
BİR HAYAT TARZIMIZ VAR MI? 
DİNİN HAYATA MÜDAHALESİ, LAİKLİK TARTIŞMALARI VE BİRLİKTE YAŞAMAK

S on yıllarda hayat tarzı üzerinden, daha çok laiklik odaklı birtakım tartışmaların vuku bulduğunu gö-
rüyoruz. Birbirine katkı veren samimi ve ısrarlı çabalardan ziyade, yanlışta ısrara davet eden tezvi-

rat mahiyetindeydi bu tartışmalar. Kabul etmeliyiz ki bu topraklarda dindarlar laikliği kendi inançlarını 
ve değerlerini hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın özgürce yaşamanın güvencesi olarak görmedi. Bundan 
dolayı laiklik adı altında uygulanan baskı politikalarına yer yer dişini sıkarak, yer yer içlerine atarak 
ama hep sabrederek ve bu belalı hâlden/zulümden selamete çıkmayı Rablerinden isteyerek yaşadılar. 
Haklı olarak AK Parti iktidar olduğu anda bu zulmün sona ermesinden kaynaklanan bir duygu haline 
kapıldılar. Hatta nihayet İslâm’ın bu topraklarda hâlâ geçerli bir değer olduğunu görmekten kaynak-
lanan sevinçlerini gizlemediler. 

Dilimizde bir deyim vardır ‘için şişmesi hali’. Bir kesim var ki, ne yaparlarsa yapsınlar ideolojik olarak 
düşmanlık besledikleri bir iktidardan kurtulamadıklarını, tam tersine Erdoğan ve kitlesinin giderek 
daha da güçlendiğini gördükçe tam bir çaresizlik duygusuna kapılmaktalar. Bu ise tıkanma halini ya 
da için şişmesi halini ortaya çıkarmakta, içlerinde oluşan bu zehirli duygu onları hasta etmekte. Tüm 
bunlar nefretlerini, kinlerini ve öç alma duygularını daha da çoğalmakta ve nefret duydukları bu kitle-
nin uğradığı sıkıntılardan keyf almaktadırlar. Reina saldırısından itibaren yaşam tarzı tartışmaları daha 
da arttı.  Oysa günümüzde yaşam tarzına müdahaleyi sadece siyasi erke hamlederek okuma biçimi 
son derece büyük ve tehlikeli bir hata. Hatta tuzak… 

Şunun farkında olunmalıdır: Şer ittifakının amaçlarından biri, toplumu sosyolojik olarak ayrıştır-
ma ve toplumun farklı kesimleri arasında fay hatları meydana getirme ve varolanlara daha yüksek 
enerji yüklemedir…  Siyasilerin açıklamalarına göre bu eylemleri terör örgütlerinin üstlendiği ya da 
üstlendirildiği medyada yer almıştır. Şer ittifakı farklı terör örgütleri ile bir taraftan Türkiye’yi bir terör 
kıskacına alırken; diğer taraftan da terör örgütlerinin kimlikleri üzerinden “laiklik ve yaşam tarzına 
müdahale” kampanyası açtırmaktadır.  

Hayatımız o kadar müdahaleye açık ki, doğrusu bunu nasıl tanımlayabiliriz sorusu halen ortada 
duruyor. İşin tuhafı az buçuk siyaset üzerine bir şey okuyan herkes müdahale mantığını kabul etme-
den herhangi bir konuda söz almanın zor olduğunun farkındadır. Esas mesele de şu ki, ister tarz-ı 
hayat ister life style olarak anılsın bir tarzımız var mı? İstikrarlı benliklerin kayganlaşarak yaşadığı 
karakter aşınmasını kaygıyla izlememek mümkün mü?  Kapitalist üretim sisteminin meta fetişizminin 
ışıltılı dünyasının müdahalesi göz ardı edilebilir mi? 

 Sorup çekilmeyelim, devam edelim. Bunun için galiba öncelikle yaşama sanatı odaklı dergilerimiz-
de yayımlanan ve günümüzün babasının kim olduğuna ışık düşüren “zevk al, tadını çıkar” odaklı rek-
lamlara bu mercekten bakmayı denemeliyiz. Hem eğitim yoluyla edinilen (diplomalar, sertifikalar vb.) 
hem de aileden miras kalan kültürel birikimler üzerinden hükmünü icra eden hayat tarzını göz ardı 
ederek sadece siyasi erke yüklenmek çok hatalı.

Her ne kadar özel hayata müdahale tartışmalarının görünürdeki muhatabı hükümet görünüyor 
ise de asıl hedef dindir, İslâm’ın hayata müdahale ettiği düşüncesidir. Küresel ve ulusal siyasetlerin 
böylesi bir sorunu vardır. Bu söylemle bütünleşmiş zadegân sınıfı da bunu paylaşmaktadır. Mesela 
Türkiye’de patronlar kulübü TÜSİAD, ülkenin içinde bulunduğu ablukayı görmezlikten gelerek bir din 
tartışması sorunu yaşanıyormuş gibi laikliğe vurguda bulunmaktadır. Dile getirmeseler de patronlara 
göre milli-dini kaygıların fazlaca bir önemi yok, nasıl olursa olsun küresel siyasete uyarlanmış bir ülke-
de yaşayacakları özel bir kaygılarının olmadığı anlaşılıyor.

Aslında burada peş peşe getirdiğimiz kelimelerin (değer, laiklik, hayat tarzı, müdahale, din, kaygı) 
hiçbiri durağan, bir yerde ve zamanda dondurulabilecek şeyler değil. O bakımdan medyadaki tezvira-
ta kapılmadan bir hayat tarzımızın olup olmadığını düşünmeye başlamak daha önemli.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.

Umran 
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12 Ocak: Sultanahmet Meydanı’nda günün er-
ken saatlerinde bir turist kafilesine yönelik intihar 
saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8’i Alman vatandaşı 
13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı, yabancı uyruklu 
bir IŞTÖ (Irak Şam Terör Örgütü) militanının ger-
çekleştirdiği açıklandı.

14 Ocak: Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, içinde 
polis lojmanının da bulunduğu Emniyet Müdür-
lüğü binasına PKK’lılar tarafından bombalı araçla 
saldırı düzenlendi. İkisi bebek, biri çocuk 6 kişi 
hayatını kaybetti. Saldırıda 6’sı polis, 8’i polis ya-
kını olmak üzere 39 kişi de yaralandı.

17 Şubat: Türkiye’nin kalbi Ankara’da, TSK’ya 
ait askeri servis aracının geçişi sırasında PKK terör 
örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı-
da 29 kişi hayatını kaybetti.

13 Mart: Ankara Kızılay’da, bomba yüklü 
araçla gerçekleştirilen saldırıda 37 kişi yaşamını 
yitirdi, 15’i yoğun bakımda olmak üzere 125 kişi 
de yaralandı.1 Saldırıyı PKK üstlendi.2 

18 Mart: Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye, 
Avrupa’ya göç eden mültecilerin sayısının azaltıl-
ması için bir anlaşmaya vardı.3

19 Mart: İstanbul’un en işlek caddelerinden 
olan İstiklal Caddesi’nde bir canlı bomba intihar 
eyleminde bulundu. Patlamada canlı bomba ile 
birlikte 5 kişinin hayatını kaybetti, 39 kişi ya-
ralandı.  Saldırıda ölenlerin üçü İsrail vatandaşı 
biri de İran vatandaşıydı. Patlamayı gerçekleştiren 

Mehmet Öztürk’ün IŞTÖ ile bağlantısı tespit edil-
mişse de saldırıyı üstlenen olmadı.4

31 Mart: Diyarbakır Otogarı yakınlarında po-
lis servisine yönelik bombalı saldırıda 7 polis şehit 
oldu. 13 polis ile 14 sivil yaralandı. Saldırıyı PKK 
üstlendi.

27 Nisan: Bursa, Ulu Camii yanında canlı 
bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda canlı 
bomba öldü, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK bağ-
lantılı TAK üstlendi. Dönemin İçişleri Bakanı Ef-
kan Âlâ saldırganın 24 yaşındaki PKK üyesi Eser 
Çali olduğunu açıkladı.

1 Mayıs: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bina-
sına düzenlenen bombalı araçla saldırıda 2 polis 
şehit oldu, 19’u polis 23 kişi de yaralandı. Saldırı-
nın IŞTÖ5 ile bağlantılı olduğu açıklandı.

5 Mayıs: Başbakan Ahmet Davutoğlunun elin-
den teşkilatları görevden alma ve atama yetkisinin 
elinden alınması sonrası görevinden istifa etti. 

10 Mayıs: Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçe-
sinde, adliyeye şüphelileri götüren bir resmi araca 
bombalı saldırı düzenlendi. PKK’nın gerçekleş-
tirdiği saldırıda araçta bulunan 3 PKK şüphelisi 
öldü. 12’si polis, 32’si sivil 45 kişi yaralandı.

12 Mayıs: Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dü-
rümlü mezrasında PKK’lılara ait bomba yüklü bir 
kamyonun patlaması sonucu 16 kişi öldü, 23 kişi 
yaralandı.

M. Samet TOMAKİN

Sorunların çözümünde topluma da son derece önemli görevler düşmektedir. 
Topun devlete-yönetime atılması kolaycılığından kaçınılması, daha iyi 
yarınların ancak yönetim ve toplumun birlikte çalışması, sorumluluk 
almasıyla başarılabileceği gerçeğinin kabulü, olaylara olabildiğince 
sağduyulu ve nesnel yaklaşım bu noktada son derece önemlidir.

Şiddet Sarmalında Türkiye
-Gelişmeler, Değerlendirme ve Çözüm Önerileri-
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20 Mayıs:6 Milletvekili dokunulmazlıkları-

nın kaldırılmasını öngören anayasa değişikliğinin 

tümü 376 oyla kabul edildi, böylece, 146 millet-

vekiline yargı yolu açılmış oldu. Dokunulmazlık-

ların kaldırılması sonrası hakkında hüküm bulu-

nan 12 HDP’li tutuklandı, tutuklanan HDP’liler 

arasında partinin eş genel başkanları Selahattin 

Demirtaş ile Figen Yüksekdağ da vardı.

22 Mayıs:7 AK Parti’nin Mayıs ayında ya-

pılan Olağanüstü Genel Kurul’unda hükümeti 

kurma görevi Binali Yıldırım’a verildi. Binali Yıl-

dırım, kabinesini  cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 

Erdoğan’a sunup mecliste güvenoyu alarak Türki-

ye Cumhuriyeti’nin 27. Başbakanı oldu.8

7 Haziran: Vezneciler’de çevik kuvvet ekiple-

rine düzenlenen saldırıda 5 sivil vatandaş öldü, 6 

polis şehit oldu, 36 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgi-

li 4 kişi gözaltına alındı.9 Saldırıyı PKK’nın kolu 

olan TAK üstlendi.10

8 Haziran: Mardin’in Midyat ilçesindeki Em-

niyet Müdürlüğü’ne bombalı araçla saldırı düzen-

lendi. Saldırıda ikisi polis dört kişi hayatını kay-

betti, 34 kişi de yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi. 

27 Haziran: Cumhurbaşkanı Erdoğan 

Rusya’ya yaşanan uçak düşürme olayından duy-

duğu üzüntüyü dile getirdiği bir mektup gön-

derdi. Rusya tarafından mektup özür olarak ad-

dedildi 24 Kasım sonrası çıkmaza giren iki ülke 

ilişkilerini restorasyon çalışmaları başladı.11

28 Haziran: Atatürk Havalimanı’ndaki ger-

çekleştirilen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti, 

238 kişi de yaralandı. Her ne kadar saldırıyı üst-

lenen olmasa da saldırıyı gerçekleştirenlerin IŞTÖ 

ile bağlantı olduğuNdan şüphelenildiği açıklan-

dı.12 

15 Temmuz: Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir 

grup asker, hükümeti devirmek amacıyla darbe 

girişiminde bulundu. İstanbul’da köprülerin ka-

patılması, Ankara’da da savaş jetlerinin alçak uçu-

şuyla ortaya çıkan darbe girişimi, 16 Temmuz gü-

nünün erken saatlerinde bastırıldı.

Tatil için Marmaris’te bulunan Erdoğan, CNN 

Türk televizyonuna Facetime üzerinden bağlana-

rak, halka darbe girişimine karşı sokağa çıkma 

çağrısı yaptı. Savaş uçaklarının TBMM’yi bomba-

ladığı darbe girişimi sırasında 249 kişi yaşamını 

yitirdi ve 2.000’den fazla insan yaralandı. Darbe 

girişiminin ardından OHAL ilan edildi.

16 Temmuz: Hükümet darbe girişiminin so-

rumlusu olarak FETÖ’yü gösterdi ve örgüte yö-

nelik operasyonlar başladı. Örgütün finansal 

ayağından sosyal ayağına çok geniş bir yelpazede 

örgüt elemanlarına birçok operasyon gerçekleşti-

rildi, örgütle bağlantısı tespit edilen 135 bin 356 

Açılım sürecinin sona erdirildiği 2015 yılından bu yana geride kalan yaklaşık bir buçuk 
senede PKK’ya finansal, insan kaynağı, mühimmat açılarından ciddi zayiatların verdi-
rilmesi, doğuda örgütün üs olarak kullandığı birçok yerde devletin kontrolü sağlaması, 
örgütün başta Hendek siyaseti olmak üzere politikalarının özellikle doğuda halkın gün-
delik yaşamı ve güvenliği üzerindeki ciddi olumsuz etkileri, bu sebepten bölgede örgüte 
desteğin ciddi oranda azalması (ki aynı durum hendek siyasetine destek veren HDP için 
de geçerlidir) örgütü genel stratejide değişiklik yapmaya itmiş gözükmektedir. Nitekim 
son dönemlerde örgütün geçmiştekinden farklı olarak canlı bomba eylemlerine ağırlık 
vermesi ve saldırıları batıya taşıma gayreti bu bağlamda değerlendirilebilir…
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kişi (Şubat 2017 itibariyle) kamudan ihraç edil-
di,13 Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından 
OHAL ilan edilmesi ise ilişkilerde ciddi bir krizin 
yaşanmasına neden oldu. Kasım ayında Avrupa 
Parlamentosu, kabul ettiği kararla Türkiye ile mü-
zakerelerin askıya alınmasını tavsiye etti. Birçok 
açıdan 2016, Türkiye ile AB ilişkileri için zor ve 
krizli bir yıl oldu…

1 Ağustos: Bingöl’de çevik kuvvet polislerini 
taşıyan zırhlı midibüse yönelik bombalı saldırıda 
7 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. Saldırıyı PKK 
üstlendi…

9 Ağustos: Erdoğan ve Putin uçak krizinin ar-
dından ilk kez buluştu.

10 Ağustos: Diyarbakır’da Mardin yolu üze-
rinde çevik kuvvete ait bir aracın yanında bom-
ba yüklü aracın patlaması sonucu beş sivil hayatı-
nı kaybetti. 5’i polis 12 kişi de yaralandı. Saldırı-
yı PKK üstlendi… 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki 
bomba yüklü araç, çevik kuvvet ekiplerini taşıyan 
aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada bir po-
lis ve iki sivil hayatını kaybetti. 5’i polis 30 kişi ya-
ralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

16 Ağustos: Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Böl-
ge Trafik Müdürlüğü’ne PKK’lılar tarafından bom-
balı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 5 polis me-
muru şehit oldu, biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirdi.

17 Ağustos: Van şehir merkezinde bulunan 
İki Nisan Polis Merkezi önüne park edilen bomba 
yüklü aracın patlatılması sonucu 2’si polis 4 kişi 
hayatını kaybetti. Saldırıda 20’si polis 72 kişi de 
yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

18 Ağustos: Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne 
PKK’lıların düzenlediği bombalı araç saldırısında 5 
güvenlik görevlisi şehit oldu, 217 kişi de yaralandı.

20 Ağustos: Gaziantep’in merkez Şahinbey 
İlçesi’nde sokakta yapılan düğünde kalabalığın 
arasına karışan canlı bomba terörist, üzerindeki 
patlayıcıyı infilak ettirdi. Gaziantep Valiliği, patla-
mada hayatını kaybedenlerin sayısını 51, yaralıla-
rın sayısını ise 69 olarak açıkladı. Saldırının IŞTÖ 

tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde du-
ruldu.14

24 Ağustos: Türkiye PYD’nin Fırat nehri-
nin batısına geçtiği gerekçesiyle bölgeyi IŞTÖ ve 
PYD’den temizlemek üzere Suriye topraklarına 
girdi. Fırat Kalkanı Harekatı verilen operasyon 
kapsamında şu ana değin 1294 IŞTÖ ve 306 PKK/
PYD mensubu terrorist etkisiz hale getirildi1860 
kilometrekarelik alan control altına alındı.15 Ope-
rasyon kapsamında 7 Şubat 2017 itibariyle 47 as-
ker şehit oldu.16 

26 Ağustos: Şırnak’ın Cizre ilçesinde Emniyet 
Müdürlüğü binasına teröristler tarafından bomba-
lı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 polis şe-
hit oldu, 78 kişi yaralandı.17 Saldırıyı PKK üstlen-
di.18

12 Eylül: PKK, Van şehir merkezinde Kur-
ban Bayramı’nın ilk günü bombalı araçla saldırı 
düzenledi. AK Parti İl Başkanlığı önündeki polis 
noktasında meydana gelen patlamada 7’si ağır 53 
kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.

6 Ekim: İstanbul Yenibosna’da polis karako-
lu yakınına bırakılan motosiklette bulunan bom-
banın patlaması sonucu 10 kişi yaralandı. Güven-
lik birimleri olaydan bir gün sonra Aksaray ilinde 
yakalanan PKK üyesi bir kişinin saldırının fâili ol-
duğunu açıkladı. 

9 Ekim: Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Du-
rak Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla 
düzenlenen saldırıda 10’u asker 18 kişi hayatını 
kaybetti. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açık-
lamada, saldırıda 11’i asker olmak toplam 27 kişi-
nin yaralandığı belirtildi. PKK üstlendi. 19

13 Ekim: Başkanlık sistemi için düğmeye 
basıldı. Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Devlet 
Bahçeli, başkanlık sistemini de içeren anayasa de-
ğişiklik paketini görüşmek üzere bir araya geldi 
ve iki partinin görevlendirdiği isimler paket üze-
rindeki çalışmalara başladı. Yapılan çalışmaların 
ardından iki parti 21 maddelik bir değişiklik tek-
lifi üzerinde uzlaşmaya vardı ve teklif Aralık ayın-
da TBMM’ye sevk edildi… 30 Aralık’ta Anayasa 
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Komisyonu’nda teklifle ilgili görüşmeler tamam-
landı ve 18 maddeye düşürülen teklif kabul edil-
di. 2017 yılının ilkbaharında teklifin referanduma 
sunulması bekleniyor… 

31 Ekim: Cumhuriyet gazetesine operasyon 
düzenlendi, yeni Genel Yayın Yönetmeni Murat 
Sabuncu, köşe yazarı Kadri Gürsel, İmtiyaz Sahibi 
Akın Atalay ve karikatürist Musa Kart’ın da arala-
rında olduğu 10 yönetici ve köşe yazarı tutuklan-
dı.20 İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün son rapo-
runa göre, Türkiye’de bu yıl 148 gazeteci ve basın 
çalışanı hapsedildi ve 169 medya kuruluş ile yayı-
nevi kapatıldı… 

4 Kasım: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu-
lunan Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücade-
le ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı ek binası 
yakınlarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen 
saldırıda 2’si polis 11 kişi hayatını kaybetti. Saldı-
rıyı hem IŞTÖ hem de PKK bağlantılı TAK üstlen-
di. Diyarbakır Valiliği saldırıyı PKK’nın gerçekleş-
tirdiğini duyurdu.

24 Kasım: Adana Valiliği otoparkında bomba 
yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kay-
betti, 33 kişi de yaralandı. Saldırıyı TAK adlı ör-
güt üstlendi…

24 Kasım: AP, AB-Türkiye müzakerelerinin 
dondurulması tasarısını onayladı.

10 Aralık: İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Are-
na yakını ve Maçka Parkı’nda gerçekleştirilen çifte 
bombalı saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.21 Sal-
dırıyı PKK’nın bir kolu olan TAK üstlendi.22

17 Aralık:23 Kayseri’de Erciyes Üniversitesi 

önünde bir halk otobüsüne bombalı araçla saldı-
rı düzenlendi. Çarşı iznine çıkan askerlerin hedef 
alındığı saldırıda 14 kişi şehit oldu, 55 kişi de ya-
ralandı.  Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, te-
rör saldırısıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsa-
mında gözaltına alınan şüpheli sayısı 15’e çıktı.24 
Saldırıyı TAK üstlendi. 25

19 Aralık: Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi 
Andrey Karlov Ankara’da katıldığı bir sergi açılı-
şında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yi-
tirdi. Saldırganın, çevik kuvvette görevli polis me-
muru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu açıklandı. Ya-
pılan araştırmalar sonucu saldırganın FETÖ bağ-
lantılı olduğu açıklandı.

29 Aralık: Yılın son günlerinde de Rusya ve 
Türkiye, Doğu Halep’teki muhaliflerin tahliyesi-
nin ardından kentin tamamının Suriye ordusu-
nun kontrolüne geçmesinin üzerine Suriye’nin ta-
mamını kapsayan bir ateşkes ilan edilmesi konu-
sunda uzlaşmaya vardı.26 

Tablonun ve Yıl İçerisindeki Gelişmelerin 
Değerlendirilmesi ve Öneriler

Genel olarak tabloya bakıldığında ülkenin gün-
demi oldukça yoğun ve zor bir yılı geride bırak-
tığı, sorunların kiminde aşama kaydedilip kimi 
sorunların ise 2017’ye devrolunduğu söylenebilir. 
Genel hatlarıyla bu yoğun gündemde Terör saldı-
rıları, Mülteci sorunu- AB ile gerilen ilişkiler, 15 
Temmuz darbe girişimi; bu kapsamda FETÖ’ye 
yönelik operasyonlar, akabinde OHAL ilanı, Eski 
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevden alın-
ması ve görevi Binali Yıldırım’ın devralması, 
HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması, başta Rusya ile 24 Kasım uçak 
düşürme krizi ardından gerilen ilişkilerin yeni-
den restorasyonu çalışmaları olmak üzere Irak, 
İran, İsrail hatta Mısır ile ilişkileri düzeltme 
çabaları, yılın son günlerinde Rus elçi suikas-
ti ve Başkanlık sistemi konularının öne çık-
tığı söylenebilir. Bu noktada genel hatlarıyla 
şöyle bir değerlendirme yapmak mümkündür:

Yılın en önemli olaylarından biri kuşkusuz 
ülke genelinde gerçekleştirilen yoğun terör saldı-
rılarıdır. 2016 içinde ger-
çekleştirilen 28 bombalı 
saldırıda aralarında polisle-
rin de bulunduğu 337 kişi 
hayatını kaybetmiş 1433 
kişi yaralanmıştır.27 Saldı-
rıların 23’ü PKK, 2’si şüp-
heli olmak üzere 5’i IŞTÖ 
tarafından üstlenilmiş-
gerçekleştirilmiştir. Terör 
eylemleri geçmişten farklı 
olarak Türkiye’nin batısın-
da da gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. 

PKK açısından tablo 
değerlendirildiğinde örgü-
tün eylemlerini daha önce 
de üst düzey örgüt ele-
malarının açıklamaların-
dan da sabit olduğu üzere 
özellikle son dönemlerde 
Türkiye’nin batısına taşıma 
niyetiyle hareket ettiği göz-
lemlenebilir. İstiklal cadde-
si, Vezneciler, Çankaya ve Güvenpark saldırıla-
rı, Bursa Ulu Camii ve İzmir Emniyeti’ne saldırı 
girişimlerinin örgütün bu niyetinin göstergeleri 
olduğu söylenebilir. Açılım sürecinin sona erdiril-
diği 2015 yılından bu yana geride kalan yaklaşık 
bir buçuk senede örgüte finansal, insan kaynağı, 
mühimmat açılarından ciddi zayiatların verilmesi, 
doğuda örgütün üs olarak kullandığı birçok yerde 
devletin kontrolü sağlaması, örgütün başta Hen-
dek siyaseti olmak üzere politikalarının özellikle 
doğuda halkın gündelik yaşamı ve güvenliğini 
üzerindeki ciddi olumsuz etkileri, bu sebepten 

bölgede örgüte desteğin ciddi oranda azalması (ki 
aynı durum hendek siyasetine destek veren HDP 
için de geçerlidir) örgütü genel stratejide değişik-
lik yapmaya itmiş gözükmektedir. Nitekim son 
dönemlerde örgütün geçmiştekinden farklı ola-
rak canlı bomba eylemlerine ağırlık vermesi ve 
saldırıları batıya taşıma gayreti bu bağlamda de-
ğerlendirilebilir. Örgütün eylemlerini fonksiyonel 
kollarından biri olan TAK vasıtasıyla gerçekleş-
tirmesinin bu saldırılar dolayısıyla kendisinin ve 
Suriye kolu olan PYD’nin daha az zarar görmesini 
engelemek özellikle başta ABD olmak üzere bir-
çok batılı devletten aldığı ciddi desteğe zarar gel-

memesi sağlamak amacıyla 
tercih etmiş olma ihtimali 
akla yatkındır. 

IŞTÖ açısından ise örgü-
tün Türkiye’deki eylemle-
rinde Fırat Kalkanı sonrası 
nicelik bakımından belir-
gin bir değişiklik gözlem-
lemek güç olmakla birlikte 
aradaki belirgin farklardan 
birisi, örgütün operasyon 
sonrası Türkiye’deki eylem-
lerini üstlenmesidir. Örgü-
tün başta Sultanahmet ve 
Atatürk hava limanındaki 
saldırılarında (hatta 2017 
Reina saldırısı) görüldü-
ğü üzere, güvenlik güç-
lerinden ziyade sivillerin 
özellikle turistlerin yoğun 
olduğu yerleri saldırı için 
tercih etmesi, Türkiye’nin 
uluslararası kamuoyu nez-
dinde güvenlik imajının ze-

delenmesine ve ekonomiye yöneliktir. 
Nitekim olası bir güven kaybının gerek ülke-

nin döviz rezervleri açısından hayati öneme haiz 
turizm sektörünü ve gerek ülkeye yatırımları et-
kilemesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda özellikle 
Sultanahmet saldırısında Alman turistlerin hedef 
alınması, saldırıların turistlerin yoğun olduğu eğ-
lence mekanlarında ve semtlerde gerçekleştirilme-
si bu savı güçlendirmektedir. Örgütün ziyadesiyle 
heterojen yapısı ve son yıllardaki çizgisi göz önün-
de bulundurulduğunda özellikle Türkiye’deki ey-
lemlerinde yekün kendi başına hareket etmiyor 
olması, son dönemlerde Türkiye ile gergin ilişki-

Ayrıca şura bilincini ve dina-
mizmini kaybeden topluluklar-
da zaman içerisinde durağanlık-
tan ileri gelen bir yozlaşmanın 
meydana geldiği tarihte eşine sık-
lıkla rastlanabilecek bir gerçek-
tir. Dolayısıyla gerek partinin 
dinamizmini yeniden kazanma-
sı, gerek sorunları çözme kapasi-
tesinin artması için parti içinde 
sistemsel bir yenilenmenin önce-
lenmesi ve önemsenmesi, güve-
nin yanında ehliyetin de gözetile-
rek yeni isimlerinin önünün açıl-
ması, ülkenin ve partinin geleceği 
bakımından hayati öneme haizdir. 
Aksi takdirde sürecin gerek parti 
gerek ülke açısından hayır getir-
meyeceği aşikardır.
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leri göz önünde bulundurulduğunda başta ABD 
ve Batılı devletler olmak üzere bir takım ülkele-
rin taşeronluğunu yapma ihtimali de düşük bir 
ihtimal olarak değerlendirilmemelidir. Nitekim 
son dönemlerde Batı kaynaklı olduğuna dair cid-
di şüphelerin ve göstergelerin olduğu ekonomik 
operasyonlar hatırlandığında örgütün güvenlik 
güçleri yerine ekonomiyi hedef almasının da bu 
ihtimali güçlendirdiği söylenebilir.

Türkiye-AB İlişkilerinde Kriz Hâli

Yıl içerisinde gündemi meşgul eden önem-
li konulardan biri de yarım asırlık Türkiye-AB 
ilişkilerinin çıkmaza girmesidir. Ortadoğu ve 
Afrika’daki kaos ortamından kaçan mülteciler yıl 
içerisinde ilişkilerin odak noktasını teşkil etmiş-
tir. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya yoğun 
mülteci akını ve sebep olduğu sorunlar AB’yi Tür-
kiye ile ortak bir çözüm arayışına itmiştir. Her ne 
kadar üye bazı ülkelerden aykırı sesler çıksa da 
Almanya’nın duruma ağırlığını koymasıyla AB ile 
Türkiye arasındaki mülteci antlaşması imzalanmış 
bu bağlamda Türkiye Yunanistan’a ulaşanlardan 
sığınma başvurularını reddetmeyi Türkiye’ye gön-
derilen her bir mülteci karşılığında AB ülkeleri de 
Türkiye’de bulunan bir mülteciyi geri almayı ka-
bul etmiştir. Anlaşma maddelerinden biri de Hazi-
ran ayına kadar AB’nin de Türkiye’ye vize serbes-
tisinin tanınmasıydı. Ancak AB’nin, Türkiye’nin 
gerekli koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle 
2016 yılında vize serbestisi tanımaya yanaşma-
ması Türkiye ile AB arasındaki olumlu gelişmelere 
sekte vurmuş, 15 Temmuz sonrası AB’nin darbe 
teşebbüsüne Türkiye’nin beklediği güçlülük ve 
kararlılıkta bir tepki vermemesi tansiyonu daha 
da artırmış, ilişkileri kopma noktasına getirmiştir. 
Türkiye’nin AB’ye yönelik sert eleştirileri, üyelik 
müzakarelerini durdurma ve mülteci antlaşmasını 
iptal tehditlerine AB de kayıtsız kalmamış, mü-
zakereleri durdurma kararı almış ve Türkiye’ye 
yönelik eleştiri dozajını yükseltmiştir. Sonraki sü-
reçte de iki ülke arasındaki gerilim aşılamamıştır. 

Yılın ülke açısından en önemli olaylarından 
biri de 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Te-
şebbüsün başarıya ulaşamaması, bir gün gibi kısa 
bir süre içinde akamete uğratılması zararın daha 
da büyümesini önleyen bir gelişmeydi. Her ne ka-
dar geride kalan yaklaşık 7 aylık dönemde net bir 
tablo ortaya konamasa da şu ana değin elde edilen 

deliller teşebbüsün arkasındaki güçlerden birinin 
hukuki ismiyle Fethullahçı Terör Örgütü olduğu-
na işaret etmektedir. 

Bununla birlikte teşebbüsün boyutları ve fail-
leri göz önünde bulundurulduğunda teşebbüsün 
arkasında sadece FETÖ’nün olmaması, ulusal-
cıları da içinde barındıran muhalif bir koalisyon 
tarafından desteklenmiş olması ihtimali oldukça 
yüksektir. Ancak üzerinden yaklaşık 7 ay geçmiş 
olmasına karşın halen olayın boyutlarının genel 
hatlarıyla bile olsa netleştirilemediği, olayın en 
önemli tanıklarının ifadeleri arasındaki çelişkiler 
göz önünde bulundurulduğunda kolaylıkla an-
laşılabilir. Bu bağlamda teşebbüsün tüm boyut-
larıyla ve taraflarıyla netleştirilmesi, FETÖ’nün 
haricindeki olası teşebbüse destek veren kişi veya 
kliklerin açığa çıkarılması, cezai yaptırım ve tasfi-
yeler, FETÖ özelinde de örgütün beyin takımının 
her ne pahasına olursa olsun etkisiz hale getiril-
mesi ve sürecin olabildiğince hızlandırılması, ben-
zeri bir olayın tekrar yaşanmaması için konunun 
uzmanlarının görüşleri doğrultusunda gerekli ön-
lemlerin alınması, gerek bürokrasiye gerek askeri-
yeye alımlarda sıkı bir denetim sürecinin inşası ve 
gücün çeşitli gruplar arasında denge gözetilerek 
dağıtılması, hatta siyasi görüşü ne olursa olsun gö-
revlendirmelerin ehliyet üzerinden yapılması gibi 
birtakım önlemler benzeri teşebbüslerin gelecek 
dönemde yeniden yaşanmaması için önemlidir. 

Türkiye Yönetitiminde Sistem Değişikliği

Yılın Türk siyaseti açısından önemli bir diğer 
gelişmesi ise Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık-
tan istifası (kendi ifadesiyle istifa etmek zorunda 
bırakılması) ve görevi Binali Yıldırım’ın devral-
masıydı. Gelişmenin aslında gündemi yakından 
takip edenler açısından pek de şaşırtıcı olmadığı 
söylenebilir. Nitekim güçlü Başbakan ve Cumhur-
başkanı uygulaması tabii olarak beraberinde pek 
çok görüş ayrılığı getirmiştir. Bu ayrılıklar işleyişte 
dengesizlik meydana getirmiş, haliyle dengenin 
yeniden tesisi noktasında terazinin bir tarafının 
ağır basması gerekmiştir. Bu noktada ağır basan 
taraf beklentiler doğrultusunda Cumhurbaşkanı 
Erdoğan olmuştur. Ahmet Davutoğlu da makul 
bir duruşla iş yapamayacağı bir ortamda göre-
ve devam edemeyeceğini beyan etmiş ve görevi 
devretmiş, görevi Binali Yıldırım devralmış ve bir 
manada “güçlü cumhurbaşkanı” yönetimine, as-
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lında de facto (uygulamada) başkanlık sistemine 
geçilmiş, 15 Temmuz sonrası ilan edilen ve süresi 
uzatılan OHAL uygulaması da bu süreçte Cum-
hurbaşkanını daha güçlü bir konuma getirmiştir. 
Tüm bunlardan sonra bugünkü şartlarda güçlü 
Cumhurbaşkanı ve güçlü başbakan sisteminin 
işlemeyeceği ayan beyan ortaya çıkmıştır. Sü-
reç sonrasında Davutoğlu’nun mesafeli durduğu 
başkanlık sisteminin yeniden gerek ülke gerek 
meclis gündemine getirilmesi de bu durumu des-
tekler niteliktedir. Ancak bu durumun birtakım 
tehlikelere gebe olduğunu da söylemek gerekir. 
Davutoğlu’nun zaman içerisinde görev yapamaz 
duruma düşmesi ve daha sonra istifa etmek duru-
munda kalması parti içi işleyişte sistem açısından 
ciddi sorunlar olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir. 

Bu bağlamda parti içindeki sistem değil kişi 
bazlı işleyişin “Şura” bilincini sekteye uğratması, 
iyice irdelenmeden karar alınması ve politika be-
lirlenmesi, hatta yönetim kademesinin sorunları 
çözmede yetersiz kalması gibi birtakım olumsuz 
ve ciddi etkilerde bulunması neredeyse kaçınıl-
mazdır. Uzunca bir süredir devam eden ekonomi-
deki, hukuk sistemindeki, genel asayişteki ciddi 
sorunlarda hali hazırda olumlu manada pek bir 
mesafe katedilememiş olması da bu durumun 
aslında tipik göstergelerinden biridir. Ayrıca şura 
bilincini ve dinamizmini kaybeden topluluklar-
da zaman içerisinde durağanlıktan ileri gelen bir 
yozlaşmanın meydana geldiği tarihte eşine sıklıkla 
rastlanabilecek bir gerçekliktir. Dolayısıyla gerek 
partinin dinamizmini yeniden kazanması, gerek 
sorunları çözme kapasitesinin artması için parti 
içinde sistemsel bir yenilenmenin öncelenmesi ve 
önemsenmesi, güvenin yanında ehliyetin de gö-
zetilerek yeni isimlerin önünün açılması, ülkenin 
ve partinin geleceği bakımından hayati öneme ha-
izdir. 

HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıkları-
nın kaldırılması da değinilmesi gereken önemli 
konulardan biridir. Dokunulmazlıkların kaldırıl-
ması sonrası aralarında Selahattin Demirtaş, Figen 
Yüksekdağ gibi partinin önde gelen isimlerinin 
de arasında bulunduğu 12 milletvekili tutuklan-
mıştır. Bununla birlikte sürecin adil bir biçimde 
ve hassasiyetle yürütülmesi ve suçlu ile suçsuzun 
ayırt edilmesi, yekûn bir lince girişilmemesi son 
derece önemlidir. Neticede HDP de demokratik 
yollarla seçilmiş, ciddi bir seçmen iradesini tem-
sil eden bir partidir. Bu bağlamda sürecin adil bir 

biçimde götürülmemesi, partiye mensup suçlu 
ve suçsuz isimlerin birbirine karışması, seçmen 
iradesini sekteye uğratacak, parti kitlesi açısın-
dan demokratik sürecin işlemez hale gelmesi şa-
hin kanadı öne çıkaracak, bu da şiddet eğilimini 
güçlendirecektir. Bölgedeki sorunun şu ana değin 
şiddetle çözülemediği gerçeği göz önünde bulun-
durulduğunda, şiddete yönlendirmenin ülkeye 
faydadan çok zarar getireceği herkesin malumu-
dur. Bu gerçeğin sadece iktidar açısından değil 
HDP’li milletvekillleri tarafından da hem eylem 
hem söylemde aynı hassasiyetle göz önünde bu-
lundurulması da aynı öneme haizdir.28

2016 içinde ziyadesiyle önemli müsbet ge-
lişmelerin de olduğununun belirtilmesi gerekir. 
Bunlardan ilki her ne kadar yazı içerisinde de-
ğinilmemiş olsa da ekonomideki yıl içinde daha 
da derinleşmiş birtakım sorunlara rağmen büyük 
yatırımların devam etmiş olmasıdır. Avrasya Tü-
neli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi 
köprüsü, Göktürk 1 uydusunun fırlatılması gibi 
büyük projelere devam edilmesi ve bu projelerin 
tamamlanmış olması, benzeri bir biçimde gerek 
askeri alandaki ar-ge projelerine, gerek 3. Hava-
limanı gibi önemli projelere tüm olumsuzluklara 
rağmen devam edilmesi önemliydi… Benzeri bir 
biçimde özellikle dış politikada yapılan atılımlar 
ve çevre ülkelerle bozulmuş ilişkilerin restorasyo-
nu ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalış-
malar bir diğer önemli gelişmeydi. Bu bağlamda 
öncelikle Rusya ile uçak düşürme krizi sonrası 
bozulan ilişkilerin, gösterilen ciddi çabaların neti-
cesinde düzelmeye başlaması, iki ülke yetkililerin 
yeniden düzenli görüşmeleri ve ilişkilerin kısa bir 
süre içerisinde ciddi biçimde restorasyonu zikre-
dilmelidir. 

Nitekim ikili ilişkilerdeki bu gelişme sayesinde 
Türk gazı, nükleer sanral, iki ülkenin tur şirket-
lerine yönelik Rusya kaynaklı olumsuz tutumun 
azalması ve Türkiye’nin özellikle turizm gelirleri 
açısından son derece önemli olan Rus turistlerin 
yeniden ülkeye gelmeye başlaması, Türk tarım 
ürünlerinin Rusya’ya girişlerinin önündeki engel-
lerin kaldırılması ve Suriye sorunun çözümü gibi 
konularda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Benze-
ri bir biçimde Irak ile ilişkilerin restorasyonuna 
yönelik üst düzey toplantıların gerçekleştirilmesi, 
her ne kadar şu ana değin somut anlamda dikkate 
değer bir karşılığı olmasa da Mısır’a uzatılan zey-
tindalı, Yunanistan ile gerçekleştirilen üst düzey 
toplantılar, İsrail ile olan ilişkilerin belirli bir sevi-
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yeye getirilmesine yönelik çalışmalar dış politika-
da yeni yılda da ivme kazandırılarak sürdürülmesi 
gereken atılımlardı. 

Sonuç olarak Türkiye’nin birçok açıdan zor 
bir yılı geride bıraktığı ve PKK, FETÖ, IŞTÖ baş-
ta olmak üzere terör örgütleriyle olan mücadele, 
Suriye sorunu, ekonomide süregelen TL’nin döviz 
karşısındaki hızlı değer kaybı ve cari açığın artma-
sı, piyasalardaki durgunluk-ciddi likidite sorunu 
gibi birtakım ekonomik sorunların 2017’ye dev-
redildiğini söylemek mümkündür. Bu olumsuz 
gelişmelerin yeni yılda etkisinin azaltılması için 
köklü reformların yapılması ve önlemler alınma-
sı gerekiyor. Terör örgütleriyle olan mücadelede 
teyakkuz halinin ve hassasiyetin azami ölçüde de-
vam ettirilmesi, operasyonlarda önceliğin bu ör-
gütlerin lider takımlarının etkisiz hale getirilmesi 
olması, siyasal sistemde değişiklikten ziyade sis-
temin demokratikleştirilmesine-ıslah edilmesine 
yönelik köklü reformlar yapılması; bu kapsamda 
Anayasa başta olmak üzere, Sendikalar Yasası, Si-
yasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu gibi temel 
kanunlar başta olmak üzere sistemin ve kanun-
ların toplumsal uzlaşma ve kapsayıcılık temelin-
de elden geçirilmesi, gerekirse yeniden yazımı, 
ekonomide sıcak para ve inşaat sektörü temelli 
güdük bir ekonomi anlayışından -başta sanayi 
olmak üzere- üretim temelli bir anlayışın hakim 
kılınmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi, 
görevlerin işin ehillerine devredilmesi, OHAL’in 
bir an önce  kaldırılması ivedilikle önerilebilir. 

15 Temmuz öncesinde önemli gelişme kay-
deden partiler arası diyalog zeminin korunması, 
güçlendirilmesi, ortamı gerecek söylem ve eylem-
lerden olabildiğince uzak durulması, muhalefetin 
bir sorun değil gelişim için bir fırsat olarak gö-
rülmesi ülkenin geleceği ve demokratikleşme ba-
kımınından son derece önemlidir. Toplumun so-
rumluluğu itibariyle, sorunların çözümünde to-
pun devlete-yönetime atılması kolaycılığından ka-
çınılması, daha iyi yarınlar için yönetimle birlikte 
çalışılması, özellikle STK’lar aracılığıyla sorumlu-
luk alınması, yerel ve küresel gelişmelere sağdu-
yulu ve nesnel yaklaşım Türkiye’nin yaşadığı sü-
reçte son derece elzemdir.

Dipnotlar
1 http://www.ntv.com.tr/turkiye/ankara-kizilayda-bombali-saldiri-37-

olu,sxYYSU-FdUeqjI6Ok6GjdQ
2 http://www.ahaber.com.tr/galeri/turkiye/2016-yilinin-olaylari/13 

http://aa.com.tr/tr/turkiye/ankaradaki-teror-saldirisini-pkk-
ustlendi/538770

3 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160318_ab_turki-
ye_anlasma_sonuc

4 http://www.milliyet.com.tr/mehmet-ozturk-kimdir-taksim-

gundem-2212911/
5 Örgütün İslam ile bağdaştırılmasının yanlış olduğu düşünüldüğü için 

metinde İslam ibarelerini ihtiva eden DAEŞ yahut IŞİD kullanımları 
yerine “Irak Şam Terör Örgütü” kısa ifadesiyle IŞTÖ şeklinde kullanıl-
ması daha uygun gözükmektedir.

6 http://www.diken.com.tr/meclis-son-sozu-soyledi-dokunulmazliklar-
kalkti/

7 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160522_davutog-
lu_istifa

8 h t tp : / /www.ensonhaber. com/2016-y i l ina -damga-vuran-
olaylar-2016-12-30.html

9 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1250244-istanbul-
veznecilerde-cevik-kuvvet-otobusune-saldiri

10 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160610_tak_vezneci-
ler

11 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160624_erdogan_
rusya

12 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ataturk-havalimani-saldirisini-
kim-yapti-140828h.htm

13 http://www.milliyet.com.tr/-tum-kamuda-135-bin-356-kisi-ihrac-
ekonomi-2376226/

14 http://www.hurriyet.com.tr/gaziantepde-patlama-40203650
15 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1342798-1294-deasli-

306-pkkpydli-terorist-olduruldu
16 http://www.aljazeera.com.tr/haber/firat-kalkaninda-47-sehit
17 http://www.haberler.com/sirnak-in-cizre-ilcesinde-polis-kontrol-

noktasinda-8729347-haberi/
18 http://rudaw.net/mobile/turkish/kurdistan/260820163
19 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37600522
20 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/623897/Cumhuriyet_

gazetesine_operasyon.html
21 http://www.ntv.com.tr/turkiye/besiktastaki-saldirida-sehit-sayisi44e-

yukseldi,AB4DBHVrzkiepJOjQy2KbQ
22 h t t p : / / w w w. e n s o n h a b e r. c o m / b e s i k t a s - s a l d i r i s i n i - t a k -

ustlendi-2016-12-11.html
23 http://www.ahaber.com.tr/galeri/turkiye/2016-yilinin-olaylari/89
24 http://www.ntv.com.tr/turkiye/kayseridebombali-aracla-teror-

saldirisi-14-sehit,hyh9RebzM0O9s3bxM8myCA
25 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/12/20/kayseri-saldirisini-

takpkk-ustlendi
26 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38469301
27 http://www.aljazeera.com.tr/haber/2016daki-bombali-saldirilar
28 Yasaların koyduğu kuralları dikkate almadan hareket eden şahısla-

rın milletvekili dahi kural ihlalinden ötürü hüküm giymeden şika-
yeti anlamsızdır.

Sistemin ve kanunların toplum-
sal uzlaşma ve kapsayıcılık temelin-
de elden geçirilmesi gerekirse yeniden 
yazımı, ekonomide sıcak para ve inşa-
at sektörü temelli ziyadesiyle güdük 
bir ekonomi anlayışından sanayi üre-
timi başta olmak üzere üretim temelli 
bir anlayışın hakim kılınmasına yöne-
lik çalışmalara ağırlık verilmesi, eko-
nomi başta olmak üzere görevlerin 
işin ehillerine devredilmesi ve müda-
hale edilmemesi, OHAL’in bir an önce 
ortam uygun hale getirilerek kaldırıl-
ması ve normal bir düzene geçilme-
si gibi birtakım önlemler önerilebilir.
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A BD seçimleri sona erdiği günden beri ulusla-
rarası ilişkiler gözlemcilerinin neredeyse tek 

gündemi var: Trump, seçim kampanyasındaki va-
atlerini yerine getirebilecek mi ya da ne kadarını 
yerine getirebilecek? Trump’ın seçim kampanyası, 
Meksika sınırına duvar çekilmesi, 3 milyon mül-
tecinin sınır dışı edilmesi gibi ötekileştirici vaat-
ler ve İslâmofobik mesajlar üzerinden çokça gün-
deme gelmiş olmakla birlikte uluslararası sisteme 
ilişkin çok temel birtakım sorgulamalar ve kriz 
alanları inşa etti. 

Trump’ın NATO’daki bazı üyelerin ittifa-
ka maliyetlerinin katkılarından fazla olduğunu 
ve bu durumun değişmesi gerektiğini açıklama-
sı Avrupa’da bir süredir unutulmuş bir konu olan 
Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası’nı yeniden 
tartışmaya açtı. Trump’ın bu ifadesi daha önce de 
çeşitli dönemlerde ABD Başkan adayları 
tarafından dile getirilmişti. Örneğin 
Bill Clinton’ın başkanlık kampan-
yasında ve neo-izolasyonizmin 
tartışıldığı Başkanlık dönemi-
nin ilk dönemlerinde hem siya-
sette hem entelektüel çevrelerde 
NATO’daki maliyet paylaşımı tar-
tışıldı. Ancak bu kez aynı argü-
manın Trump tarafından dile geti-
rilmesi Avrupa’da heyecanın katsayı-
sını arttırdı. 

Rusya ile anlaşılabi-
leceğini, esas 
t e h d i d i n 
Çin oldu-
ğunu ve 

oraya yoğunlaşılması gerektiğini söylemesi sade-
ce ABD’de değil Rusya’da da esaslı bir “şaşkınlık” 
yaratmış olacak ki Obama yönetimi ABD’den 35 
Rus diplomatı sınır dışı etmesine rağmen Putin, 
uluslararası ilişkilerin en temel kaidesi olan mü-
tekabiliyeti hiçe sayarak ülkesinden ajanlık suç-
lamasıyla sınır dışı edilecek 35 ABD diplomatik 
personeli için karar vermekte acele etmeyeceğini 
ve Trump’ın göreve başlamasını bekleyeceğini dile 
getirdi.

Trump’ın Türkiye’yi ve bölgeyi yakından ilgi-
lendiren bir diğer meydan okuması ise ABD’nin 
İsrail politikası dolayısıyla oldu. Trump, seçim 
kampanyasına başladığı günden itibaren İsrail’le 
ilişkilerde yeni bir dönemin açılacağını söyledi. 
Bu, bir tarafıyla Obama yönetiminin geçen süre 
zarfında İsrail’e dönük tavrından bir seçim serma-

yesi yaratma amacı taşıyordu. Obama, 
ilk başkanlık döneminde İsrail’i hiç 
ziyaret etmemiş; ikinci başkanlık 
döneminde İsrail’i ziyaret ederek Ba-
rış Süreci’nin yeniden başlaması için 

baskı oluşturmuş ve bu süreçte gö-
rüşmelere esas teşkil edecek kai-
deleri mütecessim bir şekilde gös-
termesi için Yaser Arafat ve Yitzak 

Rabin’in mezarlarını ziyaret etmiş-
ti. İsrail’in ilk fırsatta barış masasını 
terk etmesi Obama yönetiminde bü-

yük bir hayal kırıklığı ya-
rattı. İsrail tara-

f ı n d a k i 
hissiyat 
ise ha-

Öner BUÇUKCU

Trump’ın “Yeniden Büyük Amerika” sloganıyla ABD’nin Büyük Stratejisi’nin 
radikal bir biçimde dönüşmesi farklı enstrümanlara, farklı söylem düzeylerine 
ve büyük pratisyenlere ihtiyaç duyacaktır. Trump’ın iş yürüteceği pratisyenlerine 
bakıldığında Trump’ın hem “Büyük Strateji”deki dönüşüm düşüncesi 
hem İsrail politikası ile müşahhas hâle gelen Ortadoğu politikası daha 
geniş bir coğrafyayı kapsayacak “Üçüncü İntifada” ile neticelenebilir. 

Trump Sinemasında Gelecek Program: 
“Elveda Filistin”

ABD Başkanı Donald Trump



13

 Umran • Şubat 2017

  TRUMP SİNEMASINDA GELECEK PROGRAM: ELVEDA FİLİSTİN 

yal kırıklığının ötesindeydi. Obama, Nixon’dan 
sonra İsrail düşmanı ABD başkanları listesine ek-
lendi. Trump bu tepkiden oy devşirmeyi denedi. 
Diğer taraftan Trump İsrail politikasındaki radikal 
dönüşüm üzerinden ABD’nin bölge politikaların-
da da radikal bir dönüşümü gerçekleştirmeyi he-
deflemiş gözüküyor.

Kudüs’ün Statüsü Tartışmalarına Son

Trump da, tıpkı selefleri Bill Clinton ve G. W. 
Bush gibi İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e 
taşıma sözü vererek başladı. Esasen Trump’ın bu 
sözü 23 Ekim 1995’te Senato’dan ve 24 Ekim 
1995’te Temsilciler Meclisi’nden geçen, 1995 Ku-
düs Büyükelçiliği Kararı olarak bilinen (Jerusalem 
Embassy Act of 1995) kararın gecikmiş bir uy-
gulamasını vaat ediyordu. Zira söz konusu karar 
1950’den itibaren Kudüs’ün İsrail’in başkenti ol-
duğunu fakat 1967’ye kadar bölünmüş olduğunu, 
6 Gün Savaşı olarak da bilinen 1967 Savaşı’ndan 
sonra Kudüs’ün birleşik hale geldiğini, 1996’da 
İsrail’in Kral Davut’un Kudüs’e girmesinden son-
ra Yahudilerin Kudüs’teki varlığının 3000. Yılını 
kutlayacağını belirttikten sonra en geç 31 Mayıs 
1999’a kadar ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği’nin 
Kudüs’e taşınmasını öngörüyordu. 

Bu karar, Clinton, Bush ve Obama yönetim-
leri tarafından Filistin-İsrail Barış sürecine olum-
suz etki edeceği ileri sürülerek bugüne kadar uy-
gulanmamıştı. Trump’ın dış politika danışmanla-
rının İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıklamaları 
ve Trump’ın İsrail’e destek beyanatları/paylaşımla-
rı ilgili kararın bu dönem uygulanacağı konusun-
da bir kanaat oluşturuyor.

Danışmanlar ve Dış Politika

Yeni başkanın kampanya süreci boyunca 
İsrail konusunda danışmanlığını yapan 
Jason D. Greenblatt olmuştu. Gre-
enblatt, Başkanlık seçimlerinin he-
men öncesinde, 2 Kasım 2016’da, 
Trump’ın İsrail Büyükelçisi ola-
rak görevlendirmeyi plan-
ladığı David Fri-
edman ile or-
tak bir açık-
lama yaparak 
yeni yönetimin 
önceliklerinden 

birisinin kendisini İsrail’e kara çalmaya adamış 
olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 
ödeneğini kısmak olduğunu söylemişti. Bu açıkla-
ma, ABD’nin yeni dönemde İsrail konusunda ön-
ceki dönemlere nazaran daha uzlaşmaz ve sert bir 
tavır içerisine gireceğini gösteriyordu.

Greenblatt ve özellikle Friedman’ın, yeni baş-
kanı hususen yerleşim yerleri ve iki devletli çö-
züm politikası konusunda etkiliyor olmaları önü-
müzdeki dönemin bölgede bir önceki döneme 
göre daha zor geçeceğini gösteriyor. Zira ABD, ge-
leneksel olarak savunduğu İki Devletli Çözüm po-
litikasından Tek Devletli Kesin Çözüm politikası-
na oldukça sert bir geçiş yaparak bölge politika-
sındaki radikal dönüşümün fitilini ateşleyecek iz-
lenimi veriyor. 

Geçen hafta Trump’ın ofisinden yapılan açık-
lamada Greenblatt’ın yeni başkana tüm uluslara-
rası meseleler ve ticaret anlaşmaları konusunda 
yeni dönemde danışmanlık yapmayı sürdüreceği 
belirtildi. Bu nokta önemli, çünkü Greenblatt’ın, 
Friedman’dan belli noktalarda ayrı düşündüğü 
geçtiğimiz günlerde İsrail basınına yansıdı. İddi-
alara göre Greenblatt iki devletli çözüm seçeneği-
nin masadan kaldırılmaması gerektiğini düşünü-
yor ve yerleşim yerleri meselesinde daha ılımlı bir 
noktada. Ancak aynı Greenblatt’ın iki devletli çö-
zümde diretilmemesi gerektiğine ilişkin şu cümle-
si de akılda tutulmalı: “Tek devletli çözüm, çözüm 
için en iyi yol olmayabilir fakat bu çözüm yolu Fi-
listinliler tarafından da kabul edilebilir.” Neticede 
ne kadar radikal düşüncelere sahip olursa olsun 
bir Büyükelçinin dış politika çıktılarındaki etki-
siyle, güçlü bir danışmanın etkisi arasında büyük 
bir fark olacağı bilinen bir durum.

Bu radikal dönüşümün bölgesel yansıması-
nın boyutlarının ne olacağını, kısa, orta ve uzun 

vadeli sonuçlarının ne olabileceğini şim-
diden kestirebilmek oldukça güç. An-

cak İsrail’in, her seferinde isteksizce 
oturtulduğu müzakere masasının, 
masanın sahibi tarafından orta-

dan tamamen kaldırılması 
dolayısıyla duyduğu 

memnuniye-
ti gizleme ih-
tiyacı hisset-

mediği mu-
hakkak. 
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BMGK Kararı İsrail’e Set Çeker mi?

ABD’den politika değişikliğine ilişkin gelen 
sinyaller İsrail’deki “milliyetçi” koalisyonun üye-
lerini çok çabuk harekete geçirdi ve bazı bakan-
lar, Trump’ın seçilmesi sonrasında ABD’den ge-
len açıklamaları ve yaşanan gelişmeleri de dik-
kate alarak hükümete Batı Şeria topraklarının il-
hak edilmesi ve Filistin Devleti çağının sona erdi-
ğinin ilân edilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı-
ların sonucu ise Knesset’in Batı Şeria’da 4000 yer-
leşimci için daha yerleşim yeri inşasına onay ve-
ren yasayı, muhalefetin ulusal intihar eleştirileri 
eşliğinde kabul etmesi oldu. Bu yasa ile BM Gü-
venlik Konseyi’nin 1967 sınırlarına ilişkin aldığı 
kararlar bir kez daha ihlal edilmiş oldu. Neticede 
23 Aralık 2016’da BM Güvenlik Konseyi İsrail’in 
Batı Şeria’daki yerleşim yeri inşaatlarını kınayan 
bir karar daha aldı. Obama yönetiminin BM Gü-
venlik Konseyi’ndeki oylama esnasında çekimser 
kalması ise oldukça tartışıldı. 

Obama yönetiminin giderayak BM’de göster-
diği tutum ve çeşitli düzeylerde yapılan açıklama-
lar bir ölçüde Trump’la yaklaşan felaketin önüne 
bir ölçüde set çekmeyi amaçlıyordu. ABD Dışişleri 
Bakanı Kerry, yılbaşı kutlaması esnasında Trump 
tarafından eleştirilen “Biraz daha sabır İsrail” tira-
dına sebep olan açıklamasında şu hususların altı-
nı çizmişti: İki toplum için 1967 sınırları üzerin-
de yükselecek iki devletli çözüm, Kudüs’ün her 
iki devletin de başkenti olması, Filistinli mülteci-
lere tazminat/geri dönüş hakkı ve Filistin devle-
tinin İsrail’in kaygılarını karşılayacak şekilde de-
militarize edilmesi. Aslında açıklamasında dile ge-
tirdiği hususların tamamı iki devletli çözüm pren-
sibinin tahkim edici unsurlarıydı. Dolayısıyla bu 
açıklamasını takip eden bir başka açıklamasında 
şöyle demek durumunda kaldı Kerry: “İsrail’in bir 
Yahudi ve demokratik devlet olarak geleceğinin 
güvence altına alınmasının tek yolu iki devletli çö-
züm. Ve bu çözüm yolu şimdi çok büyük tehdit 
altında.” Belki Kerry’nin cümlesini şöyle tamam-
lamak daha doğru olabilir: Sadece bu çözüm yolu 
değil tüm bölge güvenliği ciddi bir tehdit altında. 
Özellikle ABD’nin Kudüs’e ilişkin alacağı bir ka-
rarın yeni bir intifadanın fitilini ateşleyebileceğin-
den endişe ediliyor.

ABD’nin İsrail’e dönük politikasındaki bu ra-
dikal dönüşüm, İran’ın ajandası dolayısıyla aynı 
pozisyonu savunan Körfez İşbirliği Teşkilatı üye-
leri ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir krize; 
belki de bu ülkelerde yeni ve istenmeyen toplum-

sal hareketliliklere sebep olabilir. Yani İsrail’e dö-
nük politikalar bölgede Arap milliyetçiliğinin ra-
dikal bir şekilde yükselmesini ve belki bazı ülke-
lerde 1960’lı yıllara benzer rejim değişikliklerini 
beraberinde getirebilir. 

Tarihte Aptallığın Rolü

Trump’ın “Yeniden Büyük Amerika” sloganı 
aslında ABD’nin Büyük Stratejisinde (Grand Stra-
tegy) bir dönüşümü, bir perspektif değişimini de 
ifade ediyor. Büyük Stratejinin bu derece radikal 
bir biçimde dönüşmesi farklı enstrümanlara, fark-
lı söylem düzeylerine ve belki Stephen Walt’ın da 
dikkat çektiği üzere farklı ve büyük pratisyenle-
re ihtiyaç duyacaktır. Trump’ın pratisyenlerine ba-
kıldığında ise yine Stephan Walt’ın ifadesiyle bir 
avuç amatörden başka kimse gözükmüyor. Dola-
yısıyla Trump’ın hem “Büyük Strateji”deki dönü-
şüm düşüncesi hem İsrail politikası ile müşahhas 
hale gelen Ortadoğu politikası sonu daha geniş bir 
coğrafyayı kapsayacak “Üçüncü İntifada” ile neti-
celenebilir. 

ABD’nin resmi dış politikası hâlâ “iki devlet-
li çözüm” gibi gözüküyor. Temsilciler Meclisinde 
ve Senatoda son dönemde gerçekleşen bazı görüş-
melerde ABD’nin bu politikasını teyit edici cümle-
ler sarf edildi ancak Netanyahu’nun ABD Başkanı 
Trump ile görüşmesinden iki gün sonra Kudüs’te 
yeni yerleşim birimleri inşaatına onay vermesi 
dikkat çekici.

Niall Ferguson bir metninde “Tarihte aptallı-
ğın rolü azımsanmayacak kadar önemlidir” de-
mişti. Bu tespitini doğrulayacak birçok örnek-
ten bahsedilebilir. Trump’ın seleflerinden olan ve 
çeşitli anketlerde ABD tarihinin hatırlanmak is-
tenmeyen 3 başkanından birisi olarak gösterilen 
Johnson, Bush gibi isimler konumuz açısından iyi 
bir örnek olabilir. Johnson’ın “Türkiye de bizim 
için Vietnam kadar değerli” benzeri açıklamala-
rı ABD’nin azgelişmiş ülkelerdeki imajını birkaç 
on yıllığına bayağı etkilemişti. Bush’un özellikle 
Irak Savaşı esnasında izlediği politikaların aptal-
lığı, bugünlerde Saddam’ı sorgulayan ABD’li gö-
revlilerden birisinin yayınlanan hatıratı dolayısıy-
la tekrar gündemde. Bu gidişle Trump da bu kötü 
şöhretli listeye ismini ekletecek. Trump, eğer Tek 
Devletli Çözüm konusunda hakikaten diretecek 
olursa bölge bir ateş topuna dönüşebilir. Ve bir 
kez daha “tarihte aptallığın rolünün azımsanama-
yacak kadar önemli” olduğu acı bir şekilde tecrü-
be edilebilir.

 ORTADOĞU'DAN
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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)

 ORTADOĞU'DAN

İ ran rejiminin, direklerinden biri 
olan Haşimi Rafsancani’nin vefa-

tıyla tehlike içinde olunduğunu dil-
lendiren mersiyeler doğru değil. Re-
jim şahinini yıllar önce kaybetti. Bu 
şahinin tüyleri yolundu, iktidarsız 
hale geldi ve hiçbir değeri kalma-
dı. Tecrit edilmiş ve denetim altın-
daydı. Adamlarının çoğunluğu ikti-
dar salonlarından uzaklaştırıldı. Kızı 
Faize’yi hapsettiler. Oğlu Mehdi’ye 
dışarıdan uslu duracak şekilde ge-
lirse yargılanmayacağını ifade ettiler. 
Ancak uçağın merdivenlerinde iner 
inmez tutuklanıp hapse atıldı. 

İran rejimi devrimin başların-
dan itibaren kendi evlatlarını yiyor. 
İktidarı elinde bulunduranlar cum-
hurbaşkanlığını kazanan Ebu Hasan 
Beni Sadr’a komplo kurdular. Sadr 
bir gece kaçtı ve Fransa’ya sığındı. 
Hâlâ kendisi için endişe ediyor. Ar-
dından dışişleri bakanlarını kurşuna 
dizdiler. Devrimin sesiydi Sadık Ku-
tupzade. Devrimin Ayetullah yolda-
şı liderlerine ev hapsi getirdiler. So-
nuncuları Mehdi Kerrubi ve Mir Hü-
seyin Musevi’dir. Bu ikisi seçimler-
deki hilelere ve kötü yönetime kar-

şı çıkmışlardı. Hepsi de rejimin düş-
manı değil adamlarıydı. 

İran muhalefeti Rafsancani’nin 
vefatının şaibeli olduğunu ifade etti. 
Çünkü Rafsancani faaliyetlerini iler-
lememiş yaşına rağmen gayet aktif 
şekilde yürütüyordu. Hatta vefatın-
dan önceki gün dahi öyleydi. Ancak 
vefatı doğal şartlar içinde de olsa hali 
hazırdaki yönetimin pratik olarak 
Rafsancani’yi sahnenin dışına atarak 
yıllar önce öldürdüğü kesin. 

Peki, Rafsancani cezalandırılacak 
kadar ne yaptı? Rejime karşı düş-
manca çalışma veya tutum içine gir-
memişti. Yönetimle anlaşmazlıkla-
rı siyasi ayrıntılardaydı. Bu ise husu-
met için bir sebep değil. Zira dini li-
der karar vericidir. Rafsancani’den, 
meşruiyeti dini liderden sonra gel-
diği için korkuyorlar. Devrimin ço-
cuğu, pazarın zenginlerinden ve reji-
min en eski lideridir. Bu da onu yö-
netimdeki rakiplerinin hedefi haline 
getirdi. Kendisi değil de aile fertle-
ri suçlandı. Çünkü kendisi İran so-
kaklarında halk desteğine sahipti ve 
Tahran’ın diğer politikacılarından 
daha fazla uluslararası ilişkileri var-
dı. Cumhurbaşkanı olması sonrası 
bu ilişkileri tesis etti ve rejimin ılım-
lı kesimini destekledi. Muhammed 
Hatemi’nin iktidara gelmesine katkı-
da bulundu. 

İran’daki yönetim bireyler tara-
fından yönetilmiyor. Yönetim cum-
hurbaşkanı da dâhil mevkiler bir 
yana eski sosyalist rejimler gibi ko-
lektif çalışan güvenlikçi dini bir re-
jimdir. Bunun tek istisnası son sözü 
söyleyen dini liderdir. 

Rafsancani cumhurbaşkanı ol-
madan önce dahi siyasi bir tilkiydi. 
Bugün devlet kadrolarında gördü-
ğümüz asık yüzlere karşın kendisi-
ni ılımlı bir lider olarak çizdi. Tabi 
bu durum onun İran dışında dün-
ya standartlarında ılımlı bir isim ol-
duğu anlamına gelmez. İktidarda-
ki yoldaşlarını nükleer müzakereler-
den yıllar önce Batının ülkesine yö-
nelik ambargosunu sonlandırmaya 

çağırdı. Nükleer müzakereler onun 
çağrısını yaptığı sonuca götürdü an-
cak rakipleri ekonomik ambargo-
nun çok sertleşmesi ve rejimin beka-
sını tehdit etmesi sonrası geri adım 
attılar. 

Tahran’ın tilkisi Kuveyt sa-
vaşı akabinde Körfez ülkeleriy-
le uzlaşı projesini yürüten isimdir. 
Senegal’deki İslâm zirvesinde Suudi 
heyetin başkanı ve o vakitler veliaht 
olan Emir Abdullah Bin Abdulaziz’e 
gitmiş, tokalaşmış, İranlı hacıların 
kotası sorununun çözümü sonra-
sı Suudi Arabistan’la anlaşmıştı. Su-
udi Arabistan İslâm Konferansı Ör-
gütü kararı doğrultusunda ve İranlı 
hacıların Mekke’deki yıkım eylemle-
ri sonrası bu kotanın 120 binden 70 
bine düşürülmesinde ısrarcıydı. Tah-
ran düşürülmüş kotayı kabul etti. 
İran istihbaratının çok sayıda Ame-
rikalının öldüğü ve yaralandığı Hu-
ber kuleleri patlamasını gerçekleş-
tirmesiyle ilişkiler yeniden bozuldu. 
Rafsancani Suudi Arabistan’a gelmiş, 
ilişkileri düzeltmek için iki hafta kal-
mış ve uzlaşı sağlanmıştı. Ardın-
dan ilişkiler Tahran’ın İran içinde-
ki el-Kaide liderlerinin talimatlarıyla 
2004’te gerçekleşen Riyad patlama-
larında taraf olmasının anlaşılmasıy-
la üçüncü kez tahribata uğradı. Tah-
ran sunulan deliller karşısında bu 
iddiayı yalanlayamadı. Suudiler di-
ğer bölge ülkeleri gibi Rafsancani’nin 
veya rejim liderlerinin hiçbirinin va-
atlerine güvenmemekteler artık. 

Rafsancani’nin ölümü dünya-
ya Tahran’ın ve liderlerinin devrim 
zamanından ılımlı modern devlete 
geçme noktasındaki acziyet ve başa-
rısızlıklarını gösteriyor.

(Şarkulevsat, 11 Şubat 2017)

Tahran Tilkisi Rafsancani’nin Ölümü
Abdurrahman ER-RAŞİD 



16

 Umran • Şubat 2017

G Ü N D E M  ORTADOĞU'DAN

G eçen hafta akademisyen ve akti-
vist 7 kadın, 90 yaşında kanser 

de dâhil birçok hastalıkla mücadele 
eden, hapisteki Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı eski lideri Muhammed Meh-
di Akif’in sağlık durumunu görüş-
mek üzere İnsan Hakları Milli Konse-
yi Başkanı Muhammed Fayik ile gö-
rüşmeye gitmişlerdi. 

Bize aktardıkları mektubun öze-
ti şuydu: Bu şahsın cezaevinde te-
davi görmeksizin bu şekilde kalma-
sı sessiz kalınamayacak bir konu-
dur. İnsan Hakları Konseyi müdaha-
le etmezse bu kendi tarihinde siyah 
bir nokta olacaktır. Akif’in bu şartlar-
da cezaevinde kalması suçtur. Ayrıca 
Akif sadece tedaviye ihtiyaç duymu-
yor aynı zamanda aşırı zayıflaması ve 
hareket dahi edememesi sebebiyle 24 
saat boyunca bir refakatçiye muhtaç-
tır. Bu yüzden aile bireylerinden biri 
yanında bulunmalı. Aile, masraflarını 
kendisi karşılamak üzere özel bir has-
taneye naklini istemektedir. Kadın-
lar konuyu sundular ve Fayik’e hiç-
bir şey yapmaz ve böyle devam eder-
se cezaevinin yanındaki hastane mü-
dürü ofisinde Akif’in hayatını kurta-
racak adım atılana kadar oturma ey-
lemi yapacaklarını bildirdiler. 

Ziyaret etkisini gösterdi. Fayik 
müdahale edeceği ve yetkililerle te-
masa geçeceği sözü verdi. Sonrasında 
durumun biraz iyileştiği görülüyor. 
Zira Akif “orta düzey bir gözetime” 
taşındı ve ardından içişleri bakanlı-
ğı özel hastaneye nakline izin verdi. 

Bu yedi kadının erkeklerin yapa-
madığını gerçekleştirmek için hare-
kete geçmesi dikkatimi çekti. Akif’in 
hayatını kurtarma kampanyasını 
Amerikan Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Dr. Rebab el-Mehdi’nin baş-
lattığını gözlemledim. Zira bu bayan 
geçtiğimiz haftalarda sağlık duru-
mu kötüleşen ve sağlık kontrolünden 
mahrum kalan Akif’e yardım çağrıla-
rı yapmıştı. Sosyal paylaşım siteleri-
nin aktardığı bu çağrı boşa gitmedi. 
Başkaca kadın ve erkekler de hızlıca 
onunla dayanışma içine girdiler. 

Akif’in durumunun kötüleşme-
sinin sürmesine karşın Dr. Rebab ve 
diğer kadınlar çıtayı yükselterek söz-
den eyleme geçme kararı aldılar. Ken-
dileriyle dayanışma içine giren bazı 
isimlerle istişare ettiler. İnsan Hakları 
Milli Konseyi başkanı ile görüşmeye 
giden ve mektubu ileten grup oluş-
turuldu. İsimler bize yabancı değil-
di. Zira medya belirli aralıklarla fark-

lı bağlamlarda bu isimlere işaret edi-
yordu. Dr. Rebab’ın yanı sıra Bilimler 
Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Leyla 
Süveyf, yazar Ehdaf Süveyf, işkence 
kurbanlarının tedavi edilmesi ama-
cıyla kurulan Nedim Merkezi’nin ku-
rucuları Dr. Ayide Seyfuddevle, Maci-
de Adli, Suzan Feyyad, Tarih öğretim 
görevlisi ve “Elli Komisyonu” üyesi 
Dr. Huda es-Sade. 

Fayik’e götürdükleri mektubun 
yanı sıra bu kadınlar bu yaptıklarıy-
la topluma zımni mesaj verdiler. Bu 
mesajla kadının, özellikle hukuk ve 
direniş alanlarında kamusal alanda-
ki varlığını vurguladılar. Zira binler-
ce Mısırlı tutuklu anne ve eşi taşı-
yan ağır yükün yanı sıra Ocak dev-
rimi akabinde ortaya çıkan bir baş-
ka direniş nesil var. İsimlerinin liste-
si uzun… 

Arap ve İslâm kültüründe erkek-
lik ile erkek arasında bir ayırım var 
artık. İlki bir değerdir, ikincisi ise cin-
siyet. Erkeklik Araplara göre cesaret, 
esneklik ve yücelikle irtibatlıdır. Bu 
anlamda her erkek erkek sayılmaz. 
Bu yüzden Araplar “erkek kadın” ifa-
desini kullanırlar. Bu ifade Hz. Aişe 
annemize verilen bir tanımlamaydı. 
Başka kitaplarda aynı sıfatlar bu ka-
dınlar için kullanıldı. Ayrıca bu terim 
farklı Arap sözlüklerinde de yerini 
aldı. Mısır’daki erkek kadınlara selam 
olsun. (Mısır, Şuruk, 21 Şubat 2017)

A rap dünyasında yeni ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın eğilimle-

rine karşı duyulan endişelerde ortak 
bir görüş olduğunu söylemek müm-
kün değil. Arap siyasilerden bir ke-
sim bu adamın Beyaz Saray’a çıkma-
sı sonrası çok mutlu. Bu mutlulukla-
rı da esasında onun farklı eğilimleriyle 
İslâmcılarla savaşma yönündeki güç-
lü ısrarından kaynaklanıyor.  Trump’ın 
ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma-
sı, bağımsız Filistin devletinin kurul-
ma ihtimalinin önünü kesmesi, başta 
Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ül-
keleriyle, himaye edilmelerine karşılık 
para pazarlığı yapması bu kimseleri il-
gilendirmiyor. Bu meseleler bu kesim-
ler nezdinde küçük ayrıntılar veya baş-

ka bir süreçte çözülebilecek meseleler 
olarak görülüyor. Onlara göre önem-
li olan Amerikan politikalarının ilk ka-
reye dönmesi. Bu kare de İslâmcılara 
düşmanlık ve farklı araçlar kullanarak 
onlarla savaş. 

Trump yemin töreninde “aşırılık-
çı İslâmî teröre karşı dünyaya lider-
lik edeceğiz ve onlara yeryüzünde yok 
edeceğiz.” dedi. Trump sadece DEAŞ 
ve el-Kaide’yi değil, tüm siyasal İslâmî 
hareketleri kast etti. Buna ilk adım ola-
rak Müslüman Kardeşler hareketini te-
rör örgütü olarak ilan etmeye hazırla-
nıyor. Yeni ABD başkanı aktif ve siya-
si dini akımlar arasında fark olduğunu 
inanmıyor ve hepsinin de tek bir planı 
olduğunu, hepsiyle savaşılması gerek-

tiğini düşünüyor. Bu sözüyle aynı ka-
naatleri ifade eden birçok Arap birey 
ve siyasetçiyle buluşuyor. 

ABD dış politikasında özellik-
le de bölgede yaşanan bir dizi dev-
rim veya ayaklanma sonrası yaşanan 
birçok değişim bu çevreleri rahat-
sız etti. Hassaten Amerika kurumları-
nın, İslâmcıların açık siyasi mücade-
leye girmesine yönelik aldığı tutumu 
ve sandık yoluyla iktidara gelmeleri 
halinde ilişki kurmaya hazır olmasını 
kast ediyoruz. 

İran devrimi Ortadoğu’da 
İsrail’den sonra ABD’nin en önemli 
stratejik ortağı olan Şah rejimini devir-
diği zaman ilk tecrübe yaşandı. Dev-
rim bununla da yetinmedi, Amerika-
lı diplomatlara saldırdı ve büyükelçi-
liklerini casus yuvası olarak niteledi. 
İki ülke ve rejim arasında yaşanan son 
yakınlaşmaya rağmen ABD ile tam bir 

İhvan Liderinin Durumu ve “Erkek Kadınlar”
Fehmi HÜVEYDİ 

İslâmcılara Karşı Trump’ın Arkasında
Salahaddin EL-CORŞİ  
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Ç alışmaları sona eren Asta-
na toplantısı sonuçları, dü-

nün müttefiki silahlı gruplar arasın-
da Suriye topraklarında kanlı çatış-
malar ve gerginlik olarak yansıma-
ya başladı. Yeni ABD Başkanı Do-
nald Trump “şiddetten kaçan şahıs-
lar için” Suriye’de “güvenli bölgeler” 
kuracağını ilan etmesiyle piste erken 
girdi. 

Birinci gelişme, Astana’ya katı-
lan Özgür Suriye Ordusu grupları 
ile Nusra Cephesi arasında kanlı çe-
kişmeler bekleniyordu. Çünkü bu 
gruplar kendilerini saha güçlerine 
dönüştürecek anlaşmaya bağlı kaldı-
lar. Ancak Trump’ın Suriye toprakla-
rında kurmak istediği güvenli bölge-
ler beklenmiyordu. 

Rusya Devlet Başkanı Vilademir 
Putin, sözcüsü kanalıyla yeni ABD 
başkanının tutumuna şaşırdığını, bu 
konuda Moskova ile koordinasyon 
kurmadığını vurgulayarak bu kara-
rın doğuracağı sonuçları iyi araştır-
ma çağrısı yaptı. 

Astana toplantısının yapılma-
sı Rus dehasının en belirgin başa-
rılarından biriydi. Çünkü Nusra ve 
ÖSO grupları ile, Nusra ile stratejik 
müttefiki Ahraru Şam arasında bir 

ayırım ortaya koydu. Son iki taraf ilk 
iki tarafın tasfiyesi planı için devre-
ye sokuldu. 

Sahadaki ayırımın tamamlanma-
sı sonrası ılımlı grupların çatısı ko-
numundaki ÖSO ortadan kaldırıldı. 
Grupların çoğunluğu Türkiye yanlısı 
Ahraru Şam başlığı altında yeni-eski 
bir oluşum çatısı altında birleştiril-
di. Ahraru Şam Türkiye’nin de telki-
niyle özellikle İdlib bölgesinde Nus-
ra cephesine askeri ve siyasi savaş 
ilan etti. 

Astana öncesine kadar bu grup-
lar DEAŞ ve Suriye ordusuna kar-
şı Nusra ile birlikte savaşıyordu. 
Hâlihazırda İdlib kentini elinde tu-
tan Fetih Ordusu adı altında or-
tak bir ordu kurulmuştu. Ne oldu 
da birkaç gün ve haftada işler ters 
yüz oldu. Fethuş-Şam veya Nus-
ra Astana’ya giden gruplara karşı şu 
iki sebepten dolayı saldırıları başla-
tan taraftı: Birincisi bazı grupların, 
ABD’nin koalisyon güçlerine Nus-
ra unsurları ve komutanlarının hare-
ketlerine dair bilgiler verdiği yönün-
de kesin bilgilerin gelmesi. İkincisi 
bu grupların, kendisine karşı terörist 
bir hareket olarak savaşa girme taah-
hüdünde bulunması. 

Nusra, DEAŞ’ın ve öncesindeki 
adı geçen örgütlerin akıbetiyle kar-
şı karşıya. Suriye içinde Ahraru Şam 
hareketinin şeriat kadısı Şeyh Abdul-
lah Mahisini gibi cihatçı hareketlerin 
teorisyenlerinin tutumu ne olacak 
bilmiyorum. Keza Nusra’ya destek 
veren ve daha doğrusu el-Kaide’nin 
Suriye’deki askeri kanadına destek 
veren Şeyh Ebu Muhammed Makdi-
si ve Şeyh Ömer Osman Ebu Ömer 
(Ebu Katade)’in tutumlarını da. 

Suriye sahasında kartlar hızlı ka-
rıldı ve kanı durduracak siyasi çö-
züm umutları buharlaştı. Ancak tek-
rar siyasi müzakere sürecine hayat 
aşılandı. Zira şubat ayı sonunda Ce-
nevre toplantısı yapılacak. Nusra ile 
DEAŞ arasında -hedef dairesi içinde 
olmaması sebebiyle- bir yakınlaşma 
olmasını uzak görmüyoruz. Tıpkı iki 
“dost” Putin ile Trump arasında Suri-
ye topraklarında anlaşmazlık ve hat-
ta çatışmanın başlamasını uzak gör-
mediğimiz gibi. 

Suriye krizi ilk kareye döndü ve 
Astana toplantısına hâkim olan iyim-
serlik hali daha siyah bir tablo için 
yok oluyor. Bu da herkesi yeni denk-
lemlerin karşısına koyuyor. Umarız 
biz yanılırız. 

(Reyulyevm, 27 Şubat 2017)

Astana, Trump ve Suriye
Abdulbari ATWAN 

kopukluk yaşandı. 
İkinci deneyim daha sertti. Taliban 

Sovyetlere yönelik savaşında destekle-
diği eski müttefiklerini devirmişti. Ta-
liban, Washington’un daimi ve garanti 
müttefikleri olmak yerine el-Kaide ör-
gütüne Afganistan’ı, ABD’yi 11 Eylül 
operasyonuyla kendi stratejik derinli-
ğinde vurmak için üs haline getirme-
sine göz yumdu. Buna rağmen Obama 
yönetimi ve dışişleri bakanı Clinton 
geldi, sürpriz bir şekilde İslâmcılarla 
herkesi şaşırtan bir oyun alanı açtı.

Trump’ın İslâmcılara savaş ilanı 
Amerikan politikasının doğal gelişimi-
ni yansıtmıyor. Çünkü geçen altı yıl bo-
yunca yapılanlar sebebiyle Amerikan 
kurumları tarafından bu konu ciddi 
şekilde değerlendirilmedi. İslâmcılarla 
ilişkilerin kesilmesi -şu süreçte yeni 
başkanın eğilimlerine yarayacağını, 
Arap ve İslâm dünyasındaki rejimle-

rin ve siyasetçilerin/elitlerin önemli 
bir kısmını bu yeni ajandanın hayata 
geçirilmesinde destekleyeceği bir kart 
oluşturacağını düşünen- etkin bir gru-
bun eğilimini yansıtıyor. Peki, bu Arap 
siyasetçiler/elitlerin böyle bir eğilimi 
desteklemesi bölgenin çıkarına mı? 

Burada İslâmcıların genel itibariyle 
çok azının, tutundukları uygun plan, 
politika ve araçlar belirledikleri uzun 
vadeli stratejik bir vizyona sahip ol-
duklarına işaret etmek gerekir. Genel-
de tepkileri koşullara göre değişiyor; 
duygusal ve siyasetle ideoloji birbirine 
karışır vaziyette. Bu da çoğu hareket 
ve cemaatleri, süre gelen ve yinelenen 
krizler tarihi olarak nitelenebilecek bir 
kördöngünün içine sürüklüyor. Tünel-
den çıkış ve su yüzeyine çıkma anla-
rında dengeyi şaşırtan yüksek bir za-
fer ruhu egemen oluyor. Daha kötü ih-
timaller akıllarına gelmiyor. Geleceğe 

bakma gücünü kaybediyorlar. Hata-
ları artıyor ve kendilerini yeniden bu 
uzun tünelin içine girmiş olarak bulu-
yorlar. Rakiplerinin kendilerini bitir-
mek ve sahadan uzaklaştırmak için sa-
bırla bekledikleri uygun an budur. Mı-
sır ve başka alanlarda yaşanan budur. 

Şu an ki tablo gösteriyor ki 
İslâmcıların geneli bölgede yeni, zor 
bir dönemden geçecek. Arap siyaset-
çiler ve aydınlar İslâmcılarla savaşın-
da adımlar atmaya teşvik etmek için 
Trump yönetimine yakınlaşacaklar-
dır. Nasihatlerde ve farklı destekler-
de bulunmakta tereddüt etmeyecek-
lerdir. Böylelikle İslâmcılar üzerinde-
ki Amerikan örtüsünü çekebilsinler ve 
Trump’ı etkileyebilsinler. Büyük adam 
Gandi’nin dediği gibi “çoğu kimse ik-
tidarın etrafındadır. Çok azı vatanın”. 

(arabi21.com, 22 Şubat 2017)
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B eşşar Esed Kasım Süleymani’yi 
getirdi. Esed ve Süleymani 

DEAŞ’ı getirdi. DEAŞ ve Nusra ise 
Uluslararası Koalisyonu yani Ame-
rikalıları getirdi. Esed, Süleymani, 
DEAŞ ve Nusra Vilademir Putin’i ge-
tirdi. Putin Recep Tayyip Erdoğan’ı 
veya daha güzel ifade ile Amerikalıla-
rın çıkarması sonrası Erdoğan’ı tekrar 
oyuna soktu. 

Amerikalılar ve İsrailliler ne Rus-
larla yarışıyor ne de İranlılarla. Hepsi 
de kendisi ve rejimi DEAŞ’ten “daha 
az kötü” olduğu gerekçesiyle Esed’in 
kalmasını istiyorlar. Yani DEAŞ’ı üre-
teni ve Nusra’nın varlığına sebep ola-
nı kurtarmaya çalışıyorlar, siyasi çö-
züm adı altında yargılanıp cezalan-
dırılmasından kurtarılmasına zemin 
hazırlıyorlar. Yoksa seçilmiş devlet 
başkanı olarak görevinin sonuna ka-
dar kalacağını sözünün ne anlamı 
olur ki?!

Bu güçler bilinen tüm suçları iş-
leyen bu şahsın yer aldığı bir çözü-
mü nasıl düşünebiliyorlar, Esed’in 
“bölünmeyi daha az körükleyecek bir 
başka Alevi ismin” önün açmak için 
2021’deki seçimlerde aday olmaya-
cağı yönündeki verdiği ödünü hali 
hazırda nasıl pohpohlayabiliyorlar?! 
Sanki altı yıllık ölüm ve yıkım Rusla-
rın seçeceği ve İranlıların onay vere-
ceği bir başka Alevi ismin arayışından 
ibaretmiş, Suriye ve halkına düşen bu 
emrivakiye rıza göstermekmiş gibi!

Böyle bir siyasi senaryo 2011 
sonu ve 2012 başından itibaren 
Rusya’ya sunulan bir talepti ancak 
Ruslar o vakit bunu kabul etmemişti. 
Zira rejim ve ordusu kendisinin müt-
tefiki… Sonra kendisinin Libya’da ve 

öncesinde Irak’ta desteklediği rejim-
leri ABD’nin düşürmesine karşı çık-
tı. Şu an Rus ve Amerikan yöntem-
lerinin benzer sonuçlara götürdüğü 
kesinleşti. Zira ikisi de terörün yayıl-
masına göz yumdu. Toplumsal bö-
lünmüşlük coğrafik bölünmeye gö-
türüyor. Her iki ülke İran’ın karga-
şa yaratmadaki payını kolaylaştırdı-
lar, mezhepçi hegemonya kurma pro-
jesi, organize milis terörünü ve böl-
gesel nüfuzla bu boşluğu doldurma-
sı için İran’ı kullandılar.

Rusya’nın müdahalesi Esed ve 
İranlıların elde ettiği büyük bir ödül 
konumunda oldu. Zira güç dengele-
ri hemen değişti ancak çok geçmeden 
İsrail Moskova’yla kazanımları kendi 
lehinde bölüşebileceğini gördü. Hat-
ta Rusya Suriye konusunda ABD ile 
anlaşmaya varmak için tüm çabası-
nı harcadı ancak Ukrayna konusun-
daki özel pazarlıkları fayda vermedi. 
Bununla birlikte Moskova Halep sa-
vaşı bitmeden önce dahi Washington 
ile minimum koordinasyonu korudu. 

Halep savaşı çekişmede dönüm 
noktası oldu. Savaşın sonrası öncesi 
gibi olmayacak artık. Savaşın sonunu 
organize etme yönündeki Moskova-
Ankara işbirliği İran-Esed ikilisinin 
istediği büyük katliamın önünü kes-
ti. Ardından Moskova’nın Rusya-
Türkiye-İran üçlü anlayışını ortaya 
koyma girişimi Tahran ve Şam’ın Ha-
lep sonrası askeri ve siyasi senaryola-
rıyla uyuşmadı. Zira Esed ve İranlılar 
askeri ‘zaferlerini’ tamamlamak için 
İdlib, Humus, Hama, Barada Vadisi, 
Guta ve Dera’ya yönelmek istediler. 
Müzakerelerin toprakların ‘tamamen 
ele geçirilmesi’ sonrasına ertelenme-

sini beklediler. O vakit siyasi çözüm 
kavramı kökünden değişecek, sadece 
saha dengelerine bağlı olacak ve ye-
nilmiş muhalefetin önünde ‘galip ge-
lenin’ şartlarını kabul etmek dışında 
bir seçenek kalmayacaktı.

Putin Donald Trump’la ilan edil-
memiş bir anlayış çerçevesinde Ha-
lep savaşına girdi. Rus lider Esed ve 
İranlıların terörist gördüğü savaşan 
gruplarla askeri ve istihbarat diyalo-
guyla Halep savaşını sonlandırdı. Bu 
esnada Putin, çıkarlarının Türkiye ile 
yakınlaşmayı güçlendirmekten geç-
tiğini gördü. Esed ve İranlılar Rus-
ların silahlı gruplarla müzakereleri-
ne katılmadılar ve ateşkese imza at-
madılar. Rusya rejim ve müttefikleri-
nin, Türkler de muhaliflerin garantö-
rü olarak imza attılar. Yani bu ikili an-
laşma Şam ve Tahran’ı askeri ve siya-
si açıdan bir emri vaki karşısına ko-
yuyor ancak bu duruma isyan ettiler. 

Rusya’nın ateşkes anlaşmasını 
ilan etmekte niçin acele ettiği, rejim 
ve İranlıların yerine görüşüp imzala-
masının sebebi net değil. Hatta rejim 
ordusu komutanlarının ateşkese bağ-
lı kalacakları yönündeki bildirisi dahi 
Rusya’nın talebiyle yayınlandı. Esed 
ve hiçbir İranlı yetkili Putin ve Erdo-
ğan gibi anlaşmaya sıcak bakmadılar. 

Moskova, bu siyasi yatırım ça-
lışmalarına rağmen Esed’in terörü 
desteklemekle suçladığı Türkiye ve 
Şam-Tahran ikilisinin terörist olarak 
gördüğü gruplarla anlaşma imzaladı. 
Moskova’nın bu sınıflamayı dikkate 
almadığı açık. Bu yüzden İran dışişle-
ri bakanı ateşkesi “terörün kökünün 
kazılması” ile ilişkilendirirken dini li-
derin danışmanı Ali Ekber Velayeti 
Astana görüşmelerine katılma şartla-
rını “hali hazırdaki Suriye hükümeti-
nin meşruiyetine inanan” ve “silah ve 
terörü bırakmaya hazır” muhalefetle 
sınırlandırılması olarak belirlemişti. 

Silahlı grupların temsilcilerini içi-
ne alan muhalif heyetle siyasi müza-
kerelerden konuşmanın Esed ve İran-
lıları nefret ettiren en önemli konu 
olduğu açık. Soru şu: Halep sonrası 
Rusya’nın mı olacak İran’ın mı? Her 
iki anlayışı bir araya getirmek zor. 
Gündemler sonunda ayrılmaya başla-
dı. Bu ise Arap yokluğunun gölgesin-
de mantıklı ve beklenen bir durum.

(El-Hayat, 5 Şubat 2017)

Halep Sonrası Rusya-İran Yarışı
Abdulvehhab BEDİRHAN 
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S osyo-politik inşa ça-
baları, genellikle her 

toplumun belirli zaman 
aralıklarında karşılaştık-
ları ve işlevsel olmayan 
bir ana tekabül eden bir 
süreç içerisinde ortaya 
çıkar ve kendini meşru-
laştırır. Bu meşrulaştır-
ma olgusunun reel ha-
yatta karşılık bulması ise 
oldukça güçtür, çünkü 
geleneksel değerlerden bir anda ayrılmak müm-
kün olmadığı gibi kabul edilebilir de değildir. Ge-
leneksel süreçten modern sürece geçiş için ortaya 
konulması gereken rasyonel yaklaşımın kendisini 
kabul ettirmesi adına mücadele etmesi gereken 
birden fazla hem reel hem de politik olgu mevcut-
tur. Yeni olanın eski ile yaşadığı alan mücadelesi 
ve bu mücadeleden yaralanmadan çıkması uzun 
zaman alma ihtimaliyle birlikte bir anlamda da 
varlığının sonunu hazırlayabilir. 

Dolayısıyla her yeni toplumsal devinim, dü-
şünce, hareket ya da diğer sosyo-politik unsurlar, 
gelenek ile olan mücadelesinde ontolojik bir savaş 
vermek zorundadır. 15 Temmuz gecesinde ise yu-
karıda ifade edilen sosyo-politik gerçeklik inşası-
nın hiçbirinin gözlemlenmediği ve şahit olunma-
dığı görülmüştür. Darbe kavramının sahip olduğu 
habitus, kendisinden beklendiği gibi kolayca ve-
rilen bir zaferi değil aksine ciddi bir mağlubiyeti 

yaşamıştır. Bu mağlubi-
yet ise geleneksel olanın 
yeni olana karşı gücünü 
bir anda kırmış ve dar-
be kavramı postmodern 
süreçte olması gerekti-
ği gibi merkez olmaktan 
çıkarak, yeni merkezle-
rin inşasını kenardan iz-
lemekle yetinmiştir. 

Postmodernizm ve 
toplumsal hareketlerin 

kendilerini dizayn ettiği 21. yüzyılda, toplumla-
rın olaylara verdiği tepkiler de farklılaşmıştır. Ak-
lın süzgecinden geçmeyenin doğruluğunun tar-
tışılmadığı modern dönemin aksine postmodern 
dönem için akla uygunluk önemli bir olgu değil-
dir. Metot değişimi ile birlikte ele geçirilen bu yeni 
güç, yani aklın doğruluğunun tartışılır hale gel-
mesi gerçeği pratiklerin/eylemlerin/direnişlerin de 
merkez olarak seçtikleri düzlemin kendileri tara-
fından belirlenmesine sebep olmuş ve akıl mer-
kez olmaktan çıkarılmıştır. Böylece akıl tarafın-
dan oluşturulan üst anlatıların sonu gelmiş (Soy-
kan, 1993: 125) ve daha makul, küçük ve yerel 
anlatılar kabul edilmeye başlanmıştır. Her ne ka-
dar meşruiyet açısından tartışılagelse de postmo-
dernizm, merkezin ortadan kalkmasıyla meşruluk 
kazandığını iddia etmektedir. 

Büyük ideolojilerin söylem güçlerini kaybet-
mesi ve bunun yerine diğer sosyolojik olguların 

Adem PALABIYIK

Sokak siyaseti kavramı, sokağı mutlak şekilde otoritenin “egemen olmaya çalıştığı 
bir mekân olarak değil, güç ve tahakküm ilişkileri ile direnişin girift bir şekilde 
iç içe geçtiği bir alan olarak kavramamıza katkı sunar. Böylece sokak siyaseti, 
gündelik hayatın içine sızan çeşitli pratiklerle sokağı dönüştürme ve direniş alanı 
olarak taşıdığı potansiyelleri tartışmamıza imkân veren bir anlama kavuşur.

15 Temmuz Direnişi Çerçevesinde 
Sokak Siyasetleri



20

 Umran • Şubat 2017

G Ü N D E M   15 TEMMUZ DİRENİŞİ ÇERÇEVESİNDE SOKAK SİYASETLERİ 

örgütlenme biçiminde daha belirgin olması, post-
modern söylemin gücünü pekiştirmiştir. Örneğin 
modernizmin aklı karşısında gücünü sağlamlaştı-
ran ve meşrulaştıran din olgusu, postmodern dö-
nemin başat simgelerinden biri olmuştur. Özel-
likle ortaya çıkan örgütler ve şiddet olayları tam 
da modernizmin gücünü yitirdiği 1960’lara denk 
gelmektedir. Bu bağlamda postmodern söylem 
bir meşruiyet aramak yerine meşruiyeti yeniden 
tanımlama metodunu seçmiştir. Kullanılan özne 
dilin kendisidir ve insan için bir çıkış yoludur 
(Uçan, 2009). Bu çıkış yolunda dogma kalıplarla 
oluşturulan kültür biçimi artık eylemin doğuşuna 
hizmet etmemektedir (Murphy, 1995, 173), post-
modern düzen bu kültür biçimini evirerek, ken-
di istediği boyuta getir-
miş ve böylece oluşan 
bu yeni kültür melez bir 
özellik kazanmıştır. Bu 
bağlamda önceki kültü-
rün disiplin anlayışı or-
tadan kalkarak, disip-
linsiz bir düzen oluştu-
rulmuştur. 

Disiplinsiz düzen-
ler ise riske girmeyi se-
ven düzenlerdir, bu dü-
zen türü, aklın riski or-
tadan kaldırdığı bir sü-
reci benimsememek-
tedir. Düzen artık geç-
mişte kalmıştır ve eği-
lip bükülebilir (Murphy, 
1995, 185-189). Bu dü-
zene ait bilgi türü ise ar-
tık modern döneme ait değildir çünkü modern 
dönemin bilgi anlayışı tek düze ve mutlak doğru-
yu arayan bir yönelime sahiptir. Postmodern dö-
neminde önemli olan bilgi ise mutlak değildir ve 
bilginin önemi, sanayi sonrası toplumda üretimin 
önüne geçmiştir (Lyotard, 1990, 10-16). Böylece 
postmodern durum, modernizmi, güvenilirliğini 
yitirmiş büyük anlatılar içerisinde bir anlatı oldu-
ğunu ve kendini meşru kılmak için büyük anla-
tılar başvuran her şeye modern dediğini öne sür-
mektedir (Sarup, 1995, 174). Bu ifadelerin ya-
nında postmodernizmi kendine göre kodlayan 
önemli bir yazar daha mevcuttur. Özellikle rek-
lam, medya, enformasyon gibi kavramlarla ken-
disine yer bulan Boudrillard, postmodernitenin 

simülasyon toplumu oluşturduğu üzerinde dur-
muştur. Ona göre gerçekler birer yansımalardır ve 
gerçekliğin kendisinin gerçekliğinden uzaktır (Ba-
udrillard, 1997: 149, 177, 201-203). Kitle iletişi-
minin yeni bir çağ başlattığını iddia eden Boudril-
lard, sır kavramının ortadan kalktığını ve artık bu 
kavramın kamusal bir anlama büründüğünü ifade 
etmiştir (Sarup, 1995,195). 

Mesihçi yan, kurtarıcı söylemlerden uzak du-
ran ve böylesine bir çabaya gereksinim duymayan 
postmodern söylem, dogma olan büyük ifade bi-
çimlerinin yerine küçük ifadeleri davet etmiştir 
(Heller-Feher, 1993,12). Ancak bu ifade biçimleri 
mozaik bir toplumun bir arada yaşamasına katkı 
sağlayabilecek güce sahiptir. Postmodern bir top-

lumda nihai bir pers-
pektif yoktur bu yüz-
den postmodern toplu-
luk, farklılıklardan olu-
şan bir topluluk olarak 
tanımlanabilir. Benim-
senecek siyaset, modern 
dönemin etkin olduğu 
kapitalist gücün deste-
ğiyle meşruiyetinin sağ-
layan bir politika değil 
tam tersine radikal de-
mokrasiyi de benimse-
yecektir (Mouffe, 1994, 
192-193). İşte ülkemiz-
deki demokrasi anlayı-
şı özellikle AK Parti ile 
birlikte bu düzleme gir-
miştir. Elitlerin siyasi 
arenasında yeri olmayan 

Anadolu insanları, ülke yönetiminde söz sahibi 
olmaya ve halktan ciddi destek almaya başlayınca, 
kendisini ülkenin sahibi hisseden insanlar yeni-
den harekete geçmiştir. Lakin artık onların verdi-
ği “büyük” vaatler karşılığını bulmamakta, sami-
mi ve dürüst olan kapitalizmin üretimi olan bur-
juvanın yerini almakta ve böylece farklı düşünen-
lere siyaset yolu açılmaktadır. Bu bağlamda ülke-
mizdeki darbe geleneğinin, modern dünya siste-
mi içerisinde kaybolup gittiğini de açıkça söyle-
yebiliriz. 

Ülkemizin tarihsel hafızasına baktığımızda 
darbelere karşı halkın gösterdiği tavırlar tek bir 
çizgiye indirgenebilir, lakin 15 Temmuz sürecinde 
halkımızın yaşadığı akıl tutulmasının sona erme-

Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Recep Tayyip Erdoğan, 
Weber’ci bağlamda hem kariz-
matik hem geleneksel hem de 
yasal bir liderdir. Gücünü 
Anayasa’dan alan Erdoğan, 
aynı zamanda oldukça kariz-
matik bir liderdir. One Minute 
çıkışı, Arap dünyasındaki etki-
si, Avrupa ülkelerinde önem-
li bir rakip veya partner ola-
rak kabul edilmesi ve özellik-
le BM Genel Kurulu’nda ifade 
ettiği “dünya beşten büyük-
tür” gibi önemli ve dünya 
siyasetini değiştirebilecek 
söylemleri, Erdoğan’ı önem-
li bir karizma içerisine dahil 
etmiştir. Ayrıca Türkiye’nin 
en zor döneminde kurtuluş 
umudu olarak görülen niteli-
ğini hâlâ kaybetmemiş olan 
Erdoğan’ın karizması asla 
rutinleşmemiştir.

si, demokrasi mücadelesi açısından önemlidir ve 
sosyolojik olarak analiz edilmeye muhtaçtır. Dar-
be girişiminin yaşandığı gece halkın sokağa çık-
masının ardındaki sebepler hem Türkiye içindeki 
hem de Türkiye dışındaki gelişmelerden beslen-
miştir. Bu sebepler veya dinamikler kategorik ola-
rak şöylece ifade edilebilir.

15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen ya-
nıtın adı postmodern direniş olmalıdır. Modern 
aklın ürettiği geleneği sürdürme biçimi postmo-
dern parçalanmışlıklar kar-
şısında devamını sağlaya-
mamıştır. Avrupa devletle-
rinin sahip olduğu demok-
rasi geleneğinin ülkemiz-
de vuku bulması sonucu ra-
hatsız olan elit kesim, de-
mokrasiyi yalnızca kendile-
rinin bileceği bilinciyle ha-
reket ederek 15 Temmuz’u 
gerçekleştirebilecekleri-
ne inanmışlardır. Lakin bu 
düşünce tam simülasyon-
dur, çünkü ülkenin sahibi 
olduklarına inanan elit ke-
sim için hakikat artık de-
ğişmiş ve bir yansıma hali-
ne gelmiştir. Akıl artık mut-
lak doğru olanı sunama-
mış ve askeri modernleşme 
ile modernleşmeyi anlama-
ya çalışan bir ülke için, mo-
dernleşme kavramı yeniden 
üretilmesi gereken bir sü-
rece dâhil edilmiştir. Bugü-
ne kadar özellikle sol cena-
hın iyi anladığı iddia ettiği 
demokrasi kavramı, kendi-
lerinin elinden kaçınca öte-
ki olarak konumlandırılmış 
ve yabancı olarak isimlendi-
rilmiştir. Halkın bu kavrama sahip çıkması ve ra-
dikal demokrasi anlayışıyla, yönetime dâhil olma 
çabası göstermesi her şeyi alt üst etmiştir. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi “ben 
halkın gücünün üstüne bir güç tanımadım” ifade-
sinin karşılığı işe budur. Peki, darbe geleneği bu 
kadar güçlü olan bir ülkenin, 15 Temmuz gecesi 
sokaklara çıkmasının ardındaki postmodern anla-
ma biçimi nedir?

Öncelikle 15 Temmuz girişiminin hatırlattı-
ğı en önemli toplumsal olay, uluslararası boyu-
tu olan Mısır’ın halk tarafından seçilmiş ve ancak 
darbeyle yönetimden düşürülen cumhurbaşka-
nı Muhammed Mursi meselesidir. Mısır’da yaşa-
nanların benzerinin Türkiye’de yaşatılmak isten-
mesi, halkın sokağa çıkmasındaki başat dinamik-
tir. Mısır halkının, ordunun müdahalesine verdi-
ği geç karşılık, Mursi’nin teslim oluşuna ve asker 
kökenli Sisi’nin iktidarı ele almasına sebep olmuş-

tur. Türkiye’deki insanlar, 
ordunun yapmaya çalıştığı 
aynı pratiğe erken karşı çık-
mış, onlara canı pahasına 
meydan okumuş ve böylece 
Mısır’da gerçekleşen süreç 
Türkiye’de karşılığını bula-
mamıştır. Mısır gibi olmayı 
istemeyen vatandaşlar, ülke 
yönetimine el koymak iste-
yen kesimin taleplerini red-
detmiş ve bu reddi eylemsel 
hale getirmiştir. İlginçtir ki 
15 Temmuz gecesi HDP seç-
menleri arasına dâhil edebi-
leceğimiz bazı simaların da 
sokakta olduğuna tanıklık 
edilmiştir1. Buradaki temel 
vurgu, askeri bir müdahale-
nin olma ihtimalidir. Darbe 
sürecinin gerçekleştiği anda 
FETÖ ile ilgisinin olup ol-
madığını anlayamayan 
HDP’li kesimlerin, girişim 
sürecindeki tutumları tah-
mini bir analizle doğal bir 
reflekstir. Lakin süreç iler-
lerken HDP’nin sergiledi-
ği tavırlar kanımca bu algıyı 
tersi yöne çevirmiştir. Özel-
likle postmodern dönemde 

sokaklar, siyasete dâhil olamayan ve iletişim ka-
nallarına erişemeyen kişilerin iletişim biçimlerini 
harekete geçirebildikleri yerdir (Bayat, 2008: 27-
69). HDP’nin, olası durumlarda en fazla kullandı-
ğı aygıt olan sokaklar, 15 Temmuz akşamı büyük 
ihtimalle birçok HDP’li seçmen tarafından aşın-
mıştır ama yukarıda da belirttiğimiz gibi HDP’nin 
süreç ilerlerken izlediği tavır sonucu oluşan algı 
birlikteliğini tersine çevirmiş ve yok etmiştir.
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Ülkemizde önemli bir darbe “habitusu” mev-
cuttur. Yaşanılan dönem boyunca bütün tecrü-
be, birikim ve deneyimleri içeren habitus kavra-
mı, Türkiye halkının darbe geçmişini en iyi açık-
layan kavramlardan biridir. İnsanlar darbe keli-
mesini duyunca nelerin olabileceğini bu habitus-
ları sayesinde anlayarak, olguyu anlamlandırabil-
mektedirler. İşte bu habitus durumu, halkın dar-
be kavramına karşı olan ani refleksini harekete ge-
çirmiştir. Bu refleksi oluşturan en önemli gelişme 
ise MİT krizi ve 17-25 Aralık sürecidir. Halkın ha-
bitusunu besleyen bu iki önemli süreç, darbe gi-
rişimine karşı konulması gereken eylem biçimini 
de ortaya çıkarmıştır. Habitusun anlamı, toplum-
sal yapı içerisinde yapılandırılmış bir yapıdır (Bo-
urdieu, 1966: 170). Bu yapılandırılmış yapı in-
sanoğlunun bütün tecrübelerinden oluşmuştur. 
Geçmişte yaşananlar ise bu tecrübelerin en önem-
li pratiğidir. Kürtlerin habituslarına bakıldığında 
ise karşımıza dindarlık, eşitsizlik, ezilmişlik vb. 
kavramlarla ifade edilen bir tarihsel sosyoloji çık-
maktadır. Bu ezilmişlik pratiğinin önemli bir so-
nucu ise Kürtlerin geçmiş yıllarda bizzat devlet ta-
rafından ötekileştirilmesi olmuştur. Sahip olduk-
ları habitus, devlet tarafından inşa edilen bir ger-
çekliğe karşılık gelmektedir. Bu bağlamda düşü-

nüldüğünde HDP’nin habitusu ise oldukça farklı-
lık arz etmektedir. HDP, özelliklerin Kürtlerin kö-
keninde yer alan din olgusuna önemli özeni gös-
terememiştir. Söylemsel ifadelerinin çoğu İslâm’ın 
özüyle mesafe taşımakta ve geleneksel Kürt kadı-
nını tarif etmede önemli tahribatlara sebep olmuş-
tur. Bu bağlamda HDP’nin 15 Temmuz sürecin-
deki tutumu bir bakıma nevi şahsına münhasır-
dır. Temsil anlamında uzak kaldığı ve daha çok 
PKK merkezli bir yönetim biçimine razı gelmesi, 
HDP’yi Yenikapı ruhunun bir parçası yapmaktan 
uzak tutmuştur.

Darbe vakaları genellikle çatışma içerir ve ça-
tışma kavram olarak pozitif bir bağlam taşıma-
maktadır. Fakat 15 Temmuz süreci çatışma kav-
ramını işlevselleştirmiş ve çatışma kavrama sonuç 
bağlamında pozitif bir anlam kazanmıştır. Darbe-
ler tarihinde ilk defa “çatışma kötüdür” önerme-
si yanlışlanmış, aksine “çatışma iyidir” önerme-
si geçerli hale gelmiştir. 15 Temmuz gecesi böy-
lece çatışma meşru ve olumlu bir perspektif ka-
zanmış, böylece halk, çatışmadan hayır çıkacağı-
na inanarak meydanlara inmiştir. HDP için ise ça-
tışmanın işlevselliği daha farklı ve olumsuz bir an-
lam taşımaktadır. HDP için sokak, “otoriteler ta-
rafından kendilerine tanınmış hakların dışına çı-
karak etkin kullanım yoluyla sahiplenme ve dö-
nüştürme potansiyeline” (Dinçer, 2016: 57) sahip 
olan bir mekândır. Sokak bir direnişten çok, çatı-
şarak öldürme ve ölmenin bir mekânı olarak ta-
savvur edilmiş ve PKK’nın sokak çatışmalarına iti-
raz gelmemiştir. Gelen itirazlar ise HDP’li şahin 
kesimler tarafından dikkate alınmamıştır. Bu bağ-
lamda postmodern hareketlerin en fazla kendini 
gerçekleştirdiği yer olan sokaklar, hâlâ HDP için 
modern dönemden kalma bir çatışma sahasıdır, 
lakin bu saha pozitif bağlamda değil negatif bağ-
lamda bir anlam taşımaktadır. Sokak şuuru, yeni-
den bir diriliş ve direniş yerine, yok olma ve fe-
dailik mekânları olarak toplumun hafızasında yer 
etmiştir. Özellikle 6-7 Ekim olayları, HDP’nin so-
kak şuurunun en önemli temsilidir. Bu süreç için-
de sokaklarda ölen gençler, Kürt realistindeki so-
kak şuuruna olumsuz ve kalıcı bir anlam yükle-
miş ve öyle anılmasına sebep olmuştur.

15 Temmuz gecesindeki pratiğin önemli bir 
dinamiği ise Hendek olaylarında yaşananlardan 
çıkarılan derslerdir. Hendek olaylarındaki üst söy-
lem şunu ileri sürmüştür: “Kürt halkı için iyi ola-
nı biz biliriz ve ancak biz gerçekleştirebiliriz”. La-

Öncelikle 15 Temmuz girişiminin hatır-
lattığı en önemli toplumsal olay, ulus-
lararası boyutu olan, Mısır’ın halkın 
oylarıyla seçilmiş ve ancak darbeyle 
yönetimden düşürülen cumhurbaş-
kanı Muhammed Mursi meselesi-
dir. Mısır’da yaşananların benzeri-
nin Türkiye’de yaşatılmak istenmesi, 
halkın sokağa çıkmasındaki başat 
dinamiktir. Mısır halkının ordunun 
müdahalesine verdiği geç karşılık, 
Mursi’nin teslim oluşuna ve asker 
kökenli Sisi’nin iktidarı ele almasına 
sebep olmuştur. Türkiye’deki insan-
lar, ordunun yapmaya çalıştığı aynı 
pratiğe erken karşı çıkmış, onlara 
canı pahasına meydan okumuş ve 
böylece Mısır’da gerçekleşen süreç 
Türkiye’de karşılığını bulamamıştır.
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kin sonuç açısından tam tersi bir gerçekliğin mev-
cudiyeti süreç içerisinde ispatlanmıştır. Aynı se-
naryo/pratik/eylem biçimi 15 Temmuz gecesinde 
de gerçekleşmiştir. Özellikle Türkiye’de yaşayan-
lar adına olumlu veya makbul olana karar vermek 
isteyen kesimler benzer çağrılar yapmış hatta daha 
ileri giderek “evde kalınmasının” ülkenin menfa-
atine olduğu dillendirilmiştir. Hendek vakasında 
yaşananlardan ders çıkararak Türkiye bu çağrılara 
uymamış ve gerçekliğin kendileri tarafından oluş-
turulması gerektiğine inanarak sokağa çıkmıştır. 
15 Temmuz ile Hendek olaylarının tek benzerli-
ği “sokak” kavramına sahip olmalarıdır. Bunun dı-
şında hiçbir benzerliğe sahip değildir. 

Sokak siyaseti kavramı, sokağı mutlak şekil-
de otoritenin2 “egemen olmaya çalıştığı bir mekân 
olarak değil, güç ve tahakküm ilişkileri ile dire-
nişin girift bir şekilde iç içe geçtiği bir alan ola-
rak kavramamıza katkı sunar. Böylece sokak siya-
seti, gündelik hayatın içine sızan çeşitli pratikler-
le sokağı dönüştürme ve direniş alanı olarak taşı-
dığı potansiyelleri tartışmamıza imkân veren bir 
anlama (Dinçer, 2016: 57) kavuşur. Bu, o sokak-
ta yaşayan insanların hayatlarına etki etmeyi de-
ğil, onlarla birlikte olmayı içermektedir. Hendek 
olaylarında sokaklar sadece bir grubun ideolojisi-
ne ait olan eylemlere sahne olmuş ve sokaktakiler 
bu eyleme katılmamıştır. Hatta daha da öteye gi-
derek, o sokaklardaki evlerini terk etmişlerdir. Fa-
kat 15 Temmuz’da sokağa çıkanlara sokaklardaki 
evler kapılarını açmış, farklı ideolojilere sahip ol-
salar da tek bir amaç için birleşmiş ve belki de en 
önemli pratik olarak başkalarını tahribini amaç-
layan silahlar yerine kendilerini imanlarını, be-
denlerini ve cesaretlerini kullanmışlardır. Öldür-
memiş, katledilmişler; sinip kaçmamış direnmiş-
ler ve saklanmamış tam tersine aşikâr bir biçimde 
meydan okumuşlardır. Böylece kendilerini sokak-
lardaki mekânlar üzerinden görünür kılmayı sağ-
lamışlardır (Sennet, 2011: 76). 

Medyanın etkin kullanımı yine 15 Temmuz 
gecesinde insanların sokağa çıkmasında etkili ol-
muştur. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan 
haberleşmeler ve bunun sonucundaki örgütlen-
me biçimleri, girişimi gerçekleştirmek isteyenleri 
maksadına ulaştırmamıştır. Direnişin zayıf olduğu 
yerlere yapılan çağrıların çoğu sosyal medya üze-
rinden gerçekleştirilmiş ve simüle gerçeklik reali-
tenin kendisine dönüşmüştür. 

15 Temmuz’da insanların sokaklara inmesi-
nin önemli sebeplerinden biri de her şey yolun-
da giderken neden böyle bir girişimin yaşandı-
ğı sorusuna halkın cevap bulamamasıdır. Bu sü-
reçten önceki darbelerde mevcut olan kargaşa or-
tamlarının 15 Temmuz öncesinde olmaması, top-
lumun geleceğe yönelik hayal kuruyor olabilme-
si, bu hayal ile birlikte özellikle borçlanma korku-
sunun ortadan kalkmış olması ve mevcut ekono-
mik refah sürecinde bir aksaklığın görülememe-
si, darbenin neden yapılmak istendiğine dair bir 
cevap sunamamıştır. Neler oluyor diye kendileri-
ne soru soran vatandaşların, gerçekleşen olayların 
iradelerine karşı meydana geldiğini anlayınca so-
kakta iradelerini savunmaya karar vererek hareke-
te geçirmiştir.

Özellikle AK Parti iktidarı boyunca demokrasi 
kavramı üzerinde yapılan tartışmalar artık olgun-
laşmaya ve Batı’daki karşılığını almaya başlamıştır. 
Batı’da sadece yasal birtakım düzenlemeler çerçe-
vesinde demokrasi verilmemiştir, tam tersine cid-
di bir mücadele sonucu alınmıştır. Türkiye halkı 
da Cumhuriyet’in kurulduğu günden itibaren ilk 
defa demokrasiyi sivil bir iktidarla korumaya al-
mış ve Batı benzeri bir mücadelenin içine girmiş-
tir. Özellikle seçilmiş kesimin, ötekileştirdiği halk 
üzerinde kurmaya çalıştığı otorite, demokrasiye 
yalnızca kendilerinin sahip çıkabileceği inancını 
doğurmuş ve güçlendirmiştir. Lakin 2002’den iti-
baren demokrasi kavramına daha cesur bir biçim-
de sahip çıkmaya başlayan toplum, 15 Temmuz 
gecesi uzun süren bir mücadele sonunda elde et-
tiği demokrasinin ellerinden alınacağını fark et-
miş ve bu realiteyi koruma güdüsüne girmiştir. Bu 
güdü ise bilinçli, istekli ve mücadeleci bir pratik 
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alanını içermektedir. İşte 15 Temmuz’da Türkiye, 
demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara bu se-
bepten dolayı da inmiştir. HDP için ise demokra-
si kavramından ziyade demokratik kavramı daha 
önemli bir hal almıştır. Bir hareketin demokratik 
olması demek demokrasiye uygun olması anlamı-
na gelmektedir. Lakin demokratik modernite, de-
mokratik özyönetim ya da demokratik İslâm şek-
lindeki melez bileşimlerinin hiçbiri bu manada 
kuşatıcı bir siyasal içerik değildir. HDP’ye göre so-
kağa çıkan ve mekânı kendine göre yeniden yo-
rumlayanlar demokratik bir halk talebinde bulun-
maktadır. Sokak, bu taleplerin mekânı olarak ta-
nımlanmıştır. Kısmen bu doğru olabilir lakin de-
mokratik talepler, demokratik olmayan metotlarla 
istendiği takdirde süreç hiçbir zaman demokratik 
adımlarla ilerleyememekte ve tam anlamıyla bir 
şiddet yaşanmaktadır. Sanırım demokratik şiddet 
adı verilecek bu süreç de HDP için yeniden tanım-
lamanın bir araç ve aygıtı olarak sunulacaktır. De-
mokrasi kavramı demokrasinin kendisinden önce 
gelir (Ural, 1999: 451). Dolayısıyla HDP’nin söy-
lemi olan demokratik ifade biçimlerinin, demok-
rasi ile hiçbir ilişkisi mevcut değildir ve asla Kürt-
lere ait olamayan ve de tamamen başarısız bir in-
şanın ürünüdür.

AK Parti’nin kurulduğu yıllarda, Türkiye, post-
modern bir sürece dâhil olmaya başlamıştır. Özel-
likle kırmızıçizgilerin aşılması, halkın ülke yöneti-
minde ciddi bir etkiye sahip olması ve sorgulana-
maz kavramların yeniden üretilmesi, modern ol-
guların artık geçerli olmadığına dair inancı güç-
lendirmiştir. Modernizmin temel vurgusu olan ak-
lın süzgecinden geçenin tek gerçeklik olarak ka-
bul edilmesi pratiği artık son bulmuş ve gerçek, 
elit kesimin aklından geçen değil milletin ortak 
kararıyla alınan bir sürece dâhil edilmiştir. Artık 
gerçek ve geçerli olan olgular üst aklına kabul et-
tiği ve bize de kabul ettirmeye çalışılan olgular de-
ğil, bizzat halk tarafından yeniden inşa edilen ol-
gular olarak kabul görmüştür. AK Parti’nin bu ye-
niden inşa sürecindeki pozitif etkisi, 15 Temmuz 
gecesinde karşılığını almıştır. Bu yeni inşa süreci-
ne karşılık HDP’nin yürüttüğü politika ise en kısa 
tabirle yeni bir ulus inşa etmektir. HDP, bu inşa 
sürecini Kürtlere bırakmak yerine dogmatik söy-
lemlerle kendisine ait olmayan muktedir bir öz-
neyi oluşturmaya çalışmaktadır. Çünkü onların 
siyasi aklına göre demokratik özerklik, demok-
ratik ulus inşasının ete, kemiğe bürünmüş hali-

dir (Öcalan, 2010: 47). Kurucu babanın bu söyle-
minden hareketle HDP, bir ulus inşasına girişmiş 
ve bu inşayı dil, din, kadın üzerinden sürdürme-
ye ve tamamlamaya çalışmıştır. Lakin inşa süreci 
Kürt geleneği parçalanmış, PKK gibi Kürt gelene-
ğinde yeri olmayan bir yapılanmanın söylemleri-
ne itaat söz konusu olmuştur. Postmodern süreçte 
bile PKK’nın rasyonel akıl vurgusu devam etmiş, 
bir yandan sosyalist geleneklerini korumaya çalı-
şırken bir yandan da modern dönemin talepleri-
ni savunarak, kendilerine itaat edecek bir halktan 
vazgeçmemişlerdir. HDP’nin de inşa sürecindeki 
rolü, Kürtlerin geleneksel tavırlarından bağımsız 
olunca sokaklarda istenilen destek bulunamamış 
ve başarısız bir inşa süreci yaşanmıştır.

15 Temmuz gecesinde Türkiye halkının so-
kağa çıkmasının en önemli nedenlerinden biri, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
ve karizmasıdır3. Recep Tayyip Erdoğan, Weber’ci 
bağlamda hem karizmatik hem geleneksel hem de 
yasal bir liderdir. Gücünü Anayasa’dan alan Erdo-
ğan, aynı zamanda oldukça karizmatik bir lider-
dir. One Minute çıkışı, Arap dünyasındaki etki-
si, Avrupa ülkelerinde önemli bir rakip veya part-
ner olarak kabul edilmesi ve özellikle BM Genel 
Kurulu’nda ifade ettiği “dünya beşten büyüktür” 
gibi önemli ve dünya siyasetini değiştirebilecek 
söylemleri, Erdoğan’ı önemli bir karizma içerisi-
ne dahil etmiştir. Ayrıca Türkiye’nin en zor döne-
minde kurtuluş umudu olarak görülen niteliğini 
hâlâ kaybetmemiş olan Erdoğan’ın karizması asla 
rutinleşmemiştir. Erdoğan’ın, Erbakan geleneğin-
den gelen bir lider olması da ona ayrı bir nitelik 
kazandırmaktadır. 

Geleneksel niteliklere de bu yönüyle sahip olan 
Erdoğan, Türkiye halkı için vazgeçilmez bir lider-
dir. Bu üç liderlik niteliği ile birlikte Erdoğan’ı si-
yasi otoriteden ayıran üç önemli başlık daha mev-
cuttur. Bunların ilki Erdoğan’ın dindar kimliğidir. 
Müslüman dünyasındaki algısı, taziye ziyaretle-
rinde Kur’ân’dan sureler okuması ve Külliye’den 
yayınlanan namaz kıldırma fotoğrafları, Erdoğan’ı 
aynı zamanda bir önder haline de getirmiştir. Bu-
nun yanında Erdoğan’ın topluma hitap ederken 
ortaya koyduğu performans da ayrıca analiz edil-
melidir. Konuşmalarındaki üslup ve okuduğu şi-
irler, ayrıca şiirlerini okumak için seçtiği isimler 
oldukça önemlidir ve sembolik bağlamda güç-
lü karşılığı mevcuttur. Türkiye’deki entelektüel 
ve aydın kesiminin de ciddi desteğine sahip olan 
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Erdoğan’ın üçüncü farklı niteliği ise hem ifade et-
tiğim sınıflardan (entelektüel ve aydın) hem de sa-
nat ve aktivist kesimlerinden aldığı destektir. İşte 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış 
olduğu “halkımı meydanlara davet ediyorum, ben 
halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım” çağ-
rısı bu bağlamda önemli bir karşılık bulmuş ve 
Türkiye, 15 Temmuz gecesi, liderlerinin çağrısı-
nı karşılıksız bırakmamıştır. Bütün bunlara kar-
şın sokak siyaseti bağlamında HDP’nin eşbaşkan-
larından Selahattin Demirtaş’ın liderlik profili tar-
tışılır hale gelmiştir. Sözgelimi 6-7 Ekim olayla-
rındaki çağrısı ile Erdoğan’ın 15 Temmuz çağrısı 
aynı olguları barındırmamaktadır. Demirtaş’ın ka-
rizmatik niteliği 6-7 Ekim’de ve 15 Temmuz ak-
şamı oldukça kötü sınavlar vermiştir. Kaotik dö-
nemlerde bir kurtuluş reçetesi olarak sarılınan li-
derlik vasfı, bu bağlamda Demirtaş’ın başarısızlı-
ğına işaret etmiştir.

Güncel yaşamımızda önemli bir yeri olan so-
kakların zaman aralıklarında yeniden üretildiği 
tartışılmaz bir gerçektir. Bu üretim tabi ki sokak-
lardaki pratiklerden kaynaklanmaktadır. Sokağı 
bir direniş alanı olarak seçmek bazen kuralların 
dışına çıkmaya sebep olabilir ama bu eylem bi-
çimi, sokakların özünden bağımsız olmamalı ve 
yaratıcı öğeler içeren pratiklere de sahip olmalı-
dır. Sokaklar ölümün değil, direnişin ve meydan 
okumanın yeridir. Sokakları ele geçirmek; kanın 
dökülmesi, parçalanmalar, tatmin edilen egolar ve 
bilgisizliğin kaynağı değil aksine yeni anlamların 
üretilmesi, paylaşımların artması, birlikteliklerin 
sağlanması ve tecrübe ile bilginin kaynağı olması 
anlamına gelmelidir. 

Bu bağlamda 15 Temmuz, sokak şuurunun ye-
niden inşa edildiği ve pratiğe geçirildiği bir dönem 
olarak kabul görecektir. 15 Temmuz en önemli 
özelliği ise Müslümanların, yeni toplumsal hare-
ketlere yaptığı katkıdır. Özellikle İran devrimin-
den sonra Müslümanların gerçekleştirdiği en bü-
yük sokak pratiği 15 Temmuz’dur. 15 Temmuz’da 
Müslümanlar kavramsal ontolojisi kendilerine ait 
olmayan demokrasi kavramına sahip çıkarak, as-
lında kendilerinden olmayana karşı ne kadar de-
mokratik olduklarını ispatlamışlardır. 15 Tem-
muz, Avrupa’nın, Müslümanları uygar olma-
yan bir toplum biçimi olarak tanımladığı yüzyı-
lımızda, Avrupa’ya uygarlık alameti olan demok-
rasi dersi vermiştir. Belki bu pratik, sekter solun 
15 Temmuz sonrasında daha da yoğun biçimde 

kullanıma soktuğu “İslâmcı faşist” iftiralarına da 

en güzel cevaptır. Sokakların sadece garantisiz ve 

sosyal güvenceden yoksun insanların mekânları 

olmadığı bizzat Müslümanlar tarafından bütün 

dünyaya kanıtlanmıştır. Yeniden üretilen ve sa-

hiplenilen sokaklar, öldürmenin değil yeniden va-

roluşun yaşam alanı rütbesini kazanmıştır.
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Dipnotlar

1 15 Temmuz gecesi Muş ilinde karşılaştığım bazı simalar 

HDP’li seçmenler ve öğrencilerdi. BDP konulu doktora tezi-

mi çalışırken görüştüğüm bazı kişiler, 15 Temmuz gecesi 

sokağa çıkmıştı. Bu kişilerin sokağa çıkma düşüncesi altın-

da HDP’nin sahip olduğu ideolojik kökenden ziyade “asker” 

yönetimi ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ayrıca HDP’li 

bu vatandaşların, HDP’nin ideolojisine tam anlamıyla sahip 

olmadıkları da sanırım açık bir gerçektir. Çünkü HDP içinde, 

HDP’nin izlediği politikaların hatalı olduğunu düşünen çok 

sayıda vatandaş ve üniversite öğrencisi mevcuttur.

2 Buradaki otorite kavramı, 15 Temmuz gecesinde yöneti-

mi ele geçirmeye çalışanlar için kullanılmıştır, çok şükür ki 

amaçlarına ulaşamamışlardır.

3 Karizma kavramının Recep Tayyip Erdoğan ismiyle sosyolo-

jik analizi için “15 Temmuz Darbe Girişiminde Liderlik ve 

Milli Duruş Örneği Olarak Recep Tayyip Erdoğan Üzerine Bir 

Değerlendirme” başlıklı çalışmama bakılabilir.
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  HAYATA MÜDAHALE VE İSLÂM 

Her ne kadar özel hayata müdahale tartışmasının görünürdeki muhatabı hükümet 
görünüyor ise de asıl hedef dindir, İslâm’ın hayata müdahale ettiği düşüncesidir. Küresel 
ve ulusal siyasetlerin böylesi bir sorunu vardır. Mesela patronlar kulübü TÜSİAD, ülkenin 
içinde bulunduğu ablukayı görmezlikten gelerek bir din tartışması sorunu yaşanıyormuş 
gibi laikliğe vurguda bulunmaktadır. Patronlara göre milli-dini kaygıların fazlaca bir 
önemi yok, küresel siyasete uyarlanmış bir ülkede yaşayacaklarının güveni içindeler!  

Hayata Müdahale ve İslâm

A rka arkaya terör 
saldırılarının ya-

şandığı bir ülkede, 
bu eylemlerden bi-
risini, süreçle hiç de 
bağdaştırılamayacak 
bir yere yerleştirmek 
ve buradan bir baş-
ka sonuç elde etme-
ye çalışmak akıllara 
sağlık bir iştir. Bilin-
diği üzere bu saldırı-
lardan Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan ve 
39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör olayı, bazı 
çevreler, yılbaşı kutlamasına karşı olan ve özel ha-
yata müdahaleyi amaçlayan Müslüman fanatizmi-
nin bir eylemi olarak değerlendirdiler. Hatta bu 
konuda, temsil ettiği görevi gereği Müslümanlara 
“yılbaşında bir mümin olarak savrulmaktan ve 
taşkınlıktan uzak duralım” diyen Diyanet İşleri 
Başkanı’nı, bu mesajıyla işin sorumlularından biri 
ilan ettiler. Televizyon kanallarında oturumlar dü-
zenlendi. Hatta bazı marjinal gruplar sokağa davet 
edilerek “hayatına sahip çık” platformları oluştur-
dular. Bu insanlar eğer ülkede olup bitenleri izle-
yebilecek kapasiteden yoksun değillerse daha baş-
ka bir niyet taşıdıkları düşünülebilir. Şüphesiz pek 
çok toplum gibi bizim de bu konuda sorunlarımız 
vardır. Ama insanca yaşama konusunda bir hayli 
mesafe kat eden ülkemizde öylesi acil bir sorunu 
gündeme getirenlerin asıl amaçlarının bu olmadı-

ğı söylenebilir. Çünkü 
asıl sorun ülkenin te-
rör üzerinden kuşatıl-
mışlığıdır ki üzerinde 
konuşulan olay da bu 
zincirin halkalarından 
birisidir. 

Yılbaşı kutlamasına 
karşı yapılmış bir hare-
ket olarak niteleyenler 
bunu, Türkiye toplu-
munu Batıdan kopa-

rıp, bildik bir ezberle ülkemizi yaşam bakımından 
“ortadoğulaştırma” çabası olarak bile yorumla-
mışlardır. Aslında bu görüş, bir halk deyiminde 
dile getirildiği gibi çalıyı tepesinden alıp sürük-
lemektir. Türkiye’yi dışlayıp “Suriyeleştirmek” 
isteyen, çalışan, kendimizi mensubu saydığımız 
Batıdır. Yüzyıllarca farklı dinlerdeki insanların bir 
arada yaşadığı barışın adresi olan Ortadoğu’nun 
şu hali, tarihsel durumu değil, şartsız kuyruğuna 
takıldığımız bir dünyanın eseridir. “Suriyeleşmek” 
yeni bir modeldir. Ortadoğu’da şu an yaşanmakta 
olan hayat onun asıl hayatı değildir ve aynı akıbet 
bizim için de öngörülmektedir. Onun için “Orta-
doğululaşma” bu çerçevede bir anlam ifade etme-
mektedir. Kaldı ki mevcut Batı fütursuzluğunun 
karşısında ona mutlaka yamanmamız gerektiği te-
masının vurgulanması başlı başına bir garabettir. 
Batı kökenli terör üzerinden kuşatılmış bulunan 
Türkiye bu cendereden çıkmaya çalışmaktadır.

Mustafa AYDIN
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Söz konusu terörü planlayan güçler, saldırı-
lan eğlence kulübünün konumu, müdavimlerin 
statüsü, zamanlama, Ortadoğu’nun konjonktürü 
gibi farklı etkenler içinde belki yarım düzineyi 
aşkın sonuç hedeflemiş olabilir. Ama kendisini 
yılbaşı kutlamalarında gösteren özel hayata mü-
dahale, bu ihtimallerin en zayıfıdır. Teröristin, işi 
DAEŞ adına yapmış olması bile sonucu değiştir-
mez. Çünkü sonuç olarak terörist bir üst yapının 
piyonudur ve yaptıklarının sonuçlarını yeterince 
değerlendirme konumunda/yeterliğinde bile de-
ğildir. Bu terör hadisesi de diğer terör olaylarının 
yeni bir halkasıdır ve önceki-
lerin amacı ne ise bunun ki de 
aynen odur. 

Bilindiği üzere ülkedeki 
terör eylemlerinin amacı ken-
di başına/bağımsız iradesiy-
le hareket etmek isteyen bir 
Türkiye’yi dize getirmektir. 
Bunun için Haçlı-Siyon ittifakı 
bütün gücüyle saldırmaktadır. 
Bu olağanüstü süreci göre-
meyenler, süreci doğru ola-
rak değerlendiremeyenlerdir. 
Mevlana’nın bir metaforuyla 
hep yem ile uğraşanlar altın-
daki tuzağı görememekte veya 
görmezlikten gelmektedirler. 
Bu söylenenlerden hareket-
le ifade etmeliyiz ki bu yazı-
mızda asıl üzerinde durmak 
istediğimiz şey, Türkiye’de 
Müslüman kesimin ve bun-
lar adına mevcut hükümetin 
özel hayata müdahalesi gibi 
yapay bir konu değil, bu te-
madan hareketle insanlar ve 
toplumlar üzerinde işletilen 
ve her geçen gün dozajı artan bir gerçek müdaha-
ledir. İlginçtir ki söz konusu ettiğimiz müdahale, 
İslâm’a nispet edilen muhayyel müdahaleye karşı 
kurulmaktadır. Muhayyel diyoruz, çünkü tarihsel 
olarak Müslüman topluluklar, birlikte yaşadıkla-
rı farklı toplumların hayat farklarına hoşgörüyle 
bakmışlar, pek çok İslâm dışı kültürün günümüze 
kadar gelmesinde önemli bir role sahip olmuşlar-
dır. Müdahale modern Batı kültürüne ait bir ey-
lem formudur.

Hayata Müdahaleyi Kim, Niçin Yapar?

Müdahale, genel olarak bir şeye müdahil ol-
mak, işin içine girmek, yönlendirmek, eylemin 
aktör veya aktörlerinin isteğinin hilafına düzen-
lemelerde bulunmak, uygulama için baskı yap-
mak anlamlarına gelmektedir. Tabi hayata müda-
hale bu çerçevede toplumun veya fertlerin hayatı 
üzerinde etkili olmak demektir. Buna göre haya-
ta müdahale, bizzat onu yaşayan kişi ve topluluk-
ların iradesinin hilafına istemediği bir hayata zor-
lamak demektir. 

Genel olarak inanmayanla-
rın hayatına müdahale dinle-
rin ve hatta kadim kültürlerin 
izlediği bir yol değildir. Tarih 
boyunca insanlar bir başka 
düşünceyi sapıtmak, başka-
larının hayatını yeniden kur-
mak, diğer insanların dinlerini 
yeniden biçimlendirmeye kal-
kışmak gibi insanlık dışı dav-
ranışlara pek girmemişlerdi. 
Farklı nedenlere bağlı olarak 
çatışsalar bile rakibinin ha-
yat içeriğine karışmamışlardı. 
Yani özel hayat tarzları çatışma 
olmamıştı. İyi dikkat edildi-
ğinde görülür ki genel olarak 
topluma müdahale de yöne-
tici güç birikimleri, yönetici 
diktatörlerin tebaası üzerinde 
koyduğu bazı kayıtlardı. Yani 
egemen sınıfın, eline geçirdiği 
erkin bir ürünüydü. Gerekçesi 
de çoğu kere egemenliğini ko-
rumak olmasına rağmen yürü-
yen hayata müdahale edildiği 
iddiasıydı. 

Peygamberler tarihi gösteriyor ki daha pey-
gamber işin başlangıcında hayatla ilgili herhangi 
bir konuya girmeden “Âlemlerin Rabbi bir olan 
Allah” tan bahsetmeye başladığı zaman, toplum 
üstünde egemen olan seçkin sınıf, “atalar dini” 
olarak nitelendirilen hayata müdahale edildiğini 
söylüyordu. Ama aslında egemenliğine bağlı ola-
rak, halkın hayatını ve hatta bu çerçevede dinini 
asıl biçimlendirip şekillendiren, çoğu kere halkın 
ve hatta genel geçer bir din değil, bizzat seçkinci 
sınıftı, onun iradesini temsil eden devlet idi. 

Peygamberler tarihi gösteri-
yor ki daha peygamber işin 
başlangıcında hayatla ilgili 
herhangi bir konuya girme-
den “Âlemlerin Rabbi bir olan 
Allah”tan bahsetmeye başla-
dığı zaman, toplum üstün-
de egemen olan seçkin sınıf, 
“atalar dini” olarak nitelen-
dirilen hayata müdahale 
edildiğini söylüyordu. Ama 
aslında egemenliğine bağlı 
olarak, halkın hayatını ve 
hatta bu çerçevede dinini asıl 
biçimlendirip şekillendiren, 
çoğu kere halkın ve hatta 
genel geçer bir din değil, biz-
zat seçkinci sınıftı, onun ira-
desini temsil eden devlet idi.
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Modern zamanlarda ise bu durum daha siste-
matik hale geldi. Modern ulus devlet yapıları ola-
rak bilinen ve toplumu gönlünce şekillendirme 
hak ve yetkisini kendinde gören siyasi oluşumlar 
kamusal düzen adına yalnızca topluma değil, özel 
hayatlara müdahale etmede hiç tereddüt etmedi-
ler. Nasıl giyinileceğinden, kimin neyi nasıl yiyip 
içeceğine, ailesel hayatında kaç çocuğa sahip ol-
ması gerektiğine kadar karar verme noktasında 
oldu. 

Bunu yaparken ulus devletler yalnız değil-
di. Modern Batı kültürünün inisiyatifini üstlen-
miş küresel sistem, uzun bir zamandır tam da bu 
noktaya odaklanmış bulunmaktadır. Eski dünya-
nın tam göbeğinde yaşanan kaosun asıl nedeni 
Batı hayat tarzını tehdit edeceği iddia edilen İslâm 
dünyasına müdahaledir. 1990 Birinci körfez sava-
şıyla ivme kazanan süreçte Batının Ortadoğu sal-
dırılarının en önemli sebebi kendi haline bırakıl-
dığı takdirde İslâm’ın Batının oluşturduğu hayat 
tarzına müdahale edebileceği düşüncesidir. Bu 
düşünce en somut biçimini ABD başkanının, İkiz 
Kuleler’e yapılan saldırı sonrasında “Bu saldırı, 
hayatımıza yapılmış bir müdahaledir” açıklama-
sında bulmuştu. Bu mizansen, İslâm dünyasının 
hayatına yapılacak müdahalenin gerekçesi sayıla-
cak olaydı ve günden beri tekrar edile geldi. ABD 
de belli aralıklarla B. Lewis başkanlığında periyo-
dik olarak toplanan ve küresel siyaseti belirleyen 

şebeke her toplantısına, “İslâm’a gerekli müdaha-
le yapılmazsa hayatlarına müdahale edip her şey-
lerini yıkılabileceği, dolayısıyla Batının etkinliğini 
ebediyen yitireceğini” hatırlatarak başlamaktadır.

İslâm tarihi, müslümanların, gayri müslimle-
rin hayatına müdahale etmediğinin belgeleriyle 
doludur. İslâm’ın uzun zaman etkin olmasına rağ-
men bir barış ortamında varlıklarını sürdüre gel-
mişlerdir. Esasen eğer müslümanlar, Batının et-
kin olduğu son dört yüz yıldır ABD’nin binlerce 
mil uzaktan gelip İslâm dünyasında yaptıkları gibi 
davransalardı, varlıklarını sürdürmeyebilirlerdi. 
Müslümanlar, sınırları dışında gittikleri yerlere de 
sömürgeci olarak gitmediler, hayatlarına müdaha-
le etmediler. Batı gittikleri yerlerde sadece kültür 
hayatlarına müdahale etmedi, çoğu yerde bizzat 
organik hayatlarına kastetti, büyük katliamlar ya-
şattı. Elimizdeki mevcut kayıtlara göre sömürgeci-
liğin başladığı 15. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına 
kadar dünyada yaklaşık 120 milyon insanın kanı-
na girdi. Kristalize edilmiş bir sömürgecilik hâlâ 
varlığını sürdürmektedir.

Türkiye’de Özel Hayata Müdahale

Türkiye’de seçkinci inisiyatifindeki ulus devlet 
yakın bir zamana kadar toplumsal ve bireysel ha-
yata yapılabilecek her türlü müdahaleyi yapa gel-
di. Cumhuriyet’in başlangıcından itibaren kimlik 
ve kişilikleri erozyona uğratan ve sokağa çıkma 
endişesi doğuran dayatmalar yaşandı. “Gül yetiş-
tiren adam” anekdotu bunun tipik bir örneğidir. 
Şapka Devrimi’nden sonra mecbur edilen coni kı-
yafetiyle sokağa çıkamayan Elmalılı Muhammed 
Hamdi Yazır hoca kapalı kaldığı evde ne yaptığı-
nı soranlara “gül yetiştiriyorum” dermiş. Bu utanç 
tablosu yakın bir zamana kadar yaşana geldi. 

Yani bu toplum hayata müdahalenin ne de-
mek olduğunu iyi bilir. Kahir ekseriyeti müslü-
man olan ve kadın çoğunluğun başörtülü olduğu 
bir toplumda (tabi hakkın yerini bulması için ço-
ğunluk olması gerekmiyor ama bu ifade, bir ger-
çeğin teyidi için anlamlı olabilir) başörtüsü yasa-
ğı akıllara durgunluk verecek bir özel hayat mü-
dahalesidir. Bu olumsuz tablonun tamamen olma-
sa bile kısmen aşıldığı bir dönemde ilgisiz olaylar-
la özel hayata müdahale şamatasıyla uğraşanların 
topluma anlatacakları bir şey yoktur. Olsa olsa far-
kında olarak veya olmayarak kendi akıllarıyla alay 
ediyorlar demektir. 

İslâm tarihi, müslümanların gayri 
müslimlerin hayatına müdahale etme-
diğinin belgeleriyle doludur. İslâm’ın 
uzun zaman etkin olmasına rağ-
men bir barış ortamında varlıkları-
nı sürdüre gelmişlerdir. Esasen eğer 
Müslümanlar, Batının etkin olduğu 
son dört yüz yıldır ABD’nin binler-
ce mil uzaktan gelip İslâm dünya-
sında yaptıkları gibi davransalardı, 
varlıklarını sürdüremeyebilirlerdi. 
Müslümanlar, sınırları dışında git-
tikleri yerlere de sömürgeci olarak 
gitmediler, hayatlarına müdahale 
etmediler.
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Türkiye’de yaşanan en önemli olgulardan bi-
risi şüphesiz, mevcut hükümetin, kahir ekseriye-
tin taleplerini karşılayacak kadar kendinde yetki 
görmemesidir. Bu, tarihsel sürecin kendisine dik-
te ettiği bir duygudur. Söz konusu yöneten sınıf, 
arkasındaki büyük desteğe rağmen kendisini 
hâlâ yönetilen sınıf olarak görmekte ve yetkileri-
nin sınırlılığını düşünmektedir. Buna karşılık bir 
hayli tasfiye edilen eski seçkinci sınıfın katman-
ları, oldukları yerde durmakta, insanımızın özel 
hayatına müdahale edememenin sıkıntısını yaşa-
maktadırlar. Onun için de ikide bir eftenpüften 
gerekçelerle mevcut yönetimin, özel hayata mü-
dahale ettiğinden söz etmektedirler.

Her ne kadar özel hayata müdahale tartışma-
sının görünürdeki muhatabı hükümet görünüyor 
ise de asıl hedef dindir, İslâm’ın hayata müdahale 
ettiği düşüncesidir. Yukarıda da ifade edildiği üze-
re küresel ve ulusal siyasetlerin böylesi bir soru-
nu vardır. Bu söylemle bütünleşmiş zadegân sını-
fı da bunu paylaşmaktadır. Mesela Türkiye’de pat-
ronlar kulübü TÜSİAD, ülkenin içinde bulundu-
ğu ablukayı görmezlikten gelerek bir din tartışma-
sı sorunu yaşanıyormuş gibi laikliğe vurguda bu-
lunmaktadır. Dile getirmeseler de patronlara göre 
milli- dini kaygıların fazlaca bir önemi yok, nasıl 
olursa olsun küresel siyasete uyarlanmış bir ülke-
de yaşayacakları özel bir kaygılarının olmadığı an-
laşılıyor. Bu tür çevrelerin sıkıntı kaynağı, bu ya-
pılanmaya diyebileceği bir şeyi olan dindir, önem-
li olan bunu zapturapt altına alabileceği düşünü-
len laikliktir.

Peki, genel olarak dinin ve özel olarak İslâm’ın 
insan hayatına bir müdahalesi yok mudur?

Dinin Hayata Müdahalesi ve İslâm

Elbette dinin insanların hayatına bir müdaha-
lesi vardır. Dinler genel olarak, hayata katılmak 
için vardırlar. Yapılması veya yapılmaması gereken 
ilkelerini müminlerinin hayatlarında yaşamalarını 
isterler. Yalnız bu müdahale o dini inanmayanla-
ra değil, müminleri üzerinedir. Bu bakımdan din 
üstünden yapılan baskılar da sonuç olarak sade-
ce İslâm değil, diğer yüksek tipli dinlerin kutsal 
metinlerinde o dine inanmayan diğerler insanla-
rın hayatına müdahale anlamına gelecek kayıtlara 
pek rastlanmaz.

İslâm da bir din olarak kendisine inananların 
hayatına müdahil olur. İnsan, şehadet getirerek 

Allah ile bir sözleşme yapmışsa bunun gereklerini 
yerine getirmesi istenir. “İnandık demekle salıveri-
leceğinizi mi sandınız?” ayeti bunu açıklar. Gerçi 
doğal olarak bu yaşama düzeyi herkese göre deği-
şir; birileri sırf bilgi, bazıları yalnızca inanma, bir 
kısmı hem iman hem pratik, daha dar bir kısmı 
ise bunların yanında tebliğ edicilik görevini yerine 
getirme ve savunma düzeylerinde gerçekleşir. An-
cak hangi düzeyde olursa olsun bunu sorgulama, 
yargılayıp mükafatlandırma veya cezalandırma, 
Allah’ın dışında hiç kimsenin yetkisinde değildir, 
yetki yalnız ona aittir. 

Tabi dinin bu müdahil olmasının bireysel ve 
toplumsal boyutları vardır. Şüphesiz bütün pey-
gamber mesajlarının ve tabi bu arada özel ola-
rak İslâm’ın mesajı topluma yöneliktir. Kur’ân’da 
Şuara suresinde arka arkaya verilen yedi kıssada 
kavimler; Musa ile despotik iktidarlardan adale-
te, İbrahim peygamberle putperestlikten tevhi-
de, Nuh ile aşağı tabakadakileri burunlamaktan 
saygıya, Hud ile toplumda taşkınlık yapmaktan 
insani ölçülere uymaya, Salih ile dünyalıkları kut-
sayanlar uhraya, Lut ile cinsel sapıklıklardan ahla-
ka, Şuayb ile alış-verişe hile katmaktan dürüstlüğe 
davet edilmişlerdir. 

İslâm, mükellef olarak asıl sorguya çekilecek 
olan fertleri esas almakla birlikte bunların içinde 
bulundukları ve maruf konusunda rahat hareket 
edebilecekleri bir toplumsal düzenin varlığını 
önemser. İslâm, kanatta yürürlükte olan kevni bir 
düzenle uyumlu bir ahlaki sosyal düzenin gerek-
liliğini kabul eder. Buna göre bir ins ve cinsten 
şeytani güçlerin yoğun bir çaba ile inşa etmek iste-
dikleri bir kötülük (ahlak dışı, şer) düzeni, bir de 
insanın katkısı istenen bir ilahi ahlaki düzen var-
dır. Şer düzeninin alameti farikası ahlaksızlığının 
yanında iki önemli Kur’âni kavramla ifade edilir: 
Fitne ve fesat. Fitne ve fesadın mümkün olduğun-
ca ortadan kaldırılması için Allah müminleri gö-
reve çağırır. 

Şüphesiz bunlar toplumsal (kamusal) hayata 
müdahil olmaktır. İslâm’da herkesi tek tek muha-
tap alan ve dolayısıyla bireysel gözüken buyruklar 
bile, “Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz”, “Oruç 
sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kı-
lındı” gibi örneklerde olduğu gibi çoğul sigasıyla 
ifade edilmişlerdir. Bununla birlikte iş fert düze-
yinde kaldığı sürece insanlar hiçbir şekilde yapma 
veya yapmama konusunda zorlanmazlar. Çünkü 
kulluk imtihanının temel esprisi iradi olarak ka-
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bul edilmeye bağlıdır. Otomat insan hareketleri-
nin ahlaki bir değeri yoktur. Bu çerçevede refah 
ülkesi olarak kabul edilen ve otomatik zorunlu 
bir düzenle sağlanan olumlu kabul edilen insan 
davranışlarının ahlak bağlamında (ahlaklılık ve 
ahlaksızlık olarak) bir anlam taşımadığını söyleye-
biliriz. Bu eylemi insana nispet etmek için asgari 
gerekli olan ne başta bir niyet ve ne sonda kişi-
ye dönen bir sonuç vardır. Bu açıklama İslâm’da 
kişisel hayata niçin müdahale edilemeyeceğini de 
açıklar. 

İslâm’da mümini teşvik edici, işini kolaylaştı-
rıcı bazı işlemler yapılabilir ve yapılmalıdır. An-
cak bu hiçbir zaman hayatına müdahale etmeyi 
ve canına kast etmeyi asla getirmez. Bir mümin 
(namaz gibi açık) bir ibadeti yapmadığı veya (içki 
içmek, kumar oynamak gibi) bir günahı işlediği 
için öldürülemez, cezalandırılamaz. Tabi inanma-
yan insan ise dinin buyruklarından zaten muaftır. 
Onun, hak katında olan hesabı daha farklıdır ve 
Allah’tan başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Bir ku-
lübün, bir derneğin veya bir partinin, bir cemaa-
tin mensupları İslâm’a göre hiçbir gerekçeyle öl-
dürülemezler. İnsanların sevap işleme kadar gü-
nah işleme özgürlüğü vardır. Din günü, iradi ey-
lemlerin muhasebesinin günüdür. Bu gerçeğin ak-
sine hareket eden kişi din gününün sahipliğine sa-
vunmuş demektir. Hâlbuki o günün yegâne sahibi 
Allah’tır. Esasen İslâm’ın temel esprisi dâhilinde, 
tarih boyunca Müslümanların kendi aralarındaki 
siyasal partallaşmaların dışında özel hayata müda-
hale anlamında hareketlere pek rastlanmaz. 

İslâm dünyasında özel hayata müdahale an-
lamına gelebilecek eylemler modern bir algının 
ürünüdürler. Aslında bunlar hayata müdahale-
den çok yine de grupsal siyasal çatışmalardır. 
Günümüzde ise daha bir terörize edilmişlerdir. 
DAEŞ’ten el-Kaide’ye kadar hemen hepsi Batı ta-
rafından oluşturulmuş örgütlerdir. İşin ilginci bu 
yapay marjinal grupların düzmece baş kesme se-
ansları medya aracılığıyla servis edilerek tam bir 
yüzsüzlükle bütün bir İslâm’ın terörist olduğunun 
argümanı olarak göstermeye çalışılmaktadır. Asıl 
hayata müdahale bu terörün efendilerinin mesle-
ğidir. 

Batının Hayata Müdahalesi

Yukarıda da söz konusu edildiği üzere hayata 
müdahale modern kültürün sistematik bir olgu-

sudur. Yürümekte olan hayattan farklı olarak kur-
gulanmış, rasyonel olarak planlanmış bir hayat 
dayatmasıdır. Tüm kurgular biz ve başkası üzerin-
den gerçekleştirilir. Burada kurgucu kişiler, grup-
lar, ulus devletler, küresel güçler, yalnızca ken-
di hayat düzenlerini kurmakla yetinmezler, çoğu 
kere zor kullanarak başkalarının hayatını da ku-
rarlar. Kendi keyiflerine göre yaptıkları bu kurgu, 
Kur’âni tabirle doğayı ve nesli bozar. Kur’ân’ın ifa-
desiyle onlar her ne kadar “biz ortalığı ıslah edi-
yoruz” deseler de ortalığı yaşanmaz hale getirirler. 
Şeytani düzeninin ana unsurları olan fitne ve fesat 
da budur. Söz konusu edilen fitne ve fesat düzeni; 
yalan, plan, kurgu, tuzak, gibi ahlak dışı yollarla 
beraber yürütülür. Ortadoğu’daki etnik ve özellik-
le mezhep kışkırtıcılığı bu sürecin en önemli gö-
rünümleridir. 

Batı, bütün dünyanın hayat tarzına müdahale 
etmekle kalmamış, hayatın bizzat kendine mü-
dahale etmiştir. Tarih boyunca var olsa da kişisel 
veya grupsal olan haramilik sistemini terör olarak 
yeniden inşa etmiş, mevcut devletlerinin doğal bir 
işlevi haline getirmiştir. İlkesizlik ve ahlaksızlık en 
tabii davranış olarak kabul edilmektedir. Batı ar-
tık yüksek değerlerden yoksundur. Çünkü yüksek 
değerler, birilerinin hakkaniyete uymayan menfa-
atlerini kısıtlasa bile herkesin yararına olan, aşkın 
ilkelere bağlı ve özel olarak hiçbir kişi ve grubun 
çıkarına bağlı olmayan değerlerdir. Hâlbuki bu-
gün Batı kaşeli değerler tamamıyla Batılı ülkelerin 
çıkarlarına göre işlemekte, bütün eklemlenme ça-
balarına rağmen Batı dışı ülkeler için bu değerler, 
taşıdıkları kabul edilen kıymet açısından bir an-
lam ifade etmemektedirler. Demokrasi, insan hak-
ları, özgürlük, gibi Batı kaşeli değerler, diğer top-
lumlar için değil, Batı ülkeleri için geçerlidir. Batı 
dışı toplumlar için önerilen demokrasi Mısır’da 
Sisi yönetimidir; İnsan hakları Suriye’deki hayat-
tır. Sonuç olarak Batı değerleri dibe vurmuştur. 

Bunun sebebi, yüksek kabul edilen değerlerin, 
yüksek değer olarak değil, bir değil, bir araç değer 
olarak algılanmasıdır. Bunun pratikteki anlamı 
birilerinin, hiç tereddüt etmeden kendi çıkarına 
kullanabilmesidir. Bu erozyon da iki yöndeki ge-
lişmelerle gerçekleşir: Bunlardan birincisi, yüksek 
sayılan değerlerin tevhid gibi bir başat yüksek de-
ğere dayanmaması, referansını vicdanlara hitabe-
den inançlardan almaması ve dolayısıyla manevi 
bir yaptırıma sahip olmamasıdır; ikincisi ise birin-
ci nedene de bağlı olarak bir yüksek değerin araç 
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değer olarak (yani çıkar sağlamaya yönelik olarak) 
kullanılmasıdır. İnsan haklarını savunanlar krista-
lize bir sömürgecilikle hâlâ toplulukların maddi 
varlığına el koyuyorsa, demokrasi söylemine rağ-
men darbecileri destekliyorsa bu değerler ne ka-
dar yüksek olarak nitelenirlerse nitelensinler birer 
araç değerdirler. Dolayısıyla herkesin saygı duyup 
benimseyebileceği bir yüksek değer işlevi yerine 
getirmeleri mümkün değildir. 

Böylesi bir ortamda birileri, özel-genel, top-
lumların hayatına müdahale etmeyi en tabii hak 
olarak görmekte, tam bir yüzsüzlükle siyaset-
te ahlakın yerinin olmadığını söyleyebilmekte-
dir. Bunun açık anlamı siyasetin insani olmadığı-
dır. Bu çerçevede özellikle Ortadoğu’da yaşanan 
utanç tablosu, kendi dışındaki güçlerin hayatla-
rını (kan ve gözyaşı içinde) yeniden kurma girişi-
minden kaynaklanmaktadır. Ne var ki bu güçler 
yavuz hırsız misali İslâm’ın hayata müdahalesin-
den söz etmektedirler. Söz konusu edildiği üze-
re genelde terör bir özel hayat tarzına değil, bazı 
kişilerin bizzat hayatının kendisine müdahaledir. 
Suriye gibi topyekûn toplumların hayatına müda-
hale oluşturulan bu terör, söylemlerinin sonunda 
gerçekleşmektedir. 

Bu bağlamda Batı dünyası sırf toplumların ha-
yatlarının pratiklerine değil, kültürel temelleriyle 
bile oynamaktadır. ABD’de RAND gibi kuruluşla-
rın yeni bir İslâm kurgusu için onun kutsal kita-
bı olan Kur’ân’ı kendi beklentileri doğrultusunda 
ayıklayarak yeni bir Kur’ân oluşturma çabaları 
bunun tipik bir örneğidir. Yine şimdilerde batı 
ülkelerinin hemen hepsinde ülkelerinde yaşayan 
müslümanların dini hayatını ipotek altına alacak 
yasalar türetme girişimleri herhalde Batı çıkarını 
temsil eden insan hakları yüksek değerinin (!) bir 
ürünü olmalıdır. 

Küresel siyaset, Afganistan’da Taliban, 
Ortadoğu’da DAEŞ, dünyanın değişik yerlerin-
de el-Kaide gibi örgütleri din müdahaleciliğinin 
örnekleri olarak sunmaktadır. Aslında bu örnek-
ler İslâm’ın değil, İslâm dışı güçlerin Müslüman 
toplulukların hayatına müdahale örnekleridir. 
Amerika’nın Pakistan’da özel olarak turfanda ye-
tiştirdiği, İslâmcı hoşgörüsüzlüğün (!) simgesi ha-
line gelen Taliban, önce Afganistan’da örnek mü-
cahitler olarak gösterildi, oradaki fonksiyonları 
bitince Afganistan’da devleti ele geçiren teröristler 
olarak oradaki Batı müdahaleciliğinin gerekçesini 
oluşturdu. Toplumsal uyumsuzluklarıyla dillere 

destan etti. Uzun zaman iş birliği yaptığı el-Kaide 

ihtiyaç duyulduğunda dünyanın en büyük terör 

örgütü olarak ilan edildi. Daha önce desteklediği 

Müslüman Kardeşler darbeci Sisi karşısında anti 

demokratik unsurlar olarak kabul edildi. Genel 

terörünün yanında özel hayata müdahale bağla-

mında Kafa kesme seanslarıyla tanıdığımız DAEŞ, 

bir ABD kuruluşudur ve İslâm’ın terörist olarak 

gösterilebilmesinde kullanılan düzmece bir örgüt-

tür. Bu fevkalade yapay bir tablodur. 

Burada son olarak bir noktanın altını özel ola-

rak çizmek gerekir. Müslümanların geniş bir kesi-

mi müslümanların acıklı halinin sorumlusu ola-

rak yine Müslümanları görmektedirler. Bu görüş 

sağlıklı bir öz eleştiri değildir. Çünkü içeriği bir 

hayli boştur. Şüphesiz müslümanların çok ciddi 

eksikleri vardır. Ama bu, Müslümanca bir açık-

lama sayılamaz. Özet olarak Şeytani-ahlaksız sis-

teme entegre olmayı beceremediğimiz anlamında 

bir görüşe dayanır. Bir başka deyişle gereği gibi 

bir Müslüman olamamak yerine bilimde ve tek-

nikte geri kaldık gibi gerekçeler, mevcut durumu 

açıklamaz. Mesela Japonya ve Çin, bilim ve tek-

nolojide Batıyla tepişmektedir. Ama hiçbir zaman 

kendileri olmamışlar ve ne Çin temel esprisi iti-

bariyle Konfuçyen bir medeniyet ve ne de Japon-

ya kendini temsil eden bir kültür olmayacaklar-

dır. Harika işler (!) yapmakta, köşeli karpuz, tüy-

süz tavuk, normal insan gibi hareketler yapabilen 

robotlar üretmektedirler. Ama yanan yakılan dün-

yada bir hasırları bulunmamaktadır. Küresel fitne 

ve fesat düzenine entegre olmuş, diyecekleri bir 

şey olmadığı için sessizce yaşamaktadırlar. Müslü-

manın geleceği yer burası olmamalıdır. 
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  FARKLI HAYAT TARZLARI VE BİRLİKTE YAŞAYABİLMENİN ŞARTLARI 

S osyolojik Savaş 
amaçlı 15 Tem-

muz Askeri Darbe Gi-
rişimi hemen sonrasın-
da, normalde darbe ile 
alakası olmamasına rağ-
men, 1- laiklik, 2- ya-
şam tarzlarına müdaha-
le olmak üzere iki konu 
özellikle gündeme geti-
rilmiştir. 27 Mayıs, 12 
Mart, 12 Eylül ve 28 
Şubat Darbeleri, laik-
seküler kesim tarafın-
dan yapıldığı yok var-
sayılarak, 15 Temmuz darbe girişiminde taşeron 
olarak kullanılan yapının (Gülen Hareketi) ideo-
lojik kimliği öne çekilerek, laiklik bayrak haline 
getirilmeye çalışılmakta; büyük bir değer olarak 
yeniden millete sunulmaktadır. 

Sosyolojik Savaş amaçlı 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişimi, darbe sonrası için sürekli yeni fay 
hatlar inşa etme amaçlı olarak organize edilmiş-
tir. Bu açıdan son bir ay içerisinde (11 Aralık-18 
Şubat 2017) vuku bulan İstanbul’da Çevik Kuv-
vete, Kayseri’de Komando Birliği’ne, Ankara’da 
Rus Büyükelçisi’ne, Yılbaşı gecesi İstanbul’da Re-

ina eğlence merkezi-
ne, Gaziantep Emni-
yet Müdürlüğü’ne, İz-
mir Adliyesi’ne ve 
Diyarbakır’da Emniyet 
Müdürlüğü’ne yapılan 
saldırılara dikkatle ba-
kılmalıdır. Şer ittifakının 
(ABD-İngiltere-İsrail /Si-
yonizm) amaçlarından 
biri, toplumu sosyolojik 
olarak ayrıştırma ve top-
lumun farklı kesimleri 
arasında fay hatları mey-
dana getirme ve var olan-

lara da daha yüksek enerji yüklemedir… Bu ey-
lemleri, PKK, DAEŞ, FETÖ (siyasilerin açıklama-
larına göre saldırganın kimliği) terör örgütlerinin 
üstlendiği ya da üstlendirildiği medyada yer al-
mıştır. Şer ittifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm) 
farklı terör örgütleri ile bir taraftan Türkiye’yi bir 
terör kıskacına alırken; diğer taraftan da, terör ör-
gütlerinin kimlikleri üzerinden “laiklik ve yaşam 
tarzına müdahale” kampanyası açtırmaktadır. 

PKK-PYD eylemleri ile Türk-Kürt etnik fay 
hattı, harekete geçirilmek istenmiş, ancak başarı-
lı olunamamıştır. 

Burhanettin CAN

Şer ittifakının (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm) amaçlarından biri, toplumu 
sosyolojik olarak ayrıştırma ve toplumun farklı kesimleri arasında 
fay hatları meydana getirme ve varolanlara da daha yüksek enerji 
yüklemedir. Şer ittifakı farklı terör örgütleri ile bir taraftan Türkiye’yi bir 
terör kıskacına alırken; diğer taraftan da, terör örgütlerinin kimlikleri 
üzerinden “laiklik ve yaşam tarzına müdahale” kampanyası açtırmaktadır. 

Farklı Hayat Tarzları ve 
Birlikte Yaşayabilmenin Şartları
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Özellikle yılbaşında Reina saldırısının ger-
çekleştirilip 39 kişinin öldürülmesi, eylemini, 
DAEŞ’in üstlendiğinin servis edilmesi ile eş za-
manlı olarak bir laiklik ve yaşam tarzına müdaha-
le tartışması başlatılmıştır.

Reina saldırısında yılbaşı gecesinin seçilmesi, 
eylemi DAEŞ’in üstlenmesi ve Reina gece kulü-
bünün sahibinin alevi olduğunun açıklanması ile 
Türkiye’de iki fay hattı harekete geçirilmek isten-
miştir: 1- Alevi-Sünni, 2- Laik-Anti laik. Birinci-
si tutmamıştır; ancak, ikincisi harekete geçirilmiş-
tir. Medya/sosyal medya üzerinden, “yaşam tar-
zına müdahale” tartışmaları başlatılarak toplum, 
yoğun bir tartışmanın içerisine 
çekilerek laik-anti laik şeklin-
de kutuplaştırılmak istenmiş-
tir. O nedenle burada, farklı 
yaşam tarzını benimsemiş in-
sanların birlikte yaşayabilme 
konusu ele alınacaktır. 

Değer Nedir?

Ferdi ve toplumsal davra-
nışlar, genel olarak, fert/top-
lumun sahip olduğu, inandığı 
değerler/değer sistemi tarafın-
dan belirlenir. Kültür ve me-
deniyetler, temel değerler et-
rafında bir şekilleniş ve yapı-
lanıştır. Kültür ve medeniyet-
ler, hem birbirleri ile mücade-
le eder, hem de karşılıklı ola-
rak birbirini etkiler ve birbir-
lerinden alış verişte bulunur-
lar. Önemli olan birbirlerin-
den neyi alıp neyi alamayacak-
larıdır. İşte bu noktada kültür ve medeniyetlerin 
ağırlık merkezinde bulunup onlara şekil veren de-
ğerler sistemi, bir ana parametre olarak önem ka-
zanır. Çünkü bir değer sisteminde kirlenme, kötü, 
çirkin, haram, batıl, şer olarak kabul edilen bir 
konu, bir davranış, bir düşünce ve bir hayat tar-
zı; bir başka değer sisteminde kirlenme, kötü, çir-
kin, haram, batıl ve şer olarak kabul edilmeyebilir. 
Farklı hayat tarzlarını benimsemiş olan insanların 
birlikte yaşayabilmeleri için sahip oldukları değer 
sistemlerini ele alıp değerlendirmemiz gerekmek-
tedir. Çünkü hayatlarına şekil veren, onların inan-
dığı/iman ettiği değer sistemidir.

Değerler nedir? Önemleri nereden kaynaklan-
maktadır? Değerler sistemi nasıl ve kim tarafından 
inşa edilebilir? Üzerinde durulması gereken en te-
mel sorun budur.

Erol Güngör’e göre; “Değer hükmü, bir şeyin 
arzu edilebilir veya edilemez olduğunu belirten 
ifade ise, değer de, bir şeyin arzu edilebilir veya 
edilemez olduğu hakkındaki inançtır... Değer bir 
inanç olmak bakımından, dünyamızın belli bir kıs-
mıyla ilgili idrak, duygu ve bilgilerimizin bir ter-
kibi demektir.”1

Mustafa Aydın’a göre; “Değer, en genel tanı-
mıyla nesne, birim ve davranış kalıplarına yüklen-

miş bir şey, nispi bir kıymettir. 
İnsanı insan yapan etik dün-
yanın temel taşlarıdır. Ancak 
insanla ilgili olmasına rağ-
men, insan ve toplumu aşan 
bir yönü vardır. Bir başka de-
yişle değerler aşkındırlar ve 
ulaşılmasında sentetik yargı-
lara ihtiyaç gösterirler.”2

Tanımlamalardan değerin; 
insanın davranışlarında, duy-
gularında, yaşantısında önem 
verdiği, vazgeçilmez kabul et-
tiği, idrak, duygu ve bilgiler-
den oluşan bir kıymet olduğu 
anlaşılmaktadır. Değerlerin 
tümü, bir insan için aynı öne-
me haiz olmadığı gibi fark-
lı insanlar için de aynı öne-
me haiz olmayabilir. O ne-
denle değerler, iki ana grup-
ta sınıflandırılmaktadır: ‘Te-
mel Değerler’ (“birincil değer-

ler”/ ‘yüksek değerler’), ‘Araç değerler’ (ikincil de-
ğerler). “Temel değerler (birincil değerler), zaman 
ve mekândan bağımsız, kalıcı, değişmeyen, o de-
ğer sistemi için olmazsa olmazlar olup tüm insan-
ların menfaat ve mutluluğunu, kurtuluşunu, sağ-
layan değerlerdir. ‘Araç-değerler (ikincil değerler), 
birincillerle uyumlu ve fakat toplumsal şartların 
bir gereği olan ve fertlerin çıkar ve yararını ilgilen-
diren, zaman ve mekâna göre değişebilen değerler 
olarak kabul edilirler3. Birinciller değişmeden ka-
lırken, ikinciller değişik coğrafyada, farklı şartlar-
da, farklı zaman dilimlerinde farklı şekiller alabi-

Hayat, kâinat, insan ve bun-
ların başlangıç ve sonuçları-
na ilişkin sistemli bir düşün-
ce ortaya koymak demek, bir 
doktrin(akide) ihdas etmek 
demektir, değerler sistemi 
oluşturmak demektir. Değer 
sistemi, hayatın başlangıcı, 
sonucu ve ölüm ötesini kuşa-
tacak bir donanıma sahip-
se evrensellik iddiasında 
bulunabilir. Değer sistemle-
ri, çözüm üretebildikleri ve 
üretilen çözümleri, bireyleri 
mutlu ve tatmin edebildiği 
sürece hayatta kalabilir.
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lir. Hatta uygulamadan kalkabilir de. Aynı şartlar 

meydana geldiğinde, yeniden uygulanabilir. Tek-

nik bir terimle ifade edersek birincil değerler, işa-

retin ana frekansıdır; ikincil değerler ise, harmo-

nikleridir. Harmonikleri istediğiniz kadar alır ya 

da atarsınız. Ancak ana frekansı attığınız zaman 

işaret yok olur.

Bir değer sistemi, farklı değer sistemleri ile et-

kileşerek yeni ikincil değerler kazanabilir. Bu bo-

yutu ile bakıldığında karşılıklı etkileşimin sonu-

cu olarak kültürler değişir. Ancak birincil değer-

lerde değişim, o düşünce ya da değerler sistemi-

nin kendini inkârıdır; inşa ettiği kültür ve mede-

niyetin yıkımıdır.

Hayat, kâinat, insan ve bunların başlangıç ve 

sonuçlarına ilişkin sistemli bir düşünce ortaya 

koymak demek, bir doktrin (akide) ihdas etmek 

demektir, değerler sistemi oluşturmak demektir. 

Değer sistemi, hayatın başlangıcı, sonucu ve ölüm 

ötesini kuşatacak bir donanıma sahipse evrensel-

lik iddiasında bulunabilir. Değer sistemleri, çö-

züm üretebildikleri ve üretilen çözümleriyle, bi-

reyleri mutlu ve tatmin edebildiği sürece hayat-

ta kalabilir. 

Değerlerin en önemli fonksiyonu, hayatı şekil-

lendirmede belirleyici olmalarıdır. Değerler, haya-

tı şekillendirdikleri için dışa yansımak zorunda-

dırlar. Değerlerin dışlaşma şekillerine norm (ku-

ral), normların da dışlaşma biçimlerine kurum 

denmektedir. ‘Kurumlar, toplumsal ihtiyaçların 

temeldeki değer ve normlara göre şekillenişidir’.4

Değerlerle ilgili cevaplandırılması gereken yı-

ğınla soru vardır:

•	 Bir şeyin, bir olayın, bir uygulamanın veya bir 

yaşam biçiminin arzu edilebilir, temiz, güzel, 

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

kötü, yanlış olduğunu nasıl anlayacağız?

•	 Hangi davranış ve düşünce şekli doğru, güzel, 

iyi ve/veya temizdir?

•	 Hangi davranış ve düşünce şekli yanlış, çirkin, 

kötü ve/veya kirli-pistir?

•	 Hangi haller ahlaki, hangileri ahlaksızlıktır?

•	 İnsanın bizatihi kendisi ile, ailesi ile, çevresi 

ile, toplum ile ve gelecek nesillerle olan müna-

sebetlerindeki ölçü ne olmalıdır?

•	 İnsan yapısı ile değerler arasında bir ilişki var 

mıdır?

•	 Değerlerin insan yaşamındaki etkisi nedir veya 

ne olmalıdır?

•	 Fıtrat değer ilişkisi, bilgi değer ilişkisi, iman 

değer ilişkisi ve mutluluk değer ilişkisi nedir?

•	 Değerler sistemini koyma hakkı kimindir? 

Eğer her bir ferdin değer koymaya hakkı var-

sa, kapasitesi varsa, bu değerlerin tüm insanlar 

için geçerliliği ne olacaktır?

•	 Ortaya konan değerlerin, tüm insanların dav-

ranışına, menfaatine uygun, objektif, en uygun 

değerler olduğuna ilişkin kesin kanıtımız nedir, 

ne olmalıdır? Böyle bir kanıt, bir belge sunabi-

lir miyiz?

•	 Önerdiğimiz değerlerin “evrensel ve tüm insan-

lık için geçerlidir” denebilmesi için gerek ve ye-

ter şartlar nelerdir?

•	 Değerlerle ilgili toplumsal mutabakat nasıl 

sağlanacaktır?

•	 Bugünkü değerlerimizin sosyal ve tarihi kök-

leri nedir?

•	 Tarihi süreçteki değerler sisteminin oluşumu ve 

değişimi nasıl olmuştur?

•	 Değerlerin sosyal, siyası, ekonomik, kültürel 

yapılarla etkileşimi nedir?

•	 Farklı değerler arasında ilişki nasıl olmakta-

dır? Farklı toplumlar, farklı kültür ve medeni-

yetler arasında değerler açısından benzerlik ve 

farklılıklar var mıdır?

Bu ve buna benzer sorulara, din ve felsefe ce-

vap vermektedir.

Değerleri Koyma Hakkı: “İdeal Seçici”/ “İdeal Gözleyici”

Allah inancına dayanan dinlerde, temel değer-

ler, vahiyle peygamberlere bildirilmekte, onlar da 

bunu insanlara anlatıp öğretmektedir. Bu şekilde 

bildirilen değerlere insanların iman etmesi isten-

mektedir. Bu değerler, Yaratıcının, yarattığı varlı-

ğa yol göstermesi anlamında bir kullanım kılavu-

zu mahiyetindedir. O dine iman edenler/inanan-

lar, değerleri, kendilerinin ve toplumun menfaati-

ne olduğuna inandıkları için bağlayıcı olarak ka-

bul edip benimser ve gereğini yaparlar.

Felsefe ise, yaratıcının bilgisine başvurmadan 

iyi- kötü, güzel-çirkin, temiz- kirli, ahlaki-ahlakı 

olmayanın mahiyetini araştırır. Bunları, insanla-

rın inançlarının dışında objektif gerçeklere da-
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Allah inancına dayanan dinlerde, temel 
değerler, vahiyle peygamberlere bildi-
rilmekte, onlar da bunu insanlara anla-
tıp öğretmektedir. Bu şekilde bildiri-
len değerlere insanların iman etmesi 
istenmektedir. Bu değerler, Yaratıcının, 
yarattığı varlığa yol göstermesi anla-
mında bir kullanım kılavuzu mahiye-
tindedir. O dine iman edenler/inanan-
lar, değerleri, kendilerinin ve toplumun 
menfaatine olduğuna inandıkları için 
bağlayıcı olarak kabul edip benimser 
ve gereğini yaparlar.

yandırmaya, ispat etmeye çalışır. Burada filozo-

fun ilgilendiği alan son derece karmaşıktır. Me-

seleyi bir bütün olarak ele alıp üzerinde deney 

ve gözlem yapma şansına sahip değildir. Zorun-

lu olarak sorunu parçalara ayırmakta, parçaların 

analiz-sentezinden bütüne gitmeye çalışmaktadır. 

Bu da, filozofun bakışına, kapasitesine, inançları-

na ve duygularına bağlı olmaktadır. Bunun sonu-

cunda farklı felsefi ekoller ortaya çıkmış, bunlar 

da insanlara farklı değer sistemleri önermişlerdir.5

Bu ekollerin ağırlık verdikleri noktalarda ve 

başlangıçtaki varsayımlarında, kalkış noktaların-

da, farklılık vardır. Bununla birlikte, filozofların 

genelinde ortak olan nokta, değerlerin tespitinde 

temel kriteri, ‘genel iyilik ve mutluluk’ olarak seç-

miş olmalarıdır.6

Ancak bir şeyin, ‘genel iyilik ve mutluluk’ için 

olduğuna kim karar verecektir sorusunun ceva-

bında bir anlaşma sağlanamamıştır. Filozofların 

bir kısmı, ‘seçici sistem’, bir kısmı da ‘İdeal bir 

gözleyici’ ile sorunu çözmeye çalışmıştır7:

“İyi, güzel, doğru dediğimiz şeyler bir seçici 

sistemin kabul ettiği, kötü ve çirkin şeyler ise red-

dettiği şeylerdir.” 

“(Natüralist ahlak filozofları R. Firth): A doğ-

rudur demek ‘eğer her şeyi gören ve bilen, tarafsız, 

istikrarlı, menfaat gözetmeyen bir gözleyici olsay-

dı o da bu hareketleri tasvip ederdi.’ demektir.”

“İdeal seçici /İdeal gözleyici var mıdır, varsa 

kimdir?” sorusu, filozoflar tarafından cevapsız bı-

rakılmaktadır. Ancak hepsi de ideal seçici ve ide-

al gözleyici bir sistem veya bir beşerin olmadığını 
kabul etmektedirler. Dolayısıyla ideal seçici veya 
ideal gözleyici adına filozof kendisi, kendi zaaf ve 
eksiklikleri ile kendi duygu, düşünce ve inanç sis-
teminin etkisi altında karar vermektedir. Kendile-
rine bağımlı olarak inşa ettikleri bir değerler siste-
mine, tüm insanların inanmasını ve uymasını is-
temektedirler.

Tüm zaman ve mekânlarda yaşayan insanlar 
arasında böyle bir ideal seçici/ ideal bir gözleyici 
var olmadığını kabul etmiş olmalarına rağmen ni-
çin Filozoflar, ‘her şeyi gören, bilen, tarafsız, istik-
rarlı, menfaat gözetmeyen bir gözleyici” olarak ta-
nımladıkları “ideal bir gözleyici ve seçici” olarak 
Allah’ı kabul etmemektedirler? Neden onun bilgi-
sine başvurmamaktadırlar? İlk varsayım, aksiyom 
ya da kabullerini vahiyden almamaktadırlar?

Bu, bugünkü felsefi ve ilmi araştırmalarda be-
nimsenen yolla alakalı bir problemdir. Bu konu 
burada ele alınmayacaktır.

Filozoflar, ‘Her şeyi gören, bilen, tarafsız, is-
tikrarlı, menfaat gözetmeyen bir gözleyici’ tanım-
laması ile bizim inanç sistemimizde ki Allah’ı ta-
nımlamış olmaktadırlar. Bu vasıflara sahip sadece 
Allah vardır. Allah, kendisini Esmâü’l-Hüsnâ adı 
verilen 99 sıfatı ile peygamberlere gönderdiği va-
hiy aracılığıyla, insanlara yol boyu tanıtmıştır.

Farklı Değer Sistemleri Arasında Uzlaşma Ya da Çatışma

Her değer sistemi, inananları açısından ideal, 
mutlak doğru ve mutlak haktır. Bir değer sistemi 
kendi içerisinde mantıksal bir bütünlüğe sahip ol-
duğu için başka bir değer sisteminden ana değer-
leri (temel değerler) ile ilgili herhangi bir şey al-
maz. Alması demek, kendi mantıksal bütünlüğü-
nü bozması veya inkâr etmesi demektir. Bu, ken-
dine inananların kendisinden şüphelenmesine ve 
onu terk etmesine sebebiyet verir. Onun için ana 
değerler etrafında, değer sistemleri arasında uz-
laşma olamaz. Uzlaşma demek, kendi değer siste-
minden şüphelenmek ve ona karşı duyarsız, ilgi-
siz kalmak demek, onu terk etmek demektir. Bu 
gerçeği, Kur’ân’ın değişik ayetlerinde görebilmek-
teyiz (25 Furkan 30).

Değerlere karşı ilgisizlik sorunu, değerler siste-
mi için en tehlikeli konudur. İlgisizlik bir şüphe-
dir, değerlerin afyonudur. Değer sisteminin hayat-
tan kopuşudur.
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Kimlik

Değerler sistemi, kim olduğumuzu ve kim-
lerden olduğumuzu, nereden gelip, nereye gitti-
ğimizi cevaplandırır. Bu, bireyin dünya görüşü-
nü oluşturur. Soruların cevapları, tek bireyin malı 
olmaktan çıkıp, bireylerin ortak doğruları oldu-
ğu zaman topluluk; bireylerin toplamı -yığın- ol-
maktan kurtulup toplum olmaya hak kazanır. Bi-
reyler arasında ortak değerler arttıkça bütünleşme 
sağlanır, kader birliği oluşur; hayat, ortak payda-
lar etrafında şekillenir ve yeni bir yaşam biçimi, 
tarzı ortaya çıkar.

Gelenekler, görenekler, örfler, adetler, töreler, 
yazılı olan ve olmayan hukuk, ekonomi, eğitim, 
ahlak, özetle her şey, ana değerler sistemine göre 
oluşur ve gelişir. Bütün bunlarla örtüşen bir kül-
tür ve medeniyet meydana gelir.8

İnsanın bir değer sistemine ya da bir kültüre 
tabi olması ile başlayan değişimi, kendisinin baş-
kaları ile aynileşmesine ya da farklılaşmasına ne-
den olur. Bu, insanın kendini yeniden tanımla-
ması ve konumlandırmasıdır. Bu aşamada “ben 
ve öteki” meydana gelmektedir. “Ben, benim dı-
şındakilerden farklıyım.” Bireyler arasındaki etki-
leşimin yönüne ve şiddetine bağlı olarak “ben ve 
ötekiler” ya da “biz ve ötekiler” meydana gelir. Bu 
şekildeki bir ayrışım ya da tasnif, kimlerle birlikte 
ve kimlere karşı olduğumuzu refleksif bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Arapların; “Kardeşime kar-
şı ben, yeğenime karşı kardeşim ve ben, yabancıya 
karşı yeğenimiz, kardeşim ve ben.” atasözleri, ko-
nunun güzel bir özetidir. Burada ben ve benim dı-
şımda olan, öteki, vardır; o da kardeşimdir. Ancak 
yeğenim işin içine girdiğinde kardeşimle aramda-
ki ortak payda, birinci dereceden kan bağı, beni 
ve kardeşimi biz yapmakta; öteki ise ikimizin dı-
şında ki yeğenim olmaktadır. Yabancı biri varsa 
yabancıya karşı akrabalık, birinci ve ikinci derece-
den kan bağı, beni, kardeşimi ve yeğenimi biz ya-
parken yabancıyı da öteki yapmaktadır. Akraba-
lık (kan bağı), ben, kardeşim ve yeğenim arasın-
da ortak paydadır ve yabancıya karşı ilişkilerimi-
zi belirlemektedir. Burada, akrabalık ortak pay-
dalı bir tanımlama, konumlandırma ve tasnif ya-
pılmaktadır.

Bu örnekten hareketle kimliğin elemanlarını 
tespit etmek mümkündür. Bir kimlikte üç ana un-
suru söz konusudur:

1- Taraflar: Ben/Biz, Öteki/Ötekiler

2- Ortak payda ya da ortak özellikler: Değer 

Sistemi, tarih, coğrafya, kültür ve medeniyet, dil, 

kan bağı, vatandaşlık bağı, özel sözleşme.

3- Taraflar arasındaki etkileşim: Dost, Mütte-

fik, Düşman-Rakip

Belli özellikler, ortak payda olduğunda bun-

lar etrafında bireylerin bütünleşmesi, kaynaşma-

sı meydana gelmektedir. Olaylar karşısında, genel 

olarak, benzer tutum ve tavır ortaya konabilmek-

te; kader birliği yapılabilmektedir.

Kimlik, konumlanma, aidiyetin ve tasnifin or-

tak paydalara göre yapılışıdır. Bir özdeşleşmedir. 

Kazanılan ortak özelliklerin bütünleşmesi, güven 

duygusunun oluşumudur. “Farklı” oluştur, “fark-

lılık” şuurudur. Kendinden beklenen rollerin, iste-

nerek yapılmasıdır. Değerlerin, kuralların ve onla-

rın yaptırım gücünün belirli ve sürekli oluşudur. 

Değerlere, kurallara, daha genel ifade ile kültüre 

kesin ve emin bir inançla bağlanıştır. Karşılıklı et-

kileşimin ortak bir senteze ulaşabilmesidir. Kut-

salları, ortak bir zeminde saygın bir şekilde seve-

rek, isteyerek gönül huzuru içinde tutabilmedir. 

Kimlikte, ferdi olandan toplumsal olana, kolektif 

olana doğru bir açılma, aynılaşma, aidiyet olgu-

su vardır. Önemli olan bireyin/bireylerin kendisi-

ni/kendilerini nasıl algıladığı, değerlendirdiği, ko-

numlandırdığı ve kimlerle özdeş kıldığıdır. Kar-

şıdakine/karşıdakilere göre kendine nasıl bir ko-

num biçtiğidir. Burada önemli olan, başkalarının 

onu nasıl görüp konumlandırdığı değil; kendisi-

nin, kendisini nasıl görüp konumlandırdığı, kim 

ya da kimlerle kader birliği yaptığıdır. Dolayısıyla 

kimlik rızaya dayalı bir birlikteliktir. 

Kimlikte temel nokta, bireyin kendisini bir 

topluluğa ait hissetmesidir. Başkalarının onu bir 

konuma zorla yerleştirmesi değil; kendisinin, 

kalbî bir tatmin ile kendisini nasıl gördüğüdür 

esas olan. Buna kimliğin mutmainlik ilkesi diye-

biliriz. Mutmain olma duygusu, aidiyeti kuvvet-

lendirirken, kişiye de yüksek bir enerji kazandır-

maktadır.

Kimlik Krizi ve Hayat Tarzı Farklılığı

Kimlik, ortak paydalar etrafında rızaya daya-

nan bir birliktelik olduğuna göre ortak paydaların 

zayıflaması-azalması, kimlikte ayrışmaya ve krize 
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neden olacaktır. Fertlerin, ortak payda olan değer-

lere karşı şüphe duyması, kimlik için en ciddi teh-

likedir. Çünkü kimlik, ortak değerlere rıza taban-

lı bir bağlanış olduğu için fertlerin ortak değerle-

re mutmain olmuş olarak bağlanmaları önemlidir. 

Değer sistemi, bir taraftan bizim kendi aramız-

da ki hukuku, iç hukuk, belirlerken; diğer taraftan, 

bizimle ötekiler arasındaki hukuku da, dış hukuk, 

belirler. Değer sisteminin değişmesi, hem iç hem 

de dış hukukun değişmesine neden olacaktır. Bu-

gün Türkiye’nin en ciddi sorunu, bu ülke insanla-

rının genelinin, kalbi mutmain olmuş bir şekilde 

bir üst kimlikte uzlaşamamış olmasıdır.

Kimlikten şüphe, kimliğe rengini ve şeklini ve-

ren ortak payda ne ise onun sorgulanması ile baş-

lar. Ortak paydaya duyulan güvensizlik, aidiyet ve 

sadakat bağının zedelenmesine, tedbir alınmazsa 

kopmasını sebebiyet verir. Bu da farklı hayat tarz-

larını ortaya çıkarır.

Temel Değerler-Kutsallar-Birlikte Yaşayabilmek

Kimlik noktasında ayrışma, ayrışmanın dere-

cesine bağlı olarak, farklı hayat tarzlarının ortaya 

çıkmasına ve iç hukukta farklılaşmaya sebebiyet 

verebilir. Farklı hayat tarzları, farklı değer sistem-

leri açısından 1- kabul edilebilir/makul/uzlaşılabi-

lir, 2- kabul edilemez/makul değil/uzlaşılamaz şek-

linde iki ana grupta sınıflandırılabilir. Bu noktada 

farklı hayat tarzlarını benimsemiş olan farklı top-

lum kesimlerinin, birlikte nasıl yaşayacakları/ya-

şayabilecekleri, en ciddi mesele/sorun olarak orta-

ya çıkar. Ana mesele, farklı hayat tarzlarının, değer 

sistemlerinin birincil/temel değerleri ile mi yoksa 

ikincil/araç değerleri ile mi çatışıp çatışmadığıdır. 

Toplum içerisinde görünür farklı söylem veya 

farklı yaşam tarzlarının, temel değerlere iman et-

miş insanları nasıl etkilemektedir sorusu, en ha-

yati konudur. Bu noktada uzlaşma çok zordur. 

Başkalarının kutsallarına saygı göstermek, birlikte 

yaşayabilmenin temel şartı olarak karşımıza çık-

maktadır. Nitekim Allah, başkalarının kutsalları-

na hakaret edilmemesini, kötü söz söylenmemesi-

ni iman edenlere emretmektedir:

“Allah’tan başka yalvarıp-yakardıklarına (tap-

tıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak 

bilmeksizin Allah’a söverler…” (6/En’âm 108).

Bu noktada bir tek istisna zulme uğramış olan-

lardır. Allah, zulme uğradıkları için insanların 

kendilerini kontrol edemeyip iradelerinin zayıfla-

mış olabileceklerinden dolayı, şuursuzca söylemiş 

oldukları kötü sözlerin müsamaha ile karşılanma-

sı gerektiği noktasında uyarıda bulunmaktadır (4/

Nisa 148).

Farklı değer sistemlerinin öngördüğü fark-

lı hayat tarzları, aynı coğrafyada yaşayan insan-

lar arasındaki ilişkileri, doğrudan ya da dolaylı bir 

şekilde etkileyecektir. Bu yaşam tarzlarının fark-

lı tezahür şekillerinde, kabul edilebilir, müsama-

ha gösterilebilir olanlarla olmayanlar arasındaki 

sınır, birlikte yaşamda en ciddi sıkıntı olarak or-

taya çıkmaktadır. Bu, o yaşam biçimine sebebiyet 

veren değerin, ona inananlar açısından kıymetine, 

ne anlam ve ne önem arz ettiğine bağlıdır. 

Maksadımızı daha iyi anlatabilmek için me-

seleyi İslâmi açıdan ele aldığımızda; bu konu, 

Hak-Batıl, Maruf-Münker, Helal-Haram, Hasene-

Seyyie, Tayyib-Habis, Tahir+Tezkiye-Rics, Adalet-

Zulüm, Fahşâ ve Bağy kavramlarının tanımladığı 

bir yapı, bir sistem veya bir uzay içerisinde ele alı-

nıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak böy-

le bir inceleme, bu yazının amacının dışındadır. 

Kur’ân ve sünnete göre helal ile haramın, hak-

la batılın, marufla münkerin, hasene ile seyyienin, 

tayyib ile habisin, tahir+tezkiye ile rıcs’in ve adalet 

ile zulmün karıştırılması, yer değiştirmesi, meşru 

kabul edilmemekte ve buna karşı çıkılmaktadır. Bu 

kavramların kapsamına giren tüm yaşam biçim-



38

 Umran • Şubat 2017

D O S Y A
D

O
S

YA
B

İR
 H

AY
AT

 T
AR

ZI
M

IZ
 V

AR
 M

I?
 

  FARKLI HAYAT TARZLARI VE BİRLİKTE YAŞAYABİLMENİN ŞARTLARI 

leri, meşru kabul edilmemektedir. Öyleyse, başta 

Medine Vesikası olmak üzere Hz. Peygamber’den 

günümüze gelinceye kadar, özellikle İslâm’ın yö-

netimde hâkim olduğu dönemlerde, farklı inanç 

sistemine sahip olan insanlarla, toplumlarla nasıl 

bir arada yaşanmıştır? 600 yıllık Osmanlı döne-

minde, bu kadar farklı din, dil, ırk, mezhep men-

subu bir arada nasıl yaşayabilmiştir? Farklı din ve 

mezheplerin bir arada, birbirleri ile çatışmadan 

yaşayabilmesinin sırrı ne idi?

Bu sır, Bakara 256’da saklıdır ve o da, insanla-

ra inançlarını değiştirme noktasında herhangi bir 

baskının yapılamayacağı emridir:

“Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Gerçek şu 

ki, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmış-

tır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa, o, 

sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması 

yoktur…” (2/Bakara 256).

Bu, tüm insanlara tebliğ yapılmayacağı anlamı-

na gelmemektedir. Tebliğ yapılacak, fakat yapılan 

tebliğe olumsuz cevap verilmesi, tebliğin muhte-

vasının kabul edilmemesi durumunda; muhata-

ba, baskı ve şiddet uygulanmayacak anlamına gel-

mektedir:

“Eğer seni yalanlarlarsa, onlara de ki: « Benim 

yaptıklarım benim, sizin de yaptıklarınız sizindir. 

Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de si-

zin yaptıklarınızdan uzağım.»” (10/Yunus 41)

“De ki: «Ey kâfirler. «Ben sizin taptıklarınıza 

tapmam.» «Benim taptığıma da siz tapacak değil-

siniz.» «Ben de sizin taptıklarınıza tapacak deği-

lim.» «Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.» 

«Sizin dininiz size, benim de dinim bana.» (109/

Kafirun 1-6).

İslâm açısından sorun, farklı bir akaide, inanç 

sistemine sahip olmak değildir. Sorun, farklı aka-

id/inanç sisteminin günlük hayata yansımasında 

(hayat tarzı), bir başka inanç sistemine zarar ve-

rip vermemesindedir. Bu da, Hak-Batıl, Maruf-

Münker, Helal-Haram, Hasene-Seyyie, Tayyib-

Habis, Tahir+Tezkiye-Rics, Adalet-Zulüm, Fahşâ 

ve Bağy kapsamına giren ve Allah’ın kesin olarak 

yasakladığı alanlarla ilgili bir durumdur. Bu nok-

tada, karşı inanç sistemi ile ilgili hayat tarzına ge-

tirilen yasaklama; 1- insan fıtratını bozan, 2- in-

san genetiğini bozan, 3- insan neslinin devamını 

tehlikeye atan, 4- hastalıklara sebebiyet veren, 

5-toplumda fitne, fesad ve toplumsal kaosa neden 

olan şeylerin açık, aleni bir şekilde icra edilmesi 

ile ilgilidir. İslâm; canın, malın, dinin, neslin ve 

aklın korunmasını esas almıştır. Bu beş esasa zarar 

veren her şeyi, gayrı meşru ilan etmiştir.

Bu açıdan bakıldığında İslâm, zinayı, eşcinsel-

liği (livata), haksız yere bir canı öldürmeyi, başka-

sının hakkını gasp etmeyi, içkiyi, kumarı, uyuştu-

rucuyu, mahremiyetlere riayet etmemeyi, adalet-

sizliği, ölçü ve tartıda hile yapmayı, meşru görüp 

bir hayat tarzı olarak benimsenmesine müsamaha 

göstermemiştir: 

“İman edenler içinde, çirkince-utanmazlıkların 

yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünyada da ahi-

rette de acıklı bir azap vardır.” (24/Nur 19)

Bununla beraber toplumun ifsat edilme duru-

mu göz önüne alınarak, bu tür davranışlara kar-

şı ortaya konan tavır/tepki, gizli olarak icra edilip 

edilmemesine bağlı olarak değişmektedir. Kur’ân, 

insanların gizli yönlerinin araştırılmasını yasakla-

mıştır (49/Hucurat 12). 

Gizlice günah işleyenlerin de, bu yaptıklarını 

örtmeleri istenmiştir. Hz. Peygamber’in yanına 

gelip zina itirafında bulunan bir adama, dört kez 

duymazlıktan gelip hiçbir cezai müeyyide tatbik 

etmemesi, konumuz açısından ilginç bir uygula-

madır9: 

“Maiz-i Eslemi, Peygamberimiz’e gelerek bir 

kadınla zina yaptığını söyledi. Peygamberimiz, 

onun bu itirafını işitmezden gelince, adam sözü-

nü dört defa tekrarladı. Her tekrarlayışta Pevgam-

ber (s.) yüzünü öbür tarafa çevirerek onu işitmez-

den geliyordu. Nihayet Maiz’in kendi itirafına da-

yanarak, onu recmettirdi.”

Bu tür bir tavrın sebebini, hikmetini, Hz. Pey-

gamberin farklı hadislerinde görebiliyoruz(5):

8072- Allah Resûlü (s.a.v.): “Eğer insanların 

ayıp ve kusurlarını araştırırsan, onların (ahlak ve 

karakterlerini) bozar ya da bozacak gibi olursun.”

332. [1:336, Hadîs No: 581] “Resûlüllah (s.): 

Günah gizli kaldıkça sadece sahibine zarar verir. 

Ortaya çıktığın da düzeltilmezse topluma zarar ve-

rir”.

Bu tür suçların gizli kalmasının istenmesinin 

sebebi, açığa çıktığında meşruiyet kazanma teh-

likesinin var olabilmesidir. Suçu işleyen şahsın ar 

damarının çatlayarak daha da ifrata varabilecek iş-

ler yapabilme ihtimalidir. Bugün Türkiye medya-

sının büyük bir kısmı, dizi ve programlarda gay-
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rı meşrulukları teşhir ederek meşrulaştırmakta ve 
suç işlemektedir. RTÜK, bu noktada görevini ihmal 
etmekte, son derece duyarsız/lakayt davranmakta-
dır.

Sahabe döneminde bu tür vakalara karşı göste-
rilen teşhir etme ve cezalandırma isteklerine, Hz. 
Peygamber’in sünnetine vakıf olanlar, mani olma-
ya çalışmıştır. Aşağıda, böyle bir uygulamaya yer 
verilmiştir10:

“8077- Ukbe b. Amir’in kâtibi Duhayn: “Kom-
şularımız vardı. Şarap içiyorlardı, onlara şarap iç-
memelerini söyledim, Fakat vazgeçmediler. Son-
ra Ukbe’ye dedim ki: ‘Komşularımız şarap içiyor-
lar, onları menettim ama din-
lemediler, içmeye devam edi-
yorlar. Zabıtayı çağıraca-
ğım.’ (Ukbe) dedi ki: ‘Onları 
bırak!’ Sonra ona tekrar dön-
düm. Aynısını söyledim. Ce-
vaben dedi ki: ‘Onları bırak! 
Peygamber (s.a.v.)’in şöy-
le buyurduğunu duydum’”: 
“8073- Allah Resûlü (s.a.v.): 
“Kim bir ayıp ve kusur gö-
rüp de gizlerse, sanki (Cahi-
liye devrinde) diri diri topra-
ğa gömülmekte olan bir kızı 
hayata kavuşturmuş gibi se-
vap kazanır.”

Burada dikkat çeken 
önemli noktalardan biri, ce-
zalandırmanın bireyler tara-
fından değil; resmi görevliler 
tarafından yapılabileceği ol-
gusudur. Bireysel cezalandır-
ma, yumuşak güç olan Ahla-
kın kınama gücünü kullanma ile yapılmaktadır, 
yapılmalıdır, yapılabilir.

Konumuz bağlamında Hz. Ömer dönemi ile il-
gili anlatılan birçok olay vardır. Bizzat Hz. Ömer’in 
başına gelmiş olaylardan biri tanesi, konunun an-
laşılması açısından çok dikkat çekicidir, ilginçtir 
ve ders alınması gerekir11:

“Hz. Ömer bir gece Medine’de dolaşıyordu, Bir-
denbire evlerden birinde bir adamın şarkı söyledi-
ğini duydu. Hemen duvara tırmanarak:

- Ey Allah’ın düşmanı, yaptığın isyanı Allah’ın 
örteceğini mi zannettin?» diye bağırdı. Adam:

“- Ey mü’minlerln emiri, dur acele etme. Eğer 
ben Allah Teâla’ya bir bakımdan asi oldumsa sen 
üç bakımdan asi oldun. Allah Teâla, “ayıp araş-
tırmayın” dediği halde (49/Hucurat 12) sen ayıp 
araştırdın, “evlere kapılardan girin” (2/Bakara 
189) dediği halde sen duvara tırmandın, “başka-
larının evine izinsiz girmeyin ve evde bulunanla-
ra selam verin” (24/Nur 27) buyurduğu halde, sen 
izinsiz evime girdin ve üstelik selam da vermedin.” 
diye karşılık verdi. 

Hz. Ömer: “Eğer ben seni affedersem sen de 
beni affeder misin”, dedi. Adam: Evet” deyince, Hz. 
Ömer: “ Affettim” diyerek evden çıkıp gitti.”

Hz. Ömer, bir başka olay-
da karşılaştığı durumu göz 
önüne alarak insanların giz-
li yönlerin araştırılmaması-
nın sebebini şöyle izah et-
mektedir: “…Ömer! Rab-
bin affetmezse mahvolursun. 
Bu adam yaptığını ev halkın-
dan gizliyordu. Şimdi ise na-
sıl olsa, Ömer gördü diyerek 
açıktan içmeye devam eder.”12

Türkiye’nin Ana Sorunu

Yukarıdaki örneklerin, 
Müslümanlarla ilgili olduğu-
nu göz önüne aldığımızda, 
İslâm dışı inanç sistemleri-
ne mensup insanların, kendi 
hukuk sistemleri içerisinde 
kalarak ve fakat kendi kapa-
lı mekânlarında, kendi hayat 
tarzlarını yaşayabilirler, so-
nucuna varılabilir (6-Medine 

Sözleşmesi/Vesikası/Anayasası). Ancak bunu, bir 
başka inanç sistemine zarar verecek tarzda, açık, 
aleni bir şekilde yapma, yapabilme hakları yoktur. 

Osmanlı da, İslâm kültür ve medeniyet de-
ğerlerinden Batı kültür ve medeniyeti değerleri-
ne geçiş II. Mahmut ile başlamıştır. Cumhuriyet 
döneminde, Lozan’da yapılan anlaşmalar kapsa-
mında, bu değişim Devlet eliyle, İnönü’nün tabi-
ri ile, “Kanunen ve Cebren” gerçekleştirilmeye ça-
lışılmıştır. Devletin felsefi alt yapısı, Batı kültür ve 
medeniyet değerlerine göre “halka rağmen halk 
için”(!) yapılandırılırken; halkın inanç sistemine, 

Değerler sistemi, kim olduğu-
muzu ve kimlerden olduğumuzu, 
nereden gelip, nereye gittiğimizi 
cevaplandırır. Bu, bireyin dünya 
görüşünü oluşturur. Soruların 
cevapları, tek bireyin malı 
olmaktan çıkıp, bireylerin ortak 
doğruları olduğu zaman toplu-
luk; bireylerin toplamı -yığın- 
olmaktan kurtulup toplum 
olmaya hak kazanır. Bireyler 
arasında ortak değerler arttık-
ça bütünleşme sağlanır, kader 
birliği oluşur; hayat, ortak 
paydalar etrafında şekillenir 
ve yeni bir yaşam biçimi, tarzı 
ortaya çıkar.
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  MEDENİYETLER SAVAŞI 

İslâm kültür ve medeniyet değerlerine savaş açıl-

mıştır. Bu savaş süresince, millet bir tarafta, dev-

lette bir tarafta konumlanmıştır. Onuncu yıl mar-

şında ifade edildiği gibi, “On yılda on beş milyon 

genç yarattık her yaştan”, Batı kültür ve mede-

niyet değerlerini(seküler değerler) ve onun hayat 

tarzını(seküler hayat tarzı) benimsemiş bir insan 

unsuru ortaya çıkarılmış ve millet zihnen ve fii-

len bölünmüştür. 

Bu süreçte, Batı kültür ve medeniyet değerle-

ri, İslâm kültür ve medeniyet değerlerini tamamen 

tasfiye edememiş; İslâm kültür ve medeniyet de-

ğerleri de, Batı kültür ve medeniyet değerlerinin 

topluma sirayet etmesine mani olamamıştır. De-

ğer sistemlerinin karışımı sonucu, melez değerler 

sistemi meydana gelmiştir. Bu da, ne zaman, ne 

yapacağı belli olmayan (sosyal şizofren) bir insan 

unsurunun ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir 

(2 Bakara 137).

Değer sistemi ve hayat tarzı konusunda bu 

denli farklılaşmanın sebebi budur. Türkiye’deki 

müslümanların, Türkiye’nin sisteminin, sistem 

felsefesinin İslâmî olmadığını göz önüne ala-

rak yorum yapmaları, değerlendirme yapmala-

rı ve sorgulamaları gerekmektedir. Her yılbaşı ge-

cesi, başta Diyanet olmak üzere hassasiyet sahibi 

müslümanların yılbaşı ile ilgili açıklamaları, teb-

liğ kapsamında yapılmıştır. Bu yıl da benzeri ya-

pılmış olup Reina saldırısı ile hiçbir ilişkisi yoktur. 

Şer ittifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm) yılba-

şı ile ilgili her yıl tebliğ kampanyasının yapıldı-

ğını bildiği için Reina saldırısını buna denk geti-

rip, yaşam tarzı üzerinden laik-anti laik sosyolo-

jik fay hattını enerji ile yüklemeye çalışmıştır. Te-

rör örgütü olarak DAEŞ isminin kullanılmasının 

sebebi budur.

Cumhuriyet’in başlangıcından son beş yıla ka-

dar, kimlerin inanç değerlerine ve hayat tarzına 

saldırıldığı, alaya alındığı herkes tarafından bilin-

mektedir. Devlet eliyle yapılmış zulümden, ikna 

odalarındaki, kültür sanatta ortaya konan eserler-

deki, medyadaki ve sokaktaki zulme kadar yaşa-

nanlar hafızalarda tazeliğini korumaktadır. Ancak 

Ömer Muhtar’ın deyişi ile “Bunları yapanlar, bi-

zim öğretmenlerimiz olmadığı” için müminler, geç-

mişle bir hesaplaşma içinde değiller, olmadılar ve 

de olmayacaklardır. 

Yukarıdaki şartlar geçerli olmak kaydıyla hiç 

kimseye inançlarından ve hayat tarzı modelinden 

dolayı ne baskı yapılmasını ne de baskı yapılma-

sına müsaade edilmesini iman edenler savunmaz. 

Baskı varsa, böyle bir uygulamaya karşı çıkar ve 

de müsaade etmez. 

Ancak, Allah ve Resûlü’nün bize yüklediği teb-

liğ görevine devam edecek; ateşe yolculuk yapan-

ların kurtulması için de, elimizden gelen tüm gay-

reti göstereceğiz:

“Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve em-

rolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur. On-

ların heva (istek ve tutku) larına uyma. Ve de ki: 

«Allah’ın indirdiği her kitaba inandım. Aranız-

da adalet yapmakla emrolundum. Allah, bizim de 

Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelleri-

miz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle si-

zin aranızda (karşılıklı delillere dayalı = hüccet) 

bir tartışma konusu yoktur. Allah, bizi bir arada 

birleştirip-toplayacak ve dönüş de O’nadır.»” (42/

Şura 15)
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Dilaver DEMİRAĞ

Laiklik söyleminin ardında tam da AK Parti’nin İslâmcı kökenli bir siyasi parti olması, 
Erdoğan’ın İslâmî popülizmi kendi siyasetinin merkezine oturtması ile yakından ilgili. 
Çağdaşlaşma söyleminin batılı bir anlayışa oturuyor olması ve AK Parti’nin son zamanlarda 
batılı modernleşmeden uzaklaşması tam da batılı modernleşmeyi temel medeniyet değeri 
olarak kabul eden sol ve Kemalist blok arasında bir hegemonik ittifakı gerçekleştirmiş halde.

Laiklik Tartışmalarının Gizlediği Gerçek: 
Medeniyetler Savaşı

Y ılbaşı kutlamaları konusu bir müddetten beri-
dir ülkedeki birçok meselenin de ötesine geç-

miş bir tartışma; aslında bu tartışma ülkedeki laik 
dindar kutuplaşmasının bir tezahürü. Bir yanıy-
la da son derece gereksiz. Dindarların çok daha 
önemli meseleleri varken, kimilerinin bir tür ma-
halle baskısı olarak gündeme getirdiği bu tartışma 
İktidarda olmanın verdiği bir şımarıklık hali de. 

Ancak diğer yandan laik kesimin de artık şunu 
kabul etmek zorunluluğu var, dindarların üstün 
elitlerin karşısında boyun büküp her şeyi içlerine 
atarak sustuğu zamanlar geride kaldı. Bir zaman-
lar mahalle baskısını laik kesim yapıyordu. Ma-
lum rüzgâr eken fırtına biçer misali şimdi de yıl-
ların suskunluğunun ardından “söz şimdi bizde 
“duygusu ile hareket eden bir kitle var. Bazen su-
lar bulanmadan durulmazmış derler, sanırım su-
ların durulması için iktidar sarhoşluğundan çıkıp 
Osmanlı İslâmı’nın o çoğulcu kültür iklimine ge-
çilmesi de bir zaman alacak. Bu bağlamda iktidar 
mensuplarının bu ülkede farklılıklarla birlikte ya-
şayacağımız gerçeğini unutmaması gerek. Diğer 
kesimin de artık dindarların kendileri ile eşitlen-
diğini ve bu bağlamda kendi değerlerini, inandı-
ğı gibi yaşama özgürlüğünü doyasıya yaşamak is-
tediklerini bilmeleri gerekiyor.

İşin gerçeği yılbaşı kutlama duygusunu abar-
tanlar da mevcut. Benim oturduğum semtte yılba-
şı gecesi tüm marketler yağmalanmış, meze satan 
dükkânlar bütün bir yılın satış rekoru kırmıştı. 
Bunun adı neresinden bakarsak bakalım bir gör-
güsüzlük, arsızlık ve lümpenlik halidir. Ülkede 
kuru gıdaya talim edenler yaşarken, birilerinin bir 

geceyi kutlamak adına her yeri kurutmaları, hindi 
satışlarını patlatması, sakatat dükkânlarında, me-
zecilerde, içki satışı yapılan yerlerde uzun kuy-
ruklar oluşturmaları en hafifinden vurdumduy-
mazlık, bencillik halidir. Kaldı ki birileri eğlence-
li ve hoş bir gece geçirirken, başka evlerde o hane-
lere düşen ateşlerle yaslı geçiyordu. Çünkü daha 
10 gün önce birçok eve eş, evlat, kardeş, dost ateşi 
düşmüştü, hal böyle iken hiçbir şey olmamış gibi 
vur patlasın çal oynasın tarzı bir edepsizlik hali 
hakikaten sinir bozucu! Görülen o ki bu ülkede 
artık bir yas tutma ortaklığı bile olamayacak kadar 
kabuklarımız kalınlaşmış, duyarsızlığın sosyoloji-
si sosyal norm haline gelmiş. İsmet Özel’in o gü-
zel dizesi ile insanlar hangi dünyaya kulak kesil-
miş ise diğerine sağır bir halde.

Hâsılı dindarların bu ülkede bir gece için iç-
kilerin su gibi aktığı, eğlence yerlerinde iğne at-
san yere düşmez cinsi bir doluluk yaşanmasın-
dan duydukları rahatsızlık, memnuniyetsizlik ga-
yet anlaşılır bir durum. Bu rahatsızlıklarını da dile 
getirmeleri gayet doğru bir şeydir. Nitekim yıl-
başı akşamı hiçbir yerde insanlar taciz edilmedi-
ler. Dindarlar sadece rahatsızlıklarını belki her za-
mankinden daha yüksek bir sesle dile getirmiş ol-
dular o kadar.

Hal böyle iken sanki yılbaşı gecesi eğlence yer-
leri basılıp dağıtılmış, eğlenenler adeta linçe ma-
ruz kalmış gibi, Boğazın kıyısında sosyetenin lüm-
pen eğlencesini yaşadığı eğlence mekânında yaşa-
nan insanlık dışı katliamdan, dolaylı olarak yılba-
şı kutlamalarına yönelik rahatsızlıklarını dillendi-
renlerin sorumlu olduğunu söylemek edepsizlik 
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  MEDENİYETLER SAVAŞI 

ötesidir. Benim doğduğum şehirde bir deyim var-
dır “Esmanın eski huyu” diye bu yaygarayı kopa-
rarak üste çıkma çabasındaki laik kesimin kopar-
dığı gürültü de bu kesimin demokrasi lafını ağız-
larında sakız yapmalarına rağmen asla içselleştire-
mediğini gösteriyor. Oysaki İngiltere’deki sol libe-
ral The Gaurdian da yayınlanan bir haber yılbaşı 
gecesine dönük bütün batı başkentlerinde de cid-
di bir kaygı ve tedirginlik olduğunu belirtiyordu. 
IŞİD’in buralarda da kanlı saldırılar yapabileceği 
yönünde derin bir kaygı mevcuttu. Yani IŞİD’in 
sansasyonel ve kanlı eylemler yapması için ülkede 
yılbaşı tartışması yaşanması gerekmiyordu. Buna 
rağmen halkevlerinin kanlı saldırı yapılan yerin-
de “gericilik öldürür, laiklik yaşatır” gibi bir pan-
kart açması, kahvehanelerde laikliğe sahip çıkıl-
ması yönünde ajitasyon çekmesi sol denilen siya-
si oluşumun bu topraklardaki sefalet haline güzel 
bir örneklik teşkil ediyor.

Laikçilerin “Resesmenti” Nereden Kaynaklanıyor?

Bu topaklarda laiklik hiçbir zaman gerçek ma-
nada bir inanç özgürlüğü olmadı, laiklik farklılık-
ların birbirini iteklemeden, ötekileştirmeden yan 
yana yaşayabilmesi anlamına gelmedi. Tersine la-
iklik bu topraklarda dini ve dindarları baskı altın-
da tutmak, onlara hiçbir hak tanımamak olarak 
vücut buldu. Bu yüzden de bu topraklarda din-
darlar laikliği, kendi inançlarını hiçbir kısıtlamaya 
uğramaksızın özgürce yaşamanın güvencesi ola-
rak görmedi. Dolayısıyla laiklik adı altında uygu-
lanan baskı politikalarına yer yer dişini sıkarak, 
yer yer içlerine atarak ama hep sabrederek, bir 
gün bu belalı halden kurtularak selamet çıkmayı 
isteyerek, Rablerine bu zulümden kurtulmayı di-
leyerek yaşadılar. Haklı olarak AK Parti iktidar ol-
duğu anda bu zulmün sona ermesinden kaynak-
lanan bir duygu haline kapıldılar. Hatta nihayet 
İslâm’ın bu topraklarda geçerli bir değer olmasın-
dan kaynaklanan sevinçlerini hiç gizlemediler.

AK Parti dönemi bu anlamda laikliğin akame-

te uğrayıp, laiklere yönelik bir baskı politikasına 
dönüşmedi, hatta birçok dindarın sert eleştirile-
rine neden olacak kadar, farklı hayat biçimlerine 
-İslâmî değerleri kendi siyasetinde önemli görme-
sine rağmen- son derece toleranslı oldu. Durum 
böyle olduğu halde AK Parti döneminde dindarla-
ra pozitif ayrımcılık uygulanması birilerinin fena 
halde rahatsızlık duymasına yol açtı. Bu duruma 
rağmen eski kültürün devamını isteyen bir kesim 
büyük bir pişkinlikle “laiklik elden gidiyor, bu ül-
kede hilafet ilan ediliyor” gibi demagoji kavramı-
nın ötesinde açıkça yalana dayalı bir propaganda 
başlatmış haldeler.

Sorun gerçekten laiklik değil, sorun aslında bir 
kesimin bu ülkede sahip olduğu üstünlük ve im-
tiyazı kaybetmekten ve her iktidarın daima onla-
rın istediğini yapması gerektiğini adeta değişmez 
bir kaide gibi görmeleri. Bu kesime göre AK Parti 
kendisine oy veren kitlelere öncelik tanımayacak, 
bu kitlenin daha muhafazakâr bir hayat biçimi ta-
lebi karşısında üç maymunu oynayacak ve daima 
kendisine hiç oy vermeyen, kendisini destekle-
mek bir yana sürekli kendisini azarlayanların is-
teklerine öncelik verilecek. Sanırım dünyanın hiç-
bir yerinde böylesi bir demokrasi olmadı. Dünya-
nın her yerinde siyasi partiler iktidara gelmek ve 
geldiklerinde de kendi siyasi programlarını uygu-
lamak için yarışırlar. AK Parti de çok doğal olarak 
kendisine oy veren dindar, gelenekçi muhafazakâr 
seçmenin dini eğitim, ahlak vb. siyasi taleplerini 
uygulamaya geçirecektir. Sorun şurada başlar AK 
Parti eğer dini eğitim veren okullara bütçe ayırır-
ken, dini eğitim vermeyen okullara hiç bütçe ver-
miyorsa, hatta dini eğitim vermeyen okulları ka-
patıyorsa, başörtülülere memurluk hakkı tanırken 
başını örtmeyenleri memurluğa almıyor hatta on-
ları görevden alıyorsa o zaman haklı olarak laik-
liğin gereği yapılmıyor demektir. Yoksa AK Parti 
“herkes eşit ama benim seçmenim biraz daha eşit” 
deyip onları bir miktar kayırıyor, onların talepleri-
ne de yer veriyor diye laiklik elden gitmez.

Musa Üzer

Bu topraklarda dindarlar laikliği kendi inançlarını hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın 
özgürce yaşamanın güvencesi olarak görmedi. Bunun içinde laiklik adı altında uygula-
nan baskı politikalarına yer yer dişini sıkarak, yer yer içlerine atarak ama hep sabrede-
rek, bir gün bu belalı halden kurtularak selamet çıkmayı isteyerek, Rablerine bu zulüm-
den kurtulmayı dileyerek yaşadılar. Haklı olarak AK Parti iktidar olduğu anda bu zul-
mün sona ermesinden kaynaklanan bir duygu haline kapıldılar. Hatta nihayet İslâm’ın 
bu topraklarda geçerli bir değer olmasından kaynaklanan sevinçlerini hiç gizlemediler. 
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Sol ve Kemalist kesimler için mesele çok açık 
olarak gericilik-ilericilik meselesi. Onlara göre 
dini değerlere önem veren bir siyasi partinin bıra-
kın iktidara gelmesi, mevcudiyeti bile laiklik açı-
sından tehlikelidir. Sosyalist sol için ise dini de-
ğerleri savunmak her zaman ve her halükârda ge-
riciliktir. Din onlar için feodal bir kalıntıdır ve ile-
rici bir siyasi gelişim için de kamusal alandan si-
linmeli hatta vicdanlardan bile sürgüne gönderil-
melidir. O yüzden onlar başından beri AK Parti’yi 
gerici bir siyasi parti olarak görüp düşman bel-
lediler, Kemalistler içinse böyle bir partinin ik-
tidar olması laikliğe aykırı olacağından ve geri-
cilerin her fırsatta kafası ezilmesi gerektiğinden 
behemehâl bu parti kapatılmalı, yöneticileri de 
derdest edilmeliydi.

Ama beklentileri olmadı, AK Parti güçlendik-
çe daha çok kendine güven duymaya ve sahip ol-
duğu özgüvenle kendi seçmen tabanının taleple-
rine daha çok duyarlı olmaya başladı. O güne ka-
dar hep imtiyazlı ve üstün olmaya alışkın olan bu 
kesimler bu durum karşısında giderek daha çok 
hınç duymaya başladılar.

Malum Scheler tarafından teorileştirilen re-
sentment kavramı zehirli bir birikime işaret eder. 
Dilimize hınç olarak çevrilen kavram garez duy-
gusuna işaret eder. Genellikle intikam arzusuyla 
birlikte kişinin kendisine zarar veren, sancılı kin 
duygusu… Scheler ressentiment’ın iki temel kö-
keni olduğunu belirtir: Bastırılmış intikam güdü-
sü ve haset. Ona göre ne bastırılmış intikam gü-
düsünün ne de haset ve kötülemenin kendi başına 
ressentiment’a dönüşmesi gereklidir. Bu duygula-
nımların bir hınç birikimine dönüşmesi için ge-
rekli olan şey, bu duygulanımların ifadesinde bir 
tıkanma ve iktidarsızlık halidir.

Tıkanma ve iktidarsızlık hali tam da sözünü 
ettiğim Erdoğan’a dönük olarak harekete geçiri-
len hınç duygusunun, kin nefret ve intikam duy-
gularının içiçe geçtiği kızgınlık halinin arka planı-
nı izah etmede çok önemli bir etkendir. İktidarını 
ve imtiyazların kaybeden eski egemen sınıf ile on-
ların kültürel ortaklığı içinde kültürel olarak ikti-
dar olan sol Kemalistler ve sosyalistler, Erdoğan ve 
kitlesine karşı hınç beslemekteler ve bu hıncın ne-
deni de iktidarsızlık halidir. Tıkanma duygusu da 
buradan kaynaklanıyor.

Dilimizde bir deyim vardır için şişmesi hali. 
Bir kesimde ne yaparlarsa yapsınlar ideolojik ola-
rak düşmanlık besledikleri bir iktidardan kurtu-
lamadıkları, tam tersine Erdoğan ve kitlesi gide-

rek daha da güçlendikçe onlarda tam bir çaresiz-
lik duygusuna kapılmaktalar. Bu ise tıkanma ha-
lini ya da için şişmesi halini getirmekte ve içlerin-
de oluşan bu zehirli duygu onları hasta etmekte. 
Tüm bunlar ise nefretlerini, kinlerini ve öç alma 
duygularını daha da çoğalmakta ve bu kitle için 
kötü olan ne varsa onlar için iyi haline gelmekte. 
Diyelim ki terör eylemlerinden asıl payı başörtü-
lü kadınlar, dindar hacı amcalar alsa bu kesim iç-
ten içe el ovuşturacak kadar düşmanlık duyguları 
ile dolu. Buna mukabil diğer kesim de laik kesim-
den birilerinin başına kötülük gelse, en basitin-
den “tüh yazık oldu” gibisinden hafifinden hayıf-
lanma bile duymaksızın içten içe sevinç duymak-
ta. Bu da bizi toplumsalın giderek alt kimliklere 
bölünüp parçalanması olgusuna, sosyal bir prob-
lem olarak polarizasyon olgusu üzerine kaygılan-
dırılmalı. 

Bütün bu duygular kendi ideolojik dışavu-
rumlarını iki kavramda ifade etmekte. Demokrasi 
ve laiklik… Hiç kuşkusuz demokrasi ya da özgür-
lükler noktasında önemli bir eksiğimiz olduğu, 
dahası Erdoğan milliyetçileştikçe özgürlük alanı 
daha da daraldığından demokrasi eksikliği gide-
rek daha çok büyümekte. Hiç kuşkusuz bunun 
2011’den bu yana mevcut iktidara karşı sürekli 
ortaya çıkan tertiplerin, kendisine düşman kitle-
nin es kaza iktidardan düşecek olursa kendisini 
lime lime edeceğini bildiğinden demokrasi yerine 
güç daha çok gerçekliğe dönüşmekte. Ancak de-
mokrasi meselesi daha çok liberal kesimin Erdo-
ğan eleştirisini teşkil ederken, laiklik sorunu daha 
çok Kemalistlerin ve sosyalist görünümlü Kema-
listlerin meselesi olarak vücut bulmakta… Hınç 
duygusunun zirve yaptığı yer de bu kesim daha 
çok. 

Medeniyetler Savaşı ve İçselleştirilmiş Oryantalizm

Tüm bu açıklamaların da yılbaşı meselesi üze-
rinden yürütülen tartışmanın eninde sonunda gel-
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diği nokta iki farklı medeniyet arasında sürege-
len siyasi mücadelenin yansımalarıdır. Aslında bu 
tartışma Huntigton tarafından gündeme sokulan 
medeniyetler savaşının içerdeki yansıması. Nasıl 
Huntigton için esas çatışma İslâmî Doğu ile Mo-
dern Batı arasında süregelen mücadele ise, içer-
de de bu mücadele laiklik ve batı tarzı demokra-
si kavramları üzerinden devam etmekte. Laiklik 
ve demokrasi ile Türkiye’nin AB üyelik hedefin-
den vazgeçmesi birbirinden ayrılmaz iki olgu. Bu 
anlamda esas mücadele ve çatışma, İslâmcılık ile 
batıcı Kemalizm türevleri arasında süregelen bir 
mücadele. 

Samuel P. Huntington tarafından hazırlanan 
makale 1993 yılında Foreing Affairs dergisinin 
yaz dönemi sayısında yayınlandı. Huntington’ un 
temel tezi, Fukuyama’nın tarihin sonu tezine kar-
şılık olarak Dünya’da yeni hareketlenmelerin ola-
cağını ve 21. yüzyılın medeniyetler çatışmaları-
na sahne olacağını öngörmekteydi. Huntington’a 
göre; bundan sonra Dünya’daki mücadelenin 
esas kaynağını ideolojik veya ekonomik faktör-
ler değil de kültürel nedenler oluşturacaktır. Mil-
li (Ulus) devletler, az da olsa önemini yitirecek ve 
Dünya’daki mücadelelerin temelinde, farklı me-
deniyetlere sahip milletler (gruplar) yer alacaktır. 

Huntington dünya üzerinde var olduğuna 
inandığı sekiz medeniyetten sadece ‘İslâm Mede-
niyeti’ ve ‘Konfüçyus Medeniyeti’ ile uğraşmak-
ta ve bunları batının en büyük düşmanları ola-
rak üstü kapalı belirtmektedir. Kısacası Hunting-
ton için esas düşman doğudur. Ama daha derin-
lemesine indiğimizde esaslı düşmanın batının en 
eski düşmanı olduğunu görürüz. Ona göre ABD 
ve İslâm arasındaki çatışma, merkezi ve daimî 
bir hale gelmiştir. Bu medeniyetler çatışmasının 
en güzel örneğidir. Huntington Bosna’da yaşa-
nan olayları medeniyetler çatışmasının bir prova-
sı olarak görmektedir. Bunu da dini ayrıcalıklara 
bağlayarak asıl amacının medeniyetler çatışması-
nı ortaya koymak değil de dini çatışmaları ortaya 
koymak olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaç ‘ideolo-
jik bölünme ortadan kalktıktan sonra Avrupa’nın 
bir yandan Batı Hıristiyanlığı ve Ortodoks Hıris-
tiyanlığı arasında, diğer yandan ise İslâm ile ken-
disi arasındaki kültürel bölünmesi yeniden orta-
ya çıktı.1

O günden bugüne İslâm ile Batı arasındaki ça-
tışma derinleşti. ABD’nin teröre karşı savaşı açık 
bir biçimde İslâm’a yönelik bir savaşı içine aldı. 
Bush’un deyimi ile Batı için iyi ve kötü Müslü-

man ayrımı giderek daha da güçlendi. Avrupa’da 
İslâmofobi nerede ise ana akım sağ siyasetin te-
mel değeri halini aldı. ABD’de İslâmofobi giderek 
daha da güç kazandı. Kısacası Medeniyetler Çatış-
ması açık ve net bir dinler ve kültürler çatışması-
na dönüştü. Ancak Avrupa ve ABD için en önemli 
sorun milliyetçilik ile din arasında kurulan ittifak 
oldu. Özellikle de ABD için en ciddi sorun mil-
liyetçilik içeren bir İslâmcılık. Nitekim özellikle 
ABD’de neo-con çevrelerde görülen Erdoğan düş-
manlığının temel nedeni de Erdoğan’ın milliyetçi 
ve İslâmcı bir lider olarak batı dünyasına kafa tu-
tan bir popülist lider olması.

Ancak işin ilginci batıda yaşanan İslâm Kar-
şıtlığının burada da sol ve HDP-PKK çevrelerin-
de IŞİD üzerinden AK Partisi’ne transfer edilerek 
İslâmofobi’nin AK Part ve IŞİD arasında yakın-
lık kurarak neo-conlar ile aynı düzleme oturma-
sı oldu.

Sosyalist Sol’un İslâm’ı bir gericilik odağı ola-
rak gördüğü ve bu anlamda Kemalist elitizmin en 
önemli müttefiki olduğu malumdur, buna muka-
bil içlerinden Said-i Kürdi, Şeyh Sait gibi laik ve 
batıcı rejime kafa tutan figürlerin olduğu dahası 
dindarlığı iyi bilinen Kürtlere hitap eden HDP’nin 
aynı konumda olması sol ile kurulan ittifakın bir 
sonucu olmanın ötesinde HDP-PKK çevrelerinin 
bir Kürt Sol Kemalizm’i olmasıdır. Milliyetçilik-
le flört halindeki Kürtçülüğün bu kimliği asimile 
ettiği düşünülen İslâm’a kızması ise ilginçtir aynı 
nedenler ile İslâm’ın Türklüğü asimile edip zayıf 
düşürdüğünü söyleyen Nihal Atsız gibi bir ırkçı 
ile çakışması iki milliyetçilik ardındaki simetriyi 
göstermekte.

İşte laiklik söyleminin ardında tam da AK 
Parti’nin İslâmcı kökenli bir siyasi parti olma-
sı, Erdoğan’ın İslâmî popülizmi kendi siyasetinin 
merkezine oturtması ile yakından ilgili. Çağdaş-
laşma söyleminin batılı bir anlayışa oturuyor ol-
ması ve AK Parti’nin son zamanlarda batılı mo-
dernleşmeden uzaklaşması tam da batılı modern-
leşmeyi temel medeniyet değeri olarak kabul eden 
sol ve Kemalist blok arasında bir hegomonik itti-
fakı gerçekleştirmiş halde.

Bu noktadan sonra modernlik gelenek arasın-
da kurulan sınıfsal ayrımın gösterge değeri ola-
rak laiklik ve modernite arasında kurulan bağ-
lantı, Batılılaşma olarak moderniteyi iki isim üze-
rinden okuyabiliriz. Bordieu ve Zizek bu eksende 
modernlik ile gelenek arasında tesis edilen hiye-
rarşik ilişkiyi ve laikliğin bir sınıfsal tahakküm bi-
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çimi olarak kuruluşuna değinebiliriz. Bu anlamda 
geleneğe ait bir unsur olarak dini doğunun bas-
tırılması ve dini doğunun batılı modernliğin öte-
kisi olarak kurulumu ve bu bağlamda laiklik ol-
gusunun sembolik şiddet olarak tesisi önemli bir 
hattır. Bu tesisi edilme ile devletin tahakkümü, bu 
bağlamda elitizm popülizm mücadelesinin batılı 
demokrasi üzerinden yürütülen bir mücadele olu-
şunu ve bunun sınıfsal kurulumunu ele alabiliriz. 
Kısacası demokrasi ve laiklik 
bağlamında yürüyen müca-
dele aslında medeniyetler sa-
vaşının içerdeki izdüşümü ve 
bu mücadele basbayağı sınıf-
sal bir mücadele. 

Bu bağlamda öncelikle 
Türkiye’deki laiklik anlayışı-
nı ve batılılaşma olarak çağ-
daşlaşma olgusunun öteki-
si olarak gericilik söyleminin 
sınıfsal içeriğini laiklik anla-
yışının bir din tesis etme ola-
rak tahakküm içeren boyutu-
na değinmek istiyorum.

Sol Gericiliğin Kurulumu: Fransız 
Aydınlanmacılığı ve Türkiye’deki 

Jakobenizm

Aydınlanma geleneği 
kendi içinde ayrımlar içerir. 
Fransız aydınlanmacılığı din 
karşıtlığı ve akılcılığın bir te-
rör biçimine dönüşümüdür. 
Aydınlanma olgusunun bir 
yanı ile masonluktan evril-
diği bir hakikat olmakla bir-
likte, Fransız aydınlanmacılı-
ğındaki radikal din karşıtlığı 
İllumunati’den kaynaklanır. 
İllumunati tam da Aydınlan-
ma felsefesinin çiçeklendiği 
dönemde ortaya çıkan ezote-
rik bir örgütlenmedir. Adam Weisphaut bu hare-
ketin düşüncesini şekillendiren kişi olarak kilise 
ile gnostisizm arasında süregelen kanlı mücadele-
nin bir ürünüdür. Ve din, feodal düzen, yeni geli-
şen muklakiyetçi devlete karşı radikal bir özgürle-
şimi savunur. Tarihsel araştırmalar Fransız Devri-
mi ile İllumunati hareketi arasında bağlantılar te-
sis eder, Fransız devrimi Tapınakçıların tasfiyesi-
ne neden olan Kilise, Krallık ve Aristokrasiden in-

tikam almak için onlar tarafından teşvik edilmiş-
tir. İlumunati de Tapınakçıların etkilediği bir ha-
rekettir. Ve ilginç noktalardan bir diğeri de Fran-
sız Devriminde Mayer Amschel Rotschild’in par-
mağının olduğu iddiasıdır ki Rotschild’in ma-
son olduğu bilinir. Hâsılı İngiliz Aydınlanmacılı-
ğı ile Fransız Aydınlanmacılığı arasındaki radikal 
ton farkı büyük oranda İllumunati’nin ve ardın-
daki Tapınakçıların yani Masonluğun etkisini ta-

şımasıdır. Volterden, Dide-
rottan D’lamberte dek meka-
nik maddeciliğin masonluk-
la olan bağlantıları gözden 
kaçmaması gereken bir bağ-
lantıdır. 

Ülkemizde de jön Türkler 
eli ile taşınan Fransız Aydın-
lanmacılığı ve Fransız Devri-
mine duyulan hayranlık İtti-
hatçılığa ve Mustafa Kemal’e 
kadar ilerleyen bir hat oldu. 
Ülkemizde de solun radi-
kal din karşıtlığının arka pla-
nı bu hatta dayanır ama bir 
hat daha vardır ütopik sosya-
list Saint Simon. Saint Simon 
Pozitivizmin kurucusu Agus-
te Comte’un sıkı bir takipçi-
sidir. Bu bakımdan Kema-
lizm ve solun ortak değeri di-
nin bastırılmasıdır. Bu da her 
ikisinin de pozitivizmi kendi 
imanlarının bir parçası kıl-
masından kaynaklanır.

Nuray Mert Solun re-
toriği olarak gericilik ve 
Kemalizm’in yanı retoriğe 
yüklediği irtica kavramlarını 
şöyle tanımlıyor: “İrticanın 
yaygın bir tanımı var; ‘din 
adına ilerlemeye karşı koy-
mak’ . Ancak, ‘evet ben din 

adına şu ilerlemeye karşı çıkıyorum’ diyen olsa so-
run kalmayacak ama kimsenin öyle bir iddiası bu-
lunmuyor. Hal böyle olunca irtica ve mürteci veya 
gerici hep dışardan tanımlanan ve dolayısı ile so-
runlu bir kavram olmuş.”2

Nuray Mert söz konusu yazısında bu kavramın 
izini sürer. Osmanlı zamanında biz neden yenil-
dik sorusunun önem taşıdığına dikkat çeker bu 
sorgulamada Avrupa görmüş aydınlar geri kalmış-

Gerçek bugün laiklik ya da 
demokrasi tartışmalarında 
değil bozulan gelir dağılımında, 
gücün adil olmayan kullanımın-
da ama bir o kadar da önem 
taşıyan uluslararası statüko-
nun burada Erdoğan’ın nezdin-
de İslâm ile olan hesaplaşma-
sında. Bu hesaplaşmayı unut-
tuğumuz sürece Erdoğan’ın 
neden demokratik değişimin en 
öndeki aktörü iken bir anda bu 
değişimin en önemli muhali-
fi haline gelmesini anlayama-
yız. Bugün ihtiyaç duyulan şey, 
gerçek bir siyasi muhalefet ve 
bu muhalefetin en az iktidar 
kadar yerli olabilmesi mesele-
si. Oryantalizmi içselleştirerek 
sömürgecinin değerler dünya-
sı ile ülkesini değerlendiren ve 
bu minvalde sömürgeciler ile 
ittifak yaparak kendi halkına 
sırt çeviren bir anlayış İktidarı 
doğru bir düzleme çekemez. 
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lıktan İslâm’ın sorumlu olup olmadığını sorduk-
larını ve zaman içinde bu argümana ikna olduk-
larını belirtir. Böylece din ilerlemeye mâni oldu-
ğundan geriliğin ve geri kalmışlığın nedeni ola-
rak görülür. Gericilik bu çerçevede din ile özdeş-
leşince ve taassup ile irtica arasında da geçişken-
lik tesis edildiğinden, mürtecilik yani gericilik ön-
celikle koyu cahillik olarak görülmekteydi. Di-
ğer yandan, bu koşullar altında, modernleşme sü-
reci boyunca, kendini dinsel terimlerle ifade et-
meye devam eden halk kitleleri de hem de taas-
subun kaynağı olarak cehaletle özdeşleştirilmiş, 
hem de bu nedenden dolayı gericilik hareketle-
rinin doğal müttefikleri olarak görülmüşlerdir. 
Böylece aydınlanmış seçkinler ile geri kalmış, ca-
hil halk kitleleri arasında kurulan dikatomi zaman 
için de bu elitlerin halka tepeden bakmasına yol 
açmıştır. Ama gericiliğin kaynağı din olduğu için 
de dinin toplumsal hayattaki etkisini kırmak ola-
rak algılanan laiklik de ilericilik olarak görülmüş-
tür. Bu anlamda solun nezdinde Kemalizm feodal 
bir üst yapı kalıntısı olarak görülen dinle müca-
dele ettiğinden, dahası aydınlanmacı olduğundan 
ve daha ileri bir sosyal biçim olarak modernliği 
inşa ettiğinden ilerici olarak görülmüş, bu da Ke-
malizm ile solu birbirinin müttefiki kılmıştı. Oysa 
ki Marks’ın bizzat kendisi bu kaba özdeşliğe itiraz 
ederek din ile yabancılaşma arasında bir bağlantı 
inşa ederek üretim ilişkilerinde yanılsamanın kay-
nağını oluşturan yabancılaşma giderilmedikçe di-
nin ezilen sınıfların acısını yatıştıran bir fonksiyo-
nu olduğundan din ile mücadeleyi öncel görenle-
re itiraz etmiştir. Bizde ise sol Marksizm’i Kema-

list pozitivist prizmadan kırılarak öğrendiklerin-
den ve Marksizm’i bir batı düşüncesi olarak gör-
düklerinden dinin en yaman karşıtları sosyalistler 
olmuştur. Bu bakımdan hâlihazırda laiklik nük-
setmesinin hegomonik bir ittifak olarak tezahür 
etmesi AK Parti’ye dönük sol nefretin kaynağının 
onun dini önceleyen bir siyasi parti olmasıdır.

Dış dünyada laikliğin nasıl algılandığı bu ya-
zının dışında bir argüman olmakla birlikte Aydın-
lanmış despotların laikliğe yüklediği anlam na-
sıl totaliter bir anlayışı içeriyor bunu ortaya koy-
mak istiyorum. “Yasaların laikliği bir anayasal ku-
ral olarak kabul etmesi durumunda, tüm siyasal 
ve toplumsal yapının bu kuralın gereklerine göre 
oluşması zorunluluğu doğar. Yasal kural “laiklik” 
temeline dayandığı halde siyasal ve toplumsal ya-
pının laik nitelik taşımaması durumunda, yasal 
sistem ile toplumsal gerçek arasında bir çelişkinin 
varlığı kabul edilmek gerekir. Laiklik, günümüzde 
siyasal sistemin bir temel öğesi, niteliği olarak be-
lirir. Ancak laiklik kavramı, önce «felsefi» bir an-
layış olarak ortaya çıkmıştır. «Akılcı» felsefenin, 
laiklik düşüncesini geliştiren bir etkenlik payı ta-
şıdığını aşağıda göreceğiz. «Aydınlık çağ» felsefe-
si, siyasal iktidar-dinsel iktidar ilişkilerinde «akla» 
üstünlük vermesiyle laik düşüncenin gelişimine 
katkıda bulunmuştur… Bu tanım açısından, dev-
let bir dine inanmak ya da inanmamak konusu-
nu tümden kişisel bir sorun olarak görmektedir. 
Dinsel inançlar ve bu inançlara uygun davranıp 
davranmamak sorunu, kişiyle Tanrı’sı arasındaki 
bir ilişkidir ve devletin bu ilişkilere karışma yetki-
si yoktur. Devlet, kişinin, siyasal ve toplumsal ya-
şantısı ile ilgilidir, ancak bu alanla ilgili yasal dü-
zenlemeler yapabilir.”3 Bu anlayış ta sorunlu nok-
ta toplumsal yaşamında laik olmak zorunluluğu-
dur. Yani din tamamı ile kişinin kendi bireysel ter-
cihidir ve bunu kamusal hayatta ortaya koyamaz. 

Böylesi bir laiklik algısı hiçbir dinin kabul ede-
meyeceği tarzda bir din anlayışıdır. Öyle ki Pagan 
dinler bile sonuçta kamusallığa ihtiyaç duyar çün-
kü bir tapınak, o tapınak da rahipler ve onların 
yönettiği ayinler olması gerekir. Oysa ki bu laik-
lik tanımında dinin toplumsal hayatta var olması 
söz konusu olamaz. Yani laik olduğu için bir din-
dar dinsel kıyafetler giyemez, dininin gerektirdi-
ği törenleri hayatta geçiremez, çünkü dinin top-
lumsallaşması söz konusu değildir o sadece bire-
yin kendi vicdanı ile ilgili bir meseledir. Bu dü-
şünce özgürlüğüne çok benzer bir durumdur. Bi-
reyler düşüncelerini toplumsallaştırmak için ifade 

Dilimizde bir deyim vardır ‘için şişme-
si hali’. Bir kesimde ne yaparlarsa yap-
sınlar ideolojik olarak düşmanlık besle-
dikleri bir iktidardan kurtulamadıkla-
rı, tam tersine Erdoğan ve kitlesi gide-
rek daha da güçlendikçe onlarda tam 
bir çaresizlik duygusuna kapılmaktalar. 
Bu ise tıkanma halini ya da için şişmesi 
halini getirmekte ve içlerinde oluşan bu 
zehirli duygu onları hasta etmekte. Tüm 
bunlar ise nefretlerini, kinlerini ve öç 
alma duygularını daha da çoğalmakta 
ve bu kitle için kötü olan ne varsa onlar 
için iyi haline gelmekte.
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etmediği sürece istediklerini düşünebilirler, ama o 
düşüncelerini hayata geçirmek için bu düşünceyi 
ifade eder, bununla bağlantılı olarak örgütlenmek 
isterse buna izin verilmiyorsa o özgürlük bir hiç-
bir değer içermez.

Hâsılı görüldüğü gibi laiklik tartışmaları ve 
bununla bağlantılı olarak süregelen mücadele bir 
medeniyet savaşı şeklinde tezahür etmekte. Mo-
dern Batı’dan koparak yüzünü İslâmî doğuya dö-
nen İslâmî değerleri kamusal yaşamda görünür 
kılan AK Parti’ye dönük bir hınç halinde ortaya 
çıkmakta. Tam da bu nedenle bu tartışma hiç bit-
meyecek ve bundan doğan kutuplaşmadan kay-
naklanan gerilim de devam edecek. Elbette AK 
Parti’nin de tansiyonu düşürmek için yapması ge-
rekenler olduğu açıktır ama esas sorun post mo-
dern çağın yeni yükselen değeri kimlik sorunu. 
Kimlikler ideolojik siyasetlerden farklı olarak ka-
musal davaların değil bireylerin kendi mahremli-
ğinden doğan bir mesele. Kimlik sorunu toplum-
salın alt kimliklere, kimlik cemaatlerine bölünme-
si anlamına geldiği gibi ötekilik üzerinden işledi-
ği için de sosyal empatiden yoksun bir sosyal ego-
santrizm ortaya çıkarıyor. Bu İsmet Özel’in mot-
to haline dönüşmüş ifadesi ile “insanlar hani dün-
yaya kulak kesilmiş ise diğerine sağır” diyeceği-
miz bir durum yaratıyor. Tam da bu nedenle laik-
lik tartışmaları gerçek bir kamusal n çok dava ol-
maktan çok yine mahremiyetin kamusallığı boğ-
duğu bir başka alan olan yaşam tarzları meselesin-
den doğan farklılaşmadan kaynaklanan adeta düş-
man kamplara bölünmeye neden olmakta. Bu me-
selelerin elbette tamamı ile sahte sorunlar olduğu 
söylenemez ama siyasi alana yansıdığı gibi de si-
yasetin meselesi de değildir. Çünkü özellikle so-
lun çok daha önemli kamusal meselelere odaklan-
ma zorunluluğu var. Ama postmodern çağda sol 
bu özelliğini yani sosyal vicdan olarak adalet tale-
bini popülizme kaptırdı.

Tam bu noktada geçenler de Hasan Bülent 
Kahraman’ın demokrasi sorunu ile ilgili çok de-
ğerli tespitler içeren makale sözü bırakmak istiyo-
rum. “Demokrasi bugün kimse için bir şey ifade 
etmiyor. Demokrasi bugün o yüksek gelirli, beyaz 
yakalı, eğitimli çevrelerin meselesi. O da maalesef 
neredeyse bir ‘fantezi’ olarak. Maalesef somut bir 
gerçeklik olarak değil. Kitlelerin ise demokrasiy-
le bir ilgisi yok. Onlar kırk yıldır yaşadıkları ezil-
menin hıncını, acısını, öfkesini şimdi sağ, radikal 
sağ bir yükselişle çıkarmak istiyor… Demokrasi 
bugün bir yönetim yöntemi sadece… Artık varo-

luşsal bir anlam taşımıyor büyük kitleler nezdin-
de. Onlar, ulaşmak istediğime ulaşayım da yöne-
tim ne olursa olsun diyor. Ama her şey bu kadar 
basit değil”4

Demokrasi meselesi batıda kanıksandı ve artık 
ilgilenilen bir mesele olmaktan çıktı. Bunda neo-
liberalizmin etkisi olduğu kadar klasik sınıf sa-
vaşlarının yerini mahremin siyasallaşması olarak 
adlandırdığım kimlik savaşlarının da etkisi var. 
Türkiye’de ise liberal bir demokrasi hiç yaşanma-
dı, insanlar liberal bir demokrasinin değerlerini ya 
da önem ya da önemsizliklerini hiç tanımadı. Biz-
de demokrasi hep devlet eksenli, devlet seçkin-
lerinin bir lütfu olarak yaşanan otoriter demok-
rasi oldu. Bundan dolayı bugün de demokrasinin 
bunca yırtınılmasına rağmen çoğunluğun umur-
samadığı bir mesele olması bundan bağımsız de-
ğil. Oysa bu topraklarda da güçlü bir sol muha-
lefet olsaydı bu topraklarda da demokrasi uç ve-
rebilirdi. Ama olmadı demokrasiye ilişkin açılım-
lar hep sağdan geldi. Sağ için de demokrasi enin-
de sonunda çoğunluk iradesi ve seçim yapabilme 
olarak algılandı, bu nedenle sağ demokrasi enin-
de sonunda hep derinliği olmayan bir biçimsel 
demokrasi olarak kaldı. Dahası sağ doğru başla-
dı ama eninde sonunda hep statükoya eklendi. Eh 
sol hep statüko ile iç içe olduğundan demokrasi 
derinleşip tabana yerleşen bir değer olamadı. Bu-
gün de demokrasi diye kendini paralayanların bir 
bölümü eski statükonun mensupları ve iktidardan 
düştükleri için demokrat kesildiler. 

Sol ise artık bir seçkinler siyasetine dönüştü-
ğünden biçimsel burjuva demokrasisinin sıkı bir 
taliplisi. AB eli ile Türkiye’de demokrasi yerleşti-
ren bir demokratik jakobenizm istiyorlar ve bunu 
savunanlar otoriter demokrasi diye AK Parti’yi 
eleştirirken, bunun da otoriter bir demokrasi anla-
yışı olduğunun bilincinde değillermiş gibi davra-
nıyorlar. Esas trajedi de burada yaşanıyor. Çünkü 
demokrasiyi en derinleştirici şekilde algılayan bi-
çimsel burjuva demokrasisini asıl demokrasi olan 
doğrudan demokrasiye giden yolda önemli olsa 
da bir uğrak olarak görenler demokrasiyi bir üst 
yapı değişimi olarak görmek istiyorlar. Yani onlar 
için Erdoğan bugün demokrasiyi devlet ekseninde 
savunup devleti bu şekilde demokratikleştirse so-
run önemli ölçüde hallolacak. Bu sol adına gerçek 
bir sefalet. Hasan Bülent de diğer yazısın da solun 
yaşadığı bu sığlaşma halini ele alıyor.

“Solun iradesi niye kitlelerin popülizme kay-
masını engelleyemiyor? Yani, solun benimsedi-
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ği, kendisine ‘doğal’ veya ‘organik’ taban olarak 
gördüğü kitleler bu derecede savrulmaya hazır-
dır da, sol onları kendisine sabitleyecek kuvvet-
te bir ideoloji geliştiremiyor mu? Tüm bu sorula-
rı aşacak daha ciddi yanıtlar üretilebilir. Mesela, 
içlerinde benim en fazla benimsediğim modern-
leşmenin bitmesi, başka bir evreye girmesidir. Bir 
modernleşme projesi olan sol yeni döneme cevap 
üretmekte yetersiz kaldı. Bahsettiğim sol irade, so-
lun belkemiğini oluşturan proletarya diktatorya-
sı ortadan kalkınca modernleşmenin dönüşümü-
ne bağlı olarak eridi. O zaman sol, bugün, bir ‘me-
deniyet projesi’ olarak ortada duruyor. Ama orada 
da daha büyük bir güç oluşturamıyor. Çünkü öyle 
bir projenin en büyük dayanaklarından olan azın-
lık haklarını, mesela LGBT’yi o kesimin kendisi, 
Kürtleri gene o kesimin kendisi örgütlenerek sa-
vunuyor. Yani bir toplumun bütün tabakalarını ve 
gruplarını çapraz kesen bir genel sol kabul artık 
söz konusu değil. İşçi sınıfı ise bambaşka tellerden 
çalıyor. Marksist sol böyle değildi, 19. yüzyıl so-
luydu, Lyotard’ın tanımıyla bir ‘büyük anlatı’ydı. 
Şimdi ‘mikrolojiler’, parçalanmalar, akışkanlıklar, 
geçirgenlikler çağındayız. Bugün başka bir dünya 
var ve solun ‘doğal tabanı’ bambaşka bir yerde. Bu 
dünya için ama özellikle Türkiye için üzücü, ür-
kütücü, sarsıcı bir durum. Her bakımdan. Bir al-
danan/ yanılan var ortada ama kim, sol mu dün-
ya mı?...”5

Son yazısında ise bizde CHP’yi destekleyen 
yalı sakinlerinin durumuna çok benzeyen bir tra-
jediyi ortaya koyuyor. “Geçenlerde Current Affa-
irs dergisinde okuduğum bir makalede söylendiği 
gibi bu sol artık ‘limuzin solu.’ AB ülkelerinde ve 
ABD’de öne çıkan bu yeni ve Radikal Sağ bu ze-
mine oturuyor, sol bu nedenle artık sol değil. Bu 
dünyada maalesef sol ve demokrasi artık çok kü-
çük bir kesimin derdidir ve o sol da Marks’ın ta-
nımladığı sol zemini artık yitirmiştir.”6

Kahraman’ın tespitleri Solun son dönemler-
de epeyi popüler olmuş entelektüellerinden Slo-
vaj Zizek’in eleştirileri ile çakışıyor: “Ve dikkat çe-
kici biçimde Batılı toplumlarımızda ana akım “işçi 
sınıfından” artık geriye ne kaldıysa ona hitap eden 
ve onu harekete geçirmeye gayret eden Sağcı se-
çenek iken, çok kültürcü hoşgörü ayrıcalıklı yeni 
‘sembolik sınıfların’ (gazeteciler, akademisyenler, 
yöneticiler..) sloganı haline gelmiştir….Yeni sağ 
bütün merkez-sol liberal yelpazenin ortak nega-
tif paydasını oluşturur…Yeni sağcı popülistlerin 
günümüzde her ne kadar milliyetçi/ırkçı/dinsel 

kisvede de olsalar, kapitalizm karşıtı bir retoriği 

olan (ulusumuzun sıradan dürüst çalışan insanla-

rına ihanet eden çok uluslu şirketler) insanlara hi-

tap eden tek “ciddi” politik güç olması son derece 

dikkat çekicidir.”7

Bu bağlamda Laiklik ve Demokrasi tartışmaları 

tıpkı yaşam tarzı gibi, tıpkı kimlik gibi gerçek eşit-

sizlikleri, gerçek sorunları gizleyen bir örtü ve bu 

örtünün mevcudiyeti de bizzat solun siyasi bitişi-

nin, tükenişinin bir neticesi. Gerçek bugün laiklik 

ya da demokrasi tartışmalarında değil bozulan ge-

lir dağılımında, gücün adil olmayan kullanımın-

da ama bir o kadar da önem taşıyan uluslararası 

statükonun burada Erdoğan’ın nezdinde İslâm ile 

olan hesaplaşmasında. Bu hesaplaşmayı unuttu-

ğumuz sürece Erdoğan’ın neden demokratik de-

ğişimin en öndeki aktörü iken bir anda bu değişi-

min en önemli muhalifi haline gelmesini anlaya-

mayız. Bugün ihtiyaç duyulan şey gerçek bir siya-

si muhalefet ve bu muhalefetin en az iktidar kadar 

yerli olabilmesi meselesi. Oryantalizmi içselleşti-

rerek sömürgecinin değerler dünyası ile ülkesini 

değerlendiren ve bu minvalde sömürgeciler ile it-

tifak yaparak kendi halkına sırt çeviren bir anla-

yış iktidarı doğru bir düzleme çekemez. Bu oluş-

madığı iktidarda tek tabanca olarak gayet konfor-

lu bir biçimde iktidar olduğu sürece de iktidarın 

gücü adil olmayan bir biçimde kullanımından do-

ğan sorunlar ortadan kaldırılamaz. Hâsılı laiklik 

tartışmaları aslında önemli sorunları tartışmamı-

zı önleyen bir örtü. Bu örtüyü kaldırmak ise bi-

zim gibi yerli muhaliflerin en önemli gündemi ol-

mak durumunda.
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Bismillahirrahmanirrahîm
el-Hamdü lillâhi Rabbi’l-

âlemîn, 
er-Rahmâni’r-Rahîm, 

Mâliki yevmi’d-dîn, 
Allâhümme salli alâ 
Muhammed ve alâ âlihî ve 
ashâbihî ecmaîn.

Efendim, benden önce bu-
rada yapılan konuşmaları çok değerli buldum1. Şu 
kongre yalnızca bu konuşmalardan ibaret olsaydı 
bütün zahmetlere değerdi.

Beni heyecanlandıran husus da şu oldu: Bizim 
ülkemizin bir bakanı konuştu ve misafirler adına 
da değerli âlim Ali Muhyiddin Karadâğî konuş-
tu. Bu iki konuşmanın ortak noktaları benim ka-
dar sizlerin de dikkatini çekmiştir. O zaman ben-
de şu ümit çiçeklendi. Dedim ki: Bizi sun’î devlet-
lere bölseler de, uluslara bölseler de ümmetin ço-
cukları yaşıyor, ulusların çocukları değil ümmetin 
çocukları; yani bu ümmetin parçalandığı, bölün-
düğü, uluslaştığı bir vakıa; ama bu ümmeti yok et-
memiş. Ümmetin çocukları var. Bu iki örnek müs-
tesna değil, bu şuur oldukça yaygın.

Bugün İslâm dünyasının neresine gidersiniz 
gidin, problemlerimiz var. Hem fikri-ilmi, hem 
tatbîkî-uygulamaya yönelik, hem kendimizden 
kaynaklanan, hem de bizim üzerimizde hesapla-
rı olan ötekilerden kaynaklanan pek çok problem-
lerimiz var. Ancak çoğunluğun benimsediği çok 
önemli ortak bir şuur ve çıkış yoluyla ilgili ortak 
bir zihniyet ve tespit de mevcut. O da bizim gele-
cek için ümitli olmamızı gerektiriyor.

Efendim, bana “İslâmî Ticaret” ya da “Ticaret ve 
Faiz” üzerine bir konuşma yapmam teklif edildi. 
Zaten bu kongre üç gün boyunca bu konu üzerin-
de duracak. Bu konunun çerçeveleri var. O çerçe-
veler içerisine giren birçok meseleler var, problem-

ler var. Sayılarını arkadaşlar 
söyledi. Bunlar detaylı bir şe-
kilde burada tartışılacak. Belki 
-inşallah- bazı ittifak noktaları-
na varılacak veya varılamaya-
cak. Benim konuşmam bu me-
seleleri çözmeye, bu meseleler 
hakkında nihai bir fikir söyle-
meye yönelik olamaz. Ben ge-

nel çerçeveli bir konuşma yapabilirim. Ama bura-
ya girmeden önce bir iki hususa dikkat çekmek is-
tiyorum.

Sevgili bakanımız yirmi yıllık gecikmeden 
bahsetti. Bu kongreyi nazar-i itibara alırsak doğru 
ama Türkiye’de bu konular bu yirmi yıl içerisinde 
çok tartışıldı, pek çok platformda müzakere edil-
di. Konyalıların bu formattaki kongreyi yirmi yıl 
geciktirmiş olmalarına bakmayın. Konyalılar da 
dâhil olmak üzere Türkiye’nin muhtelif yerlerinde, 
üniversitelerde, STK’larda, Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nda, Din İşleri Yüksek Kurulu’nda ve 
Türkiye dışında pek çok ülkede, vakıflarda, mü-
esseselere bağlı ilmi kuruluşlarda şu konular hayli 
bir zamandan beri, en azından kırk yıldan beri bu 
konular tartışılıyor.

Tartışmalar ve Faizsiz Bankacılık Denemeleri

Ben size Türkiye’den bir örnek vereyim. 70’li 
yıllarda İSAV (İslâmî İlimler Araştırma Vakfı) diye 
İstanbul’da bir vakıf kuruldu. Bizim Yüksek İslâm 
Enstitüsü’ndeki hocalarımızın hepsi vefat etti, sa-
dece Ali Özek Hoca kaldı. Allah ona selamet ve 
uzun ömür versin. Ali Özek Hocamız çok azimli 
insandır. İSAV onun motoru olduğu bir vakıf. Ma-
lum katılım bankalarının %95 nispetinde yaptık-
ları ve adına ‘murabaha’ dediğimiz bir ticaret şekli 
var. Bir malı alıp vade farkı koyarak satım esasına 

Hayreddin KARAMAN

Şu halde bir İslâmî ticareti ve İslâmî finansı hayatımıza geçirebilmek için tamam 
bu kongreler olsun ama bunun yanında bizim insanımızın nefsini Müslüman 
kılmak için, insanımızın kendini İslâm’a teslim etmesini sağlamak için gece gündüz 
hiç durmadan çalışmamız gereken bir alan var: eğitim alanı!. Sonra da siyasi, 
ictimâî ve diğer engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermemiz lazım.
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Biz aslında İslâm hakkın-
da da cahil değiliz. İslâm’ın 
diğer alanlarında da cahil 
değiliz. Orada da çok bilgi-
miz var ama hayatımızda 
İslâm eksik. Hayatımızda 
İslâm neden eksik? Bizde 
ve diğer İslâm ülkelerin-
de acaba bunun sebebi 
bilgi eksiliği mi? Hayır! 
Bunu kimse iddia edemez. 
Bilmediğimizden değil. 
Bilgiyi hayatımıza geçire-
bilmek için bizim önümüz-
de bir başka önemli engel 
var. O da siyaset ve eği-
timle alakalı.

dayanır. Bundan tam kırk yıl önce İSAV, bu konuda 
bir tartışmalı toplantı tertip etti. Tebliği de bende-
nize verdiler. Tebliği hazırladım. Kırk tane hocaya 
bu tebliği dağıttılar. Kırk hoca bunu okudu. Sonra 
bir tartışmalı toplantı tertip edildi. Orada sunulan 
“Alışverişte Vade Farkı” adındaki bu tebliğ ve mü-
zakereler, tenkitler, sorular, cevaplar yaklaşık kırk 
yıl önce basıldı.

Ondan önce burada şimdi güzel yüzünü, nurlu 
çehresini gördüğüm Salih Tuğ hocamız var. Hepi-
mizin hocası, gerçekten hocaların hocası olan Salih 
Tuğ hocamız. Tam tarihini bilmiyorum. Yine belki 
bundan kırk yıl önce Hindistan’da faiz nazariyesiy-
le ilgili yapılan bir çalışmayı tercüme etti.

Kırk elli sene önce yine 
70’li yıllarda kurulan bu-
gün İslâm bankacılığı dediği-
miz bankacılığın kurucuların-
dan merhum Prof. Ahmet en-
Neccâr diye bir zat var. İslâm 
Kalkınma Bankası’nın da ku-
ruluşunda önemli rolü olan bir 
zattır. Onun 1963-1966 yılla-
rı arasında Mısır’da bugün-
kü faizsiz bankacılıkla alakalı 
ilk denemesi vardır. Bu dene-
meyi kendisi altı konferansın-
da anlatmış ve bu konferans-
lar da basılmış. Ben de 70’li 
yıllarda İzmir Yüksek İslâm 
Enstitüsü’nde hocaydım. Bu 
zat konferanslar vermek üze-
re oraya gelen bir ilim heyeti 
arasında bulunuyordu. Tanış-
tık, bana kitabını hediye etti, 
ben de derhal tercüme ettim. 
Önce bir gazetede tefrika et-
tim. Niye gazetede tefrika et-
tim? Çünkü 70’li yıllardan söz ediyoruz. O zaman 
bu küresel kapitalist sistemin egemenliği sebebiyle 
bu konuları konuşmak bile ayıptı. Ben bunu gaze-
tede neşrettim. “Bir kere bakın. Bu sistem dünya-
da konuşuluyor, tartışılıyor, denemesi de yapılmış. 
Siz daha ‘olur mu, olmaz mı’ diyorsunuz” anlamın-
da… halkımız bilgilensin istedim. Sonra o da kitap 
olarak basıldı.

Bugün İslâmî bankaların, İslâmî müesseselerin 
ve diğer müesseselerin şer’î heyetleri var. Bu şer’î 
heyetlerde bu konuları çok sık olarak tartışıyorlar. 
Sonra da bu heyetlerin ve başka âlimlerin katıldı-
ğı, mesela burada kendisini biraz önce dinlediği-

miz muhterem Karadâğî’nin hemen hemen hep-
sine iştirak ettiğini gördüğüm, daha başka değer-
li âlimlerin iştirak ettiklerini gördüğüm kongreler, 
konferanslar ve sempozyumlar oluyor.

Sadece el-Bereke topluluğunun her yıl Rama-
zan ayında Cidde’de yaptıkları ilmi toplantıların 
geçen yıl otuz altıncısı yapıldı. Bütün bu müzake-
reler, tebliğler, tartışmalar ve sonuç bildirileri ya-
yınlanmıştır. Gayet muntazam, sistematik toplan-
tılar oluyor; faydalı toplantılar yapılıyor. Dolayısıy-
la denilebilir ki bu konular müzakere ediliyor, üze-
rinde düşünülüyor, çözümler aranıyor.

Çözüm arayıcılarında da epey gelişme var. Me-
sela bundan kırk elli sene evvel bu konuları tartış-

mak istediğinizde Türkiye’de 
müracaat edebileceğiniz insan 
sayısı nerdeyse iki elin par-
makları kadardı. Ama bugün 
sayılmayacak kadar çok. Bu 
bizi ümitlendirecek bir geliş-
me. Bu konuda doktora yap-
mış, master yapmış, özel çalış-
mış, düşünen insan, bilen in-
san sayımız hayli artmış du-
rumda. Bu da sevinçle, ümit-
le kaydetmemizi icap eden bir 
husus.

Ancak İslâmî bir ticaret 
yapmak istiyorsak ve bunun 
için de en önemli adım ola-
rak faizsiz bir finansmandan 
söz ediyorsak, bunun engeli 
sadece bilgi değil. Biz bugün 
çözümü bilmediğimizden do-
layı bu emelimize ulaşamıyor 
değiliz. Çözümle ilgili çok bil-
gi var. 

Burada bir parantez aça-
lım biz aslında İslâm hakkında da cahil değiliz. 
İslâm’ın diğer alanlarında da cahil değiliz. Ora-
da da çok bilgimiz var ama hayatımızda İslâm ek-
sik. Hayatımızda İslâm neden eksik? Bizde ve di-
ğer İslâm ülkelerinde acaba bunun sebebi bilgi ek-
siliği mi? Hayır! Bunu kimse iddia edemez. Bilme-
diğimizden değil. Bilgiyi hayatımıza geçirebilmek 
için bizim önümüzde bir başka önemli engel var. 
O da siyaset ve eğitimle alakalı. Neden bildiğimizi 
yapamıyoruz? Ferdi olarak mesela herkes bazı şey-
lerin haram, bazı şeylerin helal, bazı şeylerin mek-
ruh olduğunu, bazı şeylerin İslâm’a uymadığını bi-
liyor. Şimdi dağdaki insan bile biliyor. Bilgi, hiç ör-
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gün öğretim görmemiş insanın bile ayağına gidi-
yor. Peki, bildiği halde neden bunun aksini yapı-
yor? Niye günah işliyor? Neden gayr-i İslâmî ha-
yatı var?

 Bunun iki sebebi var: birincisi ferde ait ki bu 
eğitimle alakalı, ikincisi ictimai ve uluslararası olup 
ülke ve dünya siyasetiyle ilgili. O halde bizim iki 
engeli de göz önüne almamız gerekiyor.

Sevgili bakanımız önemli bir şey söyledi. Bu-
gün dünyada hâkim olan küresel ekonomik siste-
min temelinde, finansmanın omurgasında faiz var. 
Faizsizlik hiç düşünülmüyor. Ancak bir şey daha 
söyledi: Biz bunun içerisinden kendimizi çekip çı-
karamayız. Onun bir parçası, bir unsuru olarak yol 
almak ama bu arada kendimiz olmak için de ça-
lışmak durumundayız. Demek ki bakın evvela bi-
zim üzerimizde büyük bir baskı mevcut. O da dün-
ya ekonomik sistemi. Bunun dışında bir de her iki 
değerli konuşmacının temas ettikleri, bazılarının 
komplo teorisi diye de isimlendirebilecekleri İslâm 
dünyasıyla ve Türkiye’yle alakalı ötekilerin hain 
hesapları ve çeşitli engellemeleri var. 

Şu halde bir İslâmî ticareti ve İslâmî finansı ha-
yatımıza geçirebilmek için tamam bu kongreler ol-
sun ama bunun yanında bizim insanımızın nef-
sini Müslüman kılmak için, insanımızın kendini 
İslâm’a teslim etmesini sağlamak için gece gündüz 
hiç durmadan çalışmamız gereken bir alan var: eği-
tim alanı! Sonra da siyasi, ictimâî ve diğer engelleri 
ortadan kaldırmak için gayret göstermemiz lazım.

Şimdi bana “seçim propagandası yapıyor” de-
meseydiniz hem Türkiye içerisinde ötekileşmişle-
rin hem de Türkiye dışında onları kullananların 
neden Türkiye’de belli bir siyasi kadroya hücum et-
tiğini, bunun asıl sebebinin hakikaten bir diktatör-
lük, bir demokrasinin olmaması, bir yolsuzluk ve-
saire mi yoksa başka bir şey mi olduğunu anlatır-
dım. Ama burada bunu anlatmak bana düşmez. İs-
terseniz Bakanımıza tekrar söz verirseniz, seçim ya-
saklarına girmiyorsa, kendisi size anlatır. Bu vakıa-
yı da size hatırlatmadan geçmek istemedim.

Konya Ticaret Odası başkanımız da konuştular. 
Bu kongrelerden büyük beklentileri var. Olsun, gü-
zel ama ısrarla dediler ki, “Bu toplantı başka toplan-
tılara benzemiyor. Burada müzakereler olacak, aynı 
zamanda bu bir sonuçlandırma toplantısı olacak. 
Yani biz belli konularda cevap bekliyoruz. Bura-
dan cevap çıkacak, hem de ittifakla cevap çıkacak.” 

Bu iyi niyetli ve haklı beklenti de gerçekle, olan-
la ve olması gerekenle bağdaşmıyor. Bunun da se-
beplerine işaret etmek istiyorum.

İhtilaf, İçtihad ve İttifak

 Neden?
 “Ümmetin ihtilafında rahmet vardır” diye bil-

dik. Her konuda ittifak olmaz. Bizim arayacağımız 
müzakere edilen her konuda ittifakın olması değil, 
müzakere edenlerin ehliyeti ve usulüdür. Bu ilmî 
konuları müzakere eden insanlar ehil insanlarsa ve 
asırlardan beri uygulanmış, onaylanmış olup bizi 
yanlıştan koruyacak usulü kullanıyorlarsa; nasıl bu 
usulü kullanarak ictihat eden bizim kadim mücte-
hitlerimiz ihtilaf etmişlerse, her konuda anlaşama-
mışlarsa, şimdi onlar da belki öyle yapacaklardır.

Fıkıhta ittifak ve icma kitapları vardır. Bazı ki-
taplar da sadece bir mezhebin fıkhını vermez, di-
ğer mezheplerin ictihatlarını da verir. Mesela İbn 
Rüşd’ün Bidâyetü’l-Müctehid’i gibi kitaplarda önce 
hangi konularda ittifak edilmiş belirtilir. Ondan 
sonra da hangi konularda ihtilaf edilmiş yazılır. Bu 
tür kitaplara baktığımızda biz kadim fıkıhta ittifak 
edilen hükümlerin çok az olduğunu, ihtilaf edilen 
hükümlerin ise daha çok olduğunu görüyoruz. Biz 
bu ehlinden sadır, usulüne uygun ictihatla ortaya 
çıkmış görüşlerin tamamını İslâm fıkhı, İslâmî hü-
küm, İslâmî çözüm olarak kabul ediyoruz. “Bunla-
rın biri meşru, diğeri gayrimeşru”; “biri hak, diğeri 
batıl” değil; hepsi meşru olma, amel ettiğimizde 
Allah’a kulluğu gerçekleştirme bakımından haktır, 
meşrudur, eşittir.

Ben sıhhi durumum müsait olmadığı için mü-
zakerelere ne yazık ki katılamayacağım. Yirmi yıl 
öncesinde katılmıştım. Hatta o zaman ayakta ko-
nuşmuştum, şimdi oturarak konuşuyorum. Çünkü 
başım dönüyor. Bu sebeple müzakerelerin tamamı-
na katılamayacağım ama tahmin ediyorum ki ora-
da da yine görüş ayrılıkları olacaktır.

Mesela burada, o tarihte, merhum Darîr -Al-
lah gani rahmet eylesin- ve galiba rahatsız oldukla-
rı için iştirak edemeyen Karadâvî ile biz bir komis-
yonda bulunuyorduk. Borçlanmalarda ve ödeme-
lerde enflasyon farkının nazar-ı itibara alınıp alın-
maması konusu tartışılıyordu. O tarihte merhum 
Darîr, “Nominal olarak borç neyse yirmi sene son-
ra da aynı ödenecek, aksi halde faiz olur” diyordu. 
Biz o görüşte değildik. Karadâvî de o görüşte değil-
di. Darîr ısrar edince Karadâvî bir hatırasını anlattı: 
Lübnan’da bir hanım varmış. Evlenmiş. Buna me-
hir olarak mesela bin kuruş yazmışlar. Bin kuruş-
la o zaman mesela bir ev satın alınıyormuş. Yirmi 
otuz yıl karı koca olarak yaşamışlar. Otuz yıl sonra 
kocası ölmüş. Terikesini taksim edecekler. “Önce 
borçlarını ödeyelim” demişler. Mehiri de ödeye-
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cekler. İcra dairesi bin kuruşu ödemek için hanı-
mı davet etmiş. Hanım da bir taksi kiralamış git-
miş. Bin kuruşu almış gelmiş. Taksiciye “borcum 
ne kadar” demiş. Taksici de “bin kuruş” demiş. Yir-
mi veya otuz sene sonra paranın satın alma gücü 
bu kadar düşmüş.

 Karadâvî -Allah selamet versin- bunu anlattı. 
Darîr buna rağmen dedi ki: “Bin kuruş alacak!”

O günkü zabıtlara nasıl geçti, o basılan kitaba 
mesela bu ihtilaf yansıdı mı bilmiyorum ama o ih-
tilaf bitmedi. Yani o, o görüşteydi; bu da bu görüş-
teydi. Yani bu ihtilaflar olur. Bundan dolayı üzül-
meyin. Ümitsizliğe düşmeyin. Tam aksine sevinin. 
Orada çeşitli alternatifler, seçenekler, zenginlik, ra-
hatlık var. O güzel hafızımızın okuduğu ayetlerde 
geçti, Allah Teâlâ kullarına güçlük murad etmiyor, 
onların işlerini kolaylaştırmayı murad ediyor.

Peki, nasıl kolaylaşacak bu iş? Ümmet Kur’ân’a 
tabi olacak, sünnete tabi olacak tamam, ama Kur’ân 
ve sünnet, bu ümmet yaşadığı sürece bu ümmetin 
maruz kalacağı bütün meseleleri teker teker çöz-
müş mü? Öyle bir şey olsaydı kütüphanelere sığ-
maz bir kutsal kitap olması icab ederdi. Vahyin çö-
zümü böyle değil! O bir hazine, bereketli bir kay-
nak. Bu hazineden bizim problemlerimizi çözecek 
olanlar âlimlerdir, müctehitlerdir. Âlim de müc-
tehit demektir. Âlim nâkil değildir. Bizim Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nde -Allah rahmet eylesin- Ma-
hir İz hocamız vardı. “Nakkâlü’l-ulûm bakkâlü’l-
ulûmdur, evladım” derdi. “İlimleri nakledenler al-
dığını satan bakkallar gibidir.” Onlar yenisini üret-
mezler. Dolayısıyla bu büyük bitmez tükenmez ha-
zineden bütün çözümlerimizi, düşünerek ve icti-
hat yoluyla oradan alabilme kabiliyetinde olduğu-
muz zaman, “ratb-u yâbis” her şeyi (bütün mese-
leleri) çözüme temel kaynak olabilme bakımından 
muhtevi olan Kur’ân ve sünnet tabi ki hepimizin 
rehberidir, ama tekrar ediyorum oradan çözümleri 
âlimler çıkaracak. İşte bu âlimlerin ihtilafı ümmet 
için rahmettir. Her konuda ittifak aramak gerek-
mez. Sonra bu ihtilaflardan fertler kendi durum-
larına göre bir tanesini tercih ederek Allah’a kul-
luklarını gerçekleştirirler. Cemiyet hayatına, özel-
likle devlet hayatına ve kamu müesseselerinin dü-
zenlenmesine gelince, kamu otoritesini elinde bu-
lunduranlar, bu işle yükümlü ve yetkili olanlar yine 
o zenginlik içerisinden seçim yaparlar ve kararlaş-
tırırlar. İşte ondan sonra çözüm tek olur, herkesi 
bağlayan bir ictihad söz konusu olur. Ondan önce 
çözüm tek değildir!

Biraz önce -isabet oldu- ticaretle ile ilgili bir 
ayet okundu. O ayette ve faizle ilgili olan diğer 
ayette dikkatinizi çekmek istediğim iki husus var: 
Bunlardan birincisinde Allah Teâlâ “Mallarınızı ara-
nızda batıl yollarla elde edip yemeyin” diyor. “Ba-
tıl yol” demek meşru olmayan, İslâmî olmayan, 
Allah’ın haram kıldığı demektir. Bu yollarla insan-
ların mallarına el koyup yemeyin. Peki, batıl olma-
yan yollar neler? Bir tanesine o ayet temas ediyor: 
ticaret. Aslında ayette geçen ticaret kavramını ge-
nişleterek bütün meşru alışverişleri ve ticari akit-
leri onun içerisine sokmak mümkündür, ama dar 
manada alırsanız ticaret kâr maksatlı mal alım satı-
mı şeklinde yapılır. Ayet “karşılıklı rızaya dayanan” 
diyor. Karşılıklı rıza surette olsa, hakikatte olmasa 
rıza tahakkuk etmez. “Surette olsa hakikatte olma-
sa” ne demek? Bir insana satacağınız malın ayıbını, 
kusurunu gizleseniz yahut aldatıcı, saptırıcı, ayar-
tıcı reklamlarla insanları o mal üzerine çekip yük-
sek fiyatla satsanız, hile yapsanız, insanların gafle-
tinden istifade etseniz, adam icap ve kabulde bulu-
nur, surette zahirde rıza oluşur ama bu rıza arızalı-
dır, bu rıza sayılmaz. O halde oradaki rıza, “karşı-
nızdaki adamı ikna ederek, razı ederek alın, o za-
man mesele yoktur” anlamına gelmiyor. İslâmî ah-
lakın, İslâmî ahkâmın uygulandığı bir alım-satım, 
bir akit, bir rıza söz konusu oluyor.

Ayette dikkat çekmek istediğim bir kısım da, 
“Birbirinizi öldürmeyin” cümlesidir. Elbette siz-
ler de dikkat etmişsinizdir. “Mal canın yongasıdır” 
diye Türkçede bir söz var. İnsanların mallarını ha-
kiki manada rıza ve meşru yoldan almaz da batıl 
yoldan alırsanız ondan sonraki ayetin ondan ön-
ceki kısımla alakası olmaz mı? O zaman bir birini-
zi öldürmenin yolunu açmış olursunuz. “Birbirini-
zi öldürmeyin” diyor. İşte bugün hem ülkemizde 
hem de dünyada yaşadığımız problemlerinden biri 
de buradan kaynaklanıyor.

Küresel Sorunlar

Ben bu problemin bir de global olanına işa-
ret etmek istiyorum. Avrupa bugün kalkınmış du-
rumda. Avrupa ülkeleri -mesela İngiltere, Alman-
ya, Belçika, Hollanda, Portekiz, Fransa- acaba zen-
ginliklerini neye borçlu diye sorsam aklınıza ne 
gelir? Biraz eskidiği için gelmezse ben hatırlata-
yım, sömürgecilik gelmesi icap eder. En başta bel-
ki İngiltere olmak üzere... Peki, bunlar ne yaptılar? 
Çoğu İslâm ülkesi olan -bir kısmı İslâm ülkesi de-
ğil- mesela askeri bakımdan zayıf olan, parçalandı-
ğı için onların lokması haline gelmiş bulunan ül-
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kelere önce din adamlarını gönderdiler. Hani meş-

hur söz var: “Onlar gelmeden bizim servetimiz var-

dı, İncil’imiz yoktu. Onlar geldiler, servetimizi al-

dılar, İncil’i verdiler.” Bir kısmında böyle misyoner-

lerin de rol oynadığı muhakkak, oryantalistlerin rol 

oynadığı muhakkak. Ama bunun yanında en etki-

li yol olan silahı da kullanmak suretiyle bu ülkele-

ri işgal ettiler, istila ettiler ve yıllarca onların bütün 

servetini ülkelerine aktardılar. Bu, “insanların mal-

larını batıl yollarla elde edip yemek” değil midir? 

Onlar zengin oldu, bunlar fakir kaldı.

Şimdi bu yapılanlar bir gün bu ülkelerin genç-

lerine biraz da mübalağayla anlatıldığında, bu in-

sanlar harekete geçmeyecek mi? Mesela İslâm ülke-

leri, onların geri kalmış dediği zayıf ülkeler, o deri-

si siyah gönülleri ak olan insanların ülkeleri… Biz 

de lanetliyoruz terörü ama o gençleri teröre sevk 

eden saikler arasında -meşrulaştırmadan söylü-

yorum- bu yok mudur? Bu “Birbirinizi öldürme-

yin” ikazı orada tahakkuk etmiyor mu? Bu gençlere 

“Bak, biz şöyleydik, bunlar geldiler, bizim elimiz-

den şunları aldılar, götürdüler. Zenginliklerini, bu-

günkü askeri güçlerini bizim servetimize borçlular, 

bizim mal varlığımıza borçlular. O gücü kullana-

rak bugün de biz başımızı kaldırmayalım diye te-

pemize biniyorlar, kendimize gelmemize engel olu-

yorlar, çeşitli yollarla vesilelerle…” diye anlattıkla-

rı zaman onların kanı deli oluyor, deliriyor. Ondan 

sonra bakınıyor, çare arıyor. Eğer kendi ülkesinde 

veya İslâm dünyasında olup bitenler ona geleceğe 

yönelik bir ümit vermiyorsa, haksız olarak alınan-

ları geri alabileceğimiz ya da kendimize gelip artık 

mukadderatımıza bizzat hükmedeceğimiz, serve-

timizi kendimizin kullanacağı, Avrupa Birliği gibi 

İslâm Birliği’nin oluşabileceği bir ümidi de yoksa, 

ufukta onu göremiyorsa bu genç, bu delikanlı ne 

yapacak!!!? 

Cevap mealen şu ayettedir: “haksız yollardan 

insanların maddi ve manevi değerlerine el koyar-

sanız sonunda kendinizi öldürmenin yolunu açmış 

olursunuz”. “Kendinizi öldürmenin” bir başka ter-

cümesi de terör ve anarşiye kurban gitmektir.

O ayetlerde dikkat çeken bir husus daha var. 

Biz bugün hem İslâmî ticaret, hem İslâm ekonomi 

ve finans meselelerinde İslâm dünyasında bu ko-

nular üzerinde düşünen insanlar olarak ikiye ayrıl-

mış durumdayız.  

Modernistler ve Gelenekçiler

Bir tanesi İslâm modernistleri, diğer bir tanesi 
de gelenekçiler. Bendeniz İslâm modernistlerinden 
değilim. Ben geleneğe bağlı, geleneğe bağlı olarak 
demin arz ettiğim şekilde ve usulde çözüm üreten-
lerin içerisindeyim. Şimdi biz bu konuları o mo-
dernistlerle de tartışıyoruz. Onlar “Şu din dediğin; 
iman, ibadet, ahlaktır. Vahiy kaynağında bunların 
dışında da bir açıklama varsa bu bağlayıcı değildir. 
Bu o zamana mahsus bir örnekten ibarettir. Her 
zamanın yaşayan Müslümanları bu konuları laik 
seküler bir yaklaşımla; bilimin, aklın, dünyanın 
gereklerini nazarı itibara alarak inceler çözer. Din 
bu işe karışmaz.” diyorlar. Eğer bunu kabul eder-
sek bu kongrenin hiç anlamı yok. Ne lüzumu var 
ki? Çünkü İslâmî ticaret hukukundan bahsediyor-
sun. Onlara göre ticaretin İslâmîsi olmaz, hukukun 
da öyle. Bunların hepsi beşeri kavramlardır. Temel 
iddiaları budur. Bunun karşısında biz de diyoruz 
ki “Yok bu öyle değil. Din; ibadet, iman, ahlaktan 
ibaret değildir. Din aynı zamanda mensuplarının 
siyasi, ictimai, hukuki hayatlarını da düzenleye-
bilecekleri nasslar, örnek cüzi hükümler ve külli 
hükümler sevk etmiştir ve bunlar bağlayıcıdır, bel-
li bir döneme ait değildir.” Biz de bunu diyoruz. 
O zaman bu kongrenin anlamı oluyor. Kongreyi 
tertip edenler: “Bu bitmez tükenmez hazineden 
bugünkü dünyada bizim problemlerimizi çözün, 
İslâm’a uygun bir şekilde önümüzü açın, mademki 
İslâm bu konuları da ihtiva ediyor ve bu hazineden 
çözümler ilimle halledilecek buyurun, bunu yapın” 
diyorlar. 

O zaman kongre anlam kazanıyor.
Tartıştığımız konulardan bir tanesi de “faiz”. Bu 

gelenekçilerin de içinde biraz şu fikir var, diğerle-
rinde zaten var. Şimdi bunlar diyorlar ki: “İlk akit-
te öngörülen faiz İslâm’da yasak değildir. Yani me-
sela bankadan %10’la kredi alıyorsun ya da bir şa-
hıs sana %10’la borç veriyor. Bu ilk fazlalık yasak-
lanan faiz değildir.” “Ya hangisidir?” Ödeme günü 
gelince alacaklı şöyle diyor: “100 lira aldın, şim-
di 110 lira ödeyecektin, ödeyemedin. ‘Senin bor-
cun 110 lira, süreyi uzatıyorum, faizi de %10.’ Bu 
sefer 110 liranın %10 faizi, ondan sonra borcun 
121 lira olur. Ondan sonra 21 liranın da faizi… 
Buna da kat kat faiz diyoruz. “İşte bu yasaktır, ha-
ram olan budur. Öbürü değil.” Diyorlar. Biz de di-
yoruz ki “Yok! Bir kuruşun bilmem kaç küçük katı 
olursa olsun eğer bu reel bir değerse bu fazlalık fa-
izdir.” Okunan ayetlerde dikkat çekmek istediğim 
husus şu: Allah Teâlâ, “Faizden vazgeçerseniz re’s-i 
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mâl (ilk verdiğiniz para) sizindir” diyor. “re’s-i mâl 
+ ilk faiz sizindir” demiyor. Burada “katlı faizden 
başkası haram değildir” diyenlere çok güçlü ve açık 
bir cevap var.

Şimdi efendim, arz ettim; İslâmî ticaretin, İslâm 
ekonomisinin varlığı yokluğu tartışılıyordu. Bunu 
aştığımızı düşünüyorum. Varlığı yokluğu tartışılı-
yordu. Yani “İslâm ekonomisi olmaz, İslâm huku-
ku olmaz. Hukuk olur, ekonomi olur” deniyordu. 
Ama şu an onu aştık.

 “Onu ihtiyaçlara göre nasıl formüle edeceğiz? 
Bu çağda onu nasıl hayatımıza geçireceğiz?” Ar-
tık bu konudayız, bunu tartışıyoruz. Ama dedi-
ğim gibi bilgiden ziyade, eğitim ve siyaset engeli 
var. Bir de dünya sisteminin etkisi var. İşte bu yüz-
den hem çözüm arayışlarında, hem de uygulamada 
-Arkadaşlar! Bunu şikayet olarak söylüyorum- çe-
kim alanı saf İslâmî olana doğru değil, hep kıyıya 
doğru oluyor. 

Ne demek kıyı? 
Hani Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ya “Helal 

bellidir, haram bellidir, bir de şüpheliler vardır, on-
lardan sakınmazsanız haram alanına giriverirsiniz.” 
İşte bu şüpheli alan “kıyıdır”. İç ve dış etkiler al-
tında şekli uygunlaştırıp ruhu ve maksadı göz ardı 
etmek kıyıdır. Hem münakaşalarda, hem çözüm-
lerde, hem taleplerde kıyılarda dolaştığımız oluyor. 
Sevgili tüccarlar, sanayiciler, sevgili bankacılar, ka-
tılım bankacıları ve sevgili ulema, çözümcüler! He-
pimiz bunun farkında olalım!

Bakın! Bana göre Forex diye bir bela var. Ya-
kında bir şey okudum. Bakanımız daha iyi bilir, 
yanlış söylüyorsam düzeltirler. Forex piyasasında 
Türkiye’de üç yüz milyar TL dolaşıyormuş, dün-
yada altı trilyon dolar, bu yakında okuduğum bir 
rakam. Bu kadar muazzam bir paranın dolaştığı 
bir piyasanın gerçek, hakiki, reel mal, para, hizmet 
alım satımıyla hiç alakası yok; kumara daha yakın 
bir iş. Halkı tahrik için: “Forex var. Bak, millet bu 
kadar para kazanıyor. Bin lirası olan kaldıraç siste-
miyle yüz bin liralık iş yapıyor. Siz de bir şeyler ya-
pın hadi.” Diyorlar. “Bu ne rezil iştir, sonunda iflas 
eden banka olursa bunun ceremesini halk çekiyor.”

Sukuk, Hisse Senedi ve Teverruk

Sukuktan bahsedildi. Hukuki düzenlemesi de 
yapıldı. “Bu da bizim için önemli bir borçlanma 
imkânı” denildi, ama sukuk var, sukuk var. Size 
şöyle bir sukuktan bahsedeyim. Ben bir katılım 
bankası olayım. Benim binalarım var. Elimde te-
minat olarak aldığım, ödenmediği için temellük 

ettiğim bazı kullanılabilir mallar var. Şurada bir 
şirket kuruluyor. Ben bu malları şirkete satıyorum. 
Sonra o şirketten malları kiralıyorum. Zaten ban-
kada oturuyorum. Makinem elimde. Bunların yer 
değiştirdiği yok. Aslında alım satım niyeti de yok. 
Burada niyet şu: Bu malı satıp sonra kiralayan o 
malın parasını elde edip onunla birtakım meşru iş-
ler (faizci banka ise gayri caiz işler) yapayım. Yani 
demek ki burada asıl amaç sıcak para, onu elde et-
mek için bir işlem alet ediliyor!

Öte yandan şöyle bir şey olabilir gerçekten. 
Gelir getiren birtakım servetler, mallar vardır. Bir 
şirket kurarsın. Oraya devredersin. Bu da onu 
menkulleştirir. Hisse senedinde devamlılık var, su-
kuklar belli bir süre ile sınırlı. İnsanlar bunu satın 
alır. Gerçek anlamda bu şirkete satılmış ve bu şir-
ket tarafından isteyenlere kiralanmış, gelir getiren 
bu akarlar ve benzerine sukuk alanlar belli bir süre 
ortak olmuş bulunurlar. Onun kirasından istifade 
ederler; bu da bir sukuktur. Birincisi bence belki 
ağır bir ifade olabilir ama örtülü faizle para/serma-
ye elde etme işidir. Öbürü meşru bir iştir. Burada 
her ikisinin birden uygulanması ve eskiden yapıl-
mış bazı usuller (el-bey’u bil-istiğlâl) öne sürülerek 
her ikisine “caizdir” fetvası verilmesinin istenmesi 
söz konusu olabiliyor.

 Bir diğer örnek çokça kullanılan teverruktur.
Teverruk da, sukukta söylediğim gibi sıcak pa-

raya kavuşmak için kullanılan bir faiz hilesinden 
başka bir şey değildir. Neden? Çünkü adamın pa-
raya ihtiyacı var. Birinin de mesela bakırı var. Söz-
de kendisi veya vekili gidiyor, ondan bakırı vadeli 
olarak 150 liraya satın alıyor, sonra onu 100 liraya 
peşin satıyor; satın alan da üçüncü bir şahıs de-
ğil, doğrudan veya dolaylı olarak ilk satışı yapan 
oluyor. Sonuçta 100 liraya ihtiyacı olan şahıs bunu 
150 lira karşılığında elde etmiş oluyor. Malı 100 
liraya peşin alan gerçekten bir üçüncü şahıs olsay-
dı burada mesele/sakınca da olmayabilirdi. Fakat 
üçüncü gibi görünen şahıs da malı birinci şahsa 
götürüyor, mal ona dönüyor. O zaman ne oluyor? 
Vaktiyle bir muamele vardı ya. Hani apaçık faiz ol-
masın da zararı yok bir muamele olsun demişlerdi 
ya. Sen karşıya 110 liraya vadeli sat, 100 liraya geri 
al, 100 lirayı 110 liraya vermiş olursun. Buna da 
muamele deniliyordu (bey’u’l-ıyne). 

Eğer “Biz İslâm bankacılığı yapacağız, İslâmî 
ekonomi oluşturacağız” diye yola çıkıp dünyada 
mevcut faizli sistemi bazı perdelerle örterek alırsak 
bizim ticaretimiz sittîn sene İslâmî ticaret olmaz.
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Bir de murabahadan bahsedeceğim. O mura-
baha vaktiyle benim “vade farkıyla alışveriş” ko-
nusundaki tebliğimdeki hükme dayanıyor. Peşin 
fiyatı yüz lira olan bir malı vadeli mesela yüz yirmi 
liraya satmanın cevazı zaten âlimler arasında tar-
tışılmıştır. Bunun caiz olduğunu kabul etsek bile 
İslâm hukuk ve ahlakını bir bütün olarak düşün-
düğümüzde makbul müdür, tavsiyeye değer mi? 
Enflasyon ortamında, enflasyon farkı ile vadeli iş-
lemin masraflarını “vade farkı” olarak almaya bir 
diyecek olmaz. Ama vadeyi hesaba katarak daha 
fazlasını almak caiz olsa bile erdemli bir davranış 
mıdır?

 Sevgili bakanımız, Almanya’da katıldığı bir 
toplantıda oradaki bir yetkilinin “Bir de insanlara 
şefkati öğretebilsek” dediğini nakletti, o kişi bunu 
aynaya bakarak söyledi mi? “Batılılar olarak bir de 
şefkati öğrensek” dese veya hep birlikte şefkati öğ-
rensek” dese daha doğru olmaz mıydı!… 

Bir merhamet, şefkat dini olan İslâm’da aslında 
enflasyonist bir ortam da yoksa bir malı, peşin ve 
vadeli olarak aynı fiyatla sattığınızda bir anlamda 
karz-ı hasen ibadeti yapmış olursunuz. Kârınız az 
ama öbür tarafa yatırımınız çok olur. Efendimiz 
buyuruyor ki “Allah bir insana mal ve evlat verir-
se, eğer bu insan ahirette bunlar sayesinde zengin 
olmaz, müflis olursa yazıklar olsun!” Demek ki asıl 
iflas ahirette oluyor. Siz bu malla ahirete de yatırım 
yaptığınızda orada -bir başka hadise göre- bazı gü-
nahlarınıza tekabül ediyor, günahlar onunla eriyor, 
sonunda bakiye kalırsa o zaman iflastan kurtulu-
yorsunuz. Sevaplar gider de yine borçlu çıkarsanız 
işte asıl iflas bu oluyor.

Demek ki makbul olan, İslâm’ın ruhuna uy-
gun olan vade farkının alınmamasıdır. Alınmaması 
daha makbul ve İslâm’ın kardeşler arasındaki mer-
hamet ve şefkat anlayışına daha uygundur.

Diyelim ki tecviz edilmiş, biz şimdi bir İslâm 
bankası kuruyorsak buna (murabahaya) daha az yer 
vermemiz gerekir. Asıl alternatifimiz olan “çeşitli 
ortaklık şekillerine” daha çok yer vermemiz gerekir.

Peki, durum ne? Ben size söyleyeyim: %95 mu-
rabaha, % 5 diğerleri. Şimdi biz şeklen İslâm ban-
kacılığı yapmış oluruz ama hakikaten yapmış olur 
muyuz? Alternatif olarak yapmış olur muyuz? Biraz 
rahatsız etmek için bu soruyla sözlerimi bitireyim. 

 “Peki, sen bir kısmının danışmanısın, toplan-
tılarda bunları söylüyor musun?” diye sorulabilir. 
Cevabım şudur: Evet hemen her zaman bunu dile 
getiriyoruz, iyi niyetli patronlar ve yöneticiler de bu 
söylenenlere karşı çıkmıyorlar, ancak uygulamada 
önemli engeller var ve bunları aşmaya çalışıyorlar.

Misafirlerimiz için söylüyorum, Türkiye bazı 

güzellikleri elde etti ama bu bankalara hâlâ “İslâm 

bankası” ya da “faizsiz banka” diyemiyoruz. Bu-

rada bakanımız olduğu için söylüyorum. Vaktiyle 

bir ucube isim çıkardı rahmetli Özal: Özel Finans 

Kurumu. O zaman uygun isim tartışıldı, İslâmî ola-

nı kabul etmediler, laikliğe aykırı dediler. Özal da 

düşündü, çok pratik bir adamdı, “Ya biz ne yapıyo-

ruz? Özel bir finans yapıyoruz. Yaptığımız işi isim 

olarak koyalım, adı “Özel Finans Kurumu” olsun 

dedi. O zaman böyle oldu. Sonra 90’lı yıllarda sa-

nırım Bankalar Kanunu çıktı. Kanun’un içerisinde 

katılım bankalarını da bir bölüm olarak aldılar. 

Orada da adımız yine “faizsiz banka” olmadı, “katı-

lım bankası” oldu. Daha asıl adını bile koyamadık.

Şimdi o kanunda ve özellikle yönetmelikte son 

derecede sakat bir madde var. O maddeyi bura-

da açmayacağım ama son derece sakıncalı. Biz bir 

yandan bu maddeyi olduğu gibi uygulamıyor, baş-

ka formüllerle fıkha uygun uygulama yapmaya ça-

lışıyoruz, ancak bu maddenin değişmesi için de 

birkaç yıldır çalışıyoruz. Yönetmelik böyle dese de 

biz katılım bankaları olarak “bir adamın aldığı ma-

lın parasını ödeyip onu borçlandırmayalım”. Biz fi-

ilen böyle yapmıyoruz; vekâlet yoluyla malı banka 

olarak alıyor ve satıyoruz, ama kanunumuz da böy-

le olsun. Murabaha böyle olsun. Diğer İslâmî ens-

trümanlar da kanun veya yönetmelikte yer alsın. 

Şu güne kadar bu olmadı. Herkes kabul edi-

yor, ama henüz sonuçlanmadı. Son günlerde yüze 

yüze kuyruğuna geldik. Şimdi esaslı bir çalışma 

oldu. Katılım Bankaları Birliği var. Birlikte müza-

kere edildi. Allah izin verirse Kasım ayının ortasın-

da tekrar müzakere edilecek. O madde yerine sis-

temimize uygun bir madde yazılacak ve kanunlaş-

sın diye ilgili makamlara sunulacak.

Sevgili bakanım, sizden söz almak istiyorum. 

Bu madde geldiğinde bunu destekleyin. Lütfen! Bi-

zim dışımız (mevzuatımız) da içimize uygun olsun. 

Sürç-i lisan ettiysem bağışlayın. Ben de başta se-

lam vermeyi unuttum. Evvel ve ahir hepinize selam 

olsun efendim.

Dipnotlar

1 Bu metin, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Ticaret 
Odası (KTO) ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğiyle 15-18 
Ekim 2015 tarihlerinde yapılan II. Uluslararası İslam ve 
Ticaret Hukuku Kongresi’nin açılış toplantısında yapılan 
konuşmadan hareketle oluşturulmuştur. Metnin arabaşlıkları 
dergi yayın kurulunca eklenmiştir.
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Y ıl 1979. Diyarbakır’da lise üçün-
cü sınıf öğrencisiyiz. Marksist 

solun argümanları güçlü, yayınları 
çok ve sayısal üstünlüğü had saf-
hada. Çarşıda-pazarda bile hissede-
bileceğiniz düşünsel baskıya diren-
mek hiç kolay değil. 

Benim bir iki yıldır, gidip gel-
diğim Milli Türk Talebe Birliği’nin 
argümanları zayıf, yayın desen yok 
hükmünde. Sayısal azlığımız hem 
sıkıntılı hem de güvenlik açısından 
tehlikeli. “Millî Görüş”ün o güne 
kadar ürettiği sloganik söylemler 
heyecanınızı dindirmeye, duygu-
larınızı okşamaya yetiyor belki, 
ama kesinlikle aklınızı doyurmaya 
yetmiyor. Şöyle bir kalkıp benim de söyleyecek 
sözüm var, diyemiyorsunuz. Derken, imdadınıza 
kitaplar yetişiyor. İslâm’da Sosyal Adalet, İslâm-
Kapitalizm Çatışması, Yoldaki İşaretler, Fi Zılâli’l-
Kur’ân. Hepsinin yazarı Seyyid Kutub. 

Bir Ağustos susuzluğuyla içiyorsunuz kitapla-
rı. İslâm’ın da bir hukuk sistemi olduğunu, kendi-
ne özgü ekonomik ve sosyal görüşleri olduğunu, 
toplumsal adalet ve kardeşlik düşüncesiyle top-
lumu yönetmeye talip olduğunu bu kitaplardan 
öğreniyorsunuz. İşgalci Batının İslâm dünyasına 
dayattığı kapitalist sistemin ve kapitalizme tepki 
olarak yine Batıda ortaya çıkan Marksist sistemin 
aslında Batıya ait değerler olduğunu ve bize uy-
madığını okuyorsunuz. İşgalci güçlerin ve onların 
içerideki uzantılarının İslâm’ı kasıtlı olarak kara-
ladıklarını, kasıtlı olarak gerici ve çağdışı ilan et-
tiklerini, amaçlarının İslâm’ın etrafında şüpheler 

uyandırmak ve zihinleri İslâm’dan 
uzak tutmak olduğunu öğreniyor-
sunuz. 

Bu kitapları okuyunca, dünyayı 
yönetmeye talip bütün doktrinlere 
karşı bizim de bir sözümüz oldu-
ğunu, karşılaştırmalı bir şekilde öğ-
renmeye başlıyorsunuz. Daha önce 
öğrendiğiniz klasik dini bilgilerden, 
aldığınız medrese eğitiminden ve 
aşina olduğunuz fıkıh, tefsir, hadis 
ilminden edinemediğiniz farklı bir 
bakış açısı kazanıyorsunuz. Çömel-
diğiniz yerden daha güçlü doğru-
luyorsunuz. Ayaklarınız yere daha 
sağlam basıyor. Kendinizden emin-
siniz. Haykırmak geliyor içinizden: 

Benim de söyleyecek sözüm var! 
Yetmişlerin sonunda benimle beraber bu heye-

canı yaşamış olsanız, kuşkusuz şöyle hissederdi-
niz: Dünyanın manyetik kutupları Kuzey ve Gü-
ney kutbu olabilir ama İslâm düşünce dünyasının 
manyetik kutbu, kesinlikle Seyyid Kutub.

Sonradan düşünce ve okuma hayatımıza, baş-
ka kutuplar, başka yıldızlar da dâhil olacaktı tabi. 
Başta şehidimizin çilekeş kardeşi Muhammed Ku-
tub olmak üzere Mevdudiler, Nedviler, Şeriatiler, 
Mutahhariler ve diğerleri… Ama Seyyid’in bırak-
tığı tat bambaşka ve unutulmaz. 

Bambaşka ve Unutulmaz

Ondan ön adıyla “Seyyid” diye söz ederdik. 
Seyyid’in, Arapçada kelime anlamı “efendi” de-
mektir. İslâm şehidinden “Seyyid” diye söz eder-
ken, bir yandan “İslâm’ın Beyefendisi” olduğuna 
ilişkin hakkını teslim ediyorduk, öte yandan on-

Sıbğatullah KAYA

Ondan ön adıyla “Seyyid” diye söz ederdik. İslâm şehidinden “Seyyid” diye söz ederken, bir 
yandan “İslâm’ın Beyefendisi” olduğuna ilişkin hakkını teslim ediyorduk, öte yandan ondan 
bir arkadaş ve yoldaş olarak söz ediyorduk. İlmi açıdan aramızdaki kod farkı, onu arkadaş 
edinmemize engel gibi görülebilirdi. Ancak o hayatını bir “şehit” olarak tamamlamıştı.

Manyetik Bir Kutup: Seyyid Kutub
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dan bir arkadaş ve yoldaş olarak söz ediyorduk. 
İlmi açıdan aramızdaki kod farkı, onu arkadaş 
edinmemize engel gibi görülebilirdi ilk etapta. 
Ancak o hayatını bir “şehit” olarak tamamlamış-
tı. İlmi açıdan belki onun seviyesine çıkamayabi-
lirdik; ancak hepimiz, günün birinde gözümüzü 
kırpmadan onun çıktığı darağacına çıkabilirdik. 
Seyyid yoldaşımızdı, çünkü zalimler isteseler bir 
gün hepimizin kalemini kırabilirlerdi. Seyyid sı-
radan bir âlim değil, aksiyoner bir mücahit olarak 
hepimizin dostu, yoldaşı ve arkadaşıydı. Onun 
şöhreti de ömrünü o yüzden sonlandırdıkları bu 
“aksiyoner mücahit” olma özelliğinden kaynakla-
nıyordu. O şöhreti terk etmiş cihadı seçmiş ama 
mücahitliği ona şöhretini fazlasıyla iade etmişti. 

1906 Mısır doğumlu olan Seyyid Kutub, genç-
lik yıllarında bir Arap aydını ve edebiyatçısı olarak 
boy gösterir. Onu “Seyyid” yapacak olan düşünce-
leri II. Dünya Savaşı’ndan sonra netleşmeye baş-
layacaktır. 1948’de eğitim araştırmaları yapmak 
üzere gittiği ve 2 yıl kadar kaldığı ABD macerası, 
kimilerinin umduğu gibi yakından tanıdığı Batı’ya 
hayranlığını artırmaz, tersine işgalci Batıyla hesap-
laşma isteğini artırır. Ülkesine döndüğü 1950’den 
1966’daki şehadetine kadar olan dönemde Seyyid 
hem fikri olgunluğa erişir hem de İslâm toplumu-
nun kendi dinamikleri üzerinde nasıl devletleşe-
bileceğini tasarlamaya çalışır. 

Bu tarihten itibaren Seyyid Kutub hem “kü-
fürle” uzlaşmayı reddeden Müslüman bir düşü-
nür hem de Müslüman Kardeşler’in (İhvan’ın) en 
tanınmış yazarıdır. Bu yıllar Seyyid’in hem kendi 
düşüncelerinden dolayı hem de sistemin İhvan’a 
yönelik hamlelerinden dolayı, gözaltı ve hapis ha-
yatı yaşayacağı yıllar olacaktır. 

Seyyid Kutub’u darağacına götüren, onun 
planlama veya eylemleri değil düşünceleriydi. 
Yüce Allah’ın “İlahlığına” ve Rabliğine” iman et-
miş bir toplumun Allah’ın hâkimiyetinden başka 
“hâkimiyet” tanımaması gerektiğini, bu hâkimiyeti 
tanıyan bir toplumun ancak “İslâm toplumu” sayı-
lacağını, diğerlerinin “cahiliye toplumu” olduğu-
nu savunuyordu. Müslümanların cahiliye toplu-
munu ve özelliklerini “ret ve inkâr” ederek ken-
di toplumlarını inşa etmeleri gerektiğini, inşa et-
tikleri bu toplumun “kendi devletini” zorunlu ola-
rak doğuracağını, kanun ve düzenlemelerin daha 
sonra, zamanın şartlarına göre yapılacağını savu-
nuyordu. Seyyid, işgalcilerin oluşturdukları sekü-
ler otoriteleri “tağut” olarak niteliyor, reddedilme-
si gerektiğini savunuyordu. 

Bu suç muydu? İnanç değerlerimizin hayatı-
mızı yönetmesini istemek, uzlaşmak istememek 
bir kusur muydu? Ya da uzlaşmasız olan aslında 
kimdi? Dikkatle bakılırsa, bölgedeki yerel dikta-
törlüklerin de uzlaşmaz oldukları anlaşılıyor. İş-
galci Batı’nın bölgeyi yönetsin diye kurdukları ye-
rel sistemler, yerel değerlerle hiç uzlaşmıyorlardı. 
Aslında uzlaşmaz olan, halkın değerlerini hiçe sa-
yan onlardı. 

İşin aslına bakılırsa ne Seyyid ne de bir İhvan 
üyesi suç işlememiş, kimsenin kanını dökmemiş, 
kimseyi kan dökmeye çağırmamışlardı. Evet, Al-
lah yolunda her Müslümanın ortaya koyacağı bi-
reysel ve kolektif çabaya “cihad” diyorlardı. An-
cak bu cihat çağrısı silahlı bir savaş çağrısı değil, 
sivil itaatsizlik ve protesto formatını pek aşmayan 
bir çağrıydı. Ancak muktedirler bundan ürküyor, 
Seyyid’i ve İhvan’ı teröre/şiddete çağırmakla suç-
luyorlar, seslerini bastırmaya çalışıyorlardı. 

Seyyid Kutub’un düşünceleri, evet, şiddet içe-
ren düşünceler değildi ama başka düşüncelerin 
kendisiyle uzlaşabileceği, kendisiyle orta yolu bu-
labileceğiniz düşünceler de değildi. Seyyid’in ede-
bi üslubundan kaynaklanan sembolik ifadeler, 
metaforlar yanlış anlaşılmaya da müsaitti. Bazı 
gençlik grupları bu fikirlerden yola çıkarak uç 
noktalara kayabiliyorlardı. Seyyid daha hayattay-
ken hapishanede “Bazı gençlerin onun tezlerinden 
yola çıkarak, başkalarını tekfir ettiklerini…” duy-
duğunda üzüntülerini dile getirmişti. Üzülseniz 
ne çare, uçlara kayanlar sizi dinlemiyorlar ki… 
Bu gün hala “İhvan” içinde ve dışında, bazı marji-
nal/silahlı grupların kendilerini Seyyid’e yamama-
ya çalıştıklarını biliyoruz. Derin bir bakış açısıy-
la, bu tip grupların Seyyid’i darağacına çıkaranlar-
dan daha az “zalim” olduğunu reddetmek müm-
kün değil, sanırım. 

Dünyanın Geneli, Türkiye’nin Şartları

Bu gruplar, bizim gençlik yıllarımızda daha 
belirgindiler. Tüm dünyada devlet baskısı günü-
müzden kat kat fazlaydı. Dünyanın her tarafında 
bireysel özgürlüklere dahi kapalı olan baskıcı dev-
letlerin hüküm sürmesi, muhalif hareketleri şid-
detin kucağına itiyor, radikalizmi teşvik ediyordu. 
İdeolojik ayrışma belirgin hale geliyor, anlaşmaz-
lıklar “varlık savaşı” temelinde ele alınıyordu. 

Dünyadaki bu genel geçer koşulların ötesinde, 
Türkiye’ye özgü başka koşullar da vardı. 80’ler-
de 12 Eylül darbesinin doğrudan hissedebileceği-
niz baskısı hüküm sürüyordu. 1980’den önce ku-
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rulan tüm dernekler ve siyasi oluşumlar kapatıl-
mıştı. Yeni oluşumlara çok sıkı denetimler altında, 
ancak izin veriliyordu. Sağ-sol çatışması bitmiş, 
gençlik okumaya, düşünmeye ve tartışmaya baş-
lamıştı. Millî Görüş, MTTB ve Akıncıların taba-
nını oluşturan gençler, aidiyet duygusunu sağla-
yacakları platform bulmakta güçlük çekiyorlardı. 
Gençlik kendini okumaya ve tartışmaya vermişti. 
Bu okumalar ve tartışmalar sonucunda ortaya çı-
kan fikri üretim, daha çok radikal refleksler veri-
yordu. Mısır’dan Filistin’e, oradan Balkanlar’a ka-
dar İslâm Dünyasında yapılan zulümler, 82’deki 
Hama katliamıyla ayyuka çıkmıştı. Muktedir dün-
ya sadece seyirci kalıyor, üzüntülerini dile getiri-
yordu. Bütün bu zulümlere karşı duyulan tepki 
ve çaresizlik, Türkiye’deki askeri baskıyla birleşe-
rek nefrete dönüşüyordu. Öte yandan, İran İslâm 
Devrimi’nin arkamızdan esen rüzgârları emperya-
lizme karşı büyük bir direnme cesareti dağıtıyor-
du. Cesaret ve öfke, Türkiye’de gençlik gruplarını 
kesinlikle tehlikeli noktalara sürüklüyordu. İslâm 
düşüncesine gönül vermiş gruplar, bu kanaatlerle 
organize olarak silahlanma eğilimine girmişlerdi. 
Tehlike kapıdaydı. 

Bu nedenle, benim de yazarı ve yayın kurulu 
üyesi olduğum Girişim dergisi 1986 Eylül sayısı-
nı radikalizme ve Seyyid Kutub’a ayırdı. Ben de bu 
sayıya “Seyyid Kutup Radikal miydi?” başlıklı bir 
yazı yazdım ve her şeyden önemlisi, Seyyid’in kar-
deşi Üstat Muhammed Kutub ile Seyyid’in düşün-
celeri çerçevesinde bir röportaj yaptım. 

Muhammed Kutub söyleşisi gündemi çok et-
kiledi. Yıllarca konuşuldu. Benim o gün ön plana 
çıkardığım çerçeve, panellerde, konferanslarda ve 
çeşitli oturumlarda tartışıldı. İslâm düşüncesine 
ilişkin yazılan yazılar, bu çerçeveyi kâle almak zo-
runda kaldılar. Bu alanda yazılan kitaplar, bu rö-
portajdan alıntılar yaptılar. Seyyid Kutub’un doğ-
ru anlaşılması adına, Muhammed Kutub ile yap-
tığım o söyleşinin -özetle- ana çerçevesi şöyleydi:

1. Geleneksel olarak Müslüman olan ama 
bilinç yoksunu oldukları için “Cahiliye” statü-
sünde yer alan toplumları ve bireyleri “Müslü-
man” saymamak doğru mudur? Cevap: Cahili-
ye kavramı, bireylerin değil, toplumların vasfıdır. 
Tıpkı “Darü’l-İslâm ve Darü’l-Harb” kavramla-
rı gibi. Örneğin darü’l-harpte yaşayan bir Müslü-
man kâfir sayılamayacağı gibi, darü’l-İslâm’da ya-
şayan bir kâfir de Müslüman sayılmaz. Seyyid’in 
cahiliye toplumları diye vasıflandırdığı toplumlar-
da yaşayan bireyleri kâfir kabul etmek doğru de-

ğildir. Hatta bu tip toplumlarda yönetime katılmak 
hata kabul edilebilir, ama kesinlikle küfür kabul 
edilemez.

2. Seyyid’in üzerinde çokça durduğu “tek-
fir/kâfir kabul etme” ve “hicret/ayrılış” kavramları 
nasıl okunmalı? Cevap: Kâfir kabul etme, düşün-
ce ve inançların küfür kökenli olduğunun bilincin-
de olma, ayrılma ve hicret de bilinçsel ve düşünsel 
bir ayrılma demektir. Kesinlikle fiziksel anlamda 
kampları ayırma ve ötekileri kâfir kabul etme an-
lamında kullanılamaz.

3. Cihat kavramı çok tartışmalı. Cihadın 
metodik karakteri sert olmak ve nihai durağı dev-
rim olmak zorunda mı? İslâmî hareketler devlet 
otoritesini reddettiklerinde devlet otoritesine tanı-
nan tüm haklara sahip olurlar mı? Örneğin, Suri-
ye İhvanı’nın önde gelen yazarlarından Said Hav-
va bu görüşü açıkça dile getirir… Cevap: İslâmî 
hareketler hoşgörü ve af yolunu seçebilirler. Dev-
let erkinin tüm yetkilerini üstlenip kullanamazlar. 
İslâmî hareketler, İslâm devletinin çekirdeğini ve 
ana bloğunu oluştururlar, kendisini değil…

Üstat Muhammed Kutup bazı kavramları kö-
künden reddetmiyor, yorumlarını tamamen de-
ğiştirmiyordu belki, ama esnetiyor ve yumuşatı-
yordu. Benzeri bir yumuşatmayı İhvan’ın II. Genel 
Başkanı Hasan el-Hudaybi, 1969’da yazdığı Yargıç 
Değil Davetçiyiz adlı kitabıyla yapmıştı. Seyyid’in 
düşüncelerine eklenen bu yeni üslup, Türkiye’de 
gittikçe radikal ve uzlaşmasız bir karakter kaza-
nan İslâmî uyanışa ve gelişen İslâm düşüncesine 
hizmet etmiş, büyük ölçüde olumlu sonuçlar do-
ğurmuştu. 

O günden bugüne çok zaman geçti. Dik-
tatörlüklerin hüküm sürdüğü bölgelerde hâlâ 
iman+öfke+cesaretin bireşiminden ibaret olan 
gruplar ellerine silah alıyorlar. Kendilerini Seyyid 
Kutub’a yamayan bu tip hareketler özelde Seyyid’i, 
genelde İslâm’ı temsil edebilirler mi? İslâm dü-
şüncesi bu kadar sığ, hele yaptıklarına bakılırsa, 
Müslüman bir mücahit kendi başına buyruk, dar 
görüşlü ve cahil olabilir mi? 

Seyyid Kutub’un Kurtuluş Yolu dikkatle okun-
duğunda cevabın kocaman bir “Hayır!” olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Küfürle, küfre ait 
kurumlarla hesaplaşmak, dayatmacı diktatörlük-
lerle uzlaşmamak, onlara karşı protestocu, müca-
deleci ve itaatsiz olmanın adı Seyyid Kutub’dur. 
Elinde silah, ilimden ve irfandan yoksun bir şekil-
de, iman ve hormon gücüyle hareket etmenin adı 
ne Seyyid’dir ne de Kutub.
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Saat, kütüphanemin 399. Eseri 
idi. Sezai Karakoç imzasını önce-
den dergilerdeki ürünleriyle bili-
yordum ama kütüphaneme aldı-
ğım ona ait ilk kitap, Hızırla Kırk 
Saat idi. Körfez ve Şahdamar’ı ise 
M. Said Çekmegil üstadın kütüp-
hanesinde görmüştüm.

Eyyamcıların, muhafazakâr-
ların, ılımlı laiklerin, hümanist 
ve hoşgörücülerin dilinde “he-
pimiz aynı gemideyiz” biçimin-
de, söyleyenlerin ağzında pek de 
samimi gözükmeyen bir söz var-
dır. Her bakıma değil ama bir ba-
kıma doğruluk taşıyan bu söze 
göre biz Türkiyeliler, toptan Ana-
dolu gemisinde yaşayan insanla-
rız. Ve bu topraklardaki kadim 
yerlilerin, yüzyıllara dayanan ya-
şama modelleri, hatıraları vardır 
bu mekânda. Anadolu’nun yük-
lediği hatıra hamulesini seven ve 
benimseyenler bakımından, bu 
mevcudun önemi ve değeri çok 
yüksektir. Ve biz de Hızırla Kırk 
Saat münasebetiyle bu tür insan-
lar münasebetiyle konuşup yaz-
maktayız. 

Peki, alakası nedir Anadolu 
ile Hızırla Kırk Saat’in? Sezai Ka-
rakoç, Diyarbekir’in Ergani ilçe-
sinde doğmuş, ardından Maden, 
Piran, Maraş, Gaziantep, Ankara 

Y eryüzüne her biri yepyeni bir 
müjde olarak doğan beşer 

canlısı, rüştünü ispat edinceye 
kadar bebek ve çocuk kimliğiy-
le, bu cinsin en sevimli döne-
mini yaşar. İyiyi kötüyü, güzeli 
çirkini, doğruyu yanlışı, gerçeği 
yalanı ayırt etme yaşı ise genel-
likle on sekiz olarak bilinir. İnsa-
nın olgunluk yaşı üzerinde pek 
bir tartışma yapılmamış, böyle-
ce benimsenmiştir. Pekâlâ, bir 
edebi eserin rüştünü ispat etme 
yaşı kaçtır acaba? Tarihçiler, sos-
yologlar, toplumların tarih sah-
nesindeki yaşını, yüzerli yıllara 
bölerek anlamaya, öğrenmeye, 
anlamlandırmaya çalışırlar. Ka-
naatimce edebi eserlerin üze-
rinden yarım yüz yıl geçtiğinde, 
hala etkisini koruyor ve değerin-
den bir şey yitirmediği gibi onu 
artırdığı görünüyorsa, o eser, 
rüştünü kanıtlamış demektir.

Sezai Karakoç üstadın şair 
kimliğiyle kendini kanıtladığı 
yaş on dokuzdur. Herkes bilir ki 
bütün topluma mal olmuş, ade-
ta yepyeni bir Leyla Mecnun ma-
salı niteliğindeki Monna Rosa, 
aynı zamanda modern bir des-
tandı. Hemen arkasından, Kör-
fez ve Şahdamar adlı eserlerin-
deki şiirleriyle, yirmili yaşları tü-

kenmeden o, Türkçe edebiyatın 
büyük sesleri arasında kendisine 
mümtaz bir mevki bulmayı ba-
şarmıştır. 

Bizim burada Hızırla Kırk 
Saat’in rüştünden söz etme se-
bebimiz, şair, düşünce ve siyaset 
insanı olarak Sezai Karakoç’un 
şöhreti ile alakalı değildir. Ma-
lumdur ki fikir ve sanat eserleri 
başlangıçta zamanının çocuğu-
durlar. Onlar arasından gelecek 
yüzyıllara kalanlar ise bütün za-
manların evrensel dilini yakala-
mış olan nadir eserlerdir. Hızırla 
Kırk Saat bence, bizlerden son-
raki dönemlerin insan kitleleri-
ne de söyleyecek sözü olan eser-
ler arasına katılmayı, ziyadesiyle 
hak etmiş önemli bir estetik bel-
gedir. 

Hızırla Kırk Saat’in Anlamı Nedir?

Hızırla Kırk Saat’in yayın ta-
rihi 1967’dir. Benim kütüphane-
me giriş tarihi de aynıdır. O ta-
rihlerde ben büyük silgilerim-
den birisini jiletle oyarak, adı-
mın baş harfleri ile “No” ke-
limesini elde etmiştim. Silgi-
yi ters çevirerek mürekkebe ba-
sıyor ve temin ettiğim şahsi ki-
taplarımı numaralandırıyordum. 
Mührümü bastığım Hızırla Kırk 

HIZIRLA KIRK SAAT’İN
SEYİR DEFTERİ

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Hızırla Kırk Saat’in yayın tarihi 1967’dir. Benim kütüphaneme giriş tarihi 
de aynıdır. O tarihlerde ben büyük silgilerimden birisini jiletle oyarak, 
adımın baş harfleri ile “No” kelimesini elde etmiştim. Silgiyi ters çevirerek 
mürekkebe basıyor ve temin ettiğim şahsi kitaplarımı numaralandırıyordum. 
Mührümü bastığım Hızırla Kırk Saat, kütüphanemin 399. eseri idi. 
Sezai Karakoç imzasını önceden dergilerdeki ürünleriyle biliyordum 
ama kütüphaneme aldığım ona ait ilk kitap, Hızırla Kırk Saat idi.  
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ve nihayet ömrünün en uzun 
yıllarını yaşayacağı İstanbul’a 
yerleşmiş/ kökleşmiştir. Anadolu 
budur. Orada doğar, İstanbul’da 
sürdürürsünüz hayatınızı. Tür-
kiyeli entelektüel insanın adeta 
kader şartıdır bu süreci yaşamak. 
Bu arada Ankara vardır diyenler 
için bir not: Ankara bu bahiste 
solda sıfırdır.

Sezai Karakoç Anadolu’yu 
İstanbul’a, bu toprakların ye-
şerttiği merkezi kültür, medeni-
yet ve kimlik havuzuna yeniden 
yorumlayarak, yol göstererek, 
kılavuzluk ederek, bir işaret fi-
şeği çakarak, onun rehberi, pu-
sulası ödevini görerek, Hızırla 
Kırk Saat adlı eseriyle taşımıştır. 
Bu eser bir Anadolu kültür atlası 
gibidir. Anadolu insan malzeme-
sinin düşünce, inanç ve yaşama 
modellerinden kalkan bir kroki, 
bir harita ve bir müze kataloğu 
sayılabilir. Ancak Anadolu’da 
kalmaz; bütün İslâm coğrafyası-
na da açılır. Anadolu bu coğraf-
yanın bir zübdesi halinde boy 
göstermektedir. 

Ergani’de Zülküfl Makamı 
bölgesinde doğmuş “sanki ruhu-
nun şehri” olan Diyarbekir’den 
“çocuk yüreğinin ateş aldığı yer 
olan” Maraş’a geçmiştir. Oradan 
Gaziantep’e uzanan “leyli mecca-
ni” bir hayat... Daha çocuk yaşta 
bir kültür arkeoloğu gibi, bulun-
duğu bütün Anadolu yörelerinde 
derin kazılar yapmış, elde ettiği 
kıymetli maden ve taşları birik-
tirip, Hızırla Kırk Saat’in fuar 
alanında sergilemiştir. Fani kim-
liğini daima, bir ömür boyu, göz-
lerden uzak tutarak, (özellikle de 
resmi gözlerden) dev eserleriyle 
var kıldığı örnek kişilik, okuyu-
cusu üzerinde bir gizem yaratsa 
da, eserine uzanmasını başaran-
lar, arka plandaki üstadın diriltici 
soluğundan hisse kaparlar.

Anadolu doğumlu, Türkiye-
li bir Müslümandır Sezai Kara-
koç. Erken olgunlaşmış yaşıyla 

Allah’ın kendisine biçtiği kimliği 
benimsemiş, ona karşı gelmek-
sizin, kendisine İslâmî bir hayat 
çizgisi seçmiştir. Dönemi içeri-
sinde Necip Fazıl, Büyük Doğu 
derken, bir yandan resmi öğre-
tiyle, öte yandan da resmi öğreti-
nin tahrip ettiği muhafazakâr ze-
minle hesaplaşmak, sorgulamak 
üzere, fiziki çehresini saklayıp 
fikri yüzünü sahaya sürmüştür. 

Şöyle başlıyor: “Geçmişine bu 
kadar yabancılaşmış ülke yok-
tur. Bir mucize olup da bu gidi-
şe dur denmezse, tarihe karışma-
mız mukadderdir.” Hızırla Kırk 
Saat bence işte bu mucize arayı-
şına dair bir rehberlik denemesi, 
bir fenomen olarak okunmalıdır.

İstanbul’da Yenikapı sahille-
rinde, “Dar Vakit Gazinosu” çev-
relerinde, Moda’da “Bomonti Çay 
Bahçesi” etrafında, “Fatih’te otur-
duğu çatı katında”, oradan oraya 
savrulup dururken, daima mete-
liksiz ama onurlu, fiziki mekân 
değişiklikleriyle, tam kırk gün 
üstü üstüne gidip gelerek, daha 
ilk dizelerinde başlar söylemeye:

Çok sağlam surlu bir şehir-
den (Diyarbekir) geçerek gelmiş-
tir. Gelen Hızır’dır diye düşün-
meyeceksiniz, bizzat şairin ken-
disidir. Hızır, Anadolulu bir sem-
bolden başkası değildir. O, bir 
mittir. Bunu şair de iyi bilmekte-
dir. Bakar ve görür; her evde kut-

sal kitaplar asılıdır. Okuyan kim-
seyi, okuyup da anlayan kimse-
yi görmemiştir. Darmadağınık 
bir zihinle, Dicle nehrinin orta-
sındaki adacıklara dikilmiş, kırk 
kiloluk karpuzlardan kopartır, ır-
makta yıkanır, paklanır, abıhayat 
arayışındadır (ölümsüzlük iksi-
ri, kurtuluş suyu), ne çare, ölüm-
süz çamaşırlar giyinse, yerine ayı 
gözcü bırakarak İstanbul sokak-
larına düşse ne görecektir? “Taş-
lar hatıra yazılamayacak kadar 
fazla kararmış”tır.

Hangi taşlardır bunlar? Ne 
aramaktadır şiirin omurgasında? 
Sultanahmet’ten Çemberlitaş’a 
doğru ilerlerken, Piyer Loti’ye çı-
kan Türbedar Sokağı’nın köşesin-
deki Sultan İkinci Abdulhamit’e 
ait türbenin taşları, caddeden ge-
çen otomobillerin egzoz gazla-
rı sebebiyle öylesine kararmış ve 
yapıyı bakımsız bırakmıştır ki, 
“geçmişe yabancılaşma” diyerek 
saptadığı gerçek, buradan başla-
maktadır. Öyle bir çevreye düş-
müştür ki “gözleri açılmamış 
kedi yavrularından başka” temiz 
kalmış hiçbir canlı yok gibidir.

“Bu dünyada olup bitenlerin, 
olup bitmemiş olması için ne ya-
pıyorsun”; çok önceki şiirlerinde 
böyle bir suali, kendisi de dâhil, 
bütün toplumun suratına bir şa-
mar gibi yapıştıran şair, ulema-
nın toplum üzerindeki vebalinin, 
şairlerden daha ziyade olduğunu 
mu ihbar ediyordu?

“Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, 
bunu bana öğretmediniz” diye 
haykırıyordu. Öğretilmeyen ne-
dir? Halktan gizlenen bilgi mi 
vardır? Müslüman doğmuş, Müs-
lüman kimliğini benimseyerek 
bugünlere ulaşmıştır ama öyle 
bir sosyal siyasal muhitte yaşa-
maktadır ki, onun kadim düşün-
ce ve inanç manzumesine karşı 
savaş açılmıştır. Yeşil sarıklı ulu 
hocalar bunu nereden bilecekti 
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de şaire öğretecekti? Şair onlar-
dan önce farkına varmıştır bile, 
“kadının üstün olduğu ama mut-
lu olamadığı günlere” gelmiştir. 

Yeni Bir İkonoklast Olarak Şair

Siyasiler iktidara gelmek için 
sokaklara dökülüp halka yalva-
rıyor, “demokrasi” diye bir fetiş 
uydurup, onun şerbetini halka 
içiriyordu. Ne var ki iktidar olur 
olmaz halkına yine “eşsiz zulüm-
ler” etmekten geri durmuyorlar-
dı. Fen ve teknolojiyi öylesine 
putlaştırmışlardı ki adeta tanrı’yı 
hayattan kovmaya çalışan batı-
lılar gibiydiler. Ama Hızır yani 
şair, mermer putları deviren 
kardeşi İbrahim’den öğrenmiştir 
yapılması gerekeni; put kırıcılık 
meşrebindendir. Yeni bir ikonok-
lasttır o. 

İnsanlar bozulmuş ama atlar 
cana yakın durmaktadırlar. Ta-
biat temizliğini korumaktadır. 
Çünkü onların iradeleri yoktur. 
İradesi olan insan yeryüzüne te-
miz geliyor. Tamam, ama temiz-
liği sürdürmek kendi elindedir. 
Onu kirletmek de elinde olduğu 
gibi. İnsan cinsinin, kendini ve 
tabiatı kirletme yönündeki eğili-
mi nedendir, temizleme yönün-
dekinden daha çoktur, neden?

Hızır’ın saatleri ilerlerken, 
zihni, geçmişe kayan şair, çocuk-
ken geçirdiği tifo hastalığını, bu 
hastalığın bedeninde bıraktığı 
benekleri anımsar. “Evlenmeye-
cek olan onlardır” derken birileri 
sanır ki Hızır’dır evlenmeyecek 
olan. Hayır! O bizzat şairin ken-
disidir ve asla evlenmeyecektir. 
Elbet yalnızca sorun bulaşıcı bir 
hastalık olan tifo da değildir. 
Eğer Hızır bir melekse, melekler 
elbette evlenmezler. Şair Hızır’ın 
ödevini üstlenecekse ne yapmalı-
dır? Evlenmemesi bundan mıdır 
acaba?

Tifo denilmişti ancak Şark 
insanının yaşadığı Anadolu coğ-
rafyasında, bilseniz, daha nice 
hastalık unsurları vardır. Yollar 
toz toprak içerisindedir. Lağım 
suları sokaklardan akmakta belki 
de içme sularına karışmaktadır. 
O pis sularda türeyen bir çeşit 
sivrisinek, çocukların suratına 
konarak kanlarını emer ve yü-
zünün görünen yerlerinde öyle 
derin yaralar bırakır ki adı, şark 
çıbanı, yel çıbanı, il yarasıdır. 

Ayrıca melankoliyi, duygu 
ağırlıklı yaşama modelini, her 
Anadolu insanının şair olarak 
doğmasını da unutamayız. Uzun 
hasretler kısa vuslatlar arasında 
tükenen asker hayatından başka 
ne beklenebilirdi ki?

Gelelim uluların öğretmediği 
bilgiye. Şair onu evvela “zaman-
dan” öğrenecektir. Hatta çölde 
kaybolmuş “yavrusunu arayan 
deveden”,” keçilerden”, “kun-
daktaki bebekten” yani Allah’ın 
evrendeki sözsüz ayetlerini oku-
yarak öğrenecektir. Dahası “hap-
sedilmiş yarı yanık sancaklardan” 
öğrenecektir. “Geçmişine yaban-
cılaşma” dediği nedir? Özellikle 
kimi selâtin camilerde, savaş-
lardan arta kalmış, yıpranmış, 
yırtılmış, tozlanmış, bakımsız 
kalmış, üzerinde kelime-i tevhid 
yazılı sancaklar vardır. Caminin 
bir köşesinde ölüme bırakılmış-
tır. Namaz esnasında şairin gözü-
ne çalınır ve o sancaktan öğrenir 
öğreneceğini. Üstelik geçmişe ait 
hanlar, hamamlar, medreseler, 
türbeler, tekkeler ve köprülerin 
harap hali de, uluların öğretme-
diğini insanın kulağına fısılda-
maktadır.

Mehmed Akif’i okuyanlar Se-
zai Karakoç’u daha iyi anlayacak-
lardır:

“Harap iller, serilmiş hanü-
manlar, başsız ümmetler

Yıkılmış köprüler, çökmüş 
kanallar, yolcusuz yollar

Bükülmüş beller, incelmiş 
boyunlar, kaynamaz kanlar,

Düşünmez başlar, aldırmaz 
yürekler, paslı vicdanlar;

Örümcek bağlamış tütmez 
ocaklar, yanmış ormanlar,

Ekinsiz tarlalar, ot basmış ev-
ler, küflü harmanlar

Cemaatsiz imamlar, kirli yüz-
ler, secdesiz başlar;

‘Gaza’ namıyla dindaş öldü-
ren biçare dindaşlar;

Ipıssız aşiyanlar; kimsesiz 
köyler; çökük damlar;

Emek mahrumu günler; fikri 
ferda bilmeyen akşamlar.”

Türkiyeli Müslümanların Ma-
cerası

Anadolu’da doğmuş olan 
Türkiyeli Müslüman insanın ma-
cerasını, serüvenini dile getiren 
Hızırla Kırk Saat, tıpkı Meh-
med Akif’in Safahat’ında ortaya 
koyduğu gibi sanki muhteşem 
bir opera sergilemektedir. Onu 
okurken zihninize hücum eden 
hissiyat, adeta sahnede bir kala-
balık orkestra vardır ve maruf bir 
senfoniyi seslendirmektedir. Ya-
vaştan başlar, dağ bayır aşıyor-
muşçasına bir ince dikkatle iler-
ler. Kaynağından usul kımıltılar-
la fışkıran, düz bir arazide ilerle-
dikten sonra engebeli bölgelerde 
hızlanan, nihayet şelalelerde co-
şan bir nehir gibidir bu şiir met-
ni. 

Namaz kılan iki müminin 
arasından geçer ama onlar Hızır’ı 
fark etmezler. Bu iyi bir hal mi-
dir yoksa kötü hal mi? Birileri-
ne göre namazda kendinden geç-
mek lazımdır. Ama bir başkala-
rı, namazda azami ölçüde ken-
dinde olunmalıdır der; niyetin, 
ne yapıyor olduğunun farkında 
bulunmak anlamına işaret eder-
ler. Cuma hutbesi okunurken ifa-
delerin içerisine bir kelime ekler 
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Hızır, lakin ne hatip ne cemaat 
olayın farkındadır. Heyhat, işte 
Müslümanların ahvali! Şiir bize 
bunu öğretir. 

Cuma günü camiye gir-
mişken Hızırla Kırk Saat artık 
Kur’an-ı Kerim’in surelerini ha-
tırlatır. Rahman Suresi der, Yasin 
Suresi’ne dokunur. Peygamber’in 
İlahi Vahiy algısı üzerinde durur. 
Bu gelişi, bu hazırlanışı dile ge-
tirir ve der ki o hakiki, samimi 
müminler: “Taşların kalp atışları-
nı duyarlar/ Yalnız onlar okur be-
nim söylediklerimi.” 

Allah’ın evrendeki sözsüz 
ayetlerinden söz etmiştik. Göz-
lemlerini sürdüren şiir, Hazre-
ti Peygamber’e atfedilen bir sözü 
hatırlarmışçasına, “yarın Kıya-
met kopacağını biliyor olsan da 
elindeki fidanı yine de dikmeli-
sin” uyarısından kalkarak şu di-
zeleri dile getirir: “Bir gülü yetiş-
tirmek için/ Yaratılmışız/ Şükür 
Tanrıya.” 

Malumdur ki geleneksel 
Türkçe edebiyatta gül, bir nevi 
Peygamber çiçeği olarak bilin-
miş, dillendirilmiştir. O’nun teri 
gül kokar diye inanılmıştır. “Gül 
Peygamber” gibi söylemler üre-
tilmiştir. Şairin kurduğu siyasal 
partinin sembolü de açılmış bir 
gül şeklindedir; demek ki boşu-
na değildir bu seçim de.

Sezai Karakoç bütün bir Müs-
lüman coğrafya üzerinde düşü-
nen, Müslüman medeniyeti ve 
estetik anlayışı üzerine zihni-
ni ve kalbini yoran bir mütefek-
kirdir. Yaşadığı tarihsel dönem-
de, muhafazakâr çevrelerin bü-
yük ölçüde içerisine düştüğü ha-
maset ve slogan diline, asla itibar 
etmeksizin daha köklü, sağlam, 
kalıcı, ciddi değişim ve dönü-
şümlerin sözcüsüdür. Bu sebep-
ledir ki siyasi, sosyal veçhesi de 
bulunan hareketinin adını “Diri-
liş” koymuştur. 

Müslüman dünyada son iki 
yüzyılda ortaya çıkan, yenilen-
me, ıslahat, uyanış ve diriliş ha-
reketlerine paralel bir çıkıştır 
onunki de. Partisinin, yayınevi-
nin ve nihayet devletin vaktiy-
le toplatarak mahkemeye verdi-
ği ve yargıladığı kitabının adı da 
İslâm’ın Dirilişi’dir. 

Düşünce, ifade ve inanç hür-
riyetinin, özellikle de İslâmî çev-
reler bakımından bir hayli kısıtlı 
bulunduğu Türkiyeli yıllarda ya-
şayan Müslümanlar, İslâm adını 
taşıyan oluşumlar içerisinde bu-
lunmaktan bile çekinmiş, sakın-
mışlardır. Nitekim o yıllardaki 
İslâmî veçheli oluşumların umu-
mi adı “Milliyetçi Mukaddesat-
çı” şeklinde konulmaktaydı. Se-
zai Karakoç da bu anlamda yer-
li bir adamdır, Anadolu onun da 
coğrafyasıdır. Dahası “yiğit düş-
tüğü yerden kalkar” deyimine 
dayanarak, İslâm sancağının yine 
Anadolu’dan yükseleceğini dü-
şünür. 

Maddecilerin, maddeciliğin, 
dünyevileşmenin, bencilliğin gi-
derek yaygınlaştığı vasatta, mis-
tik ve metafizik eğilim ve ürper-
tiler eksilmekteydi. Ne var ki sa-
nat ve edebiyat metafiziksiz ol-
mazdı. Seküler düşünceli kimi 
sanat insanları, metafiziğe doku-
nabilmek maksadıyla, alkole sı-
ğınıyorlardı. Şair hemen oracık-
ta müdahalesini yapar: “Şarapsız, 
tütünsüz metafizik.” Bütün in-
sanları sahici metafiziğe davettir 
bu çıkışı aynı zamanda. 

Her sahici mümin gibi onun 
da bir özlemi vardır. Şimdilik ha-
sırın altına süpürülmüş, merdi-
ven altlarına sıkıştırılmış, giz-
li ajandalar halinde, ceketlerin 
astarında muhafaza edilen mu-
kaddesat: “Evrim günlük sularla/ 
Devrim irinle kanla/ Bizse dirili-
şi gözlüyoruz/ Bengisu, bengisu 
kayna ve çağla.”

Sezai Karakoç’un şiiri, Türk-
çe edebiyatta Mehmed Akif’ten 
sonra, Kur’an diyen ikinci şiir-
dir. Mesela Necip Fazıl da, Müs-
lümanların siyasal mücadelesi-
ni, laiklere, Halk Partililere karşı 
uzun boylu sürdürmüştür; ne var 
ki o mücadelede Kur’an’a rastlan-
maz. Oysa Sezai Karakoç Meh-
med Akif için “Onun şiiri bu top-
lumun bir nevi jurnalidir” der. 
Ve aynı çizginin gereğini yepyeni 
bir üslupla yerine getirir. Akif so-
kakta, sahada yaşanan hayatı şii-
re aktaran ilk insanımız, Karakoç 
bunların ikincisidir. 

Mehmed Akif’in Şeyh 
Sadi’den aktararak yeniden şi-
irleştirdiği “Kurt ile Merkep” 
hikâyesinin benzerine Karakoç 
da değinmektedir. Issız vadide 
otlayan eşeğe aç kurt yaklaşır. 
Eşek neden sonra bunu görür. 
Ancak ne savaşmaya ne de kaç-
maya kalkışır. Eşek bu ya, ma-
dem bu kurt beni yiyecek diye 
düşünür. Öyleyse önümdeki se-
miz otlardan biraz daha semire-
yim, der. Otlamaya daldırır, kurt 
da ona saldırır ve parçalar. Akif 
diyordu ki: “Halimiz merkeple 
kurdun aynı/ Burnumuzdan tut-
tu düşman/ Biz boğaz kaydında-
yız.”

Ne garip şu an Türkiye üç 
milyondan fazla Suriyeli insa-
nı misafir etmekteyken kimileri, 
bizim hakkımızı Suriyelilere ye-
diriyor diyerek hükümeti suçla-
maktadır. Burnunuzdan tutmuş 
düşman, siz boğazınızın endişe-
sini çekiyorsunuz öyle mi? Hı-
zırla Kırk Saat, on birinci saa-
tinde der ki: “Eşek, kurumuş bir 
Dicle’nin yankısı gibi/ Bütün bir 
Ortadoğu demekti” dersini ala-
na ne mutlu. Dicle’nin suları ku-
rumuş, Ortadoğu insanının kanı 
donmuş, Türkiyeli okuryazarın 
büyük çoğunluğu kendi gırtlak 
derdine düşmüştür.
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Ey yeşil sarıklı ulu hoca-
lar, bunu bana öğretme-
diniz” diye haykırıyor-
du. Öğretilmeyen nedir? 
Halktan gizlenen bilgi mi 
vardır? Müslüman doğ-
muş, Müslüman kimliği-
ni benimseyerek bugün-
lere ulaşmıştır ama öyle 
bir sosyal siyasal muhit-
te yaşamaktadır ki, onun 
kadim düşünce ve inanç 
manzumesine karşı savaş 
açılmıştır. Yeşil sarıklı ulu 
hocalar bunu nereden bile-
cekti de şaire öğretecekti? 
Şair onlardan önce farkı-
na varmıştır bile, “kadının 
üstün olduğu ama mutlu 
olamadığı günlere” gel-
miştir.

Hızırla Kırk Saat, bir tür 
Kur’an bilgilerinin sergi alanı 
olarak ilerler. Neredeyse bütün 
İslâm Peygamberlerinden söz 
eder. Meryem Ana ve İsa’nın do-
ğumundan başlayarak “en yumu-
şak isimli kardeşi olan İlyas ile 
güvercin uçurur.” Peygamberleri, 
işlevleri, misyonları, dönemle-
ri ile hatırlar, yeniden hatırlatır. 
Zülküfl, Yuşa, Musa, Yusuf, Şu-
ayb, Eyyub, Yahya, Lut, Yunus, 
Davut, Zekeriya, İdris, İshak, 
Şit vb. Demiştik ki Hızır kendi-
sidir şairin; beklediği, gözlediği 
Diriliş Nesli’nin her bir ferdidir. 

Allah Elçileri’nin her biri-
sinde müminler için bir ibret 
levhası mevcuttur. Dönülüp 
bakılmak için bütün insanlığı 
beklemektedir. Nereye bakıla-
caktır peki; elbette bizzat İlahi 
Vahye, Kuran-ı Kerim’e. Sezai 
Karakoç ve Hızırla Kırk Saat 
işte böylesi bir mesajın emsalsiz 
metni olarak okunmalıdır.

Hiç kuşkusuz Hızırla Kırk 
Saat, bir toplumun aynası 
olabilmek amacıyla, Anadolu 
Müslümanlık kültürünün hete-
rodoks olanları da dâhil, bütün 
unsurlarına dokunan, değinen 
yönüyle de öne çıkacaktır. Bu 
unsurların bilgece terennüm ve 
tercümesini buluruz elimizdeki 
metinde: “Kırklar yediler geldi-
ler/ Beni alıp götürdüler/ Birçok 
yeri gezdirdiler/ Sonra geri ge-
tirdiler.”

Hatırlayın, hastaneler çoğal-
madan önce şehirlerimizin mec-
zupları, akıl hastaları ortalıkta 
dolanıp dururlardı. Çoğunlukla 
cami kıyılarına ilişir, oralarda ba-
rınırlardı. Çünkü Müslümanlar 
onları korur, kollar, yedirir, içirir, 
hoş tutarlardı. Ancak şöyle bir 
inanç da yaygındı; bazen abuk 
sabuk konuşan meczuplar, öyle 
laflar ederlerdi ki şaşırır, onların 
“boş” olmadıklarına dair zanlar 

köpürtülürdü. Her birisinin birer 
“veli kul” olduğuna dair açık ve 
örtülü zehaplar beslenirdi. Ço-
ğunlukla Kur’an bilgisinin yok-
sunluğuna dayanan bu hayallerin 
de sorgulanması gerekmekteydi.

Şiir, Anadolu’daki Kurban 
Bayramlarının serinliğini, sevin-
cini, heyecanını şöyle anmak-
tadır: “Saatlarını çabuk tüket ey 
ulu gece/ Kurban Bayramıdır en 
derin bayram bence.” Kurbanlık 

hayvanların kalbine de girer ve 
şöyle yazar: “Kur’an dinlemiş te 
ondan boyun eğmişlerdir sanki/ 
Düşlerinde Mekke’ye varmışlar-
dır sanki.” Neden Mekke; çünkü 
Hac ibadeti Kurban ile beraber 
bilinir, anılır da ondan. Ve çünkü 
Hac’da kurban kesmek Farz ola-
bilirken, bunun dışında en fazla 
vacip veya nafile sayılmıştır.

Hızırla Kırk Saat’in metin 

bütünlüğü bir kültür arkeoloji-
si demiştik. Anadolu yaylalarına 
düşer orada alıç, yemişen, dağ-
dağan gibi Hüdai nabit temiz 
bitki ve yemişleri kopartır. Sonra 
Tarsus ve Afşin’e uğrar. Ashab-ı 
Kehf’in yattığı söylenen mağara-
ya girer. Onları konuşturur. Şeh-
re indirir. Ellerindeki meteliğin 
geçersizliğinden yürüyerek, me-
deniyet inşasının harçlarına ka-
tılan sütten söz açar. Harput’taki 

kalenin harcına, daha sağlam 
olsun için süt ve yumurta akı 
katıldığını söylerler. “Yeraltın-
dan her levha çıkışında/ Uyku-
muz korkunun ötesinde/ Yeni 
bir kımıltı demek uygarlıklara.” 
O uykumuz diyor biz uyanışı-
mız anlamalıyız.

Ergani’ye Ankara’dan trenle 
gidilirdi. Başka araç bulamaz-
dınız. Bir hastanız olurdu, bir 
cenazeniz. Başka yolu yoktu; 
tahtakuruları kaynayan üçüncü 
mevki kompartımanlarda, en 
ucuz ancak böyle seyahat ede-
bilirdiniz. “Seni götüren, geri 
getiren treni” konuşurdunuz. 
Ardından ulaştığınız memleket-
te hastanız kalbinden yaralıdır. 
Ancak: “En çok hava isterken/ 
Havadan uzaklaştırılmış/ Kalp 
hastalarının/ Yoksul öcünü” 
kim alacaktır, diye sorgular. 
Çünkü Hastanelerin bu bölüm-
leri hep yer altındadır.

Hızırla Kırk Saat’in yirmi 
birinci şiirinde “Çağırmasını bi-
lirsen gelecektir…/ Bursa’daki 
Ulucami’nin/ En suskun taşla-

rı bile konuşacaktır” diye yazar. 
Acaba bir vakitler uğradığı İs-
tanbul Fatih semtinde, İskender 
Paşa Dergâhı’nın şeyhi Mehmed 
Zahit Kotku’ya değini mi vardır 
diye düşünürsünüz. Çünkü Kaf-
kasyalı bu zatın ilk konağı hatta 
doğum yeri Bursa’dır ve ilk gö-
revi de Bursa’da Ulucami’ye pek 
de uzak düşmeyen Üftade Camii 
imam hatipliğidir. 
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Ölüm hakkında Hızırla Kırk 
Saat, Müslüman’ca bir tavrın 
öğretmenidir: “Öleni ölümle 
diriltmek/ Ölümle sağ tutmak 
sağ olanı/ Ölümün ışınıyla gör-
mek/ karanlık gecede/ Kara taş-
taki/ Kara karıncayı.” Celalettin 
Rumi’nin şu yaklaşımına ne ka-
dar da benzemektedir: 

“Önce madendin sonra bitki 
oldun, ardından hayvan oldun, 
bunları sen nasıl unuttun?/ Ne-
den sonra bilgin, aklın ve imanın-
la, insan halinde çıktın ortaya;/ 
düşün, bu beden nasıl olmuş?/ 
Şu toprak nasıl da toparlanmış?/ 
İnsan olarak yola çıktığında da,/ 
bir melek olacaksın en sonunda./ 
Bitince yerle işin, gökler olacak 
beşiğin.”

Hızırla Kırk Saat ise şöyle sü-
rer: “Araf’ım ben, ne cennet, ne 
cehennem, ne dünya/ Sen ne de-
nizler gördün/ Güneşin batışın-
da/ Kesildiği andaki bir kurban 
gibi/ Kıvranan.” Araf bir tür orta 
ümmetlik konumu mudur? Üze-
rinde durulmaya değer. Üzerinde 
durulmaya değer olan bir başka 
hususu da Hızırla Kırk Saat’ten 
özetleyerek şöyle aktarabiliriz: 

Bu ülkede masum insanlar 
bir takım eşkıya tarafından kuşa-
tılmıştır. Çaresizdirler, kurtarıcı 
gözlemektedirler. Allah’tan ansı-
zın bir yağmur bastırır. Ortalığı 
sel alır. Eşkıya da ne yapacağını 
şaşırır ve avını unutup kendi der-
dine düşer. Bu arada üstü başı sel 
çamuruna bulanmış olsa da ma-
sum insanlar eşkıyanın hışmın-
dan ancak selin önüne katılarak 
kurtulurlar. 

Sezai Karakoç’un üstadı olan 
Necip Fazıl da benzerini söyle-
miyor muydu: “Bu dava başlan-
gıçta bir aysberg (buz dağı) idi. 
Onu nefesimizle hohlaya hohla-
ya erittik. Ne var ki şimdi de ça-
murdan geçemiyoruz.” 

Hızırla Kırk Saat şiirden çok 
fazla bir şey olarak, bütün bir 
Müslüman toplumu, hem eşkıya-
dan hem de önünde sürüklendiği 
selden çamurdan kurtulabilme-
nin kapı, pencerelerini, anahtar-
larını, sırlarını öğretmeye adan-
mış gibidir. Hemen Mehmed 
Akif hatırlanacak olursa, onun 
da çare olarak işaret ettiği kalkış 
aynı noktadan değil miydi?

“Eğer çiğnenmemek isterseler 
seylab-ı eyyama

Rücu etsinler Müslümanlar 
Sadr-ı İslâm’a.”

Sadr-ı İslâm, hem Meh-
med Akif hem de Sezai Kara-
koç eserinde öncelikle Kur’an-ı 
Kerim’dir; bunu görmemek 
mümkün değildir. Oysa Türkiye-
li muhafazakâr zihinlerin büyük 
ekseriyeti bakımından kurtuluş 
reçetesinde Kur’an-ı Kerim, söy-
lem bakımından değilse de ey-
lem bakımından ilk sırada yer al-
maz. 

Geleneksel mistik ve metafi-
zik yaklaşımların sergi alanı ol-
masına rağmen, onları da san-
ki sorgusuz sualsiz benimset-
mek amacına yönelik bir me-
tin karşısında değilizdir. Sezai 
Karakoç’un bütünlüklü hayat se-
rüveni gözlendiği zaman görü-
lecektir ki o, mevcut Türkiye-
li muhafazakâr muhitlere yakın 
duran birisi olmamıştır hiçbir va-
kit. Onun mevcut muhafazakâr 
dili ısrarla ve şiddetle eleştirdiği-
ne sıklıkla tanık olunmuştur. Bu 
sebepledir ki onu Türkiyeli sıra-
dan muhafazakârların hizasına 
koymak orada, anlamaya, değer-
lendirmeye çalışmak asla isabetli 
olmayacaktır. 

Tek Başına Bir Ümmet

Bir kere onun bütün eserine 
bakıldığında, evet, geçmişle ir-
tibatını kopartmadığı gözlene-
cektir. Ancak daha Hızırla Kırk 

Saat’in başında iken gördük ki 
geçmişin “ulu hocaları”ndan kı-
yasıya şikâyetçidir. Bu anlamda 
Sezai Karakoç tam bir devrim-
cidir. Birilerinin kendisini oturt-
mağa çalıştığı ne “Yedi Güzel 
Adam”dan herhangi birisidir ne 
de Türkiyeli “sağ camia”nın bir 
ferdidir. O da tıpkı Akif ve İkbal 
gibi “tek başına bir ümmet”tir. 

Hızırla Kırk Saat Şam şeh-
rindedir. Şems ile Mevlana’nın 
buluşmasını izler. İbn-i Ara-
bi ve Hallac-ı Mansur’un serü-
venlerinden alıntılar yapar. İsa 
aleyhisselam’ın “Son Akşam 
Yemeği”ne katılan Havariyun ile 
Son Allah Elçisi’nin Ashabı ara-
sında bir ilgi kurar. Bağdat’a uğ-
rar, ardından Mursiye, Endü-
lüs, Tunus, Mısır, Kudüs, Mek-
ke, Konya, Malatya’ya. Sonra bü-
yücülerle sınanan Hazreti Musa 
ve Firavun sahneye çıkar, der ki: 
“Denizi bir koşuda ata çevirme 
işlemi/ Beyaz elin koyundan çık-
ma vakti/ Ölü ağacın yılana dön-
me vakti.”

Kur’an kıssaları ile kültürel 
esatir birlikte hatırlanır. Yorum-
lar genellikle geleneksel şekliyle 
benimsenmektedir şiirde. Ne var 
ki her seferinde bir tereddüt, bu 
benimseyişlerin komşusu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hallac-ı 
Mansur’a taş atanlar arasında de-
ğil elbette gül atanlar arasındadır 
ve aslında doğrusunu yapmak-
tadır. Düşünce ve inançlarından 
ötürü İslâm, hiç kimseye dünyevi 
bir ceza biçmemiştir. Kur’an, na-
maz kılmayana uygulanacak her-
hangi bir cezadan söz açmazken, 
haksız yere herhangi bir insanı 
öldürenin uhrevi cezasını kendi-
sine saklayarak, bunun yanında 
dünyevi cezaya çarptırılması tali-
matını verir. 

Firavun ve onun büyücü-
leriyle Hazreti Musa arasında-
ki sınav şöyle dillendirilmiştir: 
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“Musa’yla büyücüler karşı karşı-
ya geldi/ İsrail ile Mısır karşı kar-
şıya geldi/ Kızıldeniz bir ceylan 
derisi gibi gerildi/ Kurumuş ta 
olsa ağaçta/ Bir can vardı ki/ O 
canı canlandırmayı/ Musa’nın eli 
bildi/ Ve ağaç cıvayı yendi/ İnanç 
yendi bilgiyi.” 

İlginçtir bugün hala inanmış 
muhitlerin birçoğu, bilgi mev-
zuu olan meselelerle inanç mev-
zularını birbirine karıştırmak-
ta, böylece ciddi yanılgılar orta-
ya çıkmaktadır. Bilginin yanıla-
bilir olması, inancın ise mutlak-
lığı hatırlanmamaktadır. İçerisin-
de yanılgı, kuşku taşıyan bir be-
nimseme, nasıl inanç olarak gö-
rülebilir? Bu olsa olsa Firavun ve 
avenesinin körü körüne, dogma-
tik bağlılıklarının fotoğrafını ver-
mekten öteye geçmez. 

Çocukken annenin öğretti-
ği bir kelimeye (Allah), savaşta 
ve barışta sığınarak kendi kendi-
ni insan, kalbiyle örmelidir. Böy-
le söyler Hızırla Kırk Saat. Her 
tür şerre karşı donanımlı olma-
nın yegâne yolu budur. Söz ge-
limi seccadeden üretilmiş bir ka-
yıkla, girdiği bir makberden öyle 
bir Diriliş soluğuyla ayağa kalkar 
ki Hızır, yani şair yani biz, insa-
na bulaşmaya çabalayın her tür-
lü şer ve bela, bütün ısrarına rağ-
men evin kapısından eli boş dö-
nen tahsildar gibi çekip gider. İs-
tiaze uygulanmış, şeytan taşlana-
rak uzaklara postalanmıştır. 29. 
Saatin özeti budur. 

“İçindekini şimdiden büzme-
ye başlayan/ Bir tabutun vaktini 
anlat” ne demektedir? Ölüm ve 
çürüyüş ve sonra yeniden, çürü-
müş, toza toprağa karışmış ke-
mik parçacıklarından, yeniden 
Diriliş. 

Urfa, Nizip, Birecik, Cizre’de 
yaz aylarında damlarda yatan 
ahali. Damdan dama yepyeni bir 
edebiyat yaratanlar. Aralarında-

ki kan davaları, tarla/ sınır kav-
gaları, su paylaşımı anlaşmazlık-
ları vesaire. Onlar bununla uğra-
şırken “Bir duman kuzgunu ola-
rak/ Batıdan gelip kentlerimize 
konmuş/ Fabrikaları” görmeye-
cekler midir? 

Hızırla Kırk Saat’in ilk uzun 
şiiri, Son Allah Elçisi’ne atfedi-
len, “ayı bölme istiaresi”ni konu 
edinir. Değinilen ayeti kerimele-
rin, fiziki anlamda ayın bölündü-
ğüne dair yorumlarının yanlış-
lığı doğruluğunu tartışmak ayrı 
bir meseledir. Ancak sahnede 
müşriklerle Allah Elçisi durmak-
tadır. Müşrikler Allah’tan haber 
getirenin kendileri gibi bir be-
şer olmasını hazmedememişler-
dir. O’ndan mucizeler gösterme-
sini beklerler. Kur’an her seferin-
de bunu reddeder. Ve asıl muci-
zenin Kur’an olduğu açıktır. Ne 
var ki kimi ayetlerin yanlış yoru-
mu sonraki yıllarda Müslüman-
lar nezdinde de mucizelere dö-
nüştürülmüştür.

Şiir başlar: “Şehir konukları 
gözcü oldu/ Ululardan biri söz-
cü oldu/ Bize ayı böl dediler/ Ayı 
böl inandır bizi dediler.” Araya 
Fransızca parçalar girer sonra de-
vam eder: “Böl ayı, yıkalım ayın 
ve Evin (Kâbe) içindeki yapıla-
rı/ Atalardan miras biçimleri…/
Anne diyelim, kardeş diyelim ço-
cuk diyelim kadınlara/ Sıfır yüz-
desinde tutalım faizi/ Gömmeye-
lim toprağa/ Varlığından utandı-
ğımız kızı.” 

Evin (Kâbe) içerisindeki put-
ları devireceklerdir. Ataların di-
ninden çıkıp Allah’ın dinine gi-
receklerdir. Ne var ki bütün bu 
arzuları tatmin edilse bile azı-
lı müşrikler asla imana gelmeye-
ceklerdir. Onlar mucizeyi görse-
ler de inatlarından dönmeyecek-
lerdir. Muhtemelen bunu fark 
eden Hızır, şair, sonunda şöyle 
konuşur: “Yak yıldızlarını, ayını 

ey kutlu gece/ Bir kurban gibi ye-
niden başlamak gerekiyor işe.” 

Evet, yeniden başlamalıdır. 
Yenilenmekten, değişmekten 
korkmadan.

Rüşdünü İspatlamış Bir Eser

Edebiyat tarihi bakımından 
rüştünü ispatlamış, ellinci yaşına 
ulaşmış bulunan bu dev eser, Hı-
zırla Kırk Saat, yer yer aşırı yo-
rumlara itibar eder gözükse, şii-
rin icabı olan semboller ve me-
cazlarla bezeli bulunsa da, ba-
şından sonuna kadar bir Müs-
lümanlık destanı gibi bile oku-
nabilir, okunmalıdır. Bir ben-
zerini edebiyat tarihinde bel-
ki Fuzuli’nin Su Kasidesi’nde, 
Yunus’ta veya Şeyh Galip’te bula-
biliriz. Yani onu edebiyatın zirve-
lerinden asla daha aşağı bir mev-
kie oturtamazsınız. 

Bir sahneyle başlar 32. Şiir. 
Ergani’desiniz. Anne, bahçedeki 
ipe çamaşırları asmıştır. Bu ara-
da, ahırın açık kalan kapısından 
dışarıya sessizce fırlayan evin 
ineği, asılı çamaşırlardan birisine 
asılarak ipten kopartmaya çalışır. 
Olayı gören anne, yerinden fırla-
dığı gibi, ineğin ağzındaki çama-
şırın öteki ucundan yakalamayı 
başarır. İnek bir yana, anne öteki 
yana, çamaşırı çekiştirip durur-
lar. Sonunda çamaşırın bir par-
çası ineğin ağzında, öteki parçası 
annenin elinde kalmıştır. Oradan 
şiir Miraç hadisesine, yaklaşan 
kıyamete uzanır. Malum hikâye 
özetlenir önce. Son Peygamber 
Burak denen bir taşıyıcıya biner. 
Cebrail tarafından göğe yüksel-
tilir. Bir noktadan sonra Cebrail 
artık gidemez, oraya Elçi, refref-
le girer. Öteki Peygamberlere na-
maz kıldırır. 

Şiir, olayı mitolojide bırak-
maz; kıssadan hisseyi almamızı 
da sağlar devamında: “Peygam-
ber gitti geldi/ Bu bir düştü, düş 
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değildi/ Sizin yaşadığınız bir düş-
tü belki/ Düş değildi ama onun-
ki/ Düşten bir uyanıştı…/Horoz-
lar artık bundan sonra/ Başka 
türlü ötsünler/ Ve dağıtın dost-
lara/ Gök armağanı namazı/ Beş 
kere/ Günlük bir miraç gibi.” 

Görüldüğü gibi her tür yoru-
mu da hatırlatarak ilerliyor şiir. 
Tek bir anlayışa takılıp kalmıyor. 
İsra ve Necm Surelerindeki ifade-
ler yani Peygamberin “Gece Yü-
rüyüşü” onun bir rüyası olarak 
da yorumlanmıştır; şiir buna da 
değinmeyi ihmal etmez.

Son Peygamber’in siretin-
den sahneler anlatmayı sürdü-
ren şiir, onun doğumunu müjde-
leyen bir şiir, modern bir mevlit 
parçası sunar okuyucusuna: “Ey 
kutlu anne günaydın/ Ey doğan 
çocuk günaydın/ Kabaran de-
niz/ Günaydın/ Koşan muştu kö-
lesi günaydın/ Günaydın bütün 
insanlar/ Günaydın yeryüzünün 
yüz akı Müslümanlar/ Günaydın/ 
Kur’an, Cebrail/ Günaydın/ Sur, 
İsrafil.” 

Hızırla Kırk Saat, her ne ka-
dar siret malzemesinden sahne-
ler sunuyor olsa da, bu gelişmeyi 
daima şairin kendisi, hayatı, yer-
li ahvaliyle örtüştürerek anlatır. 
Çünkü gelen haberi benimsemiş, 
kendinin kılmıştır. O halde ken-
disi kimdir, nereden gelmiştir, 
neler yaşamıştır; onlara da do-
kunmadan geçmez. Diyarbekir, 
surlar ve Asur her vakit günde-
mindedir: “Güneşi bir taş gibi fır-
latan/ Dicle’nin köpüklü dudak-
larından…/ Türlü hastalığın ba-
kıcısı arılar/ En küçük, minicik 
bir zikirdir karıncalar/ Kızgın taş-
lar üstünde/ Dizilirler bir tespih 
gibi.” Kur’an ne diyordu; “bütün 
yaratılmışlar Allah’ı tespih eder-
ler.” İşte karıncalar ve arılar. 

Diyarbekir’in ellili yıllarını bi-
lenler, kışın bir buçuk metre kar 
yağdığını, yazın ise sıcağın alt-

mışların üzerine çıktığını hatır-
layacaklardır. Güneş yaz ayla-
rında surata çarpan bir tokat ya-
hut fırlatılmış bir taş gibi incitir 
insanı. Toprak yaz kış ısı farkın-
dan ötürü öylesine kurur ve ya-
rıklara ayrılır ki, çocukların mi-
nicik ayakları o yarıklara sıkışır 
yürürlerken. Ve karıncalar, arı-
lar bu iklimde rızıklarını ararlar-
ken, daima Allah’ı tespih etmek-
tedirler. Bütün âlem ister istemez 
Cenab-ı Allah’ı tespih ve zikret-
mektedir. Bu bir dünyevi eziyet, 
çile hali sayılabilir mi? Tam bu-
rada şiir cevap verir, içimizi ay-
dınlatır: “Hepimiz için çek çile-
yi/ Ey Mekke sabahlarının konu-
ğu/ Yaprak yaprak açıp okuyan 
Hira’yı/ Orada kabul eden ilk ke-
limeyi.” 

Hira dağında kendisine İla-
hi Vahiy indirilen Allah Elçisi’nin 
çektiği çile ile bizim çektiğimiz 
çileler mi karşılaştırılmaktadır? 
Onun ilk vahyi aldıktan sonra, 
evine koşarak kendisini örtmesi-
ni istemesi üzerine denilir ki: “Ey 
kadın, örtebilirsin, örtebildiğin 
kadar örtüleri.” Çünkü örtüsü-
ne bürüneni bir süre sonra “kalk 
ve uyar” diyen İlahi Vahiy zaten 
oradan çıkartacaktır. İşte tasvi-
ri: “Kalk ey örtülere/ Bürünmüş 
Peygamber/ At üstünden/ Seni 
ülkelerden, ülkülerden/ Ayıran 
örtüleri…/ Sen dirilteceksin/ Sen 
bildireceksin/ Dünya geldi geleli/ 
En önemli haberi.”

Allah’ın Son Elçisi gelmiş, İla-
hi Vahiy tamamlanmış ve onun 
mesajı bütün insanlık âlemine 
ulaşsın için gerektiğinde cihad, 
harp, mukatele, savaşlar başla-
tılmıştır. Savaş ama ebedi barışın 
temini için savaş. Bedir, Uhud, 
Huneyn, Mekke ve Hendek. Be-
dir için bir değini: “Kardeş kar-
deşi vurmuş ama Bedir’de/ Yeni 
ve gerçek kardeşlikler kurul-
muş…/ Her sure bir bakıma bir 

Fetih Suresi/ Kur’an’sa arşın ma-

nifestosu/ Reddin reddi/ Protes-

tosu.”

Gök armağanı Kur’an ne di-

yordu: “Kim ki Tanrı’ya dayan-

mamakta, dayanmakta kendi-

ne/ Yakarız kendisini de kentini 

de/ Kim ki ortak olmuş yoksulun 

yarı ekmeğine/ Kendini bir yer-

de bulur/ Ağzını ekmekle birlik-

te bir başka yerde/ Kim ki Tanrı 

kullarına bakarsa yukardan/ Kar-

tallarca inişimizi görür ansızın 

yukarlardan/ Kim ki sesini yük-

seltmek ister Tanrı sesinden…”

Tevhidin terennümü olan di-

zeler neredeyse İlahi Mesajın 

bir tefsiri niteliğindedir. Ardın-

dan Resullulah’ın büyük Hicreti 

dile getirilir. Küçük kıyamet sa-

yılan vefatı anılır. Sonra kurtarı-

cı olarak Mehdi’yi bekleyen aha-

li hatırlanır. Bu Mehdi beklenti-

si olumlu mu olumsuz mu bilin-

mez. Ve fakat şöyle bağlanır şiirin 

sözü: “Derleniş, toparlanış, Diri-

liş saati/ Geldi/ Yükseldi bir ağartı 

Müslüman ufuklardan./ Düzeltip 

dünyayı yeniden/ Toplumu di-

rilten insanı erdiren/ Şeytanı bir 

duvar ucunda sıkıştıran.”

Sonuç tıpkı Necip Fazıl’ın 

eski adı Senfoni olan şiirinin fi-

nali gibidir. O şöyle bitmekteydi: 

“Diz çök, ey zorlu nefs, önüm-

de diz çök/ Heybem hayat dolu, 

deste ve yumak/ Sen bütün dal-

ların birleştiği kök/ Biricik mese-

lem Allah’a varmak.” 

Sezai Karakoç, Hızırla Kırk 

Saat şiirine adeta İhlâs Suresi’nin 

yepyeni bir tefsiri ile son ver-

mektedir: “DOĞMAMIŞ VE ÖL-

MEYEN/ GELMEMİŞ VE GİT-

MEYEN.”



67

 Umran • Şubat 2017

  “O AN”I HATIRLATTIĞI İÇİN, BERGER 

Cihan AKTAŞ

J ohn Berger (1926), bakış ve 
“görme biçimleri” denildiğinde 

atıfta bulunmadan geçilmeyen bir 
yazar. Daha doğrusu zamanla ya-
zara dönüşen ressam; anlatma is-
teğine tuvaller yetersiz geldi. Ro-
manlar, şiirler ve ufarak değiniler 
de yazdı ama en çok yeryüzü sat-
hında farklı kültürler düzeyinde 
görme biçimlerini ve bakışı irdele-
diği metinleriyle yer buldu benim 
kütüphanemde. 

Şimdi masamın üzerinde duran 
kitapları içinde en eskileri 1980’le-
rin başlarında basılmış. Ülkemizde 
tanınırlığını neye borçlu olduğunu 
düşünüyorum bir süredir. Sanırım 
bizim estetik alanındaki görüşleri-
mizi ifadede baş gösteren yoksul-
laşmanın sebep olduğu bir arayı-
şa karşılık gelen cümleler yakala-
nıyordu metinlerinde. Klasik res-
mi, fotoğrafı, sinemayı nasıl bilir-
dik? Resmi öğretinin mutlak bilgi 
gibi vazettiği tanım ve tarifleri sor-
gulayan yazar dünyamıza bir giri-
yor ve yerleşiyordu. Reklamın, Rö-
nesans sonrası Avrupa görsel sana-
tının can çekişmesi olduğunu dü-
şünmeye hazırdık. Ancak Berger 
bunu Görme Biçimleri’nde (s.139) 
net bir dille ifade etmişti, değil mi? 
Yedinci Adam’da İsveçli fotoğrafçı 
John Mohr ile birlikte, piyasa sis-
teminin işgücü talebinin yerlerin-
den yurtlarından kopardığı göç-

men işçilerin sürdürdükleri haya-
tı ve iş ortamlarını sarsıcı bir dil-
le gözler önüne serdi… Aydınlan-
macı ve oryantalist olmadığı hissi 
uyandırıyordu.

Bakış Meseleleri

O Ana Adanmış’ı 1986’da oku-
muş ve altını çizmişim “Boğaz’da” 
başlıklı yazısında yer alan, otuz 
beş yaşlarında “Anadolu’nun uzak 
yerlerinden geldiği” izlenimini 
uyandıran bir kadının, tedbirle 
tuttuğu kocasının elini tasvir eden 
şu satırların: “Topraktan asma fi-
danın çıkması gibi gelişmiş eller 
–örneğin İspanyol köylüsünün el-
leri- değil bunlar; tersine, yeryü-
zünü kat etmiş göçebe elleri.” (s. 
186) “Fasanella ve Bir Kentin Du-
yumu” başlıklı yazının da 33. say-
fada yer alan şu satırlarının altı-
nı çizmişim: “Aile mutfağını topu 
topu sokaktan alınmış bir dolaba 
indirgeyen nedir?” 

İçtenliğiyle sevildi, evlere gir-
di, yoksulların sofralarına oturdu, 
dünyanın dört bir tarafında. Bakı-
şımızı belirlemeye çalışan imgeleri 
sorguladı, merkezi perspektif ba-
kışının estetiğe ve siyasete tahak-
kümüne meşruiyet kazandıran ka-
bullerin aşınmasında payı büyük. 

Kapitalizme dönük sorgulama-
ma dayanak teşkil eden ifadeleri-

ne başka yazarlarda da rastladım 
şüphesiz. Benim kuşağım sinema 
üzerine sorularına aradığı cevap-
lar için kaynak kıtlığı nedeniyle 
tereddütlere düşmüş bir kuşaktır. 
İslâmi kaynaklar alanına yoğunlaş-
mıştı okumalarımız. Fotoğraf, si-
nema, bakış üzerine düşünmek ve 
yazmak “dava”yla pek ilişkili gö-
rülmezdi. Albümlerini yakmış bir 
kuşak, sözünü ettiğim. Sinema 
kuşkulu bir sanat sayılıyordu za-
ten; modernizmin en zorlu silahı 
olarak da tarif edildiği olurdu. İran 
sinemasını bütün bu tecrübeler se-
bebiyle merakla incelemiştim. Kal-
dı ki tasvir ve bakış konusundaki 
sorulara kayıtsız kalamayacağımız 
açık görünüyordu bana.

“Bakış” kuşkusuz ayrıca her 
açıdan irdelediğimiz sürekli bir 
mesele. Kime, nasıl bakmalı, ne 
zaman kaçırmalı bakışları… “Ba-
tılı göz açık ve tetiktedir” diye 
anlatmıştı Camilla Paglia, Cin-
sel Kimlikler: Nefertiti’den Emily 
Dickinson’a Sanat ve Dekadans’ta, 
tek gözlü Nefertiti büstü üstün-
den. ... “Nesneleri donmuş bir çer-
çeve içine kıstırmıştır. (…) Ger-
gin, hareketsiz ve kırpılmış Nefer-
titi camın ardındaki Batılı egodur.” 
(s. 76) Müslümanca bakışı nasıl ta-
rif etmeli öyleyse? Resim nasıl ya-
pılır, portre fıkhen nasıl anlaşılır, 
boydan fotoğraf çektirilir mi? 

Berger’e atıf, Barthes’e hatta 
Foucault’a atıf gibi değildi, somut 
hayatın sahneleri ve sesleri bağla-
mında aranan karşılığa yakın düş-
mek anlamına geliyordu. Kesin 
yargılar değil de anlama çabası çı-
kıyordu öne. Bazen birkaç cümle 
bütünden kopartılarak dolaşıma 
sokuluyordu; tesettürlü kadınların 
da erkekler kadar paylaşmayı sev-
diği şu cümleler mesela: “Erkek-
ler davrandıkları gibi, kadınlar-
sa göründükleri gibidirler. Erkek-
ler kadınları seyrederler. Kadınlar-
sa seyredilişlerini seyrederler. (…) 

“O AN”I HATIRLATTIĞI İÇİN, 
BERGER…
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak sanatın tanım ve işlevleri değişirken 
John Berger bakış, resim ve mesafe konularında aydınlanmacı 
dogmatizmden farklı gelen yorumlarıyla okuma gündemimize yerleşti. 
Özgün sanat yapıtlarını çevreleyen, aslında onların satış değerlerine 
bağlı olan yalancı dinsellik havasından söz etti “Görme Biçimleri”nde.
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Kadının içindeki gözlemci erkek, 
gözlenense kadındır. Böylece ka-
dın kendisini bir nesneye -özellik-
le görsel bir nesneye- seyirlik bir 
şeye dönüştürmüş olur.”

Fakat bu cümleler aynı za-
manda birçok anlamı basitçe hat-
ta kabaca bir şekilde içermek üze-
re dolaşıma sokuldu. Özellik-
le son cümleden hareketle kadı-
nın kendine kamusal varlığını ya-
saklaması gerektiğini savunan 
“İslâmcı”larla tartıştığım olmuştur. 
İkinci kez bakmamayı, rahatsız et-
meden bakmayı, teşhirden sakın-
mayı, mütevazı olmayı öğretiyor 
bize, fıtratımızda karşılığı olan va-
hiy tavsiyeleri ve buyrukları. 

Alıntıladığım cümlelerden ben 
de yararlandım, tesettür üzerine 
düşünürken, yazarken. Ancak üç 
paragraf önce, “kadın olarak doğ-
mak” üzerine yazdıkları ihmal 
edildiğinde layıkıyla anlaşılamaya-
cak tespitler bunlar. Şöyle: “Kadın 
olarak doğmak, erkeklerin mülki-
yetinde olan özel, çerçevelenmiş 
bir yerde doğmak demektir. Ka-
dınların toplumsal kişilikleri, böy-
lesine sınırlı, böylesine koşullan-
dırılmış bir yerde yaşayabilme us-
talıklarından dolayı gelişmiştir. Ne 
var ki bu kadının öz varlığının iki-
ye bölünmesi pahasına olmuştur.”

Teknolojik gelişmelere bağ-
lı olarak sanatın tanım ve işlevle-
ri değişirken John Berger bakış, re-
sim ve mesafe konularında aydın-
lanmacı dogmatizmden farklı ge-
len yorumlarıyla okuma gündemi-
mize yerleşti. Özgün sanat yapıtla-
rını çevreleyen, aslında onların sa-
tış değerlerine bağlı olan yalancı 
dinsellik havasından söz etti Gör-
me Biçimleri’nde. Bu hava fotoğ-
raf makinasının resimleri yeniden 
canlandırabilir kılmasından son-
ra tabloların yitirdiği şeyin yerini 
almıştı. Fotoğraf makinesiyle bir-
likte özgün sanat yapıtlarının biri-
cikliğine özgü kabullerin yeni bir 

mahiyet kazandığını Benjamin de 
Pasajlar’da dile getirmişti. Kopya 
yoluyla orijinal, kendi ortaya ko-
nulduğu zaman ve mekânın dışın-
daki zaman ve mekânlara da ulaş-
manın yolunu bulacak. Biricikli-
ğiyle bir bakıma üretildiği zama-
na ve mekâna hapsedilen orijinal 
eser, kopyası yoluyla yeni kişilik-
ler kazandığı yeni zamanların yo-
rumuyla da anlaşılacak.” Her yo-
rumla eser bir kez daha oluşmak-
tadır aslında ve bu, insan ilişkileri-
ne de uyarlanabilen bir zenginleş-
medir. 

Sanat Eleştirisi, Benzerlikler ve 
Biçimler

Benjamin, Pavel Floranski, Ga-
raudy de benzer konularda yaz-
dılar. Ancak Berger sanat eleşti-
risi alanında mesela Garaudy’ye 
göre daha yaygın bir tanınırlığa sa-
hip oldu. Gerçi Garaudy’nin sanat 
eleştirisi alanındaki eserleri, Ge-
leceği Haber Veren Altmış Eser ve 
Hayatını Oynamak hala Türkçe-
ye kazandırılmış değil. Kıyısız Bir 
Gerçekçilik Üzerine’nin bir bölü-
mü sanırım, Picasso Saint-John 
Perse Kafka başlığıyla yayımlan-
dı. Apollinaire şiiri, ulaşılmak iste-
nen sanata ilişkin mücadeleyi şöy-
le tasvir ediyordu: “…sonsuzun ve 
geleceğin sınır boylarında sürekli 
savaşan bizler…” 

Sanat eleştirileriyle Garaudy, 
Aristo’nun “mimesis” gerçekçili-
ğine karşı büyük bir savaş verdi-
ğini belirtir. Yüzyılımızda Yalnız 
Yolculuğum’da geçen “Çünkü bu 
gerçekçilik, doğacak bir istikba-
lin ve her zaman oluşum halinde-
ki bir dünyanın sanatlarla müjde-
lenmesinin aleyhine olarak, çok-
tan hazır bir dünyanın “taklidi” ile 
bozulup soysuzlaşmıştı” şeklinde-
ki cümleyi Berger de yazmış olabi-
lirdi. İki düşünür de Picasso üze-
rine yazdı. 

Garaudy’nin hidayeti, 
Türkiye’de sol kesimlerin onun-
la ilgili bir sessizliğe bürünme-
sine yol açtığı için de, Berger sa-
nat eleştirisi alanında öne çıkan 
bir başvuru kaynağı. Berger’in ön-
cüsü herhalde özellikle Cezanne; 
Mearly Ponty’nin, İvan Agueli’nin, 
Garaudy’nin de öyle. Bununla bir-
likte Berger, arayışını sonuna ka-
dar götürmediği izlenimi veriyor. 
Oysa O Ana Adanmış (1986) olsun 
Görme Biçimleri olsun, Kartezyen 
felsefeye çok ciddi eleştiriler içe-
riyordu. Doğa içeridedir” demiş-
ti ya Cezanne… Bir yüz yıl son-
ra gelecek kübizme yol açan yeni 
izlenimci resim, İbni Heysem’in 
(adı önce “Perspectiva” olan) 
Optik’indeki ışık teorilerini bel-
ki de Albert Dürer’in keşfi yoluy-
la öğrendi. Müslümanların görme 
teorisinde resimler değil, minicik 
görsel imgelerden oluşan bir mo-
zaiği nokta nokta göze ileten gör-
me ışınları söz konusuydu. Göz 
bütünsel imgeleri göremez, nokta-
sal optik biçimlerin görsel cazibe-
siyle resimlere hammadde sağlaya-
bilirdi ancak. 

Bir anı sonsuzca canlı kılacak 
nedir? Ölümden kurtararak ebe-
dileştirmeyi sağlayan nedir haki-
katen? Bütünsel imgeleri göreme-
yen göz ayrıcalıklı anları fark et-
mek için kendini nasıl hazırlaya-
cak? Kapitalizmin yerleştirdiği tü-
ketici kültüre karşı eleştirel mesa-
feyi korumanın altını çizer Berger 
metinleri. Cezanne’dan aktardığı 
cümlelerin sanat felsefesi açısın-
dan önemi açık: “Dünyanın yaşa-
mından bir an geçer. O anı gerçek-
liğiyle yakalayıp resme geçirmek, 
bunu yaparken her şeyi unutmak! 
O anı yaşamak, duyarlı bir levha 
olmak… zamanımızdan önce olan 
her şeyi unutarak gördüklerimizin 
imgesini yansıtmak…” (Görme Bi-
çimleri, s. 31) Kuşku yok, merke-
zi perspektifin resim sanatı üze-



69

 Umran • Şubat 2017

  “O AN”I HATIRLATTIĞI İÇİN, BERGER 

rindeki egemenliğinin eleştirisiy-
le başlamalıydı Görme Biçimleri. 
Bu kitabı çok önemsedik, çünkü 
Batı resminin görme açısını, mer-
kezi perspektifi eleştirerek başlar-
ken başka bir ihtimalin, bize ait 
görme açısının farkındalığını his-
settiriyordu. 

Berger’de de işaretlerini bula-
bileceğimiz sanat görüşüdür bu: 
Tekrarla gelişebilse de sanat tak-
litle kendini açmaz. Belki sekü-
ler bir ilahiyat hesabına yorumla-
nacak cümlelerde biz kendi aradı-
ğımızı doğrulayan işaretler keşfet-
meyi yeğledik.

Sorgulama ve Değiştirme İsteği

Dünyada bir sürü imge ve olgu 
bazen azalarak bazen çoğalarak, 
bazen eksilip artarak dolaşmayı 
sürdürürken hep aynı şeyi söyle-
meye çalışıyor: Kandığımızı san-
mayalım, izini yitirdiğimiz suyu 
aramaktayız hâlâ; kendimizi ve hiç 
kimseyi kandırmayalım. Sosyalist 
aydınların Sovyetler Birliği üzerin-
den sürdürdükleri tartışmalar ge-
riye kurtarılmış bölgelerin ikamet 
ve tekfir haklarını da bıraktı; Do-
ris Lessing’in Altın Defter’inde bu 
sürecin Marksist aydınları nasıl et-
kilediğini gösteren ilginç tasvirler 
var. “Hain”, “revizyonist”, “işbir-
likçi” diye suçlanmak çok kolay-
dır; dışlanmamak için sessizlik du-
varları oluşturmak da öyle. Berger 
uzun zamandan beri köyde yaşasa 
da teneffüs ettiği iklim II. Dünya 
Savaşı sonrasında oluşmuş o tar-
tışmalardan bağımsız değildi. 

The White Bird’de hazan son-
rasını yaşadığımızı öne sürdü. Es-
tetik dünyayı kurtarabilir mi? 
“Umut ilkesi ve kötülük hakkın-
da konuşmadan estetik üzerine bir 
şey söylemek olanaksız.”

Kesinlikle ukala değil dili, an-
cak arayış zemininde buluyor 
mevcudiyeti. Maraş katliamına de-
ğinirken bilgece bir yaklaşımla bu 

katliamı “CIA desteğindeki faşist-
ler tarafından planlandığına” işa-
retle yetinmiyor; tersine bunu bil-
menin fazla bir şey bilmek anla-
mına gelmediğini belirtiyor. Eric 
Hobsbawm’ın sözüne atıfta bu-
lunuyor: “Sol kanat aydınları te-
rörizmi suçlamakta geciktiler. Bu 
yüzden de sol terör sağ kanat po-
lis devletini kurmak isteyenlerin 
işine geldi. “ (s. 188) Hem Gas-
san Kanafani’yle tanışıyordu, on-
dan alıntılar da yaptı. (“Gassan”, 
Türkçe kitapta “Hasan” olarak yer 
almış). Aramızda kaç kişi tanır ki 
Kanafani’yi? Okurken seçtiği pa-
ragrafta Filistin’e desteğinin teces-
süm ettiğini düşünürüz. (O Ana 
Adanmış, s. 117) Metin ilerlerken 
“vahye” yüklediği anlam ürper-
ticidir: “Gördüğümüz şeyin bizi 
aşması…” Abidin Dino’nun ölü-
mü üzerine yazısında onun İbni 
Arabi’den aktardığı cümleyi hatır-
lıyor. (Fotokopiler, s.87-89) 

“Boğaz’da” yazısında geçen şu 
cümlelerin de altını çizmişim za-
manında: “İstanbul’daki tembel-
likten hastalanmış, şekerlemeler-
den şişmanlamış zengin burju-
va kadınların yüzleri, hayatım-
da gördüğüm en acımasız yüzler 
arasında.” Bu bölümü yazdığında, 
1979’du tarih. Açıkçası söyleşile-
rinden birinde Türkiye atıfları için 
ikide bir Yunus’a dönmesi, mah-
cup bir “söz hakkı” endişesi izleni-
mi uyandırmıştı bende. Yunus ille 
de orada anılması gerektiği için 
değil de iç rahatlığıyla dönülebi-
lir isim halinde dolaşıyordu söyle-
şi boyunca. “Bizimle ilgili” ahkâm 
kesmek istemediği için, güvenilir 
Yunus mısralarına başvurmak is-
termiş gibiydi… 

Andrew Marr’a göre yer-
yüzünün en teorik olmayan 
Marksist’iydi. Yoksa bunun ter-
si mi doğruydu? Ne de olsa Marr 
onun The White Bird’te yer alan şu 
cümlelerini bir Marksist’e göre “il-

ginç bir aşkınlığa sahip” olarak ni-
teliyor: “(…) kötülüğün azgınlaştı-
ğı bir ıstırap dünyasında, olan bi-
tenin varoluşumuzu doğrulamadı-
ğı bir dünyada, direnilmesi gere-
ken bir dünyada. Estetik anın ümit 
vaat ettiği durum bu. Bir kristalin 
veya bir güzelliğin yalnız olma-
dığımız anlamına geldiğini; yaşa-
nan tek bir yaşamın bizi inanma-
ya sevk edeceğinden daha derin şe-
kilde varoluşun içinde olduğumu-
zu bu durumda anlıyoruz… Bir an 
için, insan algısının enerjisi yara-
tılışın enerjisinden ayrılmaz hale 
geliyor.” 

Hep sorguladı ve değiştirmek 
istedi. Dünyayı anlamaya çalış-
tı. Bununla birlikte Marksizm’in 
yeni bir tarihi determinizmin ica-
dı olarak yorumlanmasını net 
bir dille eleştirdiği söylenemez. 
Garaudy’nin “Bir varlık felsefesin-
den bir eylem felsefesine geçiş” 
olarak adlandırdığı esasın eleştiri-
lerine yakın düşse de net bir dille 
tanımlamadı. Ciltler dolusu yazdı-
ğı halde arayışını ve eleştirisini ye-
terince tarif etme fırsatını bulama-
dığı izlenimini uyandırıyor metin-
leri. Şu muazzam Cezanne cümle-
si üzerine düşünmemizi sağlamış-
tı oysa: “Dünyanın yaşamından bir 
an geçer.” Varlığımızı sızlatan bel-
ki de eksikliğini duyduğumuz tek 
cümle, biricik sahne veya sadece 
bir an. 

Yalnızca bir an, ancak o an; 
dünyayı ve hayatı doğru okuma-
nın anı. Müslüman olarak da bakı-
şımızı yeniden öğrenmenin ve ta-
rifin kaçırılmaması gereken sıra-
sı… Çoğu kez bütün çabamız sa-
dece o öngörülemez özel an için 
hazırlanmaktan ibaret; Berger’in 
bu bağlamda bakış açımıza sağla-
dığı katkı değerli. Hiçbir zaman 
ulaşamıyoruz hakikate o anın yok-
luğunda, sadece görece olarak ya-
kın düşüyoruz. 
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çocuğa kavuşur, bir sürekli flena-
ur değildir, ama şehirleri tam an-
lamıyla flenaur gibi gezer, dolaşır. 

Polis babasının Ankara’ya ta-
yini çıkmasından dolayı taşrayı, 
gezmeyi bilir, erkenden öğren-
miştir; coğrafyanın insana yapabi-
leceklerinin farkındadır, sağlam-
dır, dayanıklıdır... Hem coğrafya-
ya hem insanın yapıp edebilecek-
lerine karşı bünyesi, zihni, kalbi 
direnç kazanmıştır. 

Düşünce hayatı Hareket eko-
lüne yaslanır, Hareket’in erken 
dönem kimliğini, yayınlarını, fik-
riyatını sürdürmek ister. Hat-
ta 1939 yılı Hareket’ini daha çok 
önemser. Türkiye ile birlikte Ha-
reket de dejenere olmuştur. Top-
çu, “başlatmaya çalıştığımız fikir 
çığırı çığırtkanların eline geçti” 
diye yazar. Topçu’yla yazışmala-
rı vardır, Topçu’nun fikirlerinden 
beslendiği gibi hayata bakış açı-
sından onun izinden gider. 

Cemaat Bağnazlığından Uzak

 Aşırı uçlarla ilişkisi sınırlıdır, 
marjinal yönelimlerden kaçınır, 
siyasete hele İslâmi siyasete yöne-
limi yoktur, Anadolucu fikriyatın 
çok daha tutarlı, çok daha toprağa 
ve hayata basan yönlerine yasla-
nır. İslâmcı eğilimleri takip eder, 
klasik muhafazakâr değildir, mil-
liyetçiliği Anadolucuların tezleri-
nin ötesine geçmez... Nümayiş, 
gösteriş, ün, nam ahlak kaygı-

D üşünce, edebiyat, fikir hayatı, 
akademik faaliyetler bir eko-

le, köklere, devamlılığa dayanır. 
Hoca-talebe ilişkisi kadim med-
rese geleneğiyle birlikte ilim ha-
yatımızın devamlılığının nedeni-
dir. Modern zamanlarda, Osman-
lı gören ulemâ-aydın taifede kıs-
men bu köklü ilişki biçimi yaşa-
dı. Fakat artık yavaş yavaş orta-
dan kalkıyor. 

Orhan Okay, hocadan el alıp 
talebelerine aktaran bu toprakla-
rın ilim geleneğinin son halkala-
rından biriydi. Talebeydi, hoca 
oldu, el aldı, el verdi, bir duyar-
lığı, anlayışı temsil etti. Orhan 
Okay’ın dünyadan ayrılması, bir 
dönemin sona erdiğini resmeder. 

Akademide Mehmet 
Kaplan’ın, düşüncede Nurettin 
Topçu’nun, maneviyatta Abdü-
laziz Bekkine’nin talebesi, müri-
didir. Fuat Köprülü’den Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a, Tanpınar’dan 
Mehmet Kaplan’a gelen silsilenin 
ucudur. Kendi talebeleri bu de-
vamlılığı sağlayamadı, kimisi si-
yaseti seçti. 

Esasında Fuat Köprülü’ye aka-
demik olarak bağlansa da pirleri 
Yahya Kemal’dir... Toprağa, tari-
he, edebiyata, insana ve düşünce-
ye bakışlarında Yahya Kemal ne-
fesi vardır. 

Topçu ve Tanpınar’ın Yolunda

Mehmet Kaplan onu Erzurum 
üniversitesine alarak ilim hayatı-

nı başlatsa da aslında ilim anlayı-
şı, edebiyattaki derinliği, mesele-
lere vukufiyeti ve eserleri itibariy-
le Tanpınar’a daha yakındır, Kap-
lan sapmadır. 

Tanpınar’ın hülyasını da rü-
yasını da bilir, anlatır, müstakil 
bir kitap yazar, Kaplan ile yal-
nız mektuplarıyla irtibatlıdır. Fik-
ren, ruhen Tanpınar’a, cismen 
Kaplan’a yakındır! Kaplan’ın şiir 
ve hikâye tahlillerindeki yüzey-
sel bakış onda bulunmaz. Felse-
fe okuduğundan olacak edebiya-
ta bütüncül bakar, fikir hayatımı-
zın, ideolojilerin tezlerini atlama-
dan esere yaklaşır. 

Ahmet Mithat Efendi mo-
nografisi Tanzimat’ı anlamada 
da önemli bir kaynaktır. Mithat 
Efendi incelemesi Tanpınar’ın 19. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ni çok 
iyi okuduğunu gösterir. Oradaki 
yaklaşımlar, Mithat Efendi örne-
ğinde anlatılır bir bakıma. Orhan 
Okay hocası Mehmet Kaplan’ın 
önünde Tanpınar’ın gerisindedir. 

Gezmeyi sever, çevresine karşı 
dikkati vardır, gezmeyi medeniyet 
değerlerini görmek, içselleştir-
mek için önemser. Bu bakımdan 
yine Tanpınar’ın yolundan giden-
lerdendir. Beş Şehir gibi bir kitap 
yazmasa da etkilendiği Paris’i, do-
ğup büyüdüğü Balat’ı, medeniyet 
iklimini soluduğu İstanbul’u kale-
me alır. Tanpınar gibi Paris’in bü-
yüsünden etkilenir. Hocasının yo-
lundan gitmez ama evlenir, çoluk 

Geleneğin İzinde Bir İstanbullu:

Orhan Okay

 Ercan YILDIRIM

Orhan Hoca, bir dönemin, Osmanlı gören kuşaktan ders alan 
kuşağı bilip tanımıştı, onun da hayattan çekilmesiyle sahiden bir 
hassasiyet, nezaket, dirayet fikir hayatımızdan, ufkumuzdan çekildi.
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sının gerisinde kalanlardandır. 
İdealizmi Anadolu realizminden 
İstanbullu köklerinden beslenir, 
ütopyalarla değil kadim ilim gele-
neğinin verdiği dinçliğe oturur. 

Cemaat ve cemiyet adamları-
na has grup içi fetişizmi yoktur. 
Övgü ve sövgüye yatkın edebi-
yat aleminin dışında, sakinliği ve 
kibarlığıyla bir ahlak abidesidir; 
“tembel öğrenciniz mektup yaza-
mıyor” diyecek kadar kendisiyle 
barışıktır; akademik hayatın çel-
melerinde adı geçmez, haksızlığa 
hiç tahammül edemez; yukarıdan 
baskı geldi diye “layık olmayan”ı 
üniversiteye almaz, direnir, resti 
çeker, ilmin namusunu kirletmez. 
Liyakat vurgusu hayatının gene-
line teşmil edilmiştir, düşüncede 
de, edebiyatta da hakkı olanı öne 
çıkarır. 

Cemaat bağnazlığı olmadığı 
için serbest düşünceyi işletebilir. 
O yüzden Türkiye’deki her kesi-
min saygı gösterdiği, sözünü din-
lediği, otorite kabilinden bir ko-
numu da vardır. Hareket ekolün-
den olmasına rağmen Necip Fazıl 
monografisi kaleme alır, hak bilir-
dir, öteki Hareketçiler gibi Üstad’ı 
yerden yere vurmak, ezmek, ah-
laksız damgası yapıştırmak için 
çaba sarfetmez. 

Geleneğin İzinde

Necip Fazıl’ın asabi halini de, 
öfkesini de, şık olmak için göster-
diği gayreti de yazar... düşünür 
ve öncü vasfını da... Üstad’ın ilim 
adamı değil tam manasıyla düşü-
nür olduğunu çok net ifade ede-
bilecek özgüvene sahiptir. Çünkü 
taşralı değildir; 1950 sonrası taş-
radan şehre gelip hayatla, düşün-
ceyle, kamuyla karşılaşıp şaşkın-
lık yaşayanlardan olmadı. Doğuş-
tan İstanbulludur. Necip Fazıl’la 
ünsiyeti biraz da asalete bağlılık-
larındandır. Üç kuşak İstanbullu 
bir ailenin çocuğudur, asalet, ne-

zaket ve zarafet İstanbulluluktan 
kaynaklanır. 

Herkesin taşradan İstanbul’a 
geldiği, kariyer için basamaklarla 
birlikte insanı, değerleri çiğnediği 
bir dönemde taşraya gitti. 

İstanbul’dan Artvin’e, 
Merzifon’a, Diyarbakır’a ge-
çip öğretmenlik yaptı, bir ömür 
Erzurum’da kaldıktan sonra 
Sakarya’ya geldi, İstanbul’da doğ-
du, İstanbul’da öldü... Ruhunda 
akademisyenlik vardır, kısa bir 
süre öğretmenlik yapar ama on-
ların konuşmalarından, tavırla-
rından haz almaz, onlarla irtibat 
kuramaz, kaçmak ister... sık sık 

yeise düşer, isyan edeceği esnada 
Mehmet Kaplan arar, Erzurum bir 
kurtuluştur onun için. Şartlara 
intibak etmeyi bilir, “ben herhal-
de dağ başında evliya olabilirim, 
şehir içinde değil” diyecek kadar 
çok yönlüdür. 

Osmanlı ile Cumhuriyet ara-
sında geçiş yapan kuşaktan Ne-
cip Fazıl ve Nurettin Topçu’nun 
takipçileri ötekilere nazaran daha 
çoktur. 

Orhan Okay, Topçu’nun ta-
lebesi olmasına rağmen Necip 
Fazıl’ı da bilir, Akif’i de... Cum-
huriyet aydınının, ilim adamının 
etkilendiği isimlerin başında gel-
mesine rağmen Akif üstüne erken 
dönemde yazan çok bulunmaz. 

Topçu, Akif’i tekrar matbuatın 
gündemine oturtmuştu. Orhan 
Okay, Necip Fazıl ve Mehmet 
Akif ile ilgili müstakil kitaplar 
yazarken, Topçu’yla olan mek-
tuplarını yayımlar. Tam manasıy-
la bir monografi-biyografi yazarı 
mıdır, hayır, bunu söylemek zor. 
Fakat portre yazmayı sever, Silik 
Fotoğraflar’da kendisini fikren 
meydana getiren isimleri kaleme 
alır... 

Vefalıdır, etkilendiği, el aldığı, 
düşüncesini zenginleştiren isimle-
ri anmaktan geri durmaz, komp-
leksi yoktur, geleneksel hoca-
talebe ilişkisini sürdürmekte beis 
görmez. Tahirül Mevlevi, Celal 
Hoca, Ali Nihat Tarlan, Kaya Bil-
gegil, Süheyl Ünver, Tahir Olgun 
ilgi alanındadır. Portrelerinde yal-
nızca tanışıklığını, biyografilerin-
den parçaları değil aynı zamanda 
düşünce ve edebiyattaki yerlerini 
de anlatır; fikir hayatımızın kısa 
bir özetini bu anlatılara bakanlar 
rahatlıkla görebilir. 

Beşir Fuad biyografisi ilkler-
den biri oldu. Orhan Okay büyük 
bir titizlikle Beşir Fuad’ın trajedi-
sini ortaya koydu, Türk düşünce 
hayatına onu yerleştirdi. Tezi aynı 
zamanda sağlam bir akademik 
usul sahibi olmasını da sağladı. 
Beşir Fuad ile başladığı ilim ha-
yatını Paris kitabıyla sona erdirdi. 
Taşra, İstanbul, Osmanlı, Cum-
huriyet, Paris, aydın kavramla-
rı bile Orhan Okay’ın biyografi-
si üzerinden Türk aydınını, mo-
dernleşme maceramızı anlamaya, 
anlatmaya yeter de artar bile. 

Orhan Hoca, bir dönemin, 
Osmanlı gören kuşaktan ders 
alan kuşağı bilip tanımıştı, onun 
da hayattan çekilmesiyle sahiden 
bir hassasiyet, nezaket, dirayet fi-
kir hayatımızdan, ufkumuzdan 
çekildi.

Orhan Okay, Necip Fazıl ve 
Mehmet Akif ile ilgili müs-
takil kitaplar yazarken, 
Topçu’yla olan mektupları-
nı yayımlar. Tam manasıy-
la bir monografi-biyografi 
yazarı mıdır, hayır, bunu 
söylemek zor. Fakat port-
re yazmayı sever, Silik 
Fotoğraflar’da kendisi-
ni fikren meydana getiren 
isimleri kaleme alır...
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başka biçimde yöntemleri yaşamı 
savunuyorlar bazıları da başka 
mahallelerde. Her şeye karşın be-
nim için onlar sevgili Müslüman-
larım ve rengârenk olmuş bir çi-
çeğin yaprakları gibi. Bazı renk-
ler solmuş ama her şeyin aslına 
rücu etmesini umarak tekrar ren-
gine kavuşması için ümit besle-
diklerim.

Tarihe Tanıklık Etmek

Eylem kararını aldığımız o 
günlerde Hamza (Türkmen) abi-
nin “ bu yasak hemen kalkmaz 
ona göre kararınızı vermelisiniz, 
tarihe tanıklık ediyorsunuz, gü-
zel bir örneklik vermeye çalışa-
bilirsiniz ama bedelleri olacaktır” 
demişti. Fevzipaşa üzerinde kü-
çük bir salondaki bu sözleri anla-
mıştım hayale kapılmadan, Tarık 
bin Ziyad gibi gemileri yakmak-
la dönmek arasında bir karar ver-
mem gerektiğini omuzlarımda 
tastamam hissetmiştim. Eylemler 
devam ederken yaşadığımız bir-
çok şey oluyordu. Her şey yeni 
idi bizim için. Günlük tutuyor-
dum aslında daha çok hıncımı al-
madığım için. Dağınık cümleler, 
bolca kızgınlık. Kadınlar kırılma-
larıyla doğru orantılı yükseltirler 

Ü zerinden yirmi yıl geçmiş bir 
darbenin izlerine bakıp bir 

panorama çıkartmak özellikle 
15 Temmuz Darbe girişimini ya-
şadıktan sonra oldukça zor. Ni-
hayetinde acılarımızı sürekli kü-
çültme refleksimiz ve her yeni 
yaşadığımız anın daha da kötü-
sünü bize yaşatmış olması geç-
miş üzerindeki zaman sisini daha 
da koyulaştırıyor. O sisleri arala-
yıp soğukkanlı bir biçimde bak-
mayı deneyeceğim bu yazıda ki-
şisel tecrübelerim üzerinden o 
döneme hızlıca gidip gelmeyi de-
neyeceğim. İşin doğrusu yavaş-
latılmış detaylara inilmiş bir ba-
kışı artık kaldırmaya çok da gü-
cüm- gönlüm yok.

28 Şubat kişisel olarak yaşa-
mımı ezip geçmişliği ötesinde 
benim yayınlanmış üç kitap ya-
zarı olarak ayağa kalkmamın adı 
aslında. 1997 yılında üniversi-
te son sınıf öğrencisi iken biraz 
sonra mezun olup meslek sahibi 
olacakken birden diplomamı bile 
alamama ile karşı karşıya bırak-
tı. Yasaklar ve dolayısıyla başör-
tüsünden asla vazgeçmeme kara-
rım doğal olarak mücadelenin ve 
eylem meydanlarının müdavimi, 
bazen ana aktörlerinden biri ol-
maya itmişti. 

Yaşamımız boyu verdikleri 
bir örnekle, yaptıkları bir tespit-
le aklımızın duvarına asılı kalmış 
isimler vardır. Sanırım benim du-
varım epey kalabalık. O dönem 
hakkı teslim edilmesi gereken 
birçok insan var. Daha önce bas-
kı süreçlerini yaşamış etkin ka-
naat önderleri bir önceki başör-
tüsü yasağını yaşamış başörtülü 
dostlarımızın tecrübeleri aslında 
kararlarımızın şekillenmesinde 
elbette pay sahibiler. Bu o dönem 
zalimce dillendirilen “yönlendi-
rilme” ithamları derecesinde de-
ğildi ancak gönlümüzün akış yö-
nüyle zaten denk düşen bu kişi-
lerin aynı yöndeki destekleri ka-
rarlarımızı kavi kılmıştır. Bunu 
o günde hakkı tavsiye ve zulme 
karşı beraber mücadele olarak 
okumuştum bugün farklı konu-
larda değişen olgunlaşan duygu-
larım yanı sıra bu noktaya hâlâ 
aynı şekilde bakıyorum ve bu ki-
şiler dua ediyorum. Hayra vesile 
olan o hayrı yapmış gibidir diye 
inanıyorum ve okuduğumuz ki-
tapları yazanlardan çay sohbetle-
rinde zihnimizi aydınlatan Müs-
lüman öncüleri hayırla anıyo-
rum. Bugün aklımdan geçen bir-
çok isim bambaşka yerlerde belki 

Gülşen ÖZER

İkna Odaları’nı 
Nasıl Yazdım?
Yirminci yılında, yaşadığımız tecrübeyi değerlendirmek bizler için değil 
belki ama yeni nesil için önemli. Bu süreci paylaştığım genç kuşaktan 
aldığım bazı sorular yaşamak ve dinlemek arasındaki farkı her defasında 
bir kez daha pekiştirdi. 15 Temmuz’a şahitlik etmiş olmaları belki artık 
anlamalarını kolaylaştıracak ama kısa bir süre sonra bu dehşet anları 
dahi zamana yenilecek ve acılar azaldıkça hafızamızda zayıflayacak.  



73

 Umran • Şubat 2017

  İKNA ODALARI'NI NASIL YAZDIM? 

seslerini. O günlerde bolca kırılı-
yorduk, başta çekinmiş olsak da 
gün gün gürleşiyordu seslerimiz.

Yağmurlu bir gün eylem son-
rası eve dönerken kızlı erkek-
li bir grup bir yandan süreci de-
ğerlendiriyorduk, bir yandan da 
ne yapılabileceği hakkında ko-
nuşuyorduk. Bir arkadaş ‘aslın-
da bunları yazmak lazım’ dedi. 
Gün gün olanları anlatmak… 
Kısa bir süre sonra onun aslın-
da bir kronolojiden bahsettiği-
ni anlamıştım ama o anda tam-
da yazdığım günlükleri düzen-
leyip olayın içinden hissiyatımı-
zı yansıtan metinleri yayınlamak 
ışık gibi geçti zihnimden. Niha-
yetinde ilk olarak her ay Haksöz 
dergisinde yayınlanan günlükle-
rim daha sonra Direniş Güncesi 
olarak Ekin Yayınları’ndan basıl-
dı. Kitapta Ayşegül Çetin müstear 
adını kullandık. İsim benim seçi-
mim değildi ama zaten umurum-
da da değildi zira bu konuda ka-
rar vermem imkânsız olurdu. Be-
nim için bu konu sadece o dö-
nem yaşadığımız baskıyı anlatan 
bir durum. Zira hâlâ üniversitede 
kayıtlı bir öğrenciydim ve başör-
tü dışında yazdıklarımdan dolayı 
okuldan atılmak istemiyordum. 
O günlerde Nur Serter ekranlara 
çıkıp çıkardığımız öğrenci dergi-
sinde müstearlarla yazdığımız sa-
tırları ekranlara tutup korkunç 
birer bomba gibi dile getiriyordu. 
Günce öğrenciliğimin son kâbus 
yılının darbe hatırası olarak elle-
rimin arasında duruyor.

Okulumu yasağın son ba-
şörtülü mezunlarından biri ola-
rak bitirdim. O yılın mezunları-
nın tamamı gibi bende mezuni-
yetimi yapılan eylemlere borç-
lu idim. Mezun olmuştum hat-
ta eylemler esnasında milli eğiti-
me uğrayıp öğretmenlik için baş-
vuruda da bulunmuştum. O yı-
lın telaşı arasında atamamın ya-

pıldığını öğrendiğimde şaşkın-
dım. Hem de İstanbul da resmi 
olarak ikamet adresim olan ak-
rabalarıma çok yakın bir okula. 
Her şeyin daha da kötüleştiği o 
günlerde öğretmenlik yapabile-
ceğimi ummuyordum. Eylem-
leri nasıl yapacağımızı bilenler-
de bu alanda nasıl davranılacağı 
konusunda fikir sahibi değillerdi 
ve dualarımızın önümüzde açtığı 
yollardan gitmek durumunday-
dık. Okula gidip başımdaki örtü-
yü kendim işaret edip bir yerde 
kendi kendimi ispiyon edip ben 
bu şekildeyim ve bu okula atan-
dım ne yapmalıyım demiştim. 
Yıllar sonra karşımdaki müdürün 
“hoca hanım, devlet atama yap-
mış, başlamanızı yapmak zorun-
dayız gerisine sonra bakarız” ifa-
desinin “sizi okul bahçesine bile 
almayız” diye gürleyen müdür 
tipleri arasında minnet ve dua ile 
anmama neden olacaktı. Aynı yıl 
memurluktan ihraç edilecektim 
ama aynı zamanda yıllar sonra 
o incecik bağ tekrar memuriyete 
dönmeme neden olacaktı.

Mezun olmuş, öğretmenlik-
ten atılmış, yüksek lisansı kazan-
mış ama oradan da atılmış bir lis-
teyle 2000 yılına erişmiştim. Bir 
şeyler yapmalıydı ama aynı du-
rumdaki arkadaşlarla kasetleri 

geri sarıp sarıp aynı şeyleri ko-
nuşuyor buluyorduk kendimizi. 
Yaramızı törpüleye törpüleye ka-
natıyorduk. Döngüyü kırıp çık-
mak lazımdı ama hayat durmu-
yordu yeni durumlar ve bunlara 
uyarlanma gerekiyordu ve acımız 
peşimizi bırakmıyor, sürekli ana-
liz olup yine gündeme oturuveri-
yordu. Toplanıp toplanıp, kitap-
lar okuyup tartışıyor bir hat aça-
bilir miyiz diye yokluyorduk ha-
yatı. Haksöz’e ara sıra denemeler 
yazıyordum ve okuma kültürüy-
le alakalı bir dosya konusu için 
Beyan Yayınları’nın sahibi Ali Ke-
mal Temizer ile röportaj yapılma-
sı gerektiği söylendiğinde hemen 
atıldım, zira hayatımda belki sa-
yılı kez görüştüğüm ama minnet 
ve saygıyla andığım bir kişidir.

Başkalarını Dinlemek

Cağaloğlu yokuşunda yayı-
nevinde yaptığımız söyleşi ha-
yatımız önemli bir kararına ne-
den olarak sonlanmıştı. Ali Ke-
mal bey o gün okuma konusu ile 
ilgili sohbetimiz noktalandığında 
konu doğal olarak yasak mesele-
sine gelmişti. O gün İkna Odala-
rı konusunda hiçbir çalışma ya-
pılmadığını, aslında çok önem-
li bir konu olduğunu söyledi. Bu 

İkna odalarına girenler çalışmaya başladığım günler-
de ya okula devam ediyor ya da evlerine dönmüşler-
di. Onları bulma hemcins olmam nedeniyle kolay ama 
baskıların artmış olması nedeniyle de zordu. Öğrenci 
evlerini ve kız yurtlarını gezdim uzun bir zaman. 
Okulu bırakan iki kişi dışında örneklemim okula 
devam edenlerdi. Onları dinlerken savaş alanından 
ayrıldıktan sonra kalan hikâyeyi dinliyor gibiydim. 
Bizimkinden biraz daha farklı olarak… Biz yekvücut 
ve kararlılıkla mücadele ediyor ve motivasyonumu-
zu da buradan alıyorduk oysa onlar için böyle bir 
atmosfer yoktu artık.
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lamadığım kadar ağlattı. Onları 
küçük kız kardeşler olarak daha 
savunmasız görmek ve belki bir 
şey yapamıyor olmak ağır geldi. 
Süreç içinde en fazla etkilendi-
ğim halimizin dokunduğu anlar 
bu görüşmelerdi. Her şeyi tek-
rarlanıyordu. Yazmak, dinlemek, 
konuşmak, yaşamak etrafımda 
yükselen dört duvar oluyor, için-
den çıkıp kurtulmam gereken 
ikna odasına dönüşüyordu.

Çalışmayı sürdürdüğüm gün-
lerde bir gün televizyonda Nur 
Serter’in konuşmasını gördüm, 

daha doğrusu evdekiler 
“koş koş ikna odalarını an-
latıyor” diye çağırmışlardı. 
Ekranın karşısında donup 
kaldım zira kızların anlattı-
ğı o perişanlık hikâyelerinin 
tam zıddı olarak karşılıklı 
çay içtik tarzı şeyler söylü-
yordu. Yaşadığım dehşet ça-
lışmamı hızlandırmaya ya-
radı. Yalan söylüyordu ve 
daha da kötüsü sebep oldu-
ğu hayatları kasten küçüm-
süyordu. O programda bir 
şeyin teyidi beni memnun 
etti, o da o güne dek varlı-
ğını kabul etmedikleri ikna 
odalarını uyguladıklarını 
kabul etmiş olası. Yıllar son-
ra yine aynı şekilde bir rö-
portajında kamera kayıtla-
rından bahsederek kızların 

anlattığı durumu doğruladı. Her 
iki beyanını da Rabbimin kendi-
sini gaflete düşürerek söylemesi 
olarak yorumladım.

İkna odalarıyla yatıp kalkı-
yordum ve neredeyse elime da-
vul alıp ikna odalarını çalışıyo-
rum diye dolandığım bir dönem-
di. Büyüklere de fikirlerini so-
ruyor, yaptığım röportajları na-
sıl şekillendirip kitaba dönüştü-
receğimi kurguluyordum sürekli. 
Adeta baktığım, bastığım her yer 
bu konu idi. Bir gün arkadaşlar 

konuda bir çalışma yapmasını 
birisine söylediğini hatta onunda 
birkaç röportajla işe başladığını 
ama ne yazık ki devam etmedi-
ğini söylediğinde konunun böyle 
bir kitap çalışması yapmam fik-
ri ile sonlanacağını tahmin etme-
miştim, belki de o da tahmin et-
memiştir, o anda oracıkta aklı-
na gelmiştir kim bilir. Eve döner-
ken omuzlarıma korkunç bir yük 
binmiş gibi hissettim. Kitabı yaz-
ma konusunda ne söz vermiştim 
ne de ret etmiştim daha doğrusu 
zihnimde ne yapabileceğim ko-
nusunda tam olarak bir şey 
şekillenmemişti.

Kitap yazma eylemi ne 
bana yakın ne de uzaktı as-
lında günlüklerim yayınlan-
mış, ara sıra deneme yaz-
mıştım ama ciddi bir kitap 
için doğru bir isim miydim 
emin değildim. Diğer taraf-
tan bu işleri mücadelenin 
bir parçası olarak kabul edi-
yordum ve duyarsız kala-
mazdım. O gece sabaha ka-
dar bu konuda yazılıp çizi-
len bir şey var mı diye ara-
makla geçti, kayda değer 
hiçbir şey yoktu ama bilgi-
sayar ekranı yanı sıra oda-
nın ortasına dergiler, notla-
rım, kitaplardan bir harman 
yeri oluşturmuştum. Oku-
duğumuz bildirilerden al-
dığım hatıralar, küçük notlar de-
nizi arasında el yazısı ile yazıl-
mış A4 sayfası benim için geceye 
inen ilahi bir işaret oldu. Avcılar 
kampüsünde kurulan ikna oda-
sının kısaca özetlendiği bir ar-
kalı önlü kâğıtta odaya giren bir 
kıza kısaca ne sordukları ve ola-
yı özetleyen bir sayfaydı bu. Ne 
ara not almışız, neden almışız hiç 
hatırlamıyordum. Muhtemelen o 
anda gazete haberi olsun demi-
şimdir ya da günceden kalan bir 
alışkanlıkla kaydetmişimdir

İkna odalarına girenler ça-
lışmaya başladığım günlerde ya 
okula devam ediyor ya da evle-
rine dönmüşlerdi. Onları bulma 
hemcins olmam nedeniyle kolay 
ama baskıların artmış olması ne-
deniyle de zordu. Öğrenci evleri-
ni ve kız yurtlarını gezdim uzun 
bir zaman. Okulu bırakan iki kişi 
dışında örneklemim okula de-
vam edenlerdi. Onları dinlerken 
savaş alanından ayrıldıktan sonra 
kalan hikâyeyi dinliyor gibiydim. 
Bizimkinden biraz daha farklı 
olarak… Biz yekvücut ve karar-

lılıkla mücadele ediyor ve moti-
vasyonumuzu da buradan alıyor-
duk, oysa onlar için böyle bir at-
mosfer yoktu artık. “Okula geldi-
ğimizde başımızı nerede açaca-
ğımız bile belliydi, bunun dışın-
da bir şey hayal bile edemiyoruz” 
dediğinde bir kız gerçeği daha iyi 
anlıyordum. Bazıları bone, pe-
ruk, şapka takarak geliştirdikleri 
direniş yolunu anlatırken psiko-
lojik olarak bizden çok daha za-
yıflatıldıklarını görmek beni her 
röportaj sonrası kendim için ağ-

Benim için 28 Şubat üç kitap 
aslında. Yaşamak ve yazmak 
aynı anda usta kalemlerle 
buluştuğunda şaheserler çıka-
bilir. Acemi yıllarımda yaşa-
mak zorunda kaldıklarımı dair 
yazdıklarıma bakınca güncede 
hep bir telaş ve öfke ama İkna 
Odalarında maksimum akade-
mik denilebilecek titizlik sür-
günlerde ise saf gerçek görü-
yorum. Bunun dışında usta 
kalemler için bir temel olmala-
rı açısından da önemsiyorum.
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evime gelmişti. Elime ebadı ka-
lın olmayan bir kitap tutuşturup 
bak dediler. İnanamıyordum, ne 
zaman basılmıştı, bu kadar ince 
olmaması lazımdı diye boşlukta 
sallanan tepkilerimle gözümün 
önündeki İkna Odası başlıklı ki-
taba bakıyordum boş boş. Sonun-
da çalışmayı bitirip kitabı bastır-
mıştım demek. Zihnimde o za-
mana ait görüntüler arıyordum. 
İnsanların bayılmadan sonra ayı-
lırken yaşadığı yer-zaman tespi-
ti yapma aşmasını yaşıyordum ve 
arkadaşlar yazara bak diyene ka-
dar da ayıkmadım. Yıldız ablanın 
ismini gördüğümde ancak çalış-
malarımı hâlâ tamamlamamış ol-
duğum, rötuşlar yaptığım gerçeği 
ile zaman ve mekân tekrar nor-
male döndü. Kısaca öyle hemhal 
olmuştum ki ev içinde ortalıktan 
bir türlü kalkmayan kitaplar, tas-
hih yapılan sayfalar dönüp dola-
şan bir süreç yaşandı.

Geriye Dönüp Baktığımda

Çalışma sonunda Ali Kemal 
bey beğendiğini, ama istersem 
Ekin Yayınları’ndan basılabile-
ceğini büyük bir nezaketle söy-
lediğinde kendisine olan minnet 
defterim kalabalık olduğundan 
ve fikrin ona ait olmasından Be-
yan Yayınları’ndan çıkmasını ter-
cih ettim. İkinci baskının Ekin 
Yayınları’ndan yapılmış olmasıy-
la da mücadele boyunca yan yana 
yürüdüğüm insanlara hissettiğim 
vefa duygusunu yerine getirmiş-
tim. Gelgelim hâlâ Ali Kemal be-
yin o günkü teklifinin, acaba ça-
lışmayı gerçekte beğenmedi mi 
yahut hayal ettiği kitap bunun 
ötesinde bir çalışma mıydı, so-
rularından kaynaklanıp kaynak-
lanmadığı konusunda aklımdan 
geçen gölgeli soruların cevabını 
bulmuş değilim. Belki ben yanı-
lıyorumdur. Nitekim bir yayın-
cı olarak Ali Kemal beyi tanıyan-

lar onun yayın dünyasında cen-
tilmen bir yayıncı olduğunu sık 
sık ifade ederler. Ama dediğim 
gibi o yılların hissiyatlı ortamın-
da aklıma gelmişti böyle sorular. 
Çalışmayı bir sorumluluk hisse-
derek yapmıştım ama bir dokto-
ra tezi yazıyor olsaydım da aynı 
ciddiyet ve titizlikle yapardım 
bundan eminim. Geriye dönüp 
baktığımda benzer bir çalışma-
nın halen yapılmamış olması, ya-
pılan belgesellere farklı çalışma-
ların dayanak olması nedeniyle 
Rabbimin bu çalışmaya beni ve-
sile kılmış olmasına hamd ediyo-
rum. Gerçeği o gün değiştirmeye 
gücümüz yoktu, yasak acımasız-
ca sürüyordu ve bu gerçeği sıca-
ğı sıcağına kayıt altına almak bel-
ki de yapabileceğimiz en iyi şey-
di. İlk çocuğum dünyaya geldi-
ğinde İkna Odaları kitabı kendi 
adımla basılmış ve ellerimin ara-
sındaydı.

2005’lere geldiğinde duru-
mumuzda bir değişiklik olma-
mıştı. Hatta artık bu konuda ço-
ğunlukla yakın çevremiz biz bile 
konuşmak istemiyorduk. Yapı-
lacak bir şey kalmış mıydı so-
rusu vardı aklımda. Ne olabilir-
di? Yurtdışına giden birçok ar-
kadaş vardı ve onlara dair konu-
şuyorduk. Röportaj yapmayı se-
viyordum ve neden olmasın de-
dim, en azından onların tecrübe-
leri başörtüsü konusunda hâlâ ıs-
rarcı olan yeni nesil için fikir ve-
rir ve yol gösterir. Bu nedenle bu 
konuda çalışan dernek ve kişiler-
le görüşerek işe koyuldum. Bu 
defa işim daha kolaydı, zira göz-
yaşlarından çok yeni bir sayfa 
açan kızların umutları vardı. Baş-
langıcı zorluklar da olsa sonu ba-
şarı öyküleri olan bu çalışmanın 
bugünden baktığımda öneminin, 
klasik örnek olan Avusturya dı-
şındaki yurtdışı tercihlerini de 
kapsıyor olması.

Yirminci yılında yaşadığımız 
tecrübeyi değerlendirmek biz-
ler için değil belki ama yeni ne-
sil için önemli. Bu süreci pay-
laştığım genç kuşaktan aldığım 
bazı sorular, yaşamak ve dinle-
mek arasındaki farkı her defa-
sında bir kez daha pekiştirdi. 15 
Temmuz’a şahitlik etmiş olmala-
rı belki artık anlamalarını kolay-
laştıracak ama kısa bir süre son-
ra bu dehşet anları dahi zamana 
yenilecek ve acılar azaldıkça ha-
fızamızda zayıflayacak. Bu kez 
fark, iktidar eliyle kaydedilmesi 
ve teknolojinin nimetleriyle daha 
unutulmaz kılınmasıdır. Ayrıca 
yenilgi değil zaferle sonuçlanmış 
olası da 28 Şubat’la arasındaki 
önemli farklardan birisi. Her ne 
olursa olsun nihayetinde Müslü-
man olarak anlara şahitlik ediyo-
ruz ve ahiret için sevgili melek-
lerimizin şaşmaz kayıtları tutulu-
yor olsa da biz dünya hayatında 
çocuklarımız için bu tarihi olay-
ları dosdoğru hakkaniyet adına 
tutmakla mükellefiz.

Benim için 28 Şubat üç kitap 
aslında. Yaşamak ve yazmak aynı 
anda usta kalemlerle buluştu-
ğunda şaheserler çıkabilir. Acemi 
yıllarımda yaşamak zorunda kal-
dıklarıma dair yazdıklarıma ba-
kınca güncede hep bir telaş ve 
öfke, ama İkna Odalarında mak-
simum akademik denilebilecek 
titizlik sürgünlerde ise saf gerçek 
görüyorum. Bunun dışında usta 
kalemler için bir temel olmaları 
açısından da önemsiyorum. Sev-
gili İsmail(Coşkun) hocamın de-
diği gibi ‘geçen geçti bu gelen ilk 
dalgadır’ diyerek yol almaktan 
başka bir yol yok aslında. Bel-
ki artık bayrağı teslim edip yap-
maktan mutluluk duyacağım şi-
ire, hikâyeye, romana okuyucu 
veya yazanı olarak dönerim dar-
beler bizi rahat bırakırsa...
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Numan YILDIZ

K ır sosyolojisi üzerine çalış-
malar yapan Ertan Özensel 

Türkiye’de Kırsal Yapıların Dönü-
şümü adlı kitabıyla, bugüne kadar 
yetkin düzeyde çalışma yapılma-
mış olan, kır sosyolojisi alanına 
yeni bir eser kazandırmıştır. Çizgi 
Kitabevi Yayınları’ndan 2015 yı-
lında çıkan eser on iki bölümden 
oluşmaktadır. Kitap, Türkiye’deki 
kırsal yapılardaki dönüşümü çe-
şitli boyutlarıyla ele alıp incele-
meyi hedeflemektedir. Alana il-
gisi olanların yanı sıra, sosyoloji 
öğrencileri içinde bir kaynak teş-
kil etmektedir.

Birinci bölümde köy ve köy-
lülük kavramları üzerinde du-
rulmuştur. Özensel’in köylü ta-
nımı şu şekildedir; “köylü sade-
ce mekânsal bir ayrışmayı ifade 
etmez. Yani sadece kırsal kesim-
de yaşayan geniş bir kitle değildir 
köylü giyim kuşamından yaşam 
felsefesine kadar farklı bir kate-
goridir” (s.11). Ancak mekânsal 
olarak kentlerde yaşayan ama 
kentli olmanın gereklerini yeri-
ne getiremeyen yani kentin de-
ğerlerini benimseyememiş kişi-
lere yönelik ise ‘kentlileşemeyen 
köylüler’ kavramı kullanıldığı bi-
linmektedir. Köylülük, kapitalist 
toplum içinde ya kayboluyor ya 
da bir geriliği ifade eden aşılma-
sı gereken bir engel olarak algı-

lanıyor. Çünkü kapitalizmin te-
mel değerleri içinde köylülüğün 
bir işlevi yoktur. Ancak sorgulan-
ması gereken bu söylemin doğru-
luğunun ve geçerliliğinin ne ol-
duğudur. Özensel’in köy tanı-
mı ise şu şekildedir “köy genel-
likle toplumsal, ekonomik, coğ-
rafi ve nüfus özellikleri ile şehir-
den ayrılan düşük nüfus yoğun-
luğuna sahip kırsal yerleşim bi-
rimleri olup ekonomik olarak ge-
nelde tarıma dayalı ve iş bölümü-
nün gelişmediği yerlerdir” (s.16). 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ‘köy’ 
ve ‘köylülük’ kavramları üzerin-
de de durulmuştur. Merkez ile 
köy ve köylüleri içine alan hiye-
rarşik ilişkinin Osmanlı’nın mo-
dernleşme süreciyle başladığı ve 
bu sürecin cumhuriyet dönemin-
de de ivme kazanarak devam etti-
ği görülmektedir. Hatta modern-
leşmenin başarısı köy ve köylü-
lük üzerine kurgulanmaya çalı-
şılmıştır. Yeni cumhuriyetin ku-
rucu elit kadroları halkla arasın-
daki kopukluğun farkındaydı ve 
bunu gidermek için halka inmek 
durumunda idiler. Çünkü cum-
huriyetçi elit tabakanın en bü-
yük hedefi yüzünü batıya dön-
müş, rasyonel düşünceyi benim-
semiş, bilimi referans olarak al-
mış, etnik milliyetçiliğe sahip bir 
kimlik oluşturmaktı ve nüfusu-

nun %70 den fazlası kırda yaşa-
yan halka gitmek durumundalar 
idi. Köy ve köylülüğü değiştirme 
projesiyle 1936’dan itibaren köy 
eğitmen kursları ve köy enstitü-
leri açılır.

Alanın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Kitabın ikinci bölümünde ise 
kır sosyolojisinden, alanın ortaya 
çıkışından ve gelişiminden bahse-
dilmektedir. Kır sosyolojisi kısaca 
sosyoloji biliminin kırsal alanla-
ra yönelik inceleme alanı olarak 
değerlendirilebilir. Kır sosyoloji-
si bağımsız bir bilim dalı olarak 
ABD’de 19. yy sonlarında ortaya 
çıkmıştır. Avrupa’da ise kır sosyo-
lojisinin Birinci Dünya Savaşı so-
nunda gelişmeye başladığı görül-
mektedir. Bugün ise kent nüfusu-
nun fazla olması, kır sosyolojisi-
nin inceleme alanındaki konula-
rın ele alınışında ideolojik ve me-
todolojik yaklaşımlar sorunu, kır 
sosyolojisi alanındaki çalışmala-
rın kısıtlı kalmasının nedenlerin-
dendir.

Kitabın üçüncü bölümde 
Özensel, kır-kent ayrımı ve köy 
toplumunun özelliklerinden bah-
setmektedir. Kır ve kent arasın-
daki farkı anlamada Ferdinand 
Tönnies’in cemaat/cemiyet kav-
ramları ve Emile Durkheim’ın 

Türkiye’de Kırsal Yapıların
Dönüşümü
Son dönemlerde kır sosyolojisi üzerine yapılan en önemli çalışmalardan 
birisi Ertan Özensel’in Türkiye’de Kırsal Yapıların Dönüşümü adlı 
eseridir. Yazar uzun yıllar bu konu üzerine dersler vermiş, çalışmalar 
yapmıştır. İşte eser bütün bunların birikimiyle oluşmuştur. Eser 
kır sosyolojisi alanında temel eserler arasına girmeye adaydır.
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mekanik/organik dayanışma kav-
ramları yardımcı olmaktadır. Kır 
veya köy toplum yapısına baktı-
ğımızda, farklılaşmanın pek gö-
rülmediği, birincil ilişkilerin ya-
şandığı, toplumsal denetimin ol-
dukça yüksek olduğu, biz duy-
gusunun hâkim olduğu yerleşim 
yerleridir. Kent toplumlarına ba-
kıldığında ise iş bölümünün, uz-
manlaşmanın, gayrişahsi ilişki-
lerin yaşandığı ve ben duygusu-
nun hâkim olduğu heterojen bir 
toplum yapısını barındıran, mo-
bilite ve tabakalaşmanın görüldü-
ğü yerleşim yerleridir. Kır ve kent 
arasındaki bu farklılıkları azalt-
maya yönelik politikalarda uy-
gulanmıştır. .”ülkemizde yaşanan 
hızlı sosyo-ekonomik ve siya-
sal değişmeler kırsal alanlar üze-
rinde etkili olmuş kırsal yapılar-
da daha önce görülmemiş  biçim-
de ve oranlarda büyük değişim-
lerin ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Ülkemizde bu değişimin 
1950’li yıllardan itibaren başla-
dığı görülmektedir.1950’li yıl-
larda başlamasının birçok nede-
ninin yanı sıra çok partili siste-
me geçişle uygulanan liberal po-
litikaların etkisinden söz edilebi-
lir (s.50). Kır ve kent arasındaki 
farklılaşmayı azaltıcı yönde yaşa-
nan bir gelişme ise 1950’li yıllar-
da ulaşım imkânlarının gelişmesi 
kır ile kent arasındaki etkileşimi 
artırmıştır. Köylü “Pazar için üre-
tim” yapmaya başlamıştır. Tüke-
tim için üretimin yerini Pazar için 
üretim almıştır. Ekonomik an-

lamda yaşanan bu değişim kültü-
rel ve yapısal olarak ta yansımış-
tır. Yine yaşanan bir diğer geliş-
me ise tarımsal teknolojinin yay-
gınlaşması ve ekonomik güce ka-
vuşan köylülerin değer yargıları-
nın değişmesidir.

Dördüncü bölümde Ertan 
Özensel Türkiye’de kır sosyolojisi 
üzerine yapılan çalışmalardan ve 
bu çalışmalarda modernleşmenin 
etkilerinden bahsetmektedir. Yu-
karıda da değinildiği gibi kır sos-
yolojisi çalışmaları oldukça kısıt-
lı kalmıştır. Tüm alanlarda oldu-
ğu gibi sosyal bilimlerde de kar-
şımıza çıkan anlatıda şehirli olma 
teması hep ön plandaydı. Bunun 
nedeni modernlik ve modernleş-
me projeleri özünde şehirliydi ve 
şehirleşmeye öncelik veriyordu. 
Alan üzerine yapılan çalışmaların 
kısıtlı olmasının bir diğer nedeni 
ise nüfusun kırdan kente kayma-
sı, kentin popülerleşmesi ve kır-
sal proletarya tezinin gerçekleşe-
memesi durumları kır sosyoloji-
si çalışmalarının azalmasına ne-
den olmuştur. Yapılan çalışma-
larda karşılaşılan sorun ise pozi-
tivist metodolojik yaklaşımların 
ötesinde gelişmeci paradigma-
ların ileri sürdüğü sorunların ve 
çözüm yollarının evrensel bir ka-
bulle Türkiye de aynı şekilde ger-
çekleşeceğinin kabulünün yaygın 
bir şekilde kabul görmesidir.

Beşinci bölümde ise 
Osmanlı’nın toprak sisteminden 
bahsedilmektedir. Bugünün top-
rak sitemini anlamak ve meyda-

na gelen değişimleri çözümleme-
de geçmiş toplumsal yapılar ve 
birikimlerin çok önemli bir yere 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu anlamda kırda meydana gelen 
dönüşümleri ve bugünün toprak 
sistemini anlamada tarihsel süre-
ci bilmek yapılacak çalışmalarda 
daha yararlı olacaktır. Osmanlı 
toprak sisteminde daha çok kü-
çük üreticiliğin egemen olduğu 
görülür. Ulaşım olanaklarının kı-
sıtlı olması ve Pazar yerlerinin ol-
maması, nüfusun yetersiz olma-
sı gibi nedenlerden dolayı tüke-
tilecek kadar üretim yapılmak-
tadır. Cumhuriyet dönemine ge-
çiş ve ilk dönem uygulanan kırsal 
politikalar konusuna ise Özen-
sel Altıncı bölümde yer vermek-
tedir. Osmanlı’nın son dönem-
lerinde, Tanzimat ve Islahat fer-
manlarıyla yaşanan sosyal ve si-
yasal alandaki eşitlik ekonomik 
anlamda da kendini göstermiştir. 
Ve yabancılara tanınan bu haklar 
İngiliz sermayedarlarını hareke-
te geçirmiş ve Anadolu’da büyük 
çiftlikler kurmaya başlamışlardır. 
1927 yılında Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında nüfusun %83’ü kırsal 
kesimlerde yaşamaktaydı. Eko-
nominin ağır yükünü tarım çeki-
yordu.1929 yılında dünyada ya-
şanan bunalım, üretimini ve ih-
racatını yapmakta olduğumuz tü-
tün, üzüm, buğday ve diğer hu-
bubat ürünlerinin fiyatlarını hız-
la düşürmüştür. Dünyada yaşa-
nan bu buhran ülke ekonomisi-
nin aleyhine işlemiştir. Bu koşul-

Ülkemizde kırsal alandaki değişimin 1950’li yıllardan itibaren başladığı 
görülmektedir.1950’li yıllarda başlamasının birçok nedeninin yanı sıra çok partili 
sisteme geçişle uygulanan liberal politikaların etkisinden söz edilebilir. Kır ve kent 
arasındaki farklılaşmayı azaltıcı yönde yaşanan bir gelişme ise 1950’li yıllarda ula-
şım imkânlarının gelişmesi kır ile kent arasındaki etkileşimi artırmıştır. Köylü “Pazar 
için üretim” yapmaya başlamıştır. Tüketim için üretimin yerini Pazar için üretim 
almıştır.
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rulan Demokrat Parti, toplumsal, 
siyasal, ekonomik birçok alanda 
değişiklikler yapmıştır. Kurulan 
bu siyasal yapı Türk siyasetinde 
iki ana damarı meydana getirmiş-
tir. Birisi Cumhuriyet’in tek parti 
sisteminden beri varolan CHP di-
ğerini ise muhafazakâr olarak ta-
nımlanan kanat oluşturmaktadır. 
Bu ikinci ana damar Demokrat 
Parti’nin kapatılmasından sonra 
birçok siyasi parti ve görüşte ken-
dini bir gelenek olarak somutla-
maya çalıştığını görebiliriz. Bu si-
yasi geleneğin üç önemli temsil-
cisi olarak ta Adalet Partisi, Ana-
vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma 
Partisi olarak sayabiliriz (s.105). 
Çok partili sisteme geçişle birlikte 
Demokrat Parti halkın yoğun ilgi-
sini görmüş ve iktidara gelmiştir. 
Oluşan hükümetle birlikte tarıma 
yönelik politikalarda değişmiştir. 
1950’li yıllarda tarımda makine-
leşmenin yaygınlaşması traktör 
kullanım oranının artması ve dö-
nemin konjonktürel şartları saye-
sinde ürünlerde bir bolluk, çiftçi-
de ise zenginleşme görülmüştür. 
Karayolu ağının gelişmesi ve köy-
lünün ürünü pazara çıkarmasıyla 
tüketim için üretimin yerini Pazar 
için üretim almıştır. Yaşanan bu 
olumlu gelişmeler altın çağ olarak 
adlandırılmıştır. Tarımsal alan-
da ve sağlık alanında yaşanan ge-
lişmeler tarımda makineleşmey-
le birlikte işçi gücüne ihtiyacın 
azalması, sağlık koşullarının iyi-
leşmesiyle beraber nüfusun art-
ması kırdan kente göç unsurları-
nın ana faktörlerindendir. Doku-
zuncu bölümde planlı dönem de 
uygulanan tarımsal politikalar-
dan bahsedilmektedir. Türkiye’de 
1960’tan sonra ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmanın hızlandı-
rılması amacıyla planlı kalkınma 
dönemlerine girilmiştir. Bu amaç-
la 1960’ta Devlet Planlama Teşki-
latı kurulmuştur. Planlı dönemde 

ların etkisiyle, Türkiye’de hükü-
met 1929 sonrasında korumacılı-
ğı ve devlet desteğinde özel sek-
töre dayalı sanayileşmeye ağırlık 
vermiştir. Ancak bu strateji ge-
rekli sonucu vermeyince devlet 
eliyle sanayileşme çabaları içine 
girilmiştir. Bu izlenen politikalar-
dan en büyük zararı nüfusun bü-
yük bölümünü kırda yaşayan ve 
ekonominin yükünü çeken ta-
rımla uğraşan çiftçiler olmuştur. 
Cumhuriyet’in ilk yılların da uy-
gulanan politikaların aldığı ka-
rarlar İzmir İktisat Kongresi’nde 
alınmıştır. Kongre’de büyük top-
rak sahipleri aşarın kaldırılması-
nı, tarımsal eğitimin sağlanması 
ziraat bankası kredilerinin artırıl-
masını, köyde dirliğin gerçekleş-
tirilmesini, tarımın makineleşme-
sini ve tarımın kapitalistleşmesini 
savunmuşlardır. Çiftçi temsilcile-
rinin de kongrede eğitimin üze-
rinde çok durdukları görülür (s. 
87). İzmir İktisat Kongresi’nde 
oy birliğiyle alınan kararla birlik-
te 1925 yılında aşar vergisi kal-
dırılmıştır. Aşar vergisinin kal-
dırılmasıyla küçük üreticinin ta-
rım ürününü artırma ve iç pazara 
gönderme imkânı olmuştur. Böy-
lece kapitalistleşme sürecine kat-
kı sağladığı söylenmektedir.

Yedinci bölümde İkinci Dün-
ya Savaşı yıllarında uygulanan ta-
rımsal politikalardan bahsedili-

yor. İkinci Dünya Savaşı’nın baş-
lamasıyla ekonomide ve tarımsal 
alanda yakalanan iyimser hava 
yerini kötümser bir havaya bırak-
mıştır. Bu dönemde bazı tarım-
sal politikalar uygulanmıştır. Va-
rolan stokların eritilmesi, hubu-
bat ürünlerinin zorunlu olarak 
devlete satılması, toprak mahsul-
leri vergisi ve aşarın geri gelme-
si gibi politikalar bunlardan ba-
zılarıdır. 1929 yılından sonra uy-
gulanan devletçilik politikası da 
ikinci dünya savaşının başlama-
sıyla sekteye uğramıştır.

Çok Partili Hayattan 
Küreselleşmeye

Çok partili sisteme geçişle bir-
likte tarıma yönelik değişen po-
litikalardan ise Özensel seki-
zinci bölümde bahsetmektedir. 
Türkiye’de çok partili döneme 
geçişle birlikte tarıma yönelik po-
litikalarda değişmiştir. Cumhuri-
yet kurulmuş ancak 1950’li yılla-
ra kadar tek partili sistemle gelin-
miştir. Tek parti hükümetinde iz-
lenen politikalara karşı muhale-
fet oluşturan bir grup vardır. Bu 
grup uygulanan ekonomik, siya-
sal, sosyal ve kültürel alanda uy-
gulanan politikalardan hoşnut ol-
mamıştır. Ve bu hoşnutsuzluğun 
siyasal bir oluşuma dönüşmesiyle 
Demokrat Parti kurulmuştur. Ad-
nan Menderes’in liderliğinde ku-

Gelişmiş ülkelerin uyguladıkları politikaların DB, IMF 
yoluyla gelişmekte olan ülkelere uygulanması tarı-
mın küreselleşmesiyle birlikte gıda güvenliği faktö-
rü de gündeme gelmiştir. Geleneksel yollarla yapılan 
tarımda doğal gıda yeterli ve doğaya uygulanan tah-
ribat oldukça azdı. Ancak tarımda makineleşmeyle bir-
likte endüstriyel tarıma geçilmesi ve ürünün miktarı-
nın çoğalması ve kimyasal gübre kullanılması üreti-
len ürünlerin sağlıksız hale gelmesine yol açmaktadır. 
Ancak gelişmiş ülkeler ve tarımı tekelleştiren bazı şir-
ketler bunu meşrulaştırma yolunu aramışlardır.
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kırsal politikalarda da olumlu ge-
lişmeler yaşanmıştır. Bu dönem-
de, kırsal kesimdeki yaşam kali-
tesinin kentsel kesimdeki yaşam 
kalitesinin kentsel kesime yaklaş-
tırılması kentsel ve ulusal Pazar 
ağıyla birleşmenin sağlanması, 
kırsal alana götürülen hizmetle-
rin maliyetlerinin azaltılması gibi 
olumlu gelişmeler yaşanmıştır.

Onuncu bölümde Avrupa Bir-
liği müzakere sürecinde tarımsal 
alanlarda uygulanan politikalar 
üzerinde durulmaktadır. Türkiye 
Avrupa Birliği ile ilişkileri 1959 
yılında başlamıştır. O zaman-
ki adı Avrupa Ekonomi Toplulu-
ğu (AET) olan bu birliğe ortak-
lık başvurusu yapılmıştır. Ancak 
halen günümüze kadar bu baş-
vuru kabul görmemiştir. Avrupa 
Birliği’ne girmek için uyguladığı 
politikalardan her alanda olduğu 
gibi tarımsal alanda da kendisini 
göstermiştir. Türkiye’nin Avrupa 
ülkelerine oranla kır nüfusu ol-
dukça fazladır. Bu nüfusun azal-
tılması yönünde politikalar gü-
dülmüştür. IMF’ten alınan borç-
lar dahi tarımsal alana yatırım ya-
pılmayacağı sözü verilerek alın-
mıştır. Ancak son yıllarda bu du-
rum farklılaşma göstermektedir. 
2010 yılından sonra Türkiye’de 
kırsal alanda da nüfus artışı göz-
lenmiştir.

On birinci bölümde küresel-
leşme ve küreselleşmenin kırsal 
alana ve tarıma etkilerinden bah-
sedilmektedir. Dünyanın küresel-
leşmesi ve “küçük bir köy” hali-
ne gelmesi ekonomik, tarım ve 
kırsal alanda da kendisini göster-
miştir. Küreselleşme bir yandan 
devletleri diğer yandan bireyleri 
de dönüştürmektedir. Tüm dev-
letler evrensel kabul edilen siya-
sal, hukuki değerleri benimseme-
ye teşvik edilmişken bireylerde 
yaşam biçimleriyle, tüketim alış-
kanlıkları ve beklentileri ile bel-

li bir kültüre olan aidiyetlerinden 
kopartılarak küreselleşmenin tek 
bir mekân haline getirdiği dün-
ya köyünün bireyleri haline ge-
tirilmektedirler” (s.142). Dünya-
da tarım politikalarının küresel 
düzeyde etkileri ele alınırken bu 
iki faktörü iyi anlamak gereklidir. 
Birincisi gelişmiş ülkelerin kendi 
toplumlarına uyguladıkları poli-
tika bu ülkelerin yapısal ve top-
lumsal potansiyellerini ne tür bir 
ihtiyaç arz ediyorsa küresel tarım 
bu şekle giriyor demektir. İkincisi 
ise gelişmiş ülkelerin uyguladık-
ları politikaların DB, IMF yoluy-
la gelişmekte olan ülkelere uygu-
lanması tarımın küreselleşmesiy-
le birlikte gıda güvenliği faktörü 
de gündeme gelmiştir. Gelenek-
sel yollarla yapılan tarımda do-
ğal gıda yeterli ve doğaya uygula-
nan tahribat oldukça azdı. Ancak 
tarımda makineleşmeyle birlik-
te endüstriyel tarıma geçilmesi ve 
ürünün miktarının çoğalması ve 
kimyasal gübre kullanılması üre-
tilen ürünlerin sağlıksız hale gel-
mesine yol açmaktadır. Ancak ge-
lişmiş ülkeler ve tarımı tekelleş-
tiren bazı şirketler bunu meşru-
laştırma yolunu aramışlardır. Mo-
dern tarım ve dünyada açlık, kıt-
lık var, endüstriyel tarımla ürün 
bollaşması gerekiyor, diyerek bu 
olumsuzlukları örtmüşlerdir.

Son bölüm olan on ikinci bö-
lümde Ertan Özensel, kırsal kal-
kınma ve kırsal yoksulluk kav-
ramlarını açıklamıştır. Kavram 
olarak “kalkınma, günün şartla-
rına göre değişiklik gösteren di-
namik bir kavramdır”. Bir kav-
ram olarak ‘kırsal kalkınma’ kır-
sal nüfusun yaşam kalitesini ge-
liştirmek yoluyla kırsal alanla-
rın bütüncül kalkınmasını ifade 
eder. Bu anlamda kavram, kap-
samlı ve çok boyutludur ve tarım 
ile bu sektöre ilişkin kalkınmayı 
kapsar” (s.152). Kırsal kalkınma, 

ekonomik kalkınmanın yanı sıra, 
sosyo-kültürel faaliyetleri de içe-
ren bir kavramdır. Genel olarak 
kırsal kalkınmayı; kırsal alanda 
yaşayan ve geçimini tarım sektö-
ründen sağlayan bireylerin yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi için, 
onlarda önce bu yönde bir gerek-
sinme duygusu yaratmak ve bu 
duygu yönünde onlara maddi ve 
manevi destek sağlamak şeklinde 
tanımlayabiliriz. Kırsal yoksulluk 
kavramından bahsetmeden önce 
‘yoksulluk’ kavramına değine-
lim. Yoksulluk genel olarak mad-
di ve kültürel imkânlardan yok-
sun olmaktır. Yoksulluk dünya 
genelinde birçok az gelişmiş ve 
ekonomisi tarıma dayalı ülkeler-
de daha yoğun bir şekilde görü-
lür. Bu bağlamda ele alındığında 
kırsal yoksulluk, gelişmekte olan 
ülkelerde, tarım sektörünün çö-
zülmeye uğrayarak gizli işsizli-
ğin açık işsizliğe dönüşmesi olgu-
suna dayanmaktadır (s.166). Ge-
nel olarak kırsal alanda yoksullu-
ğu besleyen faktörler olarak; kır-
sal alanlardaki ikili yapı, kötü yö-
netim, kırsal kesimi dışlayan ikti-
sadi ve sosyal politikalar gösteril-
mektedir.

Son dönemlerde kır sosyoloji-
si üzerine yapılan en önemli çalış-
malardan birisi Ertan Özensel’in 
eseridir. Yazar uzun yıllar bu 
konu üzerine dersler vermiş ve 
çalışmalar yapmıştır. Dolayısıyla 
eser bütün bunların birikimiyle 
oluşmuştur. Eser “kır sosyolojisi” 
alanında temel eserler arasına gir-
meye adaydır. Yazar eser boyunca 
sade bir dil kullanmıştır. Her ke-
simden okuyucunun ilgisini çe-
kebilecek olan eser sosyoloji li-
teratürün de önemli bir eksikliği 
gidermiştir. 

Ertan Özensel, Türkiye de 
Kırsal Yapıların Dönüşümü, Çiz-
gi Kitabevi, Konya, 2015.
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Din Felsefesi 
Klasik ve Güncel 

Meseleler
Paul Copan, Chad Meister

Ayrıntı Yayınları, 2017

Din Felsefesi, dinle-
rin var olmaya başladığı 
günden beri süregelen 
en önemli fikirleri ve tar-
tışmaları, bu alanın önde 
gelen otorite ve akade-
misyenlerinin kaleme al-
dığı on sekiz farklı maka-
leyle kapsamlı bir şekil-
de sunuyor. Din felsefe-
sinin üzerine inşa edildiği 
tarihsel temelleri somut 
biçimde ortaya koyar-
ken, dinin günümüz dün-
yası için ne anlama gel-
diğini daha derinlemesi-
ne algılamamız açısından 
yeni ufuklar açıyor. Ayrı-
ca Feminist Din Felsefe-
si, Doğu Dünyasında Din 
Felsefesi, dinlerin bilimle 
etkileşimi gibi yakın za-
manda ön plana çıkma-
ya başlayan konular da 
ana başlıklar halinde ele 
alınarak detaylı biçimde 
okura sunuluyor.

Cereyanlar Tanıl Bora 

Cereyanlar, Türkiye’de siyasî ideolojilerin özelliklerini; birbirlerini etkileme ve birbirlerinden et-
kilenme süreçlerini; cereyanlar içindeki figürlerin ideolojik seyahatlerini; muarız bellediklerine 
dair kurguladıkları dili; ideolojileri popülerleştirme tekniklerini ve siyasî ideolojilerin gündelik ha-
yatta nasıl karşımıza çıktıklarını ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Tanıl Bora, 
“cereyanlar”ı şu başlıklar altında tartışıyor: Geç Osmanlı Zihniyet Dünyası, Batıcılık, Kemalizm, Mil-
liyetçilik, Türkçülük ve Ülkücülük, Muhafazakârlık, İslâmcılık, Liberalizm, Sol, Feminizm ve Kürt 
Siyasal Hareketi. Sadece başı sonu belli metinlere değil, sözlere ve jestlere de bakıyor, “kimin 
söylediği”ne değil “ne söylediği”ne odaklanıyor. Böylece, siyasî düşünceleri sarmalayan ideolojik 
muhtevayı ve “iklim”i de ortaya koyuyor.

Kültürel Konumlanış Homi K. Bhabha

Bhabha; kimlik, toplumsal faillik ve ulusal mensubiyet meselele-
rini yeniden düşünürken, tartışmalı da olsa işe yarar bir kültürel 
melezlik teorisi sunar. Bu teori, başka düşünürlerin sömürgecilik 
ve küreselcilik arasındaki bağlantıları anlamaya çalışırken orta-
ya koyduğu girişimlerin ötesine geçer. Hem metropolitan hem 
de diasporik literatür ve ayrıca çağdaş sanat hakkında ustalıkla 
yazılar kaleme alan bir ilim adamı olarak, Bhabha; Said, Fanon, 
Forster, Conrad, Gordimer ve Morrison gibi geniş bir yelpazedeki 
yazarların fikirlerini tartışır. Kültürel Konumlanış’da Bhabha; 
sömürgeci taklit, melezlik ve  toplumsal eşiktelik gibi kavram-
ları yeniden tasavvur eder ve bununla, kültürel üretimin en ka-
rarsız ve en sınırları zorlayıcı olduğu zaman en verimli olduğunu 
öne sürmeyi amaçlar.

Aradan Geçen Uzun Yıllar Ali Haydar Haksal

Edebiyatımızın en üretken isimlerinden Ali Haydar Haksal, göz-
lerini yaşanmakta olan hayattan, kalemini ise modern dünya-
da sıkışıp kalmış gerçek insanın meselelerinden ayırmayan bir 
yazar. Onun bu üretkenliğinin kökeninde, yaşadığı tüm olaylar 
karşısında pes etmemesi, kendisine, çevresine ve olan bitene 
bir edebiyatçı hassasiyetiyle anlam yükleme çabası yatıyor 
denebilir. Haksal’ın bu birikimden yola çıkarak yazdığı öyküler, 
hayata hem eleştiri, hem de teklifler sunuyor. Aradan Geçen 
Uzun Yıllar, usta yazar Ali Haydar Haksal’ın ilk öykü kitabının 
yayınlanışından otuz yıl sonra okurlarına ulaştırdığı on beşinci 
öykü kitabı. 

Düstûru’l-Amel li Islâhi’l-Halel Kâtib Çelebi

Düstûru’l-Amel li Islâhi’l-Halel, 17. asrın şöhretli Osmanlı 
mütefekkirlerinden olan Kâtib Çelebi’nin dikkat çekici bir ese-
ridir. Kâtib Çelebi bu risaleyi, 1653 tarihinde Osmanlı hazinesi-
nin nakit sıkışıklığı içinde bulunduğu bir dönemde, hükümetin 
talebi üzerine kaleme almıştır. Bu itibarla ufak hacimli fakat 
zengin muhtevaya sahip olan Düstûru’l-Amel, âcil sıkıntılara 
çözüm önerisi sunan bir kriz dönemi eseri olarak telakki edi-
lebilir. Müellifin eseri inşada uyguladığı metodolojik yaklaşım 
tarzı, günümüzün modern araştırmacılarının çalışma biçimini 
hatırlatır. Bu yönüyle Düstûru’l-Amel, tam manasıyla nev’i-
şahsına-münhasır bir eserdir.

İletişim Yayınları, 
2017

İnsan Yayınları, 
2017

Büyüyen Ay 
Yayınları, 2016
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