeklinde idi. Flynn, bu yazısın-

da Türkiye’nin bölgede istikrarın kaynağı oldu-

ğuna dikkat çekiyor ve Suriye’de DAİŞ’le müca-

delenin, Türkiye olmadan başarılamayacağını sa-

vunuyordu. Obama yönetiminin Türkiye’nin öne-

mini ve konumunu anlamadığını, yanlış politika-

larla Türkiye’nin Usame bin Ladin’i olan Gülen’in 

ABD’de himaye edildiğini söylüyordu.

Bu makalenin yayınlanmasından 3 gün sonra 

Trump taraftarları Pensilvanya’nın Eston kentinde 

“Trump senin için geliyor, Feto Gülen” şeklinde bir 

pankart açtılar. Gülen’in yaşadığı çiftliğin yakın-

larındaki bu küçük ama anlamlı gösteri, ABD’nin 

örgütlerle iş tutma politikasında da değişiklikler 

olacağının habercisi olabilir. 

ABD’nin Türkiye ve bölge politikalarında bu 

senaryo üzerinden meydana gelecek bir değişim, 

bölgesel güçteki ülkelerin öneminin artacağı; çe-

şitli örgütlerle iş tutarak din, mezhep ve etnisiteler 

üzerinden bölgeyi atomize etmekten vazgeçilece-

ği anlamına geliyor. Bu politika devreye girdiğinde 

bölgede sürdürülen vekalet savaşları yeni bir çeh-

re kazanacak gibi görünüyor. 

Trump’ın kazanmasının ardından Türkiye 

ekonomisinin olumsuz etkileneceği yönünde gö-

rüş belirtenler, fena halde yanıldılar. Çünkü para-

da ve borsada görülen agresif hareketlilik seçim-

den bir hafta kadar sonra yumuşadı. Piyasaların 

normal şartlara kavuşacağının ilk belirtisiydi bu.  

Ancak FED’in Aralık ayında faiz artıracağına iliş-

kin oluşan beklenti, dünya çapında yaygınlaştığı 

için dolardaki güçlü direnç devam ediyor. Fakat 

bu Türkiye’nin tek başına etkilendiği bir durum 

değil, durum tüm diğer ülke ekonomilerini ilgi-

lendiriyor. Türkiye, para politikasında ekonomiye 

ciddi zarar verme potansiyeli taşıyan iniş ve çıkış-

ları izole ve tolere etmek için “dalgalı kur” politi-

kası uygulamaya devam ediyor.
Türkiye’nin kredi notunu kasıtlı olarak düşü-

ren kuruluşlarla aynı paralelde niyetler tutarak, 
Türkiye ekonomisinin bu seçimden olumsuz yön-
de etkilenecek üç ülkeden birisi olacağını savu-
nanlar, ABD ile ithalat ve ihracat dahil toplam ti-
caret hacmimizin 15 milyar doları pek aşmadığını 
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nedense söylemiyorlardı. Diyelim ki, Amerika’yı 

tümden küstürsek ve böyle bir ticaret hiç olma-

sa Türkiye ekonomisi zarara girer mi? Eski Türki-

ye için bile zordu, buna evet demek. Yeni Türki-

ye için hiç mümkün değil. Kaldı ki, işini bilen bir 

Türkiye bölgede konumu güçlendikçe ve bölgesel 

istikrar geri gelmeye başladıkça, sırf bölge ekono-

misinden bile bunun kat kat fazlasını kazanacak.*   

Oyun Bozan ve Oyun Kuran Türkiye’nin Geleceği

Eski Türkiye dış politikada edilgen bir görüntü 

veriyordu. Yeni Türkiye bu görüntüyü çoktan aştı. 

Müttefikleriyle olan ilişkisini karşılıklı çıkar ilişki-

sine dayandırıyor. Bundan bazen başı ağrısa bile 

çoğu zaman kazançlı çıkıyor. 

ABD’nin Ortadoğu politikalarını değiştirme 

kararı aldığının sinyallerini vermesi, sadece böl-

gede yaşadığı başarısızlıklardan kaynaklanmı-

yor, Türkiye’nin bölgede aktif ve etkili “oyun bo-

zan” politikalar üretmesinden de kaynaklanıyor. 

Bu demektir ki, bu yeni dönemde Türkiye’nin ko-

numu güçlenirse, bu ABD’de yapılan bir çekiliş-

ten Türkiye’ye piyango vurdu, anlamına gelmeye-

cek. Birileri bu işin Türkiyesiz olamayacağını gör-

dü, anlamına gelecek. 

Bizim bölgesel huzur ve düzenle ilgili anali-

zimiz öteden beri, Türkiye, İran, Mısır ve Suudi 

Arabistan’ın hukuk dahilinde demokratik açılım-

larını gerçekleştirmesi gerektiği yönündedir. Bu-

ralarda hem diktatörlüklere hem de vesayet rejim-

lerine yer olmamalıdır artık. Bu ülkelerin demok-

ratik hukuk devletleri olmayı başarmaları halin-

de, bunun bölgede bir itim-çekim dengesini oluş-

turacağını, bu dengenin İsrail’i de hukuk dairesin-

de kalmaya icbar edeceği yönünde güçlü bir kana-

at taşıyoruz. 

Bölgeyi örgütlerle iş tutarak atomize etmeye 

kalkışan eski politikalar iflas etmiş görünüyor. Bu 

da ABD’nin bölge politikasını iki yönden birinde 

revize etmesini gerekli kılıyor. Yani, ABD’nin çak-

tırmadan bölgedeki kaostan sıyrılması için Trump 

yönetiminin elinde iki seçenek var. Ya klasik ABD 

ve müttefikleri formülünü onararak yeniden dev-

reye sokmak ve bu eski formüle işlerlik kazandır-

mak. Yahut da eski klasik ittifak zincirinin bazı 

halkalarını daha da güçlendirmek ve denkleme 

mecburen Rusya’yı da dahil etmek. 

Türkiye ve İran bu yeni denklemde daha güç-

lü elemanlar olabilirler. Ancak ABD’nin neocon-

ları ne derse desin, bölgede oluşturulacak düzen 

Rusya’ya rağmen değil, Rusya’yla beraber olmalı-

dır. Yeni dünya düzeninde giderek Çin’in güçle-

neceği senaryoları da Rusya’nın asla dışlanmaması 

gerektiğini destekliyor. Türkiye’nin bundan son-

ra bölgeyle ilgili kararlarını, böylesi bir akıl kulla-

narak vereceğini düşünüyoruz. Bu arada Mısır’ın 

vesayet rejiminden kurtarılması da önem kazana-

cak. Bölgede İsrail’in de razı edileceği bir düzenle-

me gerçekleşirse, hak adalet kapıları bölgemiz için 

açılmış olacak. 

Bir şey daha; kendisi ve bölgesi için hak ve 

adalet nizamı tesis etmekten başka amacı olma-

yan “oyun kurucu Türkiye” bölgesindeki mazlum 

halklara sahip çıkmaya devam etmelidir. Irak’ın ve 

Suriye’nin kozmopolit bölgelerinde yaşayan Kürt-

leri, Arapları ve Türkmenleri asla yalnız bırakma-

malıdır. Hele ki bunları çeşitli örgütlerin insafına 

terk etmemelidir. Yeni dünyanın yeni süper gücü 

kim olursa olsun, Türkiye bölgesel güç olmaya de-

vam etmelidir. 

Bu bölgedeki kardeş halkların kazanımlarını 

kendisi için tehdit olarak görmeyen, bu kazanım-

ların çeşitli örgütlerin elinde istismar ve tehdide 

dönüşeceğinin bilincinde olan bir Türkiye mazlu-

mun, düşmüşün ve hakkından mahrum bırakıla-

nın tarihte olduğu gibi büyük ve “güçlü kardeşi” 

olmayı sürdürecektir. 

*Bu yazı Avrupa Parlamentosunun Türkiye’nin 

müzakere sürecini dondurma kararını almasından 

önce kaleme alınmıştı. Bu nedenle Türkiye’nin 

Trump-ABD-FED düzleminde ekonomik açı-

dan maruz kalacağı etkilerin kısıtlı olacağını de-

ğerlendirdik. Bu değerlendirmemizde daha şim-

diden haklı da çıktık. Çünkü bizim dışımız-

da Türkiye’nin ekonomik açıdan maruz kaldı-

ğı etkilerin kısıtlı kalacağını gören çeşitli güçler, 

Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için yeni ek ham-

leler ürettiler. Üretmeye devam da edecekler. Bu 

aralar önümüze çıkacağı düşünülen zorlu ekono-

mik süreç, Türkiye’nin  FED’in karalarından dün-

yanın herhangi bir ülkesi gibi değil, özel olarak et-

kilenmesini isteyen şeytani güçler ve aldıkları ka-

rarlarla ilgili bir süreç olacak.
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K imi kez (belki de çoğu kez), bir türlü iktidar 
olamama hali, iktidar olmanın yegâne koşu-

lu haline gelir. AK Parti’nin 14 yıllık bir iktidar 
geçmişine rağmen bir türlü muktedir olamaması 
da, neredeyse iktidarda kalmasının yegâne koşu-
lu. Çünkü hepimiz olanca sabrımızla bunu bekle-
mekteyiz ve bunun için kredi musluklarını sonu-
na kadar açmış bulunmaktayız. Bu iktidar gerçek-
leşmediği sürece de, bekleyişimizi sürdüreceğiz. 
Ta ki bir gün bu gerçekleşsin ya da ger-
çekleşemezliği açığa çıksın.

Süregiden bunca saldırılara 
rağmen ayakta kalma başarısını 
sürdüren bir iktidar için bun-
ları söylemek belki haksız-
ca görülebilir. Ama onca yıl-
lık iktidarına rağmen saldırı-
lara karşı oldukça açık pozis-
yonu da tersi bir durumu gös-
termekte… Saldırıları bir yana 
koyun, daha işin en başında tari-
hin ve toplumun bir ödev olarak önü-
ne koyduğu amaçların bile, ancak bu sal-
dırıların akabinde ele alınışı da buna işaret etmez 
mi? Sözgelimi dershanelerin eğitim sisteminin dı-
şına çıkarılması veya askeri eğitimin ya da yargı-
nın sivil sisteme dâhil edilmesi gibi.

Krizlerin Süreklilik Kazanması

Bir açıdan darbelere de sebep oluşturabilecek 
bir biçimde, toplumsal sorunların çözümünü bel-
li bir sürece yayarak gerçekleştirememek; idrak, 
eleştiri, sorgulama, müzakere, uzlaşma ve uygun 
çözümleri bularak uygulamaya koyma gibi ön-

alıcı adımlardan yoksunluğumuzun da bir belirti-
si. Öyle ki toplumsal ve siyasal açılardan düşünsel 
ve stratejik adımların atılamaması nedeniyle, ye-
nilenme süreçleri de eskinin de içerilerek aşıldığı 
diyalektik bir mantık çerçevesinde değil, eskinin 
ancak yok edilerek ortadan kaldırılabildiği me-
kanik bir mantık çerçevesinde gerçekleştirilebil-
mektedir. Toplumsal değişim ve yenilenme süreç-
lerinin sahici bir biçimde üretilememesi, bunla-

rın üretilmesi için gerekli toplumsal biri-
kim, deneyim, sabır ve emekten yok-

sunluk nedenleriyle, bu süreçleri 
zorunlu kılan krizler ve ikame 
eden darbelerle, kısa yoldan 
aynı sonuçlar alınmaya çalı-
şılsa da, sadece bu sorunlar 
bastırılarak veya acil olanlar 
kısmî çözümlerle geçiştirile-

rek, bu mekanizma bir alışkan-
lığa (mekaniğe) dönüşmekte. 

Değişim stratejilerinin geniş oy-
lumlu bir zihinsel ve toplumsal tecrü-

benin üzerinde gerçekleştirilebilmesi ise, 
değişimin kerteler ve niceliklerden niteliğe doğru 
sürdürüldüğü bir uyumluluk sürecine yayılması-
nı sağlar. Bu, tıpkı dünyanın en demokratik bir ül-
kesi olduğu halde bunu krallık geleneği içerisin-
de gerçekleştirebilmiş bir İngiliz örneğine benzer. 
Diğer tarz ise Osmanlı’nın Yeniçeri Ocağı’nı ancak 
topa tutarak yok etmesi ya da Japonların da Samu-
rayları benzeri bir biçimde yok ederek modernleş-
me yolunu açması (açabilmesi)’dır. Hatta Kema-
lizm de, sekülerleşebilmek için hilafeti kaldırmak, 
modernleşebilmek içinse alfabeyi değiştirmekten 
başka bir çare bulamamıştır. Ama her kurum ve 

Ümit AKTAŞ

Görünen o ki, temel sorunumuz olan değişimin ve yenilenmenin akılcılaştırıldığı 
ve toplumsallaştırıldığı yeni bir başlangıç yerine, geleneksel ve biçimsel bir 
“tasfiye” sürecinin kolaycılığıyla yetinen iktidar, eski Türkiye’nin alışkanlıklarını 
sürdüren bir yeni Türkiye iddiası olmaktan öteye de gidememekte…

Yeniçeri Ocağını Topa Tutmak
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araç, tarihsel ve toplumsal birikimin bir parçasıdır 
ve her ortadan kaldırma bu tür birikimleri ve ku-
rumları yok etmekle birlikte, bu kurumların yer-
leştiği toplumsal çevrelerde de sonu gelmeyecek 
travmalara yol açacaktır. Cemil Meriç’in deyişiyle: 
“Sonra tarihi tersine çeviren ve altı yüz yılın eme-
ğini yok eden görülmemiş, işitilmemiş bir vanda-
lizm: Harflerin ve dilin belini kıran tekme”.

Neredeyse her on yılda bir tekerrür eden dar-
beler geleneğimizin başlangıcı da Osmanlı’ya ve 
devlet aklının çöktüğü sürece dek gider ki o sü-
reçte toplumsal akıl çoktan iflas emişti. Bu süreç-
ten itibaren -ki bu süreç, ilk yenileşme çabaları-
na girişen ve bunun için de 
öncelikle Yeniçeri Ocağı’nı 
kaldırmayı düşünen Genç 
Osman’ın 1622 yılındaki bir 
darbe sonrası katline kadar 
geri götürülebilir-, Yeniçeri 
Ocağı tarafından başlatılan 
ve bir ucu iktidar hiziple-
ri arasındaki çekişmelere 
dayanan darbeler, aslında 
siyasal-toplumsal krizlerin 
atlatılması ve bu arada da 
üstünün örtülmesi için iş-
levselleştirilerek, işlerliğini 
yitiren devlet aklının yerine 
ikame edilecektir. Böylece 
devlet aklınca (veya toplum-
sal akılla) çözülemeyerek 
biriken sosyopolitik sorunla-
rın tıkadığı devletin işleyişi-
nin yolu, darbeler vasıtasıyla 
aşılmaya başlanacaktır. Belki 
bu başlangıçta bilinçli olarak 
yapılmasa da, bir kez dar-
be mekanizmasının farkına varan devlet erki, bir 
süre sonra bu mekanizmayı bilinçli bir biçimde 
kullanmaya başlayacaktır. 

Krizlerin bir yandan üstünün örtüldüğü, öte 
yandan da kısa bir süreliğine de olsa aşıldığı bu 
mekanizma giderek hem döngüsel hem de yapı-
sal bir nitelik kazanarak gelenekselleşecek ve on 
yıllık periyotlarla tekrarlanır olacaktır. Böylece bu 
“istisnai hâl”, zamanla olağana dâhil edilecek ve 
günümüze değin de bu anlayışta temelde bir deği-
şiklik olmayacaktır. Başlangıcında darbeleri önle-
mek gibi iddialarla iktidara gelen AK Parti iktidarı 
da iki (buçuk) kez maruz kaldığı darbeleri kendi 

birikmiş ve çözümleyemediği sorunlarını çözmek 
için araçsallaştırarak, bu kadim geleneği sürdüre-
cektir. 

Orduyu darbelere yatkınlaştıran en önemli ne-
den ise, bir yandan orduya başat bir rol atfede-
rek onu bir siyasal erk haline getiren devlet gele-
neği iken, öte yandan devlet yönetimine müda-
hil olmada bu rolden de hareket eden kışla mantı-
ğıdır. Kışla mantığının örgütsel ve disiplinli yönü 
(“emir komuta zinciri”), silahlı güçle birleşince, 
bu müdahilliği bir hakka çevirir. Güç kimdeyse 
yönetmek onun hakkıdır. Beri yandan bu güç, bi-
lerek devlete yakın kılınmıştır. Çünkü Roma’da 

garnizon şehrin dışınday-
ken, Osmanlı’da başkent as-
keri garnizonun kendisidir. 
Yeniçeri Ocağı, hem fiziksel 
hem de siyasal statü açısın-
dan, Saray’a en yakın bir yer-
de bulunmaktadır. Askerî sı-
nıf, aynı zamanda siyasal sı-
nıftır. Savaşmak ve yönet-
mek, bu sınıfın reaya (sürü, 
toplum, üreticiler)’ya karşı 
vazgeçilmez ayrıcalığıdır.

Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz

Darbeler tarihimize en 
son eklenen 15 Temmuz’a 
gelişin kökleri de elli yıl 
öncesine dayanmakta. 
Kemalizm’in ceberut/Jako-
ben cumhuriyetçiliğine tep-
ki olarak İslâmî geleneği ve 
muhalefeti örgütleyen Mil-
li Görüş akımının parlamen-
ter sistem içerisinde hareket 

ederek siyaset yapma çabasının emek-yoğun tar-
zına karşı, Nurculuk ve giderek Fethullahçılık ise, 
daha kısa bir yolu tercih ederek, sistemle bir cep-
he savaşına girmektense, kritik hedeflere nüfuz 
ederek devleti ele geçirme stratejisini yeğledi. Bu 
da farklı bir darbeci akıldı ama sonuçta hedef her 
iki halde de iktidarı ele geçirmek, yani iktidarın 
gücüne sahip olmaktı. Milli Görüşün parlamenter 
siyaseti stratejik bir esas olarak alan, popülist ve 
dolayısıyla da yumuşak bir ideoloji etrafında oluş-
turulmuş mücadelesine karşı Fethullahçılık, ken-
di stratejisine uyarlı olarak niceliği değil de nite-
liği esas alan, kadro yetiştirme ve kurumları ele 

Toplumsal değişim ve yeni-
lenme süreçlerinin sahici bir 
biçimde üretilememesi, bun-
ların üretilmesi için gerekli 
toplumsal birikim, deneyim, 
sabır ve emekten yoksunluk 
nedenleriyle, bu süreçle-
ri zorunlu kılan krizler ve 
ikame eden darbelerle, kısa 
yoldan aynı sonuçlar alın-
maya çalışılsa da, sadece 
bu sorunlar bastırılarak 
veya acil olanlar kısmî 
çözümlerle geçiştirilerek, 
bu mekanizma bir alışkan-
lığa (mekaniğe) dönüş-
mekte.
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geçirmeye dayanan bir yolu benimsemişti. Yetiş-
tirilen veya devşirilen kişilerin daha çok operas-
yonel amaçlı mekteplerde (öğretmenlik, mühen-
dislik, hukuk, askerlik), eleştirel ve düşünsel ni-
teliklerden uzak olan (temel anlamıyla itaate da-
yanan) bir eğitimden geçirilmesi, bir yönüyle mo-
dern ve pozitivist bir eğitimi gerektirmekte iken, 
öte yönüyle ise Batınî bir ideolojiye dayanmaktay-
dı. Sıkı bir denetim ve disiplin altında yetiştirilen 
bu öğrenciler için temel esas düşünme, sorgulama 
ve eleştiriye değil, itaat, sadakat ve teslimiyete da-
yanmaktaydı. Bu ise, merkezdeki liderin tanrısal 
niteliklerine iman etmek ve en abes talimatlarına 
bile rıza göstermek gibi, sonuçta tevhide ve adale-
te dayanan İslâm’ın en temel esaslarına aykırı bir 
ideolojik bağlılığı gerektirmekteydi. 

Nurculuk belli bir metafizik bakışı (Bâtıniliği) 
kendisine ideolojileştirirken, Milli Görüşçülük bu 
metafiziği doğrudan siyasetle ikame etmeye ça-
lışmaktaydı. Dolayısıyla bu açıdan daha seküler-
di, tıpkı Fethullahçılığın da araçsal modernitenin 
teknik imkânlarını kullanmadaki sekülarizmi gibi 
(gizlice dinleme ve görüntüleme, kumpas, şantaj, 
cinayet, parasal hareketler vb.). Oysa Milli Görüş-
çülük hiç değilse bu açılardan, ahlakiliğin biçim-
sel çizgisini aşmama hassasiyetini korumaktaydı. 
Gerçi süreç içerisinde bu damarın da geliştirdiği 
inşacı siyaset anlayışı, telafici bir sermaye biriki-
mini “ganimet” olarak meşrulaştırmaya çalışırken 
aynı araçsalcılığa sapmakta bir beis görmeyecek-
ti. Yani her iki kesim açısından da akıl eleştirel de-
ğil, araçsal akıldır; ve hatta iktidara odaklanan ve 
giderek onu hakikatin merkezine koyan bir akıl. 
Tıpkı metafizik kadar ahlakın da bu akıl tarafın-
dan kendi siyasal süreçleri içerisinde araçsallaştı-
rılması gibi. Neticede Fethullahçılığın örnekledi-
ği Cizvitlerin de düsturu, “amaca giden her yolun 
mubahlığı”dır. Beri yandan her iki siyasal/stratejik 
akıl da devrimci değil, muhafazakârdır. Dolayısıy-
la sistemle hesaplaşmak veya onu değiştirmek ye-
rine sadece ona nüfuz etmek ve giderek onu ele 
geçirmek isterler; ama biri iktidarı, diğeri devleti.

Her iki stratejinin de avantajları ve dezavantaj-
ları vardı. Milli Görüşün daha yerli ve görece ola-
rak düşünsel bir inkişafa açık olan stratejisi karşı-
sında Fethullahçılık, hep güç merkezleriyle, söz-
gelimi Türkiye’de sağcı iktidarlarla, dünya çapın-
da ise ABD ile birlikte hareketi yeğledi ve gücü 
elde etmek için her türlü aracı kullanmaktan da 
çekinmedi. İslâmcılarla işbirliği yapan Milli Gö-

rüş hareketi entelektüel ve ideoloji açığını bu yol-
la ikmal ederken, Fethullahçılık ise bunun için 
daha çok devşirme liberalleri yeğleyecektir. Yak-
laşık 1960 ihtilali akabinde kuvveden fiile geçen 
her iki strateji, elli yıl içerisinde güçlerinin en üst 
noktalarına ulaştılar ve ironik bir biçimde iktida-
rı elde etmek için karşılarında o güne değin mü-
cadeleyi hedef aldıkları Kemalizm’i değil de, ken-
dilerini buldular. Zaten farklı kulvarlardan yükse-
len muhalif hareketlerin zayıflattığı Kemalizm de 
artık mücadeleden çekilmiş ve ancak bu yükselen 
güçlerin partneri olabilme seviyesine düşmüştü. 

Dolayısıyla, müslüman (muhafazakâr) sosyo-
lojinin (sosyopolitiğin) son elli yıldaki birikimle-
ri bu iki güç etrafında görece olarak farklı eğilim-
lere ayrışırken (aslında en başından beri belli bir 
ayrılık söz konusudur zaten) ve on yıllık bir ikti-
dar sürecindeki örtük bir koalisyondan sonra kar-
şı karşıya gelirken, bu karşıtlık, geleneksel darbe 
geleneğinin de yenilenerek sürdürüldüğü bir ça-
tışmaya yol açacaktır. O güne değin söylemsel ola-
rak hep hoşgörüyü öne süren Fethullahçılığın, ça-
tışmacılıktan uzak bir biçimde yetiştirdiği men-
suplarının darbeci bir hüviyetle öne çıktığı bu pa-
radoks, darbenin başarısızlığındaki zafiyete işaret 
ederken; Milli Görüş mensuplarının darbeye kar-
şı çıkışlarının demokratik niteliğindeki zaaflar da 
(darbe sonrası hakkında bir öngörüye, müdaha-
leye ve talebe sahip olmamak gibi), her iki stra-
tejinin konjonktürel mecburiyetlerini ve gelenek-
sellikten kopamayan modernliklerini de ele ver-
mektedir.

Sonuçta ise her darbe sonrası tekrarlandığı gibi 
sistemin birik(tiril)miş sorunları bir olağanüstü 
hal parantezi içerisinde elden geçirilirken ve yeni 
bir kriz daha bu yolla atlatılmaya çalışılırken, va-
ziyeti gerekçelendirmek için yeni bir “günah keçi-
si” de ihdas edilmiştir. Tabii ki bu kriz, her iki ce-
nahın da krizi olmakla birlikte, daha önceki dar-
belerin örttüğü krizlerde de olduğu gibi, daha de-
rinde sistemin krizidir. Ve çeşitli gerekçeler ya da 
aktörler eliyle de olsa da, bu yeni “devlet krizi” de, 
bu yolla atlatılmaya çalışılmaktadır Görünen o ki, 
temel sorunumuz olan değişimin ve yenilenmenin 
akılcılaştırıldığı (basiretli davranma anlamında) 
ve toplumsallaştırıldığı yeni bir başlangıç yerine, 
geleneksel ve biçimsel bir “katharsis/arınma/tas-
fiye” sürecinin kolaycılığıyla yetinen iktidar, eski 
Türkiye’nin alışkanlıklarını sürdüren bir yeni Tür-
kiye iddiası olmaktan öteye de gidememekte…
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Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 
olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

A det olduğu üzere çok sayı-
da Türk gazeteci cumhur-

başkanlarının Pakistan ve Özbe-
kistan gezilerine eşlik ettiler. 19 
Kasımdaki dönüş yolculuğunda 
Recep Tayyip Erdoğan etrafında-
ki gazetecilere uçakta Türk hal-
kının AB üyeliği konusunu rahat 
şekilde ele alması gerektiğini ve 
AB’ye katılma meselesinin dün-
yanın sonu olmadığını ifade et-
mişti. Erdoğan niyetlerini orta-
ya koymakta tereddüt etmeyerek 
Türkiye’nin şu ana kadar 5 ülke-

nin katıldığı, Çin ve Rusya’nın ba-
şını çektiği Şangay İşbirliği örgü-
tüne üyelik talebinde bulunabile-
ceğini belirtmişti. Bu açıklamalar 
Erdoğan’ın Avrupa Parlamento-
su Başkanı Martin Schulz’a yük-
lendiği ve AB üyeliğiyle ilgili hal-
ka gidilmesi çağrısı yaptığı öfke-
li konuşmasından sadece birkaç 
gün sonra gerçekleşmişti. 

Türkiye-AB ilişkilerinde artan 
bir gerilim var. Bu gerilim Tem-
muz ortasındaki başarısız darbe 
girişiminden bu yana en yüksek 
doza ulaştı. Türkiye Avrupa Ortak 
Pazarı’na (AB’nin ana örgütü) katıl-
ma talebini 1960’larda sunmuştu. 
1999’da AB Türkiye’nin talebini 
onaylamıştı ancak üyelik müza-
kereleri 2005 yılında başlayabildi. 

Birçok müzakere faslının açıl-
masına rağmen süreç çok ağır 
işledi. Ekonomik, demokrasi ve 
kurumlar açısından Türkiye’den 
daha aşağı düzeyde olan Orta ve 
Doğu Avrupa ülkeleri ise üye-
lik hakkı kazandı. Avrupa’nın 
Türkiye’ye aynı hakkı vermek 
istemediği açık... Gerçekten de 
Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik 
tutumunu anlamak için pek zeki 
olmaya gerek yok. Birkaç yıl önce 
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Ni-
kolas Sarkozy Avrupa’nın 70 

milyonluk müslüman bir ülkeyi 
kabul edemeyeceğini ifade ede-
rek düşüncelerini dile getirmişti. 
Alman Başbakanı Angela Merkel, 
Türkiye’ye yönelik en doğru Av-
rupa politikalarının “ne üyelik ne 
de katılım müzakerelerinin kesil-
mesi’ şeklinde olduğunu belirtti. 
Yani müzakere sürecini sonsuza 
kadar uzatmak ve aynı zamanda 
Türkiye’nin AB ile bağını korumak.

Bugün Ankara ülke devlet ve 
ordu içinde gizli bir örgüt tarafın-
dan barbarca bir darbe girişimine 
maruz kaldığında Avrupa’nın Tük 
halkıyla ciddi dayanışma göster-
memesine yönelik öfkesini gizle-
miyor. Bu örgütün lideri ABD’de 
ikamet ediyor, önde gelen lider-
leri ve finans isimleri AB ülkele-
rinde dolaşıyor. Sadece bunla da 
sınırlı değil. PKK’yı terör örgütü 
olarak açıklayan Avrupa, örgütün 
siyasi ve medya faaliyetlerine göz 
yumuyor. Erdoğan birkaç hafta 
önce “Avrupa terörü kolluyor” 
demişti.     Buna karşın Avrupa 
Parlamentosu Türk hükümetinin 
devlet kurumlarını Temmuz dar-
be girişiminde bulunmakla suçla-
nan Gülen örgütünden temizleme 
girişimini eleştirdi ve Türkiye’nin 
üyelik talebini dondurmak-
la tehdit etti. Erdoğan’ın üyelik 
konusunda referanduma gitme 
düşüncesi esasında Avrupa Par-
lamentosu başkanının ekonomik 
yaptırım tehdidine cevaptı. Anka-
ra bu cevabı Avrupa’nın Türkiye ve 
halkını aşağılaması olarak gördü. 

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde-
ki bu gerilimi Türkiye-ABD ilişki-
lerindeki güvensizlik havası takip 
etti. İki ülke ilişkilerinin 1965 
yılındaki ünlü Jonson mektupla-
rından bu yana bu kadar kötüleş-
mediği söylenebilir. ABD başkanı 
o vakit Ankara’yı Kıbrıslı Rumlar 
ile Türkler arasındaki çekişme-
ye müdahale etmemesi yönünde 

Türkiye’nin Batıyla İlişkileri En Kötü Döneminde
Beşir Musa NAFİ 
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uyarmıştı. 6 Kasımda ABD Ge-
nel Kurmay Başkanı General Joe 
Dunford Ankara’ya geldi ve Türk 
mevkidaşı orgeneral Hulisi Akar 
ile 5 saat süren görüşmelerde bu-
lundu. Görüşmede Amerikalıla-
rın Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ın 
kuzeyindeki Türkmen çoğunluğa 
sahip Telafer kentine DEAŞ’ten 
kurtarılması sonrası girmeyeceği, 
Suriye’de PKK’nın uzantısı PYD 
güçlerinin Fırat’ın Münbiç kentin-
den hızlıca çekileceği ve aynı Kürt 
güçlerinin Rakka kentine girmesi-
ne izin vermeyeceği taahhüdünde 
bulundukları ifade edildi. 

Suriye ve Irak konusundaki 
Türk-Amerikan anlaşmazlıkları 
dört yılı aşkın süredir katlanarak 
artıyor ve bu anlaşmazlıklar sade-
ce Suriye devrimine yönelik ABD 
tutumuyla değil, Irak’taki Ame-
rikan politikalarıyla da ilgilidir. 
Amerikalılar Bağdat hükümeti-
nin mezhepçi yaklaşımını, Sünni 
Iraklı Arapları göz ardı etmesini, 
Sünni çoğunluğa sahip bölgelerde 
mezhepçi Haşdi Şabi örgütlerinin 
oynadığı büyük rolü görmezlik-
ten geliyor. ABD Genelkurmay 
Başkanı, Türk mevkidaşıyla gö-
rüşmesinde ABD’nin Türkiye’nin 
PYD güçlerinin uzaklaştırılması 
şartıyla Rakka operasyonuna ka-
tılma teklifine pek sıcak bakma-
dı. Türkler Fırat Kalkanı operas-
yonuna Amerikan hava desteği 
isteyince Amerikalılar Rusya ve 
Esed rejimini provoke etmek is-
temedikleri mazeretini sundular. 

Kuzey Irak’tan gelen haber-
ler sadece Haşdi Şabi güçleri-
nin Telafer’e doğru ilerleme-
diğini,   ayrıca   Kasım 2015’te 
DEAŞ’ten kurtarılmasındna bu 
yana Sincar’ı işgal eden PYD’ye 
bağlı Kürt milislerin de Telafer’e 
doğru yöneldiğini ifade ediyor. 
Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin 

birliklerini Münbiç’ten çekmeye 
ve Fırat’ın doğusuna dönmeye 
başladığını ilan etmesine rağmen 
haberler bu birliklerin Özgür 
Suriye Ordusundan önce El Bab 
kentine yöneldiğini belirtiyor. 
Amerikalılar PYD birliklerinin 
Münbiç’i terk edeceği sözünü 
ilk kez vermediği için Ankara ile 
Washington arasında güvenden 
bahsetmek mümkün değil. 

ABD-Türkiye ilişkilerini iyi 
niyetle okuyanlar Kuzey Irak ve 
Suriye’deki Amerikan politikası-
nın Türkiye’yi komşu iki arasın-
da dönen savaşa girdirmemeyi 
hedeflediğini ifade ediyorlar. Kö-
tümser yaklaşımını koruyanlar 
ise Obama yönetimi politikasının 
son günlerinde dahi Türkiye’ye 
sınırın Irak ve Suriye tarafında 
düşman güçlerin varlığına da-
yandığını, Türkiye’yi kendi Arap 
komşularından tamamen tecrit 
etmeye çalıştığını düşünüyorlar. 

Türkiye Cumhuriyeti bilin-
diği üzere bedeli ağır olan Kur-
tuluş Savaşı’ndan (1919-1922) 
doğdu. 20’inci yüzyılda yabancı 
Batı hegemonyasına yönelik ilk 
ulusal kurtuluş hareketiydi. An-
cak Kurtuluş Savaşı’na önder-
lik edenler ve Osmanlı saltanatı 
enkazı üzerinde Cumhuriyet’i 
ilan edenler de Batıya hayrandı 
ve modern Türkiye’nin Batı me-
deniyeti çizgisinde olmaksızın 
ilerleyemeyeceğine inanıyorlardı. 
Yaklaşık 100 yıl boyunca Cum-
huriyet Türkiye’si ABD ve Avrupa 
ülkeleriyle sağlam ilişkileri koru-
du. Türkiye ilk defa Batı-NATO 
ile ilişkilerinde benzeri yaşanma-
mış bir kuşku hali yaşıyor ve bu 
ilişkiler daha da kötüleşmeden 
kurtarılmak için destansı bir ça-
baya ihtiyaç duyacaktır.  

(El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 
24 Kasım 2016) 

S osyal paylaşım siteleri 
Musul’daki Sünnilere kar-

şı işledikleri savaş suçlarıyla övü-
nen Iraklı Şii milislerin çektiği vi-
deo görüntüleriyle dolu. Kur-
şunladıkları ve ardından cesedi-
ni tankın altına koydukları küçük 
bir çocuk, onlarca kişinin etrafın-
da toplanıp içlerinden bir grubun 
simsiyah toplu bir kin tablosu 
içinde kurşuna dizdiği savunma-
sız bir adam ve basit elbiseleriy-
le uzun bir kuyrukta bilinmeyen 
bir akıbete doğru yürütülen on-
larca Sünni. Bu Sünniler genelde 
ilerleyen günlerde ortaya çıkacak 
veya hiç çıkmayacak toplu katlia-
ma götürülüyorlar. 

  Bazıları bu görüntüleri çeki-
yor ve bunlarla övünç duyuyor. 
Çekilemeyen suçlara ki bunlar 
çoğunluktadır ne demeli? Bu suç-
ları hiçbir Arap veya İslâm ülkesi 
minimum derecede kınamadı. Bu 
tavır da onları Irak’ta daha fazla 
Sünni katletme ve suç işlemeye 
sevk ediyor. Zira Şii milisler baş-
bakan Haydar İbadi’nin de dediği 
gibi devletin gözetimindeki resmi 
Irak askeri dokusunun bir par-
çasıdır. Dolayısıyla bunlar devlet 
suçları halini alıyor. 

Batı bu devletin yaptıklarını 
kolladığı için bu suçlar uluslara-

Milislerin Musul’daki 
Cinayetleri
Ahmed MANSUR 
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G Ü N D E M

rası destekle işleniyor. Kurbanlar 

Sünniler olunca da hiçbir şekilde 

kınama görmüyorsunuz. Hatta 

bu suçlar Amerikan gözetiminde 

de işleniyor. 5 bin Amerikan as-

kerinin Musul’u basan bu güçlere 

lojistik ve askeri destek verildi-

ği bizzat ABD’nin resmi itirafıdır. 

Çekilen videoların çoğunda milis-

lerin net görüntüsüne rağmen iç-

lerinden hiçbirinin tutuklandığını 

veya hesaba çekildiğini duymadık. 

Belki de bu durum kuzeydeki 

Kürtleri başka tür savaş suçları iş-

lemeye sevk etti. Bu suçları İnsan 

Hakları İzleme Örgütü geçen Pa-

zar yayınladığı raporunda belge-

ledi. Örgüt raporunda şu ifadele-

re yer verdi: Irak’taki Kürt güçleri 

Peşmerge geçen iki yıl zarfında 

Kerkük ve Ninova vilayetlerinde 

Arap yerleşim alanlarını ve köyle-

rini illegal şekilde yıktı. Bu yıkım-

lar savaş suçu düzeyine çıkabilir.” 

Hukuk örgütü ayrıca Eylül 2014 

ila Mayıs 2016 yılları arasında 21 

çekişmeli bölgede evlerin yıkıldı-

ğını ilave etti. 

Irak’ta on binlerce Sünni yıl-

lardır milislerin cinayetlerine 

maruz kalıyor ve hiç kimse on-

lara yardım etmiyor ve bu zulmü 

kaldırmıyor. Bu yüzden milisler 

tutuklama ve işkence suçların-

dan kovuşturma, sürme, toplu 

ve bireysel öldürmeler düzeyine 

geçti. Hatta bu suçları işledikle-

ri için övünüyorlar. İş sadece Şii 

milislerle sınırlı değil. Peşmerge 

de Arap Sünnilere yönelik etnik 

temizlik ve tehcir suçları işledi. 

Sünniler güneyde Şii milisler ile 

kuzeyde Peşmerge arasında kal-

dı. Dünya onlara daralırken diğer 

Sünniler izlemekle yetiniyorlar. 

(Katar gazetesi el-Vatan, 15 

Kasım 2016)

B eşşar Esed rejimi BM Su-
riye Temsilcisi Stewan  de 

Mistura’nın önerdiği planı red-
dederken ve Halep’in doğusuna 
özerk yönetim verme amaçlı Türk 
önerisi olduğu söylenirken Fran-
sa dışişleri bakanı Jean-Marc Ayra-
ult Suriye’de kapsamlı bir savaşın 
ülkenin bölünmesine ve DEAŞ’ın 
güçlenmesine yol açabileceği uya-
rısı yaptı. Peki, bizler Suriye’nin 
bölünmesiyle mi karşı karşıyayız 
yoksa bölüşülmesi girişimiyle mi? 

2015 yazındaki Rus askeri mü-
dahalesinden bu yana birçok kimse 
Suriye’nin bölünmesi tehlikesine 
karşı uyarıda bulundu. Özellikle 
de o vakit İran nüfuzu için verim-
li Alevi ve coğrafik bölgelerden, 
Hizbullah’a Irak, Suriye ve Lübnan 
üzerinden İran ikmal hattının sür-
mesinden bahsedildi. Yalnız bizler 
şimdi Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
düzelmesi sonrası Suriye’de siyasi 
nüfuzun bölüşülmesi işaretlerine 
sahne oluyoruz. Türkiye’yi son za-
manlarda ziyaret edenler Ankara’da 
Suriye’nin sahibinin Vlademir Pu-
tin olduğu yönündeki somut bir 
güveni hissediyorlar. Bugün her-
kes Putin’den, Donald Trump’un 
seçimleri kazanması sonrası Rus 
rolünden ve özellikle Suriye konu-
sunda aralarında muhtemel işbirliği 
ufuklarından bahsediyor. Bu yak-
laşımlar  bugün Suriye’yi Putin’in 
yörüngesi olarak tasvir eden İsrail 
medyasına dahi hâkim. 

Ya İran? İran silahları Suriye’ye 
akıyor. Keza İran güçleri ve 
Tahran’a çalışan Şii milisleri de. 
Ancak şu an gözlenen husus Suriye 
konusunda konuşanların, İranlılar 
değil, Rusların olmasıdır. Suriye’de 
uluslararası çözüm için çabalayan 
herkes Ruslarla konuşuyor ve on-
ların rollerinden bahsediyor. Ay-
rıca Hizbullah’ın Suriye’deki se-

sinin kısıldığı gözlemleniyor. Ha-
san Nasrallah konuşursa da ge-
nelde örgüt saflarını toparlamak-
tan ve onları Suriye kanına girme-
yi sürdürme gerektiğine ikna et-
mekten bahsediyor. Bu durum do-
ğal olarak bu noktada durmaya-
cak. Esed son Amerikan seçimleri-
ni Trump’un kazanmasını yorum-
larken Suriye’deki siyasi bölüşme 
operasyonunu görmezlikten gel-
medi. Esed Trump’la ilgili olarak 
“teröristlerle savaşırsa bu bağlamda 
Ruslar ve İranlılarla birlikte kendi-
siyle doğal müttefik oluruz.” dedi. 

Bu açıklama Esed’in bugün 
Suriye’de Ruslar ile İranlılar arasın-
da bir nüfuz bölüşümü olduğunu 
itirafının kanıtıdır. Onlara Türkleri 
de ekliyorum. Özellikle de Halep 
ve sınır bölgeleri konusunda. Ger-
çi en büyük pay Suriye’de askeri 
varlığa sahip olan Ruslarındır. 

Şimdi soru şu: Suriye’deki bu 
siyasi nüfuz bölüşümü ülkenin 
coğrafik olarak bölünmesine mi 
götürür yoksa parçalanmasına 
mı? Özellikle de DEAŞ’ın gitmesi 
sonrası Irak veya Suriye’deki bek-
lenen savaş asıl devrimdir veya 
beklenen Sünni ayaklanmasıdır. 
Sünni çoğunluğun işgalci Rusya 
veya İran tarafından desteklenen 
azınlık tarafından yönetilmesi zor-
dur. Kanımca bizler bölünmeye 
ve hatta çöküşe daha yakınız. Tıp-
kı Afganistan’da yaşandığı gibi… 

(Şarkulevsat gazetesi, 22 Ka-
sım 2016)

Suriye’nin Bölünmesi mi Bölüşülmesi mi?
Tarık EL-HUMEYİD 
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D ünya halen Cumhuriyet-
çi adayı Donald Trump’un 

Beyaz Saray’a çıkmasının şoku 
altında. Zira Trump’un Amerikan 
başkanlık seçimlerindeki başarı-
sı dünya için büyük sürpriz oluş-
turdu. Özellikle de tüm tahmin-
ler ve anketler kazanacağı yönün-
de değildi. Tahminler Demok-
rat aday Hillary Clinton’ın Beyaz 
Saray’a çıkacağından emindi. 

Uluslar arası ve bölgesel tep-
kiler, Arap ve Müslümanlar da 
dâhil Trump’ın seçim kampan-
yası sırasında aldığı tutumlar ve 
yaptığı açıklamalardan dolayı 
olumlu karşılayanlar ve korkan-
lar diye ikiye bölündü.

Trump’un ABD’deki birinci 
koltuğa çıkmasının göstergeleriy-
le ilgili binlerce olmasa da yüz-
lerce rapor, araştırma ve makale 
yayınlandı. Rapor ve araştırmala-
rın çoğunluğu bu olayın dünya-
da aşırı sağ dalgalarının yüksel-
mesiyle, İngilizlerin AB’den çık-
ma yönünde oy kullanmasıyla, 
Almanya’da Merkel’in partisinin 
Alman milliyetçiler karşısında 
gerilemesiyle, Fransa’da aşırı sağ-
cı aday Mari Le Pen’in cumhur-
başkanlığına çıkma tahminleriyle 
aynı zamana denk gelmesi konu-
suna yoğunlaştı. Yani dünya aşırı-
lığa, siyasi ve halk desteğine sahip 
köktenciliğe yöneliyor. Ortada 
bazı dünya ülkelerinin yönetim-
lerine Nazizm ve faşizmin dön-
mesinden endişe edilmektedir. 

Bugün bizi ilgilendiren hu-

sus bu tehlikeli olgunun Arap-
lar, Müslümanlar, dünya fakirle-
ri, göçmenleri ve mültecilerinin 
geleceği üzerinde tehlikeli yan-
sıması üzerinde yoğunlaşmamız-
dır. Maalesef bazıları Trump’un 
ABD’de birinci mevkie gelme-
sini ve Clinton’ın kaybetmesini 
olumlu karşıladı. Zira Trump bu 
rejimlerle savaşmak istemiyor, 
Rusya’ya dönük olumlu açıkla-
malarda bulundu ve bazılarının 
faydalı gördüğü tutumlar aldı. 

Ancak bugün önemli olan 
bu olguyu kapsamlı şekilde in-
celemektir. Bununla birlik-
te Trump’un ve ekibinin Si-
yonist oluşumun desteklen-
mesi ve Kudüs’ün bu oluşu-
mun ebedi başkentine çevril-
mesi yönündeki tutumlar üze-
rinde durmak kaçınılmaz. 

Bizler bugün süratle değişen, 
soyutlanmış sağ ve aşırılığa yö-
nelen, azınlıkları ve göçmenleri 
karalayan politikalar belirleme-
ye çalışan bir dünya ile mücade-
le ediyoruz. Bu eğilimlerin sahip-
leri dünyayı nükleer savaş teh-
didi derecesine varabilecek yeni 
dünya savaşlarına sürükleyebilir. 
Araplar, Müslümanlar, dünyanın 
fakirleri, göçmen ve mültecileri 
bu politikaların ve savaşların en 
ağır faturasını ödeyebilir. 

Buradan hareketle şu sorula-
rı sormak kaçınılmaz: Dünyada 
olan bitenler karşısında bizim çı-
karlarımız nerede? Bu değişim-
lerle nasıl mücadele edebiliriz? 

Bu değişimleri ve ele alış şeklini 

ele almamız için açık, kapsamlı 

ve derin bir vizyona sahip miyiz?

Arap ve İslâm dünyasının 

(elitler, rejimler, siyasi güçler ve 

hatta araştırma merkezleri dü-

zeyinde) tepkisini takip edenler 

açık veya kapsamlı bir vizyona 

sahip olmadıklarını anlarlar, her 

grubun, siyasi veya partili çevre-

nin olan bitene kendi özel pen-

ceresinden ve çıkarları doğrultu-

sunda baktığını görür. 

Maalesef bizler hâlâ olan bi-

ten karşısında cahiliz ve yaşa-

nanları sürpriz hanesinde de-

ğerlendiriyoruz. Gelişmelere iliş-

kin açık ve derin bir bakış açımız 

yok. Tüm bunlar bizlere dünyayı 

doğru şekilde yeniden anlamak, 

pozisyonumuzu ve bu gelişmele-

re yönelik bakış açımızı belirle-

mek için büyük bir sorumluluk 

yüklüyor. 

Bakış açısının tamamlanma-

sı ve gelişmelere yönelik tutu-

munun belirlenmesini beklerken 

Arap ve Müslümanlardan asgari 

ölçüde beklenen kendi şartlarını 

ve sorunlarını gözden geçirme-

leri, aralarındaki partili, siyasi, 

mezhebi ve coğrafik çekişmeleri 

nasıl durduracaklarını araştırma-

larıdır. Zira dünya sadece güçlü-

lere saygı duyar ve dünyanın ge-

lecek süreçte nasıl bir yöne gide-

ceği bir yana bizler birleşirsek ve 

güçlü olursak kendi varlığımızı 

dayatabilir ve çıkarlarımızı savu-

nabiliriz. Çekişmelere ve krizlere 

boğulursak kendimizi, tümümü-

zü fırtınalarına ve hareketli kum-

larına alacak tehlikeli tsunamiler 

ve dalgalar karşısında buluruz. 

(www.arabi21.com, 16 Kasım 

2016)

Trump Şoku Sonrası Araplar ve Müslümanlar
Kasım KASİR 
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  “YOLDAKI İŞARETLER”DEN DAEŞ MENZILINE VARILIR MI? 

Seyyid Kutub’da cihad, tıpkı İlahi vahyin dilinde de olduğu gibi, Allah yolundaki her tür 
hareketliliğin adıdır. Kutub terminolojisinde bolca dile getirilen cihad kavramı, ne terör ve 
ne de şiddet ile asla anlaşılamaz. Onun bütün mücadele ve cihadı, bütün yeryüzü insanlığını 
özgürleştirmek amacıyla sahih İslâm’ın tebliğidir. Ona göre İslâmi tebliğ engellenirse 
cihad farz olur. Burada da yine cihad öncelikle kalem ve fikirle yürütülen eylemin adıdır. 

“Yoldaki İşaretler”den
DAEŞ Menziline Varılır mı?

T ürkçede de sıklıkla kullanılan 

ve Arapça cehd kökünden gel-

diği bilinen cihad, İlahi Vahy’in 

dilinde bütün müminlere vacip 

kılınmış bir davranış/ahlak mo-

deli olarak gösterilmiştir. Kelime 

anlamı, genel hatlarıyla söylene-

cek olursa “herhangi bir işi ba-

şarmak amacıyla kişinin olanca 

çaba, gayret ve gücünü harcama-

sı” şeklinde verilmektedir.

Kuşkusuz İlahi vahiy insan-

ları sıradan, amacı belirsiz, rast-

gele bir çabaya çağırmamaktadır. 

Konu Allah Yolunda Cihad’tır. 

Müslüman’ın sırf Allah Yolunda, 

O’nun rızası için bütün gayretini ortaya koyarak 

çalışması, mücadele etmesi, hassasiyet göstermesi 

ve elbette düşünmesi, içtihat etmesi onun cihad 

ibadetidir. 

Cihad’ı Anlamak

Cihad hakkında Fazlurrahman’ın tanımlaması 

hatırlanacak olursa o, daha derli toplu bir ifade 

kullanmaktaydı: “topyekûn çaba, topyekûn mü-

cadele.” Bugün cihad denildiğinde böyle genel ta-

nımlamalar hatırlanmak yerine, acaba niçin daha 

çok, “Allah Yolunda can, mal, dil ya da başka bir 

yöntemle “savaşma” hususunda bütün gayretin 

sarf edilmesi” anlaşılmaktadır?

“Savaş” kavramını “soğuk” ve 

“sıcak” sıfatlarıyla kullanan yeni 

zamanların diline bakarak mı 

böyle adlandırılmıştır? Öyleyse 

bu bakış, “sebebin hususiye-

ti hükmün umumiyetine zarar 

vermez” kuralından hareketle, 

sorunu dar alana çekmek anla-

mı taşır ve müminlerin en temel 

ibadetlerinden birisini kilitlemiş 

olur ve yanıltır. Nitekim bu ya-

nılgı bugün bütün Müslüman 

dünyayı kasıp kavuran mezhep, 

meşrep, yorum farkı kavgaları-

nın ateşleyicisi olmuştur. 

Müslüman kültür tarihine, 

tefsir ekollerine, hadis metinlerine, kelam ve fıkıh 

literatürüne bakıldığında, cihadın yani cehd ve 

gayretin en fazla gösterildiği/gösterilmesi gerek-

tiği zemin ve zaman, büyük çoğunlukla savaşlar 

olmuştur. Kuşkusuz Müslümanlar eğer içerisinde 

karşılıklı öldürme fiilinin de bulunduğu, Allah 

düşmanlarına karşı sürdürülen savaşlarda, azami 

çaba ve gayreti ölmeye/ öldürmeye değil belki ama 

en azından mağlup olmamaya, galip gelmeye kar-

şı göstermelidirler. Bu gayret ve çabanın cihad ola-

rak adlandırılması ilk bakışta son derece tabiidir. 

Sorun, cihad kavramının yalnızca savaşa indir-

genmesinde yatmaktadır. Söz gelimi aynı kökten 

türemiş olan içtihad yani düşünen kişinin kendi 

alanında var olan bütün çaba, gayret ve gücünü 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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harcayarak, ortaya bir görüş koyması da cihad de-

ğil midir? Yalnızca o da değil sanat, estetik, kül-

tür hatta folklor anlamında, Müslümanların or-

taya koyacağı eylem ve eserleri de cihadın kap-

sam alanına almakta hiçbir mahsur yoktur. Çün-

kü eğer bu eylem ve eserleri üretirken, Allah’ın rı-

zasını kazanmak biricik amaç, gösterilen çaba da 

azami ölçüde ise neden olmasın? 

Bugün Batı dünyası, çoğu kere de Müslüman-

ların ürettiği kaynaklardan, ortaya koydukları ey-

lemlerden örnek vererek, cihad kavramına rahat-

lıkla savaş, şiddet, terör gibi anlamlar yüklemek-

tedir. Müslüman âlemindeki mevcut savaş ortamı-

nı da hazır meta gibi görüp, bütün Müslümanla-

rı dünya kamuoyu önünde rahatlıkla suçlayabil-

mektedir. Peki, bu âlemin dışarıya yansıttığı fo-

toğraf böylesi yorumlara, anlayışlara kapı pence-

re açmıyor mu? 

Batılıların mevcut tabloya bakarak bu yargıya 

varmaları anlaşılabilir bir şeydir. Anlaşılmaz olan 

onlara bu yargıya varmalarında destek çıkan, yar-

dım eden Müslümanların tanımlamaları, tutumu 

ve duruşudur. 

Cihad asla ve kat’a tek başına “savaş” demek 

değildir. İlahi vahiy, Türkçede bugün “savaş” deni-

len kelimenin, hem de tam karşılığı olan, cihadın 

dışında başka kelimeler de kullanmıştır. Herkesin 

bildiği “kıtal” ve “harp” her ikisi de muhtelif ayet-i 

kerimelerde dile getirilmiştir. Kıtal, içerisinde in-

san katlinin bulunduğu karşılaşmaların/çatışmala-

rın açık adıdır. Katil ve katliam kelimelerinin neyi 

çağrıştırdığı malumdur. Harp ise zaten Türkçede de 

hala kullanılan savaşın eş anlamlısı bir kelimedir.

Sufiler, Allah yolunda çaba, gayret ve güç har-

camayı, insanın kendi içinde (onlar yanlış adlan-

dırma ile nefs demektedirler) kendisiyle savaşma-

sı şeklinde anlamaktadırlar. Tek dayanakları ise, 

içerisinde cihad kelimesi geçen, bazı otoriteler-

ce zayıf hatta uydurma olduğu söylenmesine rağ-

men, Peygamber hadisi diye inandıkları şu söz-

dür: “Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.” 

Cihadı yalnızca içerisinde insan öldürmenin 

de bulunduğu sıcak savaş anlamına kullanan, de-

yim yerindeyse acilci Müslümanlarla, (DAEŞ, el-

Kaide, Taliban, Boko Haram) ertelemeci sayılabi-

lecek olan sufiler arasındaki fark, her iki görüş sa-

hiplerinin de birbirine aykırı iki uçta duruyor ol-

malarıdır. 

Cihad kavramını, topluca Allah düşmanlarına 

ya da nefse karşı, öldürme kastıyla savaş anlamın-

da kullanmanın, bir yanda şiddet ve terör üreten, 

öte yanda meskenet ve tembelliği takva saydıran 

vahim sonuçları, artık görülmelidir. 

Neden en geniş anlamıyla cihad, “sosyal re-

formlar için azami bir gayret/uğraş” olarak anla-

şılmasın? Neden bütün hayat boyunca aklederek, 

fikrederek, zikrederek, fıkhederek müminin stra-

tejisi, taktiği ve öngörüsü biçiminde değerlendi-

rilmesin? Allah Resûlü’nün özellikle Büyük Hicre-

ti esnasında ve devamındaki bütün sefer ve hazar 

hayatında, fitneyi ortadan kaldırmak, İslâm dave-

tini yaymak, mazlumları korumak, şirk ve müş-

riklerle mücadele etmek amacıyla uyguladığı her 

tür strateji, taktik ve öngörüsü topyekûn çaba ve 

topyekûn mücahede anlamı taşıyan birer cihad 

eylemi değil miydi? 

Bütün içtihat faaliyetleri birer değerli cihat-

tır. Yeni zamanlardaki kimi Müslüman düşünür-

lerin dile getirdikleri, “terimlerin operasyonelleş-

tirilmesi” tehlikesine en fazla maruz kalan kav-

ram/ kelime herhalde cihattır. Dilde anlam kay-

malarının, bireysel ve toplumsal hayatta ne vahim 

sonuçlar doğurduğunu görmek isteyenler, cihad 

kavramı üzerine biriktirilmiş kültüre bakabilirler. 

Sorun, cihad kavramının yalnızca sava-
şa indirgenmesinde yatmaktadır. Söz 
gelimi aynı kökten türemiş olan içtihad 
yani düşünen kişinin kendi alanında var 
olan bütün çaba, gayret ve gücünü har-
cayarak, ortaya bir görüş koyması da 
cihad değil midir? Yalnızca o da değil 
sanat, estetik, kültür hatta folklor anla-
mında, Müslümanların ortaya koyaca-
ğı eylem ve eserleri de cihadın kapsam 
alanına almakta hiçbir mahsur yoktur. 
Çünkü eğer bu eylem ve eserleri üretir-
ken, Allah’ın rızasını kazanmak biricik 
amaç, gösterilen çaba da azami ölçüde 
ise neden olmasın?
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Cihadı, yalnızca içerisinde insan ya da nefsi öl-

dürme gibi bir eylemin bulunduğu anlama indir-

gemenin vahim sonuçlarından ilki, Müslümanları 

şiddet ve terör taraftarı gösteren örgütlenmelerdir. 

İkincisi ise nefsle cihad edeceğini söyleyerek, ade-

ta manastıra benzeyen, çile, riyazet ve züht hayatı-

nı seçip bütün sosyal ve siyasal hayattan soyutlan-

mak sonucunu doğuran sufizmdir. Müslümanlar, 

sözü edilen bu iki eğilimden hangisini çoğaltarak 

Batı karşısındaki çok yönlü mağlubiyetten kurtu-

labilirler? Çare başka bir yol ve yordamda olsa ge-

rektir. Yöntemin birisi Seyyid Kutub’un cihad an-

layışında bulunabilir.

Seyyid Kutub’u Anlamak

1906 yılında Mısır’da bir ka-

sabada doğan Seyyid Kutub, 

(şehadeti 1966) iyi bir öğrenim 

görmüştür. Edebiyatla ilgilidir. 

Şiir, öykü ve roman yazmıştır. 

İlahi Vahiy üzerine yoğunlaşa-

rak, çoğunu hapishane hayatın-

da kaleme aldığı ve Müslüman 

âleminde yirminci yüzyıldan bu 

yana, hayli okunup şöhrete ulaş-

mış bulunan, Fi Zılâli’l-Kur’an 

tefsiri, geniş kitleleri etkilemiş-

tir. Batı dünyasına seyahatler 

yapmış, Amerika’da bulunmuş, 

Batı toplumunun sosyolojisini 

tanımıştır. 

Başlangıçta sosyalizmin ide-

alleri, onu üzerinde düşünmeye sevk etmişse de, 

kısa sürede kendini toparlayarak, yerli değerleri-

ne sarılmış ve sosyalizmin de kimi iddialarını ken-

di hazinesi içerisinde arayıp bulmuştur. 

Onun yaşadığı yirminci yüzyılın ilk yarısında, 

bütün Müslüman âlemi, maalesef ya içerideki dik-

tatörler yahut Batının ajanları tarafından yönetil-

mekteydi. Müslümanlar, yaşadıkları coğrafyalar-

da, gerek kendi içlerindeki diktacılar gerekse Ba-

tının ajanları tarafından, türlü fiziki ve ruhsal iş-

kencelere maruz bırakılmaktaydılar. 

Geniş Müslüman halk kitleleri, olan bitenden 

habersiz, genellikle başlarına gelenin tıpkı Beni 

Ümeyye yönetimi dönemindeki anlayışa benzer 

biçimde, “Kader” olduğuna inanmış, inandırılmış, 

sinik, silik, korkak, ürkek bir hayatı sürdürüyor-

du. Ya Hazreti İsa ya da Mehdi bir gün gelecek 

diye (nedense) göklerden bir kurtarıcı bekliyor, 

Allah’ın (durdukları yerde) kendilerine illa da bir 

“Sahip” göndereceğinden emin bekliyorlardı. 

Seyyid Kutub erken yaşlarda bizzat kendi 

evinde, ileride ülkeye egemen olacak ve hatta ken-

disini idam ettirecek olan Cemal Abdünnasır’ın da 

katıldığı, türlü toplantılar düzenleyerek, “bu dü-

zeni değiştirmek, böyle gidenin böyle gitmemesi 

için bir şeyler yapmak” adına harekete geçmişti. 

Otuzlu yaşlarından itibaren 

seçtiği İslâmi düşünce ve mü-

cadele (cihad) hayatını, idam 

edildiği tarihe kadar, inançla-

rından asla ödün vermeksizin 

sürdürmüştür. Amerika dönü-

şünde, iktidarda bulunan eski 

arkadaşı Cemal Abdünnasır’a 

düzenlenen bir suikasttan ötürü 

tutuklanmış ve tam on yıl tutuk-

lu kalmıştır. Hapishane hayatı 

boyunca Türkçe adı “Kur’ân’ın 

Gölgesinde” olan tefsirini kale-

me almıştır. 

Bütün Müslüman âleminin 

aynı acı ve krizle kıvrandığı o 

yıllarda, sıradan halkların du-

yarsızlığı karşısında o, Hasan el-

Benna’nın başlattığı “Müslüman 

Kardeşler” örgütünün içerisinde 

bulunmayı bir ödev bilmişti. Esasen sufi meşrep 

olan Hasan el Benna ile bütün kanaatleri benzer 

olmasa da, Seyyid Kutub’un bu örgütte bulunu-

şunu, siyaseten ya da yeni ve ecnebi tanımla kon-

jonktürel görmek mümkündür. 

Osmanlı yıkılmış, Batı karşısında Müslüman-

lar ciddi anlamda mevzi kaybetmişlerdir. Müslü-

man yurtlarında Batılılar ya bizzat kendileri ya da 

ajanları aracılığıyla yönetime egemen olmuş, coğ-

rafyayı, haritaları, sınırları bile kendileri çizmeye 

başlamışlardır. Her bir bölgede yeni ve etnik kim-

liği öne çıkartan, İslâm’ı ve Müslüman adını unut-

turmaya dönük, ulus devletçikler kurmaktadırlar. 

Müslüman halkın ise kılı bile kıpırdamadığı gibi, 

Yoldaki İşaretler’den 
İstikbal İslâm’ındır’a kadar 
şiddet ve teröre bulaş-
maksızın, Müslümanların 
kendi içerisinde ciddi bir 
uyanış, diriliş, ıslahat cep-
hesi açmasını sağlama-
ya çalışmıştır. Bu cihad 
özetle, itikadın ve ame-
lin sıhhati üzerinde yeni-
den düşünmek, elde edi-
len iman ve salih amelin 
bütün insanlığa tebliğin-
den ibarettir denilebilir.
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kendi aralarından kimi işbirlikçiler, Batılılarla bir-

likte hareket etmekte, onların istekleri doğrultu-

sunda özellikle yönetimden pay ve rol kapmakta-

dırlar. Cemal Abdülnasır onlardan birisidir.

Osmanlı’nın eski vilayetleri artık birer devlet 

olarak ortaya çıkmakta, başlarına getirilen hemen 

hepsi kraldan fazla kralcı yani batıcı zalim dikta-

törler, halklarına Batılılardan daha zalim davran-

maktadırlar. Yönetim modelleri ise İslâmi espri-

den olabildiğince uzak tutulmakta, Batının eski-

miş, pörsümüş, yıpranmış, vazgeçilmiş yasaları 

çevrilerek, bünyesine asla uymayan bu toplumla-

ra uygulanmaya çalışılmaktadır. 

İşte Seyyid Kutub’u var eden sahneler, tablo-

lar bu haldedir. Peki, Müslüman bünye bu hale 

niçin düşmüştü? Onları Batı karşısında geriye dü-

şüren, İslâm’ın bizzat kendisi miydi? Nitekim Ba-

tılılar öteden beri “İslâm terakkiye manidir” de-

yip durmaktaydılar. Kim, hangi Müslüman onla-

ra cevap yetiştirmişti? Hangi müderris, hangi tek-

kenin şeyh efendisi Batılıların suratına çarpa bil-

mişti sözlerini? Gelenekçi çevreler, bir kişilik ara-

ya dursun, o şamarı Batılıların suratına reformist 

diye suçladıkları Cemalettin Afgani vurmuştu. İşte 

Seyyid Kutub, Cemalettin Afgani ve onun öğren-

cisi Muhammed Abduh’un izini/söylemini halkla-

rın katına, düzeyine taşıyan büyük bir mücahit ve 

kahramandır. Bunu idam edilirken söylediği son 

sözleriyle çoktan kanıtlamıştır: 

“Eğer Allah kanunu ile mahkûm edilmişsem, 

ben Hakk’ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanun-

larla mahkûm olmuşsam, ondan çok daha üstün 

bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve mü-

nafıklardan merhamet dilemem. Allah’a şükür-

ler olsun ki on beş sene “cihad” ettikten sonra bu 

mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş 

için asla özür dilemem. Namazda Allah’ın birliği-

ne şahadet eden parmağım asla bir tağutun hük-

münü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır.”

Malumdur ki idam kararını vermeden önce, 

eğer liderden özür dilerse affedileceğini söyleten 

kişi, eski ev arkadaşı Cemal Abdünnasır idi. Bu 

metin okunduğunda çok iyi anlaşılmalıdır ki Sey-

yid Kutub, hem de ömrünün bu son metninde 

“cihad” derken içerisinde asla öldürme de bulu-

nan bir kıtali kast etmemektedir. 

Seyyid Kutub’da cihad, tıpkı İlahi vahyin di-

linde de olduğu gibi, Allah yolundaki her tür ha-

reketliliğin adıdır. Nitekim hayatı boyunca cihad 

ettiğini kendisi de söyleyen Seyyid Kutub’un, her-

hangi bir terör ya da şiddet eylemine katıldığına 

dair kim en ufak bir bilgi/belge gösterebilir? Onun 

tüm eserleri cihadın birkaç boyutuna dair sahici 

birer bilgi hazinesi ve belge niteliği taşır. 

Yoldaki İşaretler’den İstikbal İslâm’ındır’a ka-

dar şiddet ve teröre bulaşmaksızın, Müslümanla-

rın kendi içerisinde ciddi bir uyanış, diriliş, ısla-

hat cephesi açmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu ci-

had özetle, itikadın ve amelin sıhhati üzerinde ye-

niden düşünmek, elde edilen iman ve salih amelin 

bütün insanlığa tebliğinden ibarettir denilebilir. 

Batı ile fikri ve ilmi alanda mücadele ve müca-

hede etmekten geri durmamıştır ama asıl eleştiri-

sini kendi insanına yönelterek, kelime-i tevhid’in, 

tağut’un, cahiliye’nin yeniden tanımlamasını yap-

mıştır. Yeni zamanların fıkhını üretmeye yönelik 

bu çabasını birer içtihat faaliyeti olarak görme-

mek için hiçbir sebep yoktur. Kelime-i tevhidin 

ilk cümleciği “la ilahe” üzerinde yeniden durmuş 

düşünmüştür. Müslümanları düşüncesine çağırır-

ken, onlara demokrasiyi, laikliği, kapitalizm ve 

sosyalizmi, beraberinde daha başka “tağut” kimli-

ği taşıyabilecek geleneksel ve modern bütün fetiş-

leri inkârı ve yok saymayı hatırlatmıştır.   

Aşağılık kompleksine dayalı savunmacı, özür 

dileyici bir dili yoktur onun. Taarruz eder dai-

ma hem edebi hem de kültürel bir dili kullana-

rak. Bundan daha tabii olan ne vardır? O, taar-

ruz dilini kullandığı için, işte tam bu sebeple, ba-

Seyyid Kutub
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zıları DAEŞ tipi örgütlenmeleri onun eserlerinin 

beslediğini sanmaktadırlar. Başka bir husus, İla-

hi Kelam’ın terminolojisinde mevcut cihad vardır 

diye, kavramı her yanlış anlayandan ötürü vahiy 

mi suçlanacaktır? 

Evet ve elbette Seyyid Kutub, “hakimiyet” ve 

“cahiliyet” kavramlarını bolca kullanarak, arala-

rında yaşadığı inananlar ama davranmayanlar kit-

lesini, uyarma ödevini yerine getirmekteydi. Ay-

rıca şurası unutulmamalıdır ki, Seyyid Kutub’a, 

Müslüman âlemindeki muhalefetin tek sebebi, 

“cihadı bolca dillendirdiği için Daeş tipi oluşum-

lar türemiştir” biçimindeki suçlama değildir. Hatta 

ona yönelik bazen gizli bazen aşikâr asıl suçlama, 

onun Afgani-Abduh çizgisinde yenilikçi-ıslahatçı 

kanaatlerinden ötürüdür. 

O da tıpkı öncekiler gibi “Sahih İslâm” diyen-

ler arasındadır. “Ana Kaynağa Dönüş” fikrinin sa-

vunucusudur. “Bid’at ve hurafe”lerle de ciddi mü-

cadele etmektedir. 

Müslüman toplumların Batı dünyasına kar-

şı derin bir öfke, nefret ve hiddet duygusu taşı-

yor olmasından daha doğal ne vardır? Ne ölçü-

de pasif, tembel ve korkak olursa olsun, insanlar 

aptal değildir. Bunu Türkiye halkları 15 Temmuz 

2016’daki darbe girişimi sırasında hakkıyla gös-

termiştir. Bu bakımdan İslâm’ı terör ve şiddet üre-

ten bir inanış manzumesi gibi gören ve gösteren-

lere aldırmadan ve aldanmadan, Müslüman mü-

nevverler, kendi halklarını bilinçlendirmelidirler. 

Seyyid Kutub bunu yapmaya çalışmıştır. 

O, toplumları “Müslüman toplum” ve “cahili-

ye toplumu” olarak ikiye ayırmaktadır. Medeniye-

tin insani/ fıtri değerler, insani ahlak üzerine ku-

rulacağını söyler. Bu anlamda medeniyet ona göre 

de tektir. Ve onu İslâm temsil etmektedir. Allah’ın 

önünde eğilmeyen, O’ndan başka, güç, kudret, 

mülk sahibi tanıyanların hem özgür hem de me-

deni olamayacaklarını savunur. İlahi vahiy açısın-

dan bakıldığında bu tanımlamada tam isabet var-

dır. 

Seyyid Kutub terminolojisinde bolca dile ge-

tirilen cihad kavramı, ne terör ve ne de şiddet ile 

asla anlaşılamaz. Onun bütün mücadele ve cihadı, 

bütün yeryüzü insanlığını özgürleştirmek amacıy-

la, Sahih İslâm’ın tebliğidir. Ona göre İslâmi teb-

liğ engellenirse cihad farz olur. Burada da yine ci-

had öncelikle kalem ve fikirle yürütülen eylemin 

adıdır. 

O, cihadı yalnızca savunma mücadelesi ola-

rak görmez. Aksine cihad bizatihi bütün insanla-

rı kurtarma, onlara iki cihan saadetini kazanma-

nın yollarını gösterme mücadelesidir. Ona göre 

İslâm’da barış fikriyatı bizzat İslâm’ın tabiatından-

dır. Âlem, insan ve hayat anlayışı Müslümanlar 

bakımından barış temellidir. 

DAEŞ, Taliban, el-Kaide, Boko Haram ve ben-

zeri örgütlerin ölçüsüz ve sapkın yorumlarından 

hareketle ortaya koydukları eylemlere bakarak, 

İslâm’ı, terör ve şiddet kavramlarını üreten bir 

Din olarak görmek elbette Batı kaynaklı bir fitne 

ve fesadın sonucudur. Bunu anlayabilmek müm-

kündür. Aynı biçimde Seyyid Kutub’un dile ge-

tirdiği cihad kavramından da benzer sonuçların 

çıktığı iddiası temelsizdir.  Şurası unutulmamalı-

dır ki Seyyid Kutub, bütün içtenliği ve şehadeti-

ne rağmen, Müslüman kitlelerin tamamı nazarın-

da kanaatleri bütünüyle paylaşılan, yaygın biçim-

de onaylanan bir düşünür olamamıştır. 

Son soru şudur: sözü edilen kirli savaşların 

müsebbibi örgütleri besleyen esin ve besin kay-

nakları nelerdir? Sünni kökenlilik iddiası aşikâr 

olan bu örgütler hangi akaid, tefsir, fıkıh, kelam 

kitaplarını okumaktadırlar? Mesela Türkiye’de din 

eğitim ve öğrenimi veren orta ve yüksekokullarda 

okutulan kaynaklarla aralarında bir fark var mı-

dır? Bence yoktur. Öyleyse nasıl olmaktadır; aynı 

kaynak birilerini terörist ötekileri ise “ehli sünnet 

omurgası”nın muhafızı yapmaktadır? 

Ziyaüddin Serdar, KURAMER’in Cihad  ko-

nulu sempozyumunda yaptığı bir konuşmasında 

şöyle bir ifade kullanmıştı; yukarıdaki soruya ce-

vap sadedinde onu okumakta yarar vardır:  “Sade-

ce son otuz kırk yılda değil, yüzyıllar boyu karşı-

laştığımız sayısız problemi çözememekle kalma-

dık, aynı zamanda, aynı fıkıh metodolojisini, aynı 

tür (uydurma) hadisleri kendi başarısızlıklarımı-

zı mazur göstermek için tekrar tekrar kullandık.” 
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İ slâm dünyasının içine düştüğü açmazdan kur-

tulması için çare arayışını sürdüren aklı eren-

ler değişik yol ve yöntemler önermişlerdir. Her bir 

düşünür bulunduğu yer ve zamana göre bir gayret 

gösterdi, elan da gösteriyor. Bize en yakın olanla-

rın etkisi biraz daha fazladır, geriye doğru gidişte 

ise etki azalır. İslâmî mücadelenin aslı da bu çare 

arayış şekilleridir.

Osmanlı devletinin inkırazından sonra, Müs-

lümanların problemleri arasına “İslâm’ı temsil 

eden bir devletin, otoritenin olmayışı” da ilave 

edildi. 1920’li yıllardan sonra yapılan İslâmî çalış-

malarda ve oluşturulan İslâmî cemaatlerde “İslâm 

devletinin olmayışı” en önemli mesele ola-

rak ele alındı ve etrafında çokça ça-

lışmalar ve tartışmalar yapıldı. Bu 

konu Seyyid Kutub’u fazlasıyla 

meşgul etmiştir.

Çağımızı etkileyenlerin başın-

da, İhvan-ı Müslimin cemaati ve 

daha sonra cemaate intisap eden 

Seyyid Kutub gelmektedir.

Farklı Anlaşılmasının Sebebi

Seyyid Kutub, çok yönlü 

kültür birikimine sahip bir 

düşünürdür. Söyledikleri-

nin bedelini şehadetiyle 

ödemiş istikrar ve adan-

mışlığın temsilcisidir. 

Çok yönlü oluşu, bir-

çok kişi tarafından Şehidin, farklı farklı anlama-

sına/anlaşılmasına vesile olmuştur.  Seyyid Kutub 

birçok konuda çok farklı eserler vermiş bir yazar 

ve mütefekkirdir. 

Yaşadığı 9 Ekim 1906/1324- 9 Ağustos 

1966/1386 tarihleri arasında sömürücülere kar-

şı yürüttüğü mücadele, düşüncesinin ana ekseni-

ni oluşturur. İngilizler başta olmak üzere sömü-

rücülerin yaptığı tüm tahribatlara karşı; ülkesi 

Mısır’ı ve İslâm dünyasını müdafaa etmiş bir sa-

vaşçıdır. Dil, kültür, medeniyet, devlet yapılanma-

sı, örf adet ve geleneklerin bozulması, yozlaştır-

ma ve dine sokulan bidat ve hurafelere karşı ayrı 

ayrı mücadele etmiştir. Sömürücülerin yerli işbir-

likçilere karşı da amansız savaşmıştır. Onla-

rın niyetlerini ve işbirlikçiliklerini açığa çı-

karmıştır. 

Yanlış din anlayışlarını düzeltmeye 

çalışmıştır. İslâm ülkelerindeki adaletsiz-

liğe ve sermayenin urlaşmasına karşı di-

renmiş ve çareler sunmuştur. Faizin yap-

tığı tahribatları bugünün diliyle anlat-

mıştır.  Toplumun ifsat ve iğvası-

nı önlemek için acımasız 

tenkitlerde bulunmuş 

ve halkı ikaz et-

miştir.  Uyuşuklu-

ğa karşı insanımızı 

harekete geçirecek 

ateşli söylemlerde 

bulunmuştur.

Kazım SAĞLAM

Seyyid Kutub, çok yönlü kültür birikimine sahip bir düşünürdür. 
Söylediklerinin bedelini şehadetiyle ödemiş, istikrar ve adanmışlığın 
temsilcisidir. Seyyid Kutub birçok konuda çok farklı eserler vermiş bir yazar 
ve mütefekkirdir. O bir müfessir, bir toplum bilimci, bir dava ve davet adamıdır.  

Seyyid Kutub’u Anlamak

Seyyid Kutub
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Modern dünya düşüncelerine karşı “İslâm 

Düşüncesi”nin ana esaslarını yazmıştır.  Dün-

ya sulhunun oluşması için Dünya Sulhu ve İslâm  

adını taşıyan bir eser kaleme almıştır.

Bir bakarsınız, çocuklar için hikâyeler yazar, 

bir bakarsınız İslâm’da Sosyal Adalet  adlı kitap 

yazar, bir bakarsınız  Yoldaki İşaretler kitabını ya-

zar, Müslümanlara, insanlığa kılavuzluk edecek; 

iman ve eylem taşlarını, işaretlerini yerleştirir. 

El atmadığı konu, hakkında yazı yazmadı-

ğı mesele hemen hemen yok gibidir. Fi Zilâli’l-

Kur’ân  başlı başına bir şaheserdir.  Kur’ân’ın göl-

gesine sığınarak oradan dünyaya bakmış ve çare-

ler üretmiştir.   O, afak ve enfüsü birlikte değer-

lendiren bir düşünce adamıdır. Kâinat kitabı ile 

Kur’ân’ı birlikte düşünür ve öyle mütalaa eder. Bir 

yerde şöyle der: “Kur’ân’ın gölgesinde geçirdiğim 

hayat müddetinde eriştiğim kat’i netice şu oldu: 

Yeryüzünde ıslahatın olabilmesi, şu beşerin huzu-

ra erebilmesi, şu insanoğlunun güven ve gönül ra-

hatlığı içinde yaşayabilmesi; hayatın fıtratıyla ta-

biatın akışı arasında bağdaşma, nezahet ve yükse-

lişin tahakkuk edebilmesi ancak ve ancak Allah’a 

dönmek ve O’na yönelmekle mümkündür.”

İnsanlığı bir bütün olarak görür; “Mümin, 

geçmiş zamanın derinliklerinden gelen köklü 

bir nesebe sahiptir. Adem (a.s.)’dan başlayıp Hz. 

Muhammed’de son bulan kervanın temsilcisidir” 

der.

Tefsirinde; Ulûmu’l-Kur’ân ile alakalı bütün 

konuları uygular. Arap dilinin tüm inceliklerini 

ustaca kullanır, bütün edebi sanatları gösterir. Ay-

rıca dünya tarihini, İslâm tarihi ve tarih felsefesi-

ni de eserine derç eder. Modern bilimleri de kul-

lanır fakat ilmi gelişmeler ile Kur’ân’ı sınırlamaz. 

Değişken nazariyelerle Kur’ân’ın tefsirine karşı çı-

kar. Aklı son sınıra kadar kullanılır lakin pozitivist 

akıl yürütmelere de karşı çıkar, çok önemsediği 

Abduh ekolüne gereken itirazları yapar. Fi Zilâl 

okuyan herkes bunları rahatlıkla görür.

Kur’ân Nesli Mücadelesi

Toplumun ıslahına çalışır lakin sanıldığı gibi 

tekfire asla tevessül etmez. Seyyid Kutub’un iha-

talı bilgi ve tefekkürüne vakıf olamayanlar onun 

adına toplumu tekfir ediyorlar, bu kesinlikle ona 

yapılmış bir iftiradır. O, yanlış din anlayışına, din 

bozgunculuğuna, dine sokulan İsrailiyat, bidat ve 

hurafelere karşıdır, bunun için çok açık ve sarih 

düşüncelerini söyler. Fıkhî ihtilaflara asla girmez. 

İslâm kültürüne, bilgi birikimine ve İslâm tarihi 

boyunca yapılan değerlendirmelere yabancı olan-

lar, sloganı ilim sayanlar Seyyid Kutub’u asla an-

layamazlar. 

O, bir düşünür, bir müfessir, bir toplum bilim-

ci ve bir dava ve davet adamı, en önemlisi bir şe-

hittir. Sadece bir yönüne, bir tarafına yapışıp ka-

lanların anlaması zordur. 

Türkiye insanını en çok etkileyen Yoldaki İşa-

retler kitabı, anlaşılması en zor olan kitapların-

dandır, çok yoğun ve adeta bir rehber, kılavuz 

mesabesindedir, bu kitabını anlamak için tefsiri-

ni okumak gerekir, İslâm Düşüncesi kitabını iyi-

ce hazmetmek gerekir. Seyyid Kutub’un Kur’ân 

Nesli dediği nesil İslâm’ı iyice içine sindirmiş ve 

Hz. Peygamberin Sünnetine inanan ve vakıf olan, 

dünya siyasetini iyi bilen, beynelmilel Siyonizm’in 

ve o ideolojinin oyuncağı dünya sisteminin hile 

ve oyunlarını fark eden şuurlu ve idrakli bir nesil 

kast ediyor, yani öncü nesil. 

İman- itikad hususunda Seyyid Kutub çok 

net ve berraktır. Asla bu konuda uzlaşmaz, çün-

kü iman ile küfür bir arada olamayacağına kesin 

iman etmiş birisidir. O, İslâm’ın bu konuda asla 

taviz vermeye cevaz vermediğine inanır ve öyle-

dir de. Bu iman ve inancın hayattaki karşılığı, top-

Türkiye insanını en çok etkileyen Yoldaki 
İşaretler kitabı, anlaşılması en zor olan 
kitaplarındandır, çok yoğun ve adeta bir 
rehber, kılavuz mesabesindedir, bu kita-
bını anlamak için tefsirini okumak gere-
kir, İslâm Düşüncesi kitabını iyice haz-
metmek gerekir. Seyyid Kutub’un Kur’ân 
Nesli dediği nesil İslâm’ı iyice içine sin-
dirmiş ve Hz. Peygamber’in Sünnetine 
inanan ve vakıf olan, dünya siyasetini 
iyi bilen, beynelmilel Siyonizm’in ve o 
ideolojinin oyuncağı dünya sisteminin 
hile ve oyunlarını fark eden şuurlu ve 
idrakli bir nesil kast ediyor, yani öncü 
nesil.
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lumu tekfir etmek veya biraz gevşek duranları ca-

hili olarak nitelemek istemez. O, düşüncede ve is-

tikamette yalpalanmaya ve kaymaya karşı çok ti-

tiz ve hassastır. Bu titizliği, İslâmî kişiliğin tam ta-

mına oturması, İslâm’a ve Müslümanlara karşı yü-

rütülen savaşta tökezlememesi, dengesini kaybet-

memesi, Müslüman kalarak hayatiyetini sürdür-

mesi içindir. 

İslâm’ın akidesiyle, ahlâkıyla, dünya görüşüy-

le, kâinat algısıyla, ubudiyet anlayışıyla tam ve 

mütekâmil bir düzen olduğuna inandı ve bunun 

uğruna fedayı can etti.

Seyyid Kutub: “Biz İslâmî bir toplum içeri-

sinde İslâm şeriatının ve İslâm düzeninin, İslâmî 

akidenin ve İslâmî tasavvurun egemenliği altında 

İslâmî hayata yeniden dönmeye davet ediyoruz.” 

der. Kutub, bir düşünür ve bir dava adamı olarak 

ne istediğini bildiği kadar, vakıasıyla istediği ara-

sındaki ayrılıkları, farklılıkları ve mesafeyi de bile-

cek kadar gerçekçi bir insandır.

İyi bir edebiyat adamı olduğu için bunu 

Kur’ân’da göstermeye çalışır, Kur’ân’da Edebi Tas-

vir kitabı ile Kur’ân’da Kıyamet Sahneleri  adlı ki-

tapları bu konuda kayda değer eserlerdir. Mısır’ın 

edebi tartışmalarına katılmış ve bu hususta haklı 

bir öne sahiptir. 

Seyyid Kutub’un Anlaşılması

Burada Seyyid Kutub’u detaylı anlatmak niye-

tinde değilim, sadece nasıl bir insanı değerlendir-

diğimize kısaca değindim.  Başkasını değerlendi-

ren veya ondan yararlanmak isteyen her insan, as-

lında kendini değerlendiriyor, durduğu yeri gös-

teriyor, dostunu düşmanını beyan ediyor. İster de-

ğerlendirdiği insana karşı olsun, isterse benimse-

sin, bu fark etmiyor. Türkiye’de üzerinde çok ko-

nuşulan ve kendisini ona nispet eden insanlardan 

biri de Seyyid Kutub’dur. 

Bilindiği üzere yararlanma ve değerlendirme 

genelde iki türlüdür;

Birincisi, bu gruptaki insanlar; bir model in-

san seçerler, özlenen bütün özellikleri ona yükler-

ler, söylediklerini anlama yerine ona kendi indin-

de biçtiği misyon izafe ederler, ideallerini, düşün-

celerini o yolla dile getirirler. Hayata da o gözle 

bakarlar, dünyayı muhayyel zihinlerdeki gibi an-

larlar bunu da o model insana atfederler.

İkincisi, bu gruptaki insanlar; rol model ola-

rak aldıkları insanı, okurlar, anlamaya çalışırlar, 

eserlerini bütün olarak göz önünde bulundurur-

lar, bununla da yetinmezler. Rol modelin yaşadı-

ğı çağı, içinde yaşadığı ülkeyi, toplumu, o ülke-

nin tarihi geçmişini, o zatın ruh halini, bilgi biri-

kimini, kaynaklarını, mücadele ettiği tüm unsur-

ları ve muasırları başka insanların yapıp ettikleri-

ni de hesaba katarak anlamaya ve ondan yararlan-

maya çalışırlar.

Şimdi Kutub’la alakalı olarak Türkiye insanı 

ondan nasıl istifade edecek, onu nasıl doğru bi-

çimde anlayacak? Bu sorunun cevabını bulmaya 

çalışalım.

Evvela kendisini Seyyid Kutub’a nispet eden 

insanların büyük bir kısmı şehidin Türkçeye çev-

rilmiş bütün kitaplarını okudukları şüphelidir. Bir 

iki kitabını okuyarak hakkında ahkâm kesildi-

ği erbabınca bilinir. Okuyanlardan bazıları da an-

lamak yerine kendilerini tasdik etmek babından 

okudukları vakiidir. 

İnsanların bir kısmı etkendir, faildir/öznedir, 

kendini merkeze koyarak iş işler, düşünür, ka-

bul eder veya reddeder. Bir kısmı da edilgendir, 

özne değil nesnedir, onlar; başkalarına yaslanarak 

ayakta kalırlar, kendilerine ait bir düşünce, oriji-

nal bir eylem/yöntem olmadığı halde kendilerini 

özne imiş gösterirler. İkinci kısımdakilerin Seyyid 

Kutub’u anlama imkânları yoktur, derin bir hik-

met, ahlak ve birikime sahip Şehidi ihata edebile-

cek geniş ufuklar onları aşar, küçük dünyaları onu 

anlamaya ve ondan faydalanmaya müsaade etmez. 
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Ne yazık ki en çok da onlar Seyyid Kutub adına 

konuşurlar, onun adına hüküm beyan buyururlar.

Kendini özne kabul eden ve önü açık olanların 

Seyyid Kutub’u daha iyi kavramaları ve düşünce-

lerinden yararlanmaları için bazı ipuçları;

a-  İlk önce kendi ülkeleri olan Türkiye’yi iyi tanı-

maları gerekecek, bu ülkenin dilini, yani Türk-

çeyi iyi öğrenecek ve iyi kullanacak. Ülkenin 

sanat, edebiyat, tarih ve coğrafyasını iyi tetkik 

edecek ve ülkeyi anlayacak. Seyyid aynı za-

manda iyi bir edebiyat-

çı ve dili ustaca kullanan 

bir kişiliğe sahip. 

b-  Dünya siyasetini iyi bi-

lecek, uluslararası uz-

man kadar ana konula-

ra vakıf olacak. Seyyid, 

Mısır’la kendini sınırla-

mış bir insan değil, o, 

dünya sömürücüleriyle 

hesaplaşmayı ana mer-

keze koymuş bir kişidir. 

Onun bu tarafını anlaya-

bilmemiz için elan işle-

mekte olan beynelmilel 

sistemi bilmememiz el-

zemdir. 

c-  Siyonizm’i ve haçlı ru-

hunu iyi kavranması ge-

rekecek. Kutup, İsrai-

liyattan, çokuluslu ser-

mayeye değin Siyonist-

lerin neler yaptıklarını 

ne neler yapabileceğine, 

ayrıca Siyonist-Haçlı it-

tifakına da çokça dikkat 

çekmiştir.

d-  Sömürücüleri ve onların yerli işbirlikçilerini 

de iyi tanıması gerekecek. Şehid, hem emper-

yalistlerle hem de yerli işbirlikçileriyle savaş-

mış ve sonunda yerli uşakları tarafından şehid 

edilmiştir. 

e-  Oryantalizm üzerinden İslâm dünyasında oy-

nanan oyunları, hile ve desiseleri, dini bozma 

ve dinin temel değerlerine şüphe sokma plan 

ve programları iyi bilmesi gerekecektir. Seyyid 

bunlarla amansız mücadele etmiştir. 

f-  İnsanlığın kurtuluşunun İslâm’da olduğuna 

kesin inanması lazımdır, bunda bir şüphe bir 

tereddüt asla olmamalıdır. İslâm nizamı çağın 

bütün problemlerini çözebileceğine inanması 

ve ona göre kendini yetiştirmesi gereğine iman 

etmesi gerekir. 

Hiç şüphesiz bunları çoğaltmak mümkün... 

Seyyid Kutub’u okurken göz önünde bulundur-

ması gereken hususlar çerçevesindeyse şunları 

söyleyebiliriz:

1-  Seyyid Kutub da bir in-

sandır yanlışları ve doğrula-

rı vardır, 

2-  Düşüncelerinin bir kıs-

mı Mısır’ın özel şartlarına 

aittir,

3-  Bazı düşünceleri yaşadı-

ğı döneme hastır,

4-  Bazı düşünceleri kendi 

özel şartlarının ürünüdür, 

5-  Bazı düşünceleri bağlı 

bulunduğu İhvan’ın cema-

at prensipleridir,

6-  Düşüncelerinin büyük 

kısmı da İslâm’ın cihanşü-

mul anlayışının bu çağda, 

bugünkü dille anlatılması-

dır. 

Asl olan Seyyid Kutub 

değil, onu okuyan ve on-

dan yararlanmak isteyen-

dir. Özne okuyandır, de-

ğerlendirmeyi o yapar, ha-

rekete o geçer, Kutub üstü-

ne düşeni hata ve sevabıyla 

icra edip ahirete göçmüştür, 

onun ameli ona bizim ki de 

bizedir, (okuyanınki de) okuyanadır. 

Hangi düşünce olursa olsun; o alıp üzerin-

de durmadan fayda ve zararlarını tartmadan ol-

duğu gibi aktarmak, özneye çok fazla fayda sağ-

lamaz. Bu aktarma işi düşünce vb. konulardadır, 

yoksa dinin nassları hususunda değildir, türedilik 

ve köksüzlük önermiyorum. Kutub bizim değeri-

mizdir onu taklit etmek değil, ondan yararlanmak 

gerektiğine inanıyorum ve onu öneriyorum.

İnsanların bir kısmı etkendir, 
faildir/öznedir, kendini merkeze 
koyarak iş işler, düşünür, kabul 
eder veya reddeder. Bir kısmı da 
edilgendir, özne değil nesnedir, 
onlar; başkalarına yaslanarak 
ayakta kalırlar, kendilerine ait 
bir düşünce, orijinal bir eylem/
yöntem olmadığı halde kendilerini 
özne imiş gösterirler. İkinci kısım-
dakilerin Seyyid Kutub’u anla-
ma imkânları yoktur, derin bir 
hikmet, ahlak ve birikime sahip 
Şehidi ihata edebilecek geniş 
ufuklar onları aşar, küçük dünya-
ları onu anlamaya ve ondan fay-
dalanmaya müsaade etmez. Ne 
yazık ki en çok da onlar Seyyid 
Kutub adına konuşurlar, onun 
adına hüküm beyan buyururlar.
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Musa ÜZER

Seyyid Kutub’un Fikirleri,
Türkiye’ye İntikali ve Tartışmalar

S eyyid Kutub, 20. yüzyılın İslâmcı dü-

şünürleri arasında, bugün dünyada en 

çok tanınan, fikirleri ve yöntemi en çok 

tartışılandır. Cahiliye, cihat, Rabbani yön-

tem,   sosyal adalet gibi anahtar kavram-

lara dayanan, yeni bir toplumsal kura-

mın kurucusu olan   Kutub’un   ama-

cı,  İslâmî olanın ne olduğunu ha-

reket noktasında ortaya çıkara-

rak, buradan hareketle mevcut  

sorunları   daha etkili biçim-

de eleştirmektir. Bazı araştır-

macılar,  farklı alanlarda eser 

vermiş  Kutub’un çalışmala-

rını üç bölümde ele alıyor-

lar. Bazıları ise onun radi-

kalizmini sorguluyorlar. 

Musa Üzer’le Kutub’un dü-

şüncelerini ve Türkiye’ye 

intikalini merkeze alan bir söy-

leşi yaptık. Onun İslâmcılığa yaptığı katkıların ve al-

dığı eleştirilerin, geçişkenliklerin derli toplu sunul-

duğu, Kutub düşüncesine “giriş” niteliğindeki söy-

leşi, aynı zamanda farklı zaviyelerden   Kutub’un 

İslâmcı düşünce dünyası üzerindeki dikkat çekici et-

kisini değerlendirme imkânı veriyor. (Asım ÖZ)

Türkiye’de Seyyid Kutub’un adı ilk olarak 
‘İslâm’da Sosyal Adalet’ eseriyle oluyor. Bu kitabın 
adındaki sosyal adalet vurgusu hangi endişelerin ve 
dikkatin ürünüdür?  Bu eserin tercüme edilme süre-
cine dair birtakım kanaatler belirtiliyor. Bu eserin 
Türkiye’ye intikali konusundaki kanaatiniz nedir?

Bütün fikir adamlarında olduğu gibi şe-
hid Seyyid Kutub da yaşadığı dönemin 
tartışmalarından etkilenmiş bir şahsi-
yettir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Avrupa ve Amerika’da gittikçe popü-

lerleşen sol söylem ve siya-
sete karşı İslâmî hassa-
siyetle meseleyi ele al-
ması söz konusu. İkin-
ci bir nokta ise Ku-
tub, Amerika’yı bilen 
birisi, orada yaşamış 
ve oradaki çelişkile-
ri yerinde müşahe-
de ediyor. Kapitalist 

modernleşmenin or-
taya çıkardığı sorunların 

farkında biri... Dolayısıyla böyle 
bir kitabın çıkmış olması doğaldır. Kitabın 

isminin “sosyal adalet mi” yoksa “ekonomik eşitlik 
mi” tartışmasının çok da bir anlamının olmadığı-
na inanıyorum. Çünkü sonuçta aynı şeyi kast edi-
yor yazar. Elbette adalet ile eşitlik aynı şeyler de-
ğildir. Son tahlilde ekonomik eşitlik özel mülkiyet 
mantığını dışarıda tutacağından sosyalist çağırı-
şım boyutu oluyor ama Kutub buna sıcak bakmaz.

Kutub’un Eserlerinin ve Fikirlerinin Türkiye’ye İntikali

Kitabın Türkiye’ye intikali meselesine gelince; 
dönemin şartlarına iyi bakmak lazım. 27 Mayıs 
darbesinden sonra 61 Anayasası’yla birlikte dar-
beciler toplumsal kesimlerin desteğini almak için 
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“özgürlükçü” bir perspektif ve ortam oluşturma-
ya çalıştılar. Onun içindir ki, daha sonra silahlı sol 
örgütlerin oluşmasına yol açacak Marksist, Mao-
ist, Troçkist, Leninist kitaplar, Latin Amerika so-
lunun kitapları çevrilmeye başlandı. Şehir gerillası 
üzerine yazılmış meşhur kitaplar bu dönemde ba-
sılıyor. Ve sol hareketler, örgütler mantar gibi bit-
meye başlıyor.

Seyyid Kutub ve Mevdudi gibi müslümanla-
rın eserleri ise duyarlılık sahibi, dışarıdaki geliş-
melerden kısmen haberdar sınırlı sayıda Müslü-
manın çabasıyla çevriliyor. Bu eserlerin çevrilme-
siyle ilgili spekülasyonlara, söylentilere katılma-
dığımı belirtmek istiyorum. Fuat Doğu gibi MİT 
mensuplarının, yöneticilerinin bu çeviri faaliyetle-
rinde rolü olduğu düşüncesi bana fazlasıyla “fan-
tastik” geliyor. İddianın kaynağı olan İsmail Kaz-
dal, hatıratından da anladığım kadarıyla hadisele-
re komplocu bakan, olgusal gerçeklerden çok zi-
hinsel varsayımlarla hareket etmiş. Dolayısıyla İs-
mail Kazdal benzeri kişilerin iddiaları üzerinden 
bir dönemin ruhunu anlamak mümkün olmadığı 
gibi, bu tür zanni ifadelere bel bağlamak çok ba-
sit çıkarımların oluşmasına sebebiyet veriyor. Ki-
tabın çevirmeni Yaşar Tunagür ile ilgili asla ispat-
lanamayan iddialar üzerinden MİT ajanlığı suçla-
ması iddia sahibini de vurur. Birileri de kalkar der 
ki; İstanbul’un göbeğinde bir kişi nasıl yayınevi 
kurup bu kitapları basabiliyor ve daha sonra da 
hayatta kalabiliyor? O halde başka isimler için de 
ajandır denilebilir. O bakımdan diğerleri için dile 
getirilen iddia gibi böylesi iddialar çürük ve zayıf.

Hâlbuki devlet açısından bakıldığında izah 
edilebilecek yön bulunmakta. Birincisi, o dönem 
İslâmcıların sayısı ciddi denilebilecek yekûnu 

oluşturmamakta. Tehdit algısı oluşmadığından ta-

kip de fazla edilmiyor. Hakeza faaliyet imkânı ar-

tıyor. Devletler ve muhalifler açısından her zaman 

ve her yerde aynı durum karşımıza çıkıyor. Göze 

batmayan hareket daha rahat imkânı bulur. Müs-

lümanlar da zaten o dönemlerde kamusal alandan 

tasfiye edilmiş, siyasal alanda karşılıkları yok. İki 

tane tam olarak ne dedikleri anlaşılmayan kitabı 

abartmak “koca devlete” de yakışmazdı değil mi?

Onun içindir ki, “zinde güçler”, oligarşik güç-

ler, sermaye kodamanlarıyla her türlü ilişkiye gi-

ren sol-sosyalistlerin başta Müslümanlar olmak 

üzere kendileri dışındaki kesimleri itham etmesi 

“yansıtma” psikolojisinin dışavurumudur. Herke-

si kendisi gibi zannetmekten kaynaklanmakta… 

Müslümanlardan sol-sosyalistlerin bu saçma iddi-

alarına inanıp da bunları dillendirenler ise saflık-

tan öte bir durumun içerisindedirler.

Peki, Türkiye’de İslâmiyet ve sol/sosyal ada-

let konularının tartışılması daha ziyade Roger 

Garaudy’nin ‘Sosyalizm ve İslâmiyet’ adlı eseri 

üzerinden gelişiyor. Oysa sosyal adalet adını taşı-

yan sol dergiler de çıkıyor 1960’larda.  Kutub’un 

bu tartışmalarda göz ardı edilmesinin sebebi nedir?

Bunun iki nedeninin olduğunu düşünüyo-

rum. Birincisi; Roger Garaudy’in kimliği şöhretin-

den kaynaklanıyor. Fransız Komünist Partisi’nin 

en üst noktasına gelmiş ve süreç içerisinde İslâm’a 

geçmiş bir entelektüel. Fransız Komünist Par-

tisi ise o dönem Avrupa solunun önde gelen ör-

gütlerinden. Türkiye’de ise o yıllarda bugün-

den kat kat fazlasıyla medya, kültür, sanat alanı 

sol-sosyalistlerin hegemonyasında idi. Dolayısıy-

la Garaudy bildikleri bir isim. Bu bağlamda Sey-

yid Kutub ise bilinmeyen bir coğrafyanın tanın-

mayan bir düşünürü. İkinci ve daha önemli ne-

deni ise Garaudy’nin “içeriden”, Kutub’un ise “dı-

şarıdan” algılanmasıdır. Diyelim ki dedikleri aynı 

olsaydı bile -ki değil, Kutub İslâmî hareketlerin 

dünyasından konuşuyor. Ödediği bedel yine bu-

nun için. Ajitasyon propaganda konusunda mahir 

olan sol-sosyalistlerin Seyyid Kutub’u gündemleş-

tirmesi, İslâmcıların onların iğrenç ve komik ifa-

desiyle “gericilerin” reklam edilmesi anlamına ge-

leceği için bu konuda dikkatlidirler. Üçüncü bir 

nokta ise Türkiye solunun Kemalizm’in rahmin-

den doğmuş olmasıdır. İslâm’a ve Müslümanlara 
Musa Üzer
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olan tavırları düşmanlık temelinde cehalet pozis-
yonudur. Komploculuğa başvurmadan hiçbir ha-
diseyi açıklayamazlar.

Kutub’un Bütüncül Perspektifi

Peki bu bağlamda başka bir soru sormak isti-
yorum: Kutub’un 60’ların sonunda 1970’lerde fark-
lı yayınevlerince ve çevrelerce yayımlanan ‘İslâm-
Kapitalizm Çatışması’ kitabı konusunda ne dersi-
niz? Bu kitap ve diğer tercüme eserler İslâmcıların 
kapitalizm eleştirilerine ne kattı? Yahut 2000’ler-
de olduğu gibi İslâmcılar Keynesyen kapitalizm-
den yana mıydı?  

Seyyid Kutub’un eserlerinin geneline bakıldı-
ğında mümkün olduğunca bütüncül bir perspek-
tifle bütün alanlara ilişkin İs-
lami bakış açısıyla söz söyle-
me kaygısı hâkimdir. Esasın-
da bu modern dönem müs-
lümanlarının, İslamcılığın 
alamet-i farikasıdır aynı za-
manda. Dolayısıyla insanlığı 
tahakküm altına alacak ya da 
hayatlarını belirleyecek hiç-
bir ideoloji ve düzene müs-
pet bakmamışlardır. İslam’ın 
alternatifliğine gölge düşü-
recek hiçbir söyleme prim 
vermemişlerdir. Netice-i ke-
lamda 70’de, 60’da, 50’de 
Müslümanlar ne Keynes-
yen oldular ne de Marksist. 

Şu olmuştur elbette, dö-
nemin koşulları içerisinde yakın tehlikeye daha 
fazla dikkat çekilmiştir. Müslüman gençliğin ifsad 
edilmesi, ahlaki ve imani dairenin çıkması salgı-
nı karşısında Müslümanca hassasiyetle kitlelerin 
ya da karşıt ideolojilerin sorularına, saldırına, fik-
ri hücumlarına cevap verilmeye çalışılmıştır. Sey-
yid Kutub özgüven içerisinde yaşamış söz söyle-
miş bir Müslüman idi. Onun üzerinden ve de bir 
kitabının ismi üzerinden sosyalist müptezellik-
leri keşfetmeye çalışan, şizofrenlerin ciddiye alı-
nır yanı bulunmuyor. Seyyid bir paragrafta kapi-
talizmi eleştirirken haklı olarak hemen devamın-
daki paragrafta ise sosyalist yabancılaşmayı eleşti-
rir. Aydınlanmanın ortaya çıkardığı iki görüşün de 
özde aynı olduğunu bilir o.

Ekonomi meselesinde de her olayda olduğu 
gibi hak ve adalet temelinde, insan gerçeğini, fıtra-
tını göz önünde bulundurarak hayatın olağan akı-
şına uygun söz söylemeye ya da eleştirilerde bu-
lunmuşlardır dönemin İslamcıları. Ne özel mül-
kiyete karşı çıkarak, her şeyin devlet dolayısıyla 
bürokratik oligarşinin kontrolünde olduğu sosya-
list faşizanlığa sıcak bakmışlardır ne de adeta tam 
bir gözü dönmüşük ve açgözlülük ile biriktirdik-
çe biriktiren ve servet sahibi olunması için birile-
rinin de mağdur, madun olması gereken kapitalist 
düzeni tasvip etmişlerdir. Nerede yaşamışlarsa ne 
ile karşılaşmışlarsa ona ilişkin söz söylemişlerdir. 

Seyyid Kutub’un Türkiye İslâmcılığına Etkileri           
Ne Düzeyde Olmuştur?

Kutub’un etkisi 
Türkiye’de İslâmî uyanış ve 
yöneliş sürecinin tam mer-
kezinde yer almakta. Bu bağ-
lamda şahıslar, düşünürler 
planında etkisinden bahse-
dilecek kişilerin içerisinde 
şüphesiz ki Seyyid Kutub’un 
yeri müstesnadır. Sadece Yol-
daki İşaretler kitabının tesi-
riyle varoluşsal bir değişim 
sürecine giren on binlerce 
genç Müslüman oldu. Çoğu-
nun hikâyesi aynı oldu. Hani 
meşhur bölümle; İslâmî bi-
lince ulaşan kişilerin iki kişi 
olduklarında artık bir cemaat 

oldukları ve içinde yaşadıkları cahiliyeden ayrış-
ma farkındalığına ulaşmaları kişiyi titretecek ka-
dar çarpıcı gelmiştir. Akidevi netlik, toplumsal ıs-
lah ve değişim, cahili sistem konularında Seyyid 
Kutub, Türkiyeli müslümanların esaslı bir ray de-
ğişimini sağlayan öncülerdendir. Onu yok sayarak 
yapılan geçmiş değerlendirmeleri, İslâmcılık üze-
rine söz söylemek boş, geçersiz, anlamsızdır.

Kutub’un Tartışılacak Yaklaşımları

Seyyid Kutub’un yazdıklarından ilham alan-
ların “Rabbani Yöntem”, “İlahi Metod”, “Nebe-
vi Hareket Metodu”, vb. yöntemler, metotlar üze-
rinde ciltler dolusu kitaplar yazdıkları biliyoruz. 

Kutub’un etkisi Türkiye’de İslâmî 
uyanış ve yöneliş sürecinin tam 
merkezinde yer almakta. Bu 
bağlamda şahıslar, düşünürler 
planında etkisinden bahsedile-
cek kişilerin içerisinde şüphesiz 
ki Seyyid Kutub’un yeri müstes-
nadır. Sadece Yoldaki İşaretler 
kitabının tesiriyle varoluşsal 
bir değişim sürecine giren on 
binlerce genç Müslüman oldu. 
Çoğunun hikâyesi aynı oldu.
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Metot tartışmaları açısından Kutub ne anlam ifa-

de ediyor? Şehid Kutub’un tartışılacak başlıkla-

rından birisi şüphesiz bu “Rabbanilik” mesele-

sidir. Esasında Kutub’tan önce bu konu etraflıca 

Hizbu’t Tahrir tarafından gündeme getirilmiştir 

ki, hala aynı cümle ve kalıpları devam ettiriyor-

lar. Hizbu’t-Tahrir’in Müslümanlara verdiği en bü-

yük zararların başında gelen “Rabbanilik” mesele-

si şekilsellik ve lafızcılığın ağırlığı altında anlaşıl-

dı ve aktarıldı. Elbette ki İslâmîlik iddiasındaki bir 

hareketin yöntemi, kullandığı araçlar, hedefi Rab-

bani çizgiye uygun olmayı, peygamberlerin sahih 

çizgisine, nebevi geleneğe uygun olmalı. Lakin 

zanni rivayetlerden ya da sathi ve lafızcı perspek-

tifiyle dinden “rabbani ilke icad etmek” de doğru 

değildir. İçtihad olgusunu görmezden gelen ve fıt-

ri, tabii, insani bir mücadele biçiminden uzaklaş-

ma riskini doğuran bu retorik mahiyeti itibariyle 

de son tahlilde tekfircidir. Tek bir yöntemin doğ-

ru, makbul olduğu iddiasını içermektedir ki, bu-

nun dışındakilerinin de batıl olduğunu…

Müslüman açısından durum bellidir: Bir 

İslâmî hareket elbette ki, düşünce, hedef, araç ve 

metot, mücadele konusunda Allah’ın açık emir-

lerini çiğneyerek adım atamaz. Hatta Müslüman 

şahsiyet için de aynı durum geçerlidir. Sonuç da 

son nefese kadar Müslüman, hayatın bütün üni-

telerinde Rabbimizin rızası doğrultusunda nefes 

alıp vermeyi hedefler. Aynı şey hareket için de ge-

çerli. Sorun burada mutlak alanı, tasavvuru doğru 

konumlandırmama, içtihad perspektifini yadsı-

maktan kaynaklanmakta. Elbette Kutub’un Yolda-

ki İşaretler kitabında Rabbanilik mevzuunu canlı, 

dinamik aktarımı daha çok diskurtif, içeriği tahkik 

edilmemiş salt retoriğin egemenliğine bırakıldı.

1960’lardan itibaren dönemin İslâmcı dergile-

rinde epey metni yayımlanıyor Kutub’un. Fakat 

bir süre sonra, reformcu, komünist vb. ithamlar or-

talığı kaplıyor. Dönemin gelişmeleri içerisinde bu 

tür tepkileri nasıl anlamlandırmak gerekir?

Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi gerçekte 

Kutub’u okuyan bazı kişi ve çevrelerin onun söz-

lerinin tesir gücünü ve ödenecek bedellerin far-

kına vardılar. Egemenlerin hışmını üzerine çeke-

cek bir söylemi dolayısıyla eleştirme, karalama, 

bir müddet sonra da görmezlikten gelme yoluna 

gitti bazı muhafazakâr ve tasavvufi çevreler. Hake-

za devletin kontrolünde olmayı yadsımayan yak-

laşım da devletin tepki gösterdiği ya da göstere-

ceği bu söylemin “tehlikeli yapısını” fark ettikleri 

için karalama yoluna gittiler.

Kutubçuluk Olarak Nitelendirilen Durum

İhvan içerisinde Kutubçuluğun varlığı bilini-

yor. Bu manada Türkiye’de bir Kutubçuluktan bah-

sedilebilir mi?

Kutubçuluğun tam olarak neye karşılık gel-

diğini bilmiyorum. Bu biraz da dışarıdan bir ta-

nımla Kutubçuluk olarak nitelendirilen olgunun 

muğlaklığı, hem coğrafi hem de dönemsel an-

lamda farklılıklar içermesinden kaynaklanmakta. 

Ama eğer Seyyid Kutub’u, fikirlerini temel alarak 

örgütlenmeler meydana getirilmesi kast ediliyor-

sa bu bağlamda açık-gizli, irili ufaklı birçok olu-

şuma şahit olundu. Mesele şu ki,  Kutub’un ken-

disini ayrı bir bağlamda örgütlenme içinde düşün-

mek doğru değil. Okuyabildiğim kadarıyla böy-

le bir durumu söz konusu değil. İhvan içerisin-

de etkili olmuştur tabi ki çünkü o hareketin men-

subu idi. 

Ama Mısır açısından bakıldığında sonucu Et-

Tekfir Ve’l-Hicre örgütüne varacak örgütlenme-

ler ortaya çıktığı gibi Türkiye’de ise özde tekfirci 

ama dışarıda, siyasal-sosyal hayatta fark edilme-

yen, kendini göstermeyen oluşumlar çıktı. Hatta 

Hudeybi, Hasan el-Benna sonra-
sı İhvan’ın genel mürşidir. Dolayısıyla 
karizmatik lider sonrası zor dönemin 
atlatılmasında önemli rol oynar. Bir 
yandan rejimin baskılarına karşı göğüs 
germe öte yandan tabandaki tepkileri, 
yönelimleri dengelemek gerekirdi. Ki o 
Türkçeye Davetçiyiz Yargılayıcı Değil 
olarak çevrilen kitabıyla bunu başar-
mıştır. Ve hala dahi konuyla ilgili tartış-
malarda referans olma özelliğini koru-
makta. Kitabın bir anlamda Seyyid’in 
tashihi ya da onun etrafında, ona nis-
petle çıkan uç yönelimleri tashih amaç-
lı olmasına rağmen Kutub’un isminin 
geçmemesi enteresandır.
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bu denilebilir ki Kutub ile birlikte Mevdudi’nin 
eserlerinin çevrilmesi sonrasında bu durum oluş-
tu. 60’ların sonunda bugünün meşhur edebiyat-
çılarının çevirileri sonrasında naçizane “zihinsel 
tevhidilik mücadelesi” diye adlandırdığımız öbek-
lenmeler ortaya çıktı. Bu edebiyatçılar da, bahset-
tiğimiz gruplar da cahili sistemin her alanında ve 
çarklarında yaşamalarına rağmen zihinde sağlan-
mış bir mükemmel tevhid anlayışı ile mutlu bir 
şekilde yaşarlar. Oysa tevhidi düşüncenin elde 
edilmesi ile yapılması gereken siyasal, sosyal, kül-
türel, ekonomik hayatın bütün ünitelerinde şahit-
lik temelinde bir varoluş ve örgütlenme, cemaat-
leşme ortaya konulması gerekiyordu. 

Seyyid Kutub ve Tefsiri Fizılâli’l-Kur’ân

Peki Kutub’un Hikmet Neşriyat tarafından neş-
redilen on altı ciltlik hacimli tefsiri 1970’li yıllar-
da nasıl karşılanıyor?

Fizılâli’l-Kur’ân tefsiri muasır dönem 
Türkiye’sinde en fazla okunan tefsirdir. Bu anlam-
da merhum Elmalı’nın Hak Dini Kur’ân Dili tef-
siri de aynı şekilde ilgi gören tefsirlerdendir. Mo-
dern tefsircilerin tefsir ekolleri ayırımı yaparken 
içtimai-sosyal tefsirin en önemli temsilcisi olarak 
Seyyid Kutub’u ve tefsiri Fizılâli’l-Kur’ân’ı göste-
rirler ki haksız da sayılmazlar. ‘Fizılâl dersi’ bel-
ki de memlekette yapılan en eski ve yaygın ders-
lerin ismi oldu. Tefsir kitabı normalde zaman za-
man başvurulan kaynak eser kategorisindeyken 
birçok kişi çok kısa zamanda Fizılâl’i baştan sona 
okudu. Hikmet Neşriyat’ın Fizılâl’i cildiyle, kapa-
ğıyla, sırt yazısıyla hafızalara nakşolunarak bir pa-
rola gibi kütüphanelerde görüldüğünde insana ta-
rifi imkânsız bir sıcaklık, esenlik duygusu veriyor-
du ve hâla da veriyor. Camilerde biliyorsunuz kü-
çük bir kitaplık olur. Ve orada da üfürükten ki-
taplar olur genelde, geçenlerde Fatih Camii içeri-
sinde sınırlı kitapların olduğu bölümde Fizılâl’in 
on altı cildini görünce tarifi imkânsız bir sevin-
ce ve duyguya kapıldım şahsen. Bu sembol aynı 
zamanda Türkiye’nin değişim-dönüşüm sürecin-
de kaynak üssün ne olduğunu göstermesi açısın-
dan manidardır. 

Türkiye’de Kur’ân’a yöneliş sürecinde Kutub’un 
‘Kur’ân’da Edebî Tasvir’ ve ‘Kur’ân’da Kıyamet Sah-
neleri’ kitaplarının katkısından bahsedilebilir mi?

Doğrusu Edebi Tasvir ve Kıyamet Sahneleri ki-

taplarının yöneliş sürecindeki etki boyutunu kes-

tirebilmek güç. Neticede kavram çalışmalarıyla 

başlayan süreç bu ve benzeri kitaplar vesilesiyle 

mahiyet derinleşmesi, zenginliği kazandı. İki ki-

tap da Kutub’un kaleminin zenginlik ve ustalığı-

nın yansımasıdır. Kuran mesajının insan idrakine 

hitabının edebi yönüne dikkat çekme anlamında 

iki eserin de katkısı olmuştur. Kavram çalışmala-

rıyla başlayan süreç işin edebiyat boyutuyla üslup 

kazanımı, davet ve tebliğde Müslümanın dini ta-

savvurunda, gayb tasavvurunda sahih, ufuk açıcı 

katkıları oldu.

Ercümend Özkan, Kutub’un fikri bazda tek öz-
gün kitabının Yoldaki İşaretler olduğunu söyler. Fi 
Zılâl’i hissi bir eser olarak görür. Başka bir açıdan 
da Kutub’un Hizbu’t-Tahrir’den etkilediğini ileri 
sürer. Özkan’ın kanaatleri çerçevesinde Kutub’un 
başka hareketlerden etkilenmesi ve eserlerinin öz-
günlüğü konusunda ne söylersiniz?

Tam olarak Ercümend Özkan’a katılamıyorum 

Yoldaki İşaretler Kutub’un en önemli eseridir de-

nilebilir ama tefsiri de ondan çok uzak değildir. 

Kutub’un Hizbu’t-Tahrir’den etkilendiği mesele-

sindeyse doğruluk payı var. Örneğin, daha önce 

eleştirdiğimiz Rabbaniklik mevzuunu onlardan al-

dığına inanıyorum. Etkilenme normal bir durum-

dur Seyyid Mevdudi’den de etkilenmiştir. Etkilen-

me meselesinde merhum Ercümend Özkan’da ay-

rılmış olmasına rağmen Hizbu’t-Tahrir fikriyatın-

dan fazlasıyla etkilenmiş ve son anına kadar bu 

çizgiyi devam ettirmiştir. Özellikle de mücadele 

metodu konusunda.

Kur’ân Nesli Vurgusu,  Tarih Görüşü ve Uç Yönelimler

28 Şubat darbesinden sonra İslâmcıların, 
Kutub’un vurgulamaya çalıştığı Kur’ân nesli vurgu-

Ercümend Özkan
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sunu öne çıkarmalarını siyasetten kaçış olarak yo-

rumlayanlar oldu. Bu yoruma katılıyor musunuz?

Kutub’un Kur’ân nesli vurgusunu öne çıkaran-

lar, siyasetten kaçışı değil uzun soluklu bir dönü-

şümü ve inşa faaliyetini vurgulamak için öne çı-

kardılar. Siyasetten kaçış iddiası bunun için doğ-

ru değildir. Geçmişte Kutub’u okuyup ona refe-

rans yapan bazı kesimlerde geri çekilme, söylem-

lerden, iddialardan vazgeçme söz konusudur. La-

kin Kur’ân nesli vurgusu hayalci, acilci, kısmen de 

çocuksu tavırlara karşı sürekli, topyekûn ve uzun 

soluklu bir mücadeleyi yakalamak için gerekli 

olan şüheda nesli için vurgulandı.

1990’lı yıllarda daha bariz olarak sonraki yıl-

larda ise bu kadar ön planda olmamasına karşın, 

devlet, yurt, tarih gibi konularda İslâmcıların eleş-

tirileri belirgindi.  Gününüzde ise bu epey geri çe-

kildi. “İslâm milleti”nin varlığı için toprak, tarih 

ve kan bağını önemsemeyip sadece akaid bağını 

öne çıkaran Seyyid Kutub’un yaklaşımım “ideal-

ler” ve “gerçekler” bağlamında nasıl değerlendiri-

yorsunuz?

Toprak, tarih ve kan bağını önemsemeyip sa-

dece akaid bağını öne çıkaran Kutub’un yaklaşı-

mının bugün de geçerli olduğuna inanıyorum. 

Son tahlilde, müslümanın kardeşine yamuk ve 

yanlış bakışına sebep olan toprak, tarih ve kan 

bağı bugün içinde problematik durumunu muha-

faza etmekte. Özellikle siyasal-sosyal gelişmelerin 

yoğunluğu kitle iletişim araçlarının zihni dünya-

da ve kültürel yaşamda meydana getirdiği alt üst 

edişleri göz önünde bulundurduğumuzda ‘sekü-

ler kutsallık’ denilebilecek bu cahili formlar yeni 

baştan üretilmekte.

Kutub açısından “gelenek”, “tarihi İslâm”, 

“İslâm tarihi tecrübesi” gibi kelime ve terkiplerle 

adlandırılan hususlar ne ifade eder?

Kutub’un bunlardan önce tarih görüşüne ba-

kılması gerekiyor. Onun vakaya, olguya ilişkin bir 

perspektif ve tarih felsefesinin olduğunu görüyo-

ruz. Bu anlamda eleştirel bakış açısı hâkimdir ve 

İslâm’ın tarih yorumu ile gelenekteki ve Batı tec-

rübesindeki tarih yorumunun farklı olduğunu be-

lirtir. O, Tarihte Düşünce ve Metod ismiyle çevri-

len kitabında kısaca; “Şüphesiz ki, İslâm tarihi-

nin yeni esaslar üzerinde ve başka bir metotla ya-

zılması gerekmektedir. Bu tarih bugün iki şekil-
de vardır: Birisi eski Arapça kaynaklardaki şekli-
dir. Bunlara ise -kastettiğimiz anlamda- “tarih” de-
mek büyük bir haksızlık olur. Hatta bunların bu 
ismi taşımaları mümkün değildir. Bilakis bunlar 
dağınık bir takım olaylar, vakalar, hikâyeler, söz-
ler, sağdan soldan derlemeler, harikalar, efsane-
ler, değişik rivayetler ve çelişik sözlerden ibarettir. 
Bu eserler bir kaynak olarak birtakım ham mad-
de ve ilkel malzemelerle doludur. Onlara eğilen 
ve ayıklamak isteyenin sabırlı olmasını gerekti-
rirler, bunun için onu yorarlar… Diğeri de Batı-
lı kaynaklardaki şeklidir… İslâm tarihinin, henüz 
tam olmayan üçüncü şekli sayılabilecek bazı par-
çaları vardır. Bu tür çalışmalar İslâmî anlayış içeri-
sinde olmadığı için bu hayatı kavrayamaz. Çünkü 
İslâm’ı, asil bir İslâmî akılcılık ve aynı şekilde soy-
lu bir ışığın aydınlığında kavrayabilmek için, batı 
kültüründen kendisini koparacak şekilde bir asa-
leti ve bir gücü kendisinde bulamamıştır. İslâmî 
hayat hakkında hükümler verecek bir akılcılığın 
özünde İslâmî olması, İslâmî bir ruhla doygun ol-
ması gerekir. Ki bu hayatın esas unsurlarını kav-
rayabilsin, onları değerlendirebilsin, onları anla-
yabilsin. İşte ancak o takdirde yorumlayabilmek 
ve değerlendirmelerde bulunabilmek için gerekli 
unsurların tümünü bir araya getirmiş olur. Buna 
göre İslâm tarihinin yeni esaslara göre ve başka 
bir metotla tekrar yazılması gerekir.” İslâm tarihi-
ni insanlık tarihinden soyutlamaz.

Hasan el-Hudaybi’nin kaleme aldığı ‘Davetçi-
yiz, Yargılayıcı Değil’ adlı eseri de tercüme edili-
yor. Bu eserin Kutub’un ‘Yoldaki İşaretler’ kitabının 
reddiyesi olarak okunması mümkün müdür?

Seyyid Kutub’un coşkulu ve çarpıcı mesajları-
nın doğal olarak en fazla İhvan-ı Müslimin’i etkile-
mesi gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. Neticede 
Kutub hareketin içinde yer alan bir şahsiyetti. Teb-
liğ, davet ve mücadele metodu açısından İhvan’ı 
zorlayacak yeni yönelimleri frenlemek ve neşter 
vurmak açısından Hudeybi’nin kitabı kilometre 
taşıdır. Hudaybi çok dikkatli bir dil kullanarak, 
bazı tespit ve eleştirileri “daha dışarıdan” görünen 
Mevdudi üzerinden yapıyor. Et-Tekfir ve’l-Hicre 
gibi grupların çıktığı bir vasatta Hudaybi’nin 
müdahalesi kritik önemi haizdir. Cahiliye mer-
kezli tekfir meselesi ile Rabb, uluhiyet mevzu-
ları üzerinden geliştirilen yaklaşımları eleştirir.
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Hudaybi, Hasan el-Benna sonrası İhvan’ın ge-

nel mürşidir. Dolayısıyla karizmatik lider sonrası 

zor dönemin atlatılmasında önemli rol oynar. Bir 

yandan rejimin baskılarına karşı göğüs germe öte 

yandan tabandaki tepkileri, yönelimleri dengele-

mek gerekirdi. Ki o Türkçeye Davetçiyiz Yargılayı-

cı Değil olarak çevrilen kitabıyla bunu başarmıştır. 

Ve hâlâ dahi konuyla ilgili tartışmalarda referans 

olma özelliğini korumakta. Kitabın bir anlamda 

Seyyid’in tashihi ya da onun etrafında, ona nispet-

le çıkan uç yönelimleri tashih amaçlı olmasına rağ-

men Kutub’un isminin geçmemesi enteresandır. 

Kutub’un Yoldaki İşaretler’i değil Mevdudi’inin 

Kur’ân’a Göre Dört Terim kitabı esas alınarak üs-

tadın görüşleri kritik edilir. İlah, rab, ibadet, din 

kavramları başta olmak üzere hâkimiyet, hüküm-

ranlık, cihad, şirk, riddet mevzuları ile akide-

de ortaya çıkan problemleri ele alır ve genel İh-

van çizgisiyle de uyumlu olarak uç yaklaşım-

lar eleştirilir ve mutedil yaklaşım tavsiye edilir.

“Cahiliye” Kavramına Yüklediği Anlam,  
Selefilik ve Toplumsal Dönüşüm

Seyyid Kutub’un, Tevhidi ilkelerin esasını teş-

kil etmediği her toplumu ‘cahiliyye toplumu’ ola-

rak nitelediğini, İslâm toplumu’nun Kur’âni eğitim 

ve pratikle şekillenen bir süreç içerisinde oluştu-

rulması gerektiğini söylediğini biliyoruz. Abdül-

kadir Hamit, Türkçe ilk baskısı ‘Mekke Dönemin-

de Siyasi Düşünce Metodolojisi’ adıyla Ekin Yayın-

ları tarafından yapılan ve şu an okurların İnkılâp 

Yayınları’ndan Kur’ân ve Siyaset başlığıyla ulaşa-

bileceği kitabında Kutub’un cahiliye kavramına 

yüklediği anlamı sorguluyor. Bu konuda siz ne dü-

şünüyorsunuz?

Merhum Kutub’la ilgili en önemli tartışma baş-

lıklarından biri onun “cahiliye” kavramına yük-

lediği anlam ve onu kullanış biçimidir. Cahiliye 

kavramını insanı sarsacak derecede kullanmasına 

rağmen tam olarak neyi kast ettiği tartışmalıdır. 

Kurumsal reddiye mi yoksa bireysel dışlama, tek-

firi mi içerdiği muğlaktır. Kutub’un takipçisi bazı 

gruplar bunu sert ve keskin yorumlayıp tekfirci 

tutum takınırken bazı gruplar ise bunu kast et-

mediğini belirttiler. Hatta Zeynep Gazali’nin ak-

tarımıyla, Kutub’a cezaevinde fikirlerinden istifa-

de ile tekfircilerin çıktığı söylendiğinde bu duru-

ma üzüldüğünü ve muradının bu olmadığını söy-

ler. Buradaki müphemlik biraz da meselenin tabi-

atından kaynaklanmakta… Bir boyutuyla kurum-

sal yapı açık cahiliyeyi temsil ederken ve bireyler-

den ayrı bir olgu olarak dururken öbür boyutuyla 

da bireyler eliyle ve sayesinde kurumsal yapı inşa 

oluyor ve hayatiyetini devam ettiriyor. Dolayısıy-

la bireyler de sorumlu. Lakin iman dairesiyle ilgili 

konumlandırma mevzusu yine de çok tehlikeli ve 

yanlış bir pratik geçmişte de, bugün de…

Seyyid Kutub’un siyasi ve sosyal projesi ağır-

lıklı olarak modern devletin İslâm içerisinden ye-

niden üretilmesi fikrine mi dayanıyor?

Bunu bir eleştiri olarak dile getirenler neyi kast 

ediyor bakmak lazım. İslâmcılığa yönelik klasik 

ve kasıtlı bir eleştiri olarak onun modernistliğin-

den dem vurulur. Paradoksal olarak modernite-

nin imkânları çerçevesinde İslâmcılığı eleştirme 

hastalığından Kutub da nasibini alır. İslâmî yö-

netim projesi daha doğrusu İslâmî toplum proje-

si ve kavramsallaştırmasından haliyle “modern ik-

tidarın” benzeri anlaşılacaktı. Bunu aşan bir ikti-

dar içeriğini projeleştirmesi çok da mümkün gö-

Kutub, tarihsel süreklilikte İslâm’ı yaşayış, temsil ve hak, adaleti talep, zulme karşı 
çıkma noktasındaki merhaleyi işaretlemekte. Bugün için bakıldığında Kutub’un örnek-
liği, dava adamlığı yine emsaldir hepimize. Bununla birlikte Kutub’un akide, İslâmî 
kimlik ve hedef noktasında ortaya koyduğu yaklaşımlar, altını çizdiği hususlar belki 
de dünden daha fazla gerekli. Neye inandığımız ve kim olduğumuz ne için var olaca-
ğımız noktasındaki ontolojik duruşumuzu hercümerç eden postmodern siyasal, sos-
yal, kültürel, ekonomik hegemonyada bilinçli ve zorunlu olarak “küçük şeylerle” bizle-
ri meşgul etmelerine karşın Kutub gibi “büyük” ve dahi “asıl” şeyleri söyleyenlere bir 
kez daha kulak vermemiz gerekiyor.
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zükmüyordu. Kutub’a yönelik eleştirilerin ideo-
lojik ve gayri samimiliği dışında yapılan tespitle-
rin ciddi bir çelişkisi de bulunmakta. Kutub baş-
ta olmak üzere İslâmcılığa yapılan eleştiriler yine 
başka bir cahiliye kültürünün yani postmodern 
siyasal-sosyal kültürün imkânları ve şemsiyesi al-
tında yapılmakta. Yani yine “özgün” ya da “gele-
neksel” bir eleştiri yoktur.

Seyyid Kutub’un selefilik çerçevesinde ele alın-
ması konusunda ne düşünüyorsunuz?

İslâmcılıkla ilgili kavramsallaştırmalar ve ter-
minolojinin problemli olduğuna inanıyorum. 
Kimi zaman bir olumsuzlama bağlamında kulla-
nılan “selefi” ile neyin kast edildiği kullanana göre 
farklılık arz ediyor. Selefiliğin kavramsallaştırma-
ları, terminolojisi ve metodolojisine baktığımız-
da Kutub için selefi demek pek mümkün değil. 
Nitekim bazı selefiler Seyyid Kutub’u sert bir şe-
kilde eleştirip hatta tekfir dahi etmekteler. Belki 
Muhammed Abduh ve Reşid Rıza için kullanılan 
neo-selefi ifadesi Kutub için doğru olabilir. Ama 
Abduh ve Rıza da olduğu gibi Kutub da selefiliğin 
kabul etmeyeceği kadar ehli dirayet birisi ve akla 
başvurmakta. Hatta eserlerine dikkatle bakıldığın-
da rivayetler konusunda genel anlamda çok dik-
katli olduğunu ve rivayetlerden kaynaklı ihtilaf-
lı meselelere bilinçli olarak girmediğini görürüz.

Seyyid Kutub’un mevcut sisteme İslâmî çözüm 
üretmeyi doğru bulmadığını biliyoruz. Çünkü ona 
göre bu sorunların İslâm’dan kaynaklanmıyordu. 
Sistem, temeli itibariyle İslâm’a, İslâm’ın ilkeleri-
ne dayandığı takdirde, bir müslüman bu sorunla-
rı çözmeye yönelebilirdi. Seyyid Kutub’un bu ko-
nudaki görüşleri, şimdilerde kendisine pek taraftar 
bulmamakta, hatta aslında onun böyle bir tavır or-
taya koymakla sorunlardan kaçtığı iddia edilmek-
tedir. Bu konu bağlamında toplumsal dönüşümün 
genel mantığı çerçevesinde sizin kanaatiniz nedir?

Cahili sisteme İslâmî çözüm üretmenin doğ-
ru olmadığı tezi belki bir dönem için ve bir boyu-
tuyla doğru idi. Kimliksel oluşum için ve sistemin 
çarklarında kaybolmamak için korunmacı refleks 
bir dereceye kadar doğru olabilir ve işe yarayabilir. 
Lakin müslümanın varoluşsal konumu ve Kitab-ı 
Kerim’in ifadesiyle “şahitlik” sorumluluğu bizi ha-
yatın bütün ünitelerinde varolmayı ve problem-
lerle güç, imkân dairesinde ilgilenmeyi gerekli kı-
lıyor. Bu bağlamda yanlış çıkarımlardan biri “tev-

hidi duruşu” salt zihinsel algılama oldu. Hayatı ıs-
kalayan, siyasal-sosyal olanla takip, bilgi, analiz 
ilişkisi kurma gereği duymayan, sadece dar dün-
yasında mutlu bir yusufçuk gibi havalananlar top-
luluğu çoğu zaman şöyle düşündü: Müslüman-
lar bir sayıya ulaşaca k ve gelecekler İslâmî dü-
zeni kuracaklar ve sorunları bir çırpıda çözecek-
ler. Yok, böyle bir şey… Rabbimizin bize emrettiği 
imtihan dünyası hayatın değişim-dönüşümü can-
lı, dinamik, tanıklık gösterecek, tedrici, merhamet 
ve fıtrat ile uyumlu…

Kutub ve benzeri düşünürleri reaksiyoner diye 
bir kenara atma eğilimi epey yaygınlaştı.  Hatta 
onun projesini Nasır Mısır’ının yerel eleştirisiyle 
sınırlı bulanlar var. Şu halde son olarak Kutub bize 
ne söyleyebilir?

Kutub’u reaksiyonerlik iddiasıyla bir kenara 
atmaya çalışanlar durgun su artıklarıdır. Ve on-
lar da bir atasözünde de belirtildiği üzere ancak 
pis kokarlar. Atalet, pasifizm, durağanlık, sinizm, 
mıymıntılık, uyuşukluğu karakter edinmiş o ka-
dar çok kişi ve çevre var ki. Kutub da elbette doğ-
rularıyla ve yanlışlarıyla birlikte ele alınıp hakkı 
teslim edilir. Mutlaklaştırılmış ya da eleştirilemez 
Seyyid Kutubçuluk tavrı kabul edilemez elbette.

Kutub’a ilişkin yerellik eleştirisini esas alırsak 
yerel olmayan fikir adamı, siyasetçi, hareket ada-
mı gösterilebilir mi? Kutub, yerel iktidarla müca-
dele etmesine rağmen ki burası önemlidir. Çün-
kü Kutub’un takipçisi olduğunu iddia eden bazı 
müslümanların yerel hadiseyle hiçbir bağı olma-
yabilir. Kutub, bir yönüyle Nasır zalimine karşı çı-
karken öbür yönüyle adeta zaman-mekân boyu-
tunu sıfırlayarak tarihe konuşuyor. Kutub, tarihsel 
süreklilikte İslâm’ı yaşayış, temsil ve hak, adaleti 
talep, zulme karşı çıkma noktasındaki merhaleyi 
işaretlemekte. Bugün için bakıldığında Kutub’un 
örnekliği, dava adamlığı yine emsaldir hepimize. 
Bununla birlikte Kutub’un akide, İslâmî kimlik ve 
hedef noktasında ortaya koyduğu yaklaşımlar, al-
tını çizdiği hususlar belki de dünden daha fazla 
gerekli. Neye inandığımız ve kim olduğumuz ne 
için var olacağımız noktasındaki ontolojik duru-
şumuzu hercümerç eden postmodern siyasal, sos-
yal, kültürel, ekonomik hegemonyada bilinçli ve 
zorunlu olarak “küçük şeylerle” bizleri meşgul et-
melerine karşın Kutub gibi “büyük” ve dahi “asıl” 
şeyleri söyleyenlere bir kez daha kulak vermemiz 
gerekiyor.
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B u yazı, “İslâmcılık” ya da 
“radikal siyasal İslâm” ola-

rak adlandırılan düşüncenin 
iki en önemli ismi olan Hasan 
el-Benna ve Seyyid Kutub’un 
siyasal düşüncelerinde milli-
yetçilik kavramını nasıl algıla-
dıklarını ele alıyor.1 Hasan el-
Benna, toplumsal tabanı güçlü 
ve görece daha barışçıl bir yön-
tem takip eden İslâmcı teşkilat 
olan Müslüman Kardeşler hareketinin kurucu te-
orisyeni iken, Seyyid Kutub’un yazıları daha çok 
hareketin şiddeti bir yöntem olarak benimsemiş 
radikal kollarınca sahiplenilmiştir. İki ismin yaz-
dıkları üzerine yürüttüğümüz derinlemesine metin 
analizi, Müslüman kimliğinin inşasında din ile mil-
liyetçilik arasında kurulması gereken doğru ilişkiye 
dair yaklaşımlarındaki farkları ortaya koymayı ve 
bu farklılıkları yaşadıkları kültürel ve entelektüel 
bağlam ekseninde analiz etmeyi amaçlamaktadır. 
İki teorisyenin yaşadıkları toplumsal, siyasal ve 
entelektüel ortamı dikkate alarak bunun milliyetçi-
lik anlayışlarına etkileri incelenecektir. Son olarak 
Panislâmcı olarak görülen Kutub ve el-Benna gibi 
isimlerin aslında bizatihi milliyetçiliğin bir formu-
nu savunup savunmadıklarına dair bir tartışmayı 

1 Yazı Kenan Çapik tarafından şu nüsha esas alınarak tercüme 
edilmiştir:

 
History of Intellectual Culture, 2005 / Volume 5, 

No. 1ISSN 1492-7810http://www.ucalgary.ca/hic

gündeme getirmeyi amaçla-
maktadır. 

Yazımız Arap dünyasında 
İslâmcılığın iki büyük teoris-
yeni Kutub ve el-Benna’nın 
millet, milliyet ve milliyetçilik 
gibi kavramlar üzerine görüş-
lerini karşılaştırmalı olarak ele 
alacaktır. Bu iki ismin fikirleri 
gerek Mısır’da, Arap dünyasın-

da ve genel olarak tüm İslâm dünyasında siyasal 
süreçleri derin biçimde etkilemiştir ve etkilemeye 
devam etmektedir. Bu iki ismin İslâm, milliyet-
çilik ve ikisi arasındaki ilişkiye dair yaklaşımları 
ilginç benzerlikler ve bir o kadar da farklılıklar arz 
ediyor. Her şeyden önce iki düşünür de aynı jene-
rasyonun insanı olup ikisi de 1906 doğumludur. 
İkisi de kırsal kesimde büyümüş, lise sonrası eği-
timleri seküler bir kurumda devam etmiş ve ikisi 
de öğretmenlik mesleğini seçmiştir. İkisinin de 
sonu Mısır devleti eliyle olmuştur: Benna 1949’da 
suikasta uğramış, Kutub 1966’da idam edilmiştir. 
Son olarak bugün Müslüman Kardeşler hareke-
tinin önde gelen iki fikir ve eylem adamı olarak 
en ön planda onların adının geçtiğini vurgulamak 
gerekir. 2

2 Müslüman Kardeşler’den ılımlı birçok kesimin Kutub’un 
bazı görüşlerine karşı mesafeli olduklarını açıkça göstermiş 
olmaları önemli bir noktadır.

Paul BRYKCZYNSKI

Bu iki ismin fikirleri gerek Mısır’da, Arap dünyasında ve genel olarak tüm 
İslâm dünyasında siyasal süreçleri derin biçimde etkilemiştir ve etkilemeye 
devam etmektedir. Bu iki ismin İslâm, milliyetçilik ve ikisi arasındaki ilişkiye 
dair yaklaşımları ilginç benzerlikler ve bir o kadar da farklılıklar arz ediyor. 

Hasan El-Benna ve Seyyid Kutub’un 
Siyasal Düşüncesinde

Din ve Milliyetçilik 

Hasan el-Benna, Seyyid Kutub
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En Eski ve En Büyük İslâmcı Örgütlenme                                                                             
Müslüman Kardeşler (İhvan)

Arap dünyasının en eski ve en büyük İslâmcı ör-
gütlenmesi olan Müslüman Kardeşler, (İhvan) çağ-
daş dönem İslâmî siyaseti ve Arap dünyasında yük-
selen İslâmcılığı anlamaya çalışan herkesin başvu-
ru kaynağı olmuştur.3 Hareket aslında oldukça mü-
tevazı bir şekilde başlamıştır. Hasan el-Benna’nın 
evinde toplanan 6 arkadaşıyla birlikte 1928’de ku-
rulmuştur. 20 yıl gibi bir süre içinde el-Benna’nın 
doğrudan liderliği altında ihvan, uluslararası çap-
ta bir harekete dönüşmüştür. Mısır’ın nüfusunun 
19 milyon olduğu 1948’de, hareketin ülkedeki üye 
sayısı 2 milyonu geçiyordu.4 Başta Suriye ve Ürdün 
olmak üzere diğer Arap ülkelerinde de aynı adı ta-
şıyan ve Mısır modelinden ilham alan bağımsız ku-
rumlar ortaya çıkmıştı.5 Dolayısıyla İhvan’ın Arap 
ve İslâm dünyasındaki birçok İslâmcı örgüt için 
model teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

Mısır’daki Müslüman Kardeşler’in kaderi bir 
ölçüde Seyyid Kutub ve Hasan el-Benna tarafından 
şekillenmiştir diyebiliriz. 1940’larda el-Benna’nın 
liderliğinde hareket ülkede “İslâmî düzen”in tesis 
edilmesi çağrısı yapacak büyük bir kitlesel eylem 
dizisi başlatmıştır. Kendi milislerini oluşturabilen 
hareket, devlet karşıtı şiddet eylemlerine de giriş-
miştir. Ne var ki 1952’deki Hür Subaylar darbe-
si sonrasında hareketin talihi tersine dönmüştür. 
Darbe sonucu iktidara gelen Cemal Abdünnasır 
seküler Pan-Arap milliyetçisiydi. Mısır’da “İslâmî 
düzen”i getirmek gibi bir niyeti olmayıp, gün geç-

3 İslâmcı hareket, “İslâm’ı bütüncül bir hayat tarzı olarak gören 
ve tüm toplumu İslâm hukuku olan şeriata göre düzenle-
meyi arzulayan topluluk” olarak tanımlanabilir.” William E. 
Shepard, Sayyid Qutb and Islamic Activism (New York: E.J. 
Brill, 1996), xii.

4 Christina Phelps Harris, Nationalism and Revolution in Egypt: 
The Role of the Muslim Brotherhood (The Hague: Mouton & 
Co., 1964), 159. Bu yazımız Müslüman Kardeşler’in kapsam-
lı bir tarihini vermeyi amaçlamıyor. Çok daha derinlemesine 
bir tarihsel çalışma için bkz. Richard P. Mitchell, The Society 
of Muslim Brothers (Oxford: Oxford University Press, 1993). 
Ayrıca bkz. Lia Brynjar, The Society of the Muslim Brothers 
in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942 
(Reading, England: Ithaca Press, 1998).

5 Ürdün’de Müslüman Kardeşler seçimlere katılmış ve ülke-
nin sözde demokratik siyasal ortamında kendilerine husu-
si bir yer edinmişlerdir. Suriye’de hareket 1980’de iktida-
rı ele geçirmek adına başarısız bir silahlı isyan girişiminde 
bulundu. Hükümet ayaklanmayı acımasız biçimde bastır-
mış, olayın maliyeti çok ağır olmuştur: 1982’deki Hama kat-
liamında Suriye ordusu ihvan üyelerinden, sempatizanların-
dan ve hatta İhvan’la alakası olmayan toplam  30 bin insanı 
öldürmüştür. Bugün (2005) Müslüman Kardeşler Suriye’de 
yasadışı bir örgüt olsa da geniş çaplı bir toplumsal deste-
ğe sahip olduğu düşünülür. Filistin’deki Hamas da esasında 
Müslüman Kardeşler’in bir kolu olarak ortaya çıkmıştır.

tikçe pekişen otoriter iktidarına karşı herhangi bir 
muhalefet dalgasına da tahammülü yoktu. 1954’te 
İhvan sert biçimde bastırılmış ve hareketin birçok 
üyesi hapse atılmış ya da öldürülmüştür. Bu bas-
kı döneminde Nasır’ın hapishanelerinden birinde 
yatmakta olan Seyyid Kutub en büyük etkiyi yara-
tan, en radikal fikirlerini kaleme almıştı.

1970’lerden bu yana Mısır’da ve diğer Arap 
ülkelerinde İslâmcı duyarlılık yükselişe geçmiş-
tir. Enver Sedat’ın cumhurbaşkanlığı döneminde 
cemaat Mısır’da daha açıktan ve daha rahat hare-
ket etme imkânı bulmuştur. Bugün (2005 itiba-
rıyla) her ne kadar siyasal faaliyetleri sınırlandı-
rılmış olsa da İhvan sahip olduğu nüfuz sayesin-
de toplumsal ve kültürel alanda devlet politikala-
rını etkileme gücüne sahiptir. 6 İhvan’ın başlattı-
ğı “İslâmî düzen” çağrısı bugün hem Mısır’da hem 
de diğer Arap ülkelerinde kitlelerce benimsenir-
ken7 hareket Arap dünyasının en büyük İslâmcı 
hareketi olarak varlığını sürdürüyor.

Aynı dönemi yaşamalarına ve benzer hayat 
hikâyelerine rağmen el-Benna ve Kutub birbir-
leriyle hiç karşılaşmamıştır. Eserleri de farklı za-
manlarda, farklı siyasal ve tarihsel koşullarda ka-
leme alınmıştır. Hasan el-Benna siyasi yönü ağır-
lıklı bir isimdi ve Müslüman Kardeşler hareketi-
nin kurucusu ve genel mürşidiydi. Mısır’da etki-
li bir siyasal gücü bulunuyordu ve hareketin si-
yasal ve toplumsal gündemini hem barışçıl hem 
de şiddet içeren boyutlarıyla yönlendirme ko-
nusunda oldukça etkiliydi.8 Bunun yanında el-

6 Shepard, Sayyid Qutb and Islamic Activism, xii.

7 Kahire’deki Al-Ahram gazetesi tarafından yapılan bir anke-
te göre, Mısır’da ve diğer Arap ülkelerinde görüşmecile-
rin yüzde 52.3’ü reforme edilmemiş bir şeriat hukukun-
da yaşamak istediklerini söylemişlerdir ki bu Müslüman 
Kardeşlerin de “İslâmî düzen” anlayışlarının temel düsturu-
dur. Elie Kedourie, Democracy and Arab Political Culture. 
(Washington: Washington Institute for Near East Policy, 
1992), 1.

8 Phelps Harris, Nationalism and Revolution in Egypt, 182.

Hasan el-Benna
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Benna bir siyasal teorisyendi. Israel Gershoni’ye 
göre, o “farklı Panislâmcı örgütleri, eğilimleri ve 
bireysel fikir adamlarını bir araya getirebilen, on-
ları tek bir ideolojik çatı altında buluşturabilen 
ve bu çeşitliliği sınırları net biçimde belirlenmiş 
bir doktrine ve hareket metoduna çevirebilen bir 
liderdi.”9 El-Benna’nın çabaları bugün bile Müslü-
man Kardeşler’i dahi aşan bir ölçekte hala etkisini 
sürdürüyor. Devlet yanlısı olan Mısır’ın el-Ezher 
Üniversitesi uleması bile el-Benna’yı -ölümünden 
sonra olsa da- benimsemiş, onu bir İslâm âlimi ve 
düşünürü olarak kabul etmiştir.10

Seyyid Kutub’un hayatı ise oldukça farklı bir 
yöne evirilmiş olup, siyasal düşüncesi bu değişi-
min en büyük göstergesidir. El-Benna’nın Müslü-
man Kardeşler’i yönettiği uzun süre boyunca Ku-
tub Mısır’ın milliyetçi Veft Partisi’nin sessiz bir 
üyesiydi. Her ne kadar partinin lider kadrosuy-
la arası açılmış olsa da 1945’e kadar parti siyase-
tiyle ilgilenmeye devam etmişti. Yaşamının büyük 
bölümünde ise edebiyat ve yazın hayatıyla meş-
gul olmuş, gazetecilik ve edebiyat eleştirmenliği 
yapmıştı. Yanı sıra üç roman ve bir şiir kitabı ka-
leme almıştı. Esasen Kutub, İslâm’la siyasal açı-
dan ancak 40’lardan sonra ilgilenmeye başlamış, 
1951’de, yani el-Benna’nın Mısır istihbaratınca öl-
dürülmesinden 2 yıl sonra Müslüman Kardeşler’e 
katılmıştı. 1954’te İhvan, Nasır tarafından sert bi-
çimde bastırılırken Kutub da bundan nasibini al-
mış, 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Tüm 
siyasal İslâmî yazılarını hapishanedeyken kaleme 
almıştı.

Kutub’un hapis hayatının onun her türlü se-
küler siyasal otoriteyi reddetmesiyle ünlü fikir-
lere ulaşmasında derin izleri bulunur. El-Benna 
Mısır’ın kaotik, fakat görece özgür bir tarihsel bağ-
lamında, “millet” kavramının kamuoyunda açıkça 
ve yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde yazar-
ken, Kutub’un fikirleri İslâm’ın siyasal hayatla il-
gili görüşlerinin açıkça hedef alındığı ve bu gö-
rüşleri savunanların sert biçimde cezalandırıldığı 
bir dönemde ortaya çıkmıştır. Kutub’un en aşırı 
İslâmcı  yapıların bile manifesto olarak benimsedi-
ği Yoldaki İşaretler adlı kitabı el-Benna’nın kaleme 
aldığı tüm yazılardan çok daha radikal bir siyasal 

9 Israel Gershoni, “The Emergence of Pan-Arab Nationalism in 
Egypt: Pan-Islamism and Pan-Arabism in the 1930s,” Asian 
and African Studies, 16 (1982): 59-94.

10 Gilles Kepel, The Prophet and the Pharaoh: Muslim Extremism 
in Egypt, (Norfolk: Thetford Press Ltd., 1985), 58.

vizyon öngörüyordu.11 Kutub’un öğretisi İslâmcı 
olduğunu ifade eden  radikal birçok hareket üze-
rinde derin bir etki yaratırken, radikal birçok dü-
şüncesi Müslüman Kardeşler’in ılımlı kesimlerin-
ce reddedilmiştir. Örneğin, 1982’de İhvan’ın ge-
nel mürşidi Tilmisani, “Seyyid Kutub’un fikirle-
rinin yalnızca kendisini bağladığını, İhvan’ı tem-
sil etmediğini” yazmıştı.12 Kutub’un çalışmaları 
kuşkusuz İslâmcı hareketin en radikal tasavvuru-
nun en tutarlı, bütüncül ve en etkili ifadesini teş-
kil ediyordu.13

Bu açılardan, Hasan el-Benna ve Seyyid 
Kutub’un çalışmaları siyasal İslâmcı düşüncenin 
serencamının iki farklı döneminin en etkili iki en-
telektüel zirvesini temsil ediyor. Aynı zamanda bu 
iki ismin teorileri milli kimlik ile İslâmî kimliği 
uzlaştırma sorunu açısından iki alternatif yakla-
şım ortaya koyuyor. Bugün İslâm dünyasında bu 
iki yaklaşımın da savunucuları bulunuyor. İki dü-
şünürün kimlik inşasında milliyet ile İslâm arasın-
da kurulması gereken doğru ilişki konusundaki 
fikirlerini karşılaştırmalı ele almak iki ayrı neden-
den dolayı yol göstericidir: Birincisi Mısır’da siya-
sal İslâmcı düşüncenin tarihsel serencamını daha 
iyi görmemizi ve dini-politik düşüncenin gelişimi 
ile diğer siyasal ve tarihsel gelişmeler arasında sağ-
lıklı bir ilişki kurmamızı mümkün hale getirecek-
tir. İkincisi, çok daha teorik bir düzeyde, kimlik 
“tasavvuru”nda din ile milliyetçiliğin hangi yön-
lerle etkileşim içinde olabileceğine dair düşünsel 
imkânlara ışık tutacaktır. Elbette kimliğin hiçbir 
zaman sabit bir olgu olmadığını fakat aynı zaman-
da damdan düşer gibi “icat” edilmediğini de baş-
tan not etmek gerekir. Hem Hasan el-Benna’nın, 
hem de Seyyid Kutub’un kimlik tasavvurlarının 
bir yandan İslâm’ın normatif öğretilerinden (her 
biri nasıl anlamışsa), diğer yandan Mısır’ın, Arap 
ve İslâm dünyasının tarihsel geleneğinden esin-
lendiğini unutmamak gerekir.

İslâmcı Düşünceyi Anlamanın Zorlukları

İslâmcı siyasal düşünce, Müslüman düşünür-
ler nezdinde “İslâm dünyasındaki genel toplumsal 
çöküşe ve son 200 yıldır İslâm dünyasını etkisi al-
tına almış olan Batı tahakkümüne” karşı bir ente-

11 Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 37.

12 Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 63.

13 Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 376.
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lektüel yanıt verme çabası olarak görülebilir.14 Bu 

entelektüel reaksiyon, modernitenin ve Batı’nın 

toptan reddedilmesinden, toptan benimsenmesi-

ne kadar oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturmuş-

tur. Bu noktalar ileride tartışılacaktır. Fakat Batı 

düşüncesine (ve Batı siyasal pratiğine) karşı bir 

reaksiyon olarak İslâmcı siyasal düşünce, İslâmcı 

düşünürleri ve ideologları çalışan Batılı düşünür-

ler nezdinde ciddi zorlukları olan bir konudur. 

Bunlardan bazılarına değinmek gerekir. 15

Bir reaksiyon olarak İslâmcı düşünce, birçok 

Batılı sosyal bilimcinin ortaya koyduğu rasyonel, 

modern, Batı düşüncesi ile irrasyonel, gelenek-

merkezli, İslâmcı ideoloji şeklindeki yalınkat ay-

rımı beslemiştir.16Bu yüzden biz Batılılar nezdin-

de İslâmcı düşünürleri akıl ve moderniteye sırtını 

dönen, Bernard Lewis’in ifadesiyle “tüm kötülük-

leri İslâm’ın ilahi mirasını terk etmeye bağlayan, 

bunun karşısında yaşanmış veya hayali bir geçmi-

şe dönmeyi savunan” reaksiyoner, tepkisel ideo-

loglar olarak mahkûm etmek oldukça kolaydır.17 

Elbette birçok düşünürün Lewis’in bu fikrine ka-

tılmadığını da söylemek gerek.18

Kuşkusuz bu yazımızın konusu Lewis’in gözle-

minin doğru veya yanlış olduğunun test edilmesi 

değildir. Fakat asıl sorunumuz Batılı düşünürlerin 

İslâmcı düşünceyi “irrasyonel” olarak dışlarken, 

aynı zamanda İslâmcılığın yükselişini “rasyonel 

14 Yvonne Yazbeck Haddad and John Esposito, The 
Contemporary Islamic Revival: A Critical Survey and 
Bibliography (New York: Greenwood Press, 1991), 3-4.

15 Ortadoğu Çalışmaları disiplini üzerine, bu disiplinin gelenek-
sel araştırma yöntem ve temeline bütüncül bir eleştiri getiren 
en bilindik isim Edward Said’dir. Said, Ortadoğu üzerine çalı-
şan Batılı akademisyenlerin akademik nesnellik örtüsü altın-
da aslında Batılı üstünlük psikolojilerini ve hatta belli bazı 
emperyalist siyasal ajandalarını gizlediklerini öne sürüyordu. 
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1994), 
333. Burada benim üzerinde durmaya çalıştığım nokta ise 
çağdaş Ortadoğu uzmanlarının karşı karşıya geldiği çok daha 
sofistike bir sorundur.

16 Roxanne L. Euben, Enemy in the Mirror: Islamic 
Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: 
A Work of Comparative Political Theory (Princeton: 
Princeton University Press, 2002), 154. Dahası bu 
tür bir duruş yalnızca İslâmcılığın değil tüm dinsel 
düşüncenin Batılı sosyal bilim çevrelerince ele alınma 
biçimini gösteriyor. Robert Wuthnow, “Understanding 
Religion and Politics,” Daedalus 120, 3 (1991): 1-18.

17 Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash Between 
Islam and Modernity in the Middle East (New York: Oxford 
University Press), 159.

18 Ahmad S. Moussalli, Radical Islamic Fundamentalism: The 
Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb (Beirut: 
American University of Beirut Press, 1977), 11.

argümanlar”la açıklamaya çalışmalarıdır.19 Roxan-
ne L. Euben’e göre rasyonalist önyargı İslâmcılığı 
çalışan Batılı yazarların apriori sonuçlar çıkarma-
larına sebep oluyor: İslâmcılığın yükselişi “yapısal 
koşullara karşı bir mekanik tepkidir”. Bu koşullar 
Ortadoğu toplumlarının maruz kaldığı ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlardır. Dolayısıyla Euben, 
çağdaş Ortadoğu’da İslâmcılığın gücünün “mo-
dern dünyaya karşı ortaya koyduğu etik-politik 
vizyonla çok az alakalı” görüldüğünü öne sürüyor. 
Fakat kendi rasyonelci paradigmamızın sınırları-
nı biraz aştığımızda İslâmcı düşüncenin kendi öz-
gün kavramlarıyla, yani İslâmcıların bizzat ortaya 
koyduğu teorik zeminde anlaşılması gerektiği or-
taya çıkacaktır. Aksi takdirde İslâmcılık olgusunu 
anlamak adına kullandığımız eleştirel perspektif 
bize hâlihazırda heybemizde olan kendi peşin hü-
kümlerimizden sadece biraz fazlasını sunacaktır.20

Bu çalışmanın sınırları dâhilinde Kutub ve el-
Benna’nın siyasal düşüncesini milliyetçilik ekse-
ninde -elbette kendi öz bakış açılarını ortaya koy-
mak suretiyle- okumaya çalıştım. Yazıldıkları dö-
nemin bağlamını da göz ardı etmeden, ortaya koy-
dukları fikirleri herhangi bir yerleşik teorik çer-
çeve içine de giydirmeden doğrudan kendi ba-
kış açıları içinde göstermeye çalıştım. Kutub ve 
el-Benna’nın gerçekten Lewis’in iddia ettiği gibi 
modern-öncesi bir altın çağa çağıran gerici reak-
siyoner isimler” 21 mi, ya da Euben’in öne sürdü-
ğü gibi “modernitenin post-modern eleştirisini” 
mi yaptıklarının yanıtına ancak savundukları fi-
kirlere tarafsız bir kulakla dikkat kesilirsek ula-
şabiliriz. Bu makalemizin temel amacı da Kutub 
ve el-Benna’nın milliyetçilik kavramına dair söy-
lediklerine böyle bir kulak vermektir. Bu amacı-
mızın sonuca ulaşıp ulaşmadığına okuyucu karar 
verecektir. 

Müslüman Kardeşler Öncesi
Mısır Siyasal Düşüncesinde İslâm ve “Millet”

Analizimize Kutub ve el-Benna’nın ortaya çık-
tıkları ve meydan okudukları entelektüel ve tarih-
sel arka planı kısaca ele alarak başlamak yol gös-
terici olacaktır. Milliyetçiliği çalışan birçok dü-
şünürün üzerinde mutabık kaldığı ortak nokta-

19 Ahmad S. Moussalli, Radical Islamic Fundamentalism: The 
Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb (Beirut: 
American University of Beirut Press, 1977), 11.

20 Euben, Enemy in the Mirror, 154-155.

21 Euben, Enemy in the Mirror, 163.
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lardan biri milliyetçilik kavramının modern bir 
olgu olduğudur.22 modern öncesi toplumlar kim-
lik sorununu bambaşka biçimlerde “tasavvur” et-
mişlerdir. Müslüman Ortadoğu’da tek başına ol-
masa da en önemli siyasal kimlik referansı din-
sel içerikli olmuştur. “Millet” olarak çevrilebilecek 
Kuran’daki Arapça “ümmet” kavramı üzerine de-
taylı bir analiz yapan Charles Wendell’e göre kav-
ram, münhasıran dinsel topluluğa göndermede 
bulunmak üzere kullanılmıştır. Wendell şunları 
yazmıştır: “[Kur’ân’daki ümmet kavramının] nihai 
semantik evrimi, tüm insan toplumlarının belir-
li bir dinsel inanç ve pratikler ekseninde bir araya 
geldiği, bu bütünün toplumun birleştirici çimen-
tosunu oluşturduğu ve toplumsal varlığın zorun-
lu koşulu olarak görüldüğü bir süreçle eşanlıdır.” 

23 İbn Teymiyye ve İbn Haldun gibi ortaçağ dü-
şünürlerinin eserlerinde hak yolda olan ve gittik-
çe genişleyen İslâmî ümmet, çok daha dar ölçek-
li duygu temelli toplulukların karşıtı olarak tasav-
vur edilmiştir. Bu topluluklar kan ve dil gibi “ba-
sit” bağlarla ayakta durabilen ve “asabiye” kavra-
mıyla tanımlanan topluluklardır.24

Bu ümmet tasavvuru Müslüman ve Arap dü-
şüncesinde 18. Yüzyıla kadar, yani milliyet ve mil-
liyetçilik gibi “modern” kavramlarla karşı karşı-
ya geldikleri döneme kadar ağırlıklı biçimde var-
lığını korumuştur. Avrupa’dan neşet eden bu kav-
ramlar, İslâm dünyasının yeni, dinamik Avrupa-
lı ulus devletler karşısındaki politik ve askeri za-
yıflığının da bir sonucu olarak Müslüman zihni-
ne acı biçimde dayatılmıştır. Takip eden yıllarda 
İslâmî siyaset teorisi olarak ortaya konulan yak-

22 Anthony D. Smith, Nationalism and Modernism (London: 
Routledge, 1998), 96.

23 Charles Wendell, The Evolution of the Egyptian National 
Image: From Its Origins to Ahmad Lufti al-Sayyid (Berkeley: 
University of California Press, 1972), 27.

24 Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age (London: 
Oxford University  Press, 1962), 20-25.

laşımların basitçe Avrupa “modernitesine” kar-
şı bir yanıt çabasından ibaret olduğunu söylemek 
elbette abartılı bir yargıdır. Dahası birçok Müslü-
man düşünür “gelenek” ve “modernite” gibi kav-
ramların yüzeysel anlamlarıyla benimsenmesine 
ya da “katı ve dışlayıcı düşünce kategorileri” ola-
rak görülmesine karşı uyarmışlardır.25 Elbette ma-
kalemizin amacı bu kavramsal kategorilerin teo-
rik faziletlerini ortaya koymak değildir; fakat 19. 
ve 20. yüzyıl Müslüman ve İslâmcı düşünürlerin 
büyük çoğunluğunun Batı’yı ve kendine has top-
lumsal örgütlenme modelini “siyasal, dinsel ve en-
telektüel bir sorun ve tehdit” olarak gördüklerini 
ifade etmek gerekir.26 “Modernite” veya “Avrupa” 
gibi kavramsal kategorilerin ve onlarla ilişkili tarih 
yazıcılığı geleneğinin doğruluğu ve geçerliliği üze-
rine ne söylenmişse söylenmiş olsun, son iki yüz 
yıllık Müslüman siyasal düşüncesini hesaba kattı-
ğımızda, sınıf ve milliyet esaslı Avrupalı ideoloji-
lerin Müslümanların ümmet tasavvurunu nasıl bir 
meydan okumayla zorladığı ortadadır. 

Ortadoğu’da son iki yüz yılda toplum ve 
kimliğin nasıl yeniden tasavvur edildiği, olduk-
ça karmaşık ve çok boyutlu bir meseledir ve bu 
konunun kapsamlı analizi çalışmamızın sınırları-
nı fazlasıyla aşar. Fakat yine de özellikle el-Benna 
ve Kutub’un düşünce sistemini anlamamıza ışık 
tutacak belli bazı entelektüel gelişmelere değine-
biliriz. Avrupalı milliyetçilik tasavvuruna İslâmî 
perspektifte ilk ciddi ve kapsamlı yanıtı Cemaled-
din Afgani vermiştir. Afgani’den önce -onun anla-
yışına göre- Avrupa medeniyetinin siyasal ve top-
lumsal açıdan yararlı yönlerinin İslâm ümmetine 
dâhil edilmesi, fakat bu benimsemenin temel din-

25 Ibrahim M. Abu-Rabi’, Intellectual Origins of Islamic 
Resurgence in the Modern Arab World (New York: State 
University of New York Press, 1996), 4.

26 Abu-Rabi’, Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the 
Modern Arab World, 37.

İslâmcı siyasal düşünce, Müslüman düşünürler nezdinde “İslâm dünyasındaki genel 
toplumsal çöküşe ve son 200 yıldır İslâm dünyasını etkisi altına almış olan Batı tahak-
kümüne” karşı bir entelektüel yanıt verme çabası olarak görülebilir. Bu entelektüel 
reaksiyon, modernitenin ve Batı’nın toptan reddedilmesinden, toptan benimsenmesi-
ne kadar oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturmuştur. Bu noktalar ileride tartışılacaktır. 
Fakat Batı düşüncesine (ve Batı siyasal pratiğine) karşı bir reaksiyon olarak İslâmcı 
siyasal düşünce, İslâmcı düşünürleri ve ideologları çalışan Batılı düşünürler nezdinde 
ciddi zorlukları olan bir konudur.
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sel, ahlaki ve kültürel kimlik unsurlarının kurban 
edilmeden yapılması şeklinde bir yol izlenmiştir. 
Samimi ve adanmış bir Müslüman olmasına rağ-
men Afgani’nin projesi geleneksel İslâmî kimlik 
tasavvuruna yeni bir tanım getirmiştir. Afgani’ye 
göre “temel referans noktası bir din olarak İslâm 
değil, bir medeniyet olarak İslâm’dır”. İnsan dav-
ranışında temel norm Allah’a kulluk değil, her yö-
nüyle ışık saçan bir medeniyetin inşasıdır.”27

Vurgudaki bu ince nüansla Afgani’nin düşün-
cesi Müslüman dünyasında yeni bir tartışmayı 
beraberinde getirdi. Odak noktasının İslâm top-
lumunun manevi yükselişinden, diğer “medeni-
yetlere” karşı siyasal ve kültürel yükselişe kaydığı 
noktada, İslâm dünyasının ve tüm bileşenleriyle 
müktesebatının tarihinin, bütünüyle seküler bi-
çimde yorumlanmasının kapısı da açılmış oldu. 
Bu süreç özellikle Halifeliğin Kemal Atatürk ta-
rafından 1924’te ilgasıyla çok daha yüksek sesle 
tartışılır hale geldi. Osmanlı sultanları halifelik 
sıfatıyla (en azından teoride) tüm Sünni Müslü-
man ümmetinin manevi lideriydi. Osmanlı ailesi 
kontrolündeki kurum tüm kusurlarına rağmen, 
halifenin varlığıyla birçok Müslüman’a kendilerini 
özdeşleştirdikleri bir kimlik ve aidiyet sunuyordu. 
Anthony Black’e göre hilafetin ortadan kaldırılma-
sı, eskiden kendisini “Osmanlı” olarak tanımlayan 
birçok topluluğu, özellikle Arapları, kendi kim-
liklerini ve siyasal toplum tasavvurlarını yeniden 
düşünmeye zorlamıştır.28

Daha hilafet ilga edilmeden ortaya çıkan bu 
yeniden tasavvur süreci çok çeşitli biçimler almış-
tır. Muhammed Abduh ve Reşit Rıza gibi birçok 
düşünür Afgani’nin “İslâmî reform” 29 düşüncesini 
benimserken, diğerleri yaşadıkları toplumları al-
ternatif yeni biçimlerde tahayyül etmişlerdir. Me-
seleyi daha da karmaşıklaştıran şey ise Ortadoğu 
toplumlarının çoğunda yeni kimlikler inşa etmek 
için öne sürülebilecek -İslâmî kültür, din, Arap 
kültürü, Arap dili, yerel (örn. Mısır, Suriye) kültür 
ve gelenekleri gibi- fazlaca unsurun bulunmasıy-
dı. Dolayısıyla 1920 ve 30’larda Mısır, milli kim-
liğin referans kaynaklarıyla ilgili oldukça canlı bir 
entelektüel tartışmaya sahne olmuştu. Israel Gers-
honi ve James Jankowski 1930’larda Mısırlıların 
üzerinde tartıştığı 4 ana düşünsel eğilimden söz 

27  Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 114.

28 Anthony Black, The History of Islamic Political Thought: 
From the Prophet to the Present (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2001), 311.

29 John Esposito, Islam and Politics, 61.

etmektedir. Bunlardan birincisi yurttaşlık esasına 
dayalı bir toplum inşa etmeyi amaçlayan bölge-
sel milliyetçilik düşüncesiydi. İkincisi “milliyet”i 
etnik kritere bağlayan ve “Büyük Mısır”ı yaratma 
idealine sahip birleşik milliyetçilikti. Üçüncüsü 
Mısırlıların kimliğini “Arap” olarak tanımlayan 
Arap milliyetçiliğiydi. Dördüncüsü ise Mısırlı 
kimliğini kozmopolit İslâmî öğretilerle uzlaştır-
mayı amaçlayan, milletler üstü Müslüman ümmet 
tasavvuruna dayalı İslâmî milliyetçilikti. 30

El-Benna bu seçeneklerden en sonuncusunu 
savunuyordu ve bir ölçüde Afgani, Abduh ve Re-
şid Rıza çizgisini takip ediyordu.31 Elbette onun 
yazıları Mısır siyasal kimliği üzerine yürütülen 
canlı tartışmada ortaya konulan birçok fikirden 
yalnızca bir tanesini temsil ediyordu. El-Benna’nın 
öğretisi farklı fikirde olanlara karşı yalnızca bir ya-
nıt değil, aynı zamanda farklı milliyetlerden gelen 
“milliyetçi” genç Mısırlıları, yurttaşlık ya da etnik 
temelli milliyetçiliğe karşı İslâmî alternatife davet 
niteliği taşıyordu.

30 Israel Gershoni and James Jankowski, “Print Culture, 
Social Change, and the Process of Redefining Imagined 
Communities in Egypt,” International Journal of Middle 
Eastern Studies 31, 1 (1999): 81-93.

31 Esposito, Islam and Politics, 131.

Milliyetçilik el-Benna’nın tarih anlayı-
şında ikincil bir role sahiptir. Avrupa’da 
milliyetçilik Reform ile beraber yükse-
len sekülerleşme sürecinin sonucu olarak 
ortaya çıkmış ve nihayetinde Hıristiyan 
ümmetini parçalamıştır. El-Benna’nın 
gözünde Avrupa milliyetçiliği tehlikeli bir 
olgudur ve “milli bencillik” el-Benna’nın 
Avrupa kültürünü sardığını düşündü-
ğü “bireysel bencillik” ile oldukça para-
lellik arz etmektedir.  Fakat el-Benna 
Müslümanlar arasındaki milli duygu-
lar konusunda ise daha ılımlı bir tavır 
sergilemektedir. Milliyetçilik, Batılıların 
Müslümanlara yönelik baskılarına karşı 
anlaşılabilir bir tepki olarak görülür 
ve daha önemlisi tarihin büyük şeması 
içinde aslında olumlu bir rol oynar, tüm 
Müslüman toprakların siyasal birliği-
nin atlama taşını teşkil eder.
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Hasan el-Benna’nın Düşüncesinde Milliyetçilik

Hasan el-Benna, düşüncesini bütüncül ve 
mantıksal biçimde ortaya koyduğu münhasır bir 
kapsamlı teorik eser yazmamıştır. Onun düşünce-
sini ancak yazdığı mektuplardan ve daha önemli-
si Müslüman Kardeşler’in misyonunu kaleme al-
dığı, cemaat programları için yazdığı risalelerden 
çıkarmaya çalıştık. Bu çalışma üç kaynağı analiz 
edecektir: 1930’larda Müslüman Kardeşler’in res-
mi yayın organı Ceridetü’l-İhvanü’l-Muslimin’de 
yayımlanan iki risale. Bu risaleler el-Benna’nın 
milliyetçiliğe yaklaşımını anlamak hususunda ol-
dukça önemlidir. Diğer kaynağımız da 1948’de 
Kral Faruk’a gönderdiği, aynı konuyu bu sefer ol-
dukça farklı bir açıdan ele aldığı mektuptur.32 El-
Benna’yı okurken yazdıklarının yalnızca görüşle-
rini dile getirdiği teorik mülahazalardan ibaret ol-
madığını, aynı zamanda takipçilerine, potansiyel 
takipçilerine, siyasal müttefiklerine ve hatta mu-
haliflerine karşı bir siyasal manifesto niteliği ta-
şıdığını unutmamak gerekir. El-Benna’nın yazı-
larında dikkat çeken çelişkiler onun dikkatsizli-
ği veya yetersizliğinden değil, çoğunlukla onun 
farklı kesimlere farklı mesajlar vermek şeklinde-
ki ince stratejisinden kaynaklanıyor. Yine de, el-
Benna’nın bu çelişkiler içinde gerçekten neyi dü-
şündüğünü kestirmek her zaman kolay olmaya-
biliyor.

El-Benna’nın fikirlerini ortaya koymak için 
belki de en iyi başlangıç onun Arapların, Müs-
lümanların ve Mısırlıların tarihini ele aldığı Dün 
ile Bugün Arasında adlı eseridir. El-Benna’nın ta-
rihi, İslâm öncesi Arap ve Mısır tarihini göz ardı 
ederek, ilk İslâmî hilafet döneminin ihtişam dolu 
yıllarını tarif etmekle başlar. Bu dönemi sekü-
ler milliyetçi mitolojileri çağrıştıran bir dil ve üs-
lupla, geçmiş bir “altın çağ”ın özlemi içinde ya-
zar. Fakat bu altın çağ Arap değil Müslümandır. 
El-Benna her daim “İslâm devleti”nden ve “İslâm 
ümmeti”nden söz etmiştir.33

El-Benna’nın kimlik konusundaki düşün-
sel duruşunu daha iyi anlamak için onun Avru-
pa tarihini analiz etme biçimini de ele almak ge-
rek. Reforma kadar Avrupa tek bir ümmet olup 

32 Hassan Al-Banna, “Between Yesterday and Today” in The Five 
Tracts of Hassan al-Banna, ed. Charles Wendell (Berkeley: 
University of California Press, 1975), 13-39. Ayrıca bkz: The 
Five Tracts, “Our Mission,” 40-68, and “Toward the Light,” 
103-132.

33 Al-Banna, “Between Yesterday and Today,” 20.

Müslüman düşmana karşı yekvücut hareket eden 

bir yapı arz ediyordu: “Fakat Avrupa İspanya üze-

rinden batıdan ve Haçlı seferleri yoluyla doğudan 

İslâm’ın üstün ve yüksek kültürüyle karşılaşın-

ca bu fırsatı kaçırmamış, Müslümanlardan gerek-

li dersi almayı, İslâm’ın güzelliklerini örnek alma-

yı ihmal etmemiştir. Gaul topraklarında Frenkle-

rin bayrağı altında birleşmişlerdir…” Her ne ka-

dar El-Benna “Avrupa”nın siyasal faaliyetlerini an-

lamak konusunda etnik ayrımların önemli oldu-

ğunun farkında olsa da, milliyetçi tarihçilerden 

farklı olarak o Avrupa tarihini milliyetçi kavram-

larla açıklamaz. Avrupa’da ancak Reform sonra-

sında “bir dizi milliyetçilik ortaya çıkmıştır.” 34

Milliyet ve milliyetçilik sorunu İslâm ümme-

tinde ancak Avrupa istilasıyla baş göstermiş, bil-

hassa Avrupa sömürgeciliğine bir tepki olarak 

yükselmiştir. Fakat el-Benna’nın teleolojik tarih 

anlayışı içinde Müslüman milletlerin tek tek uya-

nışı yalnızca geçici bir dönemdir. Müslüman halk-

lar arasında yükselen bu milliyetçilik İslâm üm-

metinin Avrupalılar tarafından harap edilmesinin 

bir sonucudur. Ne var ki Müslümanların milliyet-

çi duyguları İslâmî Hilafet yeniden kurulduğu za-

man yatışacaktır:

“Her ne kadar (Avrupalıların Müslüman dün-

yayı sömürgeleştirmesi) yerel milliyetçiliklerin 

yükselişine sebep oluyor, bağımsız bir birim ola-

rak her bir millet özgürlük talebiyle mücadele edi-

yor, hatta bu mücadelede birçok millet birlik dü-

şüncesini kasıtlı biçimde göz ardı ediyorsa da, bu 

çabaların sonucu hiç kuşku yok ki İslâm dünya-

sının dağınık halklarının yekvücut bir İslâm İm-

paratorluğu olarak tahkimi ve yeniden dirilişi ola-

caktır. Dünyada Müslümanlar kadar aynı dil etra-

fında birleşebilecek, aynı maddi ve manevi ihti-

yaçları ve aynı acı ve umutları paylaşan başka bir 

millet yoktur.”35

Milliyetçilik el-Benna’nın tarih anlayışında 

ikincil bir role sahiptir. Avrupa’da milliyetçilik Re-

form ile beraber yükselen sekülerleşme sürecinin 

sonucu olarak ortaya çıkmış ve nihayetinde Hı-

ristiyan ümmetini parçalamıştır. El-Benna’nın gö-

zünde Avrupa milliyetçiliği tehlikeli bir olgudur 

ve “milli bencillik” el-Benna’nın Avrupa kültürü-

nü sardığını düşündüğü “bireysel bencillik” ile ol-

34  Al-Banna, “Between Yesterday and Today,” 21.

35  Al-Banna, “Between Yesterday and Today,” 24.
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dukça paralellik arz etmektedir.36 Fakat el-Benna 
Müslümanlar arasındaki milli duygular konusun-
da ise daha ılımlı bir tavır sergilemektedir. Milli-
yetçilik, Batılıların Müslümanlara yönelik baskıla-
rına karşı anlaşılabilir bir tepki olarak görülür ve 
daha önemlisi tarihin büyük şeması içinde aslında 
olumlu bir rol oynar, tüm Müslüman toprakların 
siyasal birliğinin atlama taşını teşkil eder.

Arap halkları el-Benna’nın İslâm tarihi anali-
zinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Örneğin, 
İslâmî hilafetin yavaş yavaş dejenere olmasının se-
bepleri arasında el-Benna “siyasal iktidarın Arap-
olmayanlara geçişini” sayar. “Hilafetin hiçbir za-
man gerçek İslâm’ı bütünüyle içselleştirememiş 
olan Farslılara, Daylamitlere, başka zaman Mem-
luklere, Türklere ve diğer milletlere geçişi” deje-
nerasyonun sebeplerinden biridir.” Dahası İslâmî 
fethin aslında Arap kültürünün fethi ile aynı an-
lama geldiğini göstermeye çalışır. Yanı sıra onun 
tarih anlatısında ortaçağ Müslüman devletlerara-
sında İslâm’ı Haçlılardan ve Moğollardan kurta-
ran bir devlet olarak Mısır’ın oldukça özel bir yeri 
vardır.37

Türklerden, Farslılardan veya Memluklerden 
daha ihlâslı olarak görülen Araplara atfedilen bu 
ayrıcalık aslında el-Benna’nın tüm Müslümanla-
rın birliğine dair özlemiyle çelişiyor görünebilir. 
Bu konuda iki türlü izahat getirilebilir. Her şeyden 
önce Araplar diğer milletlerden ihlaslarıyla üstün-
dürler. Dolayısıyla onların İslâm ümmetinde üs-
tün konumda görülmeleri onların doğuştan yani 
milli üstünlüklerinden değil, yalnızca İslâm’a bağ-
lılıklarının derecesindendir.

El-Benna’nın Araplara atfettiği ayrıcalı-
ğın bir diğer muhtemel sebebi onun milliyetçi-
lik kavramını daha sistematik biçimde ele aldı-
ğı “Misyonumuz” adlı çalışmasında görülebilir. 
“Misyonumuz”un basitçe bir teorik eser olmadığı-
nı, bunun yanında siyasi bir vesika olduğunu not 
etmek gerekir. Kardeşler’e nasihat amaçlı hitap et-
menin yanında el-Benna birçok Mısırlı politika-
cının gözünde İhvan’ın siyasal İslâm vizyonunun 
“milletin bütünlüğünü parçaladığı, Mısır gençliği-
nin birlik ve beraberliğini zayıflattığı” yönündeki 
yanlış anlayışı gidermeyi amaçlamıştır. Bu amaç-
la Mısır’daki milliyetçilerin “vatanımızı” Avrupa-
lı sömürgecilerden özgürleştirme ve “ülkenin her 

36  Al-Banna, “Between Yesterday and Today,” 26.

37  Al-Banna, “Between Yesterday and Today,” 18-21.

vatandaşını bir araya getiren bağları güçlendirme” 
şeklindeki hedefini İhvan’ın da paylaştığını vur-
guluyordu. El-Benna’ya göre “vatan sevgisi ve bağ-
lılığı insanın bizatihi doğasında olan ve yanı sıra 
İslâm’ın da emrettiği bir şeydir.”38 Aslında bazı ya-
zılarında el-Benna kolaylıkla bir Pan-Arap milli-
yetçisine benzetilebilir: 

Çeşitli milletlerin kendilerine has karakteri 
ve özgün manevi değerleri olduğu gerçeğini red-
detmiyoruz. Çünkü her toplum gayreti ölçüsün-
de erdem ve ahlak yönünden kendi payına dü-
şen kadarını alır. Toplumlar birbirinden farklıdır 
ve birbirleriyle üstünlük yarışı içine girer. Bu açı-
lardan Arapların en büyük paya sahip olduğuna 
inanıyoruz…39

Bu ifadeler el-Benna’nın Hz. Muhammed’den 
daha önce yaptığı alıntıyla doğrudan çelişiyor gö-
rünmektedir: “Allah size putperestlik kibrini ve 
atalarla övünmeyi yasaklamıştır. Arap’ın Arap ol-
mayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ihlâstadır.”40 
Bu açık çelişkiyi nasıl izah edeceğiz? Bu konu-
da yine iki izahat yapılabilir. Birincisi, el-Benna 
Arap kültür ve tarihinin belli ölçüde övünülebi-
lir bir yanı olduğunu düşünüyor olabilir. Bu özel-
likle Arap kültürü ile İslâm arasındaki yakın ta-
rihsel bağ ön plana çıkarılarak mazur görülebilir. 
Fakat bu ancak bir Müslüman’ın İslâm ümmeti-
ne olan bağlılığına zarar vermeyecek derecede ol-
duğu müddetçe geçerlidir. Çok daha önemli olan 
nokta, el-Benna’nın görünüşe göre aynı anda iki 
farklı kesime hitap ediyor olmasıdır. Bir yandan 
Müslüman için en önemli kimlik referansının din 
olduğu, en önemli gurur kaynağının da ihlâs ve 
samimiyet olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Di-
ğer yandan İslâm dünyasını Avrupa tahakkümün-
den özgürleştirmek şeklindeki ortak hedefi İhva-
nın da paylaştığını hatırlattığı potansiyel milliyet-
çi mühtedilere ve siyasal müttefiklerine mesajının 
ulaşması için çabalıyor. 

El-Benna’nın milliyetçilik konusundaki siya-
sal düşüncesi büyük ölçüde taktiksel bir esnek-
liğe sahiptir. 1948’de Kral Faruk’a ve diğer Müs-
lüman liderlere gönderdiği açık mektuplarında 
“İslâm’ın kendi hususi ihtiyaçları bağlamında 
yükselen millet olgusunu tanıdığını” vurgulamaya 
çalışıyordu.41 Dolayısıyla el-Benna İslâm’ın mil-

38  Al-Banna, “Our Mission,” 48.

39  Al-Banna, “Our Mission,” 55.

40  Al-Banna, “Our Mission,” 54.

41  Al-Banna, “Toward the Light,” 107.
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letleri güçlendireceği inancını savunuyor görün-
mektedir. Fakat gerçekte onun siyasal vizyonu 
bu ilişkiyi tersine çevirir niteliktedir. Milli bağım-
sızlık yalnızca taktiksel bir araç, evrensel İslâm 
Devleti’nin kurulması yolunda bir basamaktır:

(Milli bağımsızlık) Müslüman Kardeşler için 
yolun yalnızca bir bölümünü, tek bir aşaması-
nı oluşturur. Çünkü bu aşama sonrasında İslâm 
anayurdunu dünyanın her yerinde tesis etmek, 
Kur’ân’ın sancağını her yere ulaştırmak görevi 
duruyor.42

Milli birliğin kendi başına amaç olduğu her 
türlü Avrupa kökenli milliyetçiliği İslâm’ın öğreti-
lerine ters, İslâm ümmeti için yıkıcı olarak görür-
ken43 el-Benna, belli kesimlere hitap ettiğinde 
bu üslubunu biraz yumuşatır. El-Benna’nın 
bazı milliyetçi fikirlere müsamaha etmesi-
nin ardında onun siyasal realizmi yatar. 
Evrensel İslâm devletinin inşası ise uzak 
geleceğe ait bir hedef olarak varlığını 
sürdürüyor.

Görünüşe göre El-Benna İslâm 
devletinin aşamalı bir şekilde ortaya 
çıkacağı fikrine sahiptir. Büyük olası-
lıkla bu devletin pınarları Müslüman 
Kardeşlerce “Nil Vadisi”nden akıtı-
lacaktır. Aşamalı biçimde “Arap coğ-
rafyasına” yayılacaktır ve nihayetinde 
“Allah’ın İslâm’la şereflendirdiği 
tüm toprakları içine alacaktır.”44 
En azından şimdilik el-Benna 
birçok Müslüman kardeşin 
İslâm’a bağlılıklarını hem 
Mısırlı hem de Arap kimlik-
leriyle bir arada sunacakları 
gerçeğini kabul ediyor gibidir. 
Fakat bu kimlikler arasındaki ilişki 
el-Benna’nın 1938’deki Müslüman Kar-
deşler Kongresi’nde açıkladığı gibi tam anlamıy-
la simetrik olmalıydı: “Müslüman Kardeşler yerel 
milli kimlikleriyle gurur duyar, onu arzuladıkları 
dirilişin temeli olarak görür. . . Dahası Arap bir-
liğini muhafaza eder, bunu dirilişin ikinci hal-
kası olarak görür. Sonra İslâm birliği için çalışır, 
bunu İslâm Anayurdunun nihai derecesi olarak 
görür.”45ilginç biçimde neredeyse aynı ifadeler 

42  Al-Banna, “Our Mission,” 52.

43  Al-Banna, “Our Mission,” 52-54.

44  Al-Banna, “Between Yesterday and Today,” 36.

45  Gershoni, “The Emergence of Pan-Arab Nationalism in 

çeyrek yüzyıl kadar sonra Nasır tarafından dile 
getirilecektir. Fakat Nasır’da el-Benna’nın eş mer-
kezli kimlik halkaları tersine çevrilmiştir:

“Devrimin Felsefesi”nde Nasır okuyucu-
yu dünya haritasına daha yakından bakmaya ve 
Mısır’ın kaderini oluşturan üç evreyi düşünmeye 
çağırır. Bu evreleri kendisi şu şekilde tanımlamış-
tır: Birinci ve en önde gelen halka tarihsel süreç 
boyunca yaşamları “bizim yaşamımızla iç içe geç-
miş olan” “Arap halkası”dır; ikinci halka “Afrika 
kıtası halkasıdır” [. . .]; ve üçüncü halka tek tanrılı 
bir inanç, bir medeniyet olan Mısırlı Müslüman-
ları dünyanın tüm Müslümanlarına bağlayan bir 
miras olarak “İslâm halkasıdır”46

El-Benna ile seküler milliyetçiler arasın-
daki tüm fikir ayrılıklarına rağmen en 

azından iki görüş de aynı kavramsal 
çerçeve içinde vücut bulmuştur 
ve her ikisi de Mısırlıların kimlik 
sorununun ne derece kırılgan ve 
parçalı olduğunun farkındadır.

Özet olarak, hiç şüphesiz el-
Benna için iyi bir Müslüman’ın 
en temel bağlılığı “milliyetçili-
ğin” herhangi bir kabilevi, etnik 

ya da vatandaşlık formuna 
değil, İslâm’adır. Müslü-

manlar arasındaki gayri 
İslâmî aidiyet biçimleri 
mazur görülebilir, fakat 

el-Benna bunlara tak-
tiksel ve araçsal biçimde 

yaklaşıyor. Müslümanların 
kimlik ve aidiyet konusunda 

farkındalıklarını yükseltmek, 
bu tür aidiyet biçimlerini nihai 

İslâm devleti ideali yolunda birer 
basamak haline getirecektir. Fakat asla 

başlı başına bir amaç olmalarına izin verilemez. 
El-Benna’nın İslâm düşüncesinin siyasal ve devlet 
merkezli karakterini dikkate alırsak, Gershoni’nin 
el-Benna’nın Müslüman mı yoksa Panislâmcı bir 
milliyetçi mi olduğu yönündeki sorusuna katıla-
bilir miyiz? Bu soru önemlidir çünkü milliyetçiliği 
tanımlama sorununa dikkat çekiyor ve çoğu ta-
nımlamanın Avrupa-merkezci çarpıtmadan zım-
nen nasibini aldığı gerçeğini hatırlatıyor. Bu ko-

Egypt,” 95.
46 Phelps Harris, Nationalism and Revolution in Egypt, 12.

Hasan el-Benna
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nuya Seyyid Kutub’un eserlerinde milliyetçilik ile 
İslâm arasında kurulan ilişkiyi ele aldıktan sonra 
devam edeceğiz.

Seyyid Kutub’un Yoldaki İşaretler’inde Milliyetçilik

Seyyid Kutub’un çalışması el-Benna’nınkinden 
oldukça farklı karakterde olup esasında oldukça 
farklı siyasal ve tarihsel bir bağlamda yazılmıştır. 
Kral Faruk rejiminin sona ermeye yakın dönemin-
de, el-Benna’nın 1949’da öldürülmesinden sonra 
Mısır’da kontrolü ele geçirmek üzere iki güç ha-
zırda bekliyordu: seküler milliyetçi ordu mensup-
larından oluşan ve nihayetinde darbeyle kontrolü 
eline alacak olan Hür Subaylar adlı gizli örgüt ve 
Müslüman Kardeşler hareketi. Başlangıçta iki ha-
reket arasındaki yüzeysel ittifak zamanla ideolojik 
farklılıkların kendisini göstermesiyle derin bir ça-
tışmaya dönüştü. Hür Subaylar ihtiyaç duydukla-
rında İslâmî söylemleri kullanmaktan geri durma-
mış olsalar da şeriatın ya da “İslâmî düzen”in tesi-
si gibi bir konuyla pek ilgilenmiyorlardı. 

İhvan’ın Mısır’ın siyasal geleceğiyle ilgili fikir-
leri Nasırcılarınkiyle bağdaşmıyordu ve beklendi-
ği gibi bazı karmaşık politik manevralar ve niha-
yet bir Müslüman Kardeş’in Nasır’ı öldürme giri-
şimi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra İhvan’ın 
şiddetle bastırılması süreci başlamıştır. 47Liderleri 
hapse atıldı ve çoğunlukla oldukça zor şartlar al-
tında hapis hayatına maruz kaldılar. Seyyid Kutub 
da 1954’ten 1964’e ömrünün son yıllarını Nasırın 
hapishanelerinde ve toplama kamplarında geçir-
di. 1964’te kısa süreliğine serbest bırakılmış, fakat 
1966’da tekrar tutuklanmış ve idam edilmişti. Ha-
pis hayatı boyunca “şiddetli işkenceler” görmüştür 
ve bunun sonucunda hastalanmış, sonrasında ha-
pishane revirinde kalmasına izin verilmiştir. Ku-
tub bu koşullar içinde hapiste yazabilme imkânı 
bulmuştur.48 Bu koşullar altında, en son, en ra-
dikal ve muhtemelen en etkili eseri olan Yoldaki 
İşaretler’i yazmıştır.49 Kutub’un yaşadığı bu koşul-
lar ılımlı bir şair ve romancının, hayatının son yıl-
larında ateşli bir radikal hatibe nasıl dönüşebildi-
ğini kısmen açıklayan psikolojik unsurlardır. 

Benna’nın yazılarından farklı olarak, Yolda-
ki İşaretler, mesajında oldukça kararlı bir netliğe 

47 Gabriel R. Warburg, “Islam and Politics in Egypt: 1952-
1980,” Middle Eastern Studies 18, 2 (1982): 131-157.

48 Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 38-43.
49 Sheperd, Sayyid Qutb and Islamic Activism, i.

ve tutarlılığa sahiptir. Bu yönü kitaba olan yük-
sek ilginin sebeplerinden biridir. Kitabın İngiliz-
ce çevirisi bile üslubu itibariyle peygamberane bir 
belagate sahiptir. Yine el-Benna’dan farklı olarak 
Kutub’un hitap ettiği kitle ile ilgili en ufak şüphesi 
ve zihin karmaşası yoktur; ona göre Nasır’ın Kar-
deşler üzerinde uyguladığı zulüm, milliyetçiler ile 
“gerçek” Müslümanlar arasında uzlaşmaz bir ayrı-
lık oluşturmuştur. Dahası siyasal ve toplumsal ha-
yatta İslâm’ın rolü üzerine fikirleri de dolambaç-
sız, oldukça nettir:

İslâm, toplumda, bilhassa tüm millet nezdin-
de somut bir form kazanmadığı müddetçe misyo-
nunu tamamlamış olmaz... Bu açıdan Müslüman 
toplumun (ümmet) birkaç yüzyıldır ortada olma-
dığını söylemek gerekiyor. Çünkü Müslüman top-
lumu, İslâm’ın bir zamanlar yerleşmiş olduğu bir 
toprak parçasının adı değil, ataları bir zamanlar 
İslâmî sistemde yaşamış insanlar topluluğunun 
adı da değildir. (Müslüman Ümmet), davranışla-
rı, fikirleri, kavramları, kural ve yasaları ve değer 
sistemi bütünüyle İslâm’ın kurallarına dayalı olan 
topluluğun adıdır.50

Kutub sadece bir manevi topluluk olarak de-
ğil, daha ziyade bir “millet” veya kendi devletini 
kurmaya talip siyasal bir topluluk olarak Müslü-
man ümmeti, cahiliyenin gayrimüslim dünyasıy-
la kıyaslar. Kelime anlamı cehalet olan bu kav-
ram çoğu Müslüman’ca “İslâm öncesi Arap yarım 
adası”nı tarif etmek için kullanılır. Cahiliye, Müs-
lüman tarih-yazıcılığı içinde çoğu zaman gayri-
müslim toplumlar için kullanılmıştır. Bu tıpkı Ba-
tılı gelenekte Batılı olmayanları tanımlamak için 
“barbarlık” kelimesinin kullanılması gibidir.51 Fa-
kat Kutub cahiliye kavramını çağdaş ve oldukça 
politik bir çerçevede tanımlar:

Modern yaşam tarzının temellerine baktı-
ğımız zaman, bütün dünyanın cahiliyeye bat-
mış olduğu açık biçimde görülür... Bu cahiliye 
Allah’ın yeryüzündeki hâkimiyetine karşı isyana 
dayanır. Allah’ın en önemli sıfatlarından biri olan 
hâkimiyet sıfatını insana atfederek insanı başka 
insanlar üzerinde ilahlaştırır. 52

Bu formülasyon oldukça radikal ve yeni bir 
yorumlama biçimi olup dünyada “Allah’ın emret-
tiği yasalarla” yönetilmeyen tüm rejimleri cahiliye 

50 Sayyid Qutb, Milestones (Indianapolis: American Trust 
Publication, 1990), 6.

51 Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 44.
52 Qutb, Milestones, 8.
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sınıfına yani İslâm’ın alanının dışına ait görür.53 
Kutub’un gerçek Müslüman ümmet tanımını dik-
kate aldığımızda cahiliyenin İslâm dünyasındaki 
tüm rejimleri de kapsadığını görebiliriz. Kutub’un 
tanımına göre meşruiyetini onu oluşturan milletin 
çıkarlarından alan her devlet cahiliye sıfatını alır. 
El-Benna İslâm tarihi içinde Arapların tarihine bir 
ölçüde ayrıcalık tanırken, Kutub tersine erken 
dönem İslâm medeniyetinin Araplıktan gelme-
yen evrensel niteliklerine vurgu yapar. “görkemli 
(İslâm) medeniyeti bir Arap medeniyeti değildi.” 
diye yazar. “Tek bir gün bile bir milliyet olmamış, 
her zaman inananlar topluluğu olmuştur.”54 Milli-
yet konusu İslâm’ın fetihlerin-
de yalnızca önemsiz bir konu 
değil, bizatihi İslâm’a aykırı bir 
konuydu: “İslâm fetihlerinin 
amacı dünyayı Romalıların ve 
Perslilerin zorbalığından kurta-
rıp onun yerine Arap zorbalığı-
nı getirmek değildi.”55

Kutub’un yalnızca Müslü-
man dünyası değil, genel dünya 
tasavvurunda da milliyet konu-
su oldukça önemsiz bir ayrın-
tıdır. İnsanlar arasındaki temel 
siyasal ayrımın temeli müs-
lüman ümmet olmakla gayri 
İslâmî cahiliye toplumu şek-
lindeki ikiliğe, -ya da Kutub’un 
Hanefi fıkhından aldığı kav-
ramlarla ifade edersek- İslâm 
Yurdu (darul İslâm) ile savaş 
yurdu (darul harb) arasında-
ki ayrıma dayanır.56 Kutub’un 
bakış açısına göre bu ayrım bir 
Müslüman için tek geçerli kri-
terdir: “Bir Müslüman’ın, onu 
darul İslâm’da müminler toplumunun bir üyesi 
kılan inancından başka milliyeti yoktur.”57 Elbette 
Kutub’un düşüncesinin el-Benna’nın ve Nasır’ın 
milliyetçilik konusunda ortaya attıkları, aidiyetin 
“eş merkezli halkaları” içinde hiçbir yeri yoktur. 
Kutub’a göre “sağlam biçimde tesis edilmiş” Müs-

53 Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 51.
54 Qutb, Milestones, 41.
55 Qutb, Milestones, 22.
56 Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice 

(Baltimore: John Hopkins University Press, 1984), 161-173.
57 Qutb, Milestones, 103.

lüman kimliği tüm diğer sosyal aidiyet referans-
larının yok olmasına sebep olacaktır.58Gerçek bir 
Müslüman için “milli” kimlik meselesi basitçe 
ortadan kalkmış olacaktır. Kutub bu değişimi bir 
mücadele süreci olarak değil, iman yolunda orta-
ya çıkacak doğal bir sonuç olarak görür. Kutub’un 
İslâm ümmeti tasavvuru bir Müslüman’ın İslâmî 
kimliğinin önüne geçecek en küçük bir yerel aidi-
yet formuna dahi izin vermez, bu konuda hiçbir 
gri alan tanımaz:

Müslüman yurdu, İslâm inancının, İslâmî ya-
şam tarzının ve Allah’ın şeriatının hâkim olduğu 
yerdir. Ancak böyle bir “yurt” tanımı insanlığa 

layıktır. Benzer şekilde “milli-
yet” (ümmet), inanç ve belli bir 
yaşam tarzı anlamına gelir ve 
ancak böyle bir anlayış insan 
onuruna layıktır. Aile, kabile, 
millet, ırk, renk veya vatan gibi 
referanslara dayalı toplumlar 
cahiliye toplumlarıdır.59

Son olarak Kutub, el-
Benna’nın belli düzeylerde 
milliyetçi söylemleri hoşgör-
mesinden tamamen farklı ola-
rak, milliyetçiliğin araçsal veya 
taktiksel olarak kullanılmasına 
bile karşıdır. Kutub bu taktikle-
ri kabul edilemez görür. İslâmî 
gayelere ancak İslâmî metotlar-
la ulaşılabilir, İslâmî gayeyi ger-
çekleştirmek adına kullanılan 
cahili metotlar nihayetinde bu 
gayeyi fesada uğratır.60 Milliyet-
çilik cahiliyenin bir ürünü ol-
duğu için İslâm davasında asla 
kullanılamaz. Kutub’a göre Hz. 
Muhammed’in bizzat kendisi 

Arap kabilelerini kolayca örgütleyebilir ve mobili-
ze edebilir, “hemşerileri arasında Arap milliyetçili-
ği duygusunu alevlendirebilir”, sonra da edindiği 
otoriteyi onlara İslâm’ı empoze etmek için kulla-
nabilirdi. Kutub’a göre böyle bir yöntem kuşku-
suz İslâm’ın yayılışını hızlandırabilir, Mekke’nin 
siyasi elitlerinin bu yeni dine muhalefetinin üs-
tesinden gelmede oldukça etkili olabilirdi. Fakat 

58 Qutb, Milestones, 101.
59  Qutb, Milestones, 109.
60  Qutb, Milestones, 34.

Kutub, el-Benna’nın belli 
düzeylerde milliyetçi söy-
lemleri hoş görmesinden 
tamamen farklı olarak, mil-
liyetçiliğin araçsal veya tak-
tiksel olarak kullanılmasına 
bile karşıdır. Kutub bu tak-
tikleri kabul edilemez görür. 
İslâmî gayelere ancak 
İslâmî metotlarla ulaşılabi-
lir, İslâmî gayeyi gerçek-
leştirmek adına kullanılan 
cahili metotlar nihayetinde 
bu gayeyi fesada uğratır. 
Milliyetçilik cahiliyenin bir 
ürünü olduğu için İslâm 
davasında asla kullanıla-
maz.
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Kutub’a göre “Her şeyi bilen, hikmet sahibi Allah, 
peygamberini …böyle bir yola sevk etmemişti.” 
Çünkü bir kere tesis edildiğinde millet egemenliği 
Allah’ın egemenliğine karşı bir engel olacaktı.61

Sonuç olarak Kutub’un her ne şekilde olursa 
olsun milliyetçilik fikrine karşıtlığı amansız ve ta-
vizsizdir. Nasıl ki doğrudan Allah’ın hükümleri-
ne dayanmayan her türlü siyasal iktidar cahiliye 
ise, aynı şekilde, doğrudan İslâm’a bağlanmayan 
her türlü aidiyet biçimi de cahiliyeye, darulharbe 
aittir. “İslâm, insanları insanlara kulluktan çıka-
rıp yalnızca Allah’a kul olmalarının önünü açmak 
şeklinde bir göreve ve hakka sahip olduğu” için, 
siyasal meşruiyeti “millete” dayandıran bir ideolo-
ji olarak “milliyetçilik”, hem teoride hem pratikte 
her Müslüman’ın amansız düşmanıdır.62

El-Benna ve Kutub:                                         
Benzerlikler ve Farklılıklar

El-Benna ve Kutub’un milliyetçiliğe bakışları 
oldukça önemli bir noktada kesişir. Her iki dü-
şünür de nihai hedefte pan-İslâmî siyasal toplum 
ya da ümmet düşüncesinden dolayı hem Arapçılı-
ğı hem de bölgesel Mısır milliyetçiliğini reddeder-
ler. Fakat bu benzerlikleri teorik açıdan önemsiz 
olsa da ciddi pratik sonuçlar doğuran farklı yak-
laşımlarını kolayca gölgeleyebiliyor. El-Benna’nın 
yaklaşımı ciddi düzeyde bir esneklik ve siyasal 
pragmatizmi beraberinde taşır. El-Benna Müslü-
man kimliğinin nihai kertede İslâm’a dayandırıl-
ması gerektiğini vurgularken, aynı zamanda kul-
landığı dikkatli dille milliyetçi duygulara sahip 
Müslümanları kazanmaya ve potansiyel tarafsız 
kesimlere ulaşmaya çalışıyor. Dahası Nasır gibi o 
da Mısır’da kimlik ve aidiyet sorununun oldukça 
karmaşık ve çok boyutlu olduğunun farkındadır. 
Diğer yandan Kutub’un kullandığı dilin, “gerçek” 
Müslümanlar ile seküler milliyetçiler arasında ku-
rulabilecek her türlü köprüye baştan mani olma-
yı amaçladığı söylenebilir. El-Benna’ya zıt olarak 
Kutub, milliyetçiliği İhvan’ın İslâm devletini tesis 
etme ideali yolunda kullanabileceği bir araç ola-
rak bile reddeder.

İki düşünürün yaklaşımı elbette yalnızca si-
yasal bağlam içinde anlaşılamaz, fakat her birinin 
yaşadığı koşullardan nasıl etkilendiklerini göster-
mesi açısından yol göstericidir. El-Benna’nın mil-

61  Qutb, Milestones, 21-22.
62  Qutb, Milestones, 61.

liyetçilik düşüncesi ve milliyetçilerle işbirliği ko-
nusundaki bu açık tutumu bir ölçüde onun Müs-
lüman Kardeşler’in lideri olarak fikir arenasında 
sesini duyurabileceği mecraları arttırmış ve Mısır 
hükümetinin belirli politikaları üzerinde doğru-
dan veya dolaylı olarak etkide bulunabilmiştir.63 
Dahası el-Benna en azından kısa dönemde birçok 
milliyetçiyle Mısır’ın yabancı tasallutundan kurta-
rılması ve Mısır insanının ekonomik ve sosyal du-
rumunun iyileştirilmesi gibi ortak gayeleri paylaş-
tığını ifade etmiştir.

Kutub’un milliyetçilik deneyimi elbette olduk-
ça farklıydı. Onun Nasır’ın seküler milliyetçi reji-
miyle ilişkisi bu rejimin hapishaneleri ve toplama 
kamplarını ziyaret etmekten ibaretti.64Dolayısıyla, 
birçok ihvan üyesi gibi Kutub’un gözünde de mil-
liyetçilik İslâm’ın amansız bir düşmanıydı. Bu ide-
oloji İhvan’ın yalnızca davet çalışmalarına değil, 
bizatihi varlığına son vermiş ve hareketin lider 
kadrosunun büyük çoğunluğunun hapse girmesi-
ne ve idam edilmesine sebep olmuştur. El-Benna 
milliyetçi politikaların bu yüzünü hiç görmemişti. 
O, hutbe ve konuşmaları içinde birçok milliyetçi 
unsuru barındırmış olsa da Kutub, milliyetçiliğe 
hem bir ideoloji olarak, hem de yaşadığı dönemin 
Mısır hükümetinde vücut bulmuş haline de-facto 
savaş açmıştı.

Dolayısıyla, Kutub ile el-Benna arasındaki te-
mel ayrım amaçlardan ziyade araçlar üzerinde 
kendisini gösterse de bu ayrımın önemi çok da 
abartılmamalıdır. El-Benna bir İslâm âlimi olarak 
hem İhvan hem de resmi dini kurumlarca ev-
rensel kabul görmüş biriyken, Kutub’un fikirleri 
birçok İhvan üyesi nezdinde hem hayranlık hem 
de nefretle karşılanmış, el-Ezher uleması tarafın-
dan ise Haricilik damgasını yemişti.65 Belki çok 
daha önemlisi iki düşünürün takipçileri üzerin-
de bıraktığı etkidir. El-Benna’nın fikirleri Mısır’ın 
Müslüman Kardeşler hareketini görece barışçıl 
bir zeminde tutmuştur. Kutub’un “insan yapımı” 
siyasal birlikleri gayrimeşru gören uzlaşmasız tu-
tumu, bir yandan devletin İhvan’a ve öğretilerine 
karşı şiddetli saldırısını tetiklemiş, diğer yandan 
birçok radikal yapının Mısır devletine karşı şiddet 
içeren bir mücadeleye girmesinin yolunu açmıştır. 
Hem El-Benna hem de Kutub “gerçek” İslâm’ın ni-

63  Phelps Harris, Nationalism and Revolution in Egypt, 182.
64  Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 54.
65  Kepel, The Prophet and the Pharaoh, 59-67.
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hai gayesinin evrensel İslâm devletinin kurulması 
olduğu konusunda hemfikirdirler. Fakat el-Benna 
bu gayeye ulaşmak için milliyetçilerle işbirli-
ği yapmak istiyor, Müslümanların yerel ve Arap 
kökleriyle sınırlı düzeyde bir aidiyet duygusu bes-
lemelerine izin veriyordu. Kutub tam tersine, hem 
bu türden bir milliyetçi duyguyu, hem de milli-
yetçilerle olabilecek her türlü taktiksel işbirliğini 
reddediyor, bunun Müslüman ümmet için yıkıcı 
olacağını düşünüyordu.

Sonuç:                                                                
“Millet,” İslâm ve Arap Ortadoğu’sunda Kimlik

El-Benna ile Kutub’un siyasal düşüncesini kar-
şılaştırırken, onların Panislâmcı ideolojilerinin as-
lında bir tür milliyetçilik olarak görülüp görüle-
meyeceğini sormuştuk. Bu konu üzerinde çalı-
şan yazarlar nezdinde herhangi bir ortak fikir söz 
konusu değildir; yeni teoriler ve bazı farklı algı-
lamalara ve ideolojik alt birimlere odaklanabilen, 
milliyetçiliğin yeni ve daha geniş tanımları orta-
ya çıkıyor. Bizim amacımız itibarıyla milliyetçi-
lik en temelde belirli bir insan topluluğunu oluş-
turan bireyler arasında ortak paylaşılan bir kim-
lik formu olarak tanımlanabilir. Fakat “milli” kim-
liği diğer siyasal kimlik formlarından ayıran ne-
dir? İnsan toplulukları din, etnisite, kültür ve dil 
gibi unsurlar ekseninde birbirinden ayrılır, fakat 
bu farklılıklar her zaman -hatta çoğunlukla- adına 
millet dediğimiz olguyla sonuçlanmaz. Milli kim-
lik basitçe bu faktörlerden herhangi birine ya da 
birkaçının kombinasyonuna indirgenemez. Belki 
de Mac Weber’in klasik tanımı burada en çok işi-
mize yarayan olacaktır. “Millet” der Weber “nevi 
şahsına münhasır biçimde kendisini gösteren bir 
duygu topluluğudur; dolayısıyla millet doğal bir 
süreç olarak kendi hususi kimliğini üreten bir 
topluluktur.”66 Weber’in tanımına göre, devlet ta-
lebi toplumsal kimliğinin bir özelliği olan her tür-
lü insan topluluğuna millet diyebiliriz. Burada dil 
ve etnisite gibi “objektif” faktörlerden ziyade bi-
zatihi “talep” milliyetçiliğin belirleyici unsurudur.

Avrupalı veya Batılı deneyimle şartlanmış bir-
çok milliyetçilik teorisyenine göre “kendisine has 
bir devlet kurmak isteyen” tek toplum türü or-
tak dil, “ırk” ya da ortak tarihi geçmiş ve mito-
lojiyle biçimlenen “etnik” kritere dayalı olmalı-

66  Smith’ten alındığı biçimiyle, Nationalism and Modernism, 
14.

dır. Avrupa tarihi bize kendisini “etnik” temelin 
dışında tanımlayarak devlet talebinde bulunmuş 
çok az topluluk örneği sunmaktadır. Sonuç ola-
rak birçok yazar etnisite dışında bir temele dayalı 
milliyetçilik ihtimalini göz ardı ederler. Örneğin, 
Ortadoğu’da milliyetçilik tarihçisi Elie Kedourie, 
Weber’in tanımını kabul etmekle birlikte şu sonu-
ca varır: Milliyetçilik insanın “sabit bir topluluğa” 
bağlanma ihtiyacını karşılar. Bunlar modern önce-
si yani milliyetçilik öncesi dönemde aile, mahal-
le çevresi ya da dinsel topluluk olmuştur.”67 Ben-
zer şekilde, belki de milliyetçilik konusunda en 
çok atıf yapılan çağdaş teorisyen Benedict Ander-
son da milliyetçilik düşüncesinin yükselişinin ar-
dındaki en önemli faktörlerden biri olarak “evren-
sel din” gibi “eski dönemlerin geniş toplum” ide-
allerinin çöküşünü görür.68 Her iki yazar da etnisi-
te temelinde tasavvur edilen milletin, “milliyetçi-
lik öncesi” tüm kimlik ve aidiyet biçimlerinin (ör-
neğin dinsel temelli) yerini alacağını varsayar.

Fakat Kutub ve el-Benna’nın ve onların takip-
çilerinin tasavvur ettiği İslâm ümmeti dinin de 
tıpkı etnisite gibi devlet talebini motive eden te-
mel bir unsur olabileceğini gösteriyor. Weber’in 
tanımını takip edersek, hem Kutub’un hem de el-
Benna’nın İslâm toplumu vizyonları açık biçimde 
bir milliyetçilik türünü oluşturur. Her iki düşü-
nür de sonunda bir gün tarihin evrensel bir İslâm 
devletine, etnisiteler-üstü bir Müslüman milletine 
şahit olacağına inanır. Dolayısıyla etnisite, “millet 
topluluğunu” inşa etmek için kullanılabilecek tek 
yapı taşı değildir.

Acaba bu sorunu aşırı basitleştirmek mi olu-
yor? Milliyetçiliğin etnik temelde anlaşılmasıyla, 
Kutub ve el-Benna’nın ortaya koyduğu biçimiyle 
İslâm ümmeti temelinde anlaşılması arasında baş-
ka önemli bir fark daha söz konusudur. Weber’in 
değinmediği, fakat yaygın milliyetçilik anlayışımı-
zın esaslı bir özelliğini oluşturan önermeye göre 
milliyetçilik, kendisini oluşturan milli topluluğun 
özgürlüğünü ve mükemmelliğini bizatihi amaç 
edinir. Bu, İslâm ümmeti için en azından teorik 
düzeyde geçerli değildir. İslâm ümmeti, kendi 
milli varlığının çok daha ötesine açılmayı ve insa-
nın Allah ile ilişkisini en güzel şekilde tesis etme-

67  Elie Kedourie, “Nationalism and Self-Determination” in 
John Hutchinson and Anthony Smith, eds.,Nationalism 
(Oxford: Oxford University Press, 1994), 55.

68  James Jankowski and Gershoni, Israel, eds.,Rethinking 
Nationalism in the Arab Middle East (New York: Columbia 
University Press, 1997), xi.
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yi amaçlar. Fakat Albert Hourani’nin, Afgani’nin 
siyasal düşüncesine dayanarak öne sürdüğü gibi, 
birçok modernist İslâmcı düşünürün zihninin 
arka planında İslâm’ı yalnızca Allah’a kulluk dü-
zeni olarak değil, daha ziyade bir “medeniyet” 
olarak görme eğilimi bulunmaktadır.69 Kuşku-
suz bu İslâm düşüncesi hem el-Benna’nın hem 
de Kutub’un yazılarında açıkça görülebilir. Fakat 
İslâm ümmeti kavramının siyasal boyutlarına ya-
pılan vurgunun İslâm’ın “modern-öncesi” anlayı-
şını temsil eden manevi karakterine ne derece za-
rar verdiğini ölçebilmek oldukça zordur. “Modern 
öncesi” İslâmî siyaset felsefesi savunucularını da 
dâhil ederek yapılacak detaylı bir Kutub-el-Benna 
karşılaştırması bu yöndeki ihtiyaca cevap verebi-
lir.

Elbette Kutub ve el-Benna’nın düşüncesi mil-
li duyguların seküler milletten, manevi topluma 
yansıtılmasından ibaret değildir. Milliyetçiliğin 
bizzat kendisinden başka bir amaç gütmeyen “se-
küler dini” ile siyasal taleplerine rağmen, temelde 
siyaset-ötesi bir öğretiyi savunan İslâmcılık ara-
sında açık bir farkın olduğu görülebilir. Yine de 
El-Benna ve Kutub’un İslâm ümmeti tasavvuru-
nun birçok milliyetçinin millet algısıyla benzerlik 
taşıdığını unutmamak gerekir. Hem milliyetçilik, 
hem de Kutub ve el-Benna’nın ortaya koyduğu si-
yasal İslâm, tarihi teleolojik biçimde okur, mensu-
bu oldukları ayrıcalıklı siyasal topluluğu da dünya 
tarihsel sahnesinin merkezine oturturlar. 

Bir Müslüman İslâmcılık nezdinde teorik ya 
da teolojik meşruiyeti nasıl kurgulanmışsa kurgu-
lansın, radikal siyasal İslâm’ın dünya siyasetinde-
ki de-facto görüntüsü milliyetçilikle oldukça ben-
zerdir. Bu sebeple Kutub ve el-Benna’nın düşün-
cesinin aslında “İslâmî milliyetçiliği” mi inşa etti-
ği meselesi büyük ölçüde semantik bir meseledir. 
Mazzini’den Nasır’a, kendisini açıkça milliyetçi 
olarak tanıtan isimlerle benzer biçimde Kutub ve 
el-Benna da bir toplum “tahayyül” etmiş ve içeri-
ğinin diğer unsurları ne olursa olsun netice itiba-
riyle siyasal boyutu ağırlıklı bir tasavvurun peşin-
de olmuşlardır. Takipçilerine politik içeriği güç-
lü yeni bir kolektif kimlik aşılamaya çalışmışlar-
dır. Kutub ve el-Benna’nın çalışmaları üzerine ya-
pılacak detaylı bir analiz, 19. yüzyıl Avrupa’sının 
spesifik tarihsel tecrübesinden neşet eden ve biz-
lere milliyetçilik ve milli kimlik anlayışı konu-

69  Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 114.

sunda belirli anlayış biçimleri dayatan varsayım 
ve ön kabullerin eleştirel bir perspektifle yeniden 
ele alınması ihtiyacını doğuracaktır. Kutub ve el-
Benna’nın fikirleri kuşkusuz gerek Mısır’da, ge-
rekse Arap ve İslâm dünyasında milliyetçiliğin et-
nik ve bölgesel temelli tasavvuruna karşı doğru-
dan açık bir meydan okumadır.

Çeviren: Kenan ÇAPİK
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Ahmet DAĞ

Arap dünyasındaki siyasal iktidarlara karşı muhalif duruşa sahip mevcut 
İslâmcı hareketlerin, içinde yaşadıkları toplumları saran tüm sorunlara karşı 
sık sık yüksek sesle “çözüm İslâm’dadır”  düşüncesini dile getirdikleri bilinir.  
İslâm öncesi cahiliye toplumlarının patronlarının ahlak ve yaşayış biçimlerinin 
günümüzde yaşayan patron ya da sermaye sahiplerinden farklı olmadığını 
dile getiren Kutub’a göre faizcilik sistemi sömürü düzenin en etkili unsurudur.

Seyyid Kutub’un                                              
Kapitalizm Eleştirisi Üzerine  

M erhum Seyyid Kutub, 
20. yüzyıl İslâmcılık 

tartışmalarının en önem-
li isimlerinden biri ve 
en zorlu dönemlerde 
Müslüman Kardeşler’in 
önde gelen liderlerin-
dendir. On iki yıl ABD’ 
de yaşayan ve oradaki 
toplumu, hayat tarzını 
ve ırkçılığına karşı ciddi bir eleştiri geliştiren 
Kutub, ABD örneğinden hareketle Batı dünyası ve 
düşüncesini de kritiğe tabi tutar.  Öyle ki onun bu 
yılları radikal muhalefet dalgasını yaratan verimli 
bir zemin sağlaması yönüyle açıklayıcıdır. Ona 
göre Batı uygarlığının sorunu, Allah’ın kanunlarını 
tasfiye ederek beşeri düzen tesis etmiş olmasıdır. 

Kutub’un yazılarında bu yüzden din ve sekü-
lerlik oldukça kapsamlı bir yere sahiptir. Onun 
1954 sonrası yazdığı Din Budur ve İslâm’ın 
Geleceği adlı çalışmalarında ve 1964’te yazdığı 
Yoldaki İşaretler adlı en ünlü eserinde belir-
gin biçimde kendisini gösterir. Kısa aralıklarla 
yazılan bu kitaplar Kutub’un dünya görüşünü, 
tarihin belli dönemlerini okuma biçimini, tekno-
lojik ve bilimsel ilerlemeye ilişkin fikirlerini, dini 
tarih anlayışını ve ömrünün son zamanlarındaki 
düşünce dünyasını anlamamıza yardım edecek 
tüm diğer unsurları içinde barındırır. Bu çalışmalar 
Kutub’un hayatının görece daha geç dönem-
lerinde kaleme alınmıştır. Fakat bu onun daha 

evvel kaleme aldığı eser-
lerindeki birtakım 
temaların bu eserlerin-
de de tekrarlanmadığı 
anlamına gelmez.

Kutub’un olgun döne-
mindeki eserlerinin esas 
meselesi cahiliye olarak 
adlandırdığı toplum 
yapısını çözümlemek 

şeklinde tezahür etmiştir.  Bilindiği üzere cahi-
liye kelimesi geleneksel dini kullanımda İslâm 
öncesi yani Arap yarımadasında yaşayan toplum-
lar arasında İslâm’ın yasakladığı alkol, kumar ve 
putperestlik gibi birçok davranışın yaygın olduğu 
dönemi ifade eder.  Fakat Kutub’un terminolo-
jisinde ise cahiliye,  bundan farklı olarak İslâm’ı 
hayatın her alanında rehber ilke olarak benim-
semeyen bütün toplumları ifade eden daha özel 
bir manaya kavuşur. Böylece cahiliye, insanların 
yönetimine Allah’ın yönetimi karşısında öncelik 
tanındığı tarihin her döneminde ve her yerde 
ortaya çıkabilecek bir toplumsal durumu ifade 
eder. Buradan hareketle Kutub İslâm’ın, kapsayıcı 
ve bütünsel niteliğiyle insan doğasına en uygun 
din olduğunu savunur.

Zamanının toplum ve yönetimleri ile 
Mekke’nin İslâm öncesi toplum ve idare biçimleri 
arasında benzerlikler kuran Kutub hem risalet 
öncesi olan toplum ve zamanı cahiliye olarak 
nitelendirdiği gibi hem de içinde bulunduğu 

Seyyid Kutub
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  SEYYİD KUTUB’UN KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE 

dönem ve toplumları cahiliye toplumu olarak 
nitelendirir. Döneminin toplum ve düzenleri-
ni de yıkıcılığı ve fesadı ortaya çıkardığı için 
“cahiliye toplumu” olarak anmakta ısrar eder.1 
Günümüzdeki sermaye sahibi ile tüketici arasında 
olan ilişki tarzında bir farklılık görmediği için 
Kutub, yürürlükteki iktisadi düzeni yaşayan ve 
yaşatan toplulukları da cahiliye toplumu olarak 
görür. Çünkü bu düzenler Allah’ın iktidarının 
dışında yeni iktidarlar geliştirmiş olan düzenler-
dir.2

  Arap Dünyasındaki siya-
sal iktidarlara karşı muhalif 
duruşa sahip mevcut İslâmcı 
hareketlerin, içinde yaşadıkları 
toplumları saran tüm sorun-
lara karşı sık sık yüksek 
sesle “çözüm İslâm’dadır”  
düşüncesini dile getirdikleri 
bilinir. Bu bir yanıyla Seyyd 
Kutub’un da içinde bulunduğu 
İslâmcı düşünürlerin etkisini 
taşır. İslâm öncesi cahiliye 
toplumlarının patronlarının 
ahlak ve yaşayış biçimlerinin 
günümüzde yaşayan patron ya 
da sermaye sahiplerinden farklı 
olmadığını dile getiren Kutub’a 
göre faizcilik sistemi sömürü 
düzenin en etkili unsurudur. 
Ona göre sınırlar ötesi tica-
ret yapan Kureyş ve Arap 
yarımadasının iktisadi düzeni 
faiz üzerine kurulmuştur. Faiz 
ilkesi, kişisel işlemlerle sınırlı 
olmayıp bilakis ekonomik hay-
atta genel bir kural olduğu için 
hem ayetlerle hem de hadis-
lerle yasaklanmıştır. Medine’de 
Yahudilerin hâkim olduğu 
ticarette ekonomik düzen faiz kaidesi üzerinde 
kurulmuştur. Nitekim İslâm, bu zalim düze-
ni yıkarak yerine zekât, karz-ı hasen, karşılıklı 
yardımlaşma ve sosyal dayanışma kurumlarını 
getirmiştir.

  
Kapitalizm Eleştirisinin Temelleri

Batı’nın modernite dayatmasına ve Batılı 
kurumlara karşı durarak İslâmî bir cevap üret-
meye çalışan Seyyid Kutub, kitaplarında ve 

yazılarında son derece eleştireldir.  Batı moder-
nitesi ve onun dayandığı değerlere karşı kökensel 
ve “saf” bir din anlayışını savunmasından dolayı 
hayat tarzını öne çıkarır bu sebeple faiz meselesi 
üzerinde sıkça durduğu görülür. Toplumsal olarak 
sevgi ve ahlakı salık veren mütefekkire göre İslâm 
dininde ahlak ve vicdan sahibi bir Müslüman 
faiz yiyemez.  Faizin yaygın olduğu herhangi bir 
toplumda sevgi ve saygı diye bir şey kalmaz. “İki 
lira olarak geri alınmak için kardeşlerine bir lira 
para veren kişilerin” yaşadığı toplumda kalpler 

birbirine ısınamaz. Ona göre 
toplumları şehvet ve fukaralığa 
iten en önemli unsur faizdir. 
İnsanlar, faiz düzeninin tahak-
kümü altında ezilmektedir ve 
faize bulaşarak İslâm yolunu 
terk etmişler ve şaşırmışlardır.

Kutub’un bakış açısına göre 
faizin yasaklanmasının hikmeti 
tembelliği ve adaletsizliği engel-
lemesidir. Sermayenin aşırı bir 
şekilde büyümesi neticesinde 
emeksiz kazançla zenginleşen 
gruplar arasında büyük bir 
gevşeklik ve tembellik ortaya 
çıkar ve lüks yaygınlaşır. 
Bu asalak sınıfın beslenme 
kaynakları ise, mala ihtiyaç 
duyup zor durumlarında faiz 
almak mecburiyetinde kalan 
çalışanlardır. Ellerinde dünya 
servetinin yularını bulundu-
ran bu faizci sermayecilerin 
her zaman rahatı yerindedir. 
Tüm insanlığın faydasına olan 
sınai ve iktisadi gelişmelerde 
istediği kadar gerileme olsun, 
yine onlar için değişen bir şey 
olmaz.

Sermayecilerin alabildiğince 
zenginleşmesi ve kapitalist faizciliğin ölçüsüzlüğü 
ardından yağma, gasp, dolandırıcılık ile ve çağdaş 
sömürü yollarının arkasında gizlenmiş diğer 
cürümler ile alabildiğine büyür. Bütün bunlar 
ise İslâm’ın müsamaha etmediği şeylerdir. Kutub, 
bundan dolayı Allah’ın insanlığa yüklediği misy-
onun ve emanetin temel temsilcisi olarak toplum 
kavramına büyük vurgu yapmıştır. Kutub’a göre 
devlet toplumsal çıkar söz konusu olduğunda 
bireyin mülkiyet hakkına da müdahale edebilen 

Kutub’un yazılarında din ve 
sekülerlik oldukça kapsamlı 
bir yere sahiptir. Onun 1954 
sonrası yazdığı Din Budur 
ve İslâm’ın Geleceği adlı 
çalışmalarında ve 1964’te 
yazdığı Yoldaki İşaretler 
adlı en ünlü eserinde belir-
gin biçimde kendisini göste-
rir. Kısa aralıklarla yazılan 
bu kitaplar Kutub’un dünya 
görüşünü, tarihin belli 
dönemlerini okuma biçi-
mini, teknolojik ve bilim-
sel ilerlemeye ilişkin fikir-
lerini, dini tarih anlayışı-
nı ve ömrünün  son zaman-
larındaki düşünce dünya-
sını anlamamıza yardım 
edecek tüm diğer unsurla-
rı içinde barındırır.
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geniş bir yetki ve imtiyaza sahip olmalıdır. Devlet 
bireysel mülkiyeti kullanma biçimine müdahale 
edebilir ya da doğrudan el koyabilir.

Öte yandan Seyyid Kutub’un eserlerinde 
karşımıza çıkan kapitalizm eleştirisinin Mısır 
toplumunda yaşanan birtakım gelişmelerle bir-
likte ele alınması yararlı olacaktır. Bilindiği üzere 
Kutub, İslâm’ın ekonomik ilkeleri üzerine teorik 
eserlerini öncesi ve sonrası olmakla daha ziyade 
1950’lerin ikliminde ortaya koymuştur.  Bu çerçe-
vede yapılan şu tespit oldukça isabetlidir: “Mısırlı 
İslâmcıların ekonomik meseleler konusunda y 
azdıkları ilk e serler ve cemaat faaliyetleri, Kral’ın 
milli serveti oldukça eşitsiz biçimde dağıttığı eski 
rejiminin yarattığı kriz dönemleri içinde ve 1952 
öncesi vesayet döneminde ortaya konulmuştu. 
Bu dönem, aynı zamanda sosyalizmin, özel-
likle Üçüncü Dünya’da, Sovyetler Birliğinin II. 
Dünya Savaşındaki zaferinin ve Çin’deki dev-
rimin de etkisiyle uluslararası ününün belki de 
zirve noktasına ulaştığı döneme tekabül eder. 
Söz konusu gelişmeler İslâm dünyasında sömür-
geci güçlerden bağımsız olarak yükselmenin ve 
kalkınmanın yolunu gösteren güçlü izlenimlerdi. 
Bu ortamda Müslüman Kardeşler ve Genç Mısır 
hareketi hem sosyal hizmetlerin ve eğitim hizmet-
lerinin gelişimi hem de devlet kontrolünde hızlı 
sanayileşme hamlesi adına radikal toprak reformu 
çağrısı yapmışlardır.”3

Batı kapitalizminin gelişmesinde sanayileşme 
sonucu meydana gelen üretimin ve neticesin-
de sermayelerin büyümesinin etken olduğunu 
düşünen Kutub’a göre sanayileşmeyle beraber 
sermaye sahipleri ve çalışanlar kitlesi ortaya 
çıkmıştır. Yine sanayileşmeyle hem devletin hem 
de kilisenin etkisi azalmış güç sermaye sahipleri-
nin eline geçmiştir.

Sermaye sahipleri yalnızca kendi ülkele-
rinde bir nüfuz meydana getirmemişler. Etkisi 
altına aldığı devletlerin politikalarıyla birlikte 
deniz ötesi uzak ülkelerden emek, hammadde 
gibi unsurları çalarak sömürgeciliği meydana 
getirmişlerdir. Bunu yaparken kanlarında bile 
akan, şuurlarının altında yer eden Haçlı ruhu ile 
birlikte Batı emperyalizmi müttefikliğiyle hareket 
etmişlerdir. İslâm’ın ruhundan korkmuş ve İslâm 
gücünü yok etmek istemiştir.4

“Küfür tek millettir” düsturuyla hareket eden 
Kutub, komünizmi ve kapitalizmi İslâm karşısında 
birleşen ortak duygu ve maslahat olarak yorum-
lar. Ona göre İslâm karşısında üçlü bir ittifak 

vardır. Bunlar kapitalizm, sosyalizm ve bu iki 
unsurun yöneticisi olan Siyonizm’dir. Çünkü 
Yahudilerin oynadıkları bu rol Allah Resûlü’nün 
Medine’ye hicret etmesinden ve İslâm devleti-
nin kurulmasından bu yana sürekli oynadıkları 
roldür.

Ona göre faizin iktisadi bir düzen olarak 
adeta zorunlu hale gelmesi aldatıcı düşüncesi 
yeryüzünün doğusunu da batısını da etkileyen 
aldatıcı bir düşünce ve durumdur. Çünkü iman 
yokluğu ve düşünme zayıflığından oluşan bir 
durumdur. İnsan hayatı değil ekonomik odaklı 
niyet ve projeler insan hayatını çekilmez hale 
getirmektedir.

Kapitalizme karşı geliştirdiği eleştirileri komü-
nizme de getiren Kutub’a göre burjuva-prole-
ter ahlak ayrımı yoktur. Yalnızca İslâm ahlakı 
ve cahiliye ahlakı ayrımı vardır. Yani İslâmî 
değerler karşısında onun düşmanı olan cahili 
değerler vardır. Kutub dine dayalı politik ve 
ekonomik sistem konusunda sık sık Kuran ve 
Hadise başvurur ve şöyle devam eder:  “Tek 
bir ulûhiyetin varlığından her canlıyı kuşatan 
ubudiyyet (kulluk) tasavvurundan, kaynaklanan 
değerlere karşılık, rububiyyetin çeşitli görünüm-
leriyle ortaya çıkan pek çok rabbin varlığını 
kabul etmekten kaynaklanan ve insan vicdanını 
ve insanlık hayatını çeşitli rabler, arasında parça 
parça bölen ahlak ve değerler vardır.”5

   Bu bağlamda hem kapitalizmin ahlakı hem 
de komünizmin ahlakı cahiliye ahlak kategorisin-
dedir. Dünyanın doğusundaki komünist kitle ve 
batısındaki kapitalist kitle ayrımının zihin üzerin-
de bir tahakküm meydana getirme amacında 
olan paradigmal ayrımın gerçek olmayan bir 
ayırma olduğunu söyleyen Kutub’a göre  bu 
ayrılma, faydaya dayalı fakat esas ve prensip-
lere dayalı olmayan bir ayrılmadır. Bu kavga ise 
inanç ve düşünceler için değil bilakis mal ve 
pazarları elde tutmak uğruna bir kavgadır. Batıcı-
Amerikancı düşünüşün tabiatı özü itibariyle Rus 
düşünüşünün tabiatından ayrı değildir. Bu her 
iki düşünüş de, hayata maddi ideolojiyi haklın 
kılmak temeli üzerinde yükselir.

Sosyalist düzenlerde insanın genellikle 
horlanması, kapitalist düzenlerde sermayenin 
baskısı ile fertlerin ve emperyalizmin sömürüsü 
altında o milletlerin zulme maruz kalması, Allah’ın 
hâkimiyetine el koymanın ve O’nun buyruğu olan 
insan haysiyetinin hiçe sayılmasının sonucundan 
başka bir şey değildir.
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  OSMANLI’DA YURT DIŞI EĞİTİM VE MODERNLEŞME 

Komünistlerin “Din, kapitalistlerin ve zorba 
yöneticilerin kullandıkları bir afyondan başka bir 
şey değildir. Onu, emekçi sınıfını uyuşturmak, 
yoksul kalabalıkları hareketsiz hale getirmek 
için kullanırlar.” söylemine değinen Kutup bu 
söylemin İslâm dünyası içinde misyonerlerinin 
olduğunu iddia eder. Ona göre bu tür söylem ve 
yaklaşımlar İslâm’ın tabiatına ve İslâm tarihine 
son derece yabancıdır.

Eleştirileri Konumlandırmak

60 yıl önce şu an mevcut yaşanan ittifaklar 
sürecini bir mütefekkir ve arif sıfatıyla gören 
Kutub, asıl mücadelenin maddi perspektife 
sahip Batı ile İslâm arasında olacağını ifade eder: 
“Gelecekte gerçek mücadelenin komünizmle 
kapitalizm arasında veya Doğu Bloku ile Batı 
Bloku arasında olmayacağı açıkça ortaya çıkıyor. 
Fakat bu gerçek mücadele, yeryüzünün her 
tarafında var olan maddecilik ile İslâm arasında 
olacaktır. Veya daha doğru ve daha ince bir 
ifade ile: Yalnızca Allah’a kulluğu kabul eden ve 
insanları kullara kul olmaktan kurtarıp yalnızca 
Allah’a ibadet etmeye ulaştıran düzen ile, kulların 
kullara kulluğu temeli üzerine kurulu yeryüzü 
kaynaklı diğer beşeri düzenler arasında olacaktır”

Kapitalizmin mülk edinme ve zenginleşmeye 
yönelik yaklaşımının kontrolsüz  ve adaletsiz 
olduğunu iddia eden  Kutub, İslâm’ın ferdi mül-
kiyet hakkını kapitalizm gibi, kayıtsız şartsız 
ve sınırsız olarak kabul etmediğini fakat bu 
hakka dair bazı esaslar ortaya koyduğunu iddia 
eder. İslâm’ın fert ve toplum maslahatını göz 
önünde bulundurduğunu ve asıl olanın cemiye-
tin maslahatı olduğunu düşünen Kutub, İslâm’ın 
ekonomiye ahlaki ilkeler çerçevesinde baktığını 
söyler. Ona göre derdi mülkiyet hakkı ile bir-
likte ferdin hakkı olan İslâm’ın belirlediği ilk 
esas: İnsanın bu mal üzerinde toplumun bir vekili 
olduğudur. İnsanın malı elinde bulundurması 
mülkten çok, bir vazifedir.

Mevcut kapitalist dünyanın savunulabilir 
bir yanının olmadığını düşünen Kutub eleştiri 
oklarını ise bu düzenin esaslarına yönelterek 
onunla mücadele etmek gerektiğini şu cümlelerle 
ifade eder: “Amerika’da bulunduğum yıllarda 
sayısı az olan Müslüman grubumuzun karşısına 
bu çeşit bazı kimseler, sık sık çıkardı. İçimizden 
bazıları onlara karşı savunmaya ve gerekçeler ileri 
sürmeye geçerdi. Ben, tersine, Batı cahiliyesine 
karşı taarruz durumuna geçerdi. Gerek şu faizci, 

karaborsacı kapitalizmin karanlık çehresine karşı. 
Karşılıklı yardımlaşmayı ancak kanun balyozları 
altında mümkün kılan şu egoist ferdiyetçiliğe 
karşı...”

Çözüm olarak Kur’an esaslı nebevi bir yöntemi 
öneren Kutub’a göre  “üreten maddi çalışma, her 
ne kadar İslâm’ın kabul ettiği: ibadetlerden biri ise 
de, hayatı sırf maddi gayeleri gerçekleştirmekten 
ibaret ele almayan yalnızca İslâm’dır.” 

Ona göre özelde İslâm dünyası genelde ise 
dünya da yıkıcılık ve fesadı gerçekleştiren Batı 
uygarlığının karşısında direnebilecek olan tek 
güç, İslâm’dır. Bu güç, kuvve olarak durmaktadır 
fakat henüz fiil haline geçmemiştir. Bu söylemi 
harekete geçirmedikten sonra bir sonuç alınamaz. 
Müslümanların uluslararası faiz tröstlerinden kur-
tulmaya niyetlenmesi neticesinde ilahi yardımın 
Müslümanlara ulaşacağını iddia eden Kutub’a 
göre, faiz belasından kurtulmasının yolu ve 
çözümü zekât ve yardımlaşmadır. Çok daha 
önemlisi, İslâm’da zekât cihat kadar temeldir. 
Nitekim Mekke döneminde savaşmanın yerine 
emrolunmuş önemli bir eylemdir.

Netice itibariyle şunu diyebiliriz: İslâmcılığın 
sahih dine dönme ve kültürel bağımsızlığa 
kavuşma iddiasını bütünleyen yönlerinden birisi 
kapitalizme yönelttiği eleştirilerdir.  Öte yandan 
Seyyid Kutub,  Yoldaki İşaretler kitabında “bu 
satırların yazarı kırk yılını cahiliyeyi tahsil etmek 
ve yazmakla geçirdi” diyecektir. Bu onun biz-
zat kendi hayatı içinde radikal bir dönüşümü 
ifade eder. Kutub’un İslâmcılığı içinde de kendi 
ayırt ettiği bir dönem var ve o yüzden daha önce 
yazmış olduğu tefsiri sonraki dönemlerde de 
tekrar gözden geçirmek durumunda kalmıştır. 
Buna rağmen İslâm ve kapitalizm konusunda 
yazdıkları önemini korumaktadır.  İşte bu yüzden 
Kutub’un İslâm-Kapitalizm Çatışması kitabını 
günümüzün eleştirel analizlerine dâhil etmek, 
hiç kuşku yok ki sekülerleşme başta olmak 
üzere insanı iğvaya sürükleyen olgulara karşı 
direniş yolları geliştirmeye dair oldukça verimli 
bir tartışma alanı açacaktır.
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s.208.
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devletin sonunu ifade eden 
Cumhuriyet’in ilanına kadar de-
vam eden bir uygulama olarak 
Osmanlı modernleşmesinin sü-
reçlerini takip edebilmemize 
imkân veriyor. Böylece bu olgu-
da yaşanan değişimlerle Osman-
lı modernleşmesinin karakterine 
ilişkin fikir edinilebiliyor. Ayrıca 
modernleşmenin kadrosunu sağ-
layan bir uygulama olduğu için 
de Osmanlı modernleşmesinin 
ana eğilimlerinin takibini kolay-
laştıran bir konu. Yurt dışı eği-
tim, bu karakterinden dolayı ça-
lışma konumuz oldu.

Çalışmaya başladığında bu 
alanda ulaştığın kaynaklar sana 
neyi düşündürdü?  Önemi fark 
edilmiş bir konu mu? 

Üzerinde fazlaca konuştuğu-
muz, fikir yürüttüğümüz birçok 
konuda olduğu gibi bu konu-
da da yeterli kaynağın olduğu-
nu söylemek mümkün değil. Ya-
pılan çalışmalar, henüz yurt dışı 
eğitime dair demografik bilgi-
yi bile tam anlamıyla sağlayacak 
düzeyde değil. Bununla birlikte 
yapılan tarihi çalışmalar yok de-
ğil. Ancak asıl eksiklik, yurt dışı 
eğitimden beslenen bilim dalla-

S osyolog Aynur Erdoğan’ın 

yıllardır üzerinde çalıştı-

ğı ‘Türkiye’de Yurtdışına Öğren-

ci Gönderme Olgusunun Sosyo-

lojik Çözümlemesi’ başlıklı tezi 

geçtiğimiz aylarda Osmanlı’da 

Yurt Dışı Eğitim ve Modernleşme 

başlığıyla yayımlandı. (Büyüye-

nay, Şubat 2016). Aynur’la Dünya 

Bülteni’nde yıllarca birlikte çalış-

tık. Gerek toplumsal duyarlığı ve 

birikimiyle olsun, gerek ele aldığı 

konusuna saygısı ve üslubuyla ol-

sun çok önemsediğim bir akade-

misyen.  Kitabının ilk okuyucula-

rından biri oldum ve okurken ak-

lıma takılan soruları kaydettim.  

Okuyacağınız söyleşi bu sorular 

etrafında gerçekleşti, ancak kitap 

çok daha kapsamlı. Osmanlı dö-

nemindeki yenileşme çalışmaları 

kadar Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 

devrimleri ve eğitim alanında hâlâ 

üstesinden gelemediğimiz prob-

lemleri kavramak için de bir hay-

li ufuk açıcı olan bu çalışma saha-

sında da müstesna bir yere sahip.  

(Cihan Aktaş)

Sevgili Aynur, ilgi alanı ge-
niş bir akademisyensin. Neden 
“Osmanlı’da Yurt Dışı Eğitim ve  
Modernleşme”?

Osmanlı modernleşmesi ya-
zınına baktığımızda çoğunun 
belli kavramlar setiyle hareket 
ettiğini ve içinden geçilen sü-
recin baskın siyasi, ideolojik ve 
entelektüel eğilimleri doğrultu-
sunda sekülerleşme, irtica, ge-
leneksellik gibi kavramlarla bu 
süreci değerlendirdiğini görü-
yoruz. Böylece o dönemin mo-
dernleşme aktörlerinin neyi 
amaçladıklarından daha faz-
la Osmanlı geçmişimizin kon-
jonktüre tarihi arka plan olma 
imkânı öne çıkıyor. 

Ancak Osmanlı modernleş-
mesinin anlaşılabilmesi için dö-
nemin koşullarının, amaçlarının 
ve olayların beklenen ve yine 
beklenmeyen sonuçlarının tes-
pit edilmesi gerekir. Zannımca 
bunu yapabilmenin en isabetli 
yolu, Osmanlı modernleşme se-
rüvenini tarihi süreçleri içinde 
takip etmemizi sağlayacak olay 
ve olguların izini sürmek.

Osmanlı Modernleşmesinin 
Süreçleri

Yurt dışı eğitim konusu bunu 
sağlıyor mu?

Yurt dışı eğitim, Tanzimat’ın 
ilanından az önce başlamış 

Osmanlı’da 
Yurt Dışı Eğitim ve 
Modernleşme

Aynur ERDOĞAN
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rının ve kurumların monografik 
çalışmalarında hissediliyor. Ne-
redeyse bütün bilimsel disiplin-
ler kendi tarihi köklerine uzan-
dıklarında yurt dışı eğitimli ön-
cülerle karşılaşacaktır. O zaman 
da bu öncülerin tarihi rolleri 
hakkında daha fazla bilgi sahibi 
olabiliriz. Diğer bir eksiklik ise 
yurt dışı eğitimin tarihsel sosyo-
lojik çalışmalara konu olmama-
sı. Eğer bu tür çalışmalar artarsa 
Osmanlı ve Türkiye modernleş-
mesinin mahiyeti, amaçları, bek-
lenen ve beklenmeyen sonuçları, 
tarihi süreçlerde üstlendiği fark-
lı anlamlar ortaya çıkabilecektir. 
Bu çalışma bu tür bir motivas-
yonla yurt dışı eğitimin tarihi sü-
reçlerdeki görünümlerinden ha-
reketle Osmanlı modernleşme-
sinin yönelimlerini tespit etme-
ye çalışıyor.

Öğrenciler ağırlıklı olarak 
askeri okullara gönderiliyor-
lar. Terzilik öğrencileri de az de-
ğil. Sorumuz şöyle olsun. Yurt dı-
şında eğitim modern eğitim ve-
ren okullar açılması ve yurt dı-
şından uzmanlar getirilmesi ka-
rarlarıyla birlikte  topyekun bir 
yenilenme ihtiyacına binaen alı-

nıyor. Seçilen ülkeler konusun-
da kılı kırk yarıldığı görülüyor. 
Bu bağlamda Avusturyalı devlet 
adamı Metternich’in teklifi çok 
çarpıcı. Öğrencilerin Fransa’da 
devrim düşüncelerinden etkile-
neceği kaygısıyla Viyana’ya gel-
meleri doğrultusunda girişimde 
bulunuyor. Bu konudaki kaygıyı 
açar mısın?

Öğrencilerin gidecekleri 
merkezlerin seçiminde tayin edi-
ci özellik, gönderildikleri mer-
kezin, eğitimini aldıkları alan-
da temayüz etmiş olması. Ör-
neğin 1835 yılında ilk giden öğ-
renci kafilesine baktığımızda üç 
Avrupa ülkesi öne çıkıyor. Bun-
lar Fransa, İngiltere ve Avustur-
ya. Alan dağılımına bakıldığında 
denizcilik alanında eğitim alması 
istenen öğrencilerin İngiltere’ye 
gönderildiğini görüyoruz. Bun-
lar ağırlıklı olarak gemi inşasın-
da görev alması istenen mühen-
dislik öğrencileriydi. Silah ima-
latı gibi alanlarda eğitim alması 
istenen Harbiyeliler ise Fransa’ya 
yönlendirilirken ordunun sevki, 
askerlik stratejileri gibi alanlar-
da eğitim alan asker öğrencile-
rin adresi Viyana oldu. Bunların 
içinde ise ağırlıklı olarak süvari-

ler vardı. İşaret ettiğiniz gibi, as-
keri üniformaların hazırlanma-
sı amacıyla gönderilen “terzilik” 
öğrencileri de yoğunluktaydı. 

Avusturyalı devlet adamı 
Metternich’in dillendirdiği kay-
gı, 1830’lu yıllarda, yani Os-
manlı öğrencileri Avrupa ülkele-
rine gönderilmeye başlandığın-
da, Osmanlı yöneticilerinin gün-
deminde değil. Metternich, Os-
manlı öğrencilerinin devrim dü-
şüncesinin merkezi olan ve bü-
yük bir ihtilal gerçekleştirmiş 
olan Paris’e gönderilmesini sa-
kıncalı buluyor. Öğrencilerin 
milliyetçilik, devrimcilik, cum-
huriyetçilik gibi düşünceler-
den etkilenmesinin Avusturya-
Macaristan gibi bir imparatorluk 
olan Osmanlı’ya zarar vereceğini 
savunuyor ve öğrencilerin Paris 
yerine Viyana’ya gönderilmesini 
teklif ediyor. Devrimci düşünce-
nin kendi toplumlarında neşvü-
nema bulmasını çok uzak bir ih-
timal olarak gören Osmanlı yö-
neticileri, Metternich’in uyarısı-
nın aksine, dönemin bilim mer-
kezi de olan Paris’e en fazla öğ-
renci gönderirken Viyana’ya da 
öğrenci gönderdiler. Söz konusu 
devrimci düşüncelerin Osman-
lı aydınları üzerinde yüzyılın so-
nunda etkili olmaya başladığını 
görüyoruz.  

Yurt dışına öğrenci gönderme 
uygulamasının öncülüğünü yeni 
ordunun on yıl seraskerliğini yü-
rütmüş olan Hüsrev Paşa yapı-
yor. 1830’da masraflarını kendisi 
karşılayarak beş öğrenciyi askeri 
eğitim almaları için Paris’e gön-
deriyor. İlginç bir geçiş süreci…

Evet, bu çok ilginç bir ge-
lişme ve Osmanlı bürokratının 
yurt dışı eğitime yüklediği an-
lamı resmediyor. Bu çocukları, 
masraflarını kendisi karşılaya-

Metternich, Osmanlı öğrencilerinin devrim düşünce-
sinin merkezi olan ve büyük bir ihtilal gerçekleştir-
miş olan Paris’e gönderilmesini sakıncalı buluyor. 
Öğrencilerin milliyetçilik, devrimcilik, cumhuriyet-
çilik gibi düşüncelerden etkilenmesinin Avusturya-
Macaristan gibi bir imparatorluk olan Osmanlı’ya 
zarar vereceğini savunuyor ve öğrencilerin Paris yeri-
ne Viyana’ya gönderilmesini teklif ediyor. Devrimci 
düşüncenin kendi toplumlarında neşvünema bulması-
nı çok uzak bir ihtimal olarak gören Osmanlı yöneti-
cileri, Metternich’in uyarısının aksine, dönemin bilim 
merkezi de olan Paris’e en fazla öğrenci gönderirken 
Viyana’ya da öğrenci gönderdiler.
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rak, Paris’e gönderirken Osmanlı 
Devleti’nin kalkınması ve ilerle-
mesi için gerekli gördükleri Batı-
lı bilgi ve teknolojinin aktarılma-
sının en hızlı yolunu hayata ge-
çiriyor. Beş yıl sonra da yurt dışı 
eğitim devlet uygulaması olu-
yor. Asıl amaçları teknoloji üre-
ten kurumları ve bu teknolojinin 
bilgisini üreten eğitim kurum-
larını Osmanlı bünyesinde tesis 
etmek. Ancak bu kurumlarda is-
tihdam edilecek modern bilgiye 
sahip kadro ihtiyacı, geçici ola-
rak gördükleri yurt dışı eğitim 
uygulamasını hayata geçirmele-
rine sebep oluyor. Tanzimat dö-
neminde gönderilen öğrencilerin 
bu amaca matuf olarak sadece 
teknik alanlarda gönderildikle-
ri görülüyor. Hüsrev Paşa benze-
ri gönüllü girişimlere daha son-
raki süreçlerde de rastlıyoruz. 
Örneğin II. Abdülhamit döne-
minde Paris’te Osmanlı Talebe-
leri Müdürlüğünün başında gö-
rev yapan Feridun Bey de mira-
sını yurt dışında eğitim alan öğ-
rencilere bırakacak kadar bu uy-
gulamaya önem veren birisiydi.

Gayrimüslimlerden zengin 
olanlar, 17. yüzyıldan beri ço-
cuklarını Viyana, Padova, Ve-
nedik gibi Avrupa merkezlerine 
tahsil amacıyla gönderiyor. Bu-
nun Osmanlı bürokrasisine yan-
sıması nasıl oluyordu?

Gayrimüslimler 17. yüzyıl-
dan beri çocuklarını Avrupa’da 
okutuyorlardı. Hatta bu öğren-
ciler için Padova ve Venedik’te 
özel kolejlerin açıldığı söylenir. 
19. yüzyılda devlet burslusu ola-
rak öğrenciler gönderilmeye baş-
landığında gayrimüslim öğren-
ciler de devlet tarafından tah-
sile gönderildiler. Bu bağlam-
da Osmanlı’nın devlet hizme-
ti söz konusu olduğunda teba-

ası arasında ayrım yapmadığı-
nı rahatlıkla söyleyebiliriz. 19. 
yüzyıl öncesinde Avrupa’da tah-
sil gören gayrimüslimlerin nere-
de istihdam edildiğine dair net 
bir bilgiye sahip değiliz. Ancak 
Divan-ı Hümayun tercümanla-
rının Rumlardan oluştuğunu bi-
liyoruz. “Millet-i sâdıka” kabul 
edilen Rumlar yabancı dil bilgi-
lerinden dolayı tercümanlık gö-
revini yürütüyorlardı. 1821’deki 
Yunan isyanının ardından ise 
Rumların tekelinden bu görev 
alınacak ve Tercüme Odası ku-
rulacaktır. Bu Oda’nın kadro ih-
tiyacı ise öncelikli olarak yurt 
dışında eğitim alan gençlerden 
karşılanacaktır.

Yurt Dışı Eğitim ve Bürokrasi

Yeniliklerin kültürüne sa-
hip olunamaması, reformların 
Avrupa’yla rekabet edecek dü-
zeyde meyve verememesinin bir 
sebebi olarak gösteriyorsunuz. 
Osmanlı zihniyetinin eski gele-
neksel usuller ve fakat modern 
araçlarla iş görmeye devam et-
mesi, bu konuda bir problem ola-
rak öne çıkıyor.  Bu alanda Os-
manlı dönemine özgü müstesna 
başarılar arasında ilk akla ge-
lenler nelerdir?

Öncelikle, “başarı”ya nere-
den baktığımızla ilgili olarak bu 
sorunun cevabının değişeceğini 
söylemeliyim. Geleneksel usul-
lerden uzaklaşarak modern ola-
nı tesis etmenin “başarı” oldu-
ğunu düşünüyorsak bu anlamda 
en başarılı kurumsal modernleş-
menin “ordu”da gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz. Çok öncelikli bir 
konu olarak ordu kalkınması-
nın teknik karakterinden dolayı 
ve disiplin, emir-komuta zinciri 
bir hayli güçlü olduğu için mu-
halif düşünceye daha kapalı ol-
ması gibi sebeplerden dolayı or-
dunun Tanzimat döneminin so-
nuna yaklaşırken teknik güç ve 
askeri eğitim bakımından Avru-
pa ordularından çok da geri kal-
madığını görüyoruz. Diğer taraf-
tan eğer “başarı”yı modern ola-
nın geleneksel olanla yüzleşile-
rek ve belli ölçülerde sentezlene-
rek üretilmesi olarak anlarsak en 
başarılı alanın bürokrasi olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu karakterin-
den dolayı yurt dışı eğitimlile-
rin en az istihdam edildiği alanın 
bürokrasi olduğunu görüyoruz. 
Yurt dışı eğitim en fazla ordu 
kadroları için geçerli oluyor. 

Osmanlı ekonomisini 1875 
yılında iflasını ilan etmeye gö-
türen en büyük badirenin savaş 
masrafları olduğunu dile getiri-
yorsun. Borçlanma tedbirlerin-
den biri de öğrenci gönderimin-
deki kısıtlamalar, hatta öğrenci 
göndermenin durdurulması. Za-
ten öğrenci gönderilmesinden ye-
terince memnun kalınmadığı an-
laşılıyor. Giden öğrenciler konu-
sunda ne gibi şikâyetler oluyor-
du? 

Tanzimat dönemi Osmanlı 
yöneticilerinin Avrupa’ya eğitim 
amacıyla gönderdikleri öğren-
cilerden beklentileri, Osmanlı 

Aynur ERDOĞAN
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Devleti’nde eksikliğini hissettik-
leri modern bilgi ve teknolojiyi 
aktarmalarıydı. Bununla birlik-
te öğrencilerin farklı bir toplum-
sallığın içinde gündelik hayatla-
rını sürdürmelerinden kaynakla-
nan kaygılara sahiptiler. Bu kay-
gıları öğrencilerin dini ve mil-
li kimliklerini kaybetmeleri şek-
linde özetleyebiliriz. Bizzat Padi-
şahın söylemiyle somutlaşan bu 
kaygılar; öğrencilerin dinlerin-
den (Müslümanlık ve Hristiyan-
lık/Ortodoksluk) uzaklaşmala-
rı, dillerini unutmaları ve kendi 
toplumlarına yabancılaşarak Os-
manlı toplumsal değerlerini kü-
çümsemeleriydi. Buna yönelik 
alınan tedbirler, kısa vadede kü-
çük yaşta öğrenci göndermeme 
iken uzun vadede modern Os-
manlı okullarının açılarak öğren-
cilerin Avrupa’ya gönderilme-
ye son verilmesi kararıydı. Kısa 
vadeli tedbir hayata geçirilirken 
uzun vadeli tedbire yönelik giri-
şimler olsa da bu tam anlamıyla 
uygulanmadı. Ancak bu kaygı-
nın modern okulların açılmasın-
da motive edici etkenlerden biri 
olduğu görülüyor. Örneğin Os-
manlı okullarında alınan temel 
eğitimin yetersizliğinden dolayı 
öğrencileri Fransa yüksek öğre-
nimine hazırlamak  ve öğrencile-
rin milli-dini kimliklerini koru-
mak için Paris’te açılan Mekteb-i 
Osmani (1857-1865) ekono-

mik nedenlerle kapatılırken ye-
rine öğrencileri modern yüksek 
öğrenime hazırlayan Galatasaray 
Lisesi’nin açılması yurt dışı eği-
timin modern yerli eğitim ku-
rumlarının açılmasındaki etkisi-
ni göstermektedir.

Öğrenci gönderilmeye bu kay-
gılardan dolayı mı son verildi?

1875 yılında ekonomik ne-
denlerden dolayı çok masraflı bir 
uygulama olan öğrenci gönder-
me uygulamasına son verilirken 
öğrencilerin Osmanlı kimlikleri-
ni korumalarına ilişkin bu kay-
gılar da dillendirildi. Bunun yanı 
sıra Paris’in eğlence dünyasının, 
tiyatro sahnelerinin öğrencile-
ri eğitimden alıkoyduğu düşü-
nülerek öğrencilerin Almanya’ya 
gönderilmesine karar verilse de 
Fransa’nın bazı bilim dalların-
daki kahir üstünlüğü bu ülke-
nin –Birinci Dünya Savaşı yılları 
haricinde- öğrenci çeken merkez 
olmaya devam etmesini sağladı. 

Öğrencilerin Denetimi

Peki, öğrencilerin eğitimle-
rine devamını sağlamaya dönük 
tedbirler alınmadı mı?

Elbette alındı. Öğrencilerin 
denetimi için Avrupa şehirlerin-
de tesis edilen Talebe Müdürlük-
leri, öğrencilerin takibini yaptı 
ve döndüklerinde zorunlu hiz-
met koşulu getirilerek aksi tak-

dirde eğitim masraflarının ken-
dilerinden ya da kefillerinden 
tahsil edilmesine karar verildi. 
Ayrıca öğrencilerin Avrupa’da 
kalmak için başvurdukları bir 
yol olarak yabancı kadınlar-
la evlenme yasağı konuldu. 
II. Abdülhamit’in öğrencilerin 
Avrupa’nın toplumsal hayatın-
dan ve “zararlı düşünceler”inden 
korunması için uzun süre orada 
kalmamaları ve kısa sürede tah-
sillerini tamamlayarak dönme-
lerine ilişkin kararı da bu yönde 
öne sürülmüş tedbirler arasında 
sayılabilir. 

Öğrenci gönderilmemeye baş-
lanmasının ilk etkileri neler oldu?

Öğrenci gönderilmemesine 
dair alınan kararlar, çok uzun 
süre uygulanamadı.  1875 yılın-
da alınan karardan sonra, devle-
tin ekonomik olarak görece ken-
disini toparlamasıyla, Duyun-u 
Umumiye Dairesinin tesisiyle dış 
borçların düzenlenmesi ve yine 
batılı devletlerin sömürgeci faa-
liyetlerinin Osmanlı toprakları-
nın dışındaki coğrafyalara yön-
lendirmesiyle birlikte, II. Abdül-
hamit döneminde, 1880’li yıllar-
da yeniden öğrenci gönderilme-
ye başlandı. Ancak II. Abdülha-
mit de Tanzimat padişahlarının 
kaygılarını taşıyordu ve yurt dışı 
eğitim yerine Osmanlı modern 
eğitim kurumlarının açılışına hız 
verme taraftarıydı. 1896’da yeni-
den uygulamaya son verme ka-
rarı alınsa da artık toplumsalla-
şarak yaygınlaşan uygulamayı 
tam olarak sonlandırmak müm-
kün olmadı. Ayrıca tıpta uzman-
lık gibi alanlarda yurt dışı eği-
tim bir zorunluluktu. Modern-
leşmenin yerel koşullarda üretil-
mesi için yurt dışı eğitime başvu-
rulurken yurt dışı eğitimin dışa 
bağımlılığı tetikleyen bir etken 
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haline gelmesi Türk modernleş-
mesinin günümüze kadar devam 
eden kısır döngüsü olarak kay-
dedilmeli. Meşrutiyet dönemin-
den itibaren ise yurt dışı eğiti-
me yönelik bu kaygıların devlet 
düzeyinde ifade edildiğine rast-
lamıyoruz. 

Meşrutiyet Döneminin Entelektüel 
Yazın Dünyası

Yurt dışına gönderilen öğren-
cilerin Osmanlı Devleti’nin çö-
küşü sürecinde bulundukları ko-
numlar üzerine neler söylemek 
istersiniz? Abartılı yorumlar mı 
okuduklarımız, yoksa azını mı 
biliyoruz?  Bu öğrencilerin İtti-
hat ve Terakki içinde tuttukları 
yer sanıldığından daha mı az be-
lirleyici olmuştur?

Yurt dışı eğitimlilerin İtti-
hat ve Terakki içindeki rolü, be-
lirttiğiniz gibi abartılan ve yan-
lış bilinen bir mesele. Gerçekte 
Jön Türkler ve İttihat ve Terak-
ki kadrolarının Osmanlı modern 
okullarında ve özellikle Tıbbiye 
ve Harbiye’de eğitim alanlardan 
oluştuklarını görüyoruz. Yurt 
dışı eğitimliler bu tür siyasi ve 
ideolojik faaliyetlerden daha çok 
entelektüel oluşumlar içinde et-
kililer. Bu gerçek, yurt dışı eği-
timli ve Osmanlı modern okulla-
rında eğitim alanların tipolojile-
rinin resmedilmesiyle ortaya çı-
kıyor. Meşrutiyet döneminin en-
telektüel yazın dünyasında te-
barüz eden isimlerine odaklan-
dığımızda bunların en çok yurt 
dışı eğitimlilerden ve Mülkiye-
lilerden oluştuğunu görüyoruz. 
Osmanlı modern okullarında ve 
özellikle Tıbbiye ve Harbiye’de 
eğitim alanların siyasi ve ideolo-
jik faaliyetlerde, yurt dışı eğitim-
lilerin ise entelektüel uğraşlarda 

yoğunlaşmasının sebebi, bu öğ-
rencilerin Avrupa’nın toplum-
sallığının parçası olan okullarda 
eğitim alırken Osmanlı’nın ideo-
lojik habitusundan uzak kalışla-
rıyla ilgilidir. “Devleti kurtarma-
ları” ve hatta toplumsal alanı dö-
nüştürmeleri kendilerine öğütle-
nen Osmanlı modern okulların-
da eğitim alanlar, dönemin siyasi 
gündeminde birer aktör olurlar-
ken bu ideolojik habitustan gö-
rece uzak olan yurt dışı eğitimli-
ler daha entelektüel, bilimsel ve 
teknik uğraşların içinde oldular.

Çağı Yakalama Politikası

Yurt dışında tahsil gören öğ-
rencilerin Osmanlı bilim gelene-
ğinden uzak ve devamlı bir şe-
kilde Avrupa bilimsel geleneği-
nin taşıyıcı olmalarının, Osman-
lı bilim geleneğine uygun bir kat-
kıda bulunmalarını engellediğine 
dair bir tespitiniz var. Bunu aça-
bilir misiniz?

Bu sorun, modern bilim ve 
teknolojinin başka bir toplum-
sallığın, Avrupa toplumsallığı-
nın ürünü olmasıyla ilgili. Mo-
dern bilim ve teknik ürünleri, 
Avrupa’nın sosyal ve tarihi ko-
şulları içinde üremiştir. Osman-
lı ise 19. yüzyılda uluslararası 
arenada yaşadığı konum kaybı-
na çözüm olarak bu modern bi-
lim ve teknik ürünleri transfer 
etmek yoluyla çağı yakalama po-
litikasını uygulamaya çalışmış-
tır. Söz konusu transfer politi-
kasının en önemli aracı yurt dışı 
eğitimdir. Transfer yoluyla ge-
len bilginin ve bu bilgiyle haya-
ta geçirilen üretim teamüllerinin 
Osmanlı’nın toplumsal ve kültü-
rel koşulları içinde hayata geçi-
rilmesiyle ortaya çıkan sorunlar 
(irtica, yabancılaşma, ekonomik 
kalkınma, vb.) hâlâ gündemimi-
zi meşgul ediyor.  

Yurt dışı eğitim politikası ha-
yata geçirilirken, en yakın za-
manda, Osmanlı modern okul-
larının modern bilgiyi üretecek 
konuma gelmesiyle bu politika-
ya son verilmesi amaçlanıyordu. 
Ancak bu modern bilginin trans-
feri süreçlerinde ortaya çıkan so-
runlar yurt dışı eğitim uygula-
masının kalıcı hale gelmesiy-
le sonuçlanırken “yerli” bir mo-
dernliğin ve dolayısıyla modern 
bilginin üretilmesinin önünde 
de engel teşkil etti. Bunun pra-
tik sonucu olarak yurt dışı eği-
timlilerin birincil görevleri öğret-
menlik olarak tanımlandı. Bilgiyi 
üretmek yerine modernleşmenin 
ihtiyaç duyduğu kalabalık kad-
roların yetiştirilmesi görevi...

Öğrenciler  ve Kahvehaneler

Öğrencilerin Paris’te takıldı-
ğı “Quartier Latin” mahallesinin 
öğrenciler üzerindeki etkisinden 
söz ediyorsunuz… 

Modernleşmenin yerel 
koşullarda üretilmesi için 
yurt dışı eğitime başvuru-
lurken yurt dışı eğitimin 
dışa bağımlılığı tetikle-
yen bir etken haline gel-
mesi Türk modernleşme-
sinin günümüze kadar 
devam eden kısır dön-
güsü olarak kaydedil-
meli. Meşrutiyet döne-
minden itibaren ise yurt 
dışı eğitime yönelik bu 
kaygıların devlet düze-
yinde ifade edildiğine 
rastlamıyoruz.
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Evet, Quartier Latin, dünya-
nın dört bir yanından öğrenci-
nin, sanatçının, entelektüelin, 
yazarın, bilim adamının buluştu-
ğu mekân. Meşhur kahvehanele-
rinin her birinde bir düşün veya 
sanat ekolünün taraftarları bir 
araya geliyor... Sorbonne Üni-
versitesinin çevresinde konuşla-
nan bu mahalle ve kahvehanele-
ri Osmanlı öğrencilerinin Avru-
pa düşüncesiyle tanışmalarını ve 
aidiyetlikler kurmalarını kolay-
laştırıyor. Öğrenciler bu kahve-
hanelerde oryantalizm gibi siya-
si düşünce ekollerinin temsilci-
lerini bizzat tanıma ve dostluk-
lar kurma imkânı bulurken ede-
biyat ve düşünce ekolleriyle de 
tanıştılar. Diğer taraftan bu ma-
hallenin Avrupa’nın gerçek top-
lumsallıklarından uzak rafine bir 
kültürü temsil etmesi, Osmanlı 
öğrencilerinin “ütopik” bir Avru-
pa düşüncesiyle hemhal olmaları 
sonucunu da doğurdu. 

Cumhuriyet’in kuruluş ide-
olojisini yurt dışına gönderilen 
öğrencilerin yönlendirdiği zihin-
sel dönüşüme bağlamak çok mu 
kolay bir yorum olur?  Sonuçta 
Mustafa Kemal ve Ziya Gökalp 
gibi bazı aktörlerin bir Avrupa 
öğrenciliği tecrübesi yok. Beri ta-
raftan öğrenciler de yekpare de-
ğil. Mesela meşrutiyeti savun-
mak için İslami “şura” ilkesine 
başvurduklarını hatırlatıyorsu-
nuz.

İttihat ve Terakki Cemi-
yetinde olduğu gibi, az-çok 
bu düşünsel mirasa dayanan 
Cumhuriyet’in kurucu kadro-
su da hem sizin de belirttiğiniz 
gibi daha çok Osmanlı okulla-
rında eğitim alanlardan oluşuyor 
hem de bu kadro, İslamcısından 
Batıcısına farklı siyasi hiziplerin 
mensupları olarak vatanı kurtar-

ma ve yeniden inşa etme idea-
li çerçevesinde bir araya geliyor. 
Diğer taraftan Balkan Savaşları 
sonrasında İttihat ve Terakki yö-
netiminde siyasi bir eğilim ola-
rak etkin olmaya başlayan milli-
yetçilik hizbi, Cumhuriyet’te ve 
özellikle 30’lu yıllarda etnik bir 
çizgiye kayarak hâkim ve geçerli 
ideoloji haline geldi. Hans-Lukas 
Kieser, bu Cumhuriyet ideoloji-
sinin İsviçre’de eğitim alan öğ-
rencilerin oluşturduğu diaspo-
ra tarafından şekillendirildiği-
ni savunur. Dönem dönem yurt 
dışı eğitimin Avrupa’nın siya-
si bir manivelası olduğunu da 
göz önünde tutarak bu iddianın 
doğruluk payı olduğunu söyle-
yebilsek de belli bir tarihselliğe 
ve toplumsallığa sahip Osmanlı-
Türkiye’nin bu aşırılıkları za-
manla törpülediğini de belirtme-
liyiz. 

Yurt Dışı Eğitimli Tipoloji

Bununla birlikte yurt dışı eği-
timli tipolojinin Batı düşünce-
siyle doğrudan temas kuran top-
lumsal kesim olarak zihni bir 
netliğe sahip olduğunu da ifade 
etmeliyiz. Bu netlik, onların -ço-
ğunlukla- Avrupa düşünsel kav-
ramlarıyla düşüncelerini oluş-
turmalarını sağlar. Vatanlarının 
çıkarlarını önceleyen örnekle-
rin küçümsenemeyecek miktar-
da olduğunu görsek de  -çoğun-
lukla- Batılılaşma siyasetini sa-
vunduklarını söyleyebiliriz. Di-
ğer taraftan Osmanlı okulların-
da eğitim alanlar, daha eklektik 
bir düşünce yapısına sahip ola-
rak bazen Avrupa düşüncesi-
ne bazen geleneksel düşünceye 
başvurdukları çelişkili örnekler 
oluştursalar da memleket mese-
leleri karşısında daha uyanık ve 
“yerli” bir tavır sergilerler.

Asli Soruların Terk Edilmesi

Mehmed Akif’in “Asım”ının 

tamamlanmamış bir proje oldu-

ğunu söylüyorsunuz. O takdirde 

araya giren yıllara rağmen bu-

gün muhafazakârlaşmayla bir-

likte bu tamamlanmamış proje-

nin hayata geçirilmesi şansından 

söz edilebilir mi? Eğitim sistemi-

mizi bu açıdan değerlendirebilir 

misiniz? Nerede yanılıyoruz aca-

ba?

Asım, Mehmet Akif tarafın-

dan, vatani ve dini değerlerden 

uzaklaşmadan Batılı bilgiyle mü-

cehhez olan Osmanlı-Türk gen-

cinin tasviri olarak üretilmişti. 

Bu genç hem vatanperverdir, va-

tanı için savaşıp canını verebilir 

hem dindardır ve dini vecibele-

rini hamasete kaçmadan yerine 

getirir hem de Avrupa’ya giderek 

pozitivist bilim tahsili görür. Bu 

bağlamda bilim tahsili vatani ve 

dini sorumluluklar çerçevesinde 

tanımlanmaktadır. Zira vatanın 

bağımsızlığı, kalkınması ve dola-

yısıyla dini bir sorumluluk ola-

rak halifeliğin teyit edilmesi için 

bilimsel ve teknolojik kalkınma-

nın gerekliliğine inanılmakta-

dır. Bilim ve teknolojiye yükle-

nen bu “mistik” anlam, kesintiye 

uğramadan devam etti, fakat bu 

muhteva daha seküler bir zemin-

de anlamlandırıldı. Nerede yanı-

lıyoruz? Modern bilginin sekü-

lerleştirici ve rasyonelleştirici et-

kisinin hesaba katılamaması diye 

cevaplayabiliriz bu soruyu. Bu 

süreç devam ediyor. Bugün yüz 

yıl öncesine göre modern bilgi 

daha çok eleştiriliyor. Ancak ya-

şanan süreç, eleştiri zeminini de 

kaydırdı ve postmodern eleşti-

ri biçimi, asli soruların yerini al-

maya başladı.
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Modern ürün/sonuçla-
rın Avrupa’dan transferiyle 
Osmanlı’nın askeri, iktisadi ve 
dolayısıyla siyasi olarak güçlen-
mesi amaçlanıyordu. Ancak gide-
rek düşünce dünyasında etkili ol-
maya başlıyor...

Evet. Bu modernleşmenin 
beklenmeyen sonuçlarından. 
Tanzimat döneminden Meşruti-
yet dönemine doğru modernleş-
menin alanının teknik alanla sı-
nırlı kalmasından zihni dönüşü-
mün de gerekli olduğu kanaatine 
doğru bir evrilme yaşandı. Meş-
rutiyet dönemine gelindiğinde 
özellikle batılılaşmacı ideolojik 
kanattan olanlar modernleşme-
yi besleyen Aydınlanma felsefesi 
benimsenmeden, modernleşme-
nin düşünsel kaynaklarıyla zih-
ni bir dönüşüm yaşanmadan ül-
kenin kalkınamayacağını savun-
maya başladılar. Tanzimat döne-
minde devlet yönetimi tarafın-
dan dillendirilen “muhafazakâr” 
endişeler Meşrutiyet dönemin-
de bir ideolojik eğilim olarak 
şekillenen İslamcılık tarafın-
dan ifade edildi. Bu doğrultuda 
Avrupa’ya giden öğrencilerin II. 
Abdülhamit’in savunduğu gibi 
kısa sürede eğitimlerini tamam-
layarak dönmeleri ve dolayısıyla 
Avrupa’nın toplumsallığına faz-
la alışmadan sadece bilimsel ge-
lişmelerinin taşınması gerekti-
ği savunuldu. İttihat ve Terakki 

yönetimi ise Avrupa’da eğitime 
farklı bir anlam yüklüyordu ve 
sadece teknik değil sosyal bilgi-
nin de eğitimini teşvik ediyordu. 
Bu sebeple Meşrutiyet dönemin-
de sosyal bilimler alanında yurt 
dışına azımsanamayacak miktar-
da öğrenci gönderildi.

Modernleşmenin 
Homojenleştirici Etkisi

“Batılı paradigmanın bütün 
yönleriyle kabul edildiğini söy-
lemek mümkün olmasa da gele-
neksel olanın etkin olduğu top-
lumsallıklara sahip kişilerin 
kendi düşünceleriyle Batılı olanı 
sentezlemeye çalıştıkları yeni bir 
paradigmanın doğmaya başladı-
ğı söylenebilir” diyorsunuz so-
nuç bölümünde. Bu paradigma-
nın şimdiki zamanlara da uza-
yan bir belirleyici olduğu söyle-
nebilir mi?

Tabii. Türk modernleşmenin 
sosyolojisini yapmak, iki yön-
lü bakmayı gerekli kılıyor. Mo-
dernleşme sürecinin sekülerleş-
tirici, geleneksel olanı dönüştü-
rücü ve insani değerler açısından 
yozlaştırıcı olduğu düşünülen 
tarafları elbette eleştirilmelidir. 
Diğer taraftan Batı-dışı ve Müs-
lüman toplum/lar olarak özgün-
lüklerimizi de tespit etmeliyiz. 
Müslüman toplumların modern-
leşme deneyimleri, ne Japonya 
ve Çin gibi Doğulu toplumların-

kine benziyor ne de Avrupalıla-
rınkine... Modernleşmenin ho-
mojenleştirici, tektipleştirici et-
kisinin yanı sıra bu toplumlar 
kendi özgün rasyonaliteleri çer-
çevesinde farklı deneyimler de 
yaşamaktadırlar. Bu özgünlükle-
rin tasvirinin çelişkilerin, başarı-
sızlıkların belirlenmesinde ve bir 
yol haritası çıkarılmasında elzem 
olduğu kanaatindeyim.  

Avrupa’ya gönderilen öğren-
ciler arasında meydana gelen ya-
bancılaşmayı Şinasi örneği üze-
rinden inceliyorsunuz. Şinasi bir 
istisna mıdır?  

Şinasi dönemi itibarıyla bir 
istisna. Bu bağlamda “erken mo-
dern” sayılabilir. Zira daha Tan-
zimat döneminde modernleş-
menin fikri kaynaklarına eğilen 
ve Aydınlanma felsefesi doğrul-
tusunda Osmanlı’da fikri dönü-
şümü savunan bir düşünür. Os-
manlı kamuoyuna baktığımızda 
bu netlikte Batılılaşma savunu-
sunun ancak Meşrutiyet döne-
minde ortaya çıktığını görüyo-
ruz. Bu bağlamda Şinasi’nin Batı 
düşüncesi yönünde sahip oldu-
ğu netlik –genellikle- yurt dışı 
eğitimli tipolojisinin bir özelliği. 
Örneğin Şinasi’yle aynı dönem-
de yaşamış ve düşünce dünya-
sında etkili olmuş bir isim ola-
rak Namık Kemal daha eklektik 
bir düşünce yapısına sahip biri-
dir. Ele aldığı konuyu bazen Batı 
düşüncesinden bir teoriyle te-
mellendirirken bazen İslam dü-
şüncesine başvurur. Bu durum, 
çoğunlukla çelişkili bir fikri ya-
pılanmayı işaret eder. Bununla 
birlikte bu çelişkili düşünce ya-
pısıyla Namık Kemal, Şinasi’nin 
aksine, yerli meseleler karşısın-
da daha uyanık olmuş ve basın 
dünyasında “milli” değerleri sa-
vunucu bir dil kullanmıştır. 
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N ecmettin Erbakan, Türkiye siyasi tarihine hem 
bir devlet adamı hem de bir toplumsal hareke-

tin önderi olarak damgasını vurmuştur. Bu yönüy-
le akademik ve güncel değerlendirmelere bir-
çok farklı vesilelerle konu oldu. Bunlardan birisi 
Konya’nın ev sahipliğinde 28-30 Ekim 2016 tarih-
leri arasında düzenlenen Doğumunun 90. Yılında 
Necmettin Erbakan Sempozyumudur. Program 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi ve Selçuklu Belediyesi iş birliği ile 
düzenlenmiştir.

Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan 
Sempozyumu’nda 17 farklı üniversiteden, 31 fark-
lı tebliğ sunuldu. Sempozyum sekiz oturumda ger-
çekleştirildi. Sempozyuma çeşitli üniversitelerden 
akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve fark-
lı üniversitelerde eğitim gören lisans ve lisansüstü 
öğrencilerin yanı sıra farklı meslek gruplarından 
birçok dinleyici katıldı.

Sempozyumun açılış konuşması Düzenleme 
Kurulu Başkanı Doç. Dr Mahmut Hakkı Akın 
tarafından gerçekleştirildi.  Akın konuşmasına 
Sempozyumun bir anma ve anlama programı 
olduğunun altını çizerek, sempozyum programı-
nın Erbakan’ı akademik açıdan değerlendirmeyi 
amaçladığını ifade etti. Sözlerine Türkiye siyaseti 
açısından Necmettin Erbakan’ın öneminden bah-
sederek devam eden Akın son olarak programın 
hazırlık aşamaları hakkında bilgilendirme yaptı. 

Millilik Kavramının Anlamları, Gelenek ve Siyaset

Sempozyumun ilk oturumu Milli Görüş’ün 
Temel Karakteristiği adını taşımaktaydı. Bu otu-
rumda toplam dört konuşmacı sunumlarını ger-
çekleştirdi. Başkanlığını Ertan Özensel’ in yürüt-
tüğü oturumun ilk konuşmacı Prof. Dr. Mustafa 
Aydın’dı. Erbakan hareketine ve bu hareketin mil-
lilik söylemine değinen Aydın, milli kavramının 
modern devletin inşa edilip çerçevelendiği bir 
araç olarak kullanıldığını belirtti. Millilik kavra-
mının Türkiye’deki seyrine ve Milli Görüş hare-
keti içindeki kullanımına değinen Aydın, sunu-
munu boyunca Erbakan hareketinde millilik kav-
ramının ne anlam taşıdığı sorusu üzerine odak-
landı. Aydın’a göre Milli Görüş hareketi içerisin-
de kavram maneviyatçı, sağduyulu, nefsini terbi-
ye eden ve yerlilik anlamlarını ihtiva etmektedir. 
Bu kavramdaki yerlilik vurgusu 70’li yılların ikin-
ci yarısıyla birlikte değişime uğramıştır ve böyle-
likle milli görüş düşüncesinden epeyce uzaklaş-
mıştır. Yani vurgu İslâmcı bir çizgiye yaklaşmış-
tır. Aydın’a göre millilikten bu kopma olumsuz 
bir anlamda kullanılmamaktadır. Aynı oturum-
da Türkiye Siyasi Tarihinde Necmettin Erbakan ve 
Mili Görüş Hareketinin Konumu adlı sunumu ger-
çekleştiren Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Türkiye 
siyasi tarihinde iki farklı ana damar olduğunu ifade 
etmiştir. Bunlar CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ve 
DP (Demokrat Parti) dir. Diğer partilerin bu ana 
damarlar üzerinden şekillendiğini belirten Akın,  
siyasi tarihimizin Erbakan öncesi ve Erbakan son-
rası olarak değerlendirilebileceği tespitinde bulun-
muştur. Çünkü ona göre Milli Görüş, sadece reak-
siyoner bir hareket değildir. Aynı zamanda bir tezi 
olan harekettir.  Oturumun bir diğer ilgi çekici 
sunumu, tekke-siyaset ilişkisini temele almaktay-
dı. Bu konuyu sunan Prof. Bilal Kemikli, Erbakan 

Numan YILDIZ

Doğumunun 90. Yılında
Necmettin Erbakan Sempozyumu  
Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumu, Türkiye siyasi ve toplumsal tarihi 
içinde önemli bir noktada duran Milli Görüş hareketi ve onun liderini anlamak açısından, oldukça 
önemli bir çalışmadır. Sempozyumun önemini artıran bir diğer husus da programın sadece 
anma programı değil aynı zaman anlama programı olmasıdır. Bu husus programın temel iddiasıdır.
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ve Mehmet Zahid Kotku ilişkisinden bahsede-
rek, Zahid Kotku’ nun Erbakan’ın fikri arka pla-
nın oluşmasında çok önemli bir yere sahip olduğu-
nu ifade etti. Oturumun son sunumunu Necmettin 
Erbakan ve Çağdaş İslâm Düşüncesindeki Yeri baş-
lıklı tebliğiyle Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Macit 
gerçekleştirdi. Ona göre hareketin çağdaş İslâm 
düşüncesine katkısı “milli görüş” mefhumudur. 
Milli görüş Erbakan’a göre herhangi bir siyasi hare-
ket değildir. Bilakis maneviyatçı, hakkı üstün tutan 
nefis terbiyesini esas alan ve günümüz şartlarını 
göz önünde bulunduran bir yorumlama biçimidir. 
Macit’e göre Milli Görüş hareketi, geleneği sahip-
lenme eğilimindedir. Islahatçıların aksine gelenek-
sel İslâm ile modern İslâm kurumlarının uzlaşma-
sına dair bir fikriyata sahiptir. Bu sebeple ona göre 
Milli Görüş hareketi gelenekle barışık ve geleneğin 
imkânlarını değerlendiren bir harekettir.

Türkiye Siyaseti ve Milli Görüş konulu ikinci 
oturumda, Devlet toplum ilişkilerinde milli görüş 
ve son günlerin tartışılan konularından birisi olan 
“devleti ele geçirmek” söylemi üzerinde duruldu. 
Milli görüş düşüncesinin neden devleti ele geçire-
meye namzet olmadığı üzerine tartışmalar yürütül-
dü. Milli görüşün bir cemaatleşme gerçekleştirme-
diği ifade edilirken, kendisini gizlemek ve devleti 
ele geçirmek fikrine sahip olmadığı aksine kendisi-
ni açık açık ortaya koyan bir hareket olduğu belir-
tildi. Bu bağlamda şeffaf söyleminin milli görüşün 
kendisini diğer İslâmi gruplardan ayıran en önem-
li özelliği olduğu ifade edildi. Oturumun ilgi çekici 
konulardan bir tanesi de milli görüşün Türkiye’de 
devlet-toplum gerilimini azaltmada nasıl bir görev 
üstlendiği hususundaydı. Bu oturumda ortaya 
çıkan genel yargıya göre Türkiye’de kronikleşmiş 
devlet-toplum geriliminin başlıca nedenleri ara-
sında ekonomi, siyaset, etnisite, bürokrasi ve dev-
letin baskı aygıtları olmuştur. Bu noktada milli 
Görüş hareketinin geliştirdiği alternatif düşünce ve 

politikalar, devlet-toplum iliş-
kisini olumlu yönde etkilemiş 
ve bu ilişkinin farklı bir evre-
ye girmesine zemin hazırla-
mıştır. Oturumun tartışmalı ve 
ilgi çekici tebliğlerinden biri-
si, Öner Buçukcu’ nun MNP 
(Milli Nizam Partisi) ve TİP’in 
(Türkiye İşçi Partisi) milliyet-
çiliğe yaklaşımlarının aynılı-
ğı üzerine yaptığı çalışmasıdır. 
Buçukçu çalışmasında MNP ve 
TİP’in milliyetçiliğe bakışının 
aynı düzlemde değerlendirile-
bileceğini belirterek milliyetçiliğin sadece etnisi-
te üzerinden okunmasının yanlış olacağını iddia 
etti. İki partinin programlarından örnekler vere-
rek, partilerin millilik kavramını ele alışlarındaki 
benzerliklere işaret etti. Bu noktada birçok açıdan 
millilik kavramının ele alınışı benzer olsa da par-
tilerin temel kurucu ilkeleri göz önüne alındığın-
da millilik kavramına yükledikleri anlamın farklı-
laşabileceği de katılımcılar tarafından ifade edildi. 

İktisadi Sistem, İslâmcılık ve 28 Şubat 
Başkanlığını Zekeriya Mızırak’ın yaptığı üçün-

cü oturumda iktisadi sistem ve adil düzen fikri 
tartışmaya açıldı. Erbakan’ın faiz ile mücadelesi-
nin ve alternatif sistem önerilerinin ele alındığı bu 
oturumda, Gümüş Motor Fabrikası örneği üze-
rinden Milli Görüş’ün ekonomi modeli üzerine 
konuşmalar yapıldı. Sunumlardaki yaklaşımı göz 
önüne aldığımızda Erbakan hem faizsiz yapılan-
mayı hem de milli sanayi fikrini kâr ortaklığı pren-
sibine dayanarak kurgulamıştır. Nitekim MSP’nin 
koalisyon ortağı olduğu dönemlerde Erbakan’ın 
bu tür bir ekonomi sistemini yerleştirmeye dair 
mücadelelerini görmek mümkündür. Yine milli 
görüş hareketinin kendine özgü ekonomik sistem 

Erbakan hareketine ve bu hareketin millilik söylemine değinen Aydın, milli kavramı-
nın modern devletin inşa edilip çerçevelendiği bir araç olarak kullanıldığını belirtti. 
Millilik kavramının Türkiye’deki seyrine ve Milli Görüş hareketi içindeki kullanımı-
na değinen Aydın, sunumunu boyunca Erbakan hareketinde millilik kavramının ne 
anlam taşıdığı sorusu üzerine odaklandı. Aydın’a göre Milli Görüş hareketi içerisin-
de kavram maneviyatçı, sağduyulu, nefsini terbiye eden ve yerlilik anlamlarını ihti-
va etmektedir. Bu kavramdaki yerlilik vurgusu 70’li yılların ikinci yarısıyla birlik-
te değişime uğramıştır ve böylelikle milli görüş düşüncesinden epeyce uzaklaşmıştır. 
Yani vurgu İslâmcı bir çizgiye yaklaşmıştır.
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olarak geliştirdiği adil düzen fikrinin İslâmi sınır-
lar içinde kalması, iktisadi gelişmeye zemin oluş-
turması bakımından İslâm coğrafyalarındaki eko-
nomik sistem kısırlığını giderecek nitelikte oldu-
ğu ifade edildi. Sözü edilen adil ekonomik düzen 
esaslarının uygulanabilirliğini test etmek için Refah 
Yol hükümeti önemli bir imkân olduğu, fakat 28 
Şubat sürecinde bu imkanın ortadan kaldırıldığı 
ifade edildi.

Dördüncü oturumda dünya siyaseti ve milli 
görüş konulu tebliğler sunuldu. Tebliğlere göre 
Erbakan’ın en büyük gayesi, Türkiye öncülüğünde 
İslâm birliğini tesis etmekti. O, AB, ABD, NATO vb. 
oluşumlarının karşısında dünya Müslümanlarının 
tek bir çatı altında birleşmesini, bir siyaset olarak 
benimsemişti. Onun kurmuş olduğu siyasi partiler 
ve öncüsü olduğu diğer oluşumların ana gayesi bu 
doğrultudadır. Erbakan’ın belirttiği İslâm NATO’su 
İslâm ortak pazarı, İslâm ortak para birimi, İslâm 
kültür işbirliği teşkilatının da ilk basamakları-
nı teşkil edecek nitelikte olduğu tespiti oturumun 
öne çıkan yönünü oluşturmuştur.

Beşinci oturumda Milli Görüş ve İslâmcılık adlı 
sunum yapıldı. Bu bağlamda İslâmi olan ve olma-
yan, modernlik, radikallik ve sekülerlik gibi kav-
ramlar üzerinden zihni bölünmüşlük irdelenerek 
Türkiye’de İslâmcıların milli görüş eleştirilerine 
yer verildi. Necmettin Erbakan ve onunla özdeşle-
şen milli görüş hareketi 1960-70’ li yıllarda İslâmcı 
olarak anılan çevrelerce eleştirildiği bilinmekte-
dir. Nurettin Topçu, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç 
gibi isimlerce yapılan bu eleştirilerden önemli 
bir kısmının sistematik olmaktan ziyade hissi ve 
dönem dönem farklılaşmış olduğu söylenebilir. 
Hatta 1990’lı yıllarla birlikte bu anlayışın sürdürü-
cülerinde bir kırılma meydana geldiği görülmek-
tedir. Bu oturumda özellikle Ercümend Özkan’ın 
milli görüş hareketini ve partilerini ele alış şekli 
üzerinden bu eleştiriler analiz edilmeye çalışıldı. 
Altıncı oturumda milli görüşün siyasal iletişimi 
adlı sunum gerçekleştirildi. Necmettin Erbakan’ın 
renkli kişiliği, evrensel projeleri, çok yönlü zekâsı, 
etkili iletişim kabiliyeti, fotoğraf ve videolarla izle-
yicilere taktim edildi. Yine aynı oturumda bir sos-
yal hareket olarak Milli Görüş kavramı üzerinde 
durularak, Milli Görüş hareketinin sadece siyasi ya 
da sivil toplum hareketi olarak algılamanın yanlış-
lığı belirtildi. Milli Görüş hareketinin sosyal hare-
ketler bağlamında etraflı bir şekilde değerlendiri-
lerek analiz edilmesi gerekliliği üzerine duruldu.

Başkanlığını Ali Rıza Abay’ın yaptığı yedinci 

oturumda 28 Şubat Postmodern Darbesi Ve Milli 
Görüş sunumu yapıldı. Doç. Dr. Mehmet Birekul, 
Devrim Arabaları filmi üzerinden Erbakan hare-
ketinin yok sayılışının analizini yaparak, özellik-
le 28 Şubat süreci ile birlikte siyasal, sosyal ve 
bilimsel olarak Erbakan hareketine dair yok sayı-
lış sürecinin başladığını belirti. Aynı oturumda 
Milli Görüşün Belediyecilik Anlayışı sunumunu 
Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi örneği üze-
rinden anlattı. Bu çalışmada örnek olarak Çorum 
Belediyesi’nin tercih edilmesinin nedeni,  dönemin 
belediye başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un milli görüş 
hareketinin adil düzen teorisyenlerinden birisi ola-
rak kabul görmesiydi.

Sekizinci ve son bölümde Mühendis Ve Sanayici, 
Siyaset Öncesi Erbakan oturumu yapıldı. Bu otu-
rumda Erbakan’ın Gümüş Motor ve sanayileş-
me fikri üzerinden analizler gerçekleştirildi. Sedat 
Özgür’e göre, Necmettin Erbakan’ın zihinlerde 
siyasetçi olarak yer almasına karşın onun siyaset 
öncesi yaşamı bir akademisyen olarak ele alınma-
lı ve bu perspektiften değerlendirilmelidir. Onun 
siyasetçi kimliğinin baskınlığı aslında akademik 
çalışmalarının neticelerinin layıkıyla görülmesine 
engel olduğu ifade edildi.

Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan 
Sempozyumu, Türkiye siyasi ve toplumsal tarihi 
içinde önemli bir noktada duran Milli Görüş hare-
keti ve onun liderini anlamak açısından, olduk-
ça önemli bir çalışmadır. Sempozyumun önemi-
ni artıran bir diğer husus da programın sadece 
anma programı değil aynı zaman anlama progra-
mı olmasıdır. Bu husus programın temel iddiasıdır. 
Gerçekleştirilen sunumlara ve sempozyumun nite-
liğine baktığımızda iddia edilen amaca ulaşıldığını 
söylemek mümkündür. Program her ne kadar bir 
siyasal hareketin liderini konu almış olsa da yapı-
lan sunumlar Erbakan’ın fikriyatı, ekonomi, anla-
yışını 28 Şubat sürecini ve Milli Görüş mefhumu-
nu anlamaya yönelik olmuştur. Fakat ifade etmek 
gerekir ki Milli Görüş ve Erbakan hareketinin 
Konya ile ilişkisine dair bir sunumun ya da tartış-
manın eksikliği hissedilmiştir. Gelenekselleşmesi 
hedeflenen sempozyum programı, akademi cami-
ası açısından, bir siyasetçinin bütün yönleri ile ele 
alınması ve değerlendirmesi hasebiyle oldukça 
özgün bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte siya-
set adamlarının akademi kültürünün içinde değer-
lendirmesine imkân sağlaması açısından, gelecek-
te düzenlenecek sempozyumlara model teşkil etme 
özelliğindedir.



77

 Umran • Aralık 2016

  TURABİ’NİN MUHASEBE ÇAĞRISI VE YENİLENME SORUNU 

Erkam KUŞÇU 

İ slâmcılık külliyatının alfabesini 

oluşturan çeviri eserlerin yeni 

basımları gerçekleştiriyor ilerle-

yen yıllarda da bu eserlere olan 

ilgiye göre gerçekleştirilmeye de-

vam edilecek. Birçok eser, önem-

li mütefekkir isimler bu yayınlar-

la kitlesel bir hareketin tohumla-

rını attılar veyahut yeni bir so-

luk ve arayış imkânı sundular. 

İslâmcı yazarlar, Türkiye’de ön-

celeri döneminin imkânlarının 

da ötesinde okundu ve birçok 

ders halkasında bu eserler say-

fa sayfa incelendi. Benim de ço-

cukluğumda dâhil olduğum bu 

derslerde favori tefsirler; Mu-

hammed Esed’in Kur’ân Mesajı, 

Mevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’ân’ı 

ve tabii ki Kutub’un Fizılâl adlı 

tefsiriydi. 

Tabii ki ilerleyen dönem-

lerde, İslâmcı yazarların eserle-

ri üzerine eleştiri ve tetkik ya-

pan birçok eserde yayınlandı. Bu 

noktada İbrahim Ebu Rabi’nin 

İslâmi Hareketin Entelektüel Kö-

kenleri eseri zikredilebilir. Bir de 

Nedvi’nin Mevdudi’ye yönelik 

yazdığı İslâm’ın Siyasal Yorumu 

isimli eseri. Bizim ise yakından 

incelemek istediğimiz çalışmalar 

geçtiğimiz aylarda rahmetli olan 

âlim, mütefekkir bir yazara ait. 

Hasan Turabi’nin iki eseri; İslâmi 

Düşüncenin İhyası ile Özeleştiri 

ve Yenilenme Sorumluluğu, Ekin 

Yayınları tarafından geçtiğimiz 

ay okuyucuyla uzun bir aradan 

sonra tekrar buluştular. 

Muhasebe Bir Gereklilik midir?

Başlıkta geçen bu soru tuzak 

bir soru zira seneler önce İbn  

Haldun’un yaptığı tespite göre 

her şey doğuyor, büyüyor ve ölü-

yor. O vakit bir devlete, hareke-

te veya düşünceye bir takım yeni 

aksiyonlar gerekiyor ki tazeliği-

ni ve heyecanını koruyabilsin. 

Eğer ki bu yapılmazsa devrimle-

rin çok büyük hezimetle sonuç-

lanan örnekliği tarihsel bir va-

kıa olarak karşımızda. Rusya’da, 

Küba’da veya İran’da bugünden 

baktığımızda devrimden sonraki 

sürecin öncekine göre kazanım-

larının ne olduğunu söylemek 

zor. Demek ki önemli olan kad-

rolar yetiştirerek, bir ekolü canlı 

kılacak ilkeler doğrultusunda ye-

şertme çabasıdır. Aslında tam da 

bu bağlamda Sudanlı âlim, mü-

tefekkir Turabi’nin çağrısı ince-

lenmeye değer. Çünkü Turabi de 

kendi yaşamı boyunca devrime 

ve darbeye tanıklık etmiş bir zat. 

Bu noktada Sudan İslâm Proje-

si eseri okunabilir. Ancak bizim 

yoğunlaşmak istediğimiz konu 

az evvel bahsettiğimiz yenilenme 

ve heyecanını diri tutma nokta-

sında bir hareketin en önemli si-

lahı olan özeleştiri veyahut daha 

bizim anlam dünyamıza hitap 

eden şekliyle muhasebe sorum-

luluğudur. 

Özeleştiri ve Yenilenme So-

rumluluğu eseri, önce meselenin 

tarihsel bağlamını incelemekte-

dir. Yani özellikle fıkıh ve içtihat 

Turabi’nin
Muhasebe Çağrısı ve 
Yenilenme Sorunu
Hasan Turabi, tarihsel olarak İslâm fıkhının aşamalarını ve metotlarını 
izah ederken bugünkü gelinen noktanın dini pratiğimizle ne kadar çelişkili 
olduğuna değiniyor.  İslâm toplumunun siyasetten, ekonomiye, kültüre 
kadar bu aşamaları tecrübe ettiğini ancak en son modern kuşatma sürecinde 
birçok iç musibetin de etkisiyle İslâm’ın savunmasız kaldığını vurguluyor.
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gibi konularda Müslümanlar ne-

reden nereye gelmişlerdir. Konu-

yu peygamberim nasıl ele aldı-

ğından örneklerle izaha başlayan 

yazarımız, meseleyi modern dö-

nem sonrası içinde de bir tartış-

ma unsuru olarak detaylı bir şe-

kilde değerlendirmektedir. As-

lında İslâmcı birikim açısından 

çok değerli olan bu çaba yete-

rince incelemeye tatbik edilmiş 

midir bilinmez. Ancak konunun 

özü aslında çok önemli bir yere 

gitmektedir ve birçok İslâmcı ya-

zarın en çok uğraştığı bağlam 

burasıdır. Biz bu hale nasıl düş-

tük? 

İslâm coğrafyasının fark-

lı beldelerinden birçok düşünü-

rün cevap bulmaya çalıştığı bu 

soru aslında düşünürlerin bü-

tün coğrafyamızın meselelerine 

ne kadar vakıf olduklarına bağlı 

olarak birtakım eksikler içerisin-

de geliştirdikleri bir cevap bulma 

süreci oldu. Aslında incelemek 

istediğimiz bu eserin en önem-

li özelliği burada yatıyor. Turabi, 

meselenin özünden yola çıka-

rak bütün Müslümanların prob-

lemine belirli kavramlar üzerin-

den yoğunlaşıyor. Sekülarizm, 

laiklik meselesi üzerinden daha 

siyasi; gelenek, yenilik kavram-

ların üzerinden dini bir çerçeve 

kurarak meseleyi bütün coğraf-

yamıza teşmil etmeyi başarıyor. 

Nasıl geri kaldık sorusuna daha 

doğrusal ve eleştirel bir mahiyet-

te dış musibetlerin yanında as-

lında bizlerin iç musibetlerinin 

bunu sağladığını dile getiriyor. 

Malik Bin Nebi’nin bilindik tezi 

özellikle Afrika ve Kuzey Afrika-

lı düşünürler için vakıayla ilişki-

si bakımından tasavvuf ve batı-

ni hareketlerin yol açtıkları bazı 

dini inanış biçimlerinin sorunlu 

olmakla birlikte -Sudan’da özel-

likle Mehdilik hareketinin tesi-

ri düşünülebilir- yazarımız tara-

fından eleştirinin mutedil bir hat 

üzerine yerleştirildiğini söyle-

mek mümkün. Aslında usul me-

selesi meselenin kendisi kadar 

önemli zira eleştiride ölçüsüzlük 

tıpkı eleştirisizlik kadar birçok 

problemin temelini teşkil ediyor. 

Hasan Turabi, tarihsel ola-

rak İslâm fıkhının aşamalarını ve 

metotlarını izah ederken bugün-

kü gelinen noktanın dini pratiği-

mizle ne kadar çelişkili olduğu-

na değiniyor. Zira Kur’ân’ın insa-

nı akli yorumlamalara teşvik et-

tiğini bu bağlamda onlarca ayet 

bulunduğunu izah ederek İslâm 

toplumunun siyasetten, eko-

nomiye, kültüre kadar bu aşa-

maları tecrübe ettiğini ancak en 

son modern kuşatma sürecinde 

birçok iç musibetinde etkisiyle 

İslâm’ın savunmasız kaldığını ve 

yenildiğini vurguluyor. Peki, bu 

modern kuşatmaya nasıl cevap 

verilmelidir? Bu her şeyimi ken-

di düşünsel varlığına göre yo-

rumlayan ve bizi sakat bırakan 

çemberi nasıl kıracağızdır? 

Yeni Bir Bilinçlenme ve 
Öze Dönüş Söylemi

Batının topyekûn saldırısı 

karşısında zaten savunma gücü 

epeyce kırılmış olan İslâm coğ-

rafyası cevap üretme babında 

çokta üretken olamadı. Ancak 

tam olarak Müslüman halklara 

nüfuz edemese de bir yenilenme 

ve harekete geçme çağrısı olarak 

İslâmi hareketler düşünsel ve ey-

lemsel tepkilerde bulundular. 

Netice itibariyle son dönemde 

ki Ortadoğu İntifada süreçleriyle 

de yeni bir aşama yaşanmış oldu. 

Bundan öncede İslâmi hareketle-

rin birtakım tecrübeleri olmuş-

tu. Batının, Hıristiyanlığı 

yenilgiye uğratıp bilim-

sel ve pozitivist ilkelere 

göre hayatı tanzimi Müs-

lüman coğrafyayı da etki-

ledi. Öyleyse toplumla-

rı tahrif edilmiş dini an-

layıştan tekrardan öze dö-

nüşe ve ıslaha yönlendire-

cek bir çaba içerisine girilme-

liydi. Hasan Turabi’nin de içe-

risinde bulunduğu ve hatta dü-

şünürlerinden olduğu bu hare-

ket şöyle bir yol izlemelidir:  

İslâmi hareketin, tüm ha-

yatı apaçık ilkeler üzerin-Hasan Turabi
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de yeniden kurması için imanı 

yenilemesi kaçınılmazdır. Şer’i 

ahkâmın yol göstericiliğinde 

tüm hayatın yeniden düzenlen-

mesi için fıkhın yenilenmesi bir 

gerekliliktir. Geleneksel şekilci-

liği, grupçuluğu ve particiliği bir 

kenara bırakıp İslâm ümmetinin 

yeniden yapılandırmak zorun-

ludur. Cihad ruhu yenilenmeli-

dir. Islahın gerçekleşmesi, di-

nin egemen olması ve dini haya-

tın güvencede olması için tevek-

kül duygusu aşılanmalıdır.  Ha-

yatı dinsel ve dünyevi bir uyanı-

şa yöneltmek zorundayız. İslâm’ı 

yaymalı, insanlığı korumalı-

yız. Allah’ın rızası ve ahiret se-

vabını kazanmak için O’nun ka-

tında ödülü hak etmeliyiz. Bana 

öyle geliyor ki, evrensel çapta bir 

halk uyanışı için, İslâmi hareke-

tin varlığı bir zorunluluktur. 

Bütüncül bir çabanın ancak 

bu yol izlenerek başarılabilece-

ğini anlaşılır bir tarzla izah eden 

yazarımız, bir iddia sahibi olmak 

için düşünsel bir derinliği ve ey-

lemsel tecrübeye sahip olmanın 

gerekliliğinin farkındadır. Aslın-

da Turabi gibi düşünürlerin or-

tak özelliği düşünceleri ve ha-

yatları arasındaki çelişmezliktir. 

Bizce bu bir insan ve Müslüman 

için en önemli vasıflardan biri-

sidir. Kendisi Sudan’daki dev-

rim ve daha sonraki ayrışma sü-

reçlerinde hiçbir zaman pasif ve 

umarsız bir tavra düşmemiş her 

zaman doğru bildiğini söylemek-

ten geri durmamıştır. Bunu da 

fikri gelişmesini daha katman-

lı ve vurgu yaptığı ilkelere bağ-

lılığı ile kanıtlamıştır. İslâmcılık 

düşüncesinin basit ve özcü çağ-

rısı aslında en büyük avantajı-

dır. Seyyid Kutub, Mevdudi, Ali-

ya İzzetbegoviç ve Hasan Tura-

bi gibi düşünürler bu avantajın 

farkındadır. İnsanlığın kurtulu-

şu ortak ilkelere çağrıda; adalet, 

onur, özgürlük gibi tüm halkla-

rı kuşatan ve bugün ne yazık ki 

kavramsal açıdan içleri boşaltıl-

maya çalışan yoldaki işaretlerde 

gizlidir. Zaten bu kavramlar üze-

rinde oynanan ifsad çabası daha 

önce vurguladığımız gibi bu ya-

zarların en büyük uğraş alanla-

rından birisidir. Dört Terim ki-

tabı, bunun en bariz örneklerin-

den birisidir. 

Bir diğer husus olarak siyasal 

bilinç meselesi de çok önemli bir 

yerde durmaktadır. İslâm üm-

meti üzerinden yapılan bu bilinç 

çağrısı aslında modernleştirme 

projelerin İslâm coğrafyası üze-

rinde siyasal sistemler ve özellik-

le ulus devletler pratiği üzerin-

den inşa edilmeye çalışılan bir 

süreçtir. Müslüman zihinlerin 

bundan yüz yıl önce yabancı ol-

dukları bir takım sınırlar üzerin-

den aslında önlerine yeni bir pa-

radoks inşa edilmiştir. Bunu aş-

manın yolu fedakârlık ve ümmet 

kavramı vurgusu üzerinden ger-

çekleştirilmeye çalışılır.  Bu gün 

İslâm toplumunda, insanlar arası 

birlik alabildiğine zayıflamış du-

rumdadır. Bunun nedeni de haya-

ta “ulusal kimlik” gözüyle bak-

mayı alışkanlık haline getirmiş 

olmalarıdır. Yine Batı, bugün top-

luma bölgesel ayrımları da da-

yatmış bulunmaktadır. Bundan 

önce böyle bir şey bilinmiyordu. 

Fakat İslâmi duyarlılık zayıfla-

yınca bölgecilik duygusu etkinlik 

göstermeye başlar. Bugün bölge-

sel ayrılıklar yerleşik bir durum 

arz etmektedir. Bu yüzden İslâmi 

hareketin İslâm ümmetini birleş-

tirmesi gerekir. Allah’a kulluk su-

nan, Allah’ın yolu üzerinde hare-

ket eden bir ümmetin ırk, vatan, 

ulus veya bölge esasına dayalı 

bölümleri yaşaması mümkün de-

ğildir. 

İslâmcılık birikiminin önem-

li eserlerinin yeniden basılması 

hatta yeni eserlerle desteklenme-

si yeni neslin bu birikime şahit-

lik etmesi açısından çok önem-

li. Son dönemde yayınevlerimi-

zin bu çabalarını görmek umut 

verici ancak yeterliliği tartışmalı. 

Bundan dolayı bu çabaların artı-

rılması bir gereklilik ve vefa bor-

cu olarak üzerimizde bir sorum-

luluk olarak duruyor…

Malik bin Nebi
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Şiirimizde Ortadoğu
Ali Emre

Temmuz Yayınları, İstanbul, 2016

Genel tespit ve yorumların yanı 
sıra, 1950’lerden günümüze 
dek uzanan bir süreçte, çok sa-
yıda şairin bu konudaki tanıklığı 
örnekler eşliğinde gözler önü-
ne seriliyor kitapta. Nâzım Hik-
met, Attila İlhan, II. Yeni şairleri, 
Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Cahit 
Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Arif 
Ay, Cahit Koytak, Metin Önal 
Mengüşoğlu gibi şairlerin yanı 
sıra son dönem şiirine de ağır-
lıklı bir yer veriliyor. Konuya çe-
şitli yönleriyle eğilen daha ön-
ceki çalışmalara dikkat çekme-
yi de ihmal etmeyen Ali Emre; 
Filistin, Mısır, Kuzey Afrika, Af-
ganistan, Gazze, Guantanamo, 
Irak ve Suriye başta olmak üze-
re farklı coğrafya parçalarında-
ki gelişmelere, acı ve sevinçle-
re, yıkımlara ve beklentilere şi-
irin içinden söz alarak değini-
yor. Zaman zaman fotoğrafla-
rın da kullanıldığı kitabın sonun-
da Ortadoğu’nun son yüzyılını 
özetleyen bir tarihçe de var.

Ben Buradan Okuyorum  Tim Parks

Kurmacaya ihtiyacımız var mı? Her kitabı ille de bitirmemiz mi lazım? Yeni mecra ve formatlar oku-
ma deneyimimizi nasıl etkiliyor? Bakış açımızı onaylamak için mi, yoksa sorgulamak için mi okuruz? 
“En büyük” romancılara kim, neye göre karar veriyor? Uluslararasılaşma eserlerin içeriğini nasıl et-
kiliyor? Yazar biyografileri ne işe yarar? Roman yazmak artık bir “iş” haline mi geldi? Tim Parks Ben 
Buradan Okuyorum’da bu sorulara cevap ararken, yıllara yayılan eleştirel okumalarından yararlana-
rak edebiyat ve edebiyatın amacı hakkındaki varsayımlarımızı altüst ediyor. 
Birbirini tamamlayan bu otuz yedi metin “uluslararası” romanın ortaya çıkışıyla “yerel” edebi üslup-
ların nasıl kaybolduğunu, piyasa güçlerinin “ciddi” kurmacayı nasıl şekillendirdiğini, çevirinin hesap-
ta olmayan etkilerini, edebiyat eleştirisi alanındaki sıkıntıları, yazarların hayatları ve eserleri arasın-
daki sorunlu ilişkiyi inceliyor. Parks, zihin açıcı yakın okumalarla ve tekrar tekrar dönüp kendine ba-
karak, yazarların ve okurların bir taraftan yeni küresel sistemin, diğer taraftan bu sistemin alameti-
farikası olan romanın baskısından kaçıp kaçamayacakları üzerine düşünüyor.

Dünyaya Müslümanca Bakmak
Abdurrahman Arslan

Dünyaya Müslümanca Bakmak, yaşadığımız tarihsel sü-
reçte geçerli olduğu varsayılan entelektüel tartışmalara, 
bir dizi soru ve cevap ile katkıda bulunuyor. Dünyadaki 
ve Türkiye’deki gelişmelerin tek boyutlu ele alınışını ra-
dikal bir perspektifle aşındırmayı deneyen yazar, bu ki-
tabında modernlik, liberalizm, muhafazakârlık, İslâmcılık, 
dünyevileşme, ahlak, edep, anlam arayışı, İslâm düşün-
cesi, neoliberalizm, ulus devlet ve daha birçok kavramsal 
aleti kullanarak hâkim entelektüel iktidarların söylemle-
rini tartışarak ilerliyor. Var olan dünya üzerine alternatif 
kavramsallaştırmalar yapmak suretiyle münakaşaya giri-
yor, böylelikle yaşanan krizin çok boyutluluğunu göster-
meyi deniyor.

Cumhuriyet Türkiye’sinde
Bir Mesele Olarak İslâm
İsmail Kara

Şayet Türkiye kurucu ve yaşatıcı bir(icik) unsur olarak din 
ve İslâm’la olan ilişkisini dünyanın yeni şartlarında ve te-
davüle giren yeni kavramlarla bir daha kurmak ve anla-
mak peşinde ise en zıt fikirler dâhil olmak üzere her şey 
ciddiye alınabilir, her tartışmaya katlanılabilir. Yok, eğer 
bütün bu cilalanmış sözler; özgürlük, insan hakları, de-
mokrasi, küreselleşme söylevleri; diyalog, bir arada yaşa-
ma çağrıları her şeyin daha anlaşılmaz ve vasıfsız hale 
gelmesi için yapılan gösteriler, Türkiye’nin ana meselele-
rini geriye iten göz boyamalar ve bunun için körüklenen, 
desteklenen teşebbüsler ise bizimle ne alakaları ve akra-
balıkları olabilir? Varsa eğer derecesi nedir? Belli ki bilgi ve 
yorumlamaya ahlâk, ciddiyet ve aidiyet eşlik etmeli. Bu 
kitapta İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiye’sinin din-İslâm 
merkezli meselelerini ülkemizin kritik dönemlerinden bi-
rinde hayatî meseleler olarak yeniden ele alıyor.

Metis Yayınları, 
2016

Beyan Yayınları, 

İstanbul, 2016

Dergâh Yayınları, 

İstanbul, 2016


