KUTUPLARDAN CEPHELERE
-Sosyoloji, Fikriyât ve Siyaset-

T

ürkiye, gerek içerde gerek dışarıda çok zor bir dönemden geçiyor.15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıldan
fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen toplumsal alanda ciddi bir yorgunluğun olduğunu daha evvel ifade etmiştik.
Bu darbe girişimi, sosyolojik savaş amaçlı olduğu için darbeci konsorsiyum, darbe sonrası süreci Türkiye’de yeni fay
hatları inşa etmek ve varolan fay hatlarını enerji ile doldurup harekete geçirmek üzerine bir strateji izlemektedir. Dolaylı
harp stratejisine uygun bir şekilde çok ciddi kirli bilgi yaymakta, zihinsel bir kargaşa oluşturup insanların birbirlerine olan
güvenini yıkarak bireyselleştirmek istemektedir. Şunu mutlaka her daim hatırlamak ve asla unutmamak gerekmektedir:
Allah insanlar arasında daima hak ile hükmedilmesini istenmektedir. Hak ile hükmedilmesi konusuna kimliği ne
olursa olsun herkes dâhildir. Bu noktada yapılan adaletsizliğin hesabı, ahirette verilecektir.
***
Gerek Türkiye’de gerekse dünyada yaşanan gelişmeler sosyolojiden siyasete uzanan bir düzlemde farklı kutupların
cephe mantığıyla yeni ittifaklar kurduğunu ya da buna yatkın olduğunu göstermektedir. Haliyle bu ‘yeni durum’ birtakım
eski tartışmaları tekrar düşünce ve siyaset dünyasının gündemine dâhil etmektedir. Hatırlanacağı üzere 1960’larda
sömürgelerden bağımsızlığını kazanan ülkelerde sosyalizme geçiş tartışmaları içerisinde yoğun bir Asya Tipi Üretim Tarzı
(ATÜT) tartışması başladığında, beraberinde ampirik tartışmalar da başlamıştır.
Özellikle 1960’larda, 70’lerde Türkiye’de bu minvalde tartışmalar yürütülmüştür. Fakat bizde biraz da Yunan mitolojisinde misafirinin boynu yatağa ayarlayan mitolojik kahraman gibi, Osmanlı toplum yapısını ATÜT içerisinden okuma,
ATÜT’e uydurarak anlama çabalarının çok daha merkezi bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Hint Marksistlerinin daha eleştirel
bir biçimde, yeni teoriler oluşturacak bir biçimde ele aldıkları ATÜT teorisi maalesef bizde bir ret ya da kabul ikilemi
içerisinde tartışılmıştır. Eğer Marx’ın ifade ettiği gibi Türkiye’de bir ATÜT var ise, bir feodalizm söz konusu olmayacaktır.
Buradan Milli Demokratik Devrim tezlerine bir kapı açılır ve zinde güçlerin müdahalesine meşruiyet sağlayan bir düşünce
ortaya çıkar. Daha ortodoks kanatta bulunan ve Marx’ın ATÜT’ten bahsetmediğini ya da ATÜT’ü söylerken başka şeyler
kastettiğini, yarı feodalizmden bahsettiğini söyleyenler ise, buradan bir kapitalizme geçiş söz konusu olduğunu ve bir
burjuva sınıfının ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla sosyalizme geçiş işçi sınıfının takip edeceği devrimci stratejilerle olacaktır. Görüldüğü üzere ATÜT bizde salt teorik bir konu olmaktan ziyade güncel, politik meselelerle ilgili olarak
gündeme gelmiştir. Aslında benzer tartışmalar hem siyasette hem de teorik alanda farklı boyutlarıyla bugün de varlığını
sürdürmekte, yeni arayışlara zemin hazırlamaktadır. Üstelik teorik alanla pratiğin kesişme noktasındaki analizler sadece
Türkiye ile sınırlı değildir.
Sözgelimi sol çevreler Amerikan seçimleri üzerine yaptıkları dikkat çekici bir değerlendirmede, Amerikan halkının
‘ilerici neoliberalizm’ ile ‘gerici popülizm’ arasında bir tercih yapmaya zorlandığını belirtmektedirler. Bu formülasyonda ilerici
neoliberalizmi Hillary Clinton, gerici popülizmi de Donald Trump temsil etmektedir. Buna göre, solun görevi, her ikisinin
de dışında, politik sınıflar tarafından sunulan tercihleri reddederek, büyüyen kapsamlı tepkileri değerlendirerek ‘yeni bir
sol’ inşa etmenin yollarını aramak olmalıdır. Burada geçen kavramların anlı şanlı sol yorumcularca köşelere taşındığını ya
yeni bir hat ya da ittifaklar oluşturmak için devreye sokulduğunu rahatlıkla görebiliriz. Elbette sol militanlığının, sandık
müşahitliği yahut adalet yürüyüşünde olduğu gibi kitle içerisinde eritilmesinden duyulan birtakım rahatsızlıklar da yok
değildir. Buna karşın CHP, HDP ve sağ olarak anılan çevreden bir grubun arasında müştereklik oluşturma çabasının,
şimdiden 2019 seçimlerinin önemli bir ayağını inşa etmeye matuf olduğunu söyleyebiliriz.
Kaydetmeden geçmeyelim ki, kitle desteğini önemseyen, muhalefetin kitleselleşmesi için strateji arayışı içerisinde
olan kesimlerde “Kemalizm’e çok haksızlık ettik galiba” psikolojisinin yaygınlaşmaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Solda bunun bir adım daha ilerisinde Kemalizm’le ittifak arayışlarının dillendirilmesi, CHP’nin ‘demokratik’ muhalefete
önderlik etmesi beklentisi var. Demokratik ibaresinin Kürt hareketini de içselleştirmese bile çok fazla itmeyen bir siyasallığa
isabet ettiğini söyleyebiliriz. Geçmişte Kemalizm’i eleştirirken kullanılan kavramları, kıstasları sadece Kemalizm’e özgü
olmaktan çıkarıp satha yaymaktan bahsedenlerin genellikle sağ daha özelde ise mevcut iktidarın uygulamalarına dönük
olarak işlevsel kılınmasını savunanlar göz ardı edilemeyecek mahiyettedir. Ne var ki, sol aydınlar, Türk sağının neredeyse
her türlüsünü kategorik olarak faşizmle mukayyet gören kolaycılıktan bir türlü beriye gelemedikleri için şimdiki fotoğrafa
baktıklarında kayda değer bir şey diyemiyorlar.
Şüphesiz 2000’li yıllarda Türk sağının ideolojik oluşumunu ve AK Parti’nin yorumlanması meselesini olabildiğince
memleketin siyasal düşünce tarihinin geniş bağlamı içerisinde ele alınması gerekmektedir. İlk yıllarında AK Parti, Türkiye’de,
“merkez sağ” olarak nitelendirilen yapıyla, İslâmcı akımın türevsel orta yolunu temsil etme kabiliyeti taşıyordu. Peki, AK
Parti bu anlamda nasıl bir entegrasyonu temsil ediyor, merkez sağın içerisinde nasıl bir dönüşüme tekabül ediyor, sorusu
gündeme gelebilir. DP ile başlayan AP ve ANAP çizgisiyle devam eden bir merkez sağdan bahsedilir ve bir de sağa bakınca
bir ucu ülkücü damar MHP, bir başka ucu da Milli Görüş geleneği oluşturur. Bu geçersiz bir şema değildir. AK Parti’nin en
temel özelliği bu merkez sağ gelenekle Milli Görüş geleneğinin çok güçlü ve organik bir bileşimini gerçekleştirmiş olmasıdır.
Böylesine “özgün”, tarihsel bir konumu var. İnsanlara “ben sizi değiştirmekle meşgul değilim, ben size hizmet üretiyorum”
söylemi gerçekten de çok güçlü bir söylemdi. Kalkınmayı, gelişmeyi başlı başına bir değer olarak görmek. Tabi bunlar
sadece öncesinde dediğimiz gibi idari bir farklılıkla ya da liderlerin şahsi karizmalarıyla ve yetkileriyle aldığı kararlarla alakalı
değil. Kapitalistleşme iştahı ve kapitalizmin bütün yaşam alanlarına nüfuz etmesi, her şeyin performans ve verimlilik
mantığına tâbi hale gelmesi vs. durumu var. Son dönemdeki uygulamaları da dâhil ederek diyebiliriz ki; bunda en büyük
etken neoliberal bir çağda yaşıyor olmaktır. Bu tespit, sadece AK Parti’yi anlama adına değil, son 15-20 yılın Türkiye’sini,
kapitalistleşme sürecindeki bu yeni vitesi anlamak için önem arz etmektedir. Elbette şu ya da bu ölçüde yeni ve arklı bir
inşayı geçekleştiremeden Cumhuriyet Türkiye’sinin fabrika ayarlarına dönme riski de var.
Yeni sayımızda görüşmek temennisiyle…
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Sosyolojik Savaş Amaçlı 15 Temmuz İhanet Hareketinin
Bir Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi - 2:
Sürecin Yönetiminde Yapılan Hatalar ve Yapılması Gerekenler
15 Temmuz İhanet Hareketi, sosyolojik savaş amaçlı bir askeri darbe girişimi
olduğu için darbeci şer ittifakı (Darbenin Birinci ve İkinci Beyni), darbe
sonrası süreci Türkiye’de yeni fay hatları inşa etmek ve varolan fay hatlarını
enerji ile doldurup harekete geçirmek üzerine bir strateji izlemektedir. “Dolaylı
harp stratejisine” uygun olarak çok ciddi kirli bilgi yaymakta, zihinsel bir kaos
oluşturup insanların birbirlerine olan güvenini yıkarak bireyselleştirmek istemektedir.

Burhanettin CAN

4

‘Göz odur ki dağın arkasını göre,
Akıl odur ki başına geleceği bile’
Geçen yazıda, 15 Temmuz
İhanet Hareketinin temel özellikleri ve 15 Temmuz 2016’dan
günümüze kadar gelen süreçte
etkili olan “gizli el”-“gizli güç”/
“kirli el”-“kirli güç” konusu ele
alınıp değerlendirilmişti. Burada,
15 Temmuz 2016’dan günümüze kadar gelen süreçte yapılan
hatalar ve yapılması gerekenler
üzerinde durulacaktır.

Sosyolojik Savaş
“Toplumsal değişme”, toplumun yapısını meydana getiren toplumsal ilişkiler ağının ve bunları
belirleyen toplumsal kurumların değişmesi olarak
tanımlanabilir. Toplumsal değişmelerin biri içsel
(serbest toplumsal değişmeler), diğeri de dışsal
(zorlayıcı toplumsal değişmeler) olmak üzere iki
boyutu vardır.1
Sosyolojik Savaş, “Sosyoloji teorilerinin savaş
fenomenine uygulanarak, hedef toplumun işleyişine yöneltilen sosyolojik müdahaleleri ifade eden
bir kavramdır.”3. Sosyolojik savaşın biri içe (Sosyolojik savunma) birisi de dışa dönük (Sosyolojik
saldırı) olmak üzere iki boyutu/ekseni vardır.
Sosyolojik savaşın dışa dönük boyutu, rakip/
düşman toplumla ilgili olup onun sosyolojik ya-

pısını, sosyolojik savaşın amacına uygun olarak tamamen ya da
kısmen değiştirme ve yeniden
yapılandırma ile ilgilidir. Burada
hedef toplumun dayanışma ve bütünleşme kapasitesini, zayıflatma,
ortadan kaldırma, tahrif etmedönüştürme amaçlanır. Toplumdaki farklı sosyal güçler, karşı karşıya getirilir ve farklı kesimler aktif
halde kitlesel çatışmaya sokularak
toplum bir kaosa sürüklenir. Ardından hedef topluma müdahale edilerek toplum, yeni ortak paydalar etrafında şekillendirilip yapılandırılır.4
Sosyolojik savaşın içe dönük ekseni/boyutu
ise, kendi toplumu ilgili olup amacı, var olan sosyolojik yapısını, sosyolojik saldırılara karşı korumak, olumsuz yönde değişmesine mani olmak,
kendi toplumsal değerleri, kültür ve medeniyet
kodları düzleminde daha iyiye, güzele doğru bir
seyir takip etmesini sağlamak, toplumun dayanışma ve bütünleşme kapasitesini korumak, geliştirmek, güçlendirmek ve canlı tutmaktır.
Sosyolojik savaşın etkileri, anında görülmez;
değişim tedricidir. Etkileri dışa vurmaya başladığı zaman iş işten geçmiş, “kurbağa haşlanmış” ve
iş bitmiş olabilir.
15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ana amacı,
tıpkı Irak ve Suriye’de olduğu gibi Türkiye’yi, sosyolojik olarak ayrıştırmak, ayrışanları karşı karşı-
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15 TEMMUZ İHANET HAREKETİNİN BİR YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ya getirmek ve örgütlendirip çatışmaya sokmaktır. O nedenle önümüzdeki günlerde, Şer İttifakı; 1-Bireyleri Ayrıştırma ve Çatıştırma, 2- Cemaatleri/Hareketleri Ayrıştırma ve Çatıştırma,
3- Mezhepleri Ayrıştırma-Çatıştırma, 4- Kavimleri Ayrıştırma-Çatıştırma, 5- Sınıfları AyrıştırmaÇatıştırma, 6- Halkları Ayrıştırma-Çatıştırma,
7- İdeolojileri Ayrıştırma-Çatıştırma, 8- Dinleri Ayrıştırma-Çatıştırma amaçlı sosyolojik savaş stratejisini, Türkiye’de daha etkin bir şekilde
uygulayabilmek için ilk bakışta öngörülemeyen,
yeni operasyonlara başvurabilir. Bu nedenle çok
dikkatli olunmalıdır.

İdeolojik Hareketlerde İnsan Unsuru Spektrumu
İdeolojik hareketlerin tümünde, “sempatizan”, “taraftar”, “âzâ”, “kadro”, “lider kadro” ve “lider” olmak üzere altı farklı insan unsuru mevcuttur. Sempatizanlar, harekete sempati duyar, takdir etmekle yetinir; fakat fiiliyatta yokturlar. Taraftarların, hareket ile organik bağları yoktur; fakat maddi ve manevi kısmi yardımlarda bulunabilirler; bazı faaliyetlere de iştirak edebilirler. Âzâlar,
hayatını davasına adamış, vakfetmiş insanlardır.
Tüm hayatlarını inandıkları davaya göre planlarlar. Kadrolar ise azalar içinden çıkan yetenekleri
farklı yönetici ekiplerdir.
Gülen
hareketi
için
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın, “aşağısı ibadet, ortası ticaret, yukarısı
ihanet içinde” diye yaptığı tanımlama, yukarıdaki altı grup insanı ihtiva etmektedir. Gülen şantaj
ve terör örgütünün “ihanet grubu”, “azalar”, “kadrolar”, “lider kadro” ve “lider”dir. İbadet ve ticaret
grubu diye tanımlanan grup ise sempatizan ve taraftarlardır.

FETÖ ile Mücadeleden Sorumlu
Başbakan Yardımcılığı Kurulmalıdır
15 Temmuz İhanet Hareketinin önemli amaçlarından biri, toplumun sosyolojik olarak ayrıştırılması, düşman kamplara bölünmesi ve çatıştırılmasıdır. “Oslo Görüşmeleri”nin deşifre edilmesi ile başlayan Taksim Kadife Darbe sürecinde yapılanlara dikkat edilirse, toplumun sosyolojik olarak ayrıştırılmak istendiği çok rahat bir şekilde
görülebilir. 15 Temmuz İhanet Hareketi, bu sosyolojik zemin, arka plân göz önüne alınarak icra
edilmiştir. 15 Temmuz İhanet Hareketinin askeri boyutu ile başarılı bir mücadele verilmiş olma-

sına rağmen, sosyolojik savaş boyutu ihmal edilmektedir.
FETÖ ile çok boyutlu bir mücadele verilmesi
gerekmektedir:
1- Fikri, felsefi, Dini boyut
2- Yabancı Devletler ve İstihbaratlar Boyutu
3- Masonluk-Siyonizm Boyutu
4- Vatikan Boyutu
5- Güvenlik Boyutu
Bu boyutlarda verilecek bir mücadele, birbiri ile organize bir şekilde yürütüldüğünde başarılı sonuçlar alınacak ve süreç hızlanacaktır. Mesele
bu açıdan ele alındığında FETÖ ile mücadele, tek
bir elden yürütülmeli ve Başbakan Yardımcılarından birinin sorumluluğunda olmalıdır. Bu başbakan yardımcısının, başka hiçbir görev ve sorumluluğu olmamalı, başka bir işle uğraşmamalı, tamamen FETÖ ile mücadeleye yoğunlaşmalıdır.
FETÖ ile mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısının Görev ve Sorumluluklarını, aşağıdaki
şekilde özetleyebiliriz:
1. Fikri, Felsefi, Dini Boyut: FETÖ ile ilgili bir
mücadele salt bir güvenlik mücadelesi değildir ve
de olmamalıdır. Gülen Hareketinin fikri, felsefi ve
dini yapısı ile mücadele, mücadelenin nirengi noktası olmalıdır.
- Hareketin aktif veya pasif tüm mensuplarının zihin dünyasındaki kirler, yanlış anlayışlar,
İslâm’la çatışan tüm alanlar, açık, net, delilli ve
belgeli bir şekilde ortaya konmalı, doğrular sunulmalı ve zihinsel bir değişim için “en güzel tarzda
mücadele” esasına uygun bir psikolojik harekât,
tek bir merkezden koordineli bir şekilde yürütülmelidir.
- Bu iş için sahasında uzman olan insanlardan
oluşan çok özel bir komisyon kurulmalıdır.
- Bu yapılmadığı takdirde, FETÖ ile ilgili mücadele, Selçuklunun Hassan Sabah’ın Haşhaşilerine karşı verdiği mücadelede olduğu gibi çok uzun
sürebilir.
2. Masonluk-Siyonizm Boyutu: Gülen Hareketinin Kasım Gülek ile ilişkisinin perde arkası,
Kasım Gülek üzerinden kurulan ABD ilişkileri ve
Masonluk ilişkisi ortaya çıkarılmalıdır. Bunlar yapılmadan FETÖ ile mücadelede başarı oranı düşük olabilir.

Umran • Ağustos 2017

5

GÜNDEM

6

illerde de bu kriz masasına bağlı çalışan alt kriz
3. Yabancı Devletler ve İstihbaratlar Boyutu:
Gülen Hareketi, 1980 darbesinden sonra çok hızmasaları oluşturulmalıdır.
lı büyüyen ve yaygınlaşan bir harekettir. Bir dö- Süreçle ilgili bir Kriz Yönetimi Yönetmeliği
nem arkasında devlet desteği vardı. Devlet ve siyahazırlanmalıdır.
set ricali, Gülen’e ödül vermiş ve elinden ödül al- Yeni kurulan ve göreve başlayan “İtirazları
mıştır. Dış dünyadaki okullarını ziyaret etmiş ve
İnceleme Komisyonu”, FETÖ İle Mücadeleden
okulların açılması için devlet başkanlarına mekSorumlu Başbakan Yardımcısına bağlanmalıdır.
tuplar yazmıştır. Türkçe olimpiyatlara katılıp öv- Süreçte görev alan tüm yönetici ve soruşturgüler yağdırmıştır.
ma komisyonları/birimleri özel merkezi bir eğitiDünyanın dört bir tarafında bu kadar hızlı ve
me tabı tutulmalıdır.
yaygın bir örgütlenmenin, ABD, İngiltere, Fransa,
- FETÖ ile mücadelede, ilgili tüm bakanlık ve
Almanya ve Siyonizm-Masonluğun maddi ve makurumlar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.
nevi desteği ortaya çıkarılmalıdır.
- FETÖ ile mücadelede, gerekli tüm bilgi ve
Gülen Hareketinin hem iç istihbarat hem de
belgeleri ihtiva eden merkezi özel bir veri bankadış istihbarat boyutunun ortaya çıkarılması, FETÖ
sı oluşturulmalıdır. Şu ana kadar elde edilen ve
ile mücadelenin ön şartlarınyol boyu elde edilecek olan
dan biridir. İç istihbaratların
tüm bilgi ve belgelerin sağyanlış yönlendirmesi varsa,
Gülen Hareketi, 1980 darbelık, güvenirlilik derecesi tesbunun hesabı mutlaka sorulsinden sonra çok hızlı büyüpit edilip sınıflandırılmalıdır.
malıdır.
yen ve yaygınlaşan bir hareBu veri bankasında toplanan
FETÖ ile iç ve dış istihveriler, ilgili birimlerle paylakettir. Bir dönem arkasında
baratlar, Masonluk ve Siyoşılarak süreç hızlandırılmalıdevlet desteği vardı. Devlet
nizm ilişkisi, belgelere, delildır.
ve siyaset ricali, Gülen’e ödül
lere dayalı olarak ortaya kon- Açığa alma, ihraç etme
vermiş ve elinden ödül almışmalı ve inandırıcı bir şekilde
ve tutuklama ile ilgili sağlam
kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
tır. Dış dünyadaki okullarıve güvenilir kriterler ortaya
Bunun için FETÖ ile mücanı ziyaret etmiş ve okulların
konmalı, var olduğu söyledeleden sorumlu Başbakan
açılması için devlet başkannenler tekrar gözden geçiYardımcılığında özel bir kolarına mektuplar yazmıştır.
rilmeli ve Türkiye’nin her
misyon kurulmalıdır.
Türkçe olimpiyatlara katılıp
tarafında ve her kurumunda
bunlara uyulup uyulmadığı
övgüler yağdırmıştır.
4. Vatikan Boyutu: “Dinmutlaka kontrol edilmelidir.
ler Arası Diyalog” bir “Vati- Şu ana kadar çıkarılan
kan projesidir”. Gülen HareKHK’lar
ile açığa alınan, ihketinin bu proje ile olan ilişkisinin perde arkasıraç edilen ve tutuklananların dosyaları yeniden
nın aydınlatılması, FETÖ’ye karşı verilecek mücaincelenmelidir. Mağdur edilenler varsa, eski görevdelede önemlidir. Papa ile görüşmesini kim ve nalerine iade edilmeleri sağlanmalıdır.
sıl sağladı; neler görüşüldü ve “Dinler Arası Diya- Genel olarak tüm birimlerde, özel olarak tüm
log” kapsamında hangi faaliyetler yapıldı, araştıüniversitelerde
yapıldığı söylenen soruşturmalarılmalı ve raporlandırılmalıdır. Bu konu ile Yabanrın, ciddiyeti, güvenirliliği, göz önüne aldıkları
cı Devletler ve İstihbaratlar Boyutu Komisyonu ilkriterler, komisyon üyelerinin kimliği, kişiliği tekgilenmelidir.
rar değerlendirmelidir.
Ayrıca Gülen Hareketinin fikrî ve felsefî temel- Kasıtlı davrandığı tespit edilen tüm yöneticileri üzerinde Hıristiyanlığın etkilerinin olup oller, soruşturma komisyonu üyeleri ve kasıtlı ihbar
madığı ortaya çıkarılmalıdır. Bu konu ile de fikrî,
yapan şahıslar, cezalandırılmalıdır.
felsefî, dinî boyut komisyonu ilgilenmelidir.
- Açığa alma, ihraç etme ile ilgili yapılan itirazlara, ilgili birimlerin ne cevap verdiği, bu konuda
5. Güvenlik Boyutu: FETÖ elemanlarının tasfiyesi ile ilgili Başbakan Yardımcılığı bünyesinde,
nasıl davrandığı kontrol edilmeli; kasıtlı davranış
Merkezi Özel bir Kriz Masası kurulmalıdır. Tüm
varsa hesabı sorulmalıdır.
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- Kriz masaları, yapılan uygulamalarla ilgili
şikâyetleri göz önüne almalı ve gerektiği anda, vakit geçirmeden, küskünler/kırgınlar zümresi meydana gelmeden müdahale etmelidir.
- Savcılık tarafından aklanmış olduğu halde
göreve iade edilmeyenlerin, dilekçelerine cevap
verilmeyenlerin durumu incelenmeli ve kasıtlı
bir engelleme varsa, ilgililer hakkında soruşturma
açılmalı ve hesap sorulmalıdır.
- FETÖ’nün sempatizan ve taraftar kesimi, hareketten koparılarak kazanılmalı; militanlaşmalarına imkân verilmemelidir.
Kurulacak Komisyonların bünyesinde, Masonlar, Ergenekon-Balyozcular, partizanlar, ihtiras
şehveti ile yanıp tutuşanlar, hak ve adalet duygusu
zayıf olanlar, duygusal ve öfkeli davrananlar yer
almamalıdır.

FETÖ ile Mücadelede Merkezi Bir Denetim Yok
Medyada yer alan şikâyetlerden sürecin, merkezi bir denetime tabi tutularak yürütülmediği,
birimden birime, bölgeden bölgeye, üniversiteden
üniversiteye çok ciddi farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.
686 KHK ile Üniversitelerden 330 akademisyenin ihraç edilmesi sonucunda toplumun farklı
kesimlerinden gelen tepkiler üzerine Bakan Nurettin Canikli, “Listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları
düzeltme yoluna gittiklerini, son kararname ile
gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini
ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini” söylemiştir.5
Bakan Canikli’nin yaptığı açıklamanın ardından YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan’ın ile yapılmış bir röportajda yaptığı açıklamaların özeti,
aşağıda verilmiştir6: “- Üniversitelerdeki terör örgütlerine yönelik bu tip soruşturmaları üniversiteler yapıyor. KHK’larda gördüğünüz A üniversitesinden B profesörünü üniversiteler belirliyor. İlk
önce bunların incelemesini, daha sonra soruşturmasını, soruşturma sonrasında açığa alma, görevden uzaklaştırma ve daha sonra da ihraç talebini
üniversiteler yapıyor.
- Biz YÖK olarak bu işlemleri üniversitelerin
yapması şeklinde de bir karar aldık, çünkü onları
en iyi üniversiteler tanıyor. Bir hocaya ilişkin bir

Fethullah Gülen, 1980

iddia geldiğinde biz onu önce bilemeyiz. Belgeye
dayanması lazım, ama onun dışında tanımak ve
bilmek de lazım o kişileri. O yüzden biz YÖK olarak bütün bu safhaların üniversitelerde başlatılıp
üniversitelerde bitmesi kararı aldık ve o şekilde
devam ediyor.
KHK’larda gördüğünüz kişiler, tamamen üniversitelerinde yapılan inceleme soruşturma sonrasında ihraç edilme teklifi yapılan kişilerdir. Her kişinin atılma nedeni ile ilgili açıklama yapamayız.
İtirazları varsa kişiler tekrar üniversitelere itirazda bulunabilir.
- Üniversiteler bu ihraçları komisyon oluşturarak yapıyor. Rektörün demesiyle olmuyor bu işler.
- Kanunen üniversiteler tarafından komisyon kuruluyor. Bir kişinin kararıyla değil. Komisyon içerisinde farklı kişiler de var. O komisyonlara raporlar geliyor. Birçok kıstas var ve üniversiteler onları değerlendiriyor. Bylock çok önemli bir
kıstas ki o bylock için de derecelendirmeler var.
Her kullanıcı değil, aktif olanlar inceleniyor. Bank
Asya’da belli dönemki para hareketleri...
- YÖK üniversitelerdeki bu ‘ihraç etme ve itiraz kabul etme’ mekanizmasının adil işlediğini nasıl kontrol ediyor? sorusuna verilen cevap:
- Hayır, biz neden bu aşamaların nasıl işlediğini takip edelim ki? Hem ‘Üniversitelere dokunmayın, YÖK üniversiteleri özgür bıraksın diyorlar,
hem de YÖK neden üniversiteleri denetlemiyor’ diyorsunuz. Bu tamamen üniversitelerde yürütülen
bir süreç.
- Biz son dönemde yapılan soruşturmaların ve
ihraçların hepsinde inisiyatifi üniversitelere bıraktık.”
Bakan Canikli’nin ve YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan’ın yaptığı açıklamalar, sürecin nasıl işlediğinin net göstergesidir. Binlerce insanın hayatı
üzerine karar verilirken, Hükümetin ve YÖK’ün
hiçbir kontrol yapmadan, kurumlardan gelen listeleri olduğu gibi KHK’lerle uygulamaya sokması,
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yanlış olmuştur ve de tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Oysa Başbakan Yıldırım, 01.08.2016 tarihinde yaptığı açıklamada “Başbakanlık’ta kriz
merkezi kurulduğunu” ve “Bakanlıklarda kurullar
oluşturulduğunu”, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve YÖK’ün devreye girdiğini ve işlerin
tıkır tıkır yürüdüğünü” ifade etmişti.7
Merkezi bir kriz ve denetleme masası kurmadan ya da kurulmuş olanları çalıştırmadan, merkezi ortak kriterler belirlemeden ya da belirlenmiş ise kurumların buna uyup uymadığına bakılmadan, kurumlardan gelen listelerin KHK’ya konması, yanlış olmuştur. Sosyolojik savaş ajanlarının
istediği fırsat, onlara verilmiştir ve yeni Sosyolojik
fay hatları inşa edilmiştir ve de edilmektedir.

FETÖ ile Mücadelede Merkezce Belirlenmiş,
Kamuoyuna Duyurulmuş, Sağlam Ortak Kriterler Yok

8

15 Temmuz sonrasında Türkiye’de, FETÖ ile
ilgili yapılan temizlik operasyonları için Başbakan
Yıldırım, 01.08.2016 tarihinde, yaptığı açıklamayı8 ve YÖK müşavirinin açıklamalarını9 referans
alarak “Açığa alma, Tutuklama ve İhraçlarda” göz
önüne alınması gereken kriterleri aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz:
· 17- 25 Aralık’tan sonra hâlâ uyanmamış olanlar, masum kabul edilmeyecek,
· Bylock’u aktif olarak kullanma ve kullanmanın
muhtevası göz önüne alınacak,
· Bank Asya’da belli dönemdeki para hareketleri önemlidir,
· Fiilen Darbe yapmaya kalkışanlar ve onlara
aktif destek sağlayanlar,
· İntikam duygusuyla değil, adaletle hareket edilecek,
· Yaşla kurunun birlikte yanmasına da asla izin
verilmeyecek,
· Birbirlerine karın ağrısı olanlar piyasaya çıkıp, haksızlık yapamayacak,
· Haksız yere işlem görmüş olanlar yeni baştan
ele alınacak, haklıyla haksız, suçluyla suçsuz
ayırt edilecek.
Fakat işin pratiği, başlangıçtan beri buna uymamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “…At
izi, it izine karışmış vaziyette. ‘Ben bir şey atayım
da nasılsa tutar’ diyenler var. Özellikle yazılı ve
görsel medya dünyasında bu çok var… Öyle yorumlar yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle

hiç alâkası yok. Ama o insana o yaftayı yapıştırıyor.”10 demesi; Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz’ın, “15 yıldır
tanıdığım, ‘o gece’ tankın önüne yatan, FETÖ düşmanı Oktay Kılıç’ın evi FETÖ’den aranıyorsa, bu
operasyon ‘bize’ dönmüş demektir!” “Namaz kılanı Fetullahçı sanan, Meşveretçi, Yazıcı, Okuyucu, Nakşi, Kadiri arasındaki farkı bilmeyen 28 Şubatçılarla FETÖ temizliği yapılamaz.”11, tarzındaki açıklaması; Başbakanlık Baş müşaviri Abdülkadir Özkan’ın ve AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar’ın açıklamaları12 ve 686 Sayılı KHK ile ilgili, bugüne kadar AK Parti politikalarını destekleyen bazı köşe yazarları, STK yöneticileri, akademisyenlerinden ve bazı AK Partili milletvekillerinden, “Sinsi bir tezgâh var”, “Referandum darbesi bu!”, “Kriptolar Referandum darbesi yapıyor” “Bürokratik darbe bu”, “Kim yapıyor
bu temizliği?” “Erdoğan’ın altı oyuluyor”, “Bu işin
içinde bir iş var”, “Büyük provokasyon”, “Devlete adalet yakışır”, “Kim yaptı bu listeyi”, “AK
Parti’ye Operasyon”13şeklinde gelen çok sert tepkiler, FETÖ ile ilgili mücadelede, hem merkezi kriterlerin var olmadığını, varsa da buna uyulmadığını hem de merkezi bir denetim sisteminin olmadığını ortaya koymaktadır.
Kısacası, “Açığa alma, Tutuklama ve İhraçlarda” teori ile pratik birbirini tutmamaktadır. Ne
Merkezi denetim yapılmakta ne de merkezi kriterler oluşturulmaktadır.
Genelde; “Bir darbe ortamındayız tehlike çok
büyüktür, yeni bir askeri darbe olabilir. Masum
olup mağdur olanlar, %3-%10 gibi bir orandır; bu
da normaldir.” denmektedir. Bu noktada “Kelebek
Etkisini” unutmamak gerekmektedir.
Tüm yanlış anlamalara ve istismarlara mani olmak için burada bir noktanın altını -özenle- çizmek istiyoruz. Biz, “mağdur/masum” derken
kast ettiğimiz, FETÖ ile hiç alakası olmadığı halde FETÖ havuzuna konan bazı insanlardır. Yani
“yaşlardır”, “kurular” değildir. “Yaşların” en hızlı bir şekilde ayıklanması, itibarlarının ve haklarının kendilerine geri verilmesi tarihi bir sorumluluktur.
Hukuk kurallarına göre “Aksi ispatlanmadıkça insanlar masumdur”. “İddia makamı iddiasını
ispatlamak zorundadır.” Masum insanları mağdur etmek, İlahi adalete uygun değildir. Herkes
Allah’ın huzurundaki yüce mahkemeyi düşünerek
konuşmalı ve sorumlu davranmalıdır.

Umran • Ağustos 2017

15 TEMMUZ İHANET HAREKETİNİN BİR YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tehlike gerçekten de büyüktür. Asıl tehlike,
böyle bir varsayımın arkasına sığınarak tehlikeyi
küçültecek yerde tehlikeyi daha da büyütmektir.
Gayrı memnun sayısını artıran her uygulama,
hem ülke için hem de AK Parti için bir kayıptır.
Yapılan her hatanın bedeli 2019 seçimlerinde
ödenecektir.

Tüm yanlış anlamalara ve istismarlara mani olmak için burada bir noktanın altını –özenle- çizmek istiyoruz.
Biz, “mağdur/masum” derken kast ettiğimiz, FETÖ ile hiç alakası olmadığı halde FETÖ havuzuna konan bazı
insanlardır. Yani “yaşlardır”, “kurular” değildir. “Yaşların” en hızlı bir
şekilde ayıklanması, itibarlarının ve
haklarının kendilerine geri verilmesi
tarihi bir sorumluluktur.

FETÖ Havuzuna Konan İnsan Unsurlarının Analizi
Ülke sathında, “Açığa alınan, İhraç edilen ve
Tutuklananlar” ilgili mevcut uygulamalar incelendiğinde, “FETÖ listesi, aşağıdaki insan unsurundan oluşmaktadır:
· 15 Temmuz Askerî kalkışmasında bizzat görev
alan, asker, polis, yargı mensupları, istihbaratçılar ve siviller.
· Emniyet İstihbarat/Askeri İstihbarat/MİT’in
bilgi ve belge kapsamında belirlediği FETÖ’ü
mensupları.
· Gülen’in Bank Asya’yı kurtarmak için “Bank
Asya’ya Para yatırın!” çağrısına uyarak para
yatıranlar. Daha sonraki dönemlerde Bank
Asya ile parasal ilişkisi devam edenler.
· Gülen Hareketi’nin sempatizanları ve taraftarını ihtiva eden listeler
· Cep Telefonlarında By Lock programı var olanlar.
· Kifayetsiz muhterislerin bir makamı ya da
mevkii ele geçirmek için FETÖ ile hiç alakası
olmayan ve fakat kendisine engel gördüklerini
FETÖ mensubu olarak ihbar etmeleri ile açığa
alınanlar/ihraç edilenler/ tutuklananlar.
· Geçmişte aralarında husumet bulunanların
birbirlerini FETÖ’cü olarak ihbar etmeleri ile
açığa alınanlar/ihraç edilenler/tutuklananlar.
Özellikle idarecilerin kin güttüğü kişileri, ilgileri olmadığı halde Gülenci olarak listelemesi.
· Bizzat FETÖ’ü mensubu olanların (Kripto
FETÖ’cüler), kendilerinden olmayan herkesi,
Gülenci olarak ihbar etmeleri.
· Taksim Kadife darbe sürecinin ve 15 Temmuz
ihanet hareketinin iç beyin takımı olan Mason,
Sabatayistlerin ihbar ettiği herkes.
· Başta MOSSAD ve CIA olmak üzere yabancı
istihbarat mensuplarının Gülenci olarak ihbar
ettikleri kimseler.
· Geçmişte Gülen hareketine dahil olmuş, yardım etmiş ve fakat 17-25 Aralık operasyonundan sonra ayrılmış ve bütün bağlarını kopar-

·

·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

·
·

mış olanların bir kısmının, hâlâ daha FETÖ’cü
olarak kabul edilmeleri ve fişlenmeleri.
Geçmişte Gülen hareketine ait, dershane, okul
ve yurtlarda kalan ve fakat Gülen hareketi ile
hiç ilgisi olmayan gençlerin, çocukların ve onların ailelerinin FETÖ’cü olarak kabul edilmeleri ve fişlenmeleri.
Geçmişte FETÖ’nün değişik kurumlarında çalışanlar, görev alanlar.
Aktif-Sen üyelerinden oluşan listeler
Zaman gazetesine abone olanlardan oluşan listeler.
15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Gülen Hareketinin okullarında okuyan tüm gençlerin ve
ailelerinin FETÖ’cü olarak kabul edilmeleri ve
fişlenmeleri.
17-25 Aralıktan sonra çocukları istemediği
için çocuklarını Gülen’in okullarından alamayan ailelerin fişlenmesi ile oluşan listeler.
Ticari rakiplerin birbirlerini FETÖ’cü olarak
ihbar etmeleri.
İhale mafyasının rakiplerini FETÖ’cü olarak
ihbar etmesi.
Birbiri ile küskün komşuların birbirlerini
FETÖ’cü olarak ihbar etmeleri.
Psikopatların herkesi, FETÖ’cü olarak ihbar
etmeleri.
Maliye-Polis-Yargı baskı ve şantaj kıskacında
Gülen Hareketine yardıma ve hizmete mecbur
bırakılan iş adamı ve bürokratlar.
Aralarında husumet olan karı kocanın birbirlerini ”FETÖ’cü” olarak ihbar etmeleri.
Dost hayatı yaşayan eşlerin, ”FETÖ’cü” olarak
birbirlerini ihbar etmeleri.
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Bu liste daha da genişletilebilir. Eğer tüm bu
insanlar, FETÖ’cu olarak görülür ve aynı muameleye tabi tutulursa, “kurunun yanında yaş” da yanar misali bir duyarsızlık gösterilirse, korkarız ki
yaşın yanında kurular yanabilir; Türkiye, büyük
bir kaosa sürüklenebilir. Kin ve nefret ortalığı kasıp kavurabilir.

Açığa Alma, İhraç Etme ve Tutuklama Listelerini
Hazırlayan İnsan Unsuru Analizi

10

Hazırlanan listelerle ilgili sorulması gereken
temel birkaç soru vardır:
· 17-25 Aralık Maliye-Polis-Yargı darbe girişiminden sonra devlet, Gülen şantaj ve terör örgütünün aslı elemanları ile ilgili hiçbir hazırlık
yapmamış mıdır?
· Devlet eğer bir hazırlık yapmış ise Gülen Hareketinin asli unsurlarına ilişkin her türlü sağlam bilgi ve belgenin elde mevcut olması gerekmektedir. Öyleyse “Açığa alma, İhraç Etme ve
Tutuklama listelerinde” yer alan ve suçlanan
insan unsuru ile ilgili her türlü bilgi ve belge
kapsamında sorgulamaların yapılması ve mahkemeye çıkarılmaları gerekmez mi?
· Eğer devlet tarafından zamanında bu hazırlık
yapılmadıysa/yapılamadıysa bunun bir sebebi olmalıdır. Şu söylenebilir: MİT, Emniyet İstihbarat ve Askeri istihbarat dâhil devletin bütün birimlerine, FETÖ sızmıştı; o nedenle bir
liste hazırlığına gidilememiştir. Bu çok doğrudur. Ancak bugün bu tehlike, gene mevcut değil midir?
Kripto FETÖ’cüler çok iyi kamufle olduklarından bir kısmı bugünkü listeleri hazırlamakla görevlendirilmiş de olabilirler. Pratikteki uygulamalardan bunun böyle olduğu görülmektedir. Öyleyse, elde sağlam belge/delil olmadan insanları açı-

ğa almada, ihraç etmede ve tutuklamada acele ile
karar verilmemeliydi ve verilmemelidir. Mutlaka
merkezi bir denetim sistemi kurulmalıdır.
Medyada yer alan ve açığa alınıp tutuklanan
ya da ihraç edilenlerin verdikleri bilgilere göre listeler, aşağıdaki unsurlar tarafından oluşturulmaktadır:
1- İstihbarat Örgütleri(MİT, Emniyet İstihbaratı,
Jandarma İstihbaratı, vb.) tarafından hazırlanan listeler,
2- Bizzat idareciler tarafından hazırlanan listeler,
3- Bazı idarecilerin amaçlı olarak oluşturdukları
“ideolojik taraflı komisyonlar” tarafından hazırlanan listeler,
4- Bazı idarecilerin adil olduklarına inandıkları
kişilerden oluşturdukları komisyonlar tarafından hazırlanan listeler.
5- Köşe yazarları tarafından sunulan listeler
6- Bazı STK’lar tarafından hazırlanıp sunulan
listeler
7- Siyasiler tarafından hazırlanan listeler
8- Karanlık bir odak tarafından hazırlanan listeler
Başka alternatifler de olabilir.
Bugünün pratiğinde, bu 8 farklı insan unsuru, listelerini merkezi ortak kriterlere göre hazırlamamaktadır. Listeleri hazırlayanlar, hazırlanan listelerde yer alan şahısların her biri ile ilgili gerekli belgeleri sunmamaktadır/sunamamaktadır. Dahası, insanlar “niçin açığa alındığını”, “niçin ihraç
edildiklerini” ve “hangi belgelere dayanarak suçlandıklarını” bilmemektedir ve de öğrenememektedir.
Bu 8 farklı insan unsuru içerisinde, kripto FETÖ’cü, Mason, Sabatayist, ErgenekonBalyozcu, MOSSAD/CIA/MI6/BND işbirlikçilerinin olup olmadığından emin olunmalıdır. Bunlar
ayıklanmadıkça, FETÖ’ye karşı verilen mücadele, amacından sapmış olacak ve müslüman camianın tasfiyesine yönelmiş olacaktır. Şu an ki gidişat,
bunun bir göstergesidir. AK Parti tabanında gayrı memnun sayısının gittikçe artması ve yaygınlaşmasının sebebine, bu açıdan bakılmalıdır.

“Makul Şüphe” ve “Açığa Alma-İhraç Etme-Tutuklama”
İlişkisi
“Açığa Alma, İhraç Etme ve Tutuklama Listelerinde” kaba hatları ile 1- Elinde silah olan
Güvenlik Mensupları(asker, polis, istihbaratçı),
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2- Yargı Mensupları(hâkim, savcı), 3- Eğitim
Camiası(öğretmenler, akademisyenler), 4- Devletin değişik kurumlardaki personel, 5- Değişik STK
üyeleri, 6- Özel sektör mensupları(mahalle esnafı,
patronlar ve yöneticiler) ve 7- Eski milletvekilleri
ve siyasi parti mensupları yer almaktadır.
Bu insan unsurundan 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişiminde fiilen yer almış, yardım ve
yataklık yapmış ve görevini ihmal etmiş olanların
tümü, yasalar çerçevesinde, delillere ve belgelere
dayalı olarak adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılmalıdır.
Fiilen darbeye iştirak etmemiş, “makul şüpheli” konumundaki silahlı polis-asker-istihbarat elemanları ve devletin kritik kurumlarında çalışanları, tedbir olarak açığa alarak ya da tutuklayarak etkisiz hale getirip sonra yargılamak adıl bir yaklaşımdır. Ancak bu sınıftaki insan unsurunu, mahkeme kararı olmadan ihraç etmek adil değildir.
Elinde silah olmayan yargı mensuplarını, karar
verme sürecinde etkili olabilecekleri için, öncelikle “merkez valileri” gibi kızağa çekerek, karar verme sürecinde etkisiz hale getirmek, sonra da belgelere dayalı olarak yargılamak, doğru bir davranıştır, adil bir davranıştır.
Elinde silah olmayan akademisyenleri, öğretmenleri ve diğer sivil devlet görevlilerini ise, tedbir olarak her türlü idari görevden almak ve fakat diğer görevlerine devam etmesini sağlamak ve
bu süreçte gözlemlemek daha uygundur. Bu insan
unsuru hakkında sağlam deliller elde edinildiğinde, yargının önüne mutlaka çıkarılmalı ve hesap
sorulmalıdır.
Açığa alma ve ihraç etme düzleminde çok hassas davranılmalıdır. Mahkeme kararı olmadan ihraç etmek, gelecekte çok ciddi maddi ve manevi
tazminat davalarının açılmasına sebebiyet verebilecektir. Kendi sorunlarımızı ülke içinde en adil bir
şekilde çözmek esas alınmalıdır. İnsanları, AİHM’e
mecbur bırakmak yanlıştır.
Medyaya
yansıyan
şekliyle,
“ihanet
grubunun”(üst tabakasının) kahir ekseriyeti, 15
Temmuz askeri darbe girişiminden önce; geri kalanların bir kısmı da, darbenin hemen ardından
yurt dışına kaçmışlardır. Dolayısıyla FETÖ’nün
sempatizan ve taraftarları ile âzâların bir kısmı,
bugün ülke içerisinde bulunmaktadır. Bugün yürütülen operasyonlarda “açığa alınan, tutuklanan
ve ihraç edilenler” içinde genellikle FETÖ’nün
sempatizanları, taraftarları ile azalarının bir kısmı

ve de FETÖ ile hiç alakası olmayan insanlar yer
almaktadır.
Mücadelelerdeki kanuniyeti göz önüne alırsak,
azalar, kadrolar, lider kadro ve lider cezalandırılmalı; diğerleri kazanılmalıdır. Eğer aza olanlarla
diğerlerini ayırt edecek bir kriter, bir mekanizma
bulunmaz ise, “sempatizan ve taraftarları militanlaştırma” komünist taktiğinin uygulanmasına imkan sağlanarak Gülen Hareketi’nin sempatizan ve
taraftarları, aktif militan olarak FETÖ’nün azaları durumuna getirilmiş olabilir.
12 Eylül 1980 darbesinde PKK’lı diye Diyarbakır cezaevinde hapsedilen şu üç grup insanın bir
çoğu, cezaevindeki uygulamalardan sonra militanlaşmış ve PKK’nın aslı unsuru haline gelmiştir: 1PKK ile hiç alakası olmayan bazı Kürtler, 2- PKK
sempatizanları ve 3- PKK taraftarları.
Bugün aynı hata yapılıp FETÖ’ye militan yetiştirilmemelidir.
FETÖ havuzuna atılanlar, hassasiyetle ayıklanmaz ve hepsine aynı muamele yapılırsa, bu insanlar, MOSSAD ve CIA gibi yabancı istihbaratların kucağına itilmiş olabilecektir. Bu durumda Türkiye’nin ödeyeceği bedel, çok daha yüksek
olacaktır.
O nedenle yapılması gereken, samimi “ibadet
“ve “ticaret ehlini” kazanarak yapının üzerine gitmek ve geniş kitlelerden FETÖ’yü tecrit etmektir.

Gülen Hareketi-Devlet Ricali İlişkisinin Meydana Getirdiği
Psikolojik Ortam
1980 Darbesinden 17-25 Aralık Maliye-PolisYargı Darbe Girişimine kadar olan süreçte, rahmetli Erbakan hariç, genellikle, dönemin Cumhurbaşkanları, Başbakanları, Genelkurmay Başkanları ve siyasî parti liderleri/kadroları, belediye başkanları, birçok STK/Gönüllü kuruluşlar/Cemaatler, Gülen’i ve Gülen Hareketini övmüş, ödül
vermiş, ödül almış ve ülkenin birçok imkânını
ona tahsis etmişlerdir. Bu durum, halkın bu harekete sempati ve güven duymasını sağlamıştır.
Ailelerin, çocuklarının korunması noktasında gösterdiği hassasiyet ve Gülen Hareketinin
Dershane-Okul-Yurt-Ev düzleminde gösterdiği
başarı, dünyanın dört bir tarafında okullar açması
ve her yıl “Türkçe Olimpiyatları”(!) düzenlemesi, halk üzerinde etkili olmuş ve halkın belli bir
kesiminin Gülen Hareketi’ne sempati duymasını, taraftar olmasını ve bağlanmasını sağlamıştır.
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Bu iki tarihi kırılma anı göz önüne alınırken,
“Türkçe Olimpiyatlarına”(!) devlet ricalinin kaşu iki noktaya özellikle dikkat edilmesi gerekmektılıp, övgüler yağdırması, varolan etkiyi daha da
tedir:
pekiştirmiştir.
· 17-25 Aralık Maliye-Polis-Yargı Darbe GirişiGülen Hareketi’nin Yurt dışında okul açabilmemine kadar devlet ricalinin büyük bir kesimisi için, devlet ricalinin, ilgili ülke devlet ricaline
nin, Gülen Hareketi ile ilgili övgü dolu sözler
referans mektubu yazıp ricada bulunması da, halsöylemesinin ve devlet imkânlarını, özellikle,
kın eğilimleri üzerinde etkili olmuştur.
belediye imkânlarını tahsis etmelerinin halk
Ayrıca Gülen Hareketi’nin dershane ve okullaüzerindeki etkileri.
rındaki öğrencilerin, girdikleri sınavlarda yüksek
· Gülen hareketi tarafından inşa edilen Maliyepuan almaları, üniversitelere ilk sıralarda girmiş
Polis-Yargı Şantaj ve Tehdit mekanizmasının
olmaları, Gülen Hareketi’nin okullarına, yurtlavarlığı ve bunun iş adamları, bürokrasi üzerinrına ve evlerine olan ilgiyi artırmış; geniş bir kedeki etkileri.
sim, çocuklarını buralara göndermek için sıraya
17-25 Aralık Maliyegirmişlerdir. (Bugün, sınav
Polis-Yargı
darbe girişimi ile
sorularını çalarak kendi se15 Temmuz Askeri Darbe Giçilmiş öğrencilerine verme“Hz. Davud’un iki davalı olarişimi arasındaki dönemde,
lerinin sonucunda, yüksek
yında olduğu gibi, suçlananGülen terör ve şantaj hareketi
başarı elde edildiği söylenlara ciddi bir savunma hakkı
mensuplarının bir kısmının,
mektedir. Geçmişte böyle
verilmeden, yargı önüne
o günün şartları göz önüne
bir iddia söz konusu değildi.
çıkarılmadan,
hatta
ve
hatta
alındığında, gelgitler yaşayaDolayısıyla halk bu durumu
ne
ile
suçlandıkları
gerektiği
bileceğine, kararsız kalabibilememekteydi.)
gibi
izah
edilmeden,
herkese
leceğine dikkat edilmelidir.
Diğer taraftan yurt dışına
Çocuklarını okullarından,
giden öğrencilere, barınma
gönderilen tek tip bir yazıya
yurtlarından
almamış/alaimkânları sağlamış olmaları
göre, MİT, istihbarat rapormamış olabilir, kurban yarda, insanlar üzerinde etkili
ları ve idari amirlerin görüşdımında bulunmuş olabilirolmuştur.
lerine dayanılarak, üniversiler. Bu dönemle ilgili olarak
“Ne istediler de vermetelerden ve ilgili devlet daireçocuklarını Gülen terör ve
dik”(!) diyen Cumhurbaşlerinden
“açığa
alınmaları”
şantaj hareketinin okullarınkanı Erdoğan’ın, sonradan,
değil, “ihraç edilmeleri” yanda okutmuş olmak veya onun
“Allah ve milletimiz bizi afyurtlarında kalmış olmak,
fetsin zamanında biz tehlikelıştır ve de adil değildir.
temel kriterler zümresi içeriyi göremedik” demesi, Eski
sinde değerlendirilmemelidir.
Genelkurmay Başkanı Nejdet
Yasal olarak hiçbir işleme
Özel’in, Eski Meclis Başkantâbi tutulmamış bir banka ile parasal işlem yapları Cemil Çiçek, Bülent Arınç’ın ve birçok siyasimayı, yurt ve okullarda bulunmayı, esaslı bir suç
nin, benzer açıklamalarını göz önüne aldığımızda;
unsuru olarak görmemiş/görememiş olabilirler. O
17-25 Aralık Maliye-Polis-Yargı Darbe girişimine
dönemin psikolojisi buna uygundu.
kadar Devletin elindeki tüm imkânlarla, göreme15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden sonra
diği bir tehlikeyi; göremediği için sade vatandaşı,
Gülen terör ve şantaj hareketini destekleyenlerin,
iş adamlarını ve akademisyenleri, öğretmenleri,
onları aklamaya çalışanların üzerine kesin bir şeimamları, vb. suçlamak, ciddi deliller olmadan,
kilde gidilmeli ve sağlam bilgi ve belgeye dayanagerçekten pişman olup olmadığı araştırılmadan
rak mutlaka mahkemeye çıkarılmalıdırlar.
cezalandırmak, yanlıştır ve çok daha büyük travmalara ve sorunlara neden olacaktır.
Süreç değerlendirilirken, aşağıdaki iki kırılma
Maliye-Polis-Yargı, Korku-Şantaj İmparatorluğunun(FETÖ)
noktası dikkate alınmalıdır:
İnşa Ettiği Psikolojik Ortam
1- 17-25 Aralık Maliye-Polis- Yargı Darbe GirişiGülen terör ve şantaj hareketi, maliye-polismi,
yargı üçgeninde kurdukları şantaj şebekesi ile in2- 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi.
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sanların yatak odasına ve banyolarına sızmış, pek
çok işadamını, esnafı, devlet ricalini, sivil ve asker
bürokratı ve siyasiyi tuzağa düşürmüştür.
Siyasi iktidar, Maliye-Polis-Yargı üçgeninde
seri halde yaptığı görevden almalarda, yeni atananların da, bir müddet sonra tekrar ve tekrar görevden alınması, sürekli olarak “kripto FETÖ’cülerin
varlığından” bahsedilmesi, “her an yeni bir darbe
olabilir” uyarıları, bir korku ve şantaj imparatorluğu inşa edilmiş olduğunun önemli göstergesidir.
15 Temmuz Askeri darbe girişimine kadar olan
süreçte, bu korku ve şantaj imparatorluğunun,
gerek Gülen hareketi içerisindeki “ibadet ve ticaret ehli” üzerinde ve gerekse Gülen terör ve şantaj
hareketine mensup olmayan insanların üzerinde,
bir korku meydana getirmiş olması çok doğaldır.
Bu korkunun sonucunda birçok insan ve iş
adamı, Bank Asya’daki hesaplarını kapatamamış,
Kredi Kartlarını iptal edememiş, Zaman gazetesi
aboneliğini iptal edememiş olabilir. Dahası, kredi
kartlarını iptal ettirme isteklerine Bank Asya yönetimi, olumlu bakmamış, hep göz ardı etmiş ve
iptal etmeyi savsaklamıştır. Keza aynı durum, Zaman Gazetesi aboneliği için de geçerlidir.
Bugün açığa alma, ihraç etme ve tutuklamalarda, hem korku-şantaj psikolojisi hem de bu engelleme operasyonları göz önüne alınmalı, ona göre
karar verilmelidir.

“Domino Etkisi” Meydana Getirilerek “Anadolu Sermayesi”
Tasfiye Edilmemelidir
Gülen terör ve şantaj hareketindeki “Ticaret
Erbabı” üzerine gidilirken, öncelikle, yukarıda
izah edilen psikolojik ortamlar mutlaka göz önüne alınmalıdır. 17-25 Aralık Maliye-Polis-Yargı
Darbe Girişimi ile 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi arasındaki dönemde, bugün hedef alınan şirketlerin, Maliye-Polis-Yargı Şantaj ve Tehdit mekanizmasının baskısı altında olup olmadığı, araştırılmalı ve ona göre ilgili firmanın üzerine gidilmelidir.
Ayrıca üzerine gidilen şirketlerle ticari olarak irtibatlı, fakat Gülen terör ve şantaj hareketi
ile ilişiği olmayan başka şirketlerin varlığına dikkat edilmelidir. Ödemeler zincirinde meydana gelecek bir kırılma, “domino etkisi” yaparak Gülen
terör ve şantaj hareketiyle ilgisi olmayan pek çok
şirketin kapanmasına ve yıllar içerisinde ortaya çıkan “Anadolu Sermayesinin” tasfiye olmasına sebebiyet verebilir.

Bugün, Küresel sermaye ile işbirliği içerisinde olan “İstanbul Sermayesi”/“büyük sermaye”,
“Anadolu sermayesini” yok etmek istemektedir.
15 Temmuz İhanet Hareketinin böyle bir boyutu
da vardır.
“Beyin göçüne” sebebiyet verilmemelidir. Başlangıçtan beri Üniversitelerde, açığa alınan, ihraç
edilen ve tutuklanan öğretim üyeleri ile ilgili çok
ciddi şikâyetler, olmuş ve bunlar medyaya yansımıştır. Yansımayan, yansıtılamayan daha vahim
hadiselerin olduğunu duymaktayız.
Her şeyden önce bütün Üniversitelerde aynı
hassasiyet gösterilmemekte, aynı kriterler kullanılmamaktadır. Soruşturma komisyonlarında ideolojik davranan, kin, nefret ve hasetle hareket
eden insanlar mevcuttur. Son yıllarda yetişmiş çok
ciddi bir beyin takımının harcanması ve yurt dışına gitme tehlikesi söz konusudur.
Bu nedenle “FETÖ ile mücadeleden Sorumlu
Başbakan Yardımcılığı Kurulmalıdır” başlığı altında ortaya koyduğumuz yol haritası, üniversiteler
için acilen uygulamaya sokulmalıdır.

Bylock Programı İçin Özel Bir İhtisas Komisyonu
Kurulmalıdır
Türkiye’de uzun zamandan beri Bylock programı üzerinden yürütülen bir psikolojik harekât
mevcuttur. Bylock denince akan sular durmakta, hiçbir şey konuşulamamakta, Bylock’un varlığı
kesin delil olarak kabul edilmektedir.
Gerçekten FETÖ’nün lider ve lider kadroları,
bu programı mı kullanmaktadır?
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Bir “yemleme” mi yapılmakta, dikkatler, başka
tarafa mı yönlendirilmektedir? Gayrı memnun sayısının artması mı amaçlanmaktadır?
Medyaya yansıyan boyutu ile Bylock programının Cep Telefonlarındaki durumu, aşağıdaki
gibi tasnif edilebilir:
· Bylock Programını şuurlu bir şekilde indirip
kullanan Gülen Hareketi’nin bazı azaları (Gülen Hareketi’nin yönetici Kadroları Bylock’u
değil daha başka, “CIA’nın bile çözemediği” iddia edilen “Silent Circle’, “Tango” gibi programları kullanmaktadır.14
· Gülen Hareketi’in kadroları tarafından kendilerine dini sohbet dinlemeleri için Bylock programı tavsiye edilip verilen Gülen Hareketi’nin
taraftar ve sempatizanları.
· İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ifade ettiği AVEA Operatör hatası(Değişken IP, Sanal IP,
Bölgesel/grupsal IP verilmesi) sonucu hattına
Bylock Programı yüklenmiş gözüken ve fakat Gülen Hareketi
ile hiç alâkası olmayanlar.16
· Aynı İnternet ağına/Wi-Fi bağlı
olanlardan birinin Bylock kullanması/indirmesi ile aynı ağa
bağlı olanların tümünün bylock
kullanmış gözükmeleri ile oluşan listeler(13-14).
· Gülen Hareketi Kadroları/
MOSSAD/CIA/MI6/BND tarafından siber saldırı ile hattına
ve telefonuna Bylock yüklenenler.
· İkinci el telefonlarda daha önceden Bylock
programının yüklenmiş olması.
· Bir iddia: Gülen Hareketinin Okullarında okuyanlara, içlerine Bylock gizlenmiş özel eğitim
amaçlı paket programlar verilmiş olanlar.
· Bir iddia: FETÖ’nün kripto mensupları, çevresi tarafından sevilenler insanlarla kurdukları arkadaşlıklardan yararlanmış, telefon etmek
amacıyla bu arkadaşlarının(!) telefonunu alıp
telefonuna Bylock yüklemiştir.
Bütün bunların çok hassas bir şekilde incelenmesi, ayıklanması ve sınıflandırılması gerekir. Bu
ayıklama ve sınıflandırma yapılmadan açığa alma,
ihraç etme ve tutuklama işlemleri yapılmamalıdır.
Bugünkü pratikte, Bylock’tan dolayı tutuklanıp, 3 ay, 5 ay, 8 ay içerde yattıktan sonra suçlu
bulunmayıp serbest bırakılan insanların var olduğu ifade edilmektedir. Tutuklama yapılacak yerde

yurt dışı yasağı konup, gerekli inceleme yapıldıktan sonra tutuklama yoluna gidilmiş olsaydı; hem
devlet bürokrasisi daha az meşgul olacak, hem
gayrı memnun sayısı artırılmamış olacak ve hem
de insanların sicilleri bozulmamış, lekelenmemiş
olacaktır.

“Allah’a ve Ahirete İman Eden”,
“Temiz Akıl” ve “Salih Amel” Sahiplerinin Sorumluluğu
15 Temmuz İhanet Hareketi, sosyolojik savaş
amaçlı bir askeri darbe girişimi olduğu için darbeci şer ittifakı (Darbenin Birinci ve İkinci Beyni), darbe sonrası süreci Türkiye’de yeni fay hatları inşa etmek ve var olan fay hatlarını enerji ile
doldurup harekete geçirmek üzerine bir strateji
izlemektedir. “Dolaylı harp stratejisine” uygun
olarak çok ciddi kirli bilgi yaymakta, zihinsel bir
kaos oluşturup insanların birbirlerine olan güvenini yıkarak bireyselleştirmek istemektedir. Geçen
yazıda “Siyasi İktidara Rağmen
Operasyonları Yürüten “Gizli El”
ve “Gizli Karanlık Güç” Kimdir?
sorusunu bu amaçla sorduk.
Ülke olarak duygusal davranmadan, birbirimizi itham etmeden
bir sorgulama yapmamız gerekmektedir.
FETÖ’ye karşı başlatılmış olan
temizlik harekâtında, açığa alma
ve tutuklama ile ilgili hazırlanan listelerde, Kripto Gülencilerin, Kripto Yabancı İstihbarat mensuplarının ve
Mason-Sabatayistlerin etkili olup olmadığına bakılmalı ve varsa ayıklanmalıdır.
Ortalıkta dolaşan bilgiler, sağlam analiz edilmeden kullanılır ve yaygınlaştırılırsa, başkalarına
zulmedilmiş olabilir. Bu nedenle Allah’a ve Ahiret
gününe iman etmiş olanların, Kur’ân’da 4 Nisa 83,
24 Nur 11-15, 27 Neml 22, 27 ve 49 Hucurât 6’da
dikkat çekilen hususlara uyması bir zorunluluktur.
Siyaset, sivil ve askeri bürokrasi ve tüm gönüllü kuruluşlar, bu konularda hassas davranmalıdır.
Bu hususta nirengi noktası, hak ve adalet olmalıdır(57 Hadid 25; 38 Sad 26). Allah’a ve Ahiret
gününe iman edenlerin, nefsi davranmaması, kin
ve nefretle hareket etmemesi, adil davranmaları
imanın bir gereğidir(5 Maide 8).
Bugün, 15 Temmuz İhanet hareketi sonrasında
“açığa alma, ihraç etme ve tutuklama ” ile ilgili tu-
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15 TEMMUZ İHANET HAREKETİNİN BİR YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
tulan yol ve yaklaşım ile Hz. Davud’un “İki Davalı
Kardeş” kıssasındaki yargılama sürecindeki yaklaşımı (38 Sâd 18-29) arasında bir örtüşme mevcuttur. Hz. Davud’un iki davalı olayında olduğu
gibi, suçlananlara ciddi bir savunma hakkı verilmeden, yargı önüne çıkarılmadan, hatta ve hatta
ne ile suçlandıkları gerektiği gibi izah edilmeden,
herkese gönderilen tek tip bir yazıya göre, MİT,
istihbarat raporları ve idari amirlerin görüşlerine
dayanılarak, üniversitelerden ve ilgili devlet dairelerinden “açığa alınmaları” değil, “ihraç edilmeleri” yanlıştır ve de adil değildir.
Bu, iyi bir gelenek oluşturmamaktadır. Bugün
OHAL’e dayanılarak yapılan birçok uygulama, gelecekte, hep örnek alınacaktır. Müslüman camia,
İstiklâl Mahkemeleri ve Takrir-i Sükûn kanunu
uygulamalarını yıllarca tenkit etmiştir.
28 Şubat Postmodern darbe döneminde yaşananlar, unutulmamalıdır. Sâd Suresinin 26. ayetinde, sadece bir siyasal partinin, cemaatin, tarikatın, mezhebin ya da bir dinin veya bir kavmin
mensupları arasında “hak ile hükmedilmesi” istenmemektedir; “insanlar arasında hak ile hükmedilmesi” istenmektedir. Hak ile hükmedilmesi
konusuna kimliği ne olursa olsun herkes dâhildir.
Bu noktada yapılan adaletsizliğin hesabı, ahirette
verilecektir. Bu asla unutulmamalıdır.
15 Temmuz ihanet hareketi sonrasında, başlatılan temizlik operasyonlarında, “Açığa Alma, İhraç Etme ve Tutuklama” ile ilgili işlemlerde; Hz.
Musa’nın “Kavga eden iki adam” olayında (28 Kasas 14-20) ve Samiri’nin kavmini azdırmasından
dolayı Hz. Harun’a karşı takındığı tavır (20 Taha
83-94; 7 A’râf 142-151), bugün mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Başta Şer İttifakı (ABD-İngiltere-İsrailSiyonizm) olmak üzere Batı dünyası, Türkiye’ye
savaş açmış bulunmaktadır. Hz. Musa’yı uyararak
yardımcı olmak için “şehrin öbür yakasından koşarak gelen adam” gibi, siyasal iktidarın dışında
olup da Türkiye’nin ve İslâm dünyasının geleceği
için yardımcı olmak isteyen insanlar, yapılar, hareketler vardır ve var olacaktır da. Bunlar, farklı
görüş ve teklifler yapabilirler.
Lütfen, durun ve söz söyleyenleri dinleyin ve
söylenenler üzerinde tefekkür edin. Bu süreçte, iyi
niyetle ortaya konan her karşı görüşü, düşmanlık
ve hainlik olarak görmek, nitelendirmek ve suçlamak yanlıştır, tehlikelidir.

Kendisine “ilim, hikmet ve hüküm” verilmiş
olan Hz. Musa, hata yapabiliyorsa; bugünkü yöneticiler, liderler de, hata yapabilir; hata yapma
ihtimalleri çok daha yüksektir. Bugünkü yöneticilere, liderlere hatırlatma yaparak yardımcı olmak;
Allah’a ve Ahiret’e iman eden, “temiz akıl”, “salih
amel” ve “fazilet” sahiplerinin” sorumluluğudur
(11 Hud 116).
Öyleyse; Ey Allah’a ve Ahirete iman eden “temiz akıl”, “salih amel” ve “fazilet” sahipleri, sorumluluğunuzu yerine getirin, sabredin ve “Düşmanları sevindirecek işler yapmayın!” (3 Âl-i İmran 118-120). Henüz vakit varken; yarın çok geç
olabilir! O nedenle;
“Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah
için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adaletle hükmedin. O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkupsakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.” (5 Maide 8).
Ve Unutmayın!
Adalet yoksa barış da olmayacaktır.
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Muhacirden Mülteciye

Müptezelleşen Tasavvurumuz ve “Suriyeliler Meselesi”
Muhacir” kavramı yerine “Suriyeli, mülteci” gibi kavramların
kullanılması şuurun nasıl bulanık ve sorunlu hale geldiğini veya
getirildiğini gösteren bir olgudur. Dini ya da İslâmî hassasiyetlerinin
de olduğu bilinen bürokrat ve siyasilerin ağzından bu kavramların
çıkması hafızanın ne kadar asimile edildiğinin göstergesidir.

Ahmet DAĞ
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“Hicret,
Ensar,
Muhacir, Mazlum, Mağdur, Gariban (gurbet bağlantılı),
Yetim-Öksüz” gibi kavramlar; dini, tarihsel, sosyal ve
kültürel olarak bu coğrafyaya ve din müntesiplerine hiç de yabancı olmayan
kavramlardır. Bu kavramlar her ne kadar hafızamızda olan kavramlar olsa da
çeşitli nedenlerle ya tahribata ya da soykırıma uğramış görünmektedir. Oysa
gerek Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan Musa’nın kavmiyle yapmış olduğu hicreti gerekse Hz. Peygamber (s.)’in, Mekke’den Medine’ye olan hicreti ve
mücadelesi bize yapılan bir hatırlatma yani zikirdir. Bu bağlamda tarihte en anlamlı ve hikmetli
yolculuk, Hz. Peygamber (s.) ile dos/t/doğru (sıddık) bir dostu olan Hz. Ebu Bekir’in yapmış olduğu yolculuktur. Bu yolculuk iki kişinin yalnızca
bir yerden başka bir yere hareket ya da seyri değil bize ibret verici hikmetler sunan bir yolculuğudur.
Tarihte en dalga kırıcı ve en onurlu hicret
Resûlüllah’ın -sonradan sahabesinin de katılımıyla- Medine’ye hicretiyken, en şerefli ve en izzetli
misafirperverlik ise Medinelilerin muhacirlere yönelik olan misafirperverliğidir. Medeniyet kurucu
bir hicret neticesinde tarihin en güzel asrı ve medeniyeti Medine’de kurulmuştur. Yesrib’in evlatları ile kutlu yolculuğun Resul’ü ve sahabesi hep
birlikte Yesribi “medineye” çevirip Medine’de bir
medeniyet örneği inşa etmişlerdir. Kabile savaşlarının, kişisel hırsların, hırsızlığın, fuhşun, soygunculuğun ve talancılığın olduğu dönemlerde
Medine’de eşine rastlanmayan bir birliktelik örneği yaşanmıştır. Hz. Peygamber tarafından kar-

deş ilan edilen Mekke ve
Medineliler özgün bir kardeşlik tesis etmişlerdir. Ensar ve Muhacir kardeşliğiyle
inşa edilen bu medeniyet ve
dönem Asr-ı Saadet dönemi olarak görülmüştür. Medeniyetin inşa süreçlerinden
en önemli uğrak noktalarından biri Sevr mağarasıdır.
Sevr mağarasında kovalanmanın, düşmanın varlığının
tehdit ve tehlikesi en yakından hissedilmiştir.
Nitekim bu “durup düşünme mekânı” iki dostun dostluğuna şahit olduğu gibi ileride inşa edilecek olan kalabalık dostluğun ilk nüvesi olmuştur. Hz. Peygamber (s.)’in Hz. Ebu Bekir’le yapmış
olduğu dostluk, Ensar ve Muhacirin nasıl dost olması gerektiğine dair mühim bir örnek olmuştur.
Keza bu örnek üzerine tesis edilen Ensar’la Muhacir topluluğunun karşılaşması iki izzetli topluluğun karşılaşması olmuştur. Kendine göre müreffeh hatta konforlu denilebilecek bir topluluk
olan Ensar’la, Hz. Peygamber’in terbiyesini almış
Muhacir’in karşılaşması tarihsel bir sorun olan
zengin-fakir ikiliğini ortadan kaldırmıştır. Daha
öncesinde ve sonrasında eşine rastlanmamış bir
tecrübeyi doğurmuştur. Mekke’de zulüm görmüş,
zahmetli, çileli ve kutlu bir yolculuğun yolcularıyla, çoğu Akabe’de biat eden tanıkların karşılaşması ve buluşması tarihte var olan en asil ve en anlamlı buluşmadır. Bu iki faziletli toplumun anlamlı buluşması zamanla İslam coğrafyasında büyük
devletlerin ve medeniyetlerin tecrübe üretmesine
katkıda bulunmuştur.
Nasıl ki, Muhacir’leri faziletli kılan hususiyet
Allah ve Resûlü’nün rızasına nail olmak için göç
etmiş olmaları ise, Ensar’ı faziletli kılan da Allah
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MUHACİRDEN MÜLTECİYE MÜPTEZELLEŞEN TASAVVURUMUZ VE “SURİYELİLER MESELESİ”
çarşının yolunu gösterin yeter” diye mukabelede
ve Resûlü’nün rızasına nail olmak için yaptıklabulunmuştur ve ümmetten bir topluluk ise ona
rı yardımlar, fedakârlıkları ve feragatleridir. Hz.
pazarını açmıştır.
Peygamber’e vermiş oldukları sözlerin arkasınEnsar ve Muhacir tecrübesi bir tesadüfi olay
da sağlam duran Ensar, Medine içinde “Yahudiolarak değerlendirmekten daha çok tüm MüsMünafık” fitnesine, Medine dışında ise -Mekke ve
lümanların hayatlarında mukadder olan tecrübi
Taif- eksenli “Müşriklerin” tehditlerine ve tehlikeolan ve emsal teşkil eden bir yolculuktur. İnsanlık
sine karşı Hz. Peygamber’in çevresinde yekvücut
tarihinde “zalim, zulüm, işkence ve hicret” keliolmuşlardır. Nitekim Ensar’ın bu sağlam ve vakarmeleri hem kavram hem de olgu olarak tarihsel
lı duruşundan dolayı ölümüne yakın Hz. Peygambir hakikattir. Ensar ve Muhacir’in tecrübi hakikaber; “Ashabım! Size Ensar’ı vasiyet ederim. Çünkü
ti ve perspektifi bize farklı zaman ve mekânlarda
bunlar benim cemaatimdir, sırdaşlarım ve eminlenasıl davranmamız gerektiği konusunda öncülük
rimdir. Onlar, üzerlerine düşen yardım vazifesini
etmektedir. Nitekim Anadolu’ya gelişimizde ve
(Akabe gecesi söz verdikleri gibi) yerine getirdiiskânımızda hicretin yansıması vardır. Selçuklu ve
ler. Şimdi (vazife mukabilindeki) hakları kalmışOsmanlı tecrübesinin sonlatır (ki, cennettir). Şu halde
nışı hafızamızın da sonlanışa
siz, Ensar’ın iyilik edenleriArapçayı iyi derecede bilen
yol açmıştır. Osmanlı dolayne teveccüh ve ikram ediniz!
Oppenheim, 1. Dünya Savaşı
sıyla kadim hafızamız, yıkıcı
(Hududun gayri) fenalık
sırasında
oluşan
kamplarzihniyetler ve kurucular tarayapanların
kusurlarından
da bulunan savaş mağdufından yok edilince yeni bir
da vazgeçiniz ve affediniz!”
zihni karakter enjekte edildi
ru kişilere yönelik seminer,
tavsiye ve emrinde bulunşuurumuza.
muştur.
bilgilendirme, hayata tutunMedineli fedakâr Müslüma ve meslek edinme gibi
Muhacirlerin Varlığına
manlara hitaben “Siz bana
hizmetler verilmesini sağlaTahammülsüzlük
insanların en sevimlilerinmıştır. Bu kamplarda buludensiniz” diyerek sevgisi“Muhacir” kavramı yerine
nan kişilere Arap dünyasıni izhar ve ikrar eden Hz.
“Suriyeli, mülteci” gibi kavnın önemli âlimlerine ders
Peygamber tebaalarının da
ramların kullanılması şuurun
verdirmiş, onların hayati,
kendilerinden olmaları için
nasıl bulanık ve sorunlu hale
duyusal ve bilişsel gelişimiistekte bulununca “Allah’ım!
geldiğini veya getirildiğini
Onların etbaını onlardan
ne katkı sunan birçok sayıda
gösteren bir olgudur. Dini
kıl!” diye dua etmiştir. “Enrapor hazırlamıştır.
ya da İslâmî hassasiyetlerinin
sar mahallelerinde hayır
de olduğu bilinen bürokrat
vardır” diyerek onlara iltifat
ve siyasilerin ağzından bu
eden Hz. Peygamber onlara,
kavramların çıkması hafı“-Kıyamet günü- Kevser havuzunda bana mülaki
zanın ne kadar asimile edildiğinin göstergesidir.
olacaksınız” diye müjde vermiştir.
Öncelikle idarenin ve siyasalın dili değişirse topKur’ân-ı Kerim’i incelendiğinde Ensar’ın şu
lumsalın da dili ve bakışı değişir. Bürokratın, siniteliklerinden söz edildiği görülür: “Ensar, Muyasetçinin sorunlu dili ve bakışına, medyanın da
hacirleri barındırırlar ve onlara yardım ederler,
olumsuz bakışı, körükleyici tutumu ve muhacire
onlara derin sevgi beslerler, onlara yaptıkları yarkarşı kışkırtıcı haber ve yaklaşımları toplumsalın
dımlardan üzüntü duymazlar, kendileri ihtiyaç
da muhacirlere yönelik daha olumsuz, daha öfkeli
içinde olsalar da Muhacirleri kendilerine tercih
ve kine yakın bakışını doğurmuştur. Söz konusu
ederler; mala, mülke karşı hırsları yoktur, muratbu durum genele irca edilemez ise de azımsanmalarına ermişlerdir.”1
yacak oranda bu hale sahip bir toplumsal ve maEnsar’ın Muhacir’e yönelik davranışlarından
razi psikotik oran bulunmaktadır.
ve kardeşliğine örneklerinden biri Abdurrahman
Muhacirlerin satış yapan çocuklarını dövmekbin Avf ile Sa’d ibn Rebi arasında geçen kardeşten onların üzerlerine kaynar su dökmeye kadar
liktir. Abdurrahman bin Avf’a kardeş olan Sa’d
varan birçok zalimliklere şahit olmaktayız. Hafıibn Rebi malının yarısını alması için ona teklifte
zadan yoksun inşa edilen sorunlu zihin münferibulunmasına karşılık bu teklifi kabul etmeyen
di aşan yaklaşım ve davranışları doğurmaktadır.
Abdurrahman bin Avf, “Kardeşim Sa’d! Siz bana
Üzücü, ürkütücü ve tiksindirici hallerden ve göUmran • Ağustos 2017
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rüntülerden yaygın olanı biri geçenlerde eli sopalı
ve elleri taşlı grupların ticaret yapan “Suriyelilere”
saldırmasıdır. Yıllardır hususiyetle topluma “ulusalcı” (milliyetçi demiyorum) bir zihniyet yüklenmektedir. Bu zihniyet Anadolu insanlarına bile
enjekte edilmiş olsa gerek ki kadim ‘rızık’ ve ‘nasip’ kavramlarına sahip topluluğun evlatları ellerinde taş ve sopalarla “Suriyeli” avına çıkmışlardır.
“Ekmek teknesi” gibi bir kavrama ve tasavvuruna
sahip bir topluluğun evlatlarını, Suriyeli muhacirlerin ekmek teknelerini yağmalarken görmek
Ensar ve Muhacir’in tarihi tecrübesine sahip bir
millet için utanç meselesidir!
Malının yarısını vermeyi geçelim ahırı bile kiraya veren, bir daireden dört kat kira alan, asgari
ücretin yarısıyla “Suriyeli” çalıştıran, dul ve yetim
kalmış kadın ve kızlarına ikinci eş adıyla “göz koyan” ya da içinde bulundukları durumdan istifade
edip fuhuş yaptıran “fırsatçılık” gibi adi bir ahlaka
sahip bir topluluk yığını haline geldik... Tüm bunlar yetmediği gibi on aylık bir bebeği öldürmekle
yetinmeyip onun yedi aylık hamile annesine tecavüz edip öldürme sadistliği, zalimliği ve sapkınlığına kadar bilumum durumlar yaşanmaktadır.
Bir de bunların yanında “Suriyeliler” sınavsız üniversiteye yerleştiriliyor, aylık 1500-2000 lira maaş
alıyorlar” gibi dedikodular/yalanlar, düşmanlıkları
ve kini daha artırıcı söylemler üretilmektedir. Yaşanan son olay “Suriyelilerin malı da, kanı da canı
da bize helaldir” tarzında olan bir psikozun doğması neticesinde gerçekleşmiştir. Bu psikozu doğuran ve besleyen saikler “yersiz düşmanlık, ötekileştirme ve muhacirlerin varlığına duyulan yersiz tahammülsüzlüktür.”
Osmanlı döneminde en büyük göç, “93 Harbi” denilen 1870’lerde yaşanan Çarlık Rusya’sı ile
yapılan savaşlarda olmuştur. “Ensar-Muhacir” tecrübesi birtakım eksiklikler de olsa bu süreçte yaşanmıştır. Bu kardeşliğin hayata geçmesinde en
büyük etkenlerden biri kavram ve tasavvur olarak “Muhacir” kavramı ile onları karşılayan onlara
kardeşlik yapan “Ensar” konumundaki kardeşlerinin yitirilmeyen ve tahrip edilmeyen hafızası ve
tasavvurudur. Onlar zahmetli bir yolculukla gelen
kardeşlerini hicret etmiş mazlum ve mağdur kardeşleri olarak gördüler. Bu tasavvur, “ümmet şuurunun” kaybettirilmesiyle sofistike bir şekilde yok
edildi şimdilerde, bu tasavvurun yerinde yeller esmektedir. “Suriyeli” düşmanlığı yapanlar bu topluluğa zerre yardım etmeyen ve insanlığa yardım
etmek duygusundan yoksun tipler.

Gerek devlet politikası olarak gerekse toplumsal yaklaşım olarak vermiş olduğumuz imtihanda çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Siyasi ve bürokratlar; mültecilere sınır kapısını açmayı, “mülteci kampları” oluşturmayı, koruma belgeleri vermeyi, aylık gıda yardımında bulunmayı
ve sağlık hizmetleri vermeyi yeterli olarak görmesi son derece yanlıştır. Arapçayı iyi derecede bilen Oppenheim, 1. Dünya Savaşı sırasında oluşan
kamplarda bulunan savaş mağduru kişilere yönelik seminer, bilgilendirme, hayata tutunma ve
meslek edinme gibi hizmetler verilmesini sağlamıştır. Bu kamplarda bulunan kişilere Arap dünyasının önemli âlimlerine ders verdirmiş, onların
hayati, duyusal ve bilişsel gelişimine katkı sunan
birçok sayıda rapor hazırlamıştır. Bu ya da benzeri örnekler takip edilerek muhacirlerin hayata
tutunması sağlanabilirdi. Ama bunların neredeyse hiçbiri yapılmadı. “Suriyeliler” köklü ve komple toplumsal öfkeye maruz bırakıldı.
Suriye’de Esad zulmünden kaçmış olan müslüman kardeşlerimizi “Muhacir” kavramıyla isimlendirmeyip “mülteci” kavramıyla isimlendiren
bir topluluğun tasavvuru özü itibariyle “yamyamlaşma” ya da “hayvanlaşma” sendromundan ötesi olamaz. Onlara “göçmen” veya “mülteci” diyen zihni bir tasavvur ne “Ensar” ne de “Muhacir” kavramlarını ne de bu kavramların tekabül ettiği tasavvurları anlayamaz. Ne yazık ki ülke müslümanları olarak rızık tasavvurumuz, birlikte yaşama ahlakımız ve konformizm anlayışımız “ulusalcı” ve “laikçi” kafa tiplerinden çokta farklı değil. İçinde bulunduğum mecliste dini gelenek ve
terbiyeden gelen dostların konuşmalarını ve birkaç yazarın yazısını okuyunca ümmetçi bir algıdan ulusalcı bir kafaya nasıl yaklaştığımızın hazin
örneğini gözlemlemekteyim.

Ensarlaşma’dan Yamyamlaşmaya
On aylık bebeği ve yirmi yaşındaki anneyi içimizde barındıramadık. Evet, Muhacirler kalabalık değildi ama Ensar da sayıca çok fazla değildi. Rivayetlere göre Hz. Peygamber, Ensar’dan 46
aileyi Muhacir’den 46 aileye kardeş kıldı. Biz ise
sözde 70 milyon müslüman olarak 2-3 milyon
müslümanı kardeş edinmekte zorlanıyoruz. Ayrıca Ensar henüz beş aylık müslümanken bu erdemi göstermişlerken biz 1250 yıldır müslüman olduğunu söyleyen bir millet olarak beş aylık Ensar gibi olamadık. Ensar’dan yabancılaşmaya değil daha kötüsü ‘yamyamlaşma’ sürecine girdik.
Ensarlaşma’dan yamyamlaşmaya dönüşümü yaşa-
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MUHACİRDEN MÜLTECİYE MÜPTEZELLEŞEN TASAVVURUMUZ VE “SURİYELİLER MESELESİ”
manın bedeli ağır olacak görünüyor. Eğer bu yamyamlaşma süreci durdurulmazsa mazlumun, mağdurun, garibin ve yetimin ahı gelir vurur ve yıkar bizi.
Bireylerin zekâtı ve sadakası olduğu gibi devletlerin de zekatı ve sadakası vardır. Son beş yıldır siyasi ve idari nizamımıza yönelik içeriden ve
dışarıdan birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık.
Başta küresel ekonomik bunalıma, gezi eylemlerine, 17-25 Aralık, hendek kazma ve bölgeyi koparma çabalarına ve son olarak yüzyılın en büyük
darbe-işgal hareketi olan 15 Temmuz FETÖ saldırısına şahit olduk. Bu saldırıların atlatılmasındaki en büyük nedenlerden biri olan Suriyeli ve diğer ülke mazlum muhacirlerin duasının bulunduğuna unutuyor gibiyiz. Yüreği mülteci olan, kalbi
taşlaşan ve akıl tutulması yaşayan geniş bir kesimle karşı karşıyayız. En şuurlu gözükeninin bile bazen -farkına varmadan- “Suriyeli” düşmanlığı yaptığını kahırla izlemekteyim.
Bu hali devam ettirirsek Hz. Ebu Bekir, Hz.
Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf ve Hz. Sa’d ibn
Rebi’ye uzak olduğumuz gibi Hz. Peygamber de
cennet de bize uzak olur. Suriyelileri yük, kalabalık, kirlilik ve huzursuzluk gören psikolojiye kayarsak cennette Resûl’e ve ashabına komşu olmak
çok zor görünüyor.
Oysa on aylık bebek bedeninden, yedi aylık
hamile yirmi yaşındaki gencecik anne varlığından
dersler almalıydık, böyle alçaklık, vicdansızlık
bizden neşet etmemeliydi! Nasıl bir zihin ve duygu erozyonuna sürükleniyoruz, aman dikkat!?...
Diyamet İşleri Başkanı Görmez’in on aylık bebek
ve annesinin cenazesinde söylediklerini çok manalı ve hissi bulduğum için aynen yazma gereği
duydum:
“Bir babanın hassasiyeti, bir babanın duygusallığı ne diyorsa benim sözüm odur. Bize ne oldu
ki biz zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun
zalimi olduk. Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve
merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Buradan
bütün insanlığa sesleniyorum, cenazesini kıldığımız yirmi yaşındaki anne, on aylık bebek mi mülteci yoksa bizim vicdanımız mı mülteci? Onlar
mı mülteci yoksa bizim merhametimiz mi mülteci? Bir hilalin gölgesine hepimiz sığındık, on aylık bebek mi sığmayacak bu tarih boyunca mazluma umut olmuş, bu güzel vatana, bu aziz vatana?
Buradan bu cenaze merasiminde ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza, Ensar’a muhacir olmuş bütün kardeşlerimize sesleniyorum, aziz kar-

deşlerim ülkemizdeki misafirlere ve muhacirlere
bakarken hiçbirimiz siyasi mülahazaların penceresinden bakmayalım. Hepimiz Rabbimizin göğsümüze yerleştirdiği vicdan penceresinden, merhamet penceresinden bakalım. Vicdan bizi birleştirmezse her şey bizi ayırır, merhamet bizi birleştirmezse her şey bizi parçalar. Biz tarih boyunca
zalimin karşısında durmuş, zalimden korkmamış
ama mazlumun ahından korkmuş bir milletin evlatlarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım!”
Son olarak Suriye’deki savaş ve sonrasında
olan gelişmelerdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşu ve yaklaşımı takdire şayandır ve konumun tek örneği olan devlet adamıdır.
Ama şu var ki yapılan yardım miktarının sürekli zikredilmesi ve Avrupa’yla yapılan mülteci anlaşmasına vurguda bulunarak “yoksa bunları gönderirim ha!” şeklindeki üslûbu muhacir kardeşlerimizi üzdüğü gibi medeniyet şuurumuza yakışan
bir şey değildir. Yine Cumhurbaşkanı’na atfedilen
ve Avrupa Birliği başkanına ve komisyon başkanına yönelik ifade ettiği söylenen “Herhangi bir zamanda Yunanistan ve Bulgaristan’a kapıları açıp,
mültecileri otobüslere bindirip göndeririz.” ifadesi rencide edici ifadelerdir. Bu tür ifadeler ve yaklaşımlar “Suriyelilerin” vize karşılığında bir pazarlık aracı haline dönüştürüldüğü zannını doğurmaktadır, misafirperverliğe/kardeşliğe gölge düşürmektedir.
Medeniyet köklerimize binaen ve kültürel bir
refleksin gereği olan yapmış olduğumuz yardımları ve bu yardımların miktarını sürekli -dolaylı olarak muhacirlerin başına kakarcasına- telaffuz etmek bize yakışmıyor. Acilen “Göç ve Göçmen Bakanlığı” kurulmalı, Suriyeli muhacir kardeşlerimize yönelik başta iş, eğitim, sağlık, imar ve iskân,
sosyal ve kültürel alanlarda çok yönlü projeler ve
çalışmalar yapılmalıdır.
1

Dipnotlar
Algül Hüseyin. “Muhacirun-Ensar Üzerine Bir Araştırma”,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, c. 5 (1993),
sayı:5. s. 25-52.
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Rus Dış Politikasının Arka Planı
Rus dış politikasının temel dinamiği tamamıyla olası tehdit ve kırılganlıkların
öngörülmesi odaklıdır. Bu öngörü halkası, devam edegelen dış tehdit unsurlarını
içerdiği gibi aynı zamanda dış destekli muhtemel bir iç kargaşayı da ihtimal dâhiline
almaktadır. Rusya’nın doğal sınırlardan yoksun coğrafyası ve yabancı işgallerle dolu
tarihi, bir ulusal güvenlik ve dış tehdit söyleminin kolayca yayılmasına katkı sağlıyor.

Andrew RADIN, Clint REACH

B
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iz öyle varsayıyoruz ki
Rusya’nın uluslararası düzendeki konumunu belirleyen en önemli faktör, ülkenin dış politikadaki bütüncül yaklaşım usulüdür. Bu
yüzden, bu metinde Rus dış
politikasının bazı temel odak
noktalarını ve yakın tarihine
dair bazı müşterek görüşleri sıralayarak uluslararası arenada Rusya’nın hâlihazırdaki etkisini ve bu
etkinin arka planını oluşturan Moskova’nın farklı uluslararası bileşenlere karşı çeşitlilik gösterecek
tutumunu açığa çıkarmaya çalışacağız.

Soğuk Savaş Sonrası Rus Dış Politikasını Şekillendiren
Temel Odak Noktaları
Rus dış politikası üzerine ortaya konulan eserler, Rus liderlerin ifadeleri ve yine Rus dış politikası analistlerinin makalelerinden yararlanarak, Soğuk Savaş’ın son bulmasından bugüne
Moskova’nın politik tutum ve girişimlerini şekillendiren beş temel ilgi noktası belirledik. Fakat bu
odak noktaları ne Rus politikasının genel eğilimini bütünüyle yönlendiriyor ne de biri diğerini önceliyor diyemeyiz. Bunun yerine, sunulan her bir
ilgi alanı Rusya’nın uluslararası arenadaki etkinliğinin içyüzünü kavrayabilmemiz için bazı anahtar noktaları açığa çıkartıyor diyebiliriz. Bu temel
ilgi alanları, batı ile arasındaki ilişki gittikçe kötüleştiği şu sırada, Rusya’nın hem kendi bölgesinde
ayakta kalarak nüfuzunu hissettirebilmesi hem de
gücünü pekiştirebilmesi için hayati hedefleri içinde barındırıyor.

1. Ülkenin ve Rejimin Korunması
Rus dış politikasının temel dinamiği tamamıyla olası
tehdit ve kırılganlıkların öngörülmesi odaklıdır. Bu öngörü halkası, devam edegelen dış tehdit unsurlarını içerdiği gibi aynı zamanda dış destekli muhtemel bir iç kargaşayı da ihtimal dâhiline almaktadır. Rusya’nın doğal sınırlardan yoksun coğrafyası ve yabancı işgallerle dolu
tarihi, bir ulusal güvenlik ve dış tehdit söyleminin
kolayca yayılmasına katkı sağlıyor. Hâlbuki kapitalizmin sebep olacağı yıkımı sürekli gündeme getiren Sovyet liderleri ve onların Varşova Paktı üzerindeki nüfuz alanları neredeyse tamamen tek bir
söylem üzerinden kendilerine karşılık buluyordu:
Sovyetler Birliği ile Batı arasında bir tampon olabilme arzusu.
Profesör Stephen Kotkin’inde dediği gibi
“Rusya uzun vadeli kırılgan ve bir çeşit saldırgan
savunma politikası sergiliyor… Bugün ülkenin
sınırındaki küçük devletçikler dahi potansiyel
müttefik yerine dış güçler tarafından manipüle
edilecek unsurlar olarak değerlendiriliyor…” Hatta komşularının herhangi bir müdahale niyetinin
olmamasına rağmen, Rusya, agresif dış politikasında da sıklıkla görüleceği üzere, bir “istila” olasılığını normalden fazla ciddiye almakta. Fakat Rus
tarihi, özellikle 1917 yılındaki komünist devrim
ve 1991 yılındaki SSCB’nin dağılması dikkate
alındığında, neden Rus liderlerin olası bir iç isyan
ve ayaklanma ihtimalini her zaman göz önünde
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bulundurduklarını bizim için daha anlaşılır kıladayalı sürdürülebilir bir politikayı gündemlerine
almışlardı. Fakat bu analizde de incelendiği üzere,
bilir. Putin’in danışmanlarından Gleb Pavlovsky’in
gerçekte Rusya’nın çıkarları net bir şekilde bugüaktardığı üzere “Başkan Boris Yeltsin’in 1993 yıne kadar tanımlanabilmiş değil. Bazı kaynaklar,
lındaki parlamento üzerine saldırısından bu yana,
Rusya’nın doğrudan nüfuz ve kontrolünü hisKremlin’de merkezi otoritenin sarsılması, ciddi
settirmek istediği bölgeleri “yakın çevre” olarak
bir baskı veya popüler bir liderin ortaya çıkması
tanımlıyorlar. Fakat “yakın çevre” tanımının tam
durumunda her şeyin yok edileceğine” dair sümanasıyla coğrafi sınıflandırmayı resmedebildiği
rekli olacak bir evham hali yaratacaktı. Zira buna
söylenemez. Rus analistler ve kaynaklar bu taülkedeki belirsizlik hali ve güçlü kurumsal yapınımı Baltık ülkeleri dışında SSCB’nin bir parçası
laşma eksikliği dâhil edilirse birçok Rus liderin
olan devletler için kullanıyorlar, zira Rusya artık
kendi pozisyonları için endişeye kapılmalarının
Baltık ülkeleri üzerinde ciddi bir çıkar ve nüfuza
haklı bir gerekçesi olabilir. Ve yine ABD’nin Arap
sahip değil. Fakat hâlihazırda
baharında görüldüğü üzere
bölgede var olan Rus azınlık
kitlesel devrim hareketlerini
Rusya
kendisini
her
daim
üzerinden Baltık’ta da akdestekleyerek “renkli” devbir süper güç olarak tanımtif bir politika gütme çabası
rimleri gündeme getirmesi
içerisinde. Bunun yanında
lamakta. Bu vizyonun en
de bu korkuyu tetikleyen
eski Sovyet devletleri dışınunsurlardan sayılabilir.
asgari beklentisi hem bölgeda Rusya, komünist dünyaRus liderler çoğu zaman
sel hem de küresel mevzular
nın diğer devletleri (özellikiç ve dış tehditleri birbirlehakkında oyun kurucu rolüle Slavca konuşan nüfusun
riyle ilişkili olarak değerlenne sahip olma arzusunu içefazla olduğu Bulgaristan ve
dirirler. Bu dış destekli bir iç
riyor. Süper güç tanımının
Sırbistan gibi) üzerinde de
karışıklık söylemi, çoğu kez
yanısıra, Rus devlet adamlabir etki alanına sahip. Tam
liderler tarafından ülkedeki
da bu yüzden denilebilir ki,
rı çok kutuplu bu dünya vizmuhaliflere karşı bir argüRusya’nın bu tek merkez
yonunda Rusya’nın sürekman olarak kullanılmaktadır.
çevresinde coğrafi yayılma
Örneğin George Kennan’ın,
li olarak birkaç temel güç
nüfuz arzusunu- her anlam1947 yılında Sovyetler döunsurundan biri olarak kalda başarılı olmasa da- koneminde kaleme aldığı “X”
masını elzem olarak görülayca tasvir edebiliriz. Portre
adlı eserinde aktardığı üzere
yorlar.
2,1.’de Rusya’nın etki sahası
“Rusya içerisindeki muhalif
kurmak isteyeceği muhtemel
unsurların tümü, yabancıülkeleri gösterdik.
lar tarafından desteklenerek
Rusya’nın bir süper güç olma ve dış tehditlehükümeti devirmeyi planlayan ajan kategorisinde
re
karşı
sürdürülebilir bir tampon bölge yaratma
görülmekteydi.” Aynı şekilde Putin yönetimi de
arzusu onun komşularıyla ilişkisini şekillendiryakın dönemde “devletin otorite ve güvenliğini,
mektedir denilebilir, fakat salt stratejik bir ilgi olsosyal düzen ve toplumun varlığını” tehdit eden
manın yanısıra bölgesel bir nüfuz alanı yaratma
ülkedeki yabancı kuruluşları sindirecek bir anayaarzusunun da ciddiye alınması gereken bir yanı
sal düzenlemeyi ortaya koyacaktı. Bu yabancı kuvar. Batılı ve Rus analistler, 16.yüzyıldan 19.yüzruluşların veya dış destekli muhtemel bir devrimi
yıla ve Sovyetlere değin uzanan Rusya’nın uzun
amaçladığı düşünülen kurumların gerçek niyeti
vadeli yayılmacı kimliğine dair birçok çalışmayı
ne olursa olsun, Rus liderler bu gruplardan hem
ortaya koydu. MacArthur Enstitüsünün eski başkorkuyor hem de rejimi güçlendirmek için bu kukanı Igor Zevelev’e göre Rus kimliği “küçük Rusruluşlara yönelik baskı faaliyetini elzem olduğunu
lar” (Ukraynalılar), “Beyaz Ruslar” (Belarus) ve
düşünüyorlar.
“muhteşem Rusları” (etnik olarak Rus olanlar)
içine almaktaydı. Bunun yanında bu kimlik aynı
2. Yakın Çevre Üzerinde Etkisi
zamanda ortak Sovyet tarihi ve Rusça sayesinde
Rus liderler kısa zaman önce ülkenin komşuOrta Asya dâhil post-Sovyet devletleri de tanımlaları üzerinde nüfuzunu hissettirecek yakın ilişkiye
mak için kullanılıyordu. Rusya’nın Sovyet bölgeUmran • Ağustos 2017
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Rusya’nın büyük devlet olma misyonu,
onun doğrudan yaratmak istediği otorite ve hâkimiyet alanıyla da ilişkili denilebilir. Bazı analistlere göre, Rusya içerisinde ABD ve Çin gibi kendi mutlak nüfuzunu hissettirmek isteyen sınırlı sayıdaki
devletlerin kategorisine girmek için çaba
sarf eden bir devlet statüsünde.
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si üzerindeki bağlantıları, sorumluluğu ve liderliği Russkiy Mir (Rus dünyası/Rus hemşerileri) diye
tanımlanan bir politikanın temellerini oluşturacaktı. Fakat Russkiy Mir’in içinde olduğu düşünülen halklar ve ülkeler arasında dahi ciddi bir ayrılık olduğu görülebilir, bu da bizim bu bölgeleri
Rusya’nın arzuladığı şekilde tanımlayabilmek için
tek bir açıklamaya başvuramayacağımızı gösteriyor. Muhtemel ortak nitelikler ise etnik Rus nüfusu, Rusça dili, Rus Ortodoks Kilisesine bağlılık,
eski Sovyet ülkesi ve Slavca konuşan millet olma
olarak sıralanabilir.
Muhtemeldir ki, Russkiy Mir tanımının nüfuz
alanı bu ortak nitelikler vasıtasıyla daha da geniş
olabilir ve bu unsurlarla var olan ortak kimlik ve
bağ, Rus dış politikasının amaçlarına hizmet edecek şekilde siyasileştirilip, adapte edilebilir. Analistler, Rusya’nın milliyetçilik üzerinden geliştirdiği bu sürdürülebilir kimlik siyasetine ve özellikle yakından incelendiğinde eski Sovyet cumhuriyetlerinin tam olarak Rusya’dan bağımsız hareket
edemediğine dikkat çekiyor. Trenin’in incelemesine göre “Rusya’da çoğu kişi için SSCB’den dağılan
devletler hala bir devlet olarak bile görülmüyor.
İlginçtir ki, Moskova’nın bu devletler ile siyasi ilişkileri dahi dış işleri bakanlığı ile değil doğrudan
başbakanlık ile yürütülüyor. Aynı şekilde bu devletlerdeki insanların çoğuna göre de CIS, içerisinde eski hegemon güç olan Rusya ile diğer üyelerin eşit olarak görülmediği bir kulüp statüsünde.
Aslında, Rus elitlerin değişken, fakat genel olarak
aynı yola çıkan, uzun vadeli yol haritasına bakılırsa ülkenin ulusal çıkarları, sınırlarının ötesine
uzanıyor. Fakat 2012 yılında ülkenin çıkarlarının
dışarıda olduğunu görenlerin sayısında ciddi bir
azalma görülüyordu, muhtemeldir ki bu 2012 ve

2013 yılında içerde patlak veren bir dizi protestodan kaynaklanmakta.
Bununla birlikte Rusya’nın, hangi şekilde diğer devletler üzerinde nüfuzunu devam ettirebileceğine yönelik de bir soru işareti var. Her ne kadar
bu sorunun cevabı her duruma göre çeşitlenecek
olsa da, analistler bu etki alanını tasvir edecek asgari iki çerçeve üzerinde duruyor.
1- Rusya’nın rızası olmadan hiçbir devlet dış ilişkilerinde ve güvenlik politikalarında ciddi bir
değişiklik yapmamalı,
2- Herhangi bir konu da destek için çağrı yapıldığında, bu devletlerin liderleri Rusya’nın talebine olumlu yanıt vermeli,

3-Rusya’nın Süper Güç Olma Vizyonu
Rusya kendisini her daim bir süper güç olarak tanımlamakta. Bu vizyonun en asgari beklentisi hem bölgesel hem de küresel mevzular hakkında oyun kurucu rolüne sahip olma arzusunu
içeriyor. Süper güç tanımının yanısıra, Rus devlet adamları çok kutuplu bu dünya vizyonunda
Rusya’nın sürekli olarak birkaç temel güç unsurundan biri olarak kalmasını elzem olarak görüyorlar. 1992 yılındaki ciddi ekonomik kriz sürecinde dahi, Yeltsin, ABD başkanı Clinton’ın yardım talebine “Biz hiç kimseden sadaka dilenmiyoruz, Rusya bir süper güçtür” diyerek olumsuz cevap verecekti. 2008 yılında Rus başbakanı Dmitry
Medvedev çok kutuplu dünya siyaseti anlayışını
Rus dış politikasının merkezine koyacak ve “Dünya çok kutuplu bir siyasi anlayışa sahip olmalıdır. Tek bir otoritenin diğerleri üzerindeki baskı
ve hegemonyası kabul edilemez. Biz dünyadaki
tüm kararların sadece bir devlet tarafından alındığı bir uluslararası nizamı kabul etmiyoruz, velev ki bu, ABD gibi ciddi ve güçlü bir devlet olsa
dahi” diye demeç verecekti. Bu demeç resmi birçok kayıtta da bir prensip olarak yer almaktadır.
Örneğin, Rusya’nın 2009 Ulusal Güvenlik Stratejisi, çok kutuplu uluslararası dünya siyasetini kurmak için aktif bir rol alma politikasını güderken,
2013 yılının Dış Politika Konsepti “modern dünya da nüfuzu hissedilir ciddi bir güç unsuru haline gelmiş Rusya’nın uluslararası arenadaki çıkar
ve menfaatlerinin korunmasını” yeni politikanın
merkezi haline getirecekti.
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RUS DIŞ POLİTİKASININ ARKA PLANI
Rus analistleri de benzer şekilde ülke politikasının temel hedefinin süper güç olma arzusu olduğu konusunda hemfikirler. Örneğin Trenin’e
göre “Rusya her zaman sadece bölgesel bir ikincil güç unsuru olmaktan çekinmiştir. Buna göre
o, kendisini her zaman büyükler liginde oynayan
küresel bir oyuncu olarak görmüştür.” Benzer şekilde, Russia in Global Affairs dergisi editörü Fyodor Lukyanov, ABD ve AB’nin kurguladıkları üzere Rusya’nın sadece “bir diğer ülke” kategorisinde
değerlendirilemeyeceğini söylüyor:
“Tüm gerçekçi niyet ve hedefler dikkate alındığında, bağımsız bir süper gücün tarihine ve arka
planına sahip Rusya gibi hiçbir büyük devlet bir
gece de ansızın bir “büyük Polonya ”ya dönüştürülemez. Hele ki üyelik başvurusunu asla kabul etmeyecek AB ve NATO gibi kuruluşların her daim
adımlarını takip eden devletçikler gibi olması hiç
beklenemez”. Bu şunu gösteriyor ki, Rusya basitçe
uluslararası düzende bir “diğer güç unsuru” olarak değerlendirilmemelidir. Aksine ABD de dâhil
diğer süper güçlerle benzer yüksek bir statüye sahip bir oyuncu olarak görülmelidir.
Bu büyük devlet olma statüsü çok doğaldır ki
Rusya’ya aynı anda bölgesinde yeni bir oyun sahası açma, uluslararası anlaşmazlıklarda kendine has
bir rol yaratma, diğer süper güçlerle yeni ilişkiler
geliştirme ve kendi hâkimiyet ve otoritesini hissettirebilme gibi bir dizi yeni kabiliyeti sağlamakta. Medvedev, bu süper güç olma rolünün meşruiyeti üzerinden şunları söylemektedir: “Rusya, tıpkı diğer ülkeler gibi, dünya üzerinde kendi özel
çıkarları olan bazı bölgelerle daha yakından ilgilidir. Ve bu bölgelerde geleneksel samimi ilişkilere ve tarihi bağlara sahip olduğu birçok devlet
vardır.” Bunun yanında Rusya sürekli olarak uluslararası anlaşmazlıkların çözümü konusunda da
öncül bir rol sahibi olma peşinde denilebilir. 90’lı
yılların Bosna anlaşması sürecinde ABD’li diplomat Richard Holbrooke şöyle yazacaktı: “Biz öyle
zannediyorduk ki Rus tarafının amacı ne anlaşmayı tıkamak ne de ilerlemesini sağlamaktı. Fakat
Rusya’nın en çok düzeltmeyi arzuladığı şey sembolik de olsa uluslararası mevzularla hala ilgili oldukları algısını yeniden yaratmaktı.” Devam edegelen Suriye savaşında da Rusya, Suriye rejiminin
kimyasal silah kullanımının yasaklanması görüşmelerinde aktif rol oynadığı gibi askeri varlığını
Esad yönetimini desteklemek için güçlendirmiş
ve bir dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. Daha da

fazlası, görünürde ateşkes görüşmelerine doğrudan katılarak destek verecekti. Ukrayna krizinde
de Rusya, Normandiya Formatı denilecek Fransa,
Almanya ve Ukrayna’nın dâhil olduğu, kendisini
AB içerisinde doğrudan bir süper güç olarak tasdik ederek ABD’yi dışlayacak bir anlaşmayı gündeme getirecekti. Yine süper güç olma arzusuyla,
BM içerisinde de etkin bir rol oynamakta denilebilir. Rusya, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan (BIRCS) iş birliği ve diğer devlet forumları ile ülkenin ilişkisi, bölgesel otorite ve nüfuzunu
güçlendiren bir diğer unsurdur denilebilir. Kendisi gibi uluslararası düzende söz sahibi olmak isteyen Çin ile geliştirilen bağ da önemli bir nokta.
Örneğin, her iki devlet de Güney Çin Denizi’nde
yapıldığı üzere ortak askeri deniz harekât tatbikatları gerçekleştirmekte ve Şangay İş birliği Teşkilatı vasıtasıyla ABD’nin Orta Asya üzerindeki askeri varlığını kısıtlamak için beraber çalışmakta. Bunun yanında bilgi güvenliğini tesis etmek için her
iki devlet de uluslararası bir gündem oluşturmayı sürdürüyor.
Rusya’nın büyük devlet olma misyonu, onun
doğrudan yaratmak istediği otorite ve hâkimiyet
alanıyla da ilişkili denilebilir. Bazı analistlere göre, Rusya içerisinde ABD ve Çin gibi kendi
mutlak nüfuzunu hissettirmek isteyen sınırlı sayıdaki devletlerin kategorisine girmek için çaba
sarf eden bir devlet statüsünde. Bunun yanında,
Avrupa’daki güç unsurları da dâhil birçok devlet,
özellikle kendi politikalarını geliştirip sürdürebilmek adına ABD gibi diğer süper güçlerin doğrudan yardımlarına muhtaç oldukları için daha sınırlı bir nüfuz alanına sahipler denilebilir. Muhtemeldir ki, Rusya mutlak etki sahasını genişletmek ve korumak için doğrudan ittifak ve bağlayıcı anlaşmalardan kaçınacağı gibi ekonomik ve askeri varlığını güçlendirmeye de devam edecektir.
Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ
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Bedeli Suriye Muhalefeti Ödüyor
İlyas HARFUŞ
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uriye muhalefetinin, kendisini bekleyen kötü akıbeti anlaması için ABD’nin mali ve silah
desteğini durdurma kararına ihtiyacı yoktu. Esasında muhalefetin
yaşadığı atmosfer
uluslararası
iklime dayanıyor. Bu iklim, ilkelerin, ahlaki ve insani temellerin
bırakılması olarak görülmeye başlandı. Bazıları uluslararası ilişkilerin bu ilkeler üzerine kurulu olduğunu sanıyordu. Oysa sahipleri
bu iklimi “gerçekçilik” adını veriyor ve muhalefet de bunun bedelini ödüyor.
Bu iklim gölgesinde dünya,
Suriye krizinin çözümünün temel
talebinden yani Beşşar Esed’in görevi bırakması talebinden geri
adım atma yönünde ilerliyor. Batılı yetkililer birçok münasebette halkının büyük bir kesimini
öldürdüğü için kendi halkına bu
suçları işlemiş bir devlet başkanının iktidarda kalmasını kabul
ederek ödüllendirilemeyeceği sözünü tekrarlamadı mı?

Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğunu veya bunların tümüne katıldığımız söylenemez. Yazılardaki amacımız
olayların yorumlanmasında ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını görünür kılarak meseleler karşısında ortaya konulan
analizlerin hangi argümanlardan hareketle yapıldığını okurlarımızın fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu
perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama sürecine önemli katkılarının olacağını
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

Esed’in uzaklaştırılmasından
-ki Başkan Donald Trump bunu
isteyenlerden biriydi- şu an bu
“gerçekçilik” sebebiyle geri adım
atıldığı görülüyor.
Trump ile Putin arasındaki yakınlaşma Fransa Cumhurbaşkanı
Emanuel Macron’un Esed’in görevi bırakmasının hiçbir çözümün
ön koşulu olarak görülmeyeceği
yönünde aldığı yeni tutumla birlikte ele alınmalı. Ki bu tutum, selefleri Sarkozy ve Hollande’nin tutumlarına darbe vurmuştur. Dahası Washington’un Suriye’nin
kuzeyinde Kürt çoğunluğa sahip
güçleri (Suriye Demokratik Güçleri) desteklemesi neticesinde
ABD-Türkiye uzaklaşması da söz
konusu. Doğrusu tüm bu etkenleri Suriye muhalefetin iyi okuması, yedi yaşına giren (ki dünya savaşının süresi) krize başka çıkış ve
çözüm yolları bulması gerekmektedir.
Suriye muhalefeti boğazına
kadar uluslararası sarmalın bedelini bir kez daha ödüyor. Bu muhalefet dünyanın vicdanının Suriyelileri ve ülkelerini vuran ölüm
ve yıkım sahneleri karşısında
uyanması, bu suçları işleyen yetkilileri hesaba çekmesi gerektiğine bel bağladıysa da şimdi dikenini kendi eliyle sökmesi için bir başına bırakıldığını anladı.
O halde ılımlı muhalefete
mali desteğin durdurulması kararı sürpriz olmadı. Dera, Kuneytra
ve Suveyda kentlerindeki güney
ateşkesini doğuran, Humus ve
Şam kırsalını kapsayacak şekilde
başka bölgelerde anlaşmalar doğurabilecek Amerikan-Rus anlaşması gölgesinde iki büyük devletin tutumlarının yakınlaşması doğaldı. Moskova ABD’nin muhalefete silah desteğini durdurmasını
Umran • Ağustos 2017

olumlu karşılarken Washington
Post gazetesi Trump yönetimindeki yetkililerden aktararak bu kararın ABD’nin Rusya ile ortak çalışma yolları arayışına verdiği önemi
yansıttığını yazdı.
Suriye muhalefetine silah desteğinin durdurulması kararının
Amerikan’ın genel devlet siyasetinin sonucu olduğu için sorumluluğu sadece Trump yönetimine yüklemek doğru olmaz. Zira
muhalefeti ve meşru taleplerini
umursamayıp bol söz yapan ama
fiiliyatta aciz olan Obama dönemine aittir. Suriye içinde Beşşar
Esed’i ve cihatçı grupları yenilgiye
uğratacak ılımlı bir muhalefetin
olmadığını söyleyen Obama’nın
kendisidir. Muhalifleri daha önce
hiç savaşmamış çiftçiler, diş doktorları ve öğretmenler olarak tanımlamıştı. Obama yönetimi muhalefete desteklerini engellemek
için müttefiklerine baskı yapmıştı.
Amerikan siyasi kararının ayrıca sahada nesnel gerekçeleri var.
Muhalefetin parçalara bölünmesi,
gruplar arasındaki geçişli savaşların sonucu olarak Amerikan silahlarının DEAŞ ve Nusra gibi terör örgütlerinin eline geçmesi ve
ABD’nin verdiği paraların boşa
gittiği kanaatine varması. Sonuç
gayet açık… Suriye coğrafyası bir
yandan teröristler, diğer yandan
Esed rejimi arasında bölüşülüyor.
Ayrıca Türkiye-YPG çatışması bu
kırılgan haritaya bir başka renk
ilave ediyor.
(El-Hayat, 23 Temmuz 2017)

ORTADOĞUDAN

Aksa’nın da Bir Sahibi Var, Korur Ancak…
İhsan EL-FAKİH

G

ökten kendisine, “Kâbe’nin
bir sahibi var korur” vahyi gelen gönderilmiş bir peygamber gelmemişti ancak Hz.
Peygamber’in dedesi Abdulmuttalib bin Hişam, Kâbe’yi hedef
alan Ebrehe ordusuyla mücadele
araçlarını/gücünü kaybetmişti ve
Kabe’nin sahibi katındaki ve peygamber kültüründeki büyüklüğü
ve konumu sebebiyle Allah’ın onu
koruyacağını düşünmüştü.
Mucize gerçekleşmiş ve Ebabil kuşları Siccil taşları atmış, işgalciler helak olmuş ve ev yıkılmaktan kurtulmuştu. Ancak o vakitler putperest Mekke toplumunun Ebrehe ordusuna galip gelmesinin hikmeti -ki Ebrehe ordusu Ehl-i Kitap olması hesabıyla hakka daha yakındı- elli gün
sonra ahir zaman peygamberini doğuracak bu toprak parçasını, kölelik ve işgalden korumaktı. Ayrıca mucize, dünyanın dikkatini çekecek, oradan peygamber olduğunu söyleyen biri çıktığında bu olay onu tasdik edecekti. Bu hikmeti vakıa da destekliyor. Zira Kâbe’nin onuru ve konumu Emeviler döneminde korunamadı. Şöyle ki iç çekişmeler sebebiyle bazı bölümleri yıkıldı. Asırlar sonra Haceru’l-Esved’ sökülmüş ve Haccac’ın Kâbe etrafında
öldürülmesi sonrası 22 yıl dışarıya götürülmüştü. Kâbe’nin koruyacak bir sahibi var ancak bu
kutsallıkları koruma noktasında
her zaman geçerli bir kural değil.
Buna Mescid-i Aksa da dâhil. Zaman geçtikçe Siyonistlerin rahatsızlığı arttı.
İsrail’in hâlihazırda Aksa’ya
yönelik ihlalleri ve Arap yöneticilerin yetersizliği gölgesinde Hz.
Peygamber’in yükselişinin gerçekleştiği bu mekâna yönelik sorumluluktan kaçan, mazeret üreten
söylem ortaya çıktı. Adeta şöyle
diyorlar: Endişelenmeyin. Aksa’ya
bir kötülük gelmez. Allah Kâbe’yi
Ebrehe’den koruduğu gibi onu da
koruyacak.

İyimserlikteki bu aşırı inanç
Aksa’yı hafife alma şekillerinden
biridir. Aksa’nın yıkıma maruz
kalmayacağının Şer’i veya akli bir
delili yok. Allah Kur’ân’ı koruma
altına alacağı teminatını verdi ve
bununla ilgili açık ayet var. Korumasını müslümanlara da vermedi.
Müslümanlar ne kadar tefrite gitse de tahrif edilmesi ve değiştirilmesi imkânsızıdır Kur’ân’ın. Vakıa
bunun şahididir. Aksa’nın yıkılması ise böyle değildir. İslâm ümmetinin onu koruması ve onarması gerekmektedir. Bunun dışındaki sözler zayıf temenniler ve müslümanların kalbindeki koru söndürme amaçlıdır. Allah Teâlâ dinini desteklemeye ve müslümanların ilk kıblesini kurtarmaya elbette kadirdir ancak bu dinin yapısı mensuplarının omuzlarındadır. Aksa’nın zaferi mucizeleri bekleyerek değil, İslâm ümmetinin derin kaygısıyla gerçekleşir.
Mescid-i Aksa Haçlıların elinde
esir olduğu için Selâhaddin Eyyubi bu kaygıyı taşımıştır.
Dünün yönetici ve krallarının, farklı Makyavelci gerekçelerle müslümanların kanı üzerinde birbirlerine komplo kuran bugünün yöneticileri gibi olmadığını
yakinen biliyorum. Bugünkü işbirlikçi yöneticilerin Aksa’nın zafere kavuşmasında başarısız olduklarını biliyoruz. Filistin onları, halklara kutsal mekânları savunma adı altında yanılttıklarında, varlıklarını Filistin davası etrafındaki boş sloganlarla meşrulaştırdıklarında ifşa etti. Ancak bugün iflas etmiş, çıplak ve yalınayak vaziyetteler. Hiçbirinin avret
yerlerini örtecek dut yaprağı yok.
Halkların öfkesini dindirecek gerekçeleri tükettiler ve aleni şekilde normalleşme bataklığına daldılar. Ancak Allah’tan sonra Filistin
halkının kendisine güvenmek gerekir. Facebook ve Twitter sayfalarında değil bizzat sahada bu sorunu yaşamaktalar. Onların sıkıntıUmran • Ağustos 2017

larının şiddetine ve gelişen bilinçlerine güvenmeli. Sonra kendileri ile yöneticileri arasında uçurumun açıldığı müslüman halklara
güvenmeli. Her şeye rağmen Aksa
onların gönüllerinde bir pusula,
cetvel ve yol haritasıdır. Kanaat lideri, dini, siyasi ve kültür şahsiyetlerin bilinci diri tutmaları gerekmektedir ki davanın ateşi gönüllerden sönmesin.
Aksa’nın tedrici olarak hedef alınması, dini duyguyu ve
dava bilincini söndürme amaçlıdır. Bu da tilkilerin yöntemiyle insan yapısını bin bir şekilde kullanarak yapılmaktadır. Gerçekler Aksa’ya yönelik ihlallerle etkileşim kurmanın zamanla azaldığını ifade ediyor. Bir gün medya organlarında Aksa’nın yıkıldığı
haberiyle uyanmaktan korkuyoruz. Aksa’nın zaferi, halkçı güçler
ile İslâmcı, ulusal ve muhafazakâr
hareketler, kurumlar, farklı bilim ve hukuk konseyleri arasında
daha etkin ortak bir vizyona varmak için koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Mescid-i Aksa’ya
yönelik tekrarlanan ihlalleri engellemek için uluslararası güçlü
diplomatik hareketlenme yönünde resmi çevrelere baskı yapmak
amacıyla… Aksa’nın zaferi müslümanların hayatında genel anlamıyla Allah’a kulluğun gerçekleşmesine odaklanan rabbani metot
doğrultusunda genel bir değişimle olur.
Onlar gibi bizim de emin olduğumuz Siyonistleri bitirici savaşla
ilgili eldeki bilgileri düşünenler,
taş ve ağacın arkalarında gizledikleri İsrailoğulları’nı haber vereceğini ve müslümanı ‘Ey müslüman,
ey Allah’ın kulu!’ diye çağıracağını görecektir. ‘Ey müslüman!’
sözü Aksa davasının İslâmîliğini,
sancağın belirlenmesi ve netliğini haber vermektedir. ‘Ey Allah’ın
kulu!’ ise bir insan için en temiz
vasıftır. Âlemlerin rabbi Allah’a
kulluk vasfı.
(El-Kuds El-Arabi gazetesi,
24 Temmuz 2017)
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Körfez Krizinin Bölgesel Etkileri
Cemal NASSAR
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örfez krizi bölgedeki bozuk
şartlar ve istikrarsızlık üzerine gölgesini bıraktı. Kuveyt ve
Türkiye’nin bölgesel, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve başka ülkelerin uluslararası çabalarına rağmen kriz hâlâ devam ediyor ve bir
süre de böyle gitmeye namzet. Bu
ülkelerdeki bazı yetkililerin açıklamaları da bunu doğruladı.
Suudi Arabistan ve BAE, Katar’ı
bölgedeki politikalarına bağlı kalmaya sevk eden girişimlerinde direttiler. Katar’ın bağımsızlığına tutunma ısrarı ve dengeli diplomasisini sürdürmesi iki ülkeyi ve beraberlerindeki Bahreyn ve Mısır’ı
yakma siyasetini izlemeye, medya
ve sosyal paylaşım sitelerinde dünya kamuoyunu terörle savaş adı altında Katar devletine karşı harekete geçirmek için meşru olmayan
tüm araçlarla düşmanı kötüleme
girişimine sevk etti.
Bu krizin birçok düzlemde etkileri olduğunu söyleyebilirim:
1- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bağlamında; Körfez krizi KİK’in geleceği, etkinlik alanı,
ortak Körfez iradesini ifade etmesi üzerinde en azından yakın ve
orta vadede ağır şüpheler bıraktı.
Bu kriz KİK’in dağılmasına ve en
azından oluşumları arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin sürmesine yol
açabilir ve hatta Katar’ın üyeliğini
dondurabilir, Umman’ı kenara çekebilir ve sahneden uzaklaştırabilir.
Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler sürpriz şekilde tersyüz olunca, işbirliği, uzlaşı ve koalisyon
ilişkileri bir tür ilan edilmemiş savaşa dönüşünce, Konsey’in farklı ülkeleri kendi güvenliklerini ve
istikrarlarını korumak için bölgede
yeni düzenlemeler ve ittifaklar arayacaktır. Bu da Katar’dan çok ablukacı ülkeleri etkileyebilir. Katar’ın
Türkiye, İran, Rusya ve bazı Batılı ülkelerle ittifakı genel hatlarıyla

halkların çıkarına olmayacak, bölgeye yönelik dolaylı müdahalelerine fırsat verecektir. Halklar düzeyinde kriz, Körfezlilerin bir başka
Körfez ülkesinde çalışma, yatırım
yapma ve hatta evlenme alanındaki endişelerini derinleştirdi.
2- Ekonomik bağlamda; Bu
krizin savaş çıkma ve Katar’da askeri müdahale ihtimali sebebiyle bölgede ve özellikle de Körfez
ülkelerindeki yatırımların genelini etkileyeceği kuşkusuz. Yabancı
yatırımcının siyasi olarak istikrarlı olmayan, siyasi sürprizlere ve hesap edilmemiş değişimlere açık bir
bölgede yatırım yapmayacağı malum.
3- Petrol fiyatları bağlamında
krizin başından beri fiyatların düştüğü gözlemleniyor. OPEC örgütü anlaşmasını üretimi düşürmekle tehdit etmesi söz konusu. Hatta
petrol üreten ülkelerin “üretim kaosu” aşamasına geçmesi mümkün.
OPEC’teki her ülke kendi kafasına
göre üretir, petrol fiyatları 40 doların altına düşebilir. Böyle bir şey
yaşanırsa ki ablukanın sürmesi halinde uzak ihtimal değil ilk kurbanları Katar’dan daha faza petrole bağımlı olan Suudi Arabistan ve
BAE olacaktır.
4- Hâlihazırdaki kriz mali piyasaları ve Körfez borsalarını doğrudan etkileyecektir. Özellikle de ablukanın ilanından beri boykotçu
ülkelerin borsalarını vuran düşüşü okuyabilenlerde endişenin dozunun artmasıyla birlikte…
5- Bölgesel ve uluslararası düzlemde ise krizin sürmesi teröre
karşı savaşan bölgede Amerikan
dış politikasının öncelikleri üzerinde büyük etkisi olacaktır. Zira
boykotçu ülkeler kampı ile Katar
ve beraberindekilerin karşı kampı
arasındaki anlaşmazlıklar, çabaları bölecek ve iç çekişmeler bölgede daha önemli hale gelecektir. Bu
krizin Yemen’deki durumu olumUmran • Ağustos 2017

suz etkileyeceği şüphesiz… Katar
Yemen’de meşruiyeti destek amaçlı Arap koalisyonundaydı ve özellikle BAE’nin güneydeki nüfuzu ve
Abu Dabi’nin Yemen’i bölme girişimleri için koalisyondan çıkarıldı.
Bu durum Yemen’de sorunu derinleştirecek ve yakın vadede çözmeyecektir. Nihayetinde Yemen halkı
daha da fakirleşecek.
Suriye bağlamında Suudi
Arabistan’ın Esed’in devrilmesi ve
uzaklaştırılması yönündeki Katar
tutumuna yakın bir tutum içinde
olması sonrası Suudi Arabistan’da,
Suriye’de işleri bu haliyle bırakma çağrısı yapan sesler yükselmeye başladı. BAE’nin de görüşü bu
yönde. Bu da doğal olarak tablonun kalıcı hale gelmesine ve altı
yılı aşkın süredir devam eden Suriye halkının sıkıntılarının artmasına, Esed’in daha da gaddarlaşmasına yol açacaktır.
Filistin davası bağlamında Suudi Arabistan’ın Siyonist düşmanla normalleşme yönündeki hummalı çabalarına sahne oluyoruz.
Suudi istihbaratının adamı Enver Aşki’nin İsrail’le normalleşmek için hiçbir engelin olmadığı
yönünde yaptığı açıklamalarda bu
çaba görüldü. Bu da İsrail’le ilişki
içindeki BAE’nin tutumuna yakınlaşıyor.
Tüm bunlar yakın vadede Filistin sorunu sürecini etkileyecektir. Belki de İsrail’in son günlerde Mescid-i Aksa’yı kapatması bu
tutumun içyüzünü ortaya çıkardı. Zira abluka ülkelerinden hiçbiri bu eylemi kınamadı. Sadece Kuveyt, Katar ve Ürdün kınadı.
Peki, Körfez krizinden kimler
istifade ediyor?
Başta abluka ülkelerinin adımlarını kontrol altına almaya çalışan
-tabi paralarını ve sütlerini daha
fazla çekmek, kendi ajandasına
boyun eğdirmek için- ABD olmak
üzere Körfez krizinden bir şekilde
istifade eden birçok taraf var.
Bu krizden en fazla istifade
edenlerden biri Siyonist oluşumdur. Zira kendisiyle normalleşme-

ORTADOĞUDAN
nin dozu arttı. Yasak olan birçok konuda bugün adeta yarışılıyor. Suudi rejimini destekleyen kalemler
Siyonizm’le yakınlıklarını alenen ifade etmeye başladı. Bu eğilim övülmeyi hak eden basiretli siyaset olarak görülüyor. Aynı zaman zarfında
Siyonistlerle birlikte direniş şeytanlaştırılıyor, HAMAS’a karşı savaşılması ve tecrit edilmesi gerekli terör
örgütü olarak hareket ediliyor. Suudi
Arabistan’ın Cezayir büyükelçisinin
ve dışişleri bakanının açıklamalarında bu tutum görüldü. Hatta husumet
öyle bir noktaya geldi ki BAE Dışişleri Bakanı Enver Karakaş BM İnsan
Hakları Yüksek Komiserliği’ne gönderdiği mektupta ülkesinin el-Cezire
kanalının kapatılması yönündeki talebinin bu kanalın Yahudi düşmanlığı ve Holokostu inkârı sebebiyle olduğunu iddia etti. Düşmanı şeytanlaştırmak için Siyonist terimler kullandı.
l-Cezire’ye yönelik bu saldırı tuhaf şekilde Mescidi Aksa’ya yönelik
Siyonist hamleyle aynı zamana denk
geldi. Ablukacı ülkeleri destekleyen
Arap medyası Arapların, Müslümanların ve her özgür insanın ana düşmanını görmezlikten gelerek Katar
ve el-Cezire’ye terör sıfatı vermekle
meşgul oldu.
Katar ablukasından istifade eden
üçüncü taraf İran’dır. Burada tuhaf bir ironi var. Abluka üçlüsü ve
beraberlerindeki başarısız rejimler
Katar’ın Tahran’la varsayılan ilişkisinin abluka sebeplerinden biri yapmışlardı. Oysa bu ablukayla birlikte Tahran hedefken krizden istifade eden taraf oldu. Körfez iç anlaşmazlığı kendisine farklı müdahale
mevzilerinde özellikle de Suriye ve
Yemen’de kartlarını fazlaca karmasına imkân sağladı. Aynı zamanda
abluka ülkeleriyle güçlü ilişkilerinden hiçbir şey kaybetmedi. BAE bölgede İran’la en fazla ekonomik ilişki kuran ülke… İran’ın Mısır’la ilişkileri devam ediyor. İran tüm taraflarla makul ilişkileri muhafaza eden
bölgede akılcı taraf olarak kendisini
sunma fırsatı buldu.
(arabi21.com, 22 Temmuz 2017)

Katil Sisi Kurban Rolüne Soyununca
Ahmed MANSUR

T

emmuz
1952’de
Kral
Faruk’un devrilmesinde etkin rol oynayan General Muhammed Necib Askeri Üssü’nün açılışı sebebiyle despot, darbeci, baskıcı terörist rejiminin destekçilerini bir araya getiren şov sahnesi içinde, geçen Cumartesi günü
Mısır’daki darbe rejiminin lideri
Abdulfettah Sisi, Abu Dabi Veliahtı Muhammed bin Zayid, Mekke Emiri Halid el-Faysal, Bahreyn
Veliahtı Selman bin İsa el-Halife
ve Libya halkını BAE ve Mısır rejimlerinin desteğiyle katleden
maceracı Halife Hafter’in ortasında duruyordu. Sisi kendi koalisyonunu destekleyen ülkelerle gövde gösterisi yaparken Mısır
halkına karşı 3 Temmuz 2013’te
yaptığı darbeden beri değil, Mısır halkının Ocak 2011’deki devriminden bu yana bu halka karşı
suçlar işlemektedir.
Sisi savaş istihbaratının müdürü, birinci ve ikinci Muhammed Mahmud olaylarında yüzlerce Mısırlıyı öldüren özel kuvvetlerin, işkencelerin, soruşturma,
öldürme ve askeri istihbarat binalarındaki alçakça uygulamaların
sorumlusuydu. Kızların bekâret
testleri, tecavüze uğrayan Mısır’ın
onurlu kızları hakkında işlenen
başka suçlar da Sisi’nin skandallarıydı.
Sisi darbesini, başta keskin
nişancıları ve askerleri tarafından
soğukkanlılıkla yaklaşık 3 bin kişiyi öldürdüğü Rabia katliamı
başta olmak üzere bir dizi katliamla taçlandırdı. İktidarı gasp ettiğinden şu ana kadar Sisi’nin işlediği suçlar bitmedi. Her gün
Mısır’da muhaliflere yönelik kaçırma ve sindirme operasyonları
devam ediyor. Sonrasında bu insanlar açıkça operasyonlarla öldürülüyor.
İşin garibi Sisi etrafında,
Kaddafi’nin Çad’daki başarısız savaşlarında komutanlık yaparken
binlerce Libyalının öldürülmesine sebep olan katil Halife Hafter
Umran • Ağustos 2017

gibi profesyonel bazı katilleri topladı. Hafter uzun yıllardan sonra
parasıyla her şeyi yapacağını düşünen Bin Zayid’in desteğiyle Libya halkını öldürmek üzere tekrar
döndü. Bin Zayid ise Yemen ve
Cibuti’deki yasadışı gizli hapishanelerinde Yemen halkına ve hatta suçlarını kabul etmeyen Suudilere dahi ölünceye kadar işkenceler yapıyor, öldürüyor. Bin Zayid,
subay ve askerlerin öldüğü Suudi
uçağının düşürülmesi emrini verdi ve ardından bir yanlışlık olduğunu söyledi.
Bu katiller ve destekçiler grubu ortasında Sisi terörden dem
vuruyor, isim vermeden Katar’a
yüklenerek şöyle diyor: “Onlara
diyoruz ki masumların kanı değerlidir ve bu yaptıklarınız karşılıksız kalmaz”. Ardından ekliyor:
“Ne Mısır’a ne de bölgedeki kardeşlere zarar verebilirsiniz.”
Katillerin sahnesi, kurban rolüne soyunarak ve her gün kendi halklarına karşı işledikleri suçların üstünü örtme amacıyla öldürdükleri binlerce kişiye timsah
gözyaşları akıtmalarıyla tamamlanıyor. Oyun bitti, gizli olan açığa çıktı, halklar, insan hakları ve uluslararası örgütler kimin
asıl katil olduğunu, halklara karşı daha fazla suç işlemek için nasıl ittifak kurduklarını ve bir araya geldiklerini gördü.
(Katar gazetesi el-Vatan, 25
Temmuz 2017)
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Aksa Çekişmesi Siyonistlerin İstediği Gibi Bitmeyecek!
Yaser EZ-ZEATİRE

A
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ksa eylemi ve sonrasında
Mescid-i Aksa’ya yönelik
atılan adımlar, Siyonistlerin ümmetin yaşadığı kötü dönemi kullanma ortamını bozdu.
Bölgenin atmosferindeki hızlı değişimi kestirmek zor ve dolayısıyla şartların patlamasını engellemek için harcanan çabalar
basit değil ancak yaşananlar bir
kez daha gösterdi ki Siyonistlerin çekişmenin sonlanmasıyla ve özellikle de Kudüs ve Aksa
ile ilgili hayalleri kuruntulardan
ibaret. Zira Filistin halkı ve arkasındaki 1,5 milyarlık ümmet
Mescid-i Aksa’nın, Süleyman
heykeli için yıkılmasını asla kabul etmez.
Cuma günü sadece Arap ve
İslam ülkelerinde değil, yeryüzündeki milyonlarca camide
Aksa yankılandı. Ayrıca halk faaliyetleri yapıldı. Tüm bunlar bu
topraklarda bu kutsallıklar için
yapılan çekişmenin Siyonistlerin istediği gibi sonlanmayacağını gösteriyor.
Siyonistlerin şu günlerde
Hamaney’in ve Arap Baharı sürecine tepki olarak Arap karşı
devriminin tutuşturduğu yangı-

nın gölgesinde hayallerini abarttıkları şüphesiz. Arap Baharı süreci tüm bölgede güç dengelerini
halkların lehinde değiştirecekti
ve işgalcilere Filistin’den bir karış
toprak verilmesini kabul etmezdi ve Siyonistleri, ilişkileri normalleştirme yılları boyunca elde
ettikleri kazanımlardan mahrum
bırakacaktı.
Trump’ın iktidara gelmesi ve
ABD tarihinde en fazla Siyonist
oluşum yanlısı konuşması -ayrıca Siyonizm’in Rusya, Hindistan
ve Çin gibi süper güçler de dâhil
dünyanın birçok yerindeki yayılmacılığıyla birlikte- bu hayallerini daha da güçlendirdi.
Tüm bunlar Siyonistleri izlediğimiz hareketlere sevk etti.
Şaron’un 2000 yılının Eylül ayı

sonunda Aksa’yı ziyareti ve intifadayı patlatmasıyla tüm dünyanın izlediği gibi yeni bir patlamaya geçtiler.
Belki de bu durum Filistin
yönetiminin olan bitene yönelik
sıkıntılı tutumuna bir açıklık getiriyor. Zira bu yönetim intifadayı
engellemekle ilgili… Aynı zaman
zarfında referans yapısına yani
Fetih hareketine utanmışlık vurdu. Fetih hareketi işgalin adımlarına karşı tansiyonu yükseltme
çağrılarında bulunmadı ve katılmadı. Filistin yönetimine ve tüm
alanlardaki politikalarına meşruiyet verildikçe bu durum böyle
kalacaktır.
Aksa etrafındaki çekişmenin bu turu bir çözümle bitebilir. Tarafların kararlılığı gölgesinde şartlar eski haline dönebilir.
Oyun başarısız olabilir ve intifada yükselebilir ancak burada bizi
ilgilendiren husus, yaşananların
Siyonistlerin yüzeysel hayallerinin gerçekçi olmadığını vurgulamasıdır. Geçici çözümlerle ve
kapsamlı normalleşmeyle sorunun tasfiyesi projesi başarılı olmayacaktır. Bu topraklar üzerinde çatışmaya her zaman hazır olduğunu ispatlayan bir halk var.
Farklı düşmanlarla mücadelede
aktif ve canlı olduğunu arka arkaya ispatlayan bir ümmet var.
(Ürdün gazetesi Düstur, 22
Temmuz 2017)

Mescid-i Aksa’ya Girişi Engelleyen İsrail Askerleri
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MARX VE WEBER’DE DOĞU

Sosyolojinin İki Kutbundan Birleşen Yollara:

Marx ve Weber’de Doğu
Weber’in Doğu’yu despotizmle açıklaması aslında onu Marx
ile aynı çizgiye taşır. Weber Marx’ın bıraktığı noktadan ilerler:
Marx’ın mantıki bir form içerisinde zaman zaman retoriksel bir
üslupla ifade etmiş olduğu Şarka dair fikirleri, temellendirilmiş
ampirik verilere dayandırılmış bir teori olarak ortaya koyar.

Lütfi SUNAR

B

ugün hangi Sosyoloji
kitabı ya da hangi sosyoloji tarihi kitabını açsanız, ilk cümlesi olmasa bile
takip eden birkaç cümlede sosyolojinin Marx ve
Weber arasındaki zıtlıklar
üzerine kurulmuş bir bilim
olduğunu bizlere söyler.
Bunu sosyolojinin önde gelen düşünürlerinin -bugün
sosyoloji biliminin ana akım düşüncesini şekillendiren isimlerin- teorilerine baktığımızda da açık
bir biçimde görebiliriz. Bu özellikle ders kitaplarında çok açık bir biçimde ifade edilir. Marx’ın işçi
sınıfı ekseninde geliştirmiş olduğu yaklaşımına,
Weber’in burjuvazi içerisinden bir bakışla cevap
verdiğini, onun tarihsel determinizm fikri etrafında geliştirmiş olduğu teorisine Weber’in dini
zihniyetin önemini vurgulayan bir biçimde karşı
çıkmış olduğunu dile getiren pek çok çalışmaya
rastlayabiliriz. Bu ana akım sosyolojiyi çok ciddi
bir biçimde belirleyen bir yaklaşımdır. Ben bu konuşmada bu yaklaşımı sorgulamaya çalışacağım.1
Konferansın ilan edilen başlığı da dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Sosyolojinin iki kutbundan
birleşen yollara başlığını tercih etmemin temel nedeni de bu. Marx ve Weber’in temelde siyasal pozisyonlarından ya da metodolojik yazıları içerisinden bakıldığında birbirine zıt bir biçimde konumlandırılabileceğini ama onların teorilerinin gerçek
mahiyeti, teorilerini açıklayan ana kavramlar içerisinden bakıldığında ise, çok ciddi bir biçimde
birbirlerine yaklaştıklarını iddia edeceğim bugünkü konuşmamda.

Evvela hikâyenin geçtiği ortama dönmemiz gerekiyor. Hikâyenin geçtiği
ortam 19. yüzyıl Avrupası. Hepinizin muhtemelen
malumu olduğu üzere 19.
yüzyılda çok ciddi bir biçimde 18. yüzyılda aydınlanma düşüncesi içerisinden başlayarak ortaya çıkmakta olan modern toplumun şark toplumu ve şark dünyası ile karşılaştırmalı bir biçimde -Said’in Şarkın Şarklılaştırılması dediği tema üzerinden gidecek olursak, bir
Şark tasviri üzerinden- ortaya konulması söz konusudur. Yani gelişmekte olan modernite Doğulu toplumlarla karşılaştırılarak ortaya konulmakta
ve onun gelişimi şarkın gelişmemesi, farklılaşması üzerine bina edilmekteydi. Bunu devasa bir oryantalist literatür içerisinden kolaylıkla takip edebiliriz.
Diğer taraftan 19. yüzyıl dünyası modern toplumun burjuvazinin zaferini ilan ettiği, kendi toplum biçimini kurduğu bir dönemdir. Burjuvazi ilerlemeci düşünceye dayanarak kendi toplum
biçiminin tarihsel aşamalar içerisinde son aşama;
kendisinden önceki toplum biçimlerinin arkaik,
aşınmış, geri toplum biçimleri olduğu retoriğine
dayanmıştır. Bu fikriyat içerisinde tarihsel aşamalandırma çabaları merkezi bir konum tutmaktaydı. Aydınlanmanın hemen hemen bütün düşünürlerinin bir tarihsel aşamalandırma teorisi mutlaka
vardır ve bu tarihsel aşamalandırma teorileri ciddi bir biçimde onların düşüncelerinin merkezindedir. Vico’dan başlayarak Adam Smith’e, Kant’a,
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Hegel’e gelene kadar hemen hemen bütün düşüleşmiştir. Daha önce farklı aşamalarda, üçlü, donürler modern topluma dair fikirlerini, teorilerikuzlu, bazen dörtlü olarak tasnif edilen bu topni tarihsel gelişim zincirini açıklama içerisinde orlumsal tipler artık geleneksel toplumlar (modern
taya koymuşlardır. Bu özellikle onların mücadele
öncesi) ve modern toplumlar olmak üzere ikiye
ettikleri aristokrasi ile hesaplaşmaları için ortaya
sabitlenmiştir. Dolayısıyla sosyoloji temelde mokoymaları gereken bir şeydi. Böylece yeninin eski
dernitenin kimliğini tanımlamak ekseninde tarihkarşısında zafer kazandığını, ya da zafer kazansel aşamalarda farklı toplum tiplerinin özelliklerimakta olduğunu ve bu yeni geleninin de evrensel
ni belirleme ekseninde ortaya çıkmıştır.
bir biçimde tarihin son aşamasını temsil ettiğini
***
ortaya koymaya çalışıyorlardı.
Bugün ele alacağımız düBu tarihsel aşamalandırma
şünürlerden birincisi Marx
teorileri, aynı zamanda ciddi
tam da böylesi bir dünyada
bir biçimde sosyolojinin bir
kendi düşünsel gelişimini taHepinizin muhtemelen malubilim olarak ortaya çıkmasınmamlamıştır. Yüzyılın hemen
mu olduğu üzere 19. yüzyılda
da da temel bir rol oynamıştı.
başında Almanya’nın Françok ciddi bir biçimde 18. yüzSosyolojinin hem fikir babalasa sınırındaki Trier kentinyılda
aydınlanma
düşüncesi
rının hem de kurucu isimleride dünyaya gelmesi, Aydınnin tamamı modern topluma
lanma felsefesi ile dolu bir ev,
içerisinden başlayarak ortadair bilgi-fikir üretirken, topçevre ve şehirde ilk gençliğiya çıkmakta olan modern toplumdan çoğunlukla ampirik
ni geçirmiş olması ve bir ralumun şark toplumu ve şark
bir bağlamdan bahsetmiyordikal demokrat olan babasıdünyası ile karşılaştırmalardı. Daha çok modern topnın ve müstakbel kayınpelı
bir
biçimde
-Said’in
Şarkın
lumun mahiyeti ve özelliklederinin ona aşıladığı Fransız
Şarklılaştırılması dediği tema
ri hakkında konuşuyorlardı.
Devrimi’nin getirdiği düşünComte ve Saint Simon -belcelerle dolu bir şekilde Üniüzerinden gidecek olursak, bir
ki Hegel’i katabiliriz bu anversite yaşamına adım attığıŞark tasviri üzerinden- ortalamda- Modernitenin mahinı görürüz. Üniversite yaşamı
ya konulması söz konusudur.
yeti ve kimliğini dünya tariHegel ile dolu olan Berlin’de
Yani gelişmekte olan moderhinin geçmiş olduğu aşamageçer. Hegel ölmüştür ama finite Doğulu toplumlarla karlardan hareketle ifade edikirleri halen daha üniversite
yorlardı. Bu aşamalara tekaortamına egemendir. Filozoşılaştırılarak ortaya konulbül eden çeşitli toplum tipfun takipçileri sağ ve sol Hemakta ve onun gelişimi şarlerinden de bahsediyorlardı
gelciler olmak üzere iki ekip
kın gelişmemesi, farklılaşmabu arada. İşte her bir aşamahalinde ayrışmışlardır. Marx
sı üzerine bina edilmekteydi.
landırmaya temel olan kalkış
kendini daha çok gençlerin
Bunu
devasa
bir
oryantalist
noktası aynı zamanda farkiçinde bulunduğu sol Hegellı toplum tiplerinin de ortaya
ciler arasında bulur ve filozoliteratür içerisinden kolaylıkçıkmasını açıklamaya yarayan
fun fikirlerinden ciddi bir bila takip edebiliriz.
birer veri olmaktaydı. Meseçimde etkilenir. On sekizinde
la Adam Smith geçim biçimbabasına yazmış olduğu bir
leri ekseninde aşamalandırmektupta, bir denize balıkladığı için tarihi, toplumları da geçim biçimlerine
ma dalmak isteyen birisi gibi Hegel’e gömülmek
göre avcı toplayıcı toplumlar, tarım toplumları, tive Hegel’i defalarca yeni baştan okumak istediğicaret toplumları, sanayi toplumları gibi sınıflandıni dile getirir. Marx’ın Hegel ile olan bu ilişkisi asrabiliyordu. Yine benzer şekilde, mesela Condorlında daha sonra onun çok ciddi bir biçimde tekcet zekânın, aklın ilerlemesine dayalı tanımladırar tekrar onunla hesaplaşmasının da başlangıcığı için 9 aşamasından ve bunun son aşaması olan
dır. Yani gerçekten ifade etmiş olduğu gibi Marx,
modern toplumdan bahsediyordu. En nihayetinHegel’e dalmıştır ve bu dalış onun ömrü boyunde bu belki şimdiden söylemekte fayda var, 19.
ca belki üzerinden bir daha atamayacağı şekilde
yüzyılın ortasında üzerinde aşağı yukarı uzlaşılHegel’e bulanmasına yol açmıştır. En nihayetinde
mış bir geleneksel-modern toplum ikiliğine yerHegel ile defalarca hesaplaşmasına rağmen tekUmran • Ağustos 2017
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rardan Hegel düşüncesine dönmek zorunda kalacaktır. Bu kopuşlar ve dönüşler Marx’ın teorisini anlamak açısından çok merkezi bir yer tutmaktadır.
19. yüzyıl ortamının çok ciddi bir biçimde
Doğu ile ilgili metinlerle dolu olduğunu söylemiştik. Marx’ın gençliğinde Doğu ile ilgili metinlerle teması çok fazla yoktur. Bu dönemde İngiliz ekonomi-politikçilerini, Fransız Ütopik Sosyalistlerini, Alman Felsefecilerini okur fakat notları
arasından bu düşünürlerdeki Doğu ile ilgili noktalara çok fazla takıldığını göremiyoruz. Bu okumalarda daha çok sivil toplum gibi, hukukun gelişimi, burjuva toplumunun gelişimi gibi, felsefi meseleler Marx’ın ilgisini çekmektedir. Ancak
ilerleyen yılarda bu metinleri tekrar okuyup notlandırdığında bu sefer onlardaki Doğu toplumları ile ilgili meselelerin daha fazla dikkatini çektiğini görürüz. Felsefeci Marx’tan ekonomi politikçi
Marx’a doğru geçerken modernitenin tarihsel karakteri çerçevesinde Marx’ın Doğu ile ilgilenmeye
başladığı görülür.
Marx’ın düşünsel kronolojisinin üç kırılma etrafında dört dönemde şekillendiğini söyleyebiliriz. Marx’ın entelektüel tarihinin birinci dönemi
biraz önce ifade edildiği gibi Sol Hegelcilerle birlikte olduğu dönemdir. Bu dönem 1843’te başlayan ve 1848’te biten bir kırılma ile nihayetlenir.
Marx 1843’ten başlayarak önce sol Hegelcilerden,
ardından da Hegel’den kopar. Feuerbach’tan aldığı fikirlerle kendi tarihin materyalist yorumunu
geliştirir. Böylece ilk örneği Manifesto olan felsefeden ekonomi-politiğe geçiş gerçekleşir. Bu yeni
dönemde Marx modern topluma esas karakterini
veren ekonomi politiği çözümlemeyi amaçlamaktadır. Londra’daki sürgün hayatında daha sonraki çalışmalarına temel teşkil eden İngiliz ekonomi
politikçilerinin eleştirel bir biçimde okumalarını
gerçekleştirir. Diğer taraftan geçimini temin etmek
maksadıyla Amerika’da yayımlanan New York Daily Tribune gazetesinde dünya siyasetine, özellikle Doğu sorununa dair makaleler yazar. 1858’de
Marx’ın düşüncesinde bir başka kırılma yaşanır.
Bu, Hegel’e yeniden dönüş olarak nitelendirebileceğimiz bir kırılmadır. Marx yaptığı eleştirel okumalardan biriktirdiği notları Hegelden aldığı mantık sistemi içine yerleştirerek kendi olgun eserlerini verir. 1872’de ise Paris Komünü’nün bastırılması, Marx’ın işçilerin siyasal örgütlenmesine dair
gerçekten bir hayal kırıklığına uğraması ile bir
başka kırılma gerçekleşir. Bu hayal kırıklığının da

etkisi ile Marx önünde notlar halinde eserlerini tamamlamak yerine matematiksel ve etnolojik çalışmalara kendini verir. Bu dönemlendirme bazen
de genç, olgun ve yaşlı Marx olarak da adlandırılmaktadır.
Marx’ın birinci döneminde Doğu ile ilgili pek
bir şey göremiyoruz. Burada daha çok retoriksel
bir biçimde despot kelimesini kullanır, doğu toplumları sadece birkaç örnekte geçer. 1848 sonrasında ekonomik-politik çalışmalarına giriştiğinde
Marx’ın temel amacı, “ekonomi” olarak adlandırdığı çalışmasını gerçekleştirerek çağdaş toplumun
gelişimini açıklamaktır. Mart 1852’de Engels’e
yazmış olduğu mektupta bunu 1,5-2 yıl içerisinde bitirebileceğini söyler. Fakat geçim zorlukları
vardır, geçinmek için çalışmak zorundadır. New
York Daily Tribune gazetesine dünya siyaseti ile ilgili yazılar yazar. Dolayısıyla esas yazmak istediği
eser bir türlü ortaya çıkmaz. Aralık 1857’de Ferdinand Lasalle’e bir sürü malzeme biriktirmesine
rağmen bir türlü bu malzemeyi birleştirecek ana
omurgayı formüle edemediğini yazar. Marx gerçekten de mustariptir. Malzemesini bir araya getirip açıklayabileceği bir bağlam, bir metodoloji oluşturamamıştır. Ekonomiye dayalı bir açıklama yapmak istemektedir. Fakat bunu bir türlü
başaramaz. Çok büyük bir sıkıntıdadır. Fakat buradan düşünsel hayatında yaşadığı bir kırılma ile
çıkar. Lasalle’e yazdıktan 26 gün sonra, 16 Ocak
1858’de Engels’e yazdığı bir mektupta kütüphanede Hegel’in Mantık isimli eserine rastladığını
ve yeniden okuduğunu yazar. Filozofun metninin
yöntem sorunlarını çözmede çok kullanışlı olduğunu ve kendisini büyük bir müşkülattan kurtardığını dile getirir. Artık bu kitabı yazabilirim der.
Bugün elimizde bulunan Grundrisse Marx’ın bu
bakış açısıyla notlarını yeniden biçimlendirilmesiyle ortaya çıkan bir taslak metindir. Yine bu çabanın bir sonucu olarak ekonomi-politik çalışmalarının ilk yayınlanmış eserleri, Ekonomi-Politiğin
Eleştirisine Katkı ortaya çıkar.
Marx’ın Hegel’de bulduğu ve onu büyük bir
müşkülattan kurtaran şey nedir? Marx’ın Hegel’de
bulduğu şey diyalektiktir. Diyalektikle Marx bir
şeyi açıklamanın ancak onun zıddını açıklamak
yoluyla gerçekleşebileceğini yeniden fark ederek
çağdaş toplumu açıklamanın ancak zıddını açıklamakla mümkün olduğunu görür. Bunu şuradan görüyoruz: Ekonomi-Politiğin Eleştirisine
Katkı’nın Önsözünde birdenbire hiç bağlamı yokken, yeni bir üretim biçimi olarak Asya Tipi Üre-
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tim Tarzı (ATÜT) devreye girer ve metin içerisinde başka hiçbir yerde tekrar geçmez. Bunun niçin
konulduğuna dair herhangi bir açıklama yoktur.
Açıklama muhtemelen önsöz kaleme alınmadan
hemen önce yazılmış olan Grundrisse’in son bölümündedir. Kapitalizm Öncesi Üretim Biçimleri başlıklı bu bölümde Marx ATÜT’ü ve ATÜT’le ilişkili olarak diğer farklı üretim biçimlerini incelemeye
çalışır. Bu bölüm Grundrisse’e son dakikada eklenmiş gibidir ve metinden kopuktur; ne öncesi ne de
davamı vardır. Bu bölüm Marx’ın daha önce gazete yazılarında da kullandığı Şark ile ilgili dolaşımda olan fikirlere yeniden döndüğü Hegel’in metodolojisini acele bir biçimde uyarlanmasına dayanır.
Marx Doğu üzerine ilk defa burada yazmamıştır. Daha önce de New York Daily Tribune gazetesinde dünya siyasetine, özellikle doğu sorununa,
dair makaleler yazmıştır. Bu yazılarda Marx’ın dolaşımda olan şarkiyatçı fikirlere dayandığını görmekteyiz. Bu gazetede yazmış olduğu yazılar aslında
onun kendi teorisini küresel çapta ortaya koyma,
evrenselleştirme çabalarının da bir parçasını oluşturur. Bugün bu anlattıklarıma genellikle Marksist akademik dünyadan Marx’ın doğu toplumları
ile ilgili yazdıklarının genellikle gazete yazılarından
müteşekkil olduğu ve bu gazete yazılarının da aslında teorik külliyat içerisinde önemli bir yeri olmadığına dair bir apolojetik bir eleştiri gelir. Ben
bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Marx’ın
külliyatı bir bütündür. Marx’ın mektuplaşmaları,
kitaplara almış olduğu kenar notları da dahil hepsinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği
kanaatindeyim. Bunların birbirini açıklayan, birbirinin bağlamını ve anlamanı ortaya koyan mahiyetleri olduğunu düşünüyorum.
Çok ilginçtir; Marx, İngiliz ekonomipolitikçilerini hemen hemen her bakımdan çok
ciddi bir biçimde sorgularken, söz konusu mesele Şark ile ilgili söylediklerine geldiğinde doğrudan
aktarma yapmaktan yüksünmez. Doğrudan onların
önermelerini alır ve o önermeleri çok rahat bir biçimde kullanır. Bunu mesela Hindistan üzerine yazdıklarında, Çin üzerine yazdıklarında, yine benzer
bir biçimde Amerika’da Meksika ile yürüyen savaş
üzerine yazdıklarında rahat bir biçimde görebiliriz. Doğu’ya dair metinlerde ekonomi-politikçilerle
eleştirel mesafesini bir anda kaybeder. Kapital’in
kaynakçasını inceleyen birisinin çok rahat bir biçimde görebileceği üzere, bir teoriyi, bir tezi ortaya koyabilmek için onlarca, yüzlerce kaynağı araştıran farklı kaynaklara başvuran Marx, Doğu top-

lumları söz konusu olduğunda çok genel-geçer,
çok genelleyici kaynakları rahat bir biçimde kullanır. Bu anlamda 1600’lerin sonunda Hindistan’da
saray doktorluğu yapan, Fraçoise Bernier’in pozisyonu önemlidir. Bernier sadece Marx’ın değil, aynı
zamanda Montisque’dan Hegel’e kadar, nerdeyse kendisinden önceki tüm düşünürlerin de Şarka dair çok önemli bir kaynağıdır. Marx’ın doğu
toplumları ile ilgili açıklaması Bernier’den aldığı
Şark’ta özel mülkiyetin olmadığı fikrine dayanır.
Marx’a göre, coğrafi ve iklimsel şartların belirleyiciliği sebebiyle batıda özel mülkiyetli bir toplum tipi
ortaya çıkarken, Şark’ta özel mülkiyete geçilememiştir. Aydınlanma düşüncesinde sürekli tekrarlanan coğrafyacı teze göre Şark’ta derin vadi tabanlarında akan nehirlerin tarıma kazandırabilmesi için
barajlar, kanallar yapmak gerekir. Bu tek başına bireylerin yapabileceği bir iş değildir. Dolayısıyla burada insanlar bir siyasi örgütlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu bayındırlık işlerinin örgütlenmesi karşılığında Doğu’da insanlar özel mülkiyetlerini devlete
terk etmişlerdir. Devletin hükmi şahsiyetini temsilen despot bu mülkiyetin sahibidir. Aristo’dan beri
devam edegelen Doğu’da tek bir kişinin özgür olduğu, tek bir kişinin egemen olduğu, tek bir kişinin mülk sahibi olduğu fikri yeniden dolaşıma sokulur. İnsanlar bu tarım yapma, tarımın organizasyonu, sulamanın organizasyonu karşılığında mülkiyetlerinden vazgeçmişlerdir. Bu tabii ki doğal olarak sınıfın ortaya çıkmasını engellemiştir ve bütün
bir tarihi gelişmeyi bir sınıf savaşımı olarak açıklayan Marx için Doğu’da sınıfın olmayışı sonsuz bir
durağanlığın temel sebebi olmuştur. Bir değişmeme halini ortaya çıkartmıştır. Şark bundan 5.000
yıl önce neyse, bugün de aynıdır. Siyasetin toz bulutu, dumanları dağıldığında -Marx öyle der- esasta hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görürsünüz.
Aynı devlet, aynı köy yeniden kurulmaktadır.
Batıda ise sık ormanlıklar tarım yapmak için
merkezi bir organizasyonu gerekli kılmamıştır,
Avrupa’da insanlar ormanları yakarak kendilerine bir tarım alanı açabilmişler ve boy, kabile, yeni
bir tarım alanını rahatlıkla bulabilmiştir. Toprağın
verimini sürekli kılmak için barajlar, kanallar inşa
etmek zorunda kalmamıştır. Bu sebeple toprakta
önce kabile mülkiyeti, sonra özel mülkiyete doğru evrilen bir şekillenme gerçekleşmiştir ve Batı’da
sınıflı toplum ortaya çıkmıştır. Bu sınıflı toplumda
sınıflar arası çatışma, dinamik ve gelişmeci bir toplum modelini ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla batıda
tarih ortaya çıkmıştır, değişme ortaya çıkmıştır. Ve
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batı tarihi akan, gelişen bir tarih olarak ifadelendirilirken, buna paralel biraz önce bahsetmiş olduğum Hegel’in ayna metaforunda olduğu gibi, tam
karşıtına tarih boyunca değişmeden durağan bir
biçimde gelen bir toplum modeli olarak ATÜT’ü
inşa etmiştir. Marx’ın kendi teorisinin evrensel olduğunu göstermesi için bunu yapmaya çok ciddi bir biçimde ihtiyacı vardır. Bütün dünya toplumlarını açıklayabilecek bir teori haline getirebilmek için bütün dünya toplumlarının dönüşümlerini açıklayan, bütün dünya toplumlarındaki ilişkilerin karşılıklılığını açıklayan bir yapıya dönüştürmek gerekmektedir.
Marx’ın aslında eserlerini incelediğimizde
doğu toplumlarına dair çok fazla çalışması olduğunu söyleyemeyiz. Biraz sonra anlatacağımız
Weber’le karşılaştırıldığında Marx doğu toplumları ile ilgili çok az şey yazmıştır. Fakat doğu toplumlarına dair yazılanlar külliyatta kapladığı yer
az olsa da, onun teorisinin temellendirilmesi açısından merkezi bir konumda durmaktadır. Zira
kapitalizmin, dolayısıyla ondan sonra gelecek sosyalizmin, evrensel bir üretim biçimi olarak ifade
edilebilmesi için Marx’ın bir karşıtlaştırma içerisinde kapitalist toplumun gelişim yasalarını açıklayabilmesi gerekmektedir.
Marx metodolojik olarak aslında tarihsel bir
incelemeye dayanması gerektiğini bilmektedir.
Tarihin materyalist açıklamasını benimsemiş bir
kişi olarak yapmış olduğu analizleri tarihsel verilere göre yapmak zorundadır. Fakat yine Engels’le
yapmış oldukları bir yazışmadan ve Engels’in
daha sonra Kapital’e yazmış olduğu bir sonsözden biliyoruz ki, Marx bunu gerçekleştirememiştir. Aslında Marx’ın çalışması, kapitalizmin ortaya çıkışını açıklama bağlamında tarihsel ampirik
verilere dayansa bile, önceki aşamaları ve evrensel gelişimi açıklama açısından, tarihsel verilere
dayanmaz; daha çok mantıki bir açıklama modeli
içerisinde gelişir. Marx bunun bir zaaf olduğunun
farkındadır. Ona göre insan anatomisine bakarak,
maymunun anatomisini açıklayabiliyorsak, kapitalist topluma bakarak da önceki toplum biçimlerini açıklayabiliriz. Yani geriye dönük bir açıklama yapmış olduğunu Marx kendisi de kabul eder.
Mademki, bu üretim biçimleri birbirinin içerisinden doğarak gelişmiştir, o zaman son aşamaya bakarak önceki aşamaları anlayabiliriz. Yani önceki
aşamaları son aşama olarak gördüğü kapitalizmin
incelenmesi içerisinden temellendirdiğini Marx’ın
kendisi de kabul eder.

Marx bu anlamda çok eleştirilmiştir. 1960’larda sömürgelerden bağımsızlığını kazanan ülkelerde sosyalizme geçiş tartışmaları içerisinde yoğun bir ATÜT tartışması başladığında, beraberinde ampirik tartışmalar da başlamıştır. Özellikle
Hindistan’la ilgili Hint Marksistlerinin çok önemli
metinler ürettiğini söyleyebiliriz. Marx’ın Doğu’da
özel mülkiyet, köy toplulukları, şehirlerin konumu üzerine söylediklerinin tarihsel olarak, ampirik olarak doğrulanamayacağını gösteren onlarca çalışma mevcuttur. Bizde de bu tartışmalar
1960’larda, 70’lerde yürümüştür. Fakat bizde biraz da Yunan mitolojisinde misafirinin boynu yatağa ayarlayan mitolojik kahraman gibi, Osmanlı
toplum yapısını ATÜT içerisinden okuma, ATÜT’e
uydurarak anlama çabalarının çok daha merkezi
bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani Hint Marksistlerinin daha eleştirel bir biçimde, yeni teoriler
oluşturacak bir biçimde ele aldıkları ATÜT teorisi maalesef bizde bir red ya da kabul ikilemi içerisinde tartışılmıştır. Soru şudur aslında: Sosyalizme nasıl geçeceğiz? Eğer Marx’ın ifade ettiği gibi
burada bir ATÜT var ise, bir feodalizm söz konusu olmayacaktır. Buradan Milli Demokratik Devrim tezlerine bir kapı açılır ve zinde güçlerin müdahalesine meşruiyet sağlayan bir düşünce ortaya
çıkar. Daha ortodoks kanatta bulunan ve Marx’ın
ATÜT’ten bahsetmediğini, ya da ATÜT’ü söylerken başka şeyler kastettiğini, yarı feodalizmden
bahsettiğini söyleyenler ise, buradan bir kapitalizme geçiş söz konusu olduğunu ve bir burjuva
sınıfının ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla sosyalizme geçiş işçi sınıfının takip edeceği devrimci stratejilerle olacaktır. Yani ATÜT bizde Marx’ın teorisini anlamak üzere tartışılmış bir
konu olmaktan ziyade biraz güncel, politik meselelerle ilgili olarak gündeme gelmiştir. Bu da bizi
aslında konudan uzaklaştıran, ATÜT kavramının
ifade ettiği şeylerden uzaklaştıran ve bana göre
Marx’ın teorisinin anlaşılamamasına neden olan
bir gelişme olmuştur.
***
Konuşmanın başında, sosyoloji tarihinin
Marx’la Weber’in bir tür zıddiyeti üzerine oluşturulduğunu dile getirmiştim. Bunun çok ciddi bir
biçimde soğuk savaş ortamının stratejik ihtiyaçları ile ilintili olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar
1930’lardan itibaren Amerikan dünyası Weber’i
keşfetmiş ve Parsons’ın onu sunması ile önemli
bir düşünür olarak görmüşse de, esas benimseme
II. Dünya Savaşından sonra gerçekleşmiştir. Savaş
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sonrasında özellikle sosyalist bloğun düşünürü, teorisyeni olan Marx’a karşı kapitalist bloğun düşünürü, teorisyeni ve hatta zaman zaman peygamberi
diyebileceğimiz düzeylerde Weber’in öne sürüldüğünü görürüz. Weber 1950 sonrasındaki sosyal teorinin inşa edici ana figürüdür. Hukuktan iktisada,
sosyolojiden dinler tarihi çalışmalarına kadar çok
değişik alanlarda Weber’in kavramlarının ve teorilerinin çok ciddi bir biçimde sosyal teoriyi etkilediğini söyleyebiliriz. Weber’in Türkiye’ye Modernleşme literatürü üzerinden aktarılmasında da durumun böyle olduğu söylenebilir.
Weber 1860’larda sanayici bir burjuva ailesinin
mensubu olarak dünyaya gelir. Kendisini defaetle
sınıf bilincine sahip bir burjuva olarak nitelendirir.
Esas formasyonu hukuk tarihidir. Doktorada Ortaçağ İtalya’sında şirketlerin ortaya çıkışı üzerine bir
çalışma yapar. Ardından doçentlik çalışması Roma
tarım tarihi üzerinedir. Ve dönemin Alman akademisine çok belirleyici, parlak ve provokatif bir figür olarak ayak basar. Henüz 30’larında, kendisinden çok şey beklenen biridir. Weber’in çalışmaları daha çok iktisat tarihi ile hukuk tarihinin kesişme alanıdır. Weber babası ile yaşadığı bir ihtilaf neticesinde 1897’de bir ruhsal bunalım geçirir, akademiden ayrılır ve 6 yıl tedavi görür. 6 yılın sonunda 1903’te Amerika’ya bir fuar vesilesiyle seyahat
eder. Amerika’da ortaya çıkmakta olan yeni toplumu hayretler içerisinde gözlemler. Döndüğünde
Amerika’daki kapitalist gelişmenin arkasındaki etken olarak gördüğü Protestanlıkla ilgili çalışmasını gerçekleştirir.
Weber’in hayatında iki kırılma vardır. Birincisi
1897’de hastalığı ile birlikte ortaya çıkan kırılmadır. İktisat tarihi ile hukuk tarihinin kesişme noktalarında çok parlak bir figür olabilecekken, bu hastalığı ile birlikte farklı alanlar üzerinde düşünmeye
başlar. Akademik çevresinde bulunan dinler tarihçileri, Weber’i farklı konular üzerine odaklanmaya
götürürler. O dönemde özellikle çağdaş toplumun
ortaya çıkışında dinin rolü, modernitenin sekülerleşme ekseninde almış olduğu biçimler ve batı dışı
toplumların bu sekülerleşmeyle ilişkin pozisyonları üzerine yoğun tartışmalar vardır. Aynı zamanda
1890’lara geldiğimizde batıda şarkiyatçılık biçim
değiştirmiştir artık. Marx’ın dönemindeki gibi seyahatnamelerden, sömürge görevlilerinin raporlarından ibaret bir külliyat yoktur. 1870’lerden itibaren
Şarkiyatçılık çok ciddi bir şekilde kurumsallaştırmıştır. Araştırmalar çok ciddi fonlarla yürütülmektedir. Alt alanlar ortaya çıkmıştır. Sinoloji, Hindo-

loji ve Asuroloji ve Mısırbilim gibi alanlar başlı başına yeni bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır.
Karşılaştırmalı dinler tarihi çalışmaları çok önemli bir külliyat oluşturmaktadır. Devasa bir arkeoloji çalışması ve literatürü ortaya çıkmıştır. 1870’lerden itibaren etnoloji başlı başına bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Yani Şarkın her alanda incelenmesi,
her alanda bir inceleme alanı haline dönüştürülmesi söz konusudur. Artık batıda şarka dair çok sistemleşmiş, bir bilgi birikimi vardır. Alt alanlar, dergiler, araştırma fonları, vs. çok ciddi bir biçimde artık popüler kültürün, akademik ve siyasal yaşamın
önemli stratejik parçalarından biri haline gelmiştir.
Bunun Weber üzerinde çok önemli etkileri vardır.
Weber’i Marx’la karşılaştırdığımızda, onun analizlerini söylemsel analizden ziyade ampirik veriler ekseninde daha çok ampirik verilere dayalı bir biçimde yaptığını görürüz. Bu Weber’i belirli açılardan
çok daha güçlü, çok da eleştirilemez kılmaktadır.
Weber her ne kadar kendisini din karşısında
bigâne olarak nitelese de dindar bir Protestan olan
annesi kanalıyla Protestan kiliseleri ile yakın ilişki
içerisindedir. Onların işçilere düzenlediği seminerlere katılmakta, onların kurduğu siyasal örgütlenmelerde roller almaktadır. 1890’larda Alman Lutheren misyonerler Hindistan ve Çin’de çok önemli faaliyetler içerisindedirler. Onların destekledikleri yayınevleri, oluşturduğu bilgi kaynakları Alman
Şarkiyatçılığı için çok önemli kaynaklardır. Doğu
dinlerinin kutsal metinleri ve orijinal kaynakları
çevrilmektedir. Sadece Almanya’da değil, irili ufaklı bütün Avrupa ülkelerinde, İsveç’ten İngiltere’ye,
Danimarka’dan Rusya’ya, Fransa’dan Amerika’ya
bir işbölümü içerisinde farklılaşmış alanlara odaklanarak Şark topyekun bir araştırma alanına dönüştürülmüştür. Aynı zamanda yüzyılın sonuna gelindiğinde, yüzyılın başında spekülatif bir biçimde toplum tiplerinin tanımlanması, dünya tarihinin
karşılaştırmalı bir biçimde aşamalandırılması uğraşı yerini, daha stratejik bir biçimde Şark’ın tanımlanmasının Şark’ın denetlenmesi, kontrolü, sömürgeleştirilmesi için gerekli olduğuna dair bir fikre bırakmıştır. Şarkiyatçılık bu anlamda stratejik bir bilgi alanına dönüşmüştür.
Weber bu kırılmada dinler tarihi ekseninde yeni
çalışmalara girişir. Protestan ahlakı metni bu bağlamda ortaya çıkar. Protestan ahlakında, yer yer
doğu toplumlara dair atıflar vardır ama, konu batıya dair bir konudur. Hikâye batıya dair bir hikayedir. Fakat Weber’in entelektüel yaşamında 1908’de
gerçekleşen ikinci kırılma bu bağlamda başka bir
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durum ortaya çıkarır. Weber, Protestan Ahlakı sonrasında Reformasyon ile başlayıp adım adım geriye
giderek erken dönem ve ortaçağ Hıristiyanlığının
sosyal ve iktisadi varlığı şekillendirmedeki yerini
inceleme niyetindeyken 1908’de yakın dostu Ernst
Troeltsch’in Hıristiyan mezheplerinin sosyal öğretisi üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde bundan
vaz geçerek dünya dinlerine yöneldiğini dile getirir.
Fakat mesele aslında tam da böyle değildir. Yapmış
olduğu yazışmalardan biliyoruz ki Weber, bu dönemde modernitenin geleceğine dair ciddi kaygılar içerisine girer. Zira 1870’lerden itibaren, evvela sanat ve edebiyat çevrelerinde başlayan modernite eleştirileri 1900’lerin başına ilk on yılına geldiğimizde artık daha yüksek sesle dile getirilmeye
başlanmıştır. Bunda 19. yüzyılın ütopik modernitesine karşı toplum katmanlarında oluşan yaygın
hayal kırıklığının çok ciddi bir etkisi vardır. Batıda
gittikçe moderniteye bir inanç kaybı yaşanmaktadır. Weber kendi çalışmasını Karşılaştırmalı Dinler
Tarihi alanına kaydırarak bir anlamda aslında modern toplumun açıklanması, modern toplumun biricikliğinin gösterilmesi, moderniteye kaybolmuş
olan inancın tazelenmesi uğraşı içerisine girer. Bu
dönemde 1897’de yazmış oldu bir sözlük maddesi olan Antik Toplumların Tarım Sosyolojisi isimli
eserini yeniden kaleme alır. Bu metinle birlikte başlayan Ekonomi ve Toplum ile devam eden projesi
sonrasında dünya dinlerinin iktisadi etiğinin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesine doğru evrilir.
Weber dünya dinlerini incelerken şu soru ekseninde hareket eder: Batı dışındaki toplumlarda
kapitalizmin ortaya çıkmasını engelleyen şey nedir? Ne olmuştur da bu toplumda kapitalizm ortaya çıkmamıştır? Sorunun bu negatif karakteri aslında Weber’in Batı dışındaki toplumlara yaklaşımını da belirleyen bir mahiyet arz etmektedir. Çünkü
ona göre kapitalizm kendi çalışmalarının temel temel açıklayıcı kavramı olan akılcılaşmanın, doğal
ve muhtemel neticelerinden birisidir. Weber bütün
bir insanlık tarihini akılcılaşma kavramı etrafında
açıklar. Ona göre, insanlık tarihi bir akılcılaşma sürecidir. Akılcılaşmayı da öngörülebilirlik ve hesaplanabilirlikle ilişkilendirir. Bu anlamda dünya tarihi büyüden akla doğru bir seyahatin tarihidir. Din
orjinalinde büyüdür, gittikçe akılcılaşan bir mahiyet arz etmiştir. Dini doktrin tek tanrılı dinlerle birlikte özellikle Yahudilikle birlikte akılcı bir karakter kazanmıştır. Bu temel üzerinden hareket eden
Batı toplumları Protestanlıkla birlikte akılcılaşmanın zirvesine ulaşmıştır. Weber’de bunu İngilizcesi

elective affinities olan benim seçmeci yakınlaşmalar olarak Türkçeye çevirdiğim, başka türlü de çevrilip çevrilemeyeceğini bilmediğim, bir kavram etrafında açıklar. Bu kavram çok önemli bir kavramdır. Aslında Hegel’in tarihte ruh kavramına benzer.
Hegel’de ruhun gelişimini açıklarken, aslında çok
mantıki sebepler sunamaz. Bunun böyle olması gerektiğini söyler geçer. Weber’de aynen bu yolu takip eder.
Bu çerçevede Weber esasen Batı dışı toplumlarda mesela akılcılaşmanın olmadığını söylemez.
Ona göre Batı dışı toplumlarda da çeşitli alanlarda akılcılaşmalar vardır. Hatta bazı alanlarda daha
fazla akılcılaşma vardır. Ama hayatın bütün alanlarındaki akılcılaşmalar, seçmeci bir yakınlaşma ile
birbirini tamamlayacak bir biçimde sadece Batı’da
meydana gelmiştir. Nasıl olmuşsa Protestanlıkla birlikte bunlar birbirine yakınlaşmış, bir mıknatısın demir tozunu çekmesi gibi, bir araya gelmiş ve birbirini tamamlar bir biçimde bütün hayat alanlarının topyekûn akılcılaşmasını sağlamışlardır. Bu önemli bir nokta. Seçmeci yakınlaşmalar
kavramını almaksızın Weber’in neden akılcılaşmanın Batı’ya mahsus olduğunu söylediğini anlamak
güç. Bu bağlamda zaman zaman Weber Doğu’da
bir tür akılcılaşmanın, aslında toplamdaki akılcılaşmayı engelleyen bir mahiyeti olduğunu da iddia
eder. Mesela Çin’de bürokratik akılcılaşma, siyasetin devlet idaresinin akılcılaşması, kendi içerisinde öylesi mükemmel bir biçim almıştır ki Weber’e
göre, hayatın diğer alanlarındaki değişimlerin önüne geçmiştir. Bu akılcılaşma türü kabile sisteminin
klana dayalı şehir yaşamının ortadan kaldırılmasını
engelleyen bir şey olmuştur. Çünkü Çin bürokrasisinin temeli, o klanların toplumsal hayatta değişmez bir düzen oluşturmalarına dayalı bir hale gelmiştir. Yine benzer şekilde, mesela İslam’daki kader inanışındaki akılcılaşma, siyasal müessesele-
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rin şekillenişiyle paralel bir biçim oluşturduğu için
despotizmi ortadan kaldıran bir şey olmak yerine,
despotizmi temellendiren bir inanışa dönüşmüştür.
Mesela yine Hint toplumlarındaki muhasebe sisteminin akılcılaşması, oradaki iktisadi yaşamın dışa
açılmasını engelleyen bir faktör oluşturmuştur. Weber, bunun onlarca örneğini verir. Batı dışında bir
tür akılcılaşmanın aslında kendi bahsettiği anlamdaki akılcılaşmanın önüne geçtiğini de söyler Weber.
Marxla kıyaslandığında Weber’in Doğu’ya yaklaşımlarını eleştirmek çeşitli açılardan zordur. Evvela Weber çok titiz bir dil ve üsluba sahiptir. Yukarıda dile getirildiği gibi mesela Doğu’da akılcılaşma
olmadığını söylemez. Ayrıca çok çeşitli kaynaklara
dayalı ampirik verilerle analiz yapar. Gelişen Şarkiyatçı literatürün kendisine sağlamış olduğu imkanları sonuna kadar kullanır. Maddi imkanları dolayısıyla Batı dillerinde yazılmış olan metinleri çok
hızlı bir biçimde edinip kullanabilme şansı vardır.
Dolayısıyla Şarkiyatçı düşüncenin ona sağlamış olduğu kavramsal zeminle ciddi bir biçimde tezlerini
temellendirir. Bunlara ek olarak Weber ikinci dünya savaşı sonrasında Amerikan akademisinin kuruluşunda ve dolayısıyla oradan hareketle bugünkü
ana akım akademinin kuruluşunda kökene yerleştirilen bir isim olduğu için genellikle saygı duyulan
bir ortak ata konumundadır. Weber’in eleştirilmesi
biraz mevcut sosyal bilimlerin eleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple Weber’e pek ilişilmediğini görürüz. Mesela Edward Said, Şarkiyatçılık isimli eserinde Marx’ı yerden yere vururken,
Weber’e sadece bir tane -geçerken- atıfta bulunur.
Weber’deki Şarkiyatçılık, Weber’deki Avrupa mer-

Türkiye’de ATÜT odaklı tartışmalar
1960’larda, 70’lerde yürümüştür. Fakat
bizde biraz da Yunan mitolojisinde misafirinin boynu yatağa ayarlayan mitolojik
kahraman gibi, Osmanlı toplum yapısını
ATÜT içerisinden okuma, ATÜT’e uydurarak anlama çabalarının çok daha merkezi
bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani Hint
Marksistlerinin daha eleştirel bir biçimde, yeni teoriler oluşturacak bir biçimde
ele aldıkları ATÜT teorisi maalesef bizde
bir red ya da kabul ikilemi içerisinde tartışılmıştır.

kezcilik Marx’la kıyaslandığında çok çok daha ileride olmasına rağmen, bunu tercih etmez. Çünkü
bunu yaptığında aslında bütün Amerikan Akademisinin bir anda karşısında olacağını bilir. Aijaz
Ahmad kendisine bu tür eleştiriler yönelttiğinde
de kendisinin 19. yüzyılı incelediğini, Weber’in 20.
yüzyılda yazdığı gibi naif bir savunma geliştirir. Fakat başka metinlerinde de yine bu eleştiriyi tercih
etmez. Bütün bunlara ek olarak Weber sürekli yeni
ve farklı kavramlar icat ederek yazdığı için onun
düşüncesini ele almak için bir ana hat oluşturmak
neredeyse imkânsızdır. Sürekli farklı kavramlar
kullanır, yeni kavramlar getirir ve yeni açıklamalar
geliştirir. Dolayısıyla Weber okumak ve eleştirmek
belli bir yerden sonra çok zordur.
Bu sebeple Weber’i ele almak için onun bir merkezi kavramını bulmak, merkezi kavramını ortaya
koymak gerekir. Ben Weber’in analizlerini iki merkezi kavram etrafında gerçekleştirdiğini düşünüyorum: Batı toplumları söz konusu olduğunda, akılcılaşma; Doğu toplumları söz konusu olduğunda da
despotizm. Weber bunu antik dönemde Yunan ve
İbrani toplumlarının çevresindeki toplumlardan ayrışması üzerine bina eder. Weber’e göre, Antikite’de
Yunan ve İbrani toplumu, onları çevreleyen İran,
Mezopotamya ve Mısır’daki gibi despotik bir yönetime sahip olmamışlardır. Yine aydınlanmadan
beri yankılanagelen iklimci-coğrafyacı teorilere geri
dönüyoruz. Weber, Şark’ta tarım yapmanın, suları
kontrol etmekle ilişkili olması üzerinden devletin
bürokratik bir mekanizma olarak ortaya çıktığını ve
bu bürokratik mekanizmanın despot ve bürokratları kanalıyla bütün bir toplumu denetleyen bir yapı
oluşturduğunu iddia eder. Suların kontrolü için
barajların yapılması, kanalların yapılması, siloların yapılıp ürünlerin dağıtımın gerçekleştirilmesi,
aynı zamanda bu verimli arazilerin ve verimli toprakların çevredeki göçebe halklara karşı korunması merkezi bir siyasal yapı olarak devletin ortaya
çıkmasını temin etmiştir. Bu despotik devlet ciddi
bir biçimde bütün bir toplumsal yaşamı kontrol
eden, bürokratik bir baskı oluşturmuştur. Weber’e
göre bu bürokratik baskı zaman zaman Mısır ve
Çin bürokrasisinde olduğu gibi ileri düzeyde verimli, ileri düzeyde akılcı bazı uygulamalar geliştirse de, en nihayetinde toplumdaki yenilenme ve
farklılaşma kanallarını tıkamıştır.
Batı’nın iki temeli olan Yunan ve İbrani toplularında ise farklı bir durum vardır. Yunan toplumu
tarımla geçinen bir toplum değildir; tarımla geçindiği alanlarda da köle emeğine dayalıdır ve baraj
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yapmaya ihtiyacı yoktur. Benzer şekilde Weber’e
göre, Yunan toplumunun site devleti şeklinde ortaya çıkıp gelişmiş olması, sürekli bir akılcılaşmaya
alan açan bir zihni yapı oluşturmuştur. Weber, Yunan mitolojisini büyüden arındırılmış bir dini alanın ve zihniyetin ortaya çıkışı şeklinde okumaktadır. Benzer şekilde Weber’e göre Yahudilerin parya
karakteri, sürgüne uğramış çoban bir halk olmaları, onları çevrelerindeki diğer toplumlardan ayrıştırmaktadır. Weber Tevrat’a dayanarak Yahudilerin
kendilerini seçilmiş halk olarak sunmaları, kendilerine özel bir Tanrı olarak, kendi kabilelerinin tanrısı olarak Yahova’ya inanmaları ve onları çevredeki
büyük örgütlü siyasi güçlerin baskısından korumak
üzere karizmatik peygamberlik geleneğinin ortaya
çıkışını ele alır. Buna göre İbrani toplumu çevredekiler gibi despotik bir devlet biçimine bürünmemiş, sürekli karizmatik peygamberler önderliğinde
savaşçı demokratik bir toplumsal yapıya sahip olmuştur. Diğer taraftan peygamberlerin karizmatik
kişiliği ve özgün siyasi iktisadi koşullar İbranilerde
dini düşüncenin akılcılaşmasına vesile olmuştur.
Bu iki temel Weber’e göre antikitedeki büyük
Doğu-Batı kopuşunu ifade eder. Doğu’nun despotik bir yapıya doğru evrilmesi, Batı’nın ise demokratik bir yapıya doğru evrilmesinin temelleri İbrani ve Yunan toplumlarında atılır. Burada dini düşünce, özellikle batı toplumlarında gittikçe akılcılaşırken, doğu toplumlarında gittikçe akılcılıktan
uzaklaşan, dogmatik bir yapıya doğru gider. Batıda dinin akılcılaşması bu dünyaya yönelik bir çalışmayı sürekli öne çıkarırken, Doğuda din bu dünyadan kaçışın sebeplerinden birisi haline gelmiştir.
Weber bu anlamda Hint dinleri ile batılı dinlerin
birbirinden uzaklaşan karakterlerinin, yani mistik
ve riyazi karakterlerini iki uca yerleştirir. Kendi teorisini bunları karşılaştırılma imkânı üzerine bina
eder. Mesela İslam’la ilgili bu bağlamda çok fazla
konuşamaz. Çünkü İslam ne Hint dinleri gibi aşırı
mistik, bu dünyadan kaçışı ifade eden bir karakter
arz eder, ne de ona göre batılı dinler olan Yahudilik
ve Hıristiyanlık gibi doğrudan bu dünyaya yönelen
bir dini oluşturur. İslam’la ilgili söyledikleri metinlerinde geçerken dile getirdiği, ifade ettiği şeylerdir. Weber bunu çok istemesine rağmen kanaatimce bir türlü kendi teorisindeki o zıtlaşma içerisinde
bir yere yerleştiremediği için yazamaz.
Weber moderniteye sarsılan inançları tamir etmek için Batı’nın gelişmeci tarihini Şark ile kıyaslamalı bir biçimde anlatır. Hatta bu rolü güncel
meseleler karşısında da üstlendiğini görmekteyiz.

Spengler, Batı’nın Çöküşü isimli eserini yazdığında Weber’e gelip derler ki, “Üstad bu adam gençleri ifsat ediyor, onların moderniteye olan inançlarını
gerçekten altını oyuyor. Bununla bir tartışsanız da,
gençler yanlış şeyler söylediğine ikna olsalar.” Şehir
salonunda bir araya gelirler ve tanıkların ifadesine
göre ki, birisi Weber’in eşidir, gün boyunca tartışırlar. Weber, Spengler’in “ifsat edici” fikirlerini çürütmeye çalışır ve modernitenin birtakım sorunları olmakla birlikte, geçerli anlamlı tek uygarlık olduğunu ispatlamaya çalışır.
***
İlginçtir, Weber’de Marx karşıtlığı daha çok
metodolojik yazılarındaki referanslarına binaen
oluşturulmuştur. Weber’in metodoloji yazılarında Marksizmi ve zamanın Marksistlerini eleştiren
ifadeler mevcuttur. Weber’de Marx’a doğrudan atıf
yok denecek kadar azdır. Marx’tan genellikle dolaylı olarak bahseder. Weber’in Marx’ın eserlerine doğrudan tek atfı, onun Hint köyüne dair çalışmasınadır. Burada Marx’ı çok ciddi bir şekilde taltif edici ifadelerle anar ve onun Hint köyünün esas karakterini gerçek bir biçimde anlamış olduğunu ifade eder. Esasen Hint köyü analizi Marx’ın teorisinin en zayıf noktasıdır. Çünkü Marx Hindistan’da
bir şehrin bulunmadığını, Hindistan’ın köyden ibaret olduğunu söylemektedir. Hint köyünde değişik
meslek gruplarının olduğunu ifade etmektedir ve
bu teoriler son zamanlarda yapılan pek çok ampirik araştırmayla çürütülmüştür. Esas itibariyle bunlar Weber’in döneminde de çürütülmüş teorilerdir.
Fakat burada Weber’in kendi teorilerini desteklediği için Marx’ı bir referans bir kaynak olarak göstermekten çekinmediğini görürüz.
Weber’in Doğu’yu despotizmle açıklaması aslında onu Marx ile aynı çizgiye taşır. Weber Marx’ın
bıraktığı noktadan ilerler: Marx’ın mantıki bir form
içerisinde zaman zaman retoriksel bir üslupla ifade etmiş olduğu Şarka dair fikirleri, temellendirilmiş ampirik verilere dayandırılmış bir teori olarak
ortaya koyar.
En nihayetinde Weber’le Marx modernitenin
açıklanması ve bir biçimi olarak temellendirilmesi
çerçevesinde doğu toplumlarına başvururlar, Doğu
toplumlarını bir karşılaştırma ve karşıtlaştırma öğesi olarak kullanırlar. Şarkiyatçı düşüncenin inşa ettiği hayali bir Doğu’dan hareket ederek, kendi modernite teorilerini bu temeller üzerine inşa ederler.
Dipnotlar
1 Bu metin, yazarın Mülkiyeliler Birliği’nde, (Ankara 21 Kasım
2012 Çarşamba, 18.00-21.00) yaptığı konuşmadan hareketle
oluşturulmuştur.
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Avrupa’daki Sol Hareketlenmeler
Ne İfade Ediyor?
Gerek Corbyn’in Birleşik Krallık’taki seçim başarısı ve gerekse de diğer ülkelerde görülen
sol kıpırdanmalar için bir sol dalgadan bahsedilebilir mi? Bize göre bu soruya ‘evet’ yanıtını
vermek oldukça aceleci bir tutum olur. Her şeyden önce, ideolojik bir çerçeve üzerinden
şekillenen bir siyasal-toplumsal hareketlerden söz etmek mümkün değil. Tüm yorum ve
değerlendirmelerin kaynağı büyük oranda seçim sonuçlarından çıkan tablo ve böyle bir
tablonun daha genel değerlendirmeler yapmak için yeterli veri sunduğunu söylemek zor.

Yunus ŞAHBAZ

İ
38

ngiltere’de 8 Haziran’da yapılan erken seçim sonuçları, siyasal tabloda gösterdiği değişiklikler
kadar fikrî planda da birtakım tartışmaları tetikledi. Seçimlerde oyunu %40’lara çıkaran Jeremy
Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi’nin (İP) başarısı, Theresa May iktidarına son vermekle kalmadı;
Avrupa’da geleneksel sol değerlerin bir zaferi ve
yeni bir sol dalganın habercisi olarak yorumlandı.
Fransa’da François Hollande yönetiminde yaşanan
yönetimsel ve ideolojik iflas ve İP’nin Tony Blair liderliğinde yürüttüğü liberal-sol siyasetin çöküşünden sonra, Corbyn’in söylemleri, İP’nin vaatleri ve seçim sonuçlarıyla birlikte bunların toplumda makes bulduğunun düşünülmesi sol çevrelerde ki Türkiye’deki sol kamunun birçoğu
için de geçerli olmak üzere, yeni bir sol
heyecan yarattı. Ancak Corbyn üzerinden üretilen söylem ve tepkilerin
tümünün olumlu bir tepki olduğunu söylemek de zor, zira, Corbyn’i
İngiltere’deki mazlum bir popülist1 olarak nitelemekten
Trump’ın İngiltere versiyonu

Corbyn

olduğuna kadar2 bir dizi farklı ve eleştirel değerlendirmelere de rastlamak mümkün. Aslında bu
tür genel değerlendirmelerin ve yeni bir sol ‘tahayyül’ cazibesine kapılmanın bir seçim sonuçlarından çıkarılabilecek abartılı bir tutum olduğunu
tespit etmek gerekir. Dolayısıyla Corbyn liderliğindeki İP’nin başarılı bir değerlendirmesini yapmak için seçimler üzerinden ve mevcut uluslararası konjoktürü göz önünde tutan bir değerlendirme yapmak daha isabetli olacaktır ve burada da
bu yapılmaya çalışılacaktır.
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8 Haziran Seçimleri: Ne Umuldu Ne Bulundu?
Seçim takvimine göre 2019
yılında yapılacak seçimlerin 8
Haziran’da yapılması tamamen
Muhafazakâr Parti ve onun lideri Theresa May’in tasarruflarıyla oldu. May, 19
Haziran’da başlayan Brexit görüşmelerinde iktidarını daha da güçlendirmek üzere bir erken seçim
kararı aldı. Tek başına iktidar için gereken 326 vekile
sahip olan May (331 vekili
vardı), Brexit görüşmelerinde
daha güçlü ve istikrarlı bir yönetim gerektiğini savunarak ve bir oldubittiye getirerek erken seçim kuma-

AVRUPA’DAKİ SOL HAREKETLENMELER NE İFADE EDİYOR?
rını oynadı. Ancak seçim sonuçlarından istediğini
Seçim Sonuçları Üzerine Bazı Değerlendirmeler
alamadığı gibi, ancak 318 sandalye kazanarak tek
Seçim sonuçlarını etkileyen faktörlere bakıldıbaşına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetti ve
ğı zaman Muhafazakârların kaybetmesinde İP’nin,
Kuzey İrlanda’nın yerel partisi Demokratik Birlik
İP’nin başarılı sonuçlar almasında da Theresa May
Partisi’nin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurarak
önderliğindeki kampanyanın etkisi olduğunu söyiktidarını koruyor. May’in aşırı sağcı bir partiyle
lemek mümkün. Seçimler tamamen May’in kendi
kurduğu bu koalisyonun da uzun süreli olmayatasarrufu sonucunda gerçekleşse de May, kampancağı ve çok da uzak olmayan bir gelecekte yeni bir
ya sürecini hem iyi yönetemedi hem de seçimleri
erken seçimin yapılacağı iddia edilmektedir.3
isteyen kendisi değilmiş gibi isteksiz bir görüntü
Meselenin İP ve Corbyn cephesine bakacak
çizdi. Örneğin, İP’den ve diolursak, bu seçim sonuçları
ğer partilerden gelen yoğun
büyük oranda Corbyn’in kişieleştirilere karşın hiçbir şekilsel siyasetinin bir sonucu olaNancy Fraser Amerikan seçimde televizyonlarda kamuoyu
rak görülebilir. Zira Corbyn
önünde tartışmaya çıkmadı.
leri üzerine yaptığı bir değergöreve geldiği 2015 yılından
Aynı şekilde, 2015’ten bu
lendirmede, Amerikan halkıbu yana parti içerisinde dahi
yana sürekli bir seçim atmosnın ‘ilerici neoliberalizm’ ile
iktidarını tam oluşturamamış,
feri içerisinde olan bir ülkede
‘gerici popülizm’ arasında bir
Blairci çevrelerin sürekli muneden erken seçim kararı alhalefeti ve güvensizliğiyle kartercih yapmaya zorlandığıdığını açıklamakta hayli zorşılaşan bir lider konumunda
nı belirtmektedir. Bu formülandı. Ayrıca üst üste yaşanan
idi. Hatta The Guardian, The
lasyonda ilerici neoliberaterör saldırıları da, May’in eski
Independent gibi sola yakın
lizmi Hillary Clinton, gerici
İçişleri Bakanı olmasıyla da
medyanın dahi tam bir destepopülizmi de Donald Trump
irtibatlandırılarak, toplumda
ğini alamamıştı. İP’nin Manitemsil etmektedir. Fraser’e
May’in zaten az olan popülarifesto olarak yayınladığı partesini daha da azalttı. Muhtegöre, Sol’un görevi, her ikisiti programının 1983’ten bu
melen de May, kampanya sünin de dışında, politik sınıflar
zamana kadarki en sosyalist
reci başladığında, aradaki oy
tarafından sunulan tercihleprogram olarak değerlendifarkına güvenerek mevcudu
rilmesine karşın, 128 sayfalık
ri reddederek, büyüyen kapkoruyamama riski olduğunu
Manifesto yayınladıktan sonsamlı tepkileri değerlendirepek hesaba katmadı.
ra bile The Guardian’da barek ‘yeni bir sol’ inşa etmeJeremy Corbyn ise, başlanşarılı bir seçim çalışması yanin yollarını aramak olmalıgıçta dezavantajlı imajını kırapıldığı takdirde 200 sandaldır. Fraser’ın ilerici neolibebilmek adına hayli enerji sarf
ye sayısına ulaşılabileceği deralizm olarak kast ettiği tam
etti. Corbyn esasen 1983’ten
ğerlendiriliyordu ki bu da 154
da
Macron
siyasetinin
özeberi milletvekili olan birisi
sandalye kazanılan 1935 yıtidir.
ve partinin Blairci sol-liberal
lından sonraki en kötü sonuç
kanadına karşı sosyalist kanademekti.4 Bu tutumda, kuşdın önde gelen isimlerinden
kusuz, Corbyn’in kendi rüşbiri. Parti içinde popülaritesi ve ağırlığı olduktünü ispat edemeyen liderliği ve karizması(zlığı)
ça sınırlıydı zira 2015 yılında parti başkanlığına
nın da büyük etkisi vardı çünkü Corbyn birçok
aday olabilmek için gerekli olan 35 milletvekili
kimse tarafından geri kafalı ve popülist biri olarak
sınırına, başvuru süresinin bitimine 2 dakika kala
görülüyordu. Ancak programın ilanından sonraulaşabildi. Hatta bu milletvekillerinden bazıladır ki, İP’nin yükselişe geçtiği görüldü ve kamrı, sadece demokratik bir yarış olması adına bu
panya başladığı dönemde Muhafazakâr partiyimzayı verdiklerini ifade etti. Ancak, seçildikten
le aralarında görülen 10-12, hatta bazı anketlere
sonra Corbyn partiye ağırlığını koymaya başladı
göre 20, puanlık fark erimeye başladı ve neticede
ve partiyi sosyalist kökenlerine dönme vaadiyle
8 Haziran’daki sonuçlar ortaya çıktı.
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geldiği başkanlık koltuğunda, seçim kampanyasını da bu çerçevede geliştirdi. Corbyn’e benzer bir söylemi Amerika’da geliştirmeye çalışan
Bernie Sanders’ın da belirttiği gibi, özellikle 128
sayfalık Manifesto’nun ilanından sonra İP’ye olan
ilginin arttığı söylenebilir. Özellikle gençlerin ve
işçi sınıfının dikkatini çeken vaatler yer alıyordu
programda.5 Aslında Corbyn’in vaatleri, üniversite harçlarını kaldırmak, asgari ücreti artırmak,
demiryolları, su ve elektrik hizmetlerinde özelleştirmeler yapmak ve zenginlere ek vergiler koymak
gibi geleneksel sol vaatlerdi. Ancak karşısında, kemer sıkma politikalarını sonuna kadar savunan ve
neoliberal ekonominin gereklerine bağlı olan ve
AB’den sert bir kopuşu savunan May gibi bir isim
olunca hem gençler ve işçiler hem de AB taraftarları arasında kabul gördüğü anlaşılıyor. Özellikle
gençlerin seçime katılımı ve İP lehinde oy kullanması seçim sonuçlarını etkileyen ana faktörlerden
birisini oluşturdu. Anket şirketlerinin aktardığına
göre, 18-24 yaş arası gençlerin katılımı 1992 yılında %67’lik katılım oranından sonraki en yüksek
oran demek olan %64’le bu seçimlerde oldu. Benzer şekilde AB’de kalma taraftarları arasında İP’nin
14 puanlık bir üstünlüğü varken, ayrılma taraftarlarında arasında Muhafazakârların 7 puanlık bir
üstünlüğü olduğu görülmektedir.6 Yine sandalye
dağılımına bakıldığı zaman da Avrupa taraftarlığının ve etnik çoğulcu bölgelerdeki tercihlerin bu
yönde olduğu görülmekte. Mesela, Brexit’in daha
eleştirel karşılandığı Londra’da Muhafazakârlar 5
sandalye kaybetti ve seçime katılım oranı da %5
artarak 1992’den sonraki en büyük oran demek

Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron’a oy veren önemli bir kitle,
Macron’u desteklediği için değil de Le
Pen’e karşı olduğu için Macron’u desteklemiştir, bundan dolayı da, Le Pen
de milletvekilliği seçimlerinde umduğunu bulamamış ve Meclis’e sadece 8 vekil
gönderebilmiştir. Milletvekilliği seçimlerinde seçime katılım oranının %40’larda
kalması bir anlamda halktaki bu tepkinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

olan %70’lere ulaştı.7 Bu da, hem Brexit karşıtlarının hem de May’in öncülük ettiği neoliberal politikaların mağdur kesimlerinin İP’yi tercih ettiğini
gösteriyor.
Birleşik Krallık’taki seçimlerle aşağı yukarı
aynı günlerde Fransa’da iki turlu milletvekili seçimleri yapıldı. Bu seçimlerin Macron’un parlamento çoğunluğunu elde etmesiyle sonuçlanmasına karşın, Macron’dan önceki cumhurbaşkanı François Hollande’ın partisi Sosyalist Parti’nin
seçimlerde hezimete uğramasıyla birlikte, radikal
solu temsil eden Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki “Asi Fransa/Boyun Eğmeyen Fransa” sol ittifakının seçimlerde beklenenden daha fazla varlık
göstermesi ve 27 sandalye kazanmasıyla Fransız
Solu’nda da birtakım kıpırdanmalar olduğu gözlemlendi. Benzer şekilde Almanya’daki sosyalist
parti Die Linke de 9-11 Haziran’da yeni kongresini yaptı ve daha radikal sol vaatlerin olduğu seçim
programını yayınladı. HDP Milletvekili Ertuğrul
Kürkçü’nün de kongresinde bir konuşma yaptığı
Die Linke, doğrudan PKK’ya yakın bir siyasal çizgi takip eden bir hareket. Ancak Birgün gibi gazetelerde Türkiye Solu’nun, İngiltere ve Fransa’daki
sol kıpırdanmalarla beraber değerlendirdiği ve geleceğine ilişkin umut beslediği partilerden birisi.

Yeni Bir Sol Dalga mı?
Tüm bu süreç bu soruya bir cevap arayışı mahiyetinde değerlendirilebilir. Gerek Corbyn’in Birleşik Krallık’taki seçim başarısı ve gerekse de diğer ülkelerde görülen sol kıpırdanmalar için bir
sol dalgadan bahsedilebilir mi? Bize göre bu soruya ‘evet’ yanıtını vermek oldukça aceleci bir tutum olur. Her şeyden önce, ideolojik bir çerçeve
üzerinden şekillenen bir siyasal-toplumsal hareketlerden söz etmek mümkün değil. Tüm yorum
ve değerlendirmelerin kaynağı büyük oranda seçim sonuçlarından çıkan tablo ve böyle bir tablonun daha genel değerlendirmeler yapmak için yeterli veri sunduğunu söylemek zor. 2015 seçimlerinde de Birleşik Krallıktaki aşırı sağcı ve popülist Nigel Farage %12,5 oy almış ve diğer Avrupa
ülkelerine benzer bir sağcı-popülist dalga beklentisi oluşmuştu ancak Farage’ın başını çektiği hareket 8 Haziran’da %2’nin altında oy alarak nerdeyse siyasal arenadan silindi. Yine Yunanistan’da
sürpriz şekilde iktidara gelen Syriza da zamanla
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sol ve popülist vaatlerinin hemen hemen tümünden geri atmış ve Avrupa Birliği’yle ağır koşulları kabul eden reformları onaylamak zorunda kalmıştı. Hatta bunun için, May’in yaptığına benzer, bir erken seçim hilesine bile başvurdu. Popülizm üzerine çalışan Siyaset Bilimci Cas Mudde’a
göre, Syriza’nın iktidardaki ikinci yılını doldurduğu 2017 başında, 2015 yılında Syriza’ya destek
verenlerin üçte ikisi mevcut durumun parti iktidara gelmeden önceki durumdan daha kötü olduğunu düşünüyor ve sadece üçte birlik bir kesim hâlâ partiyi desteklemeye devam ediyor.8 Dolayısıyla salt seçimlerden çıkan sonuçlar üzerinden Sol’a şamil çıkarımlar yapmak için henüz erken olduğunu belirtmek gerekir.
Birleşik Krallıktaki sosyalist vaatlerle İP’nin
yükselişinin ve Fransa’daki nerdeyse ultra liberal politikaların savunucusu En Marche!’nin (Yürüyüş) yükselişinin ortak zeminini aramak gerekir. Bize göre, bu hareketlere toplum nezdinde itibar kazandıran birinci faktör Avrupa Birliği yanlısı ve/veya Muhafazakârlara göre daha ılımlı bir ayrılmanın savunulmuş olmasıdır. Zira Avrupa geneline baktığımız zaman, anti-Birlikçi hareketlerin Brexit’ten sonra düşüşe geçtiği görülmektedir.
Fransa’da, Fransa’yı Birlik’ten çıkarmayı düşünen
Frexit’çi Marine Le Pen’in yenilgisi bunun en bariz göstergesidir. Avusturya ve Hollanda’daki popülist anti-Birlikçi partilerin yenilgilerini de bu
minvalde değerlendirebiliriz. Bu sürecin salt siyasal değil toplumsal bir karşılığının da olduğunu Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı) hareketinin çalışmalarından da görmek mümkün. Özellikle Almanya’da etkili olan bu hareket her ayın
ilk pazar günü birçok Avrupa ülkesinde ortak eylem yapan sivil bir aktivizm hareketi mahiyetinde ve demokratik, birleşik bir Avrupa projesiyle hareket ediyor.9 Macron’un açıktan AB yanlısı
bir siyaset izlemesi ve bu çerçevedeki reformlarını hemen uygulamaya koyması, Macron’a gösterilen bu eğilimin bir sonucu olarak yorumlanabilir.
Benzer şekilde Brexit aleyhine oy kullananların,
yani AB’de kalma taraftarlarının da, Muhafazakâr
Parti’ye nazaran İP’yi tercih etmesinin bu dalganın
bir tezahürü olduğunu söylemek mümkün.
Bir diğer ortak etken olarak da bilindik anlamda sağ ve sol partilerin toplum nezdinde itibarlarını hızla kaybettiği ve yeni simalara gösteri-

Macron

len teveccühün bu sonuçlarda etkili olduğu söylenebilir. Esasen ülkedeki en eski partilerden olan
ve belirli siyasal çizginin savunusunu yapagelen
İP’nin lideri Corbyn’in halkta sempati toplamasının çok da sosyalist temalarla değil, halkla kurduğu kişisel iletişiminden kaynaklandığı söylenebilir. Castro’nun Küba’sını sosyal adaletin şampiyonu olarak niteleyen, HAMAS ve Hizbullah hakkında olumlu ifadeler kullanan ve HAMAS’ın terör örgütü ilan edilmesini ‘tarihi bir yanlış’ olarak
niteleyen, NATO’nun Libya’yı bombaladığı dönemde Kaddafi’nin ‘başarılarından’ söz eden bir
liderin İP’nin geleneksel sosyalist temalarla çok da
kendini sınırlamadığı görülebilir. Yine benzer şekilde Grenfell Tower yangını sonrasında, Theresa May’in olay yerine giderek sadece görevlilerle
görüşmesi, gelen eleştiriler üzerine tekrar gitmesi ancak bu sefer de protesto edilmesine karşın,
Corbyn’in olay yerine giderek halkla görüşmesi,
onların sitemlerini birinci ağızdan dinlemesi popülaritesini daha da artırmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre de, olası bir erken seçimde İP iktidarı hiç de uzak bir ihtimal değildir ve bunda
Corbyn’in halktaki sempatisinin önemli bir payı
vardır. Fransa’da da geleneksel sağ ve sol partilerin çöküşüne tanık olmaktayız. Kurulalı henüz
14 ay geçmiş olmasına rağmen Macron’un bu kadar geniş bir kitleyi arkasına alması, onun reform
paketlerine sunulan bir destekten ziyade sağ ve
sol partilere gösterilen bir tepkinin tezahürü olarak yorumlanabilir. Aşırı sağ kanadı temsil eden
Le Pen’in cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura
kalması, belirtilen durumun bir istisnasından ziyade yeni arayışların bir sonucu olarak görülme-
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lidir. Zira Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron’a
oy veren önemli bir kitle,
Macron’u desteklediği için
değil de Le Pen’e karşı olduğu için Macron’u desteklemiştir, bundan dolayı da, Le Pen
de milletvekilliği seçimlerinde umduğunu bulamamış ve
Meclis’e sadece 8 vekil gönderebilmiştir. Milletvekilliği
seçimlerinde seçime katılım
oranının %40’larda kalması
bir anlamda halktaki bu tepkinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Sonuç Yerine

42

İngiltere’deki seçim sonuçlarını etkileyen faktörlere
bakıldığı
zaman
Muhafazakârların kaybetmesinde İP’nin, İP’nin başarılı sonuçlar almasında da
Theresa May önderliğindeki kampanyanın etkisi olduğunu söylemek mümkün.
Seçimler tamamen May’in
kendi tasarrufu sonucunda
gerçekleşse de May, kampanya sürecini hem iyi
yönetemedi hem de seçimleri isteyen kendisi değilmiş gibi isteksiz bir görüntü çizdi. Örneğin, İP’den
ve diğer partilerden gelen
yoğun eleştirilere karşın
hiçbir şekilde televizyonlarda kamuoyu önünde
tartışmaya çıkmadı.

Nancy Fraser Amerikan
seçimleri üzerine yaptığı bir
değerlendirmede, Amerikan
halkının ‘ilerici neoliberalizm’
ile ‘gerici popülizm’ arasında
bir tercih yapmaya zorlandığını belirtmektedir. Bu formülasyonda ilerici neoliberalizmi
Hillary Clinton, gerici popülizmi de Donald Trump temsil etmektedir. Fraser’e göre,
Sol’un görevi, her ikisinin de
dışında, politik sınıflar tarafından sunulan tercihleri reddederek, büyüyen kapsamlı
tepkileri değerlendirerek ‘yeni
bir sol’ inşa etmenin yollarını
aramak olmalıdır.10 Fraser’ın ilerici neoliberalizm
olarak kast ettiği tam da Macron siyasetinin özetidir. Ancak Amerika’daki Trump gibi ultra bir figür henüz Avrupa’da seçilmiş değil. Şu an Almanya ve Fransa’nın başını çektiği neoliberal düzen
savunusuna en önemli itiraz ise Corbyn’den gelmiş görünüyor. Ancak Corbyn’in siyasal söylemleri ve ortaya sunduğu genel çerçeve ise (şimdilik)
Fraser’ın kast ettiği anlamda ‘yeni bir sol’ inşayı
temsil etmekten hayli uzak. Daha çok popülizmle mecz edilmiş ‘ortaya karışık’ bir menü görünümü arz ediyor. Bunu ‘pozitif popülizm’11 olarak da
niteleyenler olmasına karşın, bu durum, hareke-

tin fikri ve entelektüel bir tabandan hareket etmediği gibi
böyle bir girişimi başlatmaktan da uzak olduğu sonucunu
değiştirmemektedir. Dolayısıyla, genel bir toplumsal huzursuzluk ve siyasal belirsizlik hayaletinin Avrupa’da bir
süre daha dolaşacağını söyleyebiliriz. Ortada daha küresel ve kronik sorunlar olduğu aşikâr; buna sol bir çözüm
üretilip üretilemeyeceği ise,
ümit bağlanan sol hareketlerin ne kadar Syrizalaşacağı ya
da ne kadar yeni bir sosyalist
inşayı başarıp başaramayacağıyla yakından ilgili olacaktır.
Tabi aranan ve arzu edilen çözüm, Sol ve Sosyalist yeni bir
inşa ise…

Dipnotlar
1 https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/06/
jeremy-corbyn-theresa-may-labourconservative-brexit-jewish/530046/
2 h t t p s : / / w w w. s p e c t a t o r .
co.uk/2017/06/corbyn-copy-whyjeremy-and-trump-are-almost-thesame/
3 http://www.haberiyat.com/haberler/theresa-mayin-carsiya-uymayanhesaplari
4 https://www.theguardian.com/politics/2017/may/16/labour-proposes45p-income-tax-above-80000
5h t t p s : / / w w w. n y t i m e s .
com/2017/06/13/opinion/berniesanders-how-democrats-can-stoplosing-elections.html?mcubz=1
6 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/jeremycorbyn-election-results-biggest-youth-turnout-in-25-yearsgovernment-prime-minister-ipsos-a7798866.html
7 http://www.economist.com/news/britain/21723438-turnoutyouth-and-brexit-three-things-sank-tories-post-mortembritains
8 h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . c o m / e n t r y / s y r i z a s s e c o n d - y e a r- i n - p o w e r- f ro m - b e i n g - i s o l a t e d _
us_588ff17fe4b04c35d58351d5
9 Hareketin faaliyetleri ve aktif olduğu ülkeler için, internet adresine bakılabilir; https://pulseofeurope.eu/
10 Nancy Fraser, “İlerici Neoliberalizme Karşı Gerici Popülizm:
Bir Hobson Seçimi”, (içinde) Büyük Gerileme, Haz. Heinrich
Geiselberger, çev. Merisa Şahin, Aslı Biçen, Ahmet Nüvit Bingöl, Orhan Kılıç, Metis Yayınları, İstanbul, 2017, ss. 59-68.
11 http://www.independent.co.uk/voices/jeremy-corbynlabour-populism-not-dirty-word-a7785556.html
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Sağ Siyasi Düşüncenin
Anlaşılması Üzerine
2000’li yıllarda Türk sağının ideolojik oluşumunu ve AK Parti’nin yorumlanması meselesini
olabildiğince Türkiye’nin siyasal düşünce tarihinin geniş bağlamı içerisinde ele almamız
gerekmektedir. AK Parti Türkiye’de, “merkez sağ” olarak nitelendirilen yapıyla, İslâmcı
akımın türevsel orta yolunu temsil etme kabiliyeti taşıyordu. AK Parti bu anlamda nasıl
bir entegrasyonu temsil ediyor, merkez sağın içerisinde nasıl bir dönüşüme tekabül ediyor?

Enes GÜNASLAN

B

u makalede, Türkiye’nin
Türkiye’de Sağın Sekülerizmle
Müslüman deneyimleriOlan İlişkisinin
nin sekülerlikle ilişkisini tarTemel Karakteristiği
tışırken, modernleşme süBilindiği gibi Avrupa tarecinde Müslüman zihni ve
rihinde, Rönesans ve Reforpratikleri “sağ siyaset-merkez
masyon süreçleri, kilise ve
sağ ve özelde Milli Görüş ve
ruhbanların otoritesinden giAK Parti deneyimi” üzerinderek bir irtifa kaybı oluşden konumlandırmaya çalıturmuştu. Rönesans bir süErdoğan ve Erbakan
şacağımızı ifade edelim. Önreç olarak öte dünyacılık ve
celikle sekülerliğin etkileriruhaniliğe karşı bir eleştiriyi ihtiva etmekteydi.
nin Türkiye’ye modernleşme süreci içerisinde ve
Martin Luther’le özdeşleşen Reformasyon süreci
bir takım pratikler üzerinden girdiğine şahitlik etde, aslı itibarıyla hem dünyevi imtiyazları hem de
tiğimizi anımsayarak başlayalım. Sekülerlik kavdini referansları sorgulayan bir hüviyet taşıyordu.
ramını duyan ortalama bir okuyucu veya dinleyiPeki, bu süreçler nasıl okunmalıdır?
ci, ilk başta kavrama karşı bir yabancılık hissi duBu bağlamda İngilizcede “secular” kelimesi, bu
yabilir ve kendi yaşamındaki tekabüliyetine dair
dünyanın işleri ile ilgili olup, spritüel ya da kutde bir konumlandırma sorunu yaşıyor olabilir ve
salla ilişkili olmayan, dini ve dini inançlarla ilgibu bağlamda sekülerliği entelektüel bir argüman
li olmayan gibi anlamlara gelmektedir. Benzer şeolarak değerlendirebilir. Kavram Türkiye’nin mokilde seküler sıfatı, dinin sosyal ve kültürel bazı
dernleşme tarihinde merkez-çevre geriliminde
yönlerinin daralması bağlamında anlam bulur. Bu
merkezin çevre üzerindeki tahakküm taleplerindurumda sekülerleşme, dini aktivite, gruplar ya
de anahtar bir kavram olmasıyla da dikkat çekida fikirlerin toplumun diğer karakteristiklerinden
ci boyutlar taşıyor. Sekülerleşme merkezin çevreayrılmasını ifade eder. Sekülerleşme bağlamında
yi dönüştürme taleplerinin temel kavramsal ensdinin zayıflaması ve otorite kaybı, bir boyutuyla
trümanı olarak değerlendirilebilir. Sekülerlik kavmodern dünyanın doğuş trendi ile ilintilidir.
ramına dair kavramsal bir çerçeve çizdikten sonThe Secular City (Seküler Şehir) isimli meşra, Türkiye Müslümanlığına dair deneyimleri ve
hur eserinde Harvey Cox’a göre insan, dünyayı
yaklaşımları seküler içerimler açısından tartışmakendi kuracak, Tanrı’ya müdahale ettirmeyecek;
ya çalışacağız.
fakat Tanrı’yı kendi mekânında (Kilise) ziyaret
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edecek ve sevecektir. Buraya kadar Batı tarihi içerisinde sekülerliğin oturduğu zemini kısaca netleştirmeye çalıştık. Şimdi kavramın Türkiye’de nasıl anlamlandırıldığı üzerinde durmaya çalışalım.
Türkiye’de sekülerizmle olan ilişkinin temel
karakteristiğini belirleyen şey, Osmanlı’nın yenilgi koşulları içinde bulunmasıydı. Dolayısıyla Batı
modernleşmesi ile müslümanların ilişkisi, doğal
seyri içinde bir etkileşim olmamıştı. Bu malumatla birlikte konuyu farklı boyutlarıyla değerlendirmeye devam edelim.

Sağ Siyaset ve Türkiye Müslümanlığı İçerimleri

44

Öncelikle “Türkiye Müslümanlığı” kavramıyla neyi kastettiğimizi kısaca belirtmeliyiz. Biz bu
kavramla, Türkiye sınırları içerisinde var olan ve
gerçekleşmiş bulunan İslâm’a dair tüm deneyimleri kastediyoruz. Bu deneyimlerin aziz İslâm ile
irtibatının sahih olup olmaması, tartışmanın dışındadır. Kavram, kendisini Türkiye sınırları içinde müslüman olarak niteleyen insan unsurunun
İslâm’ı siyasal ve toplumsal düzeyde nasıl deneyimlediklerini -yani gerçekleşmiş bulunan yaşanmışlıkları- ihtiva etmektedir.
Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğine doğru gittiğimiz şu zaman diliminde, iki önemli sosyolojik
realiteye dikkat çekmeliyiz. Birincisi, daha önce
çevrede bulunan, yerel ve merkezi iktidar süreçlerinden dışlanan bir grup iktidara geldi ve bununla
bağlantılı olarak daha önce çevrede bulunan kitle,
yükselen sınıflar içinde yer almaya başladı. İkincisi de, bu yükselen sınıfların maddi refah düzeyleri eskisine göre artmış oldu. Bu durum yeni yaşam
biçimlerini de beraberinde getirmiş oldu.
2000’li yıllarda Türk sağının ideolojik oluşumunu ve AK Parti’nin yorumlanması meselesini olabildiğince Türkiye’nin siyasal düşünce tarihinin geniş bağlamı içerisinde ele almamız gerekmektedir. Özellikle de aktüaliteye takılı kal-

Adnan Menderes

madan. AK Parti (Ak Kadrolar) Türkiye’de, “merkez sağ” olarak nitelendirilen yapıyla, İslâmcı akımın türevsel orta yolunu temsil etme kabiliyeti taşıyordu. AK Parti bu anlamda nasıl bir entegrasyonu temsil ediyor, merkez sağın içerisinde nasıl bir
dönüşüme tekabül ediyor? AK Parti deneyiminde Türk sağının hangi temel ideolojik motiflerini,
hangi devamlılıkları ya da kopuşları görüyoruz?
Türkiye Müslümanlığı üzerinden mi bir AK Parti okuması yapalım, yoksa AK Parti üzerinden bir
Türkiye Müslümanlığı okuması mı yapalım?
İlk olarak şuradan gidelim. Biliyorsunuz bir
Anglosakson sınıflandırma şeması vardır. Bir merkez vardır bir de uçlar vardır. Böyle konumlandırıyor siyasal bilimler. Fransız Kurucu Meclisi’nin
ilk toplantısındaki oturma düzeninden beri sağ
kavramı kraliyet yanlılığından dolayı gericilikle (muhafazakârlıkla), sol kavramı da radikallik
(devrim) ve eşitlikle ilişkilendirilmiştir. Türkiye’ye
bu şemadan yaklaşacak olursak DP ile başlayan
AP ve ANAP çizgisiyle devam eden bir merkez
sağdan bahsedilir ve bir de sağa bakınca bir ucu
ülkücü damar MHP, bir başka ucu da Milli Görüş
geleneği oluşturur. Bu geçersiz bir şema değildir.
AK Parti’nin en temel özelliği bu merkez sağ gelenekle Milli Görüş geleneğinin çok güçlü ve organik bir bileşimini gerçekleştirmiş olmasıdır. Böyle
özgün tarihsel bir konumu var.
Merkez sağın demokrasiyi temsil etme iddiası
öncelikle dayandığı geniş kitle nedeniyledir. Bunu
açıklayan önemli bir teori merkez-çevre ilişkisidir.
Edward Shils’e göre, merkezi değer ve inançlar
toplumun merkezi kurumlarının tepe noktalarında bulunan elitler tarafından oluşturulur ve yayılır. Çevre ise merkezin oluşturduğu değerlerle ortak kültüre bağlanır. Merkez çevre ilişkisini Türk
siyasetine uyarlayan Şerif Mardin’e göre; merkez
çevre arasındaki çatışma bir yüzyıldan fazla süredir devam eden modernleşme süreci içerisinde
Türk siyasetinin altında yatan en önemli toplumsal çatışmadır.
Merkez sağın şeceresi içerisinde baktığımız zaman 50’ler 60’larda DP ve AP sağın bütün kanatlarını temsil eden kompleks yapılardı. Sağın bütün renkleri bu kompleks altında barınabiliyordu.
60’lı yılların sonuna doğru milliyetçi, ülkücü ve
Milli görüşçü yapıların ayrılmasıyla bu blok dağıldı. Sonra 80’lerin sonunda ANAP ve Özal’la birlikte yeni bir deneyim yaşandı. ANAP yeni sağı
temsil eden politik bir formasyondu. Yeni sağın
bütün uç akımlarını ehlileştirip merkeze çekme
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fonksiyonu icra ediyordu. Avrupa’da da durum
üç aşağı beş yukarı bu şekilde tecrübe edilmişti.
Avrupa’daki Hıristiyan demokrat partiler faşist ve
Neonazi denen akımları kibarlaştırıyorlardı. Burada ehlileştirme ve meşrulaştırma arasında bir diyalektik söz konusuydu. Yeni sağ dediğimiz bu çığırı anlayamazsak AK kadroların çıkışını da doğru anlayamayız. Merkez sağın hikâyesi kısaca bu.

Muhafazakâr İdeolojinin Evreni İçerisinde Sağ Siyaset
90’lı yıllar ise tabiri caizse merkez sağın formatının kaydığı, adeta şanzımanının dağıldığı bir
kriz dönemiydi. AK Parti’nin kurulması ve 15 yıllık iktidar deneyimi ile sağ açısından bu kriz aşıldı. Milli Görüşün kendi tarihi ve dönüşümü içerisinde AK Parti’nin nasıl bir hâsıla olduğunu
da değerlendirmemiz gerekmektedir. Milli Görüş ilk kurulduğunda milliyetçi ve muhafazakâr
renkler ağırlıktaydı. Milliyetçi muhafazakâr ideolojinin evreni içerisinde yer alıyordu. 80’lerde
Ortadoğu’da yükselen radikal İslâmcılık trendinin
yükselmesinin de etkisiyle bu etkiden kısmi olarak Milli Görüş de etkilendi. Sistem karşıtlığı, kapitalizm eleştirisi, devlet geleneğinin (otoritenin)
sorgulanması temalı, sol esinli sol damgalı bir etki
söylemi geliştirildi. Özellikle Adil Düzen programıyla kent yoksulları/yoksulluğuyla yeni bir bağ
kuruldu. Alt sınıflara yükseliş vadeden antikapitalist söylemle birlikte yeni bir sol popülist damar açıldı. Politik strateji olarak da ikili bir yaklaşım ortaya çıktı. İlkinde mevcut sisteme alternatif bir sistem kurarak onunla sisteme meydan
okuma denemeleri vardı. İstanbul’da Sultanbeyli ve biraz da Başakşehir deneyimi bunun örneği
kabul edilebilir. Kısmi de olsa İslâmî hayat tarzının gerçekleştiği bir getto denemesi olarak tarihlere geçti diyebiliriz. Diğer bir yaklaşım ise sistemin
kendi işleyişi içerisinde bir mücadele anlayışı geliştirmekti. Bu kararsızlıklar ve ikili iktidar stratejisinin kendi içinde de tıkanması nedeniyle, işleyen süreç sonunda da 28 Şubat süreci yaşandı. AK
Parti’yi doğuran dönüşüm bu deneyimin muhasebesi üzerine oldu. Sisteme nüfuz etmenin temel
yolu olarak Adil Düzenin antikapitalist yaklaşımına karşı adeta ultra kapitalizm dönemine geçildi.
Klasik Adil Düzenin çok naif bir çerçevesi vardı.
Bir çeşit zenginden alıp fukaraya verme gibi Robin
Hood romantizmini anımsatıyordu.
Artık daha realist, sermaye birikimi stratejisindeki maharetle sistemi fethetmek düşüncesi daha
cazip hale gelmişti. Üstelik artık bunun dayandığı

DP ile başlayan AP ve ANAP çizgisiyle devam
eden bir merkez sağdan bahsedilir ve bir de
sağa bakınca bir ucu ülkücü damar MHP, bir
başka ucu da Milli Görüş geleneği oluşturur.
Bu geçersiz bir şema değildir. AK Parti’nin
en temel özelliği bu merkez sağ gelenekle
Milli Görüş geleneğinin çok güçlü ve organik bir bileşimini gerçekleştirmiş olmasıdır.
Böyle özgün tarihsel bir konumu var.
sınıfsal bir taban da oluşmuştu. Sadece siyasilerin/
karizmatik liderlerin aldığı bir kararla başlamadı
bu süreç. Adına Anadolu Sermayesi/Yeşil Sermaye de denen yeni bir sınıf oluşmuştu ve bu sınıfın talepleri vardı. Sözünü ettiğimiz merkez sağın
yaşadığı krizle Milli Görüşün bu dönüşümü mükemmel bir şekilde buluşmuş oldu ve bu muhasebenin neticesinde sahneye AK Parti çıktı. Bu süreç itibari ile milli görüşün de dönüşmüş haliyle
İslâmcı gelenek merkeze taşınmış oldu.
Peki, AK Parti ideolojik olarak büyük sağ gelenek içerisinde hangi devamlılıklara tekabül ediyor? Bunu merkez sağ açısından bayrak haline gelen bazı kavramlar üzerinden açmaya çalışalım.

Meşruiyetin Kilit Söylemi “Milli İrade” Kavramı
Büyük sağ geleneğin ve son demde AK Parti’nin
temel meşruiyet kavramıdır. Hayatı dar ağacıyla sonlandırılan merkez sağın ilk büyük sembol
ismi kabul edebileceğimiz merhum Başbakan Adnan Menderes 1950 seçim sonuçları için “Atatürk
devrimlerinin en son halkasıdır, tekâmülüdür.”
demişti. Çünkü Menderes’e göre milli iradenin
gerçek tecellisi bu şekilde sağlanmıştı. Aslında bu
merkez sağın kendini açıklama şeklidir. Sağın büyük siyasi başarısının arkasında bu vardır. Yani insanlara “sen meşruiyetin kaynağısın” diyen buradaki gücü görmek gerekir. Bu milli iradeciliğin bir
de otoriteryenizm boyutu vardır. Yani siyasi erke
sahip olan çoğunluğu temsil eden irade tek bir
erktir. Bölünmez ve sorgulanamaz. Bir de milli iradeci söylemin anlayışı içerisinde “milli” kavramına dikkatleri çekmemiz gerekebilir. Çünkü milli
irade çoğunluğu temsil etme iddiasından ziyade
milleti (bütünü) temsil etme iddiasına dayanır. Bu
sayısal bir meşruiyetin ötesinde nitel bir meşruiyete tekabül eder.
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Milli iradecilik, milletin hasletlerini ve kimliğini temsil edenin her şeyi yapabileceği algısını
da içerir. Bunu sorgulamak da milli iradeyi sorgulamak anlamına gelir. Burada siyasi hasımların
kriminalize edilmesi ve şeytanlaştırılmasında milli iradecilik size imkân verebilir. Siyasi hasımlar
hasım olarak görülmenin dışında, aslında toplumun organik bünyesine ait olmayan unsurlar olarak görülürler. Gayrimeşrudurlar. Siyasi hasımlar/
alternatifi olanlar hasım değil düşmandır. Çünkü
hasımlık sürdürülebilir bir rekabettir. Düşman ise
ortadan kaldırılması düşünülendir. Bu önemli bir
farktır. Milli iradeciliğin böyle bir boyutu da var.

Sağ Damarda Bir Zihniyet Kalıbı Olarak Yaşayan
Antikomünist Söylem

46

Bu şeytanlaştırma boyutuna değinelim biraz.
Bu çerçevede sağın uzun tarihi üzerinde düşündüğümüzde antikomünizm algısına da değinmemiz gerekmektedir. Artık zamanımızda kendisiyle
uğraşılması ve mücadele edilmesi gereken komünistler bulunmadığı gibi, soğuk savaş döneminde
olduğu gibi öyle heyula gibi dolaşan bir şeytan da
yok ortada. Ama yine de antikomünizm bir zihniyet kalıbı olarak yaşıyor. Düşmanlaştırma pratiğinde antikomünizm refleksi elverişli bir malzemeye sahiptir. Komünizm tehlikesi ya da tehdidi olarak tahayyül edilen şey aslında modernizmle
cebelleşmedir. Kontrolsüz modernleşmeyle birlikte düşünülür. Milli bünyeye uydurulmayan, kontrol edilemeyen modernizm sonunda komünizme zemin hazırlar, fikri vardır. Yerli ve milli olan
her şeyin önemsizleşmesi, nicel olanın nitel olana
baskın çıkması, hedonizm, hazcılık, sadece işlevsel ve pratik olana değer verilmesi, değersizleşme
vs. akla gelir.
Millileştirilmemiş bir modernizm müthiş bir
değer erozyonuyla birlikte bizi komünizme götürür endişesi vardır. Aynı endişe İslâmî düşüncenin yaygınlaşması hususunda da varlığını hissettirmektedir. Kontrol altında tutulamayan, ehlileştirilmemiş ve millileştirilmemiş bir İslâm bizi
DEAŞ örnekliğine, Taliban örnekliğine götürür
gibi bir endişe mevcuttur. Özellikle de 15 Temmuz sonrası müslüman Türkiye sosyolojisinin kahir ekseriyeti bu kanaattedir. Hâlihazırdaki sistem
karşısında açık bir teklif olarak duran ve son derece muazzam bir potansiyel olarak varolan aziz
İslâm karşısında sistem açısından bu endişe yersiz de değildir. Müslümanların nitelikli ve tutarlı gayretleri bu endişenin yönünü değiştirecektir

şüphesiz. Ama muhafazakâr toplum modeli inşasında sistem açısından herhangi bir endişe kaynağı göze çarpmamaktadır. Çünkü muhafazakârlık
pekâlâ alternatif bir modernleşme tasarısıdır. Modernizmin İslâmî geleneğin içine nüfuz ederek
tedrici olarak ilerlemesi halidir. İslâmcı sağın modernleşme tasarımının buraya oturduğunu söyleyebiliriz. Bu tasarımın bir kanadı Ziya Gökalp düşüncesine dayanmaktadır. Ama aslında Türk sağının tüm unsurları için daha belirleyici olan referans isim Mümtaz Turhan’dır. Bu açıdan Garblılaşmanın Neresindeyiz? kitabı önemlidir. Orada serbest kültür deneyimleri ve mecburi kültür
deneyimlerinden bahseder. Sağlıklı bir modernleşme devlet ve toplumun barışmasıyla meydana
gelebilir, der. Somut gündelik hayata pratik faydalar getirerek, insanları modernizmin somut nimetleri ile tanıştırarak modernleşebilirsiniz, der.
Zorla şapka taktırarak ya da millete zorla senfoni dinleterek bu iş olmaz. Demirel örnekliği bu
hususta başarılı bir icracı olması anlamında dikkate değerdir. Demirel örnekliği modernizm konusunda özellikle refahı talep etmekle eşdeğer bir
olgudur. Yani Descartes ile, Rasyonalizmle, baleyle, senfoni ve klasik müzik dinle(t)mekle falan insanları heyecanlandıramazsınız. Bunlarla modernizm olmaz. Para, kredi, AVM, teşvik, yol, banka, traktör vs. bunlarla olur. Bu merkez sağın genel stratejisidir. Bu yönüyle merkez sağ, ülkücüler
ve İslâmcılarla da aynı karede durmaz. Der ki, siz
bu milli kültürü koruma, modernizmin zararları,
dinsizleşme, değersizleşme, şu, bu vs. siz bunlarla kavga etmeyi bırakın. Memleket zenginleşirse
bunlar zaten hallolacak şeyler. Bu kavgalara gerek
kalmaz şeklinde pragmatik bir modernleşme algısı vardır. Bu tasavvur açısından yakın ve orta tarihimizdeki “Batılılaşma” ideali de aslında tamamen kaybolmuş da değildir. Batı dediğimiz yer
neresiydi? Cumhuriyet ve Tanzimat kuşağı için
Fransa ve İngiltere’ydi. Bu yeni tasavvur için Batı
Amerika’dır. İdeal olan Amerikan modernleşmesidir. Öyle çok işin kültüründe veya ideolojisinde
olmayan, ekonomiye bakan, pratik, yani ne yapılabiliyorsa o olan, yani illa tam teşekküllü rasyonalizmi, aydınlanması falan olmayan, Latin edebiyatı ile vs. tamamlanması gerekmeyen rahat bir
modernleşme. Bu söylemin çok büyük bir gücü
var. Çünkü insanlara refah vadediyorsunuz. Yani
insanlara “ben sizi değiştirmekle meşgul değilim,
ben size hizmet üretiyorum” söylemi gerçekten
de çok güçlü bir söylemdir. Kalkınmayı, gelişme-
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SAĞ SİYASİ DÜŞÜNCENİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE
yi başlı başına bir değer olarak görmek. Tabi bunlar sadece öncesinde dediğimiz gibi idari bir farklılıkla çok alakalı değil. Sadece liderlerin şahsi karizmalarıyla ve yetkileriyle aldığı kararlarla alakalı değil. Kapitalistleşme iştahı ve kapitalizmin bütün yaşam alanlarına nüfuz etmesi, her şeyin performans ve verimlilik mantığına tabi hale gelmesi
vs. Bunda en büyük etken neoliberal bir çağda yaşıyor olmaktır. Bu tespit, sadece AK Parti’yi anlama adına değil, son 15-20 yılın Türkiye’sini, kapitalistleşme sürecindeki bu yeni vitesi anlamak için
önem arz etmektedir.

Sağ Siyaset Genetiği ve Serbest Kültür Deneyimleri
Türk siyasal düşünce tarihinin sahip olduğu
bazı kemikleşmiş algılar vardır. Sağ ve sol tanımlarında bu algılar belirleyicidir. Mesela 80’li yıllarda dönemin medyasında özellikle sağın takip ettiği ve şeyhulmuharrirîn olarak kabul edilen yazarlardan Ahmet Kabaklı tarihi referansı olan bir
tanımlama yapar. Der ki, sol Timur’dur. Sağ ise
Beyazıd’dır. Sol; yıkma, karşı çıkma, nifak çıkarma imajını temsil eder. Sağ ise, yapıcı olanı ve kurucu imajı temsil eder. Yani sağ, ben oluruna bakıyorum, ben yapıyorum, demektir. Eser vermektir. İnsanlar bu siyasal söylemin gücünden dolayı fütursuzca inşa edilen birçok garabet yapıya da
“eser” diyebilmektedir. Bu maddi medeniyet patlaması adına inşa edilen her yapıya “eser” adını
vermek müessirlerin rütbe-i aklını da ortaya koymuş oluyor. Yalnız burada bir hakkın teslim edilmesi adına bir parantez açmamız gerekiyor. Milletin gerçekçi ihtiyaçları karşısında üretilen gayret ve hizmetlerin de takdire şayan boyutları olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. En azından maddi
medeniyet anlamında Türkiye’nin yaşadığı acı tecrübeler karşısında, insanımızı merkeze alarak atılan birçok adımın da olduğunu zikretmemiz gerekiyor.
Lakin sonuç itibari ile kapitalist üretimle toplumsal ilişki sistemini hayatın her alanına taşıyan bir mevcuttan bahsediyoruz. Artık tek özgürleştirici ilişki “piyasa”dır. Piyasa ilişkisidir. Piyasanın önündeki bütün engelleri kaldırma en temel hedefler arasındadır. 1. Meclis’in ünlü muhalif muhafazakâr figürlerinden biri olan mebus Hüseyin Avni Ulaş’ın bir sözünde ifade ettiği gibi, iktisat amillerini rencide etmemek gerekir. Muhafazakâr demokrasi telkinlerini bu boyutlarıyla da hesaplamamız gerekmektedir. Öyle veya
böyle toplum yeni trend ideolojik içeriklerle, ya-

şam modelleriyle ve yeni siyasal söylemlerle yeniden kurgulanıyor. Millet dediğimiz özneyi de yeniden biçimlendirmeye yönelik bir kültür politikası benimseniyor. Ortada olan aslında çok kararlı bir toplum mühendisliği...
Bahsi geçen mevzuların bütün problemli boyutlarını küresel süreçlerin neticesi olarak değerlendirebilirdik ama bu meselenin üzerimizdeki
sorumluluğundan kaçtığımız anlamına gelir. Zaten bu anlattıklarımız küresel süreçlerle de örtüşüyor ve örtüştüğü için de mümkün oluyor. Buna
rağmen bu yazdıklarımızın büyük çoğunluğunun kendi iç dinamiklerimizle açıklanabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bizim siyasal düşünce tarihimizi iyi bir tenkid sürecinden Müslümanca bir bakışla geçirmemiz gerekiyor, diyerek noktamızı koyalım.
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NE İNKÂR, NE İTİRAF...
Kemalizm sol için kurucu olmasa bile tamamlayıcı olma vasfını sürdürüyor.
Böyle bir atmosferde sağın solu sürekli Kemalist olmakla itham etmesi
kadar doğal başka ne olabilir? Dolayısıyla Bora’nın kanaatlerini en iyi bir
Sezen Aksu şarkısı ile özetleyebileceğimi düşündüm: “Ne inkâr, ne itiraf.”

Öner BUÇUKCU

T
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ürkiye’de sol/sosyalist hareketlerde Kemalist bir öz bulunduğuna ilişkin özellikle sağ
diye tavsif edebileceğimiz çevrelerde yaygın bir kanaat vardır. Sol söylem ne kadar marjinalleşirse marjinalleşsin, Kemalizm eleştirisini ne kadar
koyultursa koyultsun Kemalist olma ithamından kurtulduğu söylenemez. Hatta okuryazarlık oranı düştükçe (burada son mezun olunan okuldan değil aktif okuryazarlıktan bahsedilmektedir) komünizm ve Kemalizm’i birbiriyle eşitleme durumlarına da sıkça rastlanmaktadır. CHP’nin Kemalizm tecrübesinin yükünü sırtlanmış olmasının yarattığı ontolojik zafiyetle birlikte
CHP ile solu, sosyalizmi (ve hatta komünizmi) bir
tutma tavrının etkisi bugün CHP’nin hâlâ aşamadığı sorunların başında gelmektedir. Burada düşüncenin ele alınması bâbında abartılı bir durum
olduğu muhakkak. Ve fakat Kemalizm ve solun
fırtınalı bir birliktelik yaşamadıklarını söylemek
de mümkün değil. Bir başka deyişle sol kendisini Kemalizm’den ari kılma konusunda bir taraftan
ciddi bir gayret gösterirken diğer taraftan “acaba”
sorusunu sormaya ve buna göre konumlanmaya
devam ediyor.

Bu durumu, ultra Kemalistler diye bir dönem aşağılanan,
bugünlerde bir ayrımı mümkün ve meşru kılabilmek için
sağ Kemalizm’in temsilcileri
olarak kodlanan Aydınlık grubu dışında çok farklı mecralarda tespit etmek mümkün. Elbette Kemalizm’e eleştirel yaklaşmayı sürdüren bir kesim var
ama kitle desteğini önemseyen,
muhalefetin kitleselleşmesi için
strateji arayışı içerisinde olan
kesimlerde “Kemalizm’e çok
haksızlık ettik galiba” psikolojisinin yaygınlaşmaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun bir adım daha ilerisinde Kemalizm’le ittifak arayışlarının dillendirilmesi, Kemalist partinin
“demokratik” muhalefete önderlik etmesi beklentisi var. Demokratik ibaresinin Kürt hareketini de
içselleştirmese bile çok fazla itmeyen bir siyasallığa isabet ettiğini söyleyebiliriz. Bunu mümkün kılabilmek için Kemalizm eleştirisinden inhiraf etmek, en azından onu yumuşatıp tüm kötülüklerin
anası aşırılığından çıkmak gerekiyordu. Bir çeşit
özeleştiri verme sürecinden bahsediyoruz kısacası. Bu sadette tipik örnek İlker Aytürk’ün “postpost Kemalizm” önermesi. Sonrasında benzer kanaatleri farklı biçimlerde başka kimseler de dillendirdi.
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NE İNKÂR, NE İTİRAF
Bora Kemalizm’i eleştirirken kullanılan kavramları, kıstasları sadece Kemalizm’e özgü
olmaktan çıkarıp satha yaymaktan bahsediyor. Kastettiği satıh ise sağdır. Tanıl Bora ve
arkadaşları sanki bugüne kadar sağı bu eleştiriden azade tutmuşlar da Bora son derece
orijinal bir fikirle otaya çıkmış gibi konuşuyor. Türk sağını eleştirme konusunda indirgemeci olduklarını söyleseydi belki daha orijinal bir şey söylemiş olurdu. Çünkü Bora ve
arkadaşlarına göre Türk sağının neredeyse her türlüsü zaten faşizmle mukayyet değil
midir? Bu kolaycılıktan bir türlü beriye gelemedikleri için şimdi fotoğrafa baktıklarında “biz bu fotoğrafı iyi eleştirememişiz” demelerini doğal karşılamak gerekiyor.
Bu dillendirmelerin bir kısmına yayın yönetmeni olduğu derginin sayfalarını açan Tanıl
Bora’nın Cereyanlar kitabını okuduğumda dikkatimi çeken hususlardan birisi kitabın Kemalizm’e
beklenmedik bir şekilde sempatik yaklaşıyor olmasıydı. Demek ki benzer kanaatler onun tarafından da paylaşılıyordu. Örneğin Dersim Olaylarından hiç bahsetmiyor olması, kendisinin oldukça hassas olduğu konulardan Kürtlere yaklaşımın
mesele edilmemesi dikkat çeken ayrıntılardı. Ancak Türkiye’de solun 1960’lı yıllarını çalışan birisi olarak hassaten dikkatimi çeken Kemalizm’i
sağ Kemalizm ve sol Kemalizm diye iki parçaya
ayırmasıydı. Turhan Feyzioğlu’nun başını çektiği,
CHP’de Ortanın Soluna muhalefet etmekten partiden kopmak zorunda kalan klik negatif bir biçimde kaleme alınırken sol Kemalizm daha mutedil,
daha sempatik biçimde karşılanmaktaydı. Kitap
yayınlandıktan sonra Güven Partisi (sonra Cumhuriyetçi Parti ile birleşip Cumhuriyetçi Güven
Partisi olacak) bağlamında Turhan Feyzioğlu’ndan
bahsettiği bir başka yazı yayınlayan Bora’nın kanaatleri benim açımdan biraz daha kristalize olmuştu. Temmuz ayı içerisinde Birikim dergisinin
internet sitesinde yayınlanan “Kemalizm ve Eleştirinin Eleştirisi” başlıklı makale çemberi tamamlamış oldu.
Bora’nın yazısı üzerinde ayrıntılı durmayacağım. Şükrü Argın kadar cömert olmayan bir eleştiriyi Ayraç dergisinin Mayıs 2017 tarihli sayısında yayınlamıştım. Bu yazıda Bora’nın sadece
Kemalizm’e daha sempatik bir pozisyona gelmesinden değil, sosyalist soldaki meseleleri ele almasındaki bir takım sorunlardan da bahsetmiştim.
Dolayısıyla burada az evvel ifade ettiğim kapanan
çemberin daha anlaşılır hâle gelmesini sağlayacak
ufak dokunuşlar yapacağım. Bu vesileyle artık bir
müddet Tanıl Bora ve Cereyanlar üzerine yazmayacağımı da ifade etmeliyim.

Oldukça Empresyonist Bir Tablo
Bora, Kemalizm konusunda üç temel noktaya
temas ediyor. Bu noktaların tamamı Kemalizm’i
“nezihleştirme” çabasının bir neticesi. İlk olarak
Bora Kemalizm’i eleştirirken kullanılan kavramları, kıstasları sadece Kemalizm’e özgü olmaktan çıkarıp satha yaymaktan bahsediyor. Kastettiği satıh
ise sağdır. Tanıl Bora ve arkadaşları sanki bugüne
kadar sağı bu eleştiriden azade tutmuşlar da Bora
son derece orijinal bir fikirle otaya çıkmış gibi konuşuyor. Türk sağını eleştirme konusunda indirgemeci olduklarını söyleseydi belki daha orijinal
bir şey söylemiş olurdu. Çünkü Bora ve arkadaşlarına göre Türk sağının neredeyse her türlüsü zaten faşizmle mukayyet değil midir? Bu kolaycılıktan bir türlü beriye gelemedikleri için şimdi fotoğrafa baktıklarında “biz bu fotoğrafı iyi eleştirememişiz” demelerini doğal karşılamak gerekiyor. Kısacası aslında eleştiriden bir tatminsizliğin söz konusu olduğunu söylemek daha makul olabilirdi.
Ama bu, özellikle Birikim çevresinin Kemalizm’e
neden eleştirel bakmaması gerektiğini, en azından
eleştiri düzeyinin azaltılması gerektiğini savunmak için oldukça cılız bir sebep.
İkinci ve buna bağlı fasıl birincisinden daha ilginç. “Kemalizm’e atfedilen arıza ve cürümlerin
ne kadarı Kemalizm’e ait idi?” diye soruyor Bora.
Burada kastedilen “tüm dünyada Hitler, Mussolini rejimleri yükselirken bizde de Kemalizm yükselmiş canım çok mu!” nevinden bir şey mi tam
anlaşılmıyor. Kemalizm’in kendisinin biricik bir
şey olarak algılanmaması gerektiğine ilişkin ifadeleri böyle bir çağrışım yapıyor ama açık değil.
Bora, Cereyanlar’da Kemalizm’in faşist olmadığını
kanıtlamak için bir dizi kuramsal tartışmaya giriyordu. Anlaşılabilir. Ama eğer Kemalizm faşist bir
idare değilse neden tüm dünyada yükselen faşist
idarelerin yarattığı siyasallığın Türkiye gibi çev-
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rede kalan ülkelerde yarattığı edilgenliğin mazur
stratejisi geliştirmekten başka bir şey değil. Tıpgörülebilirliğinden faydalansın? Haa, aklıma gelkı Avcıoğlu’nun yaptığı gibi. Korkarım Bora’nın
mişken, faşist İtalya’dan kopyalanan 1936 tarihli
“haklılık yarıştırmaktan daha hayırlı olan tefrik”i
Ceza Kanunu’nun 141 ve 142. maddelerini kader
Bora ve arkadaşlarını Avcıoğlu’nun vardığı yere
olarak değerlendirebilir miyiz acaba?
götürecek. 50 yıl arayla aynı savrulmaları, aynı
Dahası böyle bir kapı açıldığında şu cümleleri
tartışmaları yaşamak; ne vahim.
kurmak da mümkün olabilir: “Hitler rejimine atKemalizm’e Birikim eksenli yeni bir paket hafedilen arıza ve cürümlerin ne kadarı Alman fazırlandığını, yeni bir sürümünün piyasaya arz edişizmine mâl edilebilir?” Bu kısmın biraz daha saleceğini tahmin edebiliriz. Böyle bir çerçevede
rih bir hâle gelmesini beklemek gerekiyor galiba.
Taha Parla’nın yeri olmayacağı için onu bir başAma açık olan boyutu Kemalizm’i bizim ezeli-ve
ka yayınevine göndermenin gönül rahatlığı içeriebedi devlet geleneğimizin bir
sinde yeni yazarları bünyeye
maslahatı olarak ele aldığıdır.
katma arayışı bu paketin düSürecin doğal bir neticesi olaşünsel arka planını da hazırKitle desteğini önemserak değerlendirme ya da Tanıl
layacaktır. Mete Tunçay’ın olBora’nın raison d’etat’yı önemduğu bir yerde Sina Akşin belyen, muhalefetin kitleselseme noktasına geldiğini mi
ki biraz zor ve karikatür kaleşmesi için strateji arayısöylemeliyiz acaba? Eğer bu
çabilir bu safhada. Dolayısıyşı içerisinde olan kesimlerdurum Kemalizm’i eleştiriden
la ben klasiklerden Şevket Süde
“Kemalizm’e
çok
haksızazade kılacaksa aynı durum
reyya Aydemir külliyatına talık ettik galiba” psikolojisineden AK Parti’yi de eleştirilip olmalarını, daha entelekden muaflaştırmasın? Pekâlâ
tüel bir seviye olarak Niyazi
nin yaygınlaşmaya başlaAK Parti tecrübesini de süreBerkes’i zorlamalarını, hatırat
dığını rahatlıkla söyleyebicin doğal bir neticesi olarak
dizisine de eğer varsa Muzafliriz. Bunun bir adım daha
ele almak ve ezeli-ebedi devfer Karan’ın anılarını katmalailerisinde Kemalizm’le ittilet geleneğimizin bir maslaharını öneririm.
fak arayışlarının dillenditı olarak ele almak mümkün.
Polemik bir yana, yazıya
rilmesi, Kemalist partinin
Üçüncü fasıl Bora’ya göre
“bir sosyalizm restoratörü” gibi
en önemlisi. Bu yüzden doğrubir başlık koymayı düşünmüş“demokratik” muhalefedan alıntı yapmakta fayda var.
tüm. Böylelikle kendisini biraz
te önderlik etmesi beklenToptancılıktan kaçınmak. Tefdaha iğnelemeyi planlamıştım.
tisi var. Demokratik ibarik edebilmek. Sözgelimi FaBundan da rahatsız olmayaresinin Kürt hareketini
lih Rıfkı’yla Hasan Âli Yücel’i,
cağını düşündüm. Zira Tanıl
de içselleştirmese bile çok
en azından Necip Fazıl’la SeBora, her ne kadar eleştirsem
zai Karakoç’u ayırt edebildide, hem örnek aldığım bir
fazla itmeyen bir siyasallıği kadar ayırt edebilmek. Sözeditör, hem de bir Mülkiyeli.
ğa isabet ettiğini söyleyegelimi Turan Güneş’le Turhan
Ve fakat yazıya başladığımda
biliriz.
Feyzioğlu’nu ayırt edebilmek.
metin her ne kadar Bora etraBora’nın bu yaklaşımı bana
fında dönse de sosyalist solun
Türkiye solunun nev’i şahsıgeneline taalluk eden boyutlana münhasır bir başka kişisini hatırlattı. Bora’nın
rı olduğunu fark ettim. Kemalizm sol için kurucu
kendisini aynı çizgide zinhar değerlendirmeyeceolmasa bile tamamlayıcı olma vasfını sürdürüyor.
ği, aynı çizgide görmeye tahammül edemeyeceği
Böyle bir atmosferde sağın solu sürekli Kemalist
bir figürü, Doğan Avcıoğlu’nu. Şöyle demişti bir
olmakla itham etmesi kadar doğal başka ne olayazısında
bilir? Dolayısıyla Bora’nın kanaatlerini en iyi bir
“Çağımızda tepeden inme gelenler burjuvalar
Sezen Aksu şarkısı ile özetleyebileceğimi düşünise rejimin adı faşizmdir. İlerici güçler ise rejimin
düm: “Ne inkâr, ne itiraf.” Siz aynı şarkının “doyadı herhalde faşizm değildir.”
madım doyamadım sevmelere seni ben/kimseyi
Bora’nın tefrik etmek dediği şey aslında bir
koyamadım yerine yeniden” kısmının daha açıktür kendisine göre etiketlemekten, algıyı yenilayıcı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, buna da
den biçimlendirmekten ve bu yolla yeni bir cephe
itiraz etmem.
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Muhalefet Üzerine
Tercihlerinizi, itirazlarınızı nihilist bir anarşizmle, nihilist bir muhalefet yerine
hakikati yakalamak adına yaparsanız, muhalefetinizi hakikati esas alırsanız çok
daha sağlıklı ve insanlık tarihine geçecek bir tavır koyma imkânı elde edersiniz.
Önemli olan muhalefet yapmak için muhalefet değil, hakikati ortaya koymak,
hakikate davet etmek için muhalefeti, muhalif bir tavrı geliştirebilmektir.

Âkif EMRE

A

rkadaşlar, merhaba1. Bugün “muhalefet nedir,
ne değildir, muhalefetten ne anlamamız gerekiyor ve bu çerçevede de sivil toplum kuruluşlarının yeri nedir” gibi bu başlıklar etrafında bir sohbet yapacağız beraber. Maalesef aramızda dil farkı olduğu için gerekli akışkanlığı sağlayamıyoruz.
Onun için tek yönlü bir dersten ziyade bir giriş
yaptıktan sonra soru-cevap şeklinde olursa, daha
verimli olacağını düşünüyorum.

Hakikati Yakalama Çabası
Şimdi “Muhalefet deyince ne anlamamız gerekiyor?” konusu üzerinde biraz duralım. Tabii siyaset bilimi açısından iktidar ve siyaset ilişkisi akla
gelir. Oysa muhalif olmak veya taraftar olmak insanoğlunun en temel özelliklerinden biridir. İnsan
tercih yapabilen bir varlıktır her şeyden önce, bir
fikri savunmak kadar bir fikre, bir düşünceye, bir
eyleme, bir oluşuma karşı çıkmak, muhalif olmak
da bir bilinç seviyesini gösterir. Şöyle düşünelim,
büyük kitlelerin, insanların yaşadığımız çevrenin,
toplumun ortak kanaatinin olduğu bir konuda bir
kişi veya birileri muhalefet etme yeteneğini gösteriyorsa, orada çok ciddi varoluşsal bir gösterge
var demektir. İnsan doğası gereği, toplumlar doğası gereği çoğunluğa uymaya yatkındır, gücü, iktidara, her türlü iktidara ama her tür güce yakın
durmaya insanlar eğilimlidir genel olarak.
İnsanlar ortak çıkarları, ortak düşünceleri, ortak alışkanlıkları gereği bir konsensüste buluşabilirler. Bir iktidar gücüne veya bir alışkanlığa veya
yapılan bir yanlışlığa bir insanın veya bir toplumun, ait olduğumuz bir çevrenin karşı çıkması,
bunu sistematik bir şekilde eyleme dönüştürmesi

gerçekten insan olmamızın olmazsa olmaz şartlarından biridir. Muhalefet yapmakta esas olan şey
hakikatin, gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. İnsanların çok doğru kabul edip aslında gerçeğini araştırmadan doğru kabul ettikleri o kadar çok yanlış
var ki eğer muhalefet diye bir şey olmasaydı hakikati bulmamız, gerçeği bulmamız zorlaşırdı. Tarih boyunca kabul görmüş pek çok düşünceden
tutun da, yaşadığımız şehirde belediyenin yaptığı
bir uygulamaya, ama kimsenin ses çıkarmadığı bir
uygulamaya eğer diri bir bilinçle karşı çıkmayacak olsaydık bugün doğruları, hakikatleri bulamıyor olacaktık. Yani tarih boyunca düşünce tarihine en azından baktığımızda iz bırakan büyük düşünürlerin hemen hepsi basmakalıp kabul edilen
bazı doğrulara itiraz ettikleri için bugün iz bırakıyorlar, hâlâ onlar dikkat çekiyor. Buradan şu da
çıkarılmamalı: Muhalefet yapmak için muhalefet
yapmanın çok faziletli, iyi bir şey olduğu. Önemli olan birtakım güç ilişkilerinin, iktidar ilişkilerinin, hakikatin üstünü kapattığı ilişkilerin, çıkar
ilişkilerinin toplumun veya gücün etkisini karşısına alma cesareti göstererek hakikati yakalama çabasıdır. Muhalefet, asıl o zaman anlamlıdır.

Medeniyetlerde Muhalefet
Farklı kültürler, farklı medeniyetler değişik
muhalefet ve siyaset dolayısıyla iktidar ilişkisi geleneği oluşturmuştur. Mesela, Batı düşüncesindeki muhalefet fikri daha çok sınıfsal veya iktidar
çatışması üzerine dayalıdır. Esas olan gücü, iktidarı ele geçirmektir ve zaman zaman da hakikati
de örtbas eden, hakikatin üstünü örten bu iktidar
ilişkisi siyasetin temel dinamikleri üzerinde belir-
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leyici olmuştur maalesef. Batı toplumları sınıflı bir
toplum esasına dayandığı için iktidar ve muhalefet ilişkileri de bu sınıf çatışması üzerine temellenmiştir. Dünyayı, düşünce tarihini, bilimleri, disiplinleri hep Batı merkezli okumaya alışkın olduğumuz için diğer kültürleri, farklı medeniyetleri de aynı olduğunu, nasıl şekillendiğini biraz ihmal ederiz
genellikle. Yöntem olarak özellikle âcizane tavsiye edeceğim
bir yöntemse, karşılaştırmalı medeniyet tarihini, karşılaştırmalı düşünce tarihini özellikle okumanız gerekir. Batı siyaset tecrübesinde belli aşamalardan geçerken aynı dönemde
farklı kültürlerde, farklı medeniyet havzalarında siyaset düşüncesi nasıldı, siyaset ilişkileri
nasıl şekilleniyordu sorusu her
zaman için sorulmalı. Mesela,
ait olduğumuz İslâm medeniyetinde muhalefet düşüncesi nasıl
gelişmiştir veya var mıdır? Klasik İslâm-siyaset düşüncesindeki bütün metinlere baktığınızda hemen hepsinin iktidarı ele geçirmekten çok
iktidarın yanlışlarını düzeltmek, olumlu olanları
teşvik etmek ve iyiliği göstermek üzere inşa edilmiş düşünce ürünleri olduğunu görürüz. Mesela,
Balkanların da dâhil olduğu Osmanlı siyaset geleneği, siyaset tecrübesi içerisinde siyasetnamelerin
özel bir yeri vardır. Osmanlı siyaset düşüncesinde literatürü henüz tam bilmiyorum, ama benim
bildiğim kadarıyla 30 kadar “Siyasetname” başlıklı klasik metin ve eser vardır. İlginç biçimde bu
kitaplar yöneticilere hitaben yazılmış kitaplar olmalarına rağmen aynı zamanda hem teklifi, hem
öneriyi, hem de muhalefeti, muhalefet tavırlarını
içinde barındırır. Mesela, bir toplumsal hastalık
olarak rüşvetin yaygınlaştığı bir dönemde yazılmış bir siyasetname padişahı ciddi biçimde uyarıyor ve “Eğer rüşvetin önü alınmazsa, ehil insanlar
gerekli yerlere getirilmezse, bu devlet çöker. Ona
göre tedbirini almak zorundasın” diyerek bir tür
ihtar yapan eserler var.
Şimdi klasik oryantalist metinlerin gözüyle
baktığımızda “Doğu Despotizmi” olarak tanımlanan ve onun en iyi örneği olarak gösterilen Osmanlı yönetimini bir âlimin, bir aydının doğrudan eleştirmesi, tavsiyede bulunması aslında anlaşılır bir şey değil eğer buradan bakacak olursak.

Bu anekdotları anlatmakla aslında ben hepimizin
okuduğu modern Batı kaynaklarına dayalı siyaset
düşüncesine muhalefet etmiş oluyorum. Yani bir
aydın olarak eleştirel bakış açısını, eleştirel düşünceyi her zaman için kendimize şiar edinmemiz gerekiyor.
Yine karşılaştırmalı okumaya devam edelim, bir örnek
daha vereceğim. Bugün siyaset
düşüncesinde “Makyavelizm”
diye bir kavram var, duymuşsunuzdur. İtalyan düşünür olan
Machiavelli Prens isimli kitabına- ki döneminin yöneticisine
hitaben yazdığı bir eserdir aslında- bakalım. Özetle Machiavelli orada yöneticiye iktidarı
ve gücü elinde tutabilmesi için
her türlü yöntemi meşru gösteren bir ahlak anlayışını teklif
eder. Âdeta pragmatizmin felsefi temellerinin atıldığı bu eser,
bu teklifinden dolayı siyasi literatüre “Makyavelizm” olarak
adlandırılan kavrama kaynaklık etmiştir. Aynı dönemde Kınalızade Âli Efendi diye bir Osmanlı aydını vardır, aynı dönemde yaşamıştır. Ahlâk-ı Alâ’î diye
bir eseri var, o da yöneticilere sunulmuş bir kitaptır. Hem toplumsal eleştiri içerir, hem de yöneticileri uyaran bir tavsiye kitabıdır. Âdeta “doğu
despotu”na yazılmış bir ihtarnamedir. İlginç olan
şu ki bu tür eserler az önce de söylediğim gibi tekil yahut istisnai bir örnek değil, bol miktarda hemen her yöneticiye bu tür metinler, eserler yazılmıştır.

Batının Evrenselliği ve Sivil Toplum
Bu örnekleri vermemin asıl sebebi bunların
tam zıddı örnekler de olabilir, ama yöntemsel olarak bir düşünceye, bir kavrama nasıl yaklaşmamız
gerektiğine dair örnek vermektir. Gerek modern
tarih disiplini, gerekse medeniyetler tarihi, gerekse insanlık tarihine bakış açımız Batı merkezli,
özellikle Batı Avrupa’da gelişmiş Batı merkezli bir
düşünce etrafında şekillenmektedir ve insanlığın
en önemli birikimi, evrensel birikiminin Avrupa
merkezli olduğunu varsayan bir yaklaşım tarzıdır.
Bir kavramı, bir konuyu ele alacağımız vakit
önce şunu düşünmemiz gerekir: Bu kavram hangi kültür havzası, hangi medeniyet havzası içerisinde gelişmiştir? Her kavram hangi medeniye-

Umran • Ağustos 2017

MUHALEFET ÜZERİNE
İslâm medeniyetinde muhalefet düşüncesi nasıl gelişmiştir veya var mıdır? Klasik
İslâm-siyaset düşüncesindeki bütün metinlere baktığınızda hemen hepsinin iktidarı ele geçirmekten çok iktidarın yanlışlarını düzeltmek, olumlu olanları teşvik etmek
ve iyiliği göstermek üzere inşa edilmiş düşünce ürünleri olduğunu görürüz. Mesela,
Balkanların da dâhil olduğu Osmanlı siyaset geleneği, siyaset tecrübesi içerisinde
siyasetnamelerin özel bir yeri vardır. Osmanlı siyaset düşüncesinde literatürü henüz
tam bilmiyorum, ama benim bildiğim kadarıyla 30 kadar “Siyasetname” başlıklı klasik metin ve eser vardır.

tin içinde doğduysa, o medeniyetin tarihi tecrübesini ve değer yargılarını üzerinde taşır. Dolayısıyla içinde bulunduğu toplumun, kültürün şartlarını, zaaflarını, avantajlarını taşıması gayet doğaldır. Bir kavramın evrensel olabilmesi için çok
daha farklı ortak insanlık değerlerine, ortak insanlık birikimlerine sahip olması gerekir. Oysa bugün
içine düştüğümüz en büyük yanlışlardan biri Batı
tecrübesinin -ki insanlık tarihinde önemli bir yeri
var- bütün insanlık adına evrensel bir tecrübe olduğu varsayımından yola çıkılmış olmasıdır. Batı
medeniyeti bugün en güçlü medeniyetlerden biri
olması hasebiyle kendi tecrübesini insanlık adına
evrensel ve mutlak bir tecrübe olarak bize lanse
ediyor. Bunun en tipik örneklerinden biri de işte
biraz sonra bahsedeceğimiz sivil toplum anlayışının ne kadar evrensel olup olmadığını, bu çerçevede nasıl muhalefetin mümkün olup olmadığını birazcık fikir yürüteceğiz, fikir jimnastiği yapacağız.
Sivil toplumun ortaya çıkması tümüyle Batı
Avrupa tecrübesiyle birebir örtüşür. Bugünkü anlamda sivil toplum dediğimiz olayın ortaya çıkması kökleri 14. yüzyıla kadar gitse de 17-18.
yüzyılın doğal sonucudur. Batı toplumlarının feodaliteden burjuvaziye geçiş sürecinde, burjuvazinin kapitalistleşme sürecinde daha özgür, daha
güçlü hale gelmesi ve iktidarla olan ilişkisi çerçevesinde ele aldığımızda kaçınılmaz bir sonuç olarak görülüyor Avrupa için. Ortaçağda bildiğiniz
gibi Avrupa’da feodal ilişkiler vardı ve bu feodal
ilişkiler daha sonra mutlakıyetçi iktidarlara dönüştü ve burjuvazinin ortaya çıkma sürecinde de
özellikle mülkiyet ilişkileri bağlamında kendilerine bir serbest alan, özgürlük alanı açma çabası süreci yaşandı. Burada kritik nokta Avrupa’nın 14.
yüzyıldan itibaren zenginleşmesi, bireysel mülkiyetin ve mülkiyet fikrinin ortaya çıkması ve bu ortaya çıkan mülkiyetle birlikte belli bir sınıfın kendisini iktidar karşısında daha bağımsız olabileceği alanlar açma çabasıdır. Avrupa sosyal tarihi, si-

yasal tarihi okumuşsunuzdur, ama bu ayrıntılara
fazlasıyla girmeyeceğim, sadece bir hatırlatma olarak bunları söylemiş olayım.
Şimdi sivil toplum deyince ne anlamamız gerekiyor, buna hemen girelim. Kamusal alanda belli bir grubun gönüllü olarak bir araya gelerek devleti, iktidarı ele geçirmek için değil, ama iktidarı etkilemek anlamında belli taleplerini dile getirdikleri örgütlenme biçimidir. Burada kritik olan
husus, iktidara talip olmaması; siyaseti etkileyecek, ama siyasete talip olmayacak ve siyasi devlet otoritesinden bağımsız olması gerekiyor. Şimdi bir sivil toplum kuruluşunda olmazsa olmazları sayalım. Birincisi gönüllülük. Sivil toplum kuruluşu gönüllülük esasına dayalı bir yapılanmadır. İkincisi, belli bir toplumsal sınıfın, toplumsal
yapının taleplerini dile getirmek için bir araya gelinmiş organizasyon olması gerekiyor. Farklı yerlerden, farklı kaynaklardan maddi destek alabilir,
ama kesinlikle ticari amaçlı bir faaliyet içinde olmaması gerekir. Sivil toplumun en bariz özelliklerinden üçüncüsü ise çoğulculuğun öne çıkmış
olması.
Şimdi bütün bu kabaca tarifler aslında bir
sivil toplum dediğimiz şeyin İngilizcesi “NonGovernmental Organisation” dedikleri “NGO”
olarak tarif ediliyor. Yani devlet dışı, ama gönüllülük esasının formüle ettiği çok genel bir tanım.
Bunun farklı tanımları da var, ama en ortalama tanım bu olarak ortaya çıkıyor. Sivil toplum derken
sivil askeri olanın karşıtı anlamına gelmiyor. Kısaca şehirleşmeyle ve modernleşmeyle doğrudan
alakalı bir kavram... Sivil toplumun oluşabilmesi
için kendi kendine örgütlenme ihtiyacı hisseden
ve örgütlenebilen bireylerin olabilmesi lazım ki bu
da çok modern bir olgudur. En büyük fonksiyonu
da bir baskı grubu oluşturabilmesidir. Sivil toplumun devrede olmadığı -ismi demokratik de olsamodern devlet yapılanmalarında siyasetle birey
arasında aracı bir kurum ortadan kalkmış oluyor.
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sonuna kadar değerlendirilmelidir. Bireysel olarak
yapacağımız çalışmalar, bireysel muhalefet tarzlaTarihsel olarak baktığımızda özellikle 1980’lerrımızın etkisi ve yaygınlığı sınırlı olacaktır elbetden sonra sivil toplum konsepti, anlayışı modern
te. Örgütlü oluşumlar, örgütlü düşünceler her zademokratik yapılar içerisinde öne çıktı. Özelman için toplumsal etkisi, siyasal etkisi, bireysel
likle Soğuk Savaş döneminin sonuna doğru sidüşüncelerden, bireysel girişimlerden çok daha
vil toplum kuruluşları aracılığıyla Sovyet sistemifazladır. Bunu tartışmaya gerek yok.
ne karşı bir meydan okuma şeklinde ortaya çıkÖzetle felsefi olarak sivil toplum fikri modern
tı. Polonya’da, Çekoslovakya’da ve Macaristan’da
Batı toplumlarının tarihi süreç içerisinde geliştirSovyet sistemine karşı toplumsal muhalefet sivil
dikleri bir yapıdır. Radikal bir muhalefet yerine
toplum örgütleri kanalıyla oldu. Soğuk Savaş sonsistem içi bir muhalefete imkân veren ortak payrası küresel kapitalizmin veya neoliberal politidalarda buluşma imkânları, alanlar oluşturan bir
kaların küreselleştiği bir ortamda Batı demokrayapıdır. Bütün bunların dışında özellikle yaşadısileri içinde sivil toplum daha
ğımız çağda küresel kapitalizönem kazandı. Genel alanmin egemen olduğu bir döda modernitenin ve özellikle
Siyasetnameler, yöneticilenemde düşünsel olarak bu
de modern devletin, modern
re hitaben yazılmış kitaplar
sistemin tek yönlü dayatıldığı
ulus devletin içine girdiği kribir ortamda bireysel olarak da
olmalarına rağmen aynı
zi sivil toplum aracılığıyla
bir muhalefet düşüncesinin
zamanda hem teklifi, hem
aşma çabasıdır bu. Çünkü kügelişmesi aslında insan haysiöneriyi, hem de muhalefeti,
reselleşmeyle birlikte Batı Avyetine yakışan bir tavırdır.
muhalefet tavırlarını içinrupa tecrübesi içerisinde devBen kendi adıma haksızlıletle toplum arasındaki uzlaşde barındırır. Mesela, bir
ğın, adaletsizliğin, hakikaten
ma noktaları aşılmaya başlatoplumsal hastalık olarak
gasp edildiği ortamlarda mudı. Özellikle neoliberal politirüşvetin yaygınlaştığı bir
halefet düşüncesinin insankaların toplum aleyhine gelişdönemde yazılmış bir siyalık onurunu tekrar iade etme
mesi, toplumun ve bireylerin
eğilimi olarak görürüm. Sizsetname padişahı ciddi
çıkarlarının aleyhine gelişmeler okuyan entelektüel olarak
biçimde uyarıyor ve “Eğer
si, refah toplumu kavramının
en keskin tavırları ortaya korüşvetin önü alınmazsa,
ortadan kalkmış olması, sivil
yabilecek çağdasınız, yaştasıehil insanlar gerekli yertoplum kanalıyla da yeni bir
nız. Tercihlerinizi, itirazlarıaşamaya girilmesi bir tür mulere getirilmezse, bu devlet
nızı nihilist bir anarşizmle, nihalefetle iç onarım sürecine
çöker. Ona göre tedbirini
hilist bir muhalefet yerine hagirmeye başladı. Özetle sivil
almak zorundasın” diyekikati yakalamak adına yapartoplum örgütleri en marjinal
rek bir tür ihtar yapan
sanız, muhalefetinizi hakikati
söylemlere sahip olsalar bile
esas alırsanız çok daha sağlıkeserler var.
modern ulus devlet içerisinde
lı ve insanlık tarihine geçecek
radikal bir muhalefet harekebir tavır koyma imkânı elde
ti değil, ama siyasal muhaleedersiniz. Önemli olan mufeti öneren sistem için bir muhalefet yapmak için muhalefet değil, hakikati orhalefet örgütlenmesidir, sistem içi muhalefet.
taya koymak, hakikate davet etmek için muhaleBütün bu zaafları ve avantajlarıyla beraber sifeti, muhalif bir tavrı geliştirebilmektir. Özgürlük
vil toplum örgütlenmeleri değerlendirilemez mi?
ve hakikat arayışı insanlığın tarihiyle beraber varElbette değerlendirilebilir. Mesela, şu dernekte bir
dır, bu hiçbir zaman bitmeyecek ve arayanlar da
araya gelip özgürce bir fikir, bir düşünce etrafında
her zaman olacaktır. Sabırla dinlediğiniz için tebir şeyler oluşturmaya çalışıyorsak bu aslında bir
şekkür ederim.
sivil toplum çalışmasıdır. İlla muhalif olması gerekmiyor. Kimse bizi buraya gelmeye zorlamıyor,
Birkaç Soru Etrafında
hiç kimsenin buradan maddi bir çıkarı yok, siyasi
Eğer bir toplumda sivil toplum o kadar mevcut
bir hedefi yok, ama belli tanımlanmış bir alan etdeğilse, siyasi partiler, iktidarı elde tutmayan sirafında, tanımlanmış bir düşünce, ortak hedef etyasi partiler bu işi gerektiği gibi yapabilirler mi?
rafında bir araya gelip bir şeyler üretebiliyoruz. Bu
bir imkândır, yasal, meşru yollardan bu imkânlar
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Şimdi sivil topluma çok fazla anlam yüklemeyelim. Sivil toplum iktidarı ele geçirmek için siyasi mücadele aygıtları değildir bir kere, ama açılan bir imkân olarak belli alanlarda belli amaçlarla, belli çevrelerin, sınırlı amaçlı olarak belli insanların kendilerini ifade etme, taleplerini iletme
ve siyaset üzerine baskı kurma anlamında bir işlevi vardır. Bu birlikteliğin sadece siyasi amaçlı ve
siyaseti etkileme amaçlı olması gerekmiyor, başka amaçlarla da bir araya gelebilir insanlar burada olduğu gibi.
Sivil toplumun yeterince gelişmediği toplumlarda insanlar en basit taleplerini bile siyasi partiler kanalıyla siyasete taşımaya çalışırlar, yani doğrudan siyasetin içine girerler. Bunun tipik örneğini vereyim. Muhtemelen günlük hayatınızda siz
de karşılaşıyorsunuz, ben de Türkiye’de çok karşılaşırım. Bir kafeye gidersiniz, Başbakanın konuşacağı meseleleri iki kişi kendi arasında tartışıyordur. Daha gerçekçi kendi hayatını doğrudan ilgilendiren sonuçlar yerine memleketi, siyaseti idare etmeye çalışırlar orada insanlar, neden? Çünkü arada siyasetle birey arasında, toplum arasında
aracı kurumlar yok veya yeterince gelişmemiştir.
Baskı gruplarından bahsederken sivil toplum
bünyesinde daha net olarak bununla ne kastediliyor sizce?
Sivil toplum işlevi gereği aynı zamanda bir
baskı grubudur, siyaset üzerinde baskı oluştururlar. Neden? Toplumsal talepleri taşıdıkları için,
dillendirdikleri için siyaset kendini bunun etkisi altında hisseder. Bir de önemli bir hususu atlamamak gerekir: Neoliberal dönemde sivil toplum
kuruluşlarının devletin karar mekanizmalarını bir
şekilde etkileyici işlev görmesi ilkesel olarak, teorik olarak kabul edilen bir eğilimdir. Sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerinde etkili olmasını devlet de özellikle önünü açmaya çalışıyor. Bunun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz
olarak Batı dışı toplumlarının içişlerine müdahale
aracı olarak da kullanılabiliyor. Bu da ayrı bir konferans konusu tabii…
Kosova’daki muhalefetin faaliyetlerinden haberiniz var mı Hocam, takip edebiliyor musunuz?
Medyadan takip ediyorum, ama ayrıntılarını
bilmiyorum.
Sivil savaştan bahsedeceksek, ne zaman o seviyeye ulaşılır?
Sivil savaş değil.

İç savaştan bahsediyor, sivil savaş.
Orada yanlış bir kavram mı kullandın? İç savaştan bahsetmiyorum.
Ama iç savaşa kadar götüren olaylar nedir?
İçişlerine karışma anlamında mı?
İktidarla muhalefet arasında bir çatışma olunca ve iç savaşa yol açılmayınca sivil toplum bu anlamda kullanılabilir mi? Silahların konuştuğu yerde sivil toplum bir işe yaramaz. Orada bütün oyun
bozulmuş demektir. Esas işlevi o noktaya gelmeden
bir iş görürse, her şeyin dört dörtlük işlediği sistemlerde geçerli bu söyledikleriniz. Doğrudan demokrasinin uygulanması sivil toplumun eline bırakılırsa, o zaman devlet gelişir mi?
Sivil toplum doğrudan demokrasinin uygulama araçları değil bir kere, tanımı gereği devlet ve
siyaseti etkilemeye çalışan, ama siyasete, iktidara talip olmayan yapılardır. Karar alma süreçlerine dâhil olan aktörlerden biri, sadece aktörlerden
biri olarak kabul ediliyor modern devlette.
Siz burada sivil toplumlardan bahsederken kitaplardan da bahsetmiş olduk, ama sivil toplumu
iyi bir niyet için kullanmak istersek bunun şekilleri hangileridir, böyle bir amaç üzerine sivil toplumu kullanmak istersek?
Yani bu sivil toplum muhalefetin yegâne, tek
aracı değildir, bu anlamda kutsamıyorum. Hatta
sivil toplum düşüncesini eleştiren biriyim. Ancak
içinde yaşadığımız şu küresel dönemde sivil toplum diye bir olgu var, bu bir imkân olarak kullanılabilir, bazı sonuçlar alınabilir sınırlı olarak. Etkili,
önemli etkilere sahip sivil toplum kuruluşlarının
da devletlerden bağımsız olduğunu hiç düşünmem. Basit bir örnek vereyim: Greenpeace diye
bir örgüt var, dünya çapında örgütlenmiş. Hayran kaldığımız çok güzel eylemler yapıyor, değil
mi? Ama Büyük Okyanus’ta diyelim Fransa gizli bir nükleer deneme yapacağı vakit -bu çok top
screet bir askeri sırdır- Greenpeace nasıl oluyorsa
orada bir gemiyle anında orada boy gösterebilir.
Böyle bir istihbarat büyük bir devlet desteği olmadan elde edilemez. Bunun gibi çoğaltabiliriz. Bir
programımız var, kısa kesmek zorundayım. İnşallah bir dahaki döneme tekrar bir araya gelirsek
daha genişçe sohbet yaparız. Teşekkür ediyorum.
Dipnotlar
1 Bu konuşma Organizata IDEA’da, bir grup üniversite öğrencisine hitaben yapılmıştır.
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Seyyid Kutub’un İslâm Söyleminde
İnsan, Toplum ve Bilgi
Seyyid Kutub, bilgi verici fakat kolay anlaşılabilir, aynı zamanda ulemanın abartılı
ve akademik diliyle karşılaştırıldığında gayet basit bir üslupla bezenmiş düşüncelerini
yazıya dökerek, gayri İslâmî olarak nitelediği her şeye karşı tavizsiz tavrı ve değişime
dair heyecanlı tutumuyla genç müslüman nesil üzerinde tarifsiz bir tesir bırakıyordu.

Ahmed BOUZİD

S
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eyyid Kutub, 1966 yılının ağustos
ayında Nasır yönetiminin hakkındaki idam kararını infaz etmesinden bugüne değin, modern
siyasi İslâm düşüncesinin en
güçlü figürü olarak karşımızda durmaktadır. Yvonne
Haddad’ın da dediği gibi
“Hâlihazırda İslâmî yeniden
diriliş düşüncesini benimseyen müslüman aydınların ekseriyeti ya Seyyid Kutub’tan ilham almış, kitaplarından alıntı
yapmış ya da sadece onun fikirleri
üzerine bir yorumda bulunmuştur”.
Shahrough Akhavi ise daha da ileri giderek “1960’lı yılların sonlarına doğru Kutub’un
İslâm düşüncesini savunan aydınlar üzerindeki
tesirinin Ayetullah Humeyni’ninkinden daha fazla
olduğu söylenebilir” görüşünü savunacaktır. İlk
baskısının 1950’li yılların sonu 1960’lı yılların başında piyasaya sürülmesinden bu yana, Kutub’un
İslâm hakkındaki düşünceleri özellikle Yoldaki
İşaretler adlı eseri çok ciddi bir yankı uyandırmış
ve geniş bir okuyucu kitlesinde karşılık bulmuştu.
Kutub, bilgi verici fakat kolay anlaşılabilir, aynı
zaman da ulemanın abartılı ve akademik diliyle
karşılaştırıldığında gayet basit bir üslupla bezen-

miş düşüncelerini yazıya dökerek, gayri İslâmî olarak nitelediği her şeye
karşı tavizsiz tavrı ve değişime
dair heyecanlı tutumuyla genç
müslüman nesil üzerinde tarifsiz bir tesir bırakıyordu.
Tam da bu yüzden, illegal bir
örgütün sözde lideri olması gerekçesiyle infaz edilen
idamı, hem o hayattayken
etrafını saran insanlar hem de
öldürüldükten sonra fikirlerini
kitapları yoluyla benimseyecek
kitle için ciddi bir dönüm noktası
olarak görülmeye başlanmıştı.

Kutub’un Etkisi
Kutub’un ismi bugün bile İslâmcılar tarafından şehit sıfatıyla beraber anılıyor. Aslına bakılırsa bugün onun ismi sadece kendi ideoloji ve
düşüncesini temsil etmekten daha ziyade otoriter
ve baskıcı rejimler karşısında ezilen ve güçsüzleştirilen müslümanların durumunu yansıtıyor.
Kutub’un infazından birkaç yıl sonra bile Gilles
Kepel’in de aktardığı gibi “yoldaki işaretler”den
cüret alarak farklı tutumlarıyla adı çıkmış bazı
üyelerine rağmen Müslüman Kardeşler içerisinde onun hükümleri esas haline gelmişti. O gün-
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den bugüne Kutub’un İslâm toplumu düşüncesi
rını şekillendirecek bağlamın ortak olduğu veya
ve insanın doğası, toplum ve din hakkındaki fiaynı bağlamın paylaşıldığı düşüncesi yatıyor dekirleri sadece Mısır’ın içerisinde ve Arap dünyanilebilir. Yani metni “yazmanın” bağlamı ile metni
sında değil İslâm dünyasındaki birçok belde de
“okumanın” bağlamının aynı olduğu düşüncesi.
İslâmlaşma söyleminin temellerini derinlemesine
Fakat bu net bir şekilde dayanaksız bir varsayım,
etkileyerek şekillendirecekti. Kuşkusuz onun bu
hele ki nüfuzu, içinde yaşadığı çağı ve toplumu
kalıcı etkisinin ardındaki fikri gücü ve düşüncele1950’li yılların Mısır’ından radikal şekilde farklırini aktarırken kullandığı cazip dili yadsıyamayız.
laştıran bir yazardan bahsediyorsak.
Fakat görülen o ki, Kutub’un şehadetinin tesiri,
Entelektüel Bağlamın Farkında Olmak
takipçileri için muhtemelen hem düşüncelerinin
içeriğinden hem de kendine has üslubundan daha
Kutub ve metodolojisi hakkında yapacağımız
fazlasını yani dindar olduğu için güçsüzleştirilen
yorumları daha detaylı olarak bu bölümün somüslümanların toplum içinde otoriter ve zalim
nunda inceleyebiliriz. Fakat şimdi şunu rahatlıkla
liderler tarafından nasıl zulme uğradığının resmisöyleyebiliriz ki, Seyyid Kutub’un bu güçlü tesiri
ni açığa çıkarıyordu. Ancak
salt tek bir neden üzerinden
bu, Kutub’u salt politik bir
izah edilemez. Aslına bakılırsa
Kutub ile ilk kez karşıdireniş ve değer ekseninin
bu metnin maksadı Kutub’un
sembolü olduğu düşüncesine
laşmış genç bir okurun
düşünceleri ile fikirlerini kaindirgemez. Kutub ile ilk kez
duyduğu heyecan hisleme aldığı dönemdeki şahsi
karşılaşmış genç bir okurun
entelektüel bağlamı arasınsini sadece onun trajik
duyduğu heyecan hissini sadaki bağı aydınlatabilmektir.
şehadetiyle ilişkilendirdece onun trajik şehadetiyle
Zira Kutub, okuyucularının
mek kanaatimizce çok
ilişkilendirmek kanaatimizce
zihninde gerçekliğin doğası
yerinde bir tespit olmaz.
çok yerinde bir tespit olmaz.
hakkında etraflıca yeni bir algı
İşte tam da bu yüzden
İşte tam da bu yüzden aynı
yaratmak istiyor. Kutub’un
aynı zamanda ilgimizi
zamanda ilgimizi hem metne
insanın ve toplumun doğası
hem de metnin okunduğu
hem metne hem de methakkındaki görüşlerinin doğbağlamın kendisine yoğunnin okunduğu bağlamın
rudan onun insani-ilahi dilaştırmalıyız. Fakat maalesef
yerek kategorileştirdiği algıyı
kendisine yoğunlaştırgörülen o ki metni sahih bir
incelemek gerekir. Kutub’un
malıyız.
şekilde tetkik edebilmek için
düşünsel temellerini fakat asıl
yorum bilim açısından temel
olarak metinlerin canlı bağbir sorunla karşı karşıyayız.
lamlarını aydınlatmaya çalışMetin yani Seyyid Kutub’un
mak öncelenmelidir. Daha
tüm çalışmaları hem epistemolojik olarak net
özelde ise onun siyasi üslup ve değişim yanlısı
hem de bağlamsal olarak değerlendirildiğinde detutumunun insan, toplum ve bilginin doğası hakğişmez/sabit bir iletişim diline sahiptir diyemeyiz.
kındaki fikirlerini nasıl şekillendirdiği üzerinde
Hiçbir bağlamsal kritiğe tabi tutmadan Kutub’un
durulmalıdır. Kutub takipçilerine diğer hayat bitüm çalışmalarında değişmez bir söylemi olduğuçimleriyle denk tutulabilecek tavizsiz bir İslâmî
nu, sürgit tek bir ağızdan kendi düşünce kuramını
hayat biçimi düşüncesini sunuyordu. Buna göre
sabit, açık ve net bir yol izleyerek ortaya koyduğuİslâm, komünist ve kapitalist ideolojinin yanında
nu iddia etmek bizi “Kutub’un aslında ne demek
gerçek diye tanımlanabilecek yegâne evrensel nizamı kendi içinde barındırıyordu. Ve Kutub takipistediğine” dair başlı başına problemli bir önerçilerinin İslâm’ın, materyalizmi savunarak insanın
meyle karşı karşıya getirecektir. Bu yanlış varsayımanevi yanını inkâr eden kapitalizm ve komümın arkasında ise metnin yazarı ile, bu durumda
nizmin aksine, zahir ve batın arasındaki dengeKutub’u örnek verebiliriz, okuyucunun anlayışlaUmran • Ağustos 2017
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Kutub, düşüncelerini kasıtlı olarak
sıradan bir okuyucunun rahatlıkla
anlayabileceği bir formun içerisinde sunuyor. Çalışmaları öncüllerinin kullandığı dil ile kıyaslandığında, o günlerde Mısır’da, böylesine
cüretkâr ve tavizsiz, yabancı ideolojilerin hayat biçimlerini reddederek, aktif müslüman kişiliği altında gelir adaletsizliğinden şikâyetçi
kalabalıklar için evrensel bir İslâm
anlayışını dile getirmiş onun gibi
ikinci bir fikir adamı yoktu.
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yi her daim gözetip maddi gelişimi desteklediği
düşüncesini bilerek inançlarıyla gurur duymasını
istiyordu. Aynı zamanda Kutub’un bahsettiği bu
“İslâmî düşünce” biçimi okuyucularına ciddi ve
düzeyli bir kolonicilik eleştirisini de sunmaktaydı.
Bunun yanında, Kutub, okuyucularına 20.
yüzyılın modern Mısır’ında ekonomik ve sosyal
mevzularla daha fazla ilgili olmaya başlayan orta
sınıfın rüyalarını gerçekleştirebilmesi için kullanabileceği bir terminoloji sunmuş olacaktı. Onun
eserlerinde kullandığı dil ne batıcı modernistlerin ne de gelenekçi ulemanın kullandığı gibi bir
elit üslubu içerisinde barındırmıyordu. Kutub,
düşüncelerini kasıtlı olarak sıradan bir okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir formun içerisinde sunuyor. Çalışmaları öncüllerinin kullandığı
dil ile kıyaslandığında, o günlerde Mısır’da böylesine cüretkâr ve tavizsiz, yabancı ideolojilerin hayat biçimlerini reddederek, aktif müslüman kişiliği altında gelir adaletsizliğinden şikâyetçi kalabalıklar için evrensel bir İslâm anlayışını dile getirmiş onun gibi ikinci bir fikir adamı yoktu. Kısacası, tavizsiz bir şekilde antiemperyalist, anti elitist ve İslâm merkezli hayat anlayışını modernitenin değerleriyle mecz etme çabası, hayatın her alanını kapsayan evrensel bir dünya görüşünü sunma heyecanı ve sosyal liberalizmin değişim için
harekete geçme yönünde olumlu bir olanak sun-

duğu bu bağlam, halkın değişim yönündeki arzusuyla birleşecekti.

“İslâmlaşma” Üzerine
Gilles Kepel, Tanrı’nın İntikamı adlı eserinde
özellikle üç İbrahimi dinin (İslâm, Hıristiyanlık
ve Yahudilik) yenilenme hareketlerinin 70’li yılların başında ortaya çıktığına dair bir tez ileri sürüyor. Ona göre 70’li yılların başlangıcı din ve siyaset arasındaki ilişkinin çok ciddi şekilde ilerleme
kaydettiği bir periyod. “60’lı yıllarda din ve sosyal hayat arasındaki ilişkinin yetersiz bir düzeyde
olmasının yanısıra insanların din adamlarına yönelik kitlesel hoşnutsuzluğu artarken inançlarına yönelik güven duygusu azalıyordu. Bu durum
bazı dini grupları, mesajlarını modern dönemin
toplum değerleriyle uyumlu hale getirme çabasına
yöneltecekti.” Kepel şöyle devam ediyor: “Fakat
75’li yıllara doğru tüm bu süreç tersine dönecekti. Seküler değerlerle uyum sağlamak yerine baştan aşağı toplumsal yapıyı yeniden “ilahi nizam”
ile şekillendirmek isteyen dini hareketler ortaya
çıkacaktı. Bu durum Avrupa’da “Avrupa’nın ikinci evanjalizasyonu” olarak anılacakken İslâm özelinde, dini moderniteye uydurmak yerine moderniteyi İslâmlaştırma süreci olarak tanımlanacaktı.”
Kepel’e göre her üç dinin de “dini yeniden canlanma” hareketi ve din-politika arasında gelişen ilişkileri ancak 1970’li yılların modernizme karşı tahammülsüzlüğün genel dünya görüşü haline gelmiş bu bağlamında açığa çıkabilir.
Kepel’in son cümleleri “ömrünün önemli bir
kısmını güncel İslâmî hareketler üzerine çalışmalara adamış” bir akademisyen için tam manasıyla
bir hayal kırıklığının işaretidir. Baştan almak gerekirse, elbette Kepel İslâm’ın bir siyasi ve sosyal
değişimin kaynağını içinde barındırdığını biliyordu. Örneğin, 1970’li yıllarda Mısır’da açığa çıkacak olan köklü İslâmcı gruplar aslında doğrudan
1930’lı yılların Hasan el-Benna’sının Müslüman
Kardeşler’i ile tarihi bir bağa sahipti. Yakın tarih
şunu göstermişti ki, İslâm’ı devlet ya da halk hareketleri eliyle siyasetin ve toplumun etrafında döndüğü bir merkez yapma çabası, yani İslâmcılık,
kısa vadeli bir oluşum değildi ve potansiyelini
saklı tutup güçlendirecek dönemlik siyasi faali-
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yetler vasıtasıyla temkinli olarak
man toplumlarda bir sosyal ve sibir adım ileri bir adım geri gidiyoryasi güç olarak görülecek “İslâm’ın
du. Bununla birlikte sadece “dini”
yeniden doğuşu” düşüncesi üzerisöylemlerin yeniden siyasi ve sosne ciddi sayıda akademik makale
yal yapıların gündemine girdiği bir
ve kitap furyasının patlak verecedönemde, İslâm’ın ve Avrupa’nın
ği dönemdi. 20 yıllık bu periyod
aynı bağlamı paylaştığını söylemek
içerisinde değişimin doğasının farKepel için pek de makul değildi.
kına varmak için bu konu üzerine
Her ne kadar o, “Avrupa’nın ikinyayınlanan eserlerin kabaca listesici evanjalizasyonu”nun sekülerizne göz atmak bile bizce kâfidir.
min durdurulamaz trendine karİslâm’ın siyasi ve toplumsal deşı bir reaksiyondan ibaret olduğu
ğişimi tetikleyen bir kuvvet olduğu
kanısında haklı olsa da Mısır’daki
fikri tam olarak yeni kavranabildi.
Müslüman Kardeşler hareketinin
19 ve 20. yüzyıl oryantalizminin
ve diğer İslâmî grupların, moderpeşin hüküm ve önyargılarıyla finizmin sebep olduğu hayal kırıklığının bir sonukir adamları, uzun zamandır müslüman toplumcu olarak yeniden İslâm’a yöneldiğini varsayması
lar üzerine yaptıkları çalışmaları iki noktada yobize kalırsa gerçekçi değil.
ğunlaştırmışlardı. İlki İslâm dininin modern ilerKepel’in erken monografisinde de gösterdiği
leme ve gelişmenin önündeki engel olduğu, ikinüzere, modernizmin hiçbir vaadi Avrupa’da gercisi ise bu gelişmelerin ancak batı Avrupa’nın seçekleşenin aksine sıradan bir Mısırlı için hissedileküler liberalist değerleri etrafında hayata geçebibilir olmamıştır. Eğer gerçekten İslâmcılar moderleceği düşüncesiydi. Fakat oryantalizmin bakış
nizme yönelik bir hayal kırıklığının sonucu olaaçısını kabul etmeyen aydınlar cevap mahiyetinrak yeniden İslâm’a yönelmiş olsalardı, bu
de karşıt bir görüş ortaya koydular. Buna
Kepel’in varsaydığı modernizmin yenilgigöre İslâm, ilkel, durağan ve ilerleme
si sebebiyle değil Mısır’da hiçbir zaman
önünde engel olan bir unsur değil aksiciddi şekilde vaatlerinin hissedilmemene son yüzyılda mahrumiyet içinde yasi sebebiyle olmalıdır. Ve yine eğer Keşayan İslâm coğrafyası için modernizmin
pel “dini yeniden dirilişe” dair yorumlaasimilasyonunu reddederek ona meyrının dayanak noktasını henüz faal
dan okuyacak yerli bir potansiolmayan bir dini hareket üzeyel kuvvetin kendisidir. Orrinden değil de bir ilmi tahyantalist düşünürler İslâm’ı
lil olarak genelde din ve özelve Müslüman fikir adamlade İslâm ile temellendirseydi
rını İslâm dünyasının geri
belki daha muteber bir sonukalmasının yegâne sebebi
ca varabilirdi. Aslına bakılırolarak görürken, karşıt gösa, “İslâmî yeniden doğuş”
rüşteki aydınlar ise Müsfenomeni 60’lı yılların sonu
lümanların bugünkü zave 70’li yılların başından
yıflığı için karşılıklı iki olberi bilim insanları ve enteguyu gündeme getiriyorlar.
lektüellerin yakın ilgi alanıİlki İslâm’ın esasları ikincisi
na giriyordu. Fakat 70’den bu
ise tarihin talihsizliğini içeyana geçen yirmi yıl, (Kepel’in
riyor.
din ile politika arasında cidÇeviren:
di bir ilişki bağının oluştuğuDücane DEMİRTAŞ
nu iddia ettiği dönem) müslüGilles Kepel
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İmparatorluk Oyunları ya da
Siyonizmin Başımıza Ördüğü Çoraplar
İsimler değişir ama ana fikir değişmez, politikacılar değişir ama ana politika
değişmez. ABD için de temel devlet çıkarlarını oluşturan düşünceler değişmez.
ABD içinde çeşitli dönemlerde çeşitli başkanlar tarafından çeşitli doktrinler
geliştirilse de yüzyıldır ABD’nin küresel İmparatorluk olma düşüncesi değişmemiştir.
Trump eksenli yeni bölgesel düzen anlayışı da özünde aynı mantığın bir devamı.

Dilaver DEMİRAĞ
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oğrafyaların da şanslı ve şansız olanları
vardır bizim de bir biçimde dâhil edildiğimiz
Arap-İslâm coğrafyası
ya da uluslararası kullanımda ki adı ile ‘Ortadoğu’ denilen bölge
şansız coğrafyalardandır; daha doğrusu Avrupa sömürgeciliği nedeni
ile bu bölge talihsiz bir
coğrafyaya çevrilmiştir.
Ortadoğu olarak adlandırdıkları -ki bu da İngiltere için Hindistan’a giden yolda ortada olan bir bölge olduğu için bu
isimle anılıyor- bu bölge zengin petrol yatakları
nedeni ile sömürgeleştirildi ve bölgeye çeşitli devletler hâkim olmaya çalıştı. Sykes-Picot ve genel
de pek anılmasa da birincisi kadar önemli olan
kırmızı hat anlaşması ile bu coğrafya Batı egemenliğine geçirildi.
Şimdilerde ise sınırlar ve Sykes-Picot yeniden şekillendirilmekte. İşin ilginç tarafı bölgede
İsrail’le yağlı ballı olanlar da bu oyunda gönüllü asker olmaktalar. Birileri, birilerinin kulağına
şunu fısıldıyor: “Artık sen benim için en değerli olansın, ben seni seçtim, benim ortağım sensin.
Bu diyarlarda buraları benim vekilliğimle sen yönet.” Bizim buralarda buna ahmakça boyun eğenlere şunu derler “itin ahmağı baklavadan pay
umar- hadi artık adını telaffuz edelim, Suudi Ara-

bistan da sırtını ABD’ye
yayarak buraların efesinin kendisi olacağını sanıyor. Böylece kümesteki tilki olan İsrail’de büyük bir mutluluk ile iki
büyük düşman Hamas
ve Hizbullah’tan kurtulup Sina yarımadasında oluşturacağı Filistin devleti ile “Filistin sorunu”ndan kurtulmuş olacak. Ama
bu hesaptan pay uman
Arabistan’ın unuttuğu bunun kendisinin de sonu
olacağı. Yani seni seçtim Pikachu diyen büyük ağa
ABD aslında buraların çavuşu olarak İsrail’i bu
bölgenin hâkimi kılmak üzerine kurgu tesis etmiş
durumda. Bu süreçte atılan ilk adım ise Irak’ın işgali oldu.
“Washington, Irak’ı işgal etmekle yalnızca
ABD’nin petrol çıkarlarına daha elverişli bir rejim
kurmayı değil, aynı zamanda Irak’ı, Ortadoğu haritasını yeniden çizmek için müdahalelere zemin
oluşturacak bir sahne olarak kullanmayı umut
ediyordu. Irak’ta birçok ABD üssü kurulmuştur ve
ABD askerleri çıkarıldıktan sonra bile orada uzun
süre kalmak pekâlâ mümkündür. Bugün, dünyadaki en büyük ABD büyükelçiliği Bağdat’tadır”1
Petrol rekabeti ve bu eksende bölgedeki kaynakların denetimi yolu ile rakiplerin devre dışı bırakılması önemli bir gerekçe olsa da hakikat bun-
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dan ibaret değil. Irak İşgali Oded Yinon’nun meşum planı doğrultusunda bölgede İsrail için potansiyel tehdit olma ihtimali olan her devleti
kendi içlerinde parçalayarak bölgede meflûç ve
İsrail-ABD çıkarlarına hizmet verecek mikro devletçiklere bölme planlarının ya da ABD merkezli kargaşa siyasetinin ilk aşamasıydı. Sonraki adım
Libya, ardından Suriye oldu ve şimdi sıra İran ve
Türkiye’ye gelmiş durumda son aşama da ise iş bitirilecek devlet Suudi Arabistan olacak. Yani plan
tıkır tıkır işletilmeye başlandı. Şu an onların ifadesi ile Ortadoğu kazanı fokur fokur kaynıyor.

alt üst oluşa işaret etmesi bakımından önemlidir.
Bu konuya bu kadarla değinip ardından da plan
tıkır tıkır işlemeye devam ediyor deyip ABD’nin
kargaşa aşkının tam da bu alt üst oluşla ilişkisi var
diyerek ABD cephesindeki kontrollü kargaşa teorilerini ve “kan sınırı” ile çizilmiş yeni bölge olgusuna değinelim.
İsimler değişir ama ana fikir değişmez, politikacılar değişir ama ana politika değişmez. ABD
için de temel devlet çıkarlarını oluşturan düşünceler değişmez. ABD içinde çeşitli dönemlerde
çeşitli başkanlar tarafından çeşitli doktrinler geliştirilse de yüzyıldır ABD’nin küresel İmparatorluk
Kan ile Sınırları Çizilen
olma düşüncesi değişmemişYeni Ortadoğu
tir. Bu anlamda ben de dâhil
birçok kişi için küresel oligarşi
ABD’nin
“plan”ı,
salt
IŞİD’i
Üstat Teoman Duralı’nın
ile savaş halinde olduğu için
kontrol altına almakla,
kitabının adına atfen Anglo
olumlu bakılan Trump eksendenetlenebilir hale getirAmerikan Yahudi Medeniyeli yeni bölgesel düzen anlayışı
mekle sınırlı bir plan
ti için bu bölge adeta kalpgâh
da özünde aynı mantığın bir
konumunda. Görünüşte böldeğildir. Bölgenin başta
devamı.
genin coğrafi avantajları ile
Amerikan tekelleri olmak
‘Yeni Ortadoğu’ kavramını
enerji kaynaklarının merkeüzere bütün boyutlarıyla
ilk
kez Uluslararası dolaşıma
zi gibi görünse de bunun esas
uluslararası tekellere açılsokan kişi ABD Dışişleri Banedeni bu toprakların Yahuması; rakip devlet ve kuvkanı Condoleezza Rice oldu.
di İmparatorluğunun Nil’den
vetlerin etkisizleştirileRice, İsrail’in Lübnan’a saldırFırat’a kadar olan yayılma alarek tasfiye edilmesi ya da
dığı ve ağır bombardıman alnı olmasıdır. Bugün bölgedenetim altına alınması;
tında ezilen evlerin, binaların
de yaşanan kanlı boğuşmabölge
halklarının
mücadebeton blokları altından çocuk
nın da esas öznesi İsrail’den
lesinin
önlenmesi,
yolunve bebek cesetlerinin çıktığı,
başkası değil. Üzücü olan ise
dan
saptırılması,
ezilmesi;
fosfor bombası ile insanların
İsrail’in bütün bu oyundadiri diri yakıldığı sırada İsİsrail devletinin güvenliki yerini unutan bölge ülkelerail Başbakanının son derece
ğinin sağlanması GOP’un
ri İsrail ile ilişkilerini çok hoş
memnun bir yüz ifadesi ile
içeriğini ve hedeflerini
tutma çabasındalar ki Erdoğan
buna olan tavrını gösterdiği
bile Mavi Marmara şehitlerinin
belirlemektedir.
sırada şunu diyordu “bu yeni
kanları üzerinden İsrail ile her
Ortadoğu’nun Doğum Sancıtür pazarlığı yaparak bu ülkelarıdır”. Bu ilan, İngiltere, ABD
nin “müttefikleri” arasına girive İsrail’in Ortadoğu’daki “askeri yol haritasının”
verdi. Oysa ki kendisi için her tür melanet planbir teyidiydi. Yıllardır planlama aşamasında olan
larının arkasındaki asıl özne o doğalgazını pazarbu proje, Lübnan, Filistin ve Suriye’den Irak, Fars
lamak için anlaşıverdiği İsrail’den başkası değildi.
Körfezi, İran ve NATO’nun konuşlandığı AfgaBirleşmiş Milletler İş Konseyi’nde 1994 yılında
nistan sınırlarına kadar uzanan bir istikrarsızlık,
yapılan konuşmada aynen şu ifadeler kullanıldı.
kargaşa ve şiddet kuşağı yaratılmasına dayanıyor.
“Küresel bir değişimin eşiğindeyiz. BeklediğiYani İslâm coğrafyasında ve sıçrama noktası olamiz şey, tam zamanında gelecek bir bunalımdır.
rak Ortadoğu da Sykes-Picot ile oluşan sınırların
Uluslar “Yeni Dünya Düzeni”ni o zaman kabul
yine ABD’nin ihtiyaçlarına göre yeniden çizilmesi
edeceklerdir.” Bunun arkaplanındaki mantığı öranlamına gelir.
gütlenmeyi vb. olguları uzun uzadıya açıklamak
Buradaki esas niyet ABD’nin ilan ettiği yenimümkünse de bu küresel elitlerin yeni bir dünya
dünya düzeni adı altında bir ABD imparatorluğu
düzeni kurmak -ki kendilerinin yönettiği bir düninşa etmek denen şeyin önünde engel olarak duya olacak bu- için ihtiyaç duydukları kapsamlı bir
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ran iki ülkenin kuşatılmasıdır da. Rusya ve Çin.
Bu hedef için Ortadoğu Balkanlaştırılmalıdır. Yani
sürekli savaş halinde küçük küçük parçalara bölünmek ülkelerin ABD boyunduruğu altında adeta bir oyun hamuru gibi istenilen şeklin verileceği
bir kıvamda olması.
Projenin esası malum olduğu üzere Yinon Planı ile Kan Sınırları mantığı üzerine kuruludur. Bu
konuda en önemli isimlerden biri ABD derin devletinin esas adamı Kissinger tarafından kazandırılan Zbigniev Brzezinski’dir. Onun Büyük Satranç
Tahtası kitabı Avrasya Balkanları adı ile bir kestirim sunar. Brzezinski tıpkı diğerleri gibi açık ve
net konuşur:
“Avrupa’da, ‘Balkanlar’ kelimesi akıllara, etnik çatışmaları ve büyük güçlerin bölgesel rekabetlerini getiriyor. Avrasya da kendi ‘Balkanlarına’ sahiptir, ancak Avrasya Balkanları daha büyük, daha kalabalık ve dini ve etnik açılardan
daha heterojendir. Burası, küresel istikrarsızlığın
merkez bölgesine işaret eden geniş coğrafi dikdörtgen içinde yer alır (…) ve Güneydoğu Avrupa ile Orta Asya’nın bazı kısımları ile, Güney Asya
[Pakistan, Keşmir, Batı Hindistan] Fars Körfezi ve
Ortadoğu’nun parçalarını içerir.
Avrasya Balkanları, bu geniş dikdörtgenin
iç çekirdeğini teşkil eder (…) ve dış bölgeden,
önemli bir açıdan ayrılır: burada güç boşluğu vardır. Her ne kadar Fars Körfezi ve Ortadoğu’da yer
alan devletlerin çoğu istikrarsız olsa da, Amerikan
gücü, bu bölgenin [yani Ortadoğu’nun] en yüksek
hakemi konumundadır. Bu yüzden bu dış kısımdaki istikrarsız bölge, tek güç hegemonyası bölgesidir ve bu hegemonya tarafından yumuşatılmıştır. Avrasya Balkanları ise Güneydoğu Avrupa’nın
daha eski, daha bilinen Balkanlarını hatırlatmaktadır: buradaki siyasi topluluklar istikrarsız olduğu gibi, her biri bölgede bir diğerinin tahakkümüne karşı çıkan daha güçlü komşuların tecavüzlerini de davet etmektedirler. İşte, güç boşluğu ile
güç çekiminin bu bilindik kombinasyonu, ‘Avrasya Balkanları’ adlandırmasını yerinde bir adlandırma haline getirmektedir.
Bölgede güç boşluğu olduğu gibi aynı zamanda iç istikrarsızlığın da olması, durumu daha da
dengesiz hale getirmektedir.
Bu listeye eklenme potansiyeli bulunan iki
ülke ise, siyasi ve ekonomik açıdan çok daha sürdürülebilir olan, Avrasya Balkanları içinde bölgesel nüfuz için rekabet eden ve bu yüzden bölgedeki önemli jeo-stratejik oyuncular olan Türkiye ve

İran’dır. Her iki ülke de aynı zamanda iç etnik çatışmalara açıktır. İçlerinden birinin veya her ikisinin istikrarsızlaşması halinde bölgenin iç sorunları yönetilemez hale gelecek, Rusya’nın bölgesel tahakkümünü yeniden kurma çabaları bile faydasız
hale gelecektir.”2
Burada hemen Ralph Peteri hatırlayalım.
Onun “Kan Sınırları: Daha İyi Bir Ortadoğu Nasıl
Gözükürdü?” ismini taşıyan ünlü makalesine bir
göz atalım. Çünkü esasın aynı olduğunu ve tüm
bu projelerin tabanının da Oded Yinon tarafından
kurgulanan senaryo bölgeyi etkisiz ve kendi iç sorunları ile boğuşan, İsrail ve ABD için herhangi
bir sorun çıkartmayacak küçük devletçiklere bölme- olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
“ Ancak burada yeniden tasavvur edilen sınırların düzeltemediği tüm haksızlıklara rağmen, bu
derece büyük hudut revizyonları olmadan, daha
barış içinde bir Ortadoğu’yu asla göremeyiz. Sınırlar ile oynanmasına şiddetle karşı çıkan kişiler
bile, mükemmel olmasa dahi, İstanbul Boğazı ve
İndus ırmağı arasındaki ulusal sınırların daha adil
bir şekilde değiştirilmesine yönelik bir çalışma ile
iştigal etmekten fayda göreceklerdir. (…) Düzeltilene kadar nefret ve şiddet üretmeye devam edecek insan yapısı muazzam deformasyonlarla karşı
karşıyayız. “Düşünülemez” olanı düşünmeyi reddeden ve sınırların değişmemesi gerektiğini söyleyenlerin yüzyıllar boyunca sınırların sürekli değiştiğini hatırlamalarında fayda vardır. Sınırlar hiç
bir zaman statik olmadılar ve Kongo’dan, Kosova ve Kafkaslara kadar olan sınırlar günümüzde
dahi hâlâ değişiyorlar. (…) Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon ortakları Bağdat’ın düşmesinden sonra bu haksızlığı düzeltmek için ellerine geçen muhteşem fırsatı görememişlerdir.
Uyumsuz parçaların birbirlerine Frankenstein
canavarını andıran şekillerde dikilmesinden oluşan bir devlet olan Irak, o anda üç küçük devlete
bölünmeliydi. Korkaklık ve vizyon eksikliğinden
bunu başaramadık ve Iraklı Kürtleri yeni Irak hükümetini desteklemeleri konusunda zorladık ki
bunu iyi niyetimize karşılık olarak isteyerek yapıyorlar. Ancak özgür bir halk oylaması gerçekleştirilecek olsaydı, hiç şüpheniz olmasın ki Irak Kürtlerinin neredeyse %100’ü bağımsız olmak için oy
verirlerdi.”3
Bugün tam da Peter’sin ortaya koyduğu gibi
kan sınırları oluşuyor. Bölge bir kan çanağına döndü bu ise kaçınılmaz bir bedel onlara göre çünkü
oluşacak hayır için bu şerre muhtacız. Şüphesiz
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Ralph Peter yalnız değildir bu konuda bölgede sınırların değişmesi konusunda adeta bir uzlaşma
oluşmuş durumda. Bunun için kullanılan enstrümanlar ise mezhep ve etnisite, bölge mezhep ve
etnisite içinde karmaşık kan sınırlarına çekilmekte. Hal böyle olunca da bölgedeki Müslüman ahalinin payına çatışma. Göç, ölümler, huzursuzluk
ve korku içinde yaşamak düşüyor. Oluşan durum
öylesi zavallı bir ruh hali yaratmış haldeki. Herkes katillerden medet umuyor, bölgede tek kurtarıcı olarak adeta ABD ve onun şerli batılı ortakları
görülüyor. Bizi Yugoslavyalılaştıranlar bizim için
tek kurtarıcı olarak görülüyor. Ahali için güvenliğin öne çıkması anlaşılabilir ama bölgedeki dikta
rejimleri öylesi bir zelil içindeler ki Trump’u neredeyse bir halife ilan etmedikleri kaldı. Bu toplantıya Türkiye’nin lider düzeyinde değil Bakan düzeyinde bile katılımı ise bizim adımıza ne hale düştük dedirtecek bir durum.

Kaosun Düzensiz Düzeni ve
Arap Devrimlerinin Domino Etkisi
ABD’li bir stratejist olan Steve Mann tarafından ortaya atılan ‘kontrollü kaos teorisi’ ise bölgede yaşanan vekâlet savaşlarını anlamamıza yol
açacak mahiyette. Kontrollü kaos değişkenlerin
önceden hesaplanabileceğini ve bu değişkenlere
bağlı olarak da bazı sonuçların idare edilebilir şekilde ortaya çıkacağı düşüncesine dayanır. Steven
Mann temel olarak şu önermelerde bulunur:
“Biz eğer hayali bir hedef olarak istikrarı takip
etmezsek ve Kaosu bir fırsat olarak görürsek yeniden düzenleme konusunda çok şey öğrenebiliriz.
Uluslararası ortam, kaotik bir sistemin mükemmel bir örneğidir; “Kendi kendini düzenleyen kritiklik”, yararlı bir analitik araçtır. Dünya kaotik olmaya mahkûmdur, çünkü siyasetteki birçok insan
aktörü farklı hedef ve değerleri taşır. Siyasi açıdan
kritik sistemdeki her oyuncu, çatışma enerjisi yaratır... Statükoda bir değişiklik yaratarak kritik bir
durum yaratmaya katılır... Ve herhangi bir hareket
tarzı olayların durumunu kaçınılmaz bir felaket
yaratan yeniden yapılanmaya getirir. Bazı koşullar göz önüne alındığında sistem kaçınılmaz kaos
ve dönüşüme girecek. Felaketlerin yaşandığı dönemlerde sakin durumlar sadece arasıra olacaktır.
İletişim ve küresel hareketlilik yetenekleri büyüyen ABD avantaj sağlayacak, (ideolojik bir enfeksiyon anlamında) kendini kopyalayan virüs olacak ve kaotiklik genişleyecektir. Bu nedenle bizim
ulusal güvenliğimiz korunacaktır.. Bu uzun vadeli

bir dünya düzeni kurmak için tek yoldur.”4
Mann’ın düşüncelerinden çıkan temel fikir,
sistemi “siyasi kritiklik” haline getirmektir. Ardından, belirli koşullar göz önüne alındığında, sistem kaçınılmaz olarak kaos ve “dönüşüm” e girer.
Mann ayrıca şunları yazıyor: “İletişimde ABD’nin
avantajını ve küresel hareket kabiliyetlerini artırırsanız, virüs (ideolojik bir enfeksiyon anlamında) kendiliğinden çoğalacak ve kaotik bir biçimde genişleyecektir.
Mann kontrollü olarak yaratılan tehlikeli durumların dünyada görece sakin kalan tek ada olarak ABD’nin ulusal güvenliğini sağlaması için en
iyi yol olduğu düşüncesindedir. Onun düşüncesine göre geleneksel kültürler ve uygarlıklar tarafından başarılı bir biçimde mevcut ulus devletlerin
dağılması önemlidir. Bu teori bölgede ABD tarafından ayarlanan ve gerekli zemin sağlanarak isyana teşvik edilen Arap isyanları/devrimleri ile sağlanıverdi. Böylece domino taşları gibi ülkeler bir
bir düşmeye ve halklar birbirinin boğazına sarıldı, Peters’in hemen üçe bölünmeliydi dediği Iraktan yayılan kaos Libya’yı ve ardından Suriyeci de
sararak kanlı bir kaos ile ulus devletlerin dağılması sağlandı. ABD’nin pembe devrim modeli ya da
Umman’da da çokça dillendirilen kadife devrimleri Arap halklarının haklı isyanlarının bir sonucu
olan Tunus ve Mısır başkaldırılarını birer çalınan
devrime dönüştürdü.
2013 yılında Ford Okulu’nda konuşan, eski
ABD dışişleri bakanı ve CFR üyesi Henry Kissinger, bölgeyi Avrupa’daki “Otuz Yıl Savaşı” ile mukayese etmeye ilave olarak, Suriye’nin balkanlaşarak “şu veya bu düzeyde özerk bölgelere” ayrıldığını görme arzusunu da ortaya çıkarıyordu:
“Üç muhtemel sonuç var. Esad’ın zaferi, Sünni zaferi yahut çeşitli milliyetlerin, bir arada fakat birbirlerine baskı yapamayacak şekilde şu
veya bu düzeyde özerk bölgelerde yaşamayı kabul edecekleri bir sonuç. Benim görmek istediğim sonuç budur. Fakat popüler görüş bu değil-
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dir… Ben de Esad’ın gitmesi gerektiğini düşünüyorum, ama temel meselenin bu olmadığını düşünüyorum. Temel mesele şudur: bu durum, çeşitli
Hristiyan grupların birbirlerini öldürüp en sonunda, birlikte ama ayrı birimler içinde yaşamaları gerektiğine karar verdikleri, Otuz Yıl Savaşı sonrası
Avrupa’sına benziyor.”5
Özetlersek Amerikan emperyalizminin yeniden yapılandırma planı -ABD’nin “Avrasya stratejisi” ile iç içe geçmiş olan- “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi” (GOP-yeni Ortadoğu, Yaratıcı yıkım
vb. birçok projeksiyonu içerecek biçimde esas
olarak Yinon Planı) ile bağlıdır. Bir diğer ifadeyle, ABD’nin “plan”ı, salt IŞİD’i kontrol altına almakla, denetlenebilir hale getirmekle sınırlı bir
plan değildir. Bölgenin başta Amerikan tekelleri
olmak üzere bütün boyutlarıyla uluslararası tekellere açılması; rakip devlet ve kuvvetlerin etkisizleştirilerek tasfiye edilmesi ya da denetim altına
alınması; bölge halklarının mücadelesinin önlenmesi, yolundan saptırılması, ezilmesi; İsrail devletinin güvenliğinin sağlanması GOP’un içeriğini ve
hedeflerini belirlemektedir. İç çelişki ve çatışmalarına karşın ABD’nin Batılı emperyalist bağlaşıklarıyla, İsrail Siyonizm’iyle, işbirlikçi Arap rejimleriyle birlikte atacağı adımlar, bu çerçeve üzerinde
yükselmektedir ve yükselecektir. ABD’nin “uluslararası koalisyona önderlik” misyonu da burada
somutlaşmaktadır.

Bir Kaos Aracı Olarak IŞİD
IŞİD bizim ülkemizde önceleri ümmetin asi
çocukları, aykırı çocukları olarak görülen IŞİD
zaman içinde aslında başkalarına hizmet eden ve
İslâm ümmetinin aleyhine faaliyet içinde olan bir
örgüt olarak algılanmaya başladı. Bu konuda Kıyamet Çanı kitabımda epeyi veri bulabilirsiniz.
Ancak o kitapta eksik kalan şeyler bu bölümün
konusu. O kitapta elde yeterli veri olmadığından
IŞİD ile İsrail ve ABD arasındaki bağa değinememiştim. Ama artık bu konuda bir hayli veri mevcut.
“El-Kaide gibi, İslâm Devleti de (IŞİD)
Ortadoğu’yu bölmek ve fethetmek, İran’ın bölgedeki artan etkisine karşı ABD tarafından tasarlanmış bir terör aracıdır. Amerika Birleşik
Devletleri’nin uzun ve ihtiraslı bir geçmişi vardır… CIA, Soğuk Savaş döneminde aşırı İslâm ile
ittifak içinde oldu.”6
Bu grupları Sovyetler Birliği’ne ve Ortadoğu’da
kendisi ile sadık bir ilişki içinde olmayan bağım-

sızlık yanlısı milliyetçi rejimlere karşı istikrarsızlık
yaratmak, rejim değişikliğini sağlamak için kullandı. IŞİD’de bu kapsam da oluşturulan bir örgüt, mevcudiyeti ABD ve diğer emperyalist güçlerin bölgeye yönelik operasyonlarında gerekçe olması.
Örgütün nasıl ABD’nin gözleri önünde büyüdüğüne dair birçok veri var. En önemlisi Demokrat Parti’nin kendi düşünce kuruluşu olan Bi Partizan Center tarafından yayınlanan bir rapor. Rapor da IŞİD’in Körfez monarşilerince finanse edildiği tek tek, ülke ülke, kişi kişi hatta eski Suudi
Kralı da dâhil anlatılıyor. En son Hillary Clinton
el-Kaide’ye destek verdiklerini açıkça ifşaa etti:
“Burada hatırlayalım... Bugün savaştığımız insanları yirmi yıl önce finanse ediyorduk. Şimdi bu mücahidlere yardım tezine gidelim. Onları
biz Sovyetler Birliği’ni gidip yensinler diye, Suudi
Arabistan’ın kendi İslâmî markası olan Vahabiliği
diğer ülkelere de ithal etmesine izin verdik. Rusya
ve Suriye’ye karşı savaşması için onları, el-Kaide
“ılılımlılar” seçeneğini kullanarak ABD Suriye’de
tam de bunu yapıyor. Afganistan’da plan laik devleti yok etmek oldu ve bir vekil ABD İslâm Devleti
kurmak. Aynı amaç Suriye’de de geçerlidir”7
Bir şey bundan daha çık bir dille anlatılmaz.
Hillary Clinton’un bu ifşaatları sadece birinci dereceden belge olarak değer taşımaz. Bu ifade onun Suriye savaşının mimarı olarak ABD’nin
Suriye’deki laik rejimi yıkarak kendilerine bağlı
bir İslâm devleti kurmayı da hedeflediğini açık bir
dille ortaya koymuş olmakta. Böylece Suriye’de elKaide derken de IŞİD ve Nusra’yı ABD’nin desteklediğini de açıkça söylemekte.
Ancak burada Hillary Clinton açıkça ‘bu örgütleri biz yarattık’ demiyor, sadece ‘bunları destekliyoruz’ diyor. Bunu söylemek ise Gladyo B üzerine
çalışmaları ile tanınan, eski bir FBI çalışanı olan
ve CIA’nın kontr-terör faaliyetleri, konusunda en
derin sırlarına vakıf olan Sibel Edmonds’a kalıyor. O önce Gladyo-B denilen para-militer grupların organize edilmesi olgusuna değindikten sonra IŞİD’in nasıl ABD tarafından organize edildiğini anlatıyor.
“2011 yılında, Suriye manşetlere taşınmadan
aylar önce -Suriye’yle ilgili her şey New York Times, Washington Post ve CNN’de yer almazkenABD ordusundaki ve Türkiye’deki kaynakların temelinde, Türkiye’nin güneyinde, Suriye sınırına çok yakın olan bir NATO üssünde özel CIA/
NATO birimlerinin Kuzey Suriye’den insanları is-
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tihdam edip buradaki, Türkiye’nin güneyindeki
ABD hava üssünün parçası olan kamplara getirdiğine dair bir haber yazdık. Bu insanlara eğitim -askeri eğitim- veriyor, onları silahlandırıyor ve sadece Esad’a karşı değil, aynı zamanda pek çok köyde ve bölgede halka karşı terör eylemleri düzenlemek üzere Suriye’ye yönlendiriyorlardı. (…) Şimdi kısaca İD’ye dönüşen IŞİD’in eğitilmesi ve ortaya çıkması süreci böyle başladı. Bu tamamen bir
tasarımın ürünüydü: bu örgüt yaratıldı ve sözde
IŞİD adını taşıyan örgütün üyeleri titizlikle seçildi, Türkiye’deki ABD-NATO üssüne getirildi ve
Suriye’ye götürüldü, onlara yapmaları söylenen
şey de buydu. Eski marka olan el-Kaide’nin yerini
alacak yeni bir marka yarattılar.
Pek çok şov programında bile terör, terörist,
Ortadoğulu-İslâmî terör gibi kelimeler duyuyorsunuz. Bu, 1950’lere kadar giden bir kelime, fakat 11 Eylül’den bu yana kamuoyuna satılan büyük bir marka ve sonuç olarak askeri-endüstriyel
komplekse, istihbarat yapısına, onların yüklenicilerine ve alt yüklenicilerine trilyonlarca dolar
harcanmasını meşru kılıyor… Trilyonlarca dolarlık bir ekonomi yaratıldı ve amaç bölgesel jeostratejik hâkimiyet, zira açıkça çıkıp “biz Suriye’yi
ele geçireceğiz ve üçe böleceğiz” diyemezler. Bugün ABD’de varolan kayıtsızlıkla bile bunu satmak çok zor olacaktır, imkânsız değilse de çok
zor olacaktır. Fakat sentetik olarak bu tür olaylar
ve terörist gruplar yaratırsanız, bunu gösterip “bu
insanların ellerinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar var, içlerinden bazıları da mavi gözlü,
belli etmeden ABD’ye gelip Iowa’daki okulu havaya uçurabilirler” derseniz bu kamuoyunda büyük ilgi görür ve insanlar, insansız uçakların oraya gidip bombalamasına ve ülkeleri ele geçirmesine rıza gösterirler.”8
Edmonds IŞİD’in neden icat edildiğini tüm
çıplaklığı ile üstelik bu konularda birinci elden
bilgi sahibi olan biri olarak net olarak ifade ediyor. Yani IŞİD bölgeye yerleşen ABD’nin ve bölgenin parçalanmasını isteyen İsrail’in çıkarlarına
hizmet ederek bugünkü “kan sınırları”nın oluşmasını sağlıyorlar

Bilderberg, ABD Derin Devleti ve
Trump’un Şok Doktrini
Trump’da bu planlardan uzak değil. Bu planların çıkış noktasının ise Bilderberg olduğunu söylemeye gerek yok, yani Yahudi bankerlerin örgütlediği bir küresel düşünce kuruluşu gibi çalı-

şan ama onlardan farklı olarak sahip olduğu güçle önemli bir operasyonel güce kavuşan bir örgüt.
Trump başlangıçta bu kesimin has adayı olan Hillary Clinton’a ve globalist çetenin göz bebeği projelere itirazları ile Wall Street çetesine başkaldıran
ve ABD’yi bu kenelerden kurtarmak isteyen bir
ulus devletçi olarak göründü. Ve bende dâhil herkes bundan dolayı onun iyi bir seçenek olabileceğine inandık ancak Trump bu güçlerle tek başına
savaşamayacağını anladığı zaman onlarla işbirliğine gitti. Ve ABD derin devleti ile uzlaştı, zaten bir
milliyetçi olarak askeri endüstriyel komplekse çok
önem veren birisi idi ve bu onun güçlü Amerika
tahayyülü ile örtüşmekteydi. Bütün bunların yanında Trump ABD’de şu ana kadar göreve gelen en
İsrail aşığı ve ateşli bir Siyonist başkandı. Bu doğal
olarak onun bölgede İsrail çıkarlarına uygun bir
siyaset gütmesi anlamına gelecekti. Zaten göreve
gelmeden İran’a karşı ciddi bir mücadele içinde
olacağını ilan eden Trump bu yıl düzenlenen AIPAC toplantısında da İsrail’e her tür desteği vereceğini bir kez daha ilan etti. Ve bu eksende yaptığı ilk işte bölgeyi İsrail ve Suudi Arabistan ikilisine
ihale edecek Riyad toplantısı ile Arap NATO’su ya
da Siyonist sevdalısı Suudi Arabistan’ın kendi verdiği isimle İslâm Ordusunun kuruluşunun siyasi organizasyonunu yapmak oldu. Noami Klein’in
ifadesi ile Trump’un toksik yani zehirli listesi içinde en öncelikli iş bölgede İran ve bağlaşıklarının
belini kırmak ve bölgenin parçalanması sürecini
hızlandırmak.
Trump’un yine Klein’e referansla şok doktrini ya da şok terapisi eksenli dış politikasının bölgeye yönelik ayaklarına dair en önemli şey Clinton ve Obama döneminde inşa edilen bölgenin en
örgütlü dini STK’sı konumunda da olan Müslüman Kardeşler eli ile uluslararası sisteme entegre edilmesine dayalı siyasette derin bir dönüşüm.
Trump Siyonist politika ekseni doğrultusunda bunun yerine Suud İsrail yakınlaşması ile Müslüman
Kardeşler’i tamamiyle yeraltına iterek, onu silahlı
mücadele zeminine çekerek yok etmek ve bölgede
Siyonist-Vahhabi eksenli bir aşırıcılıkla bölgeyi denetim altına almak isteniyor. Bölgede ABD-İsrailSuudi Arabistan üçlüsü için herhangi bir potansiyel risk teşkil eden kim varsa onu ortadan kaldırmak. Bunun için de bahanelere gerek var. IŞİD
ve onun yerini alması için önü açılan Fethül Şam
ya da eski adıyla el-Nusra değerli adaylar ama bu
adaylar arasına Müslüman Kardeşler ve İran tarafından desteklenen milis güçleri de dâhil ediliyor.
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“Trump ve kendisine bağlı derin devlet kanadı, kendi başına İran’la karşı karşıya gelebilecek
ve Washington’u Ortadoğu’da daimi olarak bulunmaktan azat edecek bir Arap NATO’su kurmayı
amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu stratejide
iki kilit faktöre odaklanmış durumda: Suudi petrolünün ABD dolarıyla satılması ve askeri-endüstriyel
bloğun memnun halde tutulması için ABD müttefiklerine silah satılması. Bu amaçlar, yakın zamanda
Trump’ın ziyaretiyle birlikte emirliklerde olan şeyle
kesişiyor. ABD ve Suudi Arabistan, 350 milyar doların üzerinde değer taşıyan anlaşmalara imza attı.
Suudi Arabistan, bir Arap NATO’sunun kurulmasına güçlü bir destek veriyor. Böyle bir kuruluş resmi olarak Tahran’ın rolünü bütün bölge için en büyük tehdit kabul edecektir. Dahası, Arap NATO’su
projesi, Tahran’dan nefret ettiği için İsrail’in de hoşuna gidecektir.
ABD derin devleti için yahut en azından bir kısmı için en acil strateji, Amerikan güçlerinin varlığının ve odak noktasının Ortadoğu ve Avrupa’dan
Asya’ya taşınması ve bu şekilde gelecekteki en büyük zorlukla, yani Çin’in Asya bölgesine hâkim
olma niyetiyle mücadele edilmesidir.
Neo-liberal/insan hakları kliği Obama ve
Clinton’a çok yakın ve dolaylı yoldan Müslüman
Kardeşleri ve Katar’ı destekliyor. Neocon’lar ise tarihsel olarak Suudi Arabistan ve İsrail’e daha yakın. Bu ülkelerin her ikisi de, bölgesel kontrolü Riyad ve Tel Aviv’e bırakmak suretiyle ABD’yi
dikkatini Asya’ya yöneltecek şekilde serbest bırakacak olan bir Arap NATO’su sayesinde ABD’nin
Ortadoğu’daki rolünü daha az merkezi hale getirmek için Trump’ı destekliyor gibi görünüyor. ”9
Trump’ın büyük bir bölgesel savaşın pimini çekerek bölgede daha çok kan dökme ve daha da fazla parçalanma imkânı açarak bölgedeki denklemi
daha da karmaşık kılmak istediği açık. Ki bunlar
Bilderberg ve ABD derin devleti olarak Dış İlişkiler
Konseyi (CFR) planları ve esas özne de İsrail elbette yani dünyayı huzursuz kılan Siyonist ideoloji ve

sömürgeci faşist devlet bölgedeki bütün sorunların
esas kaynağı. Bu da aslında asli savaşın İslâm’a dönük olduğunun bir göstergesi. Trump ve Siyonist
Hıristiyan ideoloji, Neocon’lar, küreselci şebeke vb.
birçok öznenin ortak meselesi olan bu olgu ve bu
kapsamda küresel din meselesi bu yazının uzamasına neden olacağından buna değinmekle yetiniyorum. İşin bizi ilgilendiren noktası ise şu Müslüman
Kardeşler’in Türkiye versiyonu gibi görülen Erdoğan ve AKP tüm bu olaylarda dolaylı hedef. Çünkü
Yinon planında parçalanacak ülkeler listesinde Türkiye de var ve İsrail Türkiye’nin istemediği Kürdistan projesinin en büyük destekçilerinden. Bu arada Arap NATO’su ya da İslâm Ordusu meselesi de
yine bir İsrail projesi. Ki Katar krizinin de fikri arka
planında dolaylı olarak İsrail’in olduğuna dair pek
çok işaret var.10
İsrail projesi olan Sünni-Şii savaşı ile ilgili Şin
Bet eski şefi Amy Ayalon CNN’de katıldığı programda açık ve net biçimde İsrail’in tek başına İran’ı
yenemeyeceğini adeta itiraf ederek,
“Nükleer ve askeri bir güce sahip, batıya yaklaşmış bir İran bölgede lider ülke konumuna gelebilir. Nükleer ve askeri açıdan güçlü bir İran karşısında İsrail olarak ayakta kalamayız” diyen eski
MOSSAD başkanı Ayalon, çözüm olarak, ‘’Sünnileri İran’ın üzerine salacak politikalar üretmeliyiz’’ tespitinde bulunuyor. Ami Ayalon, ‘İran ile ilgili durumun Gazze meselesinden daha önemli olduğu algısı oluşturulmalıdır’’ tespitinde bulunuyor. Ayalon “fazla zamanımız yok” diyerek uygulanması gereken politikaları şöyle özetliyor: “Eğer
biz Amerika’nın ya da bölgede başka ülkelerin desteğini almadan İran’a karşı koyarsak sadece basit
bir tepkiyle karşılaşmaz, çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırız. Ancak belli ülkeleri Sünni koalisyon gibi bir güç birliği kurmaya yönlendirir ve böyle bir koalisyonun parçası olabilirsek,
bu durum ABD’nin de dikkatini çeker ve uluslararası tepkileri de bertaraf ederiz. Temel problemin
bölgede lider bir ülke olabilecek Şii İran’ın olduğunu kabul ettirebilirsek o zaman istediğimizi yaptırabiliriz. Böyle bir koalisyon için en uygun ülkeler
Sünni yapıya sahip Türkiye, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan’dır.”11
Ayalon ‘İsrail Sonrası Dünya’ başlığı ile New
York Times’ta çıkan makalesinde de Amerika’yı bu
konuda önderlik yapmaya çağırıyordu:
“Sünni devletlerin pragmatik bir koalisyonu İran, hem nükleer anlaşmayı ihlal ettiğinde
hem de bölgede terör ve istikrarsızlığı kışkırttığın-
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da Hizbullah’a ve diğer vekillere verdiği desteğin, İran’a yönelik uluslararası meydan okumanın
önemli bir parçasıdır. Birleşik Devletler böyle bir
koalisyon kurmalı ve İsrail buna ait olmalıdır, İsrail Filistin meselesinde ilerleme göstermelidir.”12
Tüm bunlar açık ve net bir biçimde bölgedeki karmaşada asıl beynin İsrail olduğunu ortaya
koymakta ve Türkiye’nin de başına birçok çorap
örülmesi için hem İsrail hem Suudi Arabistan tarafından ne tür kumpaslara ikna edildiğini gösteriyor. Allahtan Türkiye ile Trump arasında ilişkilerin çok soğuk bir biçim alması ve Katar krizinin başlaması ile birlikte bu çoraplar akim kaldı
ve Türkiye İran’la bir savaşın öznelerinden birisi olmaktan kurtuldu. Elbette Rusya ile yaşanan
yakınlaşmanın da bunda olumlu bir rol oynadığı ortada. Ama bunun bedeli İsrail-Suud-ABD üçlüsünün PKK-PYD kartını açması oldu. Bu konu
Türkiye’nin zayıf karnı haline geldikçe -ki PKK
ile Türkiye arasındaki barış da tam da bu nedenle baltalandı- birileri Türkiye’yi çökertecek ve parçalayacak bir Kürt-Türk savaşının içine sokacaktır. Önümüzdeki en büyük risk bu. Nitekim ABD,
Suud ve İsrail tarafından sırtı okşanan PYD’nin
Mareye yönelik topçu atışı bir çatışmanın fitilini
ateşleyecek cinsten.
Bu konuda Türkiye’nin yapacağı tek akıllı iş,
hendek siyaseti nedeni ile bölge halkında PKK’ya
dönük oluşan soğukluğu fırsata çevirip Kürt halkını kazanacak büyük bir demokrasi atılımı başlatmak olmalıdır. Elbette PKK’nın fesatlarına karşı maksimum teyakkuz içinde olarak ve Suriye ile
Türkiye arasında bağları maksimum derecede kesecek bir sınır güvenliğini de ihmal etmeden ki
Erdoğan bunu yapabilecek bir lider ve yapmaması için de hiçbir neden yok.
OHAL baskısının son bulacağı büyük bir demokrasi bayramı ile Türkiye kendi iç bütünlüğünü yakalayabilir, ama şu ana dek süregelen sert siyaset sürer ve MHP ile ittifak uğruna Kürtleri kazanmayan siyaset devam ederse parçalanma ve
kanlı bir iç çatışma korkarım ki kaçınılmaz olacak
ki Siyonistlerin de şu anda buna oynadığı açık.
Dilerim narsizmin hatalı düşüncesi yerini aklıselime bırakır ve bu topraklar Siyonizm ve emperyalizmin oyunlarını bozar. Türkiye’nin bu yolda yapacağı en doğru şey İran karşıtı söylemleri -Pers
yayılmacılığı gibi- bırakıp direniş cephesinin bir
parçası olmak ve Rusya ile, Çin ile askeri işbirliğini de içeren işbirliğine devam etmek olacaktır. Kanaatimce şu ana kadar devam eden mezhepçilik

karşıtı söylemin güçlendirilmesi ve pratiğe dönüşmesi de bir başka şart. Kısacası bölgenin iki büyük devleti el ele verir -ki bu mezhepçilik fitnesini de boşa çıkarır- ise emperyalizm ve Siyonizm
bu bölgeden silinip gider. Aksi olur da şu ana kadar olduğu gibi Suud denen müslümancı İsrail’in
yanında saf tutulursa bu toprakların başı beladan
kurtulmayacaktır.
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Güneyli Çocuk Şair
Sezai Karakoç
“Monna Roza” da kanaatimizce farklı bir manifesto sayılabilir.
Birçoğunun torpille, yahut kolejlerde okumuşluğun avantajıyla
girdiği Mülkiye’de Sezai Karakoç, taşralı ve parasız yatılı bir yoksul
çocuğudur. Güneyli bir hançeresi vardır. K harfine fazla basarak
söyler kelimelerini. Kılık kıyafet derseniz, elbet öteki arkadaşları
arasında yoksulların hizasına yazılabilecek bir görüntüsü vardır.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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aha dört yaşındayken okumayı öğrenmiş bulunan Sezai
Karakoç, erken başladığı ve başarıyla bitirdiği ilkokuldan sonraki bütün resmi eğitim hayatını, Mülkiye dâhil parasız yatılı
olarak sürdürmüştür. Şiirsel eski
adı Leyl-i Meccani biçiminde konulmuş bu eğitim modeli, sınavla öğrenci almaktaydı. Besbelli
çalışkan bir öğrenciydi ki Sezai
Karakoç, ortaokul, lise ve Üniversite hayatını böyle tamamlamıştır.
Küçük bir ticaretle uğraşan,
sermaye kıtlığı nedeniyle sıklıkla zorluklar yaşayan babası Yasin
Efendi, dönemin şartlarında, oğlunu okutabilecek bir mali güce
sahip değildi. Hatta öyle ki başlangıçta üniversite hayatını felsefe
bölümünde sürdürmeyi düşünmesine rağmen, Mülkiyeyi seçmesinde, tez elden görev alıp ailesine yardım etme arzusu vardır.
Benzer bir hadiseyi Mehmet
Akif de yaşamıştır. Akif 14 yaşında, tam yüksekokulunu seçme dönemine vardığında, babası
Temiz Tahir Efendi vefat etmiştir. Annesi, onun din tahsili yapmasını istemişti. Ancak babası,

din tahsilini oğluna kendisinin
verebileceğini düşündüğünden,
onun siyaset okuması arzusundaydı. Nitekim Akif, bu sebeple dönemin Mülkiye Mektebine
kayıt yaptıracağı sırada, babası
vefat etmiştir. Babasından geriye annesi ve kız kardeşi kalmıştır. Onların geçimlerini düşünmek, genç Akif’in omuzlarına
binmişti. Akif Mülkiye mezunlarının devlette hemen görev alamayacağını gördüğünden, devletin, okulu bitiren herkese çarçabuk görev verdiği, Halkalı Ziraat Mektebi’nin Baytar bölümüne bu nedenle kayıt yaptırmıştır.
Mehmet Akif Mülkiye isterken Veteriner, Sezai Karakoç Felsefe isterken Mülkiye okumak
durumunda/ zorunda kalmıştır.
Her iki şairi buluşturan yalnızca bu benzerlik değildir elbette.
Her seferinde Türkiye’nin siyasal
sosyal şartları, ülkenin yazar, şair
ve aydınlarını işte böylesine savurup durmaktaydı.
Nitekim Sezai Karakoç kendi
kuşağını Mehmet Akif ile karşılaştırırken bu benzerliğe değinerek şöyle söylemekteydi: “Akif,
biten bir dönemin son savaşçıUmran • Ağustos 2017

sıydı, bizler de başlayan bir dönemin ilk savaşçılarıyız.”
Elbette en olgun döneminde yaptığı bu değerlendirme ve
yaklaşımı, geriye doğru giderek,
onun tarih sahnesine bir şair
kimliğiyle çıkmaya başladığı en
erken yaşlarından itibaren, bütün şiir serüveni boyunca izlemek mümkündür.
Doğulu ve Batılı en ciddi ve
klasik edebi metinlerle çok erken dönemlerinde tanışmış olması yanında, çocuk yaşlarından beri aksatmaksızın kılmayı
sürdürdüğü namazın, kendisine
sağladığı bilinç, okuma ve düşünmelerini, bu istikamette yorumlara ve söyleyişlere ulaştırmıştır. Kısacası daha ilk ürünleriyle kendisine seçtiği bir hayat
rolü ve modeli belirlenmiştir, denilebilir. Mehmet Akif ile kendi
kuşağını karşılaştırırken dile getirmek istediği savaşçılık, taraf
seçimi başka nasıl açıklanabilir?

Yazı Hayatının Başlangıç Yılları
Ortaokulu bitirip lise hayatına başladığında artık Necip
Fazıl’dan, onun davası olan Büyük Doğu’dan haberlidir. Hat-
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ta davanın genç bir gönüldaşı olarak Büyük Doğu Azası kartı hamilidir. Nitekim Sezai
Karakoç’un Mehmet Leventoğlu
müstearıyla yayımladığı “Sabır”
adlı ilk şiiri, Büyük Doğu mecmuasında 1950 yılında, kendisi daha 17 yaşında iken çıkmıştır. Her ne kadar bu şiirini kitaplarına koymamış olsa da, Büyük
Doğu idealinden yana tavır aldığının göstergesi saymaya engel
değildir. M. Sezai Karakoç adını
kullanarak yine aynı tarihte Hisar mecmuasında “Rüzgâr” şiiri
yayımlanır.
Büyük Doğu mecmuası
edebi görüntüsünden çok siyasi yanıyla dikkat çekmekteydi. Dönemin milliyetçi
muhafazakâr çevreleri arasında, edebi ağırlığı öne çıkan
dergisi ise Hisar idi. Bu bakımdan Sezai Karakoç’un ilk
ürünlerini yayımlamak için
uygun gördüğü dergiler, onun
erken zamanlardaki seçiminin
belgesi sayılabilir.
“Sabır” şiiri zayıftır. Ama
“Rüzgâr” şiirinin bir kıtası
hayli etkileyicidir; şiir serüveninin hece ölçüsünü kullanarak başladığına da iyi bir örnek sayılabilir:
“Uçurtmamı rüzgâr yırttı
dostlarım
Gelin duvağından kopan bir
rüzgâr…
Bu rüzgâr yüzünden bulutlar yarım
Bu rüzgâr yüzünden bana
olanlar…”
Tarafını, dünya görüşünü,
ahlak anlayışını seçmiş olmasına rağmen şair, elbette etten kemikten, duygu ve düşüncelerden mürekkep birisidir. Acıları, sevinçleri, sevdaları olacaktır
ve bundan daha doğal bir şey de
yoktur.

Mülkiye sıralarında 19 yaşında iken, bir uzaktan sevda münasebetiyle kaleme aldığı ve ustalar tarafından bile dilden dile,
elden ele dolaştırılacak olan ünlü
“Monna Roza” şiirini yazar. Şiir,
bölüm bölüm Hisar ve Mülkiye
mecmualarında yayımlanır. Bütünü okunduğunda Akrostiş olarak bir genç kızın ismi çıkmaktadır. O genç kız ise Mülkiye’de
şairin dönem arkadaşları arasındadır. Arkadaş dediysek, bu,
yalnızca bir dönemdaşlıktan ibarettir.

Gün Doğmadan adlı toplu
şiirleri içeren kitabına alıntıladığında “Monna Roza”
şiirinin kıtalarının yerlerini değiştirerek akrostişin
bozulduğu gözlenmektedir.
Aslında kıtaları yine eski
yerlerine yerleştirdiğinizde
akrostiş yeniden karşınıza
rahatlıkla çıkacaktır. Yani
şair topuğu üzerinde geri
dönme taraftarı değildir;
pişman da değildir yaptığından. Pişman olmasını gerektirecek ahlaki bir
zaaf da yoktur ortada.

Bir Nehir Şiirin Serüveni
“Monna Roza” son derece
temiz duygular yüklü bir sevda şiiridir. Hisar mecmuasında
ilk yayımlanan Aşk ve Çileler
bölümü “Geyve’nin gülleri” biçiminde değil, “Malatya gülleri”
biçiminde çıkmıştır. Ama bu
sonradan şairin müdahalesiyle
değiştirilerek Geyve’ye dönüştürülmüştür. Şairin ne yazık kendisinin de hatıralarında pek fazla
Umran • Ağustos 2017

yer vermeye yanaşmadığı Malatya ile o tarihlerde, aslında çok
yakın ilgisi bulunmaktadır. Malatyalı Bilge Terzi Mehmet Sait
Çekmegil, yalnızca mahalli bir
şahsiyet değildir. Her ne kadar
mesleği terzilik olsa da, dönemin
okuryazar Müslümanları arasında bilinmekte ve tanınmaktadır.
Büyük Doğu’nun kurucu üyelerinden birisidir. Onun terzihanesi Malatya’ya gelen münevverlerin mutlaka uğradığı sivil bir
akademi niteliğindedir. Terzihanede dönemin periyodik İslami
mecmualarıyla birlikte ciddi
bir kütüphane de mevcuttur.
Hatta odalardan birisi faaliyetini yarı resmi olarak sürdüren Malatya Fikir Kulübü’nün
sohbet yeridir.
“Monna Roza”nın “Malatya Gülleri” ile başlatılmış ve
sonradan önce Geyve, ardından Gülce biçiminde bizzat
şairi tarafından değiştirilmiş
olmasının üzerinde durulabilir ama şair rıza göstermedikçe buradan bir malumat çıkması ihtimali zayıftır. Burada
yalnızca şuna değinmeden
geçmemek
gerekmektedir.
Gaziantep Lisesi’nde okurken, sıklıkla Malatya’ya uğrayan Sezai Karakoç, yazarlık
serüveninin başlarında, Mehmet Sait Çekmegil’in terzihanesi
hakkında “Malatya Akademisi”
benzetmesini yapmıştır.
Ömrü boyunca hiç evlenmeyecek olan Sezai Karakoç hakkında “Monna Roza” şiiri üzerinden türlü efsaneler üretilmiştir;
hala da sürdürülmektedir. İşin
aslına bakarsanız bir tür dedikodu düzleminde yayılıp giden
benzer değerlendirmeler, şiirin
değerini gölgede bırakma tehlikesi taşımaktadır.
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Sonraki yıllarda hiçbir kitabına almadığı “Monna Roza”
şiiri, insanların dilinden yine
de düşmemekteydi. Kendisiyle
görüştüğümüz yetmişli yıllarda,
adeta bir hasret izharı anlamında, bu şiirin kısa metrajlı bir filme dönüştürülmesini arzu ettiğini, kendi ağzından kaçırdığını
işitmiştik. Neden kitaplarınıza
almıyorsunuz sorusuna verdiği
cevabı böyle geçiştiriyordu. Çok
sonraları kitaplaştırılan biçimiyle
ise “Monna Roza” artık bizzat
şairin müdahalesiyle akrostiş
olmaktan çıkartılmıştı.
“Monna Roza” ne söylemekteydi okuyucusuna? Şairin başından alıp getirdiği düşünce ve inancına muhalif bir
yönü var mıydı? Bunu şunun
için zikretmek zorundayız;
Sezai Karakoç’u yalnızca bu
şiirle bilen, hatırlayan ve farklı
ideolojilere bağlı sempatizanları da vardır. Hatta denilebilir
ki bu şiiri ile kazandığı şöhret nedeniyle, ülkenin bütün
edebiyat çevreleri onu daima
görmek zorunda kalmışlardır.
Aksi halde giderek kaleme
aldığı ve dünya görüşünün
manifestoları halinde yayımlanan öteki eserleri münasebetiyle, onu da Necip Fazıl’a
reva gördükleri “sabık şair”
yaftasıyla anabilirlerdi.
Onun hakkında “şiirine
yazık etti” diyene pek rastlanmamıştır. Bunun belki biraz
da Sezai Karakoç’un üslubundan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Necip Fazıl’ın hırçın, yırtıcı
ve salt ideolojik savaşçı üslubu
yanında, o, yine savaşçı ama
mutedil diliyle farklılaşıyordu.
Hem daha kucaklayıcı hem de
inancının ana kaynağına Necip
Fazıl’dan daha yakın duruyor olmasıyla dikkat çekiyordu.

“Monna Roza” da kanaatimizce farklı bir manifesto sayılabilir. Birçoğunun torpille, yahut
kolejlerde okumuşluğun avantajıyla girdiği Mülkiye’de Sezai
Karakoç, taşralı ve parasız yatılı bir yoksul çocuğudur. Güneyli bir hançeresi vardır. K harfine
fazla basarak söyler kelimelerini.
Kılık kıyafet derseniz, elbet öteki arkadaşları arasında yoksulların hizasına yazılabilecek bir görüntüsü vardır.

Ortaokulu bitirip lise
hayatına
başladığında artık Necip Fazıl’dan,
onun davası olan Büyük
Doğu’dan haberlidir. Hatta
davanın genç bir gönüldaşı
olarak Büyük Doğu Azası
kartı hamilidir. Nitekim
Sezai Karakoç’un Mehmet
Leventoğlu müstearıyla
yayımladığı “Sabır” adlı ilk
şiiri, Büyük Doğu mecmuasında 1950 yılında, kendisi daha 17 yaşında iken
çıkmıştır. Her ne kadar bu
şiirini kitaplarına koymamış olsa da, Büyük Doğu
idealinden yana tavır
aldığının göstergesi saymaya engel değildir.

Sessiz ve sakin birisidir. İçe
kapanık yaşamaktadır. Laubali ve malayani muhabbetlerin
ne hatibi, ne de muhatabıdır.
Uzaktan münasebetlerin adamıdır. Üstelik daha o tarihlerde,
hiç kimsenin uğramadığı camilerde namazlarını kılan bir şairdir. Nitekim 1960 darbesi gerçekleştiğinde, namaz kılan sıradan insanların bile hesaba çekilUmran • Ağustos 2017

diği düşünülürse, Mülkiye gibi
itibarı yüksek bir okul öğrencisinin namaz kılıyor olması, tek başına suç sayılabilecek kadar ağır
bir eylemdir.
Bu yapıdaki birisinin okul arkadaşı kıza, ismini ustalıkla gizleyerek şiir yazmış olması şaşırtıcıdır. Hatta belki de bu durum,
güneyli, taşralı ve parasız yatılı bu arkadaşın da tıpkı ötekiler
gibi bir “insan” olduğu gerçeğini
ihsas etmekteydi. Neden mi; bir
dönem bu ülkede alkol almadan şair olunamayacağı, işret
meclislerinden geçmeyenin
edebiyatçılığından kuşku duyulduğu unutulmamalıdır.
“Aşka ve Çileler”, “Ölüm
ve Çerçeveler”, “Pişmanlık ve
Çileler” ile “Ve Monna Roza”
gibi dört ana başlık altındaki bu uzun şiir, nehir şiir, son
derece temiz duygular yüklü ve hem de Müslüman bir
yüreğin özlemleri, arzuları ile
dolup taşmaktadır.
Gün Doğmadan adlı toplu
şiirleri içeren kitabına alıntıladığında “Monna Roza” şiirinin kıtalarının yerlerini değiştirerek akrostişin bozulduğu
gözlenmektedir. Aslında kıtaları yine eski yerlerine yerleştirdiğinizde akrostiş yeniden
karşınıza rahatlıkla çıkacaktır. Yani şair topuğu üzerinde
geri dönme taraftarı değildir;
pişman da değildir yaptığından. Pişman olmasını gerektirecek ahlaki bir zaaf da yoktur ortada. Pekâlâ, niçin kıtaların yeri
değiştirilmiştir denilirse, denilebilir ki işte tam burada ahlakın
ötesinde, adına fazilet diyebileceğimiz daha ileri bir adım söz
konusudur.
“Kanadı kırık kuş merhamet ister” dizesindeki kırık kanatlı kuşun aslında bizzat şai-
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rin kendisi olma ihtimali ortadadır. Merhamet ise “Bir bakışın ölmem için yetecek” dizesiyle karşılanması umulan beklentiyi dile
getirmektedir. “Zambaklar en ıssız yerlerde açar/ Ve vardır her
vahşi çiçekte gurur.” Erişilmez,
ulaşılması olanak dâhilinde bulunmayan bir vuslat için tasvir
denemeleridir bu dizeler. Sen
kim, ben kim, bunun farkındayım; kabristanlar belki en ıssız mekânlardır. Bu sevda, şairi öldürecek ve kabrinin üzerine
zambaklar dikilecekse, bilinmelidir ki, en bâkir, en işlenmemiş,
en vahşi ortamların bile bir onuru vardır.
Umutsuz bir sevdadır bu besbelli. Ne var ki şairin çığıracağı türküleri ah bir dinleyiverse,
belki de küçük bir umut göverecektir onun kalbinde. Başakların
yağmur sonrası büyümesi, meyvelerin sabırla olgunlaşması hatırlanırsa, bilinmelidir ki şairin
gözlerinin ta içine bakarak, ölü
sandığı bu yoksulluk meydanında, aslında ne kadar diri bir ruhun yaşadığı rahatlıkla anlaşılacaktır.
Şiirin yayımlandığı tarihlerin hemen akabinde muhataptan
olumlu bir yaklaşım gelmeyeceği aşikâr olunca, Seza Karakoç,
ailesine kendisini evlendirmeleri yönünde bir telkinde bulunur. Cevap elbette olumsuzdur.
Bütün Anadolu ailelerinin ortak
tepkisiyle karşılaşır; önce okulunu bitirecektir.
Bu arada şiire “anne” imgesi girer. Ergani’deki kerpiç evlerinin önünde taştan onarılmış ocakta ekmek pişirmektedir anne. Her zaman yaptığı iştir
bu. Gözleri dumandan kızarmış
vaziyette, ocağa bir odun daha
sürmektedir. “Pişmanlık ve Çileler” anne ile başlayarak bütün

zamanların sevda şiirleri arasında onu en üst basamağa çıkartacak kıtanın ilk dizeleriyle sürüp
gidecektir:
“Yağmurlar sırtıyla sırtımın
arasındadır;
Şarkılar dudaklarıyla dudaklarımın.”
Malatyalı, Geyveli ya da Gülceli kızcağızın ağzından dökülen
terennümler “Pişmanlık ve Çileler” bölümünde şöyle konumlanmıştır:
“Ben bir şarkı, ben bir tüyüm;
Ben Meryemin yanağındaki
tüyüm.
Beni bir azizin nefesi uçurur,
Kalbimde Allah’ın elleri durur.”
“Ve Monna Roza” şiirin son
bölümüdür. “Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara/ Sana doğru
uzanan çaresiz ellerimi” diyerek
umudunun tükendiğini, vuslatın
imkânsızlığını dile getirir ve bir
teselli aradığını ilan eder. Daha
sonraları kaleme aldığı “Sessiz
Müzik” şiirindeki ünlü dize, belki de o günlerin anısına karalanmıştı: “Bu ırmağın ortası yoksa
seni mi hatırlayacağız.” Irmak
kelimesinin ortasındaki M harfini atınca, ortaya çıkan “ırak”
kelimesi, şairin bütün beklentiUmran • Ağustos 2017

sinin, ömür boyu kendisine azap
veren ve asla vuslatı mümkün
olmayan bir arzusunun terennümü sayılabilir.
“Günahkâr toprağıma saçından bir tel düştü” şiirin son bölümündeki bu dize, Harputlu Hacı
Hayri Efendi’nin “Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş/
Tek zülfünü göreydim, bahtım
siyah olaydı” dizeleriyle birlikte
okunduğunda, Anadolu sosyolojisine dair örtülü hakikatleri hatırlatmaktadır. Şairin günahkâr
toprağı, kadınların saçlarını namahreme asla göstermediği bir
toplumda, bu toplumun bir üyesi sıfatıyla duyduğu arzunun pişmanlığı, vicdan azabıyla söylenmiş olabilir mi?
Nitekim Hacı Hayri Efendi
tam da bu sebeple kurmuştur şiirini. Kimin bahtı siyah olur bu
toplumda; günaha meyledenin.
Peki, bu kişi şair olursa ortaya ne
çıkacaktır? İşte size hem harika
bir şiir hem de gelecek zamanların okuyucularına, şairin yaşadığı dönemin sosyolojisinden bir
kesit.
“Noel ağaçları ve manolyalar kahrolsun” diyen şair, sevda
şiirine dünya görüşünü, kavgasını ve onun araçlarını nasıl da
ustalıkla yerleştirmektedir. Her
iki unsur da yabancıdır. Manolya, Anadolu ağacı değildir. Şiirin
arkası şöyle geliyor: “Öyleyse şu
şapkayı fırlatayım ırmağa.” Dikkat edildiğinde görülecektir ki,
şapka kanunu bulunan bir ülkede, “şu şapka” da yabancıdır.
Artık yalnız yağmura tahammül edeceğini ilan ederek, yağmuru da “asılmış bir adamın
iki eli”ne benzeterek finale ulaşır “Monna Roza”. Üstelik bütün
hatıraların ya Allah ya da şeytan
işi olduğunun bilgisi ve bilincini
gündemden düşürmeyerek.
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Bulanık Aklın Karışık
Grameri İçin Ön Çalışma
İslâm dünyasındaki sorun, kelimeler ve kavramlardaki anlam
kaymalarından ibaret değildir. Sorun, Kur’ân’ın ortaya koyduğu
bütünsel yapının parçalanması, onun kavramsal sisteminin dağılmasıdır.
Yaşanan bu dağılma, dildeki değişimlere bağlı olarak yeni tamlamalarla
ve tanımlamalarla toplanacak gibi değildir. Kocabaş’a göre burada
önemli olan, Kur’ân’ın kavramsal sistemini anlamaya çalışmak ve onu
anladıktan sonra da gerçekliğe bu kavram sisteminin kazandırdığı
ufuktan bakmak ve onu olduğu gibi görmeye çalışmak olmalıdır.

Cemal ŞAKAR

M
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erhum Şakir Kocabaş’ın
entelektüel çabasının önemli bir bölümünü ifadelerin gramatikal ayrımı üzerine sarf ettiğini söylersek yanılmış olmayız. Nerdeyse ömrünü hasrettiği
bu çaba ne yazık ki ondan sonra
akim kaldı. Ne ortaya koymaya
çalıştığı kavramsal çerçevenin ne
de yöntemin takipçisi oldu. Bu
yüzden de ilk iki kitabının ikinci
baskısı ve yine bazı makalelerin
derlenmesi ancak yirmi yıl sonra
yapılabildi.
Kendisi, İfadelerin Gramatik
Ayırımı’nın (İGA) ikinci baskısına yazdığı önsözde çabasını:
“Bütün bunların yanında kitabın
esas amacı din, bilim ve felsefe
konularında yapılan tartışmaların gerektiği gibi doğru yapılmasına yardımcı olmak” şeklinde
özetler. Kitabın iddialı bir çalışma olduğu açıktır. Ülkemizde
üstelik de sıkça kavram karışıklığından, kavramların bulanıklığından konuşulduğu zamanlarda böylesi iddialı bir çalışmanın karşılık bulmaması düşündürücüdür.

Kocabaş’ın Hareket Noktası
Kavramlar, bir kültürün şeyleri kavrama, idrak etme biçimidir. Kültür değiştikçe kavramlar da değişir. Ama felsefeden,
bilimden, sanattan kopmuş topluluklar düşünce üretemedikleri için kendilerinden yüzlerce yıl önce doğmuş kavramlara
tutunurlar. Dolayısıyla kullandığı kelimelerle, kavramlarla gerçekliğin arasında derin bir uçurum meydana geldiğini fark edemez. Genellikle kavram kargaşasından, kelimelerin yetersizliğinden şikâyet eder. Doğal olarak
ortaya bulanık, karmaşık, müphem fikirler çıkmaya başlar.
Şakir Kocabaş’ın hareket
noktasının; “Gerçeklik ve onun
‘resimleri’ veya ‘bilimsel tasvirleri’ arasında bir karışıklığa düşmemek için ne yapmalıyız?”
(İGA: 13) sorusu olduğunu söyleyebiliriz. Soruyu cevaplamak
üzere attığı ilk adım, ifadeleri
kullanım alanlarına göre kategorilere ayırmaktır: 1. Hayali ifadeler. 2. Mecaz ve Benzeşim ifadeleri (teşbihler). 3. Tarih ifaUmran • Ağustos 2017

Şakir Kocabaş

deleri. 4. Teorik, Hipotetik ve
Ampirik ifadeler. 5. Hal ifadeleri. 6. P-İfadeleri. 7. Gramatik ifadeler. 8. Mantık, Matematik ve
Biçim ifadeleri. 9. Temel İnanç
ifadeleri (İGA: 41).
Burada önemli olan ifadelerin gramer olarak birbirinden
ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaktır. Kocabaş, gramer
farkı göz ardı edilirse; anlamsız sözlerin, bizi anlamsız sorulara, bunların da bizi anlamsız cevaplara götüreceğini söyler (İGA: 16). Dahası; “Lisanda
gramer karışıklığı genellikle bir
gramerden sayılan bir soruya
hangi gramerden cevap verildiğinin bilinmemesi yüzünden
olur. (Mesela teorik bir soruya
dini bir cevap verildiği zaman)”
(AÜ: 125). Bu tespitlerden de
anlaşılacağa üzere sorun sadece
kavramların tarihsel seyir içinde anlam kaymalarına uğraması değil, farklı gramere ait ifadelerin karıştırılmasıdır. Karışıklık
sadece maddi hata ya da dalgınlık değil; daha çok aklın tutulması, buna bağlı olarak varlık

BULANIK AKLIN KARIŞIK GRAMERİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA
ve oluşun sıhhatlice okunmamasıyla ilgilidir. Böyle durumlarda
dil giderek gerçeklikten kopar,
kelimeler delaletlerini kaybeder,
kavramlarda anlam kaymaları
başlar. Bulanık akıl, bir kargaşa içinde, Kocabaş’ın kategorize
ettiği ifadeleri farkında olmaksızın birbirine karıştırır. O, ısrarla üzerinde durduğu konulardan birinin, temel-dini ifadelerle teorik-hipotetik ifadeleri kategorik olarak birbirinden ayırabilmek olduğunu söyler: “Son
devir müslümanlarının ise, genel
olarak bu kategori ayırımı yapabilecek bir lisan anlayışı seviyesine sahip olmamaları, son birkaç yüzyılda bilimsel ve teorik araştırma yapmalarını engelleyen en önemli mantıksal ve
buna bağlı psikolojik unsurlardan biri olmuştur. Bu yüzden
de, idealistler, materyalistler ve
pozitivistler gibi, bilimsel teorik
ifadeleri dini ifadelerle aynı kategoride birbiriyle aynı doğrultuda veya birbirinin karşıtı olarak
görmüşlerdir. Bunun sonucunda da, bunlardan birinin kabulünün diğerinin inkarı sayılacağı gafletine düşmüşlerdir” (AÜ:
21-22).
Aklın bulanıklığını giderecek
olan, hem kavramların sınırının net bir şekilde ortaya konulması hem de ifadelerin gramatikal olarak birbirinden ayrılmasıdır. Arapçadaki ‘had’ kelimesinin hem kavram hem de sınır
anlamlarını mündemiç olması
bu bakımdan manidardır. Zaten
kavram, öncelikle sınır çekmekle, sınırlamakla ilgilidir, başka
türlü tanım yapabilmek zaten
mümkün değildir. İnsanlar dille
düşünür, dille kavrar ve dille
ifade eder. Olaylar ve olguların
ifade edilmesi, dilde şekillenen
kavramsal yapılarla mümkün-

İslâm Dünyasındaki Sorun

Aklın
bulanıklığını
giderecek olan, hem
kavramların sınırının
net bir şekilde ortaya
konulması hem de ifadelerin gramatikal olarak birbirinden ayrılmasıdır. Arapçadaki
‘had’ kelimesinin hem
kavram hem de sınır
anlamlarını mündemiç olması bu bakımdan manidardır. Zaten
kavram, öncelikle sınır
çekmekle, sınırlamakla ilgilidir, başka türlü
tanım
yapabilmek
zaten mümkün değildir.

dür. Ancak dil de kültüreldir;
doğduğu kültürün Allah-âleminsan tasavvuruna bağlıdır. Bu
yüzden farklı dillere sahip insanların, olayları algılama biçimleri de farklıdır; farklı kavramsal yapılara sahiptirler. Daha da
temelde anlam-değer dizgeleri birbirinden ayrıdır. Kocabaş,
burada önemli olanın, olayların doğru bir şekilde, yani gerçeğe uygun bir şekilde anlaşılması
olduğunu belirtir (FG: 15).
Umran • Ağustos 2017

Olayların doğru şekilde anlaşılması sorunu, beraberinde bilgi
nedir, gerçeklik nedir sorularını
getirmektedir. Ancak böyle bir
yola çıkıştan sonra, olayları izah
edebilecek teorik yapılar inşa
edilebilir. Elde edilen bilginin
sistematik şekilde bir araya getirildiği bu tür yapılar sayesinde
gerçeklik insana kendisini açmaya başlar. Şakir Kocabaş bu noktada kritik bir soru sorar: “İnanan
insanlar neden bilgi (ilm) sahibi olmalıdır?” (İBT: 13). Soruya
cevap bulabilmek için, insanın
yaratılış anlatısına kadar giden
Kocabaş, Kur’ân’daki kıssayı
tahlil ettikten sonra, gerçek kullardan iki şey beklendiğini iddia
eder: “(1) Hak (gerçeklik) ile
rehberlik etmek; (2) Hak ile adaleti müessese haline getirmek.
Bu iki görevi gerçekten yerine
getirebilmemiz için bize gerekli
olan şey ise bilgidir (ilm)” (İBT:
15-16). Devamında da bilgiyi,
soyutlama düzeylerinde gerçekliğin ifadesi; gerçekliğiyse var
olan olgular şeklinde tanımlar.
Bu bağlamda İslâm dünyasında,
daha önce sözünü ettiğimiz kavramsal yapıların, gündelik dilde
ifadesinde sorunlar baş gösterdiği tespitini yapar. Dolayısıyla
dil ile gerçeklik (=hakk) arasında boşluklar ve çatışmalar meydana gelmeye başlar. Meydana
gelen bozulmadan ilk etkilenen kavramın ilm olduğu tespiti önemlidir: “İslâm tarihinde
ilm kelimesi, ilk defa onbirinci yüzyılda kelamcılar tarafından
‘ilmü’d-din’ (din ilmi) şeklinde
bir isim tamlaması içinde kullanılmaya başlanmıştır. Buradan
hareketle daha sonraları ilm kavramı, ‘din ilmi-dünya ilmi’ şeklinde kesin bir bölünmeye kadar
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gitmiştir. Hâlbuki böyle bir isim
tamlamasını ne Kur’ân’da ne de
hadislerde göremiyoruz. Böylece,
Kur’ân’daki bütünleyici ve birleştirici ilm kavramına karşılık
bugün biz ikiye bölünmüş bir
ilm kavramına sahip duruma
gelmiş oluyoruz” (İBT: 17).
Şakir Kocabaş’a göre, bilimin bu şekilde sert bir şekilde
bölünmesiyle birlikte laik düşünüş biçimi de onikinci yüzyılda İslâm dünyasına girmiş oldu.
Din ilmi olmadığı gerekçesiyle felsefe, fizik, kimya, astronomi, matematik ve biyoloji medrese müfredatından çıkarılınca; Allah’ın yarattığı şeyleri nasıl
yaratmış, şekillendirmiş, düzenlemiş ve oluşturmuş olduğu gibi
konularla, yani özet olarak gerçekliğin önemli bir kısmıyla ilgilenmeyen bir insan tipi doğmuştur (İBT: 18).
Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere İslâm dünyasındaki
sorun, kelimeler ve kavramlardaki anlam kaymalarından ibaret
değildir. Sorun, Kur’ân’ın ortaya
koyduğu bütünsel yapının parçalanması, onun kavramsal sisteminin dağılmasıdır. Yaşanan
bu dağılma, dildeki değişimlere
bağlı olarak yeni tamlamalarla ve
tanımlamalarla toplanacak gibi
değildir. Kocabaş’a göre burada önemli olan, Kur’ân’ın kavramsal sistemini anlamaya çalışmak ve onu anladıktan sonra da
gerçekliğe bu kavram sisteminin kazandırdığı ufuktan bakmak ve onu olduğu gibi görmeye çalışmak olmalıdır (İBT:
12-13). Bu hassasiyetle yazdığı
İslâm’da Bilginin Temelleri-Emr
Kitabı’nda emr, kadr, izn, sahhara, sultan, akl ve ruh kavramlarını irdeler. Kitap aslında özellikle İfadelerin Gramatik Ayrımı’yla
ortaya koyduğu kuramsal çerçe-

venin, söz konusu kavramlara
uygulanmasına dair bir yöntem
kitabıdır. O, kültürel değişmelerle birlikte kavramların Kur’ânî
bağlamdan kopmasıyla birlikte
ortaya çıkan anlam kargaşasını
ortaya koyar: “Lisandaki bir kelimenin kavramsal yapı içindeki
yeri değiştiği zaman, diğer bazı
kelimeler de buna bağlı olarak
bir kavramsal kayma içine girmektedir. Birçok kelimenin yerinin değiştirildiği ve bazılarının
da silindiği bir lisanda kavramsal yapının ne hale gelebileceğini artık kolayca tasarlayabiliriz”
(İBT: 22). Kocabaş, Kur’ân’daki
yaratılışla ilgili bir düzineden
fazla kelimenin, kelamcılar tarafından nerdeyse bir kelimeye
indirgenmesini buna örnek olarak gösterir. Tıpkı, fizikteki enerji, momentum, iş, güç, moment
ve eylemsizlik momenti gibi kavramları kaldırıp yerine sadece
kuvvet denmesi gibidir. Böyle
bir durumda fizikteki bir yığın
problemi çözmek imkânsız hale
gelecektir.
Bu hususta çarpıcı bir örnek
de Kur’ân’da sıkça kullanılan
“akl” eylemidir. Kur’ân’da akl
eylemi, Allah tarafından daima
olumlu bir fiil olarak sayılmışken, Müslümanlar bugün aklın
terkinden, akılla iman arasında çelişkiden söz eder olmuşlardır. Şakir Kocabaş da bugün
Müslümanların kullandığı akl ile
kelimenin Kur’ân’daki grameri
arasında çelişki bulduğunu ifade
eder: “Bu çelişkiler daha çok
isim ve sıfat olarak kullanıldığı,
‘Bazı şeyler akılla anlaşılamaz’,
‘Akli ilim/nakli ilim’, ‘Akılla da
olmaz, akılsız da olmaz’, ‘aklına güvenmek’, ‘aklına esmek’
gibi deyimlerde ortaya çıkıyor.
Bu deyimlerin hem Kur’ân’ın
kavramsal yapısı içinde anlamUmran • Ağustos 2017

sız ve hem de Kitab’da yalnızca fiil halinde geçen ‘akl’ kelime kökünün grameri ile uyumsuz olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bugünkü müslümanların
dilinde, Kur’ân’daki diğer birçok
anahtar kelime için sözkonusu
olan kavramsal bozulmanın ‘akl’
kelimesi için de geçerli olduğunu
görüyoruz” (İBT: 106). Kocabaş’a
göre, aslında Kur’ân’daki akl fiili
gitmiş, yerine heva kelimesiyle
ifade edilebilecek bir kavram gelmiştir. Bu nedenle bugün insanlar, Allah’ın en büyük eserlerinden olan gökteki ve yerdeki nizamı akledemedikleri için
Allah’ın büyüklüğünü, emri ile
nelere kadir olduğunu da layıkıyla anlayamıyorlar.
Sonsöz için Kocabaş’ın yaptığı şu tespiti aktarmak yerinde
olacaktır: “’Akletme’ ve ‘kavm’
(=ulus) kelimelerinin bir arada
böyle zikredilmesi, bir toplum
olarak akledilmesinin önemini
ortaya koyması açısından çok
dikkate değerdir. Ayetlerde anlatılan bu hadiselerde akleden bir
ulus (=kavmin ya’kilûn) için birçok işaretler (=ayetler) olduğu belirtiliyor. Tek tek insanlar yerine, bir ulus olarak akletmek mutlaka ayrı bir önem taşıyor olmalı. Aksi takdirde Allah
bunları böyle ifade etmezdi. Biz,
Kur’ân’daki her kelimenin, hatta
her harfin mükemmel bir nizamın temsil edilmesinde belli bir
yeri olduğuna inandığımız için
böyle düşünüyoruz” (İBT: 115).
Kitabiyat
Şakir Kocabaş, (İGA): İfadelerin Gramatik
Ayırımı, Küre Yayınları, 4. baskı, İst.
2017.
- (AÜ): Anlamlılık Üzerine, Küre Yayınları,
2. baskı, İst. 2017.
- (İBT): İslâm’da Bilginin Temelleri-Emr
Kitabı, Küre Yayınları, 2. baskı, İst.
2017.
- (FG): Fizik ve Gerçeklik, Küre Yayınları,
5. baskı, İst. 2017.

EN ÖNEMLİ İLKE AFRİKA’YI, KENDİ SESİNDEN DUYMAKTIR

En Önemli İlke Afrika’yı,
Kendi Sesinden Duymaktır
Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Hece, Haziran-TemmuzAğustos 2017 tarihli 34. Özel Sayısının kapak konusunu Afrika olarak
belirledi. Bu sayıda yer alan çalışmalar, esas itibariyle Nijerya’dan
Güney Afrika’ya, Angola’dan Etiyopya’ya, Kamerun’a varıncaya
kadar 54 ülkeyi, kısacası siyahların yaşadığı beşeri coğrafyayı
kapsıyor. Gerek yerli gerekse çeviri tolarak 50’nin üzerinde akademik
makalenin yer aldığı özel sayıda, Afrika’nın kültürel, tarihsel ve
siyasal coğrafyasına bir nebze de olsa ışık tutuluyor. Bu kapsamlı
özel sayıyı, sayının editörü Ahmet Sait Akçay’la konuştuk. (Asım Öz)

Ahmet Sait AKÇAY

Türkiye’deki Afrika Algısı
Çok uzun sayılabilecek bir
zaman aralığını kuşatmaya çalışmasından dolayı hazırlık süreci oldukça meşakkatli bir sayı
oldu galiba?
Hazırlık süreci dediğin gibi
çok yorucu geçti, altı ay gibi bir
sürede makalelerin seçimi, izinlerin alınması ve en önemlisi iyi
çevirmenlerce Türkçede okura sunulması takdir edersiniz ki
çileli, yorucu ve bir o kadar da
zevkliydi benim açımdan. En
önemlisi Afrika hususunda dünyanın sayılı akademisyen ve teorisyenlerinden en çarpıcı metinler okura sunuldu. Şüphesiz bu
özel sayı, Türkiye’deki Afrika algısının tamamen güdümlü biçimde geliştiğini, Afrika’nın çok
uzağında geliştiğini göstermesi
açısından da önemli.
Sadece edebiyatla sınırlı bir
sayı değil Hece’nin özel sayısı… Bütünü hem olabildiğince

nitelikli biçimde değerlendiren,
hem de seçilmiş uçlarını öne çıkaran, bilinenlerin yanında bilinmeyenleri anlatan böylesi bir
dosyayı tasarlarken neleri öne
çıkarmayı düşündünüz?
En önemli ilke, Afrika’yı
Afrika’dan, kıtanın kendi sesinden duyurmaktır. Bunun için
metinlerin seçimi hiç de kolay
olmadı. Arkeolojiden siyasete,
kolonyalizmden postkolonyalizme, kölelik, yerel kültürler ve
dinler, Afrika müziği gibi başlıklar; okura “başka bir Afrika”nın
olduğunu, Afrika gerçeğinin hafızalara kazınan yoksulluk, açlık
ve kuraklıkla hiç örtüşmediğini
çarpıcı biçimde gösterecektir.

Bir Medeniyet Havzası
Afrika’nın kültürel ve yerel
inanç sistemlerinin çerçevesini
çizmeyi denesek nasıl bir manzara çıkar karşımıza?
Umran • Ağustos 2017

Sezai Karakoç ve Nuri
Pakdil’in Afrika ilgisi dönemle alakalı olduğu kadar İslâmî
dünya
görüşünden
kaynaklanmaktadır.
Afrikalının sömürülmesi üzerinden konuşmak bugün artık
anlamını yitirmiştir.
Afrika’nın öznellliğini konuşmak, Afrika’yı
daha derin tanımak
ve onu özne kılmaktan geçer. Afrika’nın
özne olmadığı her
anlatı
yenilmeye
mahkûmdur.
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Afrika’nın yerel dinlerine
baktığımızda karşısında hayranlık duyabileceğimiz bir inanç ve
evren kozmolojisi görürüz ki,
Afrikalıların gündelik yaşantılarının hemen her safhasında göreceğimiz inancın ritüelleri, gerekleri ve ahlaki zorunlulukları her ne kadar tek tanrılı dinlerle çatışsa da, ahlak ve yaşantı olarak daha dindar olunduğunu varsayabiliriz. Afrika medeniyetlerinin kökenlerine indiğimizde karşılaşacağımız manzara
bize bir medeniyet havzası gösterecektir şüphesiz.

Afrika’nın İslâmlaşma Süreci
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İslâm’ın Afrika’ya yayılışı,
yerel kültürle ilişkisi de dergide geniş yer verilen konulardan. İslâm’ın yerel dinlerle
ilişkisi ve Afrika animist kültürüyle etkileşimi bağlamında çok önemli araştırmalar
yer alıyor dergide. Afrika’nın
İslâmlaşma süreci hakkında
bilgi verir misiniz?
Şüphesiz Hicret’in ilk iki
yüzyılında Kuzey Afrika’nın
fethiyle İslâm Batı Afrika’da
da yayılmaya başlamış oldu.
Afrika’nın İslâmlaşma sürecinde Müslüman tüccarların Afrikalı yerlilerle olan diyalogları,
yaklaşımları etkili olmuştur. O
dönemlerde İslâm’ın itibarının
revaçta olması, Müslümanlaşmayı kolaylaştırmıştı. İslâm,
Hristiyanlaşma gibi sert biçimlerde yaptırımlarıyla görünmedi,
özellikle tasavvufi hareketlerin
bunda çok önemli payı olduğunu belirtmeliyiz.

Kıtanın Kolonyal Geçmişi
Özel sayının üçüncü bölümü kıtanın kolonyal geçmişine

Farid Esack, İslâm teolojisinin,
Kur’ân’ın
yeniden
yorumlanmasında önemli tezler öne sürmüştür, liberal ve çoğulcu bir söylemi İslâm dünya
görüşüne uyarlayan
Esack’ın, Güney Afrika
Müslümanlarının
zulüm karşısında mazlumlarla ve zulme karşı
direnenlerle
ortak
mücadelesine dayandırdığı kurtuluş teolojisi, Kur’ân’dan özgürlük mesajlarıyla desteklenir.

odaklanıyor. Afrika halklarının
sömürgeci güçlerle mücadelesinde neler ön plana çıkıyor?
Chinua Achebe’nin romanlarında gösterdiği gibi Afrika halkı
ve yerel kültürü, Batı karşısında
hoşgörülü yaklaşımından dolayı
edilgen kalmıştır. Misyoner faaliyetleri ve köle ticareti Afrika’yı,
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insani karakterinden uzaklaştırmış, ehlileştirilmesi gereken bir
güruh olarak göstermiştir. Kolonyalizm Afrika kültürünü de
sömürmüştür, animistik dinleri putperestlik ilan ederek Hristiyanlığı bir şifa olarak sunmuştur.
Buradaki yazılardan biri arkeoloji siyasetine odaklanıyor.
Filistin’den bildiğim kadarıyla
İsrail’de arkeoloji İslâmî mirası yok etmek için araçsallaştırılıyor. Afrika’da arkeolojinin nasıl bir siyaseti var?
Afrika’da arkeoloji tamamen ırkçı bir siyaset gütmüştür. 19. Yüzyıl pozitivizmini besleyen, Afrikalıyı ilkel bir
tipolojide sunan arkeolojik
araştırmalar Güney Afrika’dan
Kongo’ya kadar yayılmıştır.
Batı, Afrika’yı ilkel bir tipolojide çizmiştir, gerek arkeoloji
gerekse antropoloji pozitivist,
ırkçı yaklaşımlarıyla Afrika’nın
yerel kültürlerini “ilkel” olarak
nitelendirmiştir.
Bazı araştırmalarda kurtuluş teolojisinin önemli isimleri arasında zikredilen Farid
Esack’ın de bir yazısı yer alıyor özel sayıda. Essek’in düşünce dünyasında öne çıkanlar neler?
Farid Esack, İslâm teolojisinin, Kur’ân’ın yeniden yorumlanmasında önemli tezler öne sürmüştür, liberal ve
çoğulcu bir söylemi İslâm dünya görüşüne uyarlayan Esack’ın,
Güney Afrika Müslümanlarının
zulüm karşısında mazlumlarla
ve zulme karşı direnenlerle ortak
mücadelesine dayandırdığı kurtuluş teolojisi, Kur’ân’dan özgürlük mesajlarıyla desteklenir.

EN ÖNEMLİ İLKE AFRİKA’YI, KENDİ SESİNDEN DUYMAKTIR
Sömürge dünyasında dinin belirleyiciliği, işlevselliği
de dergide yer verilen konulardan. Kıtanın Hıristiyanlaştırılması bu bağlamda öne çıkıyor
değil mi?
Sömürgeciliğin en temel destekçisi misyonerlerdir, misyonerlik faaliyetleri kıtayı ve kültürünü evcilleştirme işlevini görmüştür. Sömürgeciliğin en önemli özelliği şüphesiz vahşi olarak
gördüğü edimleri, dinleri asimile etmektir.

Mazrui, Kıtanın Vicdanıdır
Türkçeye pek çok çalışması çevrilen ve 2014’te vefat eden
Ali Mazrui’nin Afrika konulu
çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Mazrui kıtanın vicdanıdır, aklıdır, en büyük entelektüelerinden birisidir şüphesiz.
İslâm’ın içinden gelen birisi olmasına rağmen, herhangi bir siyah entelektüelin tepkilerini verebilen, Müslümanlara da eleştirel bakabilen yegâne ilim ve kültür adamıdır. Afrika’nın global
siyasette konumunu çok net biçimde belirleyen saptamalarının yanı sıra, Afrika rönesansı
ya da altın çağının öncü entelektüellerindendir. Nijerya’da Biafra Savaşı’nın destekçisi olmuş ve
hatta savaşta hayatını kaybeden
Afrika’nın en büyük şairi Christopher Okigbo’ya bir roman yazacak kadar siyahlığı, Afrikalılığı
her şeyden çok önemseyen siyah
Afrikalı bir düşünürdür.
Modernleşme sürecinde sözlü anlatılar her ülkede dönüştü.
Afrika’da sözlü kültür yerli kültürünün dönüşümünde öne çıkan özellikler neler?

Afrika’da modernizasyon sömürgeciliğin denetiminde gelişti. Afrika kendini anlatabilmeyi
ancak 1950’lerden sonra başarabildi. Ümüğü sıkılmış bir kıta
kültürsüzleştirilme ve geçmişi unutturma anlatılarıyla yüzyıllarca asimile edildikten sonra, görece bir özgürlük Afrikalı
entelektüellerin sözlü gelenekleri yeniden inşa etmesiyle başladı.
Nijerya’da özellikle Chinua Achebe, Amos Tutuola, Ben Okri,
Wole Soyinka birer antropolog
gibi kültürel zenginliği dönüştürmeyi başardılar.

Afrika’yı Tanımanın
En Önemli Aracı
Özel sayıya yansıdığı kadarıyla Afrika’da felsefenin durumu nedir?
Afrika’da alternatif bir felsefeden bahsetmek mümkün, Bantu
felsefesi anılması gereken önemli bir çıkıştır. Afrika’daki varlık/
töz ilişkisi, animist felsefesinin
önemli ayraçlarından biridir. İşin
en ilginç yanı gündelik pratiklerde felsefî ya da dinî yorumların
içselleşmesidir. Afrika felsefesini ilk kez sistematik olarak üreten Placide Tempels, Bantu felsefesinin Batı felsefesinden farklı olduğunu iddia eder. Afrika’da
felsefe orada duruyor, karmaşık
olduğu kadar aşkın bir metafizik anlayışı da var. Afrika’yı tanımanın en önemli aracı Afrikalının değerlerini, kültürlerini saygıyla anıp anlamaya çalışmaktır.
Bunun dışında Afrika’yı yardım
paketinin içinde hapsettiğinizde ırkçılık anlatısına hizmet etmekten başka bir şey yapmazsınız. Gerekçeniz ne olursa olsun,
bu gerçekten daha korkunç bir
gerçektir. Bununla yüzleşilmesi lazım.
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Tepkisel Tutumlar Var
Afrika edebiyatıyla ilgili de
hayli metin var dergide. Peki
Afrika edebiyatının bir kanonu
var mı?
Afrika edebiyatının kanonu,
Afrika’yı kendi öznelliklerini,
kültürel ve toplumsal dokularını
ötekileştirmeden sunmaktır.
Oldukça kapsamlı bir bibliyografya var özel sayının sonunda. Şunu sormak istiyorum:
Türk edebiyatında Afrika imgesi nasıl peki?
Türk edebiyatında Afrika çok
ikirciklidir,

tepkisel

tutumlar

var, Nâzım Hikmet ve Ercüment
Behzat Lav buna tipik örnektir.
Sevim Burak ise kimlikler üstü
aşkın bir Afrika deneyimi sunar.
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Bu çerçevede Sezai Karakoç
ve Nuri Pakdil’in Afrika dikkatleri ve ilgileri konusunda neler
söylersiniz?
Sezai

Karakoç

ve

Nuri

Pakdil’in Afrika ilgisi dönemle alakalı olduğu kadar İslâmî
dünya görüşünden kaynaklanmaktadır. Afrikalının sömürülmesi üzerinden konuşmak bugün artık anlamını yitirmiştir.
Afrika’nın öznellliğini konuşmak, Afrika’yı daha derin tanımak ve onu özne kılmaktan geçer. Afrika’nın özne olmadığı her
anlatı yenilmeye mahkûmdur.
Hece dergisinin Afrika Özel Sayısı, Türkiye’de varolan Afrika bakışını değiştirecektir, artık bundan sonra algılarda başka bir Afrika olacaktır, kimsenin şüphesi
olmasın.
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SOSYALİZM
AKTİF ÜTOPYA
Sosyalist ütopyanın vaat ettiği fırsat eşitliği, özgürlük “ dünya
cenneti” iddialarının sosyalizmin bir deney olarak uygulandığı
Sovyet sosyalizminde bir distopyaya dönüştüğü görülmüştür.
Kapitalist toplum yapısının esas kutuplaşması zenginler ve
yoksullar arasındaki kutuplaşmadır. Bu açıdan bakıldığımda Sovyet
sosyalizmini kapitalist mülk sahipliğinin tüm vasıflarını devralmıştır.

Numan YILDIZ
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1920 Polonya doğumlu olan
Zygmunt Bauman yüzyılımızın
en önemli sosyologları arasında
yer almaktadır. Bauman meslekten sosyolog olmasının yanı sıra
ilgi alanları göz önüne alındığında disiplinler arası bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Bauman çalışmalarında doğumundan itibaren tanıklık ettiği uygar dünyanın krizine bir
cevap vermeye çalışmıştır. Etik,
estetik ve politik içerikli birçok eser kaleme almıştır. Yazarın
Türkçeye kazandırılmış birden
çok eseri bulunmaktadır. Modernite ve Holokaust, Sosyolojik
Düşünmek, Akışkan Modernite
Türkçeye çevrilmiş eserlerinden
birkaçıdır. Değerlendirmeye tabi
tutmaya çalışacağımız Sosyalizm
Aktif Ütopya kitabı ise 2016 yılında Heretik Yayınları’ndan
Ahmet Araşa’nın tercümesiyle
Türkçeye kazandırılmıştır.
Kitabın ilgili bölümlerini incelemeye geçmeden önce kitabın yapısı ve bölümler hakkında
kısa bir değerlendirmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Eser dokuz bölümden oluşmaktadır ve
sosyalizm ve ütopya kavramları
çerçevesinde şekillenmiştir. Ki-

tabın ilk üç bölümünde ütopya
kavramından, kavramın gerçeklikle olan ilişkisinden ve modern
zihinde konumlanışından bahsedilmektedir. Sonraki üç bölümde ise sosyalist ütopyanın yapısından, bir sosyalist deney olarak Sovyet sosyalizminden ve
kültür olarak sosyalizmden bahsedilmektedir. Kalan üç bölümde de ütopyadan çıkışın yolları,
devamlılık ve değişim üzerinde
durulmuştur.

Varolan Düzene Alternatifler
İlk üç bölümde tartışılan
ütopya kavramı “olmayan yer”1
olarak tercüme edilmiştir. Ütopyacı düşünürlerin ortaya koyduğu eserlere baktığımızda hepsinde de var olan ortak tema toplumsal ve siyasal düzenin adil olmamasından duyulan hoşnutsuzluktur. Ütopya yazarları kurdukları düş ülkelerinde bu hoşnutsuzluğu ortadan kaldırmak
için devletten eğitime, cezalandırmadan dine, toplum yaşamından özel yaşama varıncaya
dek pek çok alanda büyük yeni
düzenlemeler kurgularlar. Ütopyacı düşüncenin ayırt edici özelUmran • Ağustos 2017

liklerinden birisi yerleşik siyasal
ve toplumsal kurumları köktenci bir biçimde eleştirerek varolan düzene alternatifler sunması ve yeni ideal düzen önermesi, varılacak yeni ülküler sunmasıdır. Bauman’ın açıkladığı ütopyanın özelliklerinden birisi ütopyaların şimdiyi göreceleştirmesidir. “Bir kimse mutlak olduğuna inandığı bir şeye eleştirel yaklaşamaz. Ütopyalar, mevcut gerçekliğin taraflığını açığa çıkararak, gerçekliğin sadece küçük bir
noktasını işgal ettiği olabilirin
alanını tarayarak, insanın mevcut açmazını kendi başına dönüştüren eleştirel bir tutuma ve
eleştirel bir eyleme zemin hazırlar”( s.12 ). Bu açıdan bakıldığında ütopyalar tarihsel değişimin
gerekli koşulu olarak görülebilir.
Bu değişimin yaşanılacağına duyulan inancın itici kuvvetini Bauman umut ilkesi olarak görür.
Ona göre ne teorik akıl ne pratik
akıl ne de ahlaki kaygılar yaşanılacağına inanılan değişime dair
bu denli baskın değildir.
Ütopya kavramının Modernite ve modern zihinlerdeki yerine değinen Bauman modernitenin düzen özlemini kışkırttığı-

SOSYALİZM AKTİF ÜTOPYA
nı söylemektedir. Modernitenin
her ne kadar kendi varoluşunu,
bir düzeni yok ederek kurmasına karşılık, artık gidenin yerine geçmek için gelen herhangi bir düzen, plancıların suni bir
düzeni olabilirdi. Modern dünya da, mevcut düzeni değiştirmenin vaat edilen ideal ne olursa olsun belirsizlik ve emniyetsizliğin oluşu bu değişimi daha
güç kılacaktır. Bauman’ın ütopya üzerine sorduğu tartışmaya
açık soru ise ütopyayı ele alan
bir çalışmanın nasıl ve ne dereceye kadar sosyolojik sayılabileceği sorusudur? Bauman ütopya
olgusuna sosyolojik olarak yaklaşmanın gün gibi açık olduğunu söyler. Sosyoloji sosyal geçmişleriyle ilişkilendirerek, insan davranışlarına muhtemel etkilerine dair birkaç hipotez formüle ederek inceler. Ancak Bauman bu soruya verdiği asıl cevap, ütopyayı tarihte başarılmış
kendine özgü varoluşsal tarzıyla:
olabilirliğiyle farklılaşan alternatif bir sosyal gerçeklik gibi inceleme niyetindedir.
Kitabı şekillendiren diğer bir
kavram ise sosyalizm kavramıdır.
Bauman sosyalizmi; kavramın tarihsel konumunu, sosyalist ütopyanın yapısını, kültürünü ve bir
deney olarak Sovyet sosyalizmini
analiz ederek açıklamıştır. Sosyalizmin sözlüklerde yer alan kabul
görmüş tanımına bakılacak olursa, üretim araçları ve dağılımında kolektif mülkiyete ya da devlet mülkiyetine dayalı iktisadi ve
siyasi bir sistem olarak tanımlanmıştır. Sosyalizmin iki yüzyıllık
geçmişine baktığımızda liberal
kapitalist sisteme bir karşıt kültür olarak kendisini konumlandırmıştır. Ancak Bauman liberalizmin vurguladığı eşitlik idealini özellikle siyasi alandaki eşitlik

Bauman eserinde, sosyalizm ve ütopya kavramlarını derinlemesine analize girişmiştir. Ütopya’nın gerçeklikle olan ilişkisinden, modern dünyada ve modern
insanın zihninde ütopyanın nasıl bir anlamı olduğunu incelemiştir. Modernite ile birlikte düzen fikrinin
kışkırtılması ve düzenin muhafazasının benimsenmesi modern zihinlerin ütopya karşısında nasıl bir tutumunun olduğunu da bizlere göstermiştir. Sosyalizmin
konumundan bahseden Bauman, sosyalist ütopyanın
yapısından ütopik yazarların ortak kanılarından ve
ideallerinden bahsetmiştir.

söylemini göz önünde bulundurarak, insanlar arasında ki eşitliğin özlemini uyandırmak için
kimse liberallerden fazla çabalamamıştır der ve bu anlamda sosyalist karşıt kültür, liberal karşıt
kültürün reddi olduğu kadar kabulüdür şeklinde ifade eder. Sosyalizmin kapitalist liberalizmin
köklü ama mantıklı bir uzantısı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda o liberalizmin önemli bir özelliğinin uzantısı değildi
onun olumlu bir tarafının güçlü
bir reddini de içeriyordu. Mesela liberalizm, cemaati bireyin özgürlüğüne uzanan yolun önünde
ciddi bir engel olarak görüyordu. Her şeyden önce bireysel ve
toplumsal sıkıntılardan kaynaklanan sorunlara nasıl bir çözüm
getirilmiş olursa olsun kesinlikle
toplumun tamamının olumlu bir
yönde örgütlenmesiyle ilişkili olduğu inancı vardır. Tüm sosyalist
projeler sistem yönelimlidir. Bu
bakımdan burjuvanın, birey yönelimli kültürünün karşı tarafını
oluşturur. Diğer taraftan sosyalizm toplum katmanında cemaat
tipi bir bütünleşmenin yeniden
inşasını hedef alıyordu. Hülasa:
sosyalist ütopya, başlangıç noktalarında ve ana motiflerinde, kapitalizmin karşıt kültürü olarak
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tanımlanabilir. Karşıt kültür fikri, devamlılığın ve reddetmenin
diyalektik ve çelişlilerle dolu birliğini içerir. Bir inanç ve faraziyeler sisteminin karşı-kültür olabilmesi için egemen kültürle ciddi
bir polemiğe girmesi onu kendi
terimleriyle sorgulaması gerekir.
Bunu başarılı kılmak için özünde aynı dili konuşmalıdır. Bu koşullar, egemen liberal-burjuva
ütopya ile ilişki halindeki sosyalist ütopya tarafından tamamıyla
karşılanmıştır(s.57).

Sosyalist Ütopya
Kitabının temel tezinin inşa
edildiği kavram olan sosyalist
ütopya: sosyalist toplumun nasıl olacağına dair somut modeller geliştirmek bakımından aynı
payda altında toplanabilecek düşünürlerin2 görüşlerinin etkili olduğu düşünce akımı. Sosyalist
ütopyanın vaat ettiği fırsat eşitliği, özgürlük “dünya cenneti” iddialarının sosyalizmin bir deney
olarak uygulandığı Sovyet sosyalizminde bir distopyaya dönüştüğü görülmüştür. Kapitalist toplum yapısının esas kutuplaşması zenginler ve yoksullar arasındaki kutuplaşmadır. Bu açıdan
bakıldığımda Sovyet sosyalizmi-
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ni kapitalist mülk sahipliğinin
tüm vasıflarını devralmıştır. Büyük kitleler mallara erişime aracılık eden nesnelerden men edilmiştir. İlk başta gerçekleşen bir
miktar hayati malın pazar aracılığı olmadan dağıtıldığı durumdan vazgeçilmiştir. İnsanlar kendi ürettikleri malları kontrol edememiştir. Dolayısıyla açmazları
kapitalist toplumunkiyle aynıdır.
Aynı özgürlük kısıtlamaları, aynı
biçimde bir yabancılaşma görülmüştür. Mülkiyetin özel değil ortak olmasına verilecek cevabı ise
Bauman şöyle açıklar: “Sovyet
sosyalizminde diğerlerinin erişimini denetleyen kişilerin bile
kendi hayat durumlarını kontrol
etmenin keyfini kapitalist muadilleri gibi tam olarak sürememesidir.”
Bütün yaşamını sınıfsız bir
toplum hayatı arzusu için sürdüren ve çalışmalarını bu doğrultuda devam ettiren Karl Marx‘ın
aklına Sovyet sosyalizminin gerçekleşeceği hiç gelmemiştir.
Çünkü kapitalizmin yaratıcı potansiyeli bitkin düşmeden sosyalizmin gelebileceği düşüncesi
hiç belirmemiştir. Marksizm’den
devralınmış bir sosyalist toplum,
Marksist tarife hiç uymayan ülkelerde köylü sınıfı Marksist dev-

rimi başarmaya davet edilmişti,
oysa Marx bu görevi ve devrimi,
proleterlerden geleceğini söylemiş ve beklemiştir. Ütopik sosyalistlerden farklı olarak Marx
hiçbir ütopya tasarlamamıştır.
Geleceğin toplumunun nasıl olacağı konusunda nerdeyse hiçbir çalışma yapmamıştır. “O geçmiş toplumların bugünkü duruma gelene kadar nasıl doğduğu,
geliştiği ve öldüğü konusuyla ilgilenmiştir. Bugünün toplumuna büyük bir ilgi duymasın sebebi ise geleceğin toplumuna varılacak argümanları buradan bulup çıkarmasıydı3”(Huberman,
2009: 52). Ütopyacı Sosyalistler ise geleceğin ideal toplumunun nasıl olacağına dair metinler
yazmışlardır. Ancak nereye gitmek istediklerini biliyor olmakla birlikte, buraya nasıl gidileceği konusundaki fikirleri net değildi. Sonuç olarak görülmektedir ki Sovyet deneyi sosyalizmin
arzuladığı sınıfsız toplum ve insan doğasının özgürlüğünü başarısızlığa uğratmıştır. İdeal Sovyet insanına baktığımız da küçük burjuva örneği görülür.
Bauman eserinde, sosyalizm ve ütopya kavramlarını derinlemesine analize girişmiştir.
Ütopya’nın gerçeklikle olan ilişUmran • Ağustos 2017

kisinden, modern dünyada ve
modern insanın zihninde ütopyanın nasıl bir anlamı olduğunu
incelemiştir. Modernite ile birlikte düzen fikrinin kışkırtılması ve düzenin muhafazasının benimsenmesi modern zihinlerin
ütopya karşısında nasıl bir tutumunun olduğunu da bizlere
göstermiştir. Sosyalizmin konumundan bahseden Bauman, sosyalist ütopyanın yapısından ütopik yazarların ortak kanılarından ve ideallerinden bahsetmiştir. Burada bizim ilgimizi celb
eden en önemli hususlardan birisi, bir deney olarak Sovyet sosyalizminin, sosyalizmin arzuladığı sınıfsız toplum ve insan doğasının özgürlüğünü başarısızlığa uğratması ve vaat edilen ütopyanın bir distopya haline gelmesidir. Son tahlilde tartışılan konu
ise sosyalizmin gelecekteki serüvenidir. Eğer sosyalist sistem gelecekse bunu yöneticiler mi yoksa yasa koyucular mı getirecekti? Sistem kölelik toplumundakine benzer bir şekilde kökten bir
değişim mi yaşayacaktır? Yoksa
yoksulluktan ve umutsuzluktan
doğan sömürü sistemi yok edecek bir devrim mi olacaktı? Son
durumda yoksulluğun azaltılması sosyalizm imkânını ortadan mı
kaldırıyordu?
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Dipnotlar
Olmayan, yer yeryüzünde bulunmayan pek de bulunacak gibi görünmeyen bir topluma ya da toplum düzenine karşılık gelecek biçimde kullanılmıştır. More ütopya terimini, bir
tür sözcük oyunuyla, eski Yunancada
“yer” anlamına gelen sözcüğünün
önüne yokluk bildiren ile iyilikbilirden eklerini ayrı ayrı getirerek türetmiştir. (iyi ama olmayan yer)
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