
POST-KEMALİZM’DEN NEO-KEMALİZM’E 
Mağlubiyet İdeolojisi, Siyasal Yorgunluk ve Temayüller

10 Kasım sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar yeni nesil kanaat teknisyenliğinin ilkel 
hallerini var kılan bir kesim tarafından hayli abartıldı. Bir zamanlar bambaşka şeyler söylenen ekranda İzmir Marşı’nı terennüm 

etmek, AK Partili bir belediyenin belki de Cumhuriyet tarihinde ilk olmaya namzet bir uygulamayı yapması, “Eğer Nutuk okusaydık 
FETÖ’cü olmazdık” kabilinden sözlerin sarf edilmiş olması bu süreçteki birkaç önemli göstergeden biri. Şurası açık ki bu mutat ve abartılı 
Atatürk anmaları, bir yarar değil, tabir caizse onu daha çok unutturmaya yarıyor. Vakıa bu sonucu görkemli programlar da değiştirmedi.

  Ne var ki 15 Temmuz sonrasında özellikle gençler arasında bu darbeye dair yazılan metinlerde, 28 Şubat’ın zoraki yahut dayatı-
lan pop-Kemalizm’inden farklı olarak bir kabullenişi içeren bir temayülden de bahsedilebilir. 28 Şubat’la doğrudan dönüştürmeye maruz 
kalan bu kesimde, 2000’li yıllardan sonra dolaylı yani kendi rızasının müsaade ettiği bir biçim ve içerikte dönüşüm vuku bulmaktadır. 
Bu dönüşüm siyasal iktidarın sahibi olduktan sonra yaşanan bir dönüşümdür. 

Elbette sadece bu göstergelerden hareketle İslâmî kesimin var oluşunu fikri bir zemine sahip olmasından daha çok sosyolojik ve 
iktisadi bir sebeple açıklayanlar olabilir. Meseleye bu açıdan bakıldığında kendilerini siyasi olarak sağ-muhafazakâr partilerde, sosyal 
olarak cemaatlerde bulan İslâmî kesimin fertlerinin, dönüşüme son derece açık olan bu yapılarda bulunması dönüşmelerini kolaylaş-
tırmıştır. Fikir yoksunluğundan, ilkesizlikten ve dahi ufuksuzluktan eyyamcılığa evrilen kesimlerin kendini sistem nazarında daha da 
meşrulaştırmak için pop-Kemalizm’e evrilmesi hiç zor olmayacaktır. Siyasilerin bazı açıklamalarının sadece bürokratik çevrelerde değil 
genel olarak halk tabanında ne tür gelişmelere kapı aralayacağının üzerinde durulması bu açıdan daha çok önemsenmelidir.

Nasıl ele alınırsa alınsın son tahlilde solun Kemalizm’i sağın Atatürkçülüğü bir dönem ideolojisiydi ve toplumun kendini iyi hisset-
mesi için tek hakikat muamelesine tabi tutuluyordu. 1930’larda başlatılan İnkılâp Dersleri sonraki yıllarda eğitim-öğretim sisteminin 
özü haline getirildi. Millî Eğitimin genel amacı bugün de, kanuna göre “Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve 
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmektir.”

Şurası bir gerçek ki, Türkiye her kritik dönemde bilhassa “ideolojik aşırılıklara engel olmak” maksadına binaen şu ya da bu ölçüde 
Atatürkçülük adı verilen yeni bir ideoloji denemesiyle karşılaşıyor. 1950’lerden 1960’lara, 12 Mart’tan 12 Eylül’e, 28 Şubat’tan 15 
Temmuz sonrasına uzanan siyasi gelişmeleri bu zaviyeden de ele almak mümkün hatta gerekli.  Sol Kemalizm çokça konuşulduğun-
dan, pek bilinmeyen başka bir örnek üzerinden ilerlemek gerekli. Sağ cenahtan siyasi yorumları kuvvetli ilmi bakışa yaslanan genç 
bir sosyolog 12 Mart sonrasında şöyle bir yorum ileri sürmüştü: “Solun bir ölüm denemesi olması, sağın da başka konularda birtakım 
endişeler yaratması, Türk devletine şimdilik tek çıkar yol olarak Atatürk milliyetçiliğini bırakmış bulunuyor.” Ardından da şöyle devam 
ediyordu: “Atatürkçülük bir siyasi tedbirden ibarettir, yani bazılarının Kemalizm adını verdiği ve bir siyasi partinin bayrağını teşkil eden 
sloganlarla ilgisi yoktur.”  

Bu yorumlar Türkiye’yi yönetenlerin her zaman mevcut durumumuzu Atatürkçülük dışında izah edecek bir fikir sistemini öğre-
timin esası yapamayışlarından kaynaklanır. Bu yüzden Atatürk’ün zihinlerde ideolojik mevkiinden tarihî konumuna iadesi sağlanama-
mıştır. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin ciddi bir değişiklik yapılmadan sürdürülmekte ve Atatürk kültü etrafında oluşturulan 
ritüeller devletin tepesi tarafından yaşatılmaya devam edilmektedir.  Öyle ki AK Parti iktidarından önce öğretim sistemi aynı İnkılap 
Tarihi derslerini vermeye devam ediyor, fakat Atatürkçülük eleştirisi güçlü şekilde her vasatta görülüyor, Atatürk’ün hayatı ile ilgili 
gerçekler günlük yayın organlarından başlayarak kamuoyuna bir şekilde mal ediliyordu. Post-Kemalist perdenin açılışı olarak selamla-
nan bu resmi ideoloji muhalifi tavır, AK Parti iktidarının muhkem hale gelişiyle özellikle de 15 Temmuz sonrasında neredeyse tama-
men ortadan kalktı.

Bununla birlikte 1990’lı yıllardan beri yaşanan post-Kemalist süreç derinleşmişti de. İslâmcı-sol-liberal entelijansiya arasında 
Kemalizm’in elitist, üsttenci, buyurgan ve ulusçu karakterine yönelik olarak gerçekleştirilen eleştirel tazyik başta siyasi dil olmak üzere 
oldukça etkili olmuştu. Hatta denebilir ki 2000’li yılların başında muhafazakâr demokrat kimliği iktidara taşıyan da 1990’lı yıllarda 
oluşan birikimdi. Ancak Kemalizm her ne kadar kısmi bir geri çekilme süreci yaşadıysa da, uzun yıllar otoriteyi elinde bulundurmuş 
olmasından dolayı yahut siyasilerin çıkmaza düşmelerinin de etkisiyle karşıtını da kendisine benzetmeyi başardı. Öyle ki son dönem-
lerde siyasi tedbir o kadar ilerletildi ki, popüler tarihçilerin bazıları palas pandıras yargılanıp cezalandırıldılar.

 Hâlbuki Kemalizm’i doğru anlamanın ve özelliklerini her türlü yanlılıktan uzak bir şekilde tespit edebilmenin doğru yöntemi, 
Kemalizm’i inşa eden yazılı metinleri, özellikle de inşa sürecinin ilk zamanlarındaki yazılı metinleri dikkate almaktan geçmektedir. 
Bu yapılırken Cumhuriyet Türkiye’sinin karakteristiği, Osmanlı modernleşmesi süreciyle birlikte ele alınmalı ve son günlerde oldukça 
düzeysiz olarak seyreden yakın tarih tartışmalarının, tarih felsefesi perspektifinden analizi öncelemelidir. Devlet ricali öncülüğünde ger-
çekleşen Kemalizm’e dönüş seremonilerini, en azından, son yüz elli yıllık tarihi sürecin içerisinden anlamaya çalışarak işe başlanabilir.

Diğer taraftan Atatürkçü bir zihnin Türkiye’nin bugün takip ettiği iç ve bilhassa dış siyaseti kavramakta zorlanacağı açık. 
Türkiye’nin İslâm dünyasına açılması, batı âlemi ile ilişkilerini eşit seviyede yürütme yönünde tavır takınması mağlubiyet ideolojisi 
ile yetişmiş zihinlerin kabullenebileceği uygulamalar değildir. Müslüman toplumların son iki yüzyıllık tarihi incelendiğinde, hamasi ve 
romantik tarih anlatısının nelere mal olduğu görülebilir. Nitekim Cumhuriyet Türkiye’si de kurulduğu günden bu yana gerçeklerle yüz-
leşmek yerine hamaset ve romantizm eksenli bir tavrın ve tarzın egemenliğini yeğlemiştir. Kolonyal müdahaleye maruz kalmamış 
olmanın övüncüyle efsunlandığımız için, dâhili oryantalist dilin madunlaştırıcı doğasına dair esaslı çözümlemeler yapamadık. Tüm bun-
ları nazarı itibara alırsak, İslâmî kesimin, hem genel olarak hem de 2010 sonrası birikimini ve söylemlerini ciddi analize tabi tutması-
nın şart olduğu söylenebilir.
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G Ü N D E M   BARZANİ’LERİN BAŞINA GELENLERDEN ALINACAK DERSLER 

Burhanettin CAN

“Bağımsız Kürdistan Referandumu” sonucunun kısa, orta ve uzun vadede, özelde 
bölgeye, genelde İslâm dünyasına ne getirip ne götüreceğinin, iç dinamikler, böl-
gesel dinamikler ve küresel dinamikler açısından, derinlemesine, duygusallık-
tan uzak, objektif bir şekilde, tüm ayrıntıları ile analiz edilmesi gerekmektedir.

Barzani’lerin Başına Gelenlerden
Alınacak Dersler

B arzani yönetimi (Irak 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi/

IKBY) tarafından, 25 Eylül 
2017 tarihinde “İhtilaflı böl-
geleri” de kapsayan “Bağımsız 
Kürdistan Referandumu” yapıl-
mış ve sonuç, “evet” çıkmış-
tır. Bu yeni durum, Ortadoğu 
coğrafyasını uzun yıllar meşgul 
edecek ve süreç iyi yönetile-
mezse, belki de kaosa götüre-
bilecek bir olgudur. 

Bu referandum sonucunun 
kısa, orta ve uzun vadede, özelde bölgeye, genelde 
İslâm dünyasına ne getirip ne götüreceğinin, iç 
dinamikler, bölgesel dinamikler ve küresel dina-
mikler açısından, derinlemesine, duygusallıktan 
uzak, objektif bir şekilde, tüm ayrıntıları ile ana-
liz edilmesi gerekmektedir. 

Referandum öncesinde herkese meydan oku-
yan Barzani kuvvetleri, Irak Ordusu ile karşıla-
şınca, ciddi hiçbir çatışmaya girmeden hemen 
hemen tüm ihtilaflı bölgeleri, Irak ordusuna terk 
etmiştir. Neden? 

Barzani kuvvetlerinin takındığı bu tavır, IŞİD 
Irak topraklarına girdiğinde, Irak ordusunun tüm 
silahlarını ve bankalardaki paraları bırakarak geri 
çekilmesinde takındığı tavırla çok benzerdir, stra-
teji benzerdir. 

Dolayısıyla süreç, aynı karanlık merkez tara-
fından yönetilmektedir. Öyleyse bu karanlık mer-
kezin orta ve uzun vadede hedefinin ne olduğu 
mutlaka tartışılmak zorundadır.

Bugün Mesut Barzani har-
canmış gözükmektedir. Mesut 
Barzani’nin karşı karşıya kaldı-
ğı bu durum, geçmişte, Babası 
Molla Mustafa Barzani’nin 
karşı karşıya kaldığı durum-
la çok benzerdir. Bunu, Molla 
Mustafa Barzani’nin, dönemin 
ABD başkanı Jimmy Carter’a 
yazdığı mektuplarda görebil-
mekteyiz. 

Mesut Barzani ’ye 
Referandum öncesi destek verenler, Referandum 
sonrasında sessizliğe gömülmüşlerdir. Neden? 
Hedef “Büyük Kürdistan mı” yoksa “Büyük 
İsrail mi”? Hiç şüphe yok ki “Büyük İsrail”. Şer 
ittifakının(ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm) bu böl-
gede çizdiği ana strateji, “Büyük İsrail Projesini” 
gerçekleştirmek üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla 
Şer ittifakının yeni karşı hamlelerinin olacağı göz 
ardı edilmemelidir. 

Bu yazıda, Molla Mustafa Barzani’nin, döne-
min ABD başkanı Jimmy Carter’a yazdığı iki mek-
tup, Henry Kissenger’in Molla Mustafa Barzani’ye 
yazdığı mektup ve Molla Mustafa Barzani’nin 
“satılmasına” neden olan İran ile Irak arasında 
yapılan Cezayir anlaşması, Mesut Barzani’nin ve 
komutan Aziz Weysi’nin yaptığı açıklamalar ele 
alınıp değerlendirilecektir. 

Allah’a ve ahirete iman ettiğini söyleyen ve 
kendisini müslüman kabul edenlerin, Baba ve 
Oğul Barzani’lerin başına gelenlerden çıkaracağı 
çok dersler olmalıdır.
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  BARZANİ’LERİN BAŞINA GELENLERDEN ALINACAK DERSLER 

Molla Mustafa Barzani’nin 
ABD Başkanı Jimmy Carter’a Yazdığı Mektuplar

İran ile Irak arasında yapılan Cezayir 
Antlaşması’ndan sonra (6 Mart 1975), İran üze-
rinden Mustafa Barzani’ye gelen ABD yardımı 
kesilmiştir. Antlaşma sonrasında Mustafa Barzani 
Kuvvetleri silahları bırakarak İran’a sığınmış; 
Mustafa Barzani de ABD’ye gitmiştir. Molla 
Mustafa Barzani, Virginia’dan ABD başkanına iki 
mektup yazmış ve her ikisine de cevap alamamış, 
kendisi ile ABD’de iken görüşülmemiştir. Mustafa 
Barzani’nin ABD başkanına yazdığı iki mektup 
aşağıda verilmektedir.

Birinci Mektup (9 Şubat 1977) 
“Başkanlık seçimini kazanmanızdan dolayı sizi 

yeniden kutlarım.
Başkanlık seçiminiz sırasında, dünyanın her 

yerindeki halkların temel insan haklarını açıkça 
destekleyeceğinizi defalarca belirtmeniz beni çok 
sevindirdi ve yüreklendirdi.

İşte bu umutladır ki size, Kürt halkının yenil-
gisine ve bunu izleyen dağılmasına yol açan sorun 
ve olayların nedenlerini kısaca belirtmek için 
yazıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküşüyle, Güney Kürdistan, 
“İki Nehir Arası Ülke” olarak bilinen yerle bir-
leştirilerek Irak oluşturuldu ve İngiltere’nin 
yönetimine verildi. Müttefik Devletler, özerk bir 
Kürdistan’ın kurulmasını vaat etmişlerdi. Çünkü 
Kürtler, Araplar, Türkler ve Perslerden sonra dör-
düncü büyük etnik grubu oluşturuyorlardı.

1920’de yapılan Sevr Antlaşması geniş Osmanlı 
İmparatorluğu’nun diğer halklarıyla eşit temeller 
üzerinde, Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını 
içeriyordu. Ama uluslararası çıkarlar, antlaşma-
nın gerçekleşmesine olanak vermedi. Böylece Kürt 
halkının durumu bir çözüme ulaşmadan olduğu 
gibi kaldı. Ondan sonra Kürtler, kendilerini zorla 
asimile etmek isteyen işgalcilere karşı kendi ülke-
lerinde asgari düzeyde eşitlik ve adalete kavuşmak 
için, sık sık kendilerini savunmaya zorlandılar.

Irak’ta monarşik sisteme son veren ve General 
Kasım liderliğinde bir askeri yönetim oluşturan 
1958 darbesinden sonra Kürt halkının ulusal hak-
larının tanınacağı vaat edildi. Yeni rejim Sovyet 
etkisi altına girer girmez, komünistlerin Irak’ta 
yarattıkları kargaşa içinde vaatler unutuldu.

Demokrasi ve özgürlük konusunda Kürtlere 
düşen sorumluluk nedeniyle, Irak komünistle-
rinin yaptıkları kitle halindeki katliamlara karşı 
seyirci kalamazdım. Ancak General Kasım ve 
diğer yüksek rütbeli subaylara durumun ciddiye-
tini anlatınca, onların öfkelerine maruz kaldım. 
Yerel komünistlerin desteği ve Sovyetler Birliği’nin 
cesaret vermesi ile Irak Hükümeti 1961 yılında 
silahlı kuvvetlerini, silahsız Kürt halkına karşı 
hücuma geçirdi. Kürt halkının kendisini kur-
tarmak için başlattığı devrim, o zamandan beri 
devam ediyor.

Bu süre içinde Irak’ta 9 hükümet ve 5 rejim 
değişti. Bu zulümlerin her aşamasında, ilişkileri 
yeniden düzeltmek için, çok mütevazı bir dille 
ricada bulunduk. Ancak bizim tekrarlanan rica-
larımıza yalnızca tekrarlanan hakaretlerle karşılık 
verildi.

Bizim acılarımız, sayın başkan, sizin dedeleri-
nizin acılarından farklı değildir. Ki, onları değerli 
Amerikalı Thomas Jefferson, en iyi şekilde dile 
getirmiş, belgelendirmişti.

Son olarak 1968 yılında, bugünkü BAAS 
rejimi iktidara gelir gelmez, bize savaş ilan etti. 
Fakat amacına savaş yoluyla ulaşamayacağını 
anlayınca 1970’te barış görüşmelerine başvurmak 
zorunda kaldı ve bu görüşmeler aynı yıl 11 Mart 
Antlaşması’yla sonuçlandı.

Antlaşma, Irak halkının iki asli milliyetten, 
Araplar ve Kürtlerden oluştuğunu kabul edi-
yordu. Antlaşma aynı zamanda Kürt milliyetinin 
haklarını sayıyordu ki bunlar arasında en önem-
lisi, dört yıl içerisinde Irak Cumhuriyeti çerçevesi 
içinde bir özerk Kürdistan oluşturulmasıydı.

İran ile Irak arasında yapılan Cezayir 
Antlaşmasından sonra (6 Mart 1975), 
İran üzerinden Mustafa Barzani’ye 
gelen ABD yardımı kesilmiştir. 
Antlaşma sonrasında Mustafa Barzani 
Kuvvetleri silahları bırakarak İran’a 
sığınmış; Mustafa Barzani de ABD’ye 
gitmiştir. Molla Mustafa Barzani, 
Virginia’dan ABD başkanına iki mek-
tup yazmış ve her ikisine de cevap ala-
mamış, kendisi ile ABD’de iken görü-
şülmemiştir.
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Antlaşmayı imzalamaya istekli oluşumuz, yal-
nızca, onun şartlarının bizi derinden tatmin ettiği 
için değildi, fakat aynı zamanda Irak’ta barışın 
sağlanmasını istiyor ve Kürtlerin hükümete katıl-
masının, BAAS’ın Irak halkına ve komşu ülkelere 
karşı sert ve uzlaşmaz politikasını değiştirebilece-
ğini umuyorduk.

Fakat çok geçmeden, bu antlaşmanın, BAAS’ın 
zaman kazanmak için başvurduğu bir taktik 
olduğunu fark ettik. Onların iç barışa ihtiyaçları 
vardı ve Irak’ın komşularına karşı giriştikleri yeni 
harekelerde, Kürtlerin desteğini almayı umuyor-
lardı. İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye ile 
yaratılan sürtüşmelerde bizi savaşa sürüklemek 
istiyorlardı.

Biz bir araç olmayı reddedince, bu kez Kürt 
bölgesini özellikle zengin petrol sahalarını- ki 
bu sahalar Irak petrol üretiminin yüzde 65’ini, 
petrol rezervlerinin yüzde 70’ini kapsamaktadır- 
Araplaştırma politikasını başlattılar. Aynı zaman-
da barışı, ülke içindeki politik düşmanlarını tasfi-
ye için kullandılar. Demokratik partiler kapatıldı 
ve onların yüzlerce üyesi kitle halinde katledildi 
ya da işkence ile öldürüldü. Arkasından dört 
yıllık sürenin bitiminde antlaşma tüm hükümleri 
ile uygulanacağına, bize karşı yeni bir savaşın 
hazırlığına geçildi. Bağdat’la Moskova’nın bağla-
rı, 1972 başlarında imzalanan 20 yıllık Dostluk 
Antlaşması’yla daha da güçlendirildi. Büyük mik-
tarda, geliştirilmiş Sovyet silahları, askeri uzman-
lar ve teknisyenlerle birlikte Irak’a ulaşmaya baş-
ladı. Buna paralel olarak Irak’taki Sovyet nüfuzu 
da arttı. BAAS rejimi hemen Moskova yanlısı Irak 
Komünist Partisi ile Birleşik Cephe oluşturmak 
için çağrıda bulundu. Bizim Kürdistan Demokrat 
Partisinin de katılması istendi. Liberal milli par-
tilerin cephe dışında bırakıldıklarını göz önüne 

alarak, en iyimser bir yargıyla bile katılmayı red-
dettik. Bu da BAAS liderlerinin husumetini arttır-
dı. Siyasal cinayetler düzenlemeye ve Kürt halkını 
zorla yerinden sürmeye başladılar. Bana karşı iki 
kez suikast teşebbüsü yapıldı. BAAS rejimi ile bir 
arada barış içinde yaşamamız imkânsız hale geldi. 
Böylece biz de Amerikalı ve İranlı dostlarımıza 
döndük. Onlara durumu ve BAAS’ın politikası 
böyle devam ederse, yalnız bizim açımızdan 
değil, bölgedeki diğer uluslar için de, doğacak 
sonuçların ciddiyetini izah ettik. Aynı zamanda 
Sovyetler Birliği tarafından desteklenen bir rejime 
karşı tek başımıza duramayacağımızı belirttik. 
Onlar düşüncelerimizi tümüyle haklı buldular.

Bize Kürt devriminin, hem Birleşik 
Devletler’den hem de İran’dan destek göreceği söy-
lendi, o şekilde ki, Kürtler için gerçek bir özerkliği 
ve Irak için demokratik bir cumhuriyeti gerçekleş-
tirmek için mücadele eden Kürtlerin, Irak rejimi 
karşısında dayanabilmeleri mümkün olsun.

Bunu ilgili taraflar arasında heyetlerin gidiş 
gelişi izledi ve bizimle dostlarımız arasında koor-
dinasyon sağlandı.

Asgari Kürt ulusal haklarını tanımayan özerk-
lik yasası, 1974 Mart’ında Irak Hükümeti tarafın-
dan kasıtlı bir biçimde ilan edildiği zaman, dost-
larımızın bize vaat ettikleri yardıma güvenerek 
onu reddettik. 

Irak ordusunun 8 tümeni, yüzlerce tankı ve 
yüzden fazla modern savaş uçağıyla karşılaşınca 
-bunlardan bir kısmı Rus ve Hintli pilotlar tara-
fından yönetilmekteydi- böylesine iyi donanmış 
bir orduya karşı etkin biçimde savaşabilmek için, 
dostlarımızın bize yaptığı yardımın hem miktar, 
hem de kalite bakımından düşük olduğunu çok 
geç de olsa fark ettik. Üstelik, yardımlar daima 
‘çok az ve çok geç’ti.”

Bütün bu güçlüklere rağmen halkımız kahra-
manca savaştı. Birçok zafer kazandı ve Irak silah-
lı kuvvetlerine ve donatımına büyük kayıplar ver-
dirdi; Sovyetlerden anında gelen yardımlar olma-
saydı, bu kayıplar Irak tarafından doldurulamaz 
cinstendi.

1975 kışına halkımız, dondurucu soğuk ve 
kara rağmen, düşmana bir karşı taarruz başlatın-
ca, Irak rejimi çok umutsuz bir duruma düştü. 
Moskova’nın öğüdü üzerine, bir kez daha hile ve 
ikiyüzlülük yöntemine başvurdu.

Cezayir Devlet Başkanı Bumedyen vasıtasıy-
la İran Şahıyla temas kurulmuştu. Ayrıca, Kürt 

Saddam Hüseyin



7

 Umran • Aralık 2017

  BARZANİ’LERİN BAŞINA GELENLERDEN ALINACAK DERSLER 

sorunu sona erdiği takdirde, BAAS’ın komşularına 
karşı politikasını değiştirmeye ve Moskova ile 
olan ilişkilerini kısmaya hazırlıklı olduğu, dolaylı 
yollardan Amerika’ya duyuruldu.

6 Mart 1975’te İran Şahı ile Devrim Komite 
Konseyi Başkanı Saddam Hüseyin Tikriti arasında 
Cezayir İhanet Antlaşması imzalandı. Antlaşma, 
yiğitçe savaşmış ve böylece bu görüşmeleri müm-
kün kılmış olan İran’ın Kürt müttefikleri yararına 
hiçbir şey içermiyordu. 

Sayın başkan, biz, İran ile Irak arasında iyi iliş-
kiler kurulmasına karşı değiliz. Ama bu, bizim 
kurban edilişimiz pahasına mı olmalı? Biz Kürtler, 
ABD’ye ve İran’ın şeref sözüne güvenerek düşma-
na karşı koyduk ve onunla savaştık. Bize mükâfat 
olarak söz verilen özerklik nerede?

İran mülteci kamplarında mı? Kürt halkının 
kitle halinde Güney Irak’a sürülmesinde mi? Batılı 
ülkelere doğru dağılmada mı? Ailelerin, kadın, 
çocuk ve yaşlıların bölünmesinde mi? İşkence 
altında ölümde mi? Kürt mültecilerinin İran 
makamlarınca ansızın sürülme ve geri gönderil-
me korkusunda mı?

Bütün halklar için onur, birlik, özgürlük ve 
demokrasinin temel ilkelerini ilan etmiş olan 
Amerika Birleşik Devletleri ulusu gibi büyük bir 
ulus, Kürt yenilgisindeki rolünden sonra, olanla-
ra kayıtsız kalabilir mi? 

Biz sizden, öylesine, yaptığımız iyiliğin iki 
mislini istemiyoruz. Hatta eşitini bile. Biz yalnız-
ca Kürtlere vaat edilen özerkliğin verilmesini isti-
yoruz.

Sayın başkan, biz dostlarımızın yardım vaa-
dine güvenerek bir savaşa girdik; fakat ansı-
zın, savaş alanında kendimizi yalnız bulduk; 
Amerikan ve İran yardımından yoksun, arkamız-
da kapalı bir İran sınırı ve karşımızda durma-
dan akan son model Sovyet silahlarıyla donanmış 
modern bir ordu.

Kötüleşen ekonomik koşullar, ihanete uğra-
ma duygusunun yarattığı düşük moral ve bunla-
rın yanı sıra, İran’da mülteci olarak 250 bin kadın 
çocuk ve yaşlının bulunuşu yüzünden, istemeye-
rek ve acı içinde İran’a çekilmekten ve yurdumu-
zu BAAS’a terk etmekten başka çaremiz yoktu.

Biz düşmanlarımız tarafından askeri yenilgiye 
uğratılmış değildik. Dostlarımız tarafından yıkıl-
mıştık.

Sayın başkan, Kürt halkının son perdesi henüz 
yeni başlıyor. O, ya bir trajedi ile bitecek veya 

onun sonu, yeni bir başlangıç olacak. Bu size 
bağlı.

Kürt halkının bir düşü var, belki sizin Thomas 
Jefferson’unki kadar büyük değil; ama bir özerk-
lik düşü bu. Onlar, onun için savaştılar, onun için 
öldüler ve daima onun özlemini duydular. Onlar, 
inançlarını ve yüreklerini ona bağladılar ve inan-
dılar ki Amerika’nın verdiği söz, ister yazılı, ister 
sözlü olsun, demir bir zırh gibi sağlamdır. Onlar 
söz verilen mükâfatın verilmesini benden bekliyor-
lar. Ben de sayın başkan, sizden bekliyorum.

Sayın başkan, halkımın uğradığı felaketin 
nedeni, onların demokrasiye olan inançları, batı 
ile olan dostlukları, Amerika’nın prensiplerine 
olan güvenleri, bu prensiplerin, zayıf ulusla-
rın korunması ve onların temel insan haklarına 
kovuşmaları için destek sağlanmasını öngördüğü-
ne dair kanılarıdır.

Biz hiçbir zaman başka ülkeleri işgal etmeyi 
veya başka halklara baskı yapmayı düşünmedik. 
Biz, yalnızca, kendi ülkemizde barış içerisinde ve 
özgür olarak yaşadığımız halklar gibi adil ve eşit 
biçimde davranılmasını istiyoruz. Biz Irak’ın yeni 
sakinleri ya da göçmeni değiliz. Atalarımız binler-
ce yıldan beri bu ülkede yaşamışlar.

Sayın başkan, eğer Amerika’nın verdiği söze 
tam olarak inanmasaydım, halkımı bugün içine 
düştüğü felaketten kurtarabilirdim. Bu, BAAS’ın 
politikasını tam olarak desteklemek ve onun-
la güçleri birleştirmek yoluyla yapılabilirdi. Ama 
bu tutum Amerika’nın ilkelerine ters düşer, Irak’ın 
komşularına da zarar verirdi. Ancak üst dere-
celi Amerikan yetkililerinin teminatı üzerine bu 
alternatife iltifat etmedim, onun yerine, ABD ve 
İran’la işbirliğini tercih ettim. Böylece biz kendi 
hedefimizi-özerkliği- ve Irak halkının hedefini-
demokrasiyi- gerçekleştirmiş olacaktık ki, bu da 
tüm bölgenin çıkarına olacaktı.

Sizin de seçim kampanyanızda birçok kereler 
belirttiğiniz gibi, sizden önceki Amerikan yöne-
timinin dost ve müttefik uluslara karşı izledi-
ği politika, hem bu uluslara, hem de Amerika’ya 
zarar verici cinstendi. Bu politika, dostlarının 
Amerika’ya güvenlerini yitirmelerine, bunun 
sonucu olarak Amerika’nın etkisinin azalması-
na neden oldu; böylece Amerika’nın saygınlığı-
nı dünya ölçüsünde tehlikeye sokucu nitelikteydi.

Sayın başkan, Amerikan halkı güvenini size 
belirtti; çünkü onlar, sizin bu güvensizlik havasını 
değiştireceğinize ve Amerika’nın geleneksel insani 
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prensiplerini gerçekleştirmek için çalışacağınıza 
derinden inanmaktadırlar.

Kendisini daima Amerika için güvenilir bir 
dost saymış olan Kürt halkı, yüklü çalışma progra-
mınıza rağmen, onların geleceği üzerinde düşün-
meye zaman bulacağınız ve sorunlarının çözümü 
için çaba göstereceğiniz umudundadır.

Sayın başkan, Kürt sorunu, Ortadoğu’nun 
diğer önemli sorunlarıyla yakından ilişkilidir ve 
sizin ihtimamla ilgilenmenize değerdir. Ümit edi-
yoruz ki, bu sorun, sizin Ortadoğu’ya yönelik ve 
giderek önem kazanan dış politika müzakereleri-
nizde özel bir yer tutacaktır.

Yine derinden ümit ediyoruz ki, Irak 
Hükümetinin temel insan haklarına saygı gös-
termesi, Kürtlere karşı gayri insani politikasını 
değiştirmesi, Güneye sürülmüş Kürtleri yeniden 
kuzeydeki anayurtlarına döndürmesi ve 11 Mart 
1970 Antlaşması’na tam olarak uyması hususla-
rında ikna edilmesi için Amerikan Hükümeti, böl-
gedeki dost ulusları etkinliklerini kullanmaya zor-
layacaktır.

Kürt sorunu sükût etmemiştir ve Kürt devrimi 
yok edilmemiştir. Bunu Irak Hükümeti iyi bilir. 
Her türden saldırgana karşı yüzyıllar boyu diren-
miş olan Kürt ulusu, öyle kolayca yok edilemez. 
Acı olayların üstünden daha bir yıl bile geçme-
den halkımız ve partimiz yeniden örgütlenmiş ve 
öncesine oranla daha dar bir alanda da olsa dev-
rim yeniden başlamıştır. Bu durum Iraklı yöneti-
cilere çok uykusuz geceler yaşatacaktır.

Bu arada, ümit ediyoruz ki, İran’daki Kürt 
mültecilerinin Amerika’ya gelmelerine müsaade 
edilecek ve onlara makul bir maddi yardım tahsis 
edilecektir; daha önceleri başka ülkelerden gelen 
mültecilere tahsis edildiği gibi.

Sayın başkan, dilerim ki, halkımın yaralarına 
deva bulmak için çaba göstereceksiniz ve onla-
rın yurtlarına dönmesi ve temel insan haklarına 
kavuşmalarını sağlayan kahraman siz olacaksı-
nız. Bir zamanlar onların da sizin için kahraman-
lık yaptıkları gibi.

Yarım asırdan fazla bir zamandır halkım bütün 
güvenini, umudunu bana bağladı. Şimdi ben bu 
umudu size devrediyorum.

İçten dilekler ve derin kişisel saygılarımla.”1

İkinci Mektup (3 Mart 1977)
Molla Mustafa Barzani’nin ABD Başkanı 

Jimmy Carter’a yazdığı, 9 Şubat 1977 Tarihli 

Mektup, ABD başkanı tarafından cevaplandırıl-
mamıştır. Bunun üzerine Molla Mustafa Barzani, 
3 Mart 1977’de yeni bir mektup yazarak, “ABD 
Başkanının sessizliğini eleştirmiş ve kendisiyle 
görüşme dileğini belirtmiştir”:

“Sayın başkan dolaysız ya da dolaylı sizce bir 
karşılık verilmemiş olan 9 Şubat tarihli mektu-
buma ilaveten, Birleşik Devletler’in her tarafta-
ki insanlar için özgürlüğün destekleyicisi olma 
tarihsel imajını yeniden tesis etme çabalarınıza 
karşı olan hayranlığımı bir kez daha ifade etmek 
isterim.

Önceki yönetim döneminde insan haklarının 
Birleşik Devletler dış politikasında hiç yeri yoktu. 
Dışişleri Bakanlığı aslında, Kongre önüne çoğu 
kez diktatörleri kötüye kullanmanın savunucusu 
olarak çıkıyordu. 

Haklarını almaya çalışan Kürtler gibi sadık ve 
dost insanlar, belirsiz Amerikan ulusal çıkarları 
nedeniyle feda edildi. Birleşik Devletler yetkilile-
rince verilmiş gizli teminatlar reddedilmiş ve daha 
sonra da ‘dış ilişkilere gizli kapaklı çalışma karış-
tırılmamalıdır’ gerekçesiyle haklı gösterilmiştir.

Bay başkan, Kürtler alt düzeydeki CIA memur-
larıyla gizli olarak iş yapmıyordu. Eski Dışişleri 
Bakanı Henry Kissenger’in ilişikteki mesajının 
da kanıtladığı gibi, bizim ilişkilerimiz en yüksek 
düzeyde U.S. yetkilileri ile olmuştur.

Bay başkan, Amerikan değerlerini gerçek-
ten geliştiren, dış politikada meşru bir hedefe 
yöneliyorsunuz. Birleşik Devletlerin insan hak-
ları üzerindeki pozisyonunu, Sovyet Bloğu dışın-
daki ülkelere hâlihazırda yapmış olduğunuz ve 
Irak’ın Kürtlere karşı tutumu temel insan hakları-
nın büyük bir ihlali olduğu için, bu yayılmanın şu 
sıralarda Irak’ı da içine almasının uygun olduğu-
na inanıyorum.

Sizin ve Başkan yardımcısı Mondale’nin, 
Vladimir Burkovsky ile yapmış olduğu son görüş-
meler, sizin baskı altındaki insanlar için duyduğu-
nuz büyük ilgiyi ve ‘kişilerin özgürlüğü ve görüş-
lerini açıklamak haklarını’ geliştirmeye yardımcı 
olmak konusundaki samimi arzunuzu açıkça gös-
termiştir. Bu hiç şüphesiz tüm Sovyet muhalifleri-
nin moralini güçlendirdi.

6 Mart 1975 Cezayir ihanet Antlaşması’nın 
öncesi ve sonrası olaylarıyla maneviyatı kırıl-
mış lrak’taki 3 milyon Kürt insanı, sizin ilgi ve 
dikkatinize herkesten daha çok layıktır. Sizinle 
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ve Başkan Yardımcısı Mondale ile yapılacak bir 
görüşme, onların moralini güçlendirmede büyük 
ölçüde katkıda bulunacak ve Kürt tarihindeki, bu 
en karanlık saatlerde, onların koşullarını tanıma-
nıza da yardımcı olacaktır.

Sizinle görüşmeyi büyük umut ve memnun-
lukla bekliyorum.”2

Molla Mustafa Barzani, ABD başkanına yazdı-
ğı bu iki mektubu, Virginia’dan yazmış ve her iki-
sine de cevap alamamış, kendisi ile görüşülme-
miştir. 

Henry Kissenger’in Molla Mustafa Barzani’ye 
Mektubu

Peşmergelerin silahlarını bırakmasından bir ay 
önce Molla Mustafa Barzani, Amerikan Dışişleri 
Bakanı H. Kissinger’e 22 Ocak 1975 tarihli bir 
mektup yazıp yardım istemiştir. Kissenger de, 
Molla Mustafa Barzani’ye aşağıdaki mektubu yaz-
mıştır:

“Sayın General,
22 Ocak 1975 tarihli mektubunu almak-

la çok memnunum. Size, halkınıza ve yürüttü-
ğünüz yiğitçe mücadeleye hayranlık duyduğu-
muzu bilmenizi isterim. Karşı karşıya bulundu-
ğunuz güçlükler korkunçtur. Askeri ve politik 
durum hakkındaki değerlendirmenizi çok takdir 
ettim. Emin olmalısınız ki, mesajlarınıza verdiği-
miz önem nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetince üst düzeyde büyük bir dikkatle göz 
önüne alınıyor.

Eğer Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
durum hakkında daha fazla bilgi vermek için 
Washington’a bir kurye göndermek isterseniz, 
Onu memnuniyetle kabul edeceğiz. Şimdiye kadar 
yapmış olduğumuzu sürdürebilmek için gizlili-
ğin büyük önem taşıdığı kanısındayım. Yalnız 
bu nedenle ve özellikle sizin kişisel güvenliğinizi 
düşündüğümüzden, sizinle burada şahsen görüş-
meyi istemekte tereddütlüyüm.

Cevabınızı bekliyorum. 
İçten dileklerimle ve derin saygılarımla.”3

İran ve Irak’ın aralarında yaptığı “Cezayir 
Antlaşması’nın” sonucunda Molla Mustafa 
Barzani’ye İran üzerinden gönderilen Amerikan 
para ve silah yardımı kesilmiş ve Barzani kuv-
vetleri, Irak ordusu karşısında yalnızlığa terk 

edilmiştir. Bunun üzerine Molla Mustafa Barzani 
kuvvetleri, silahları bırakarak büyük bir kesimi 
İran’a sığınırken Molla Mustafa Barzani de ABD’ye 
gitmek zorunda kalmıştır. 

Kissenger’in övgülerine muhatap olan 
ve ABD’ye sığınmak zorunda kalan Mustafa 
Barzani’ye, Kissenger dâhil ABD yönetimi sahip 
çıkmamış ve kendisi ile ABD’de görüşmemiş-
lerdir. Bir dönem el üstünde tuttukları Barzani, 
ABD’de yalnızlığa terk edilmiş ve orada ölmüştür. 
Molla Mustafa Barzani’nin sonu böylemi olmalıy-
dı? Molla Mustafa Barzani nerede hata yapmıştır? 
Molla Mustafa Barzani’nin başına gelenlerden 
alınabilecek dersler nelerdir?

Referandum Sonrasında 
Irak Kuvvetleri Karşısında Geri Çekilen 
Mesut Barzani’nin Yaptığı Açıklamalar

Mesut Barzani, 25 Eylül 2017 Referandumu 
sonrasında, Irak Ordusu karşısında aldığı acı 
mağlubiyetin sonucu, başta Kerkük olmak üzere 
“ihtilaflı bölgelerin” büyük bir kesimini kaybe-
dince yaptığı açıklamalar, hem üzücü hem de 
ibret vericidir: 

“Değerli Kürdistan halkı, kahraman 
Peşmergeler ve şehit aileleri.

…16 Ekim gecesi Kerkük’te meydana gelen 
büyük bir ihanetti. Kerkük teslim edildi ve zehirli 
bir hançer hem halkımız hem de peşmergenin sır-
tına vuruldu. Bu ihanetle referanduma ‹evet› diyen 
3 milyon insanın iradesi zor bir sürece sokuldu ve 
durum zorlaştı. Bu ihanet olmasaydı durum çok 
daha farklı olacaktı. Kerkük ve diğer bölgelerin 
korunması için daha önce çok iyi bir hazırlık 
yapmıştık çünkü saldırı planı masadaydı. Ancak 
bu ihanet hem Peşmerge hem de halkın moralini 
düşürdü ve istenilen savunma yapılamadı.

…Tuhaf olan şey, ABD’nin terörist ilan ettikleri 
kişilerin Abraham tanklarına binip Kürtlere sal-
dırmalarına seyirci kalması. 

MOSSAD ajanı General Sagi Chori, Mustafa Barzani ve oğlu İdris.
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…ABD’nin gözleri önünde onun silahlarını 
kullanarak Kürdistan’a saldırdılar. Bu bazı soru-
ların sorulmasını zorunlu kıldı çünkü onun silah-
larıyla bize saldırıldı ve Peşmergelerimiz şehit 
edildi.

Burada bir sorun var. ‘Acaba ABD buna neden 
sessiz kaldı?”4

Mesut Barzani, yaptığı bu açıklamalarla hem 
Kürt Yönetimi içinden hem de dışarıdan ABD/
İsrail tarafından ihanete uğradığını açık bir şekil-
de dile getirmektedir. 

Babası Molla Mustafa Barzani için yukarı-
da sorduğumuz soruları, Mesut Barzani için 
de sorabiliriz: Mesut Barzani’nin sonu böylemi 
olmalıydı? Mesut Barzani nerede hata yapmıştır? 
Mesut Barzani’nin başına gelenlerden alınabilecek 
dersler nelerdir?

General Aziz Weysi:
“ABD Bize İhanet Etti”

Kürdistan Peşmerge 
Güçleri Zerevani Özel 
Birlikleri Komutanı General 
Aziz Weysi, Times’ta yayın-
lanan makalesinde, hem 
içerden hem de dışarıdan 
“ihanete uğradıklarını”, 
“Kürdistan’daki bazı siya-
si ve askeri liderlerin, İran 
ve Irak’la anlaşma yaparak 
askeri güçlerini savaşmadan 
geri çektiklerini” ve “Batının 
Irak askeri güçlerinin ilerle-
mesi karşısında ses çıkarma-
dığını”, “Barzani’yi yalnız bıraktıklarını” ifade 
etmektedir:

“…İran Devrim Muhafızları’nın bu yeni duru-
ma verdiği yanıt, M1 Abrams tankları da dâhil 
olmak üzere en son teknoloji ürünü Amerikan 
silahlarını kullanarak, kilit bir müttefike sal-
dırmaktı. ‘Taraf tutmayacağım’ diyen Başkan 
Trumph’ın, silahların teröristlerin eline geçmesine 
izin vermesi ve onlara halkımıza soykırım yapıl-
masını sağlamak için özgür bir irade tanıması 
kesinlikle ironidir ve tarafsızlıktan uzaktı.

…Irak’ın kaybedilmemesine yatırım yapma 
konusunda son derece iştahlı görünen Batı, güç-
lerimize asla kıyaslanabilir yatırım yapmadılar. 
Peşmergelerimiz için aldığımız sadece 22 milyon 

dolarlık direkt yardım, ABD›nin «30. Birlik» ola-
rak bilinen başarısız bir birimde birkaç Suriyeli 
asiyi eğitmek için harcadığı 500 milyon dolarlık 
meblağla kıyaslandığında çok komik kalıyor.

…Müttefiklerimiz, kendisini uzun süre önce 
İran’a satan ve asla Batı’nın kollarına dönmeye-
cek olan Irak merkezi yönetimini kazanmak için 
Kürdistan’ı sattılar. Hiçbir ABD doları ya da yaşa-
mı, Irak’ı uygar dünyaya birleşik, demokratik ve 
istikrarlı bir müttefik yapamaz; artık bu rüyadan 
vazgeçmenin ve değişim için bize şans vermenin 
zamanıdır.

Amerika ve Batı’nın özgürlüğün yanında dur-
mak için, bizimle birlikte durmaktan başka çare-
leri yok. Bu sözlerden bazıları müttefiklerimiz için 
acı bir ilaçtır, ancak geçmişten ders alınmadan 

Irak’taki bir sonraki felaket 
hemen köşede bizi bekliyor.”5

Üç Dinamiğin Etkileşimi

Genel olarak beşeri olay-
ları incelerken, iç ve dış dina-
mikleri göz önüne almamız 
gerekmektedir. Olaylar, bu 
iki ana dinamiğe bağlı ola-
rak vuku bulmakta, şekillen-
mekte ve gelişmektedir. Dış 
dinamikleri de, bölgesel ve 
küresel dinamikler olarak 
ikiye ayırabiliriz. Bölgesel ve 
küresel dinamikler önemli ve 
etkili olmakla beraber, kalı-
cı bir sonuç alabilmeleri iç 

dinamiklere bağlıdır. Strateji ve taktikler, bu üç 
ana dinamiği göz önüne alarak kurulur, yürütü-
lür, bu dinamiklere bağlı olarak değiştirilir ya da 
revize edilirler. 

İşbirlikçi İnsan Unsurları
Bölgesel ve küresel güçler, bir ülkenin bölün-

mesini, parçalanmasını, dağılmasını istiyorsa ona 
uygun iç ortaklar, işbirlikçiler ararlar; yok eğer 
o ülkenin parçalanmasından öte kalkınmasını, 
gelişmesini engellemek istiyorlarsa, ona uygun 
işbirlikçiler ararlar. 

Konumuz bağlamında işbirlikçileri dört ana 
sınıfa ayırmamız mümkündür:

1- Gönüllü işbirlikçiler, şuurlu ve hain olanlar: 
2- Bölgesel ve/veya küresel güçlerle karşılıklı 

Kendi sorunlarımızı, kendi 
içimizde, en adil bir şekilde 
çözmenin usul ve yollarını 
bulmalıyız, bulmak zorun-
dayız. Türkiye, öncelikle 
kendi içinde bütünleşmeli 
sonra da bölgenin bütünleş-
mesini sağlamalıdır. Bunu 
sağlayacak strateji ve politi-
kalar üretmeli, buna uygun 
da bir dil ve üslup kullan-
malıdır.
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menfaati olduğunu sanıp, kendine aşırı güven 
duyup iş tutanlar. 

3- İşbirlikçilik çizgisine itilenler (zoraki 
işbirlikçiler=gönülsüz işbirlikçiler; “Denize düşüp 
yılana sarılanlar”), 

4- İşbirlikçi olduğunun farkında olmayan saf-
lar, 

Böyle bir ayırımı yapmamızın sebebi, olaylar-
da karşılaştığımız çok farklı insan unsurunun var-
lığından dolayıdır. Birinci ve ikinci gruptaki insan 
unsuru hariç, diğerleri genellikle içinde yaşadığı 
şartlardan etkilenen ve fakat şuuru, dirayeti, basi-
reti stratejik aklı zayıf olanlardır. Bunların ortaya 
çıkmasının sebepleri, özel olarak analiz edilme-
li, kendilerini bu duruma sürükleyen etkenler ve 
ortam, mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Eğer bir ülkenin içerisinde memnuniyetsizlik 
üreten bir bataklık varsa, doğal olarak sivrisinek-
ler üreyecektir. Tek tek sivrisineklerle uğraşmak 
yerine bataklığı kurutmak en köklü çözümdür. 
Hak hukuk ve adalet tanımayan sistemler, batak-
lıktır ve sivrisineklerin üremesine elverişli ortam-
lardır. Öyleyse farklı inanç sistemlerine ve farklı 
etnik yapıya sahip halkların haklarını, ilahi yaratı-
lış kanuniyetine uygun bir şeklide vermek, batak-
lığı kurutmak için gereklidir. 

Osmanlı ve Ortadoğu’nun tarihi, bu konu-
da çok zengindir. Şerif Hüseyin ve Oğulları, bu 
bağlamda güzel bir örnektir. Osmanlı’ya karşı 
İngilizler’le işbirliği yaparak Ortadoğu coğrafya-
sının İngiliz ve Fransız hegemonyasına girmesini 
sağlayan gönüllü ve şuurlu işbirlikçilerdir. 

Mektupların Değerlendirilmesi: 
Barzani’lerin Başına Gelenlerden Alınacak Dersler

Yazılan mektupları ve yapılan açıklamaları, iç, 
bölgesel ve küresel dinamikler açısından incele-
memiz gerekmektedir.

İç Dinamikler
Molla Mustafa Barzani’nin yazdığı mektuplar-

da Kürt halkının içinde bulunduğu olumsuz şart-
ları dile getirmekte ve bu olumsuz şartların düzel-
mesi için mücadeleye başladıklarını ifade etmek-
tedir. Molla Mustafa Barzani’nin “Kürtler, kendi-
lerini zorla asimile etmek isteyen işgalcilere karşı 
kendi ülkelerinde asgari düzeyde eşitlik ve ada-
lete kavuşmak için, sık sık kendilerini savunma-
ya zorlandılar.”6 ifadesinde “asimilasyon”, “eşit-

lik ve adalet” kavramlarına vurgu yapmış olmak-
la, Kürt halkının içinde yaşadığı Irak sisteminin 
olumsuz temel özelliklerinden bir kısmının varlı-
ğına dikkat çekmiş olmaktadır. Böyle bir sistem, 
gayrı memnun sayısını artırır ve barışı değil sava-
şı getirir. 

1968 yılında Irak’ta iktidara gelen BAAS yöne-
timi, Barzani ile “11 Mart 1970 anlaşmasını” 
yaparak iç savaşı sonlandırmıştır. Bu anlaşmaya 
göre “Irak halkının iki asli milliyetten, Araplar ve 
Kürtlerden oluştuğu kabul edilmiş” ve “dört yıl 
içerisinde Irak Cumhuriyeti çerçevesi içinde bir 
özerk Kürdistan oluşturulması” öngörülmüştür.

Barzani’nin ifadesine göre “BAAS rejimi 
Moskova yanlısı Irak Komünist Partisi ile Birleşik 
Cephe oluşturmak için” çağrıda bulunmuş ve 
fakat “Kürdistan Demokrat Partisi birleşik cephe-
ye katılmayı reddetmiştir”. Bu ret ediş, hem Kürt 
halkına hem de Kürt liderlere baskı uygulanması-
na sebebiyet vermiştir. 

Bunun üzerine Molla Mustafa Barzani, kendi 
tabiri ile “Amerikalı ve İranlı dostlarına dönmüş”, 
Iran ve ABD ile iş tutmayı Kürt halkının gele-
ceği için daha avantajlı görmüştür. “Barzani’nin 
Dostları” Ona, “ Kürt devriminin, hem Birleşik 
Devletlerden hem de İran’dan destek göreceği” vaa-
dini yapmışlardır.

BAAS yönetimi, 11 Mart 1970 anlaşmasında 
yer alan “dört yıl sonra Kürtlere özerklik verile-
cektir” maddesini, Mart 1974’de “özerklik yasası” 
olarak çıkarıp ilan etmiştir. Barzani ise, (Iran ve 
ABD’li dostları) “dostlarının vaat ettikleri yardıma 
güvenerek onu reddetmiştir”. 

Barzani, Irak yönetiminin kendilerine verdiği 
özerkliği kabul etmiyor ve fakat ABD ve İran’dan 
özerklik istiyor:

“Sayın başkan, biz, İran ile Irak arasında iyi 
ilişkiler kurulmasına karşı değiliz. Ama bu, bizim 
kurban edilişimiz pahasına mı olmalı? Biz Kürtler, 
ABD’ye ve İran’ın şeref sözüne güvenerek düşma-
na karşı koyduk ve onunla savaştık. Bize mükâfat 
olarak söz verilen özerklik nerede?

…Biz sizden, öylesine, yaptığımız iyiliğin iki 
mislini istemiyoruz. Hatta eşitini bile. Biz yal-
nızca Kürtlere vaat edilen özerkliğin verilmesini 
istiyoruz.”7

Barzani’nin Kürt halkı için yürüttüğü hak, 
hukuk, adalet ve özerklik mücadelesi, bir nokta-
dan sonra ana amaçtan saparak, İran ve ABD’nin 
Ortadoğu stratejisinde kullanılacak bir araç olma 
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hüviyetine bürünmüştür. BAAS yönetiminin 
Kürtlerin özerkliğini kabul eden bir yasa çıkarıp 
ilan etmesi karşısında Barzani’nin bunu reddet-
mesi, kendi halkına karşı yapılmış bir haksızlıktır. 
Kendisi de bunu dolaylı bir şekilde itiraf etmek-
tedir:

“Sayın başkan, eğer amerika’nın verdiği söze 
tam olarak inanmasaydım, halkımı bugün içine 
düştüğü felaketten kurtarabilirdim. Bu, BAAS’ın 
politikasını tam olarak desteklemek ve onunla 
güçleri birleştirmek yoluyla yapılabilirdi. Ama bu 
tutum Amerika’nın ilkelerine ters düşer, Irak’ın 
komşularına da zarar verirdi. ANCAK üst dereceli 
Amerikan yetkililerinin teminatı üzerine bu alter-
natife iltifat etmedim, onun yerine, abd ve iran’la 
işbirliğini tercih ettim.”8

Üzücü olan, Molla Mustafa Barzani’nin, ABD 
ve İranlı dostlarına güvenerek ret ettiği 11 Mart 
1970 antlaşmasının, İran ile Irak arasında yapı-
lan Cezayir antlaşmasından sonra Irak yönetimi 
tarafından tamamıyla uygulamaya sokulması için 
Irak yönetimine baskı yapılmasını ABD’den talep 
etmiş olmasıdır:

“Irak Hükümetinin temel insan haklarına 
saygı göstermesi, …11 Mart 1970 Antlaşmasına 
tam olarak uyması hususlarında ikna edilmesi 
için Amerikan Hükümeti, bölgedeki dost ulusları 
etkinliklerini kullanmaya zorlayacaktır.”9

Küresel Dinamikler
1970’li yıllarda iki Küresel güç olarak SSCB ile 

ABD arasında veya NATO ile Varşova Paktı arasın-
da sert bir mücadele sürmekteydi. SSCB ile iliş-
ki kurmak isteyen ülkelerin üzerine ABD gitmek-
te ve darbelerle hükümetleri iktidardan düşür-
mekteydi. 

ABD, komünizmin yayılmasını engellemek, 
özellikle petrol üretim ve ulaşım yollarını kont-
rol etmek istemekteydi. Ortadoğu, hem ABD için 
hem de Sovyetler için hayati öneme haizdi. Irak 
hem enerji üretim hem de enerji nakil bölgesiy-
di. O nedenle Irak’ın Sovyetlerin etki alanına gir-
mesi, Basra Körfezi’ni ve körfez ülkelerini tehli-
keye sokardı. O nedenle ABD, Irak ile özel ola-
rak ilgilenmekte BAAS rejiminin devrilmesini ya 
da Sovyetlerden uzaklaşmasını, Batı bloğuna kay-
masını istemekteydi. 

1972’de Irak yönetimi, “SSCB ile dostluk ve 
işbirliği Antlaşması” imzalamıştır. Çok önemli bir 
enerji bölgesinin SSCB’nin etki alanına girmesi-

ni istemeyen ABD, İran Şahı üzerinden devreye 
girerek Molla Mustafa Barzani ile İran Şahı Rıza 
Pehlevi arasında bir anlaşmanın yapılmasını sağ-
lamıştır. ABD, Barzani’ye Iran aracılığıyla para, 
silah yardımı yapmayı üstlenmiştir.10

Irak içindeki Kürt hareketi, Irak yönetimini 
zayıflatma, hatta iktidardan düşürme konusun-
da bir imkân, hatta bir araçtı. ABD’nin bu ama-
cına hizmet ettiği sürece Barzani hareketinin ve 
Barzani’nin bir anlamı vardı. ABD’de yaşadığı 
dönemde kendisi ile konuşulmamış ve görüşülme-
miş olmasının anlamı, ABD için Barzani ömrü-
nü doldurmuş bir aktörden başka bir şey değil-
di. Mektubundaki sitemde bunu görebilmekteyiz:

“Haklarını almaya çalışan Kürtler gibi sadık 
ve dost insanlar, belirsiz Amerikan ulusal çıkarları 
nedeniyle feda edildi. Birleşik Devletler yetkilile-
rince verilmiş gizli teminatlar reddedilmiş ve daha 
sonra da ‘dış ilişkilere gizli kapaklı çalışma karış-
tırılmamalıdır’ gerekçesiyle haklı gösterilmiştir.

Bay başkan, Kürtler alt düzeydeki CIA memur-
larıyla gizli olarak iş yapmıyordu. Eski Dışişleri 
Bakanı Henry Kissenger’in ilişikteki mesajının 
da kanıtladığı gibi, bizim ilişkilerimiz en yüksek 
düzeyde U.S. yetkilileri ile olmuştur.”11

ABD için asıl amaç Kürtlerin özerk olma-
sı, bağımsız bir devlet kurması değildi; Onların 
insan haklarına kavuşması, insanca yaşaması da 
değildi: 

…Sayın başkan, biz dostlarımızın yardım vaa-
dine güvenerek bir savaşa girdik; fakat ansı-
zın, savaş alanında kendimizi yalnız bulduk; 
Amerikan ve İran yardımından yoksun…

Biz düşmanlarımız tarafından askeri yenilgiye 
uğratılmış değildik. Dostlarımız tarafından yıkıl-
mıştık.

…Bütün halklar için onur, birlik, özgürlük 
ve demokrasinin temel ilkelerini ilan etmiş olan 
Amerika Birleşik Devletleri ulusu gibi büyük bir 
ulus, Kürt yenilgisindeki rolünden sonra, olanlara 
kayıtsız kalabilir mi?”12 

Bölgesel Dinamikler: 
Cezayir Antlaşması (6 Mart 1975) ve 
“Molla Mustafa Barzani’nin Satılması”
İran Şahı, Bölgesel güç olmak ve İran ile Irak 

arasında körfezde var olan sınır ihtilafının (Irak’ın 
körfezdeki bir kaç küçük adası) İran’ın lehine 
çözülmesini istemekteydi. Bu nedenle Irak yöne-
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timinin iç ihtilaflarla uğraşması, zayıf düşmesi 
onun işine gelmekteydi. Onun için ABD ile birlik-
te Barzani’ye para ve silah yardımı yapmayı kabul 
etmişti. Barzani hareketinin bağımsızlık ya da 
özerklik kazanması, İran’ın da işine gelmemek-
teydi. Çünkü kendi ülkesinde de belli bir nüfusa 
sahip Kürt halkı yaşamaktaydı.

İran’la Irak’ın kavgası, 1975 yılına kadar sür-
müştür. Bağlantısız hareketinin liderlerinden 
Cezayir’in devreye girmesi ile 6 Mart 1975’de 
“Cezayir Antlaşması” yapılarak İran’la Irak arasın-
da ki ihtilafları çözmüşlerdir. 

Cezayir Antlaşması’na göre İran, Iraktaki 
Molla Mustafa Barzani hareketine her türlü yardı-
mı kesecek, Amerikan yardımlarına aracılık yap-
mayacak; Irak da, Şattü’l-Arab sınır meselesinde 
sınırın, nehrin tam ortasından geçmesini kabul 
ederek üç küçük adayı İran’a verecektir. Ayrıca 
Irak yönetimi, Sovyetlerle arasına belli bir mesa-
fe de koyacaktır. Molla Mustafa Barzani, birinci 
mektubunda bu noktaya özel olarak dikkat çek-
miştir:

“Cezayir Devlet Başkanı Bumedyen vasıtasıy-
la İran Şahıyla temas kurulmuştu. Ayrıca, Kürt 
sorunu sona erdiği takdirde, BAAS’ın komşularına 
karşı politikasını değiştirmeye ve Moskova ile 
olan ilişkilerini kısmaya hazırlıklı olduğu, dolaylı 
yollardan Amerika’ya duyuruldu.”13

Sonuç: 
Şer İttifakının Sadece Menfaatleri Vardır, 

Dostları ve Değerleri Yoktur

Gerek ABD ve gerekse İran Şahı Rıza Pehlevi, 
Irak yönetiminden elde etikleri tavizlere karşılık, 
“Barzani ile yaptıkları anlaşmayı bozmuşlar” ve 
“Molla Mustafa Barzani’yi satmışlardır”. 

Gerek Mesut Barzani ve gerekse Peşmerge 
Komutanı General Aziz Weysi’nin açıklamaların-
dan Şer ittifakının(ABD-İsrail-İngiltere-Siyonizm), 
Irak’ı, İran ve Rusya safına itmemek için Mesut 
Barzani’yi sattıkları anlaşılmaktadır.14

Şer İttifakı (ABD-İngiltere-Siyonizm-İsrail) 
için gerçek dost yoktur. Menfaat ortaklığı var-
dır. “Adam satmak” onlar için sıradan işlerden-
dir. Tarihi süreçte Barzani’lerin başına gelenler, 
Şer ittifakının ihanetinin belgelendirilmesi ve 
Şer İttifakının kendi menfaatinden başka hiçbir 
menfaat düşünmediği gerçeğinin tezahüründen 
ibarettir.

Şer ittifakının ne kutsalı, ne de değerleri vardır. 
Sadece menfaatleri vardır. Demokrasiyi ilahlaştı-
ran Batının Türkiye’deki tüm darbeleri planlamış 
ve desteklemiş olması, tesadüf değildir. İnsan hak-
ları, özgürlükleri ve demokrasi sloganları ile baş-
lattıkları ve “Arap Baharı” adını verdikleri ikinci 
nesil kadife darbe zincirinde, Mısır’da bekledikle-
ri olmayınca, Sisi darbesini demokrasi zaferi ola-
rak kutlayan ve destekleyen, ikiyüzlü Batıdan baş-
kası değildi. 

Analiz edilmesi gereken bir nokta da, İslam 
coğrafyasında bir kısım insanları, Şer İttifakının 
kucağına iten nedenler nelerdir?

Mevcut yönetimlerin ve Müslüman halkların 
bunda bir katkısı var mıdır? 

Müslüman coğrafyada hiçbir halk, Batı ile 
işbirliği yapacak duruma düşmemeli ve de düşü-
rülmemelidir! 

O nedenle, “Selahattin Eyyubi’nin torunları bu 
duruma düşmemeli, düşürülmemeliydi”, diyoruz.

Kendi sorunlarımızı, kendi içimizde, en adil 
bir şekilde çözmenin usul ve yollarını bulmalı-
yız, bulmak zorundayız. Türkiye, öncelikle kendi 
içinde bütünleşmeli sonra da bölgenin bütün-
leşmesini sağlamalıdır. Bunu sağlayacak strateji 
ve politikalar üretmeli, buna uygun da bir dil ve 
üslup kullanmalıdır. 

Henüz Vakit Varken!
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Suudi Arabistan’da mevcut düzenin kodları, ulusal düzeyde politik eksenin 
ağır bastığı “hanedan-içi dengeler”, bölgesel düzeyde dini bağlama oturan 
“Şii-Selefi gerilimi” ve küresel düzeyde ise iktisadi ilişkileri öncülleyen 
“petro-dolar döngüsü” olmak üzere üç sacayağı üzerine oturmaktadır.

ABD’nin ‘Hegemonik Gölge’sinde
Suudi Arabistan’ın Teo-Politik Ekonomisi

M uhtemeldir ki 
İspanya Kralı 

Ferdinand ve Kraliçe 
Isabella, himaye-
lerinde gerçekle-
şen Christopher 
Columbus seferlerinin, 
Amerika’nın keşfinde 
öncü rol oynayacağı ve 
bunun da dünya tarihi-
ni derinden etkileyecek ve değiştirecek bir hadi-
seye sebebiyet vereceğinin farkında değillerdi. 
Keşfinden başlayarak 1776 yılında bağımsızlığı-
nı kazanmasına kadar giden süreçte, kolonyal bir 
tecrübeden başkaldırıya çok yönlü hadiselere ev 
sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, dünya 
sıcak çatışma bölgelerinden uzak, doğal, koru-
naklı coğrafi ve stratejik konumu ile doğal kay-
nak zenginliği gibi öne çıkan özellikleri nedeniy-
le 19’uncu yüzyılın ilk yarısından itibaren dünya 
siyasetinde görünür bir şekilde etkili olmaya baş-
lamış, 20’nci yüzyılda dünyayı adeta tarumar 
eden iki dünya savaşının olumsuz ve yıkıcı etki-
lerinden neredeyse etkilenmemiş, ardından dün-
yayı etkisi altına alan Soğuk Savaş periyodunun 
öncü ve hâkim gücünü temsil eden küresel bir 
güce dönüşmüştür. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel hege-
monik sistemin başat aktörü olduğu ve etki ala-
nının cihan şümul bir hal aldığı andan itibaren, 
ABD Başkanları’nın dünya siyasetlerine bakışla-
rı, uygulamaları ve bu çerçevedeki açıklamala-
rı ciddiyetle takip edilmiş; çoğu kez küresel kon-
jonktürün de etkisiyle kurumsallaşan ve kuram-
sallaşan bu açıklamalar, ABD’nin dış politikası-

nın anlaşılması ile gele-
cek yıllarda meyda-
na gelmesi muhtemel 
gelişmelerin ipuçları-
nın yakalanması nok-
tasında küresel etkiler 
barındıran önemli bir 
doktrin halini almıştır. 
Her ne kadar küresel 
ilişkilerin çok yönlü, 

değişken ve dinamik doğası ile Başkan’ların siyasi 
ve sosyal kişilik farklılıkları gibi nedenlerle çeşit-
li savrulmalar, kırılmalar ve dahi geri dönüşler 
ihtiva etmekteyse de sözünü ettiğimiz doktrinler, 
dünya siyasetinin her daim önemli dış politika 
belgeleri arasında kabul edilegelmişlerdir.

Bu perspektiften ele alındığında, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin tarafsızlık politikası içinde 
olacağını ve öncelikli amacın ülkenin güvenliği 
olduğunu bildiren 1823 tarihli Monroe Doktrini, 
Komünizmle Savaş temalı 1947 tarihli Truman 
Doktrini ya da çeşitli baskın temalar ihtiva eden 
Eisenhower, Nixon ve Carter Doktrinleri, sade-
ce kendi dönemlerinde değil, kendi zaman ve 
mekânlarını aşacak şekilde gelecek dönem ABD 
ve dünya siyasetini de etkileyen önemli öğreti-
ler olarak ön plana çıkmışlardır. Son dönem ABD 
Başkanlarından George W. Bush’un, 11 Eylül sal-
dırılarının ardından demokrasi ve özgürlük geti-
rilmesi şeklinde özetlenebilecek doktrini ise dün-
yanın politik, ekonomik ve toplumsal anlamda 
en kırılgan coğrafyalarından birisi olan Ortadoğu 
için yeni bir başlangıcı temsil etmektedir. Bir 
olumlamayı ifade etmemekle birlikte, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Irak’a müdahalesi ile fiiliya-

Suud Veliahti 
Muhammed b. Selman 

Suud Kralı
Selman b. Abdülaziz
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ta geçen bu doktrinin, geleceğin Ortadoğusu’nun 
şekillenmesindeki başlıca belirleyici etken oldu-
ğuna da kuşku bulunmamaktadır.

Bush sonrası iktidara gelen ve iki dönem 
başkanlık yapan Barack Obama ise Amerika’nın 
dünyada sarsılmış imajını düzeltmek için yumu-
şak güç politikasına dayalı doktrinler geliştirmiş; 
bu çerçevede, Amerika’nın küresel gücünü iyi 
adam olmak için kullanabileceğini, bununla bir-
likte kendi güvenliğini tehdit etmeyen her ayak-
lanmayı kontrol etmeye çalışmaması gerektiğini 
ifade etmiştir. Her ne kadar diplomasiyi öncül-
leyen bir dönem ise de Başkan Obama döne-
minde Ortadoğu coğrafyasında Arap İsyanları 
olarak adlandırılan değişim 
ve dönüşüm hamlesi pek 
çok ülkeyi etkisi altına 
almış ve bu süreç yönetim 
değişikleri, iç savaş, DAEŞ 
terörü gibi dünya genelini 
etkileyen pek çok hadise-
nin meydana gelmesine yol 
açmıştır. Bu gelişmeler bir 
yandan Rusya’nın siyasi etki 
alanının artmasına, İran’ın 
ise mezhepsel etkinliğinin 
genişlemesine sebebiyet 
vermiştir. Böylece Ortadoğu 
ülkelerinin genelinde de 
hissedilmekle birlikte, 
özellikle Körfez ülkeleri 
üzerinde Amerika Birleşik 
Devletleri etkisinin gevşe-
diği yıllar olarak tarihe geç-
miştir. Bu atmosferde, aday-
lık döneminde baskın ve 
marjinal yapısı ile ön plana 
çıkan Donald Trump’ın nasıl bir Ortadoğu poli-
tikası izleyeceği merakları celbetmiş ve dikkatle 
takip edilmiştir.

Başkan Trump, o dönemdeki çeşitli konuş-
malarında, “Ortadoğu’daki dostlarımız tarafından 
da paylaşılması gereken yeni yaklaşımımız, radi-
kal İslâm’ın yayılmasını önlemek olacak, radikal 
İslâmcı terörizmin dünyadaki bir numaralı des-
tekleyici devleti olan İran’ı nükleer silaha giden 
yoldan alıkoymak olacak. (…)”, “Irak Savaşı’na 
tamamen karşıydım. Yıllarca Ortadoğu’yu istik-
rarsızlaştıracağını söyledim. (…)”, “DAEŞ sahip 
olduğu petrol kamplarından dolayı çok fazla 
para kazanıyor. DAEŞ ile mücadelede Rusya ile 
ortak nokta bulabileceğimize inanıyorum. Savaş 

DAEŞ ile sınırlı kalmayacak. El-Kaide’yi orta-
dan kaldıracağız ve İran destekli Hamas ve 
Hizbullah’ı finansal olarak açlıktan öldüreceğiz. 
(…)”, “Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorum. 
Suudi Arabistan’ı korumak istiyorum. Ama Suudi 
Arabistan bize ekonomik olarak yardım etmeli. 
(…)”, “Körfez ülkeleri, bana inanın pek bir şey 
yapmıyorlar. Körfez ülkeleri paradan başka bir 
şeye sahip değiller. Onlara ödeteceğim. 19 tril-
yon borcumuz var, ödemeyeceğiz. Unutmayın, biz 
olmazsak, Körfez ülkeleri var olamaz.” şeklin-
de açıklamalarda bulunarak Ortadoğu’ya ilişkin 
diğer ABD başkanlarından farklı bir doktrin orta-
ya koymuş bulunmaktadır.

Trump ile Birlikte Neler Oldu?

Adeta bu açıklamaların 
bir çıktısı olarak, Trump 
döneminde Ortadoğu öze-
linde yaşanan gelişme-
leri kısaca hatırlamakta 
fayda var. Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Trump, 
ilk yurtdışı ziyareti olan ve 
2017 yılının Mayıs ayın-
da gerçekleştirdiği Suudi 
Arabistan gezisinde, ABD-
Suudi Arabistan Zirvesi, 
Körfez Ülkeleri Zirvesi ve 
Arap-İslâm Ülkeleri Zirvesi 
olmak üzere, iki günde top-
lam üç zirveye katılmıştır. 
Sağlıktan hava taşımacı-
lığına, dijital teknolojiden 
savunma sanayine kadar 
birçok farklı alanda iş bir-
liği sağlanması maksadıyla 

Suudi Arabistan’la ortak stratejik vizyon anlaşma-
sı imzalanmıştır. Yine, Körfez ülkeleriyle yapılan 
zirvede radikal İslâm vurgusuyla terör ve terö-
rün finansmanı ile mücadelenin önemine değin-
miş; Arap-İslâm Ülkeleri Zirvesi’nde ise 1979 
Devrimi’nden bu yana küresel terörizmin bayrak-
tarlığını İran’ın yaptığını belirterek gezisini, aynı 
mesajları tekrarlayarak İsrail’de sonlandırmıştır.

Trump’ın ilk yurtdışı ziyaretinde verdi-
ği bu açık mesajların ertesinde, 2017 yılının 
Haziran ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başını çektiği Körfez ülkeleri, 
Rusya, İran ve Asya ülkeleriyle ekonomik ilişki-
lerini geliştiren, bölgesel vizyon olarak Türkiye 
ile yakınlaşan, Arap Dünyasında toplumsal taba-

Trump Doktrini olarak ifade ede-
bileceğimiz bu eklektik dış poli-
tika anlayışı, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin küresel hegemon-
yasının aşil tendonunu teşkil 
eden enerji hâkimiyeti-bölgenin 
kontrolü-doların uluslararası 
rezerv para hüviyeti üçlemesi-
nin devamlılığı nedeniyle Suudi 
Arabistan (ve hatta diğer Körfez-
Arap ülkeleri) ile köklü ilişkiler 
geliştirmesini önemsemekte; öte 
yandan ise İslâmi” terörizmin en 
büyük mağduru olarak tanımla-
dığı İsrail’in güvenliğini merkeze 
alması sebebiyle İran karşıtlığı-
na dayanmaktadır.
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nı bulunan sembol kişi ve/veya gruplara aktif des-
tek veren, El-Cezire kuruluşu vasıtasıyla alterna-
tif medya dili geliştiren Katar’a ekonomik ve poli-
tik ambargoya girişmişler; ancak Amerika Birleşik 
Devletleri de, Trump ile birlikte billurlaşan prag-
matik ve asimetrik dış politika hamlelerinin bir 
tezahürü olarak, Katar ile oldukça büyük meb-
lağlı bir silah anlaşması imzalamış ve bir de ortak 
askeri tatbikat gerçekleştirmiştir.

Yine aynı günlerde, Suudi Arabistan’da gerçek-
leştirilen anayasa değişikliği ile bir gelenek sona 
ermiş; Kral Selman, göreve başladığında bizzat 
birinci veliaht ilan ettiği yeğeni Prens Muhammed 
bin Nayef’i görevden alarak, ikinci veliaht olan 
oğlu Prens Muhammed bin Selman’ı birinci veliaht 
olarak atamıştır. Bu bağlamda, Ekim ayının orta-
larında, İran Devrim Muhafızları’nı, teröre destek 
verdiği gerekçesiyle, Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından yaptırım listesine alınmış; Riyad’da 
düzenlenen Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon 
Konseyi’nin açılış toplantısında konuşan Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson, 
İran’ın bölgede artan mezhep-odaklı etki alanı-
nı sınırlamaya matuf olarak Suudi Arabistan ile 
Irak arasındaki Arap Kardeşliği (belki de “kis-
vesi” demeli) temelinde oluşan bir işbirliğinin, 
Ortadoğu’nun istikrarlı bir ortama kavuşturulma-
sı bakımından atılmış önemli bir adım olduğu-
nu ve Amerika Birleşik Devletleri olarak bu girişi-
mi desteklemeye hazır olduklarını ifade etmiştir.

Hemen sonrasında da Riyad’da Suudi 
Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından düzen-
lenen Geleceğin Yatırım Girişimi Forumunda 
konuşan  birinci veliaht Prens Muhammed Bin 
Selman da, Kalkınma Bakanı olduğu süreçte 
hazırlattığı 2030 Vizyonu kapsamında, bir taraf-
tan kamu sektöründe kapsamlı reform politikala-
rını, diğer taraftan ise Kızıldeniz civarında, yakla-
şık 500 milyar dolar tutarındaki Neom projesiy-
le, Suudi Arabistan ekonomisinin rekabet gücü-
ne katkı sağlayacak büyük bir turizm ve tekno-
loji merkezini hayata geçireceklerini vurguladık-
tan sonra, “Suudi Arabistan, radikal düşüncele-
ri derhal yok ederek 1979 yılı öncesinde oldu-
ğu gibi ılımlı İslâm’a dönecek. (…) Gelecekteki 
otuz yılımızı yıkıcı/bozucu fikirlerle uğraşarak 
geçirmeyeceğiz. Aşırıcılığı sonlandıracak, onla-
rı çok yakında ortadan kaldıracağız. (…) Daha 
önceleri olduğu gibi dünya halklarına, gelenekle-
re ve diğer dinlere açık olan ılımlı İslâm’a dönü-
yoruz. (…) Hoşgörülü dinimizi, gelenek ve göre-
nekleri yansıtan normal bir hayat yaşamak isti-

yoruz.  Dünyayla birlikte yaşayıp ülkemizin ve 
dünyanın gelişimine katkıda bulunmak istiyo-
ruz.” ifadelerini kullanmış ve nihayet kısa bir süre 
sonra, başında bulunduğu Yolsuzlukla Mücadele 
Komisyonu/Komitesi, yolsuzluğa bulaştığı değer-
lendirilen kişiler hakkında gözaltı, yurtdışı çıkış 
yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi ted-
birlere başvurmuştur.

Meseleyi Doğru Zeminde Tartışmak 

Son dönemde Ortadoğu’da yaşanan bu kar-
maşık olaylar silsilesini anlamlandırabilmek için 
analitik bir bakış açısına ihtiyacımız vardır. Öyle 
ki, Trump Doktrini olarak ifade edebileceğimiz 
bu eklektik dış politika anlayışı, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin küresel hegemonyasının aşil ten-
donunu teşkil eden enerji hâkimiyeti-bölgenin 
kontrolü-doların uluslararası rezerv para hüvi-
yeti üçlemesinin devamlılığı nedeniyle Suudi 
Arabistan (ve hatta diğer Körfez-Arap ülkeleri) ile 
köklü ilişkiler geliştirmesini önemsemekte; öte 
yandan ise “İslâmi” terörizmin en büyük mağdu-
ru olarak tanımladığı İsrail’in güvenliğini merkeze 
alması sebebiyle İran karşıtlığına dayanmaktadır. 
Suudi Arabistan’ın politik/askeri, ekonomik/top-
lumsal kültürel/dini, eksenli gerçekliğini ulusal, 
bölgesel, küresel katmanlarda açıklamayı umdu-
ğumuz, tarafımızdan hazırlanan aşağıdaki görsel 
incelendiğinde, mevcut düzenin kodlarının ulusal 
düzeyde politik eksenin ağır bastığı hanedan-içi 
dengeler, bölgesel düzeyde dini bağlama oturan 
Şii-Selefi gerilimi ve küresel düzeyde ise iktisa-
di ilişkileri öncülleyen petro-dolar döngüsü olmak 
üzere üç sacayağı üzerine oturduğu görülmekte-
dir. Yine şekilden de görülebileceği üzere, anı-
lan üç denge noktasını da kapsamayacak şekil-
de yapılacak analizlerin eksik kalacağı aşikârdır.

Temelleri “katı” bir selefi yorumu olarak kabul 
edilen Vehhabiliğe dayanan Suudi Arabistan reji-
mi, kuruluşundan bugüne, monarşik yönetim 
yapılarının bulunduğu her zaman ve zeminde 
ortaya çıkması muhtemel taht oyunlarından/kav-
galarından ari kalamamıştır. Yaklaşık üç asırlık 
geçmişinde, oldukça geniş bir aile yapısına ve de 
rant ve patronaj ilişkilerinden beslenen büyük bir 
ekonomik ve politik güce erişen Suud hanedanı, 
kral değişikliği süreçlerinde, sözü edilen karma-
şık ve yönetilmesi zor ilişkiler yumağının handi-
kapları ile de yüzleşmek durumunda kalmaktadır.

Gerek coğrafi konumu ve nüfus büyüklüğü, 
gerek enerji kaynaklarının nispi zenginliği nede-
niyle sahip olduğu mali imkanlar, gerekse de 
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bütün bu spesifik özelliklerinin sağladığı askeri 
kapasitesi itibarıyla bölgenin jandarması rolüne 
bürünen Suudi Arabistan, yine petrol ve doğal-
gaz zengini diğer Körfez Arap ülkeleri ile bir-
likte oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi (KİK) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) vasıtasıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
bölgesinde toplumsal tansiyona doğrudan ya da 
dolaylı şekilde etki edebilecek ekonomik hamle-
ler gerçekleştirebilmekte, hatta bu şekilde başta 
Körfez Arap ülkeleri olmak üzere Mısır ve diğer 
Kuzey Afrika ülkelerine ideoloji-ihracı yoluyla 
siyasi baskı kurmaya dahi çalışmaktadır. Bu doğ-
rultuda Suudi Arabistan, bölgede kendisine karşı 
sekteryan-ideolojik bir karşıtlık barındıran ve 
aynı zamanda Şii-yayılmacı bir politikayı önce-
leyen İran’a karşı kilit aktör olarak da anlamlı ve 
dengeleyici bir unsuru ifade etmektedir.

Ulusal ve bölgesel düzeyde kadim dini/kültü-
rel ve politik özelliklerini muhafaza etmek husu-
sunda azami gayret gösteren Suudi Arabistan’ın 
küresel düzeydeki kendini tanımlama ve poli-
tikalarını temellendirme biçimi ise bahsedilen 
klasik hususiyetlerinden oldukça farklılık arz 
etmektedir. Şöyle ki, “katı” bir selefi yoruma 
dayanan ideolojik bakışını, aynı fraksiyon içeri-
sinde sayılan birçok Müslüman nüfuslu ülkeye 
karşı esnetmeyen Suudi Arabistan, gayrı-müslim 
ağırlıklı toplumlara sahip devletlerle, “ehli-kitap” 
olmalarına binaen geniş ölçekli iş birliklerine 
gidebilmektedir. Bu yorumun bir uzantısı olarak, 
siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler bağlamında 
da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, 
Batı’lı ülkeler ile yoğun ilişkiler tesis etmekte; 
hatta kendi ile aynı eksende bulunan Müslüman 
Kardeşler ile mücadele eden Mısır ordusunu 
desteklemekte iken, Ortadoğu’da son yüzyılın 
istikrarsızlık kaynağı olan İsrail ile mücadele 
konusunda görünür bir gayreti bulunmamakta, 
böylece tam anlamıyla küresel hegemonik sisteme 
eklemlenmeye çalışmaktadır.

Siyasal İkbal-Ekonomik Güven İkilemi

Suudi Arabistan’ın küresel aktörlerle sıkı iliş-
kilerine dayanan bu angajman politikasının kısa 
vadede değişmesini beklemek hayalperestlik ola-
caktır. Öyle ki, Suud bir din adamı olmakla bir-
likte neredeyse tüm İslâm âleminde itibar sahibi 
olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri 
Genel Başkanı Dr. Abdurrahman es-Sudeysi’nin, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde verdiği bir röpor-
tajda “Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünya-
nın iki kutbu. Allah’a hamdolsun dünyayı bir-
likte yönetiyorlar.” şeklindeki beyanı da Suudi 
Arabistan’ın bu paradigmasını ve vizyonunu açık-
ça yansıtmaktadır. Buna göre, son dönemde 
Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeleri, esasen 
enerji fiyatlarındaki azalış nedeniyle daralan rant 
gelirleri ve ulusal düzeyde cereyan eden hanedan-
içi denge değişiklikleri ile bölgesel düzeyde artan 
Şii yayılmacılığının İsrail’e karşı oluşturduğu teh-
dit ekseninde okumak daha doğru olacaktır. 

Biraz evvel de kısaca bahsedildiği üzere, 
18’inci yüzyılda Muhammed bin Abdulvahhab’ın 
görüşlerinin (bazı ekonomik ve ailevi bağlar da 
geliştirilmek suretiyle) politik alana evirilerek 
siyasi bir nitelik kazanması ile filizlenen Suudi 
hanedanı, daha öncesinde Necid ve Hicaz Krallığı 
olarak bilinirken, 1932 yılından itibaren Suudi 
Arabistan Krallığı unvanını kullanmaya başla-
mış; 1932-1953 döneminde ülkeyi yöneten Kral 
Abdülaziz bin Suud’un vefatını müteakip günü-
müze değin kavga, azil, sürgün ve suikastları da 
içerecek şekilde altı defa kral değişikliği süreci 
yaşanmıştır. Günümüzde 15 bini aşkın hanedan 
mensubundan müteşekkil olduğu tahmin edilen 
Suud ailesi, yaklaşık 5 bini prens unvanına sahip, 
öğrenim süreçlerini genellikle Batı’da sürdürmüş 
eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Bunların birçoğu 
da siyasi mahiyetli önemli/üst düzey devlet görev-
lerinde bulunmaktadırlar. Öyle ki Suud kralları-
nın, rant-ekonomisinin bir gereği olarak yüksek 
enerji gelirlerinden bir bölümünü halka dağıtması 
yanında, önemli ve büyükçe bir kısmını ise hane-
dan mensubu prens ve diğer seçkin üyeler arasın-
da paylaştırdığı göz önüne alındığında sözü edi-
len bu prenslerin ekonomik güçlerinin de hafife 
alınmayacak bir seviyede olduğu görülmektedir.

Bir taraftan kamu kudretini diğer taraftan 
ekonomik güçlerini belirli fikirler/gruplar etra-
fında konsolide eden ve farklı politik vizyonlara 
sahip olan prenslerin her biri, her ne kadar Kral 
Abdülaziz bin Suud’un oğullarının (ve yakın 
dönemde yapılan anayasa değişikliği ile torun-
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larının) tahta çıkması usulü bir kural olarak 
benimsenmiş ise de pratikte bu metodun sistemli/
istikrarlı bir biçimde uygulanamamış olması (ve 
gelecekte de gücü eline alan yöneticinin anayasa-
daki bu kuralı değiştirebilme ihtimali) nedeniyle- 
doğal olarak tahta namzet olabilme potansiyeli 
taşımakta; şahsen böyle bir beklentisi olmayanlar 
dahi, manipüle edilmek suretiyle potansiyel bir 
istikrarsızlık unsuru olarak yönlendirilmeye açık 
birer aktör olarak görülebilmektedirler.

Keza 2015 yılının hemen başında tahta otu-
ran Kral Selman bir Abdülaziz el-Suud, mezkûr 
anayasal kaideye binaen kardeşi Mukrin bin 
Abdülaziz’i birinci veliaht prens olarak belirle-
miş, birkaç ay sonra Mukrin bin Abdülaziz’in 
kendi isteği ile görevden feragat etmesi üzeri-
ne, aynı zamanda İçişleri Bakanı ve Güvenlik ve 
Siyasal İşler Konseyi Başkanı olan yeğeni Prens 
Muhammed bin Nayef’i birinci veliaht, oğlu Prens 
Muhammed Bin Selman’ı ise ikinci veliaht ola-
rak atamıştır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Trump’ın seçilmesi ve ilk yurtdışı ziya-
retini Suudi Arabistan’a gerçekleştirerek Kral 
Selman bin Abdülaziz ve General Sisi ile birlik-
te sihirli küreye dokunması sonrasında, -hane-
dan üyesi prenslerin aksine Batı’da eğitim gör-
memiş olmasına rağmen- ABD ile sıkı ilişkileri 
bulunan ve Suudi Arabistan’ın ekonomik dönü-
şümüne dair ciddi bir kurumsal dönüşüm vizyo-
nuna sahip olduğu belirtilen ikinci veliaht Prens 
Muhammed bin Selman, babası tarafından birinci 
veliaht prens konumuna getirilmiştir.

Hukuk eğitimi almış olan birinci veliaht prens 
Muhammed bin Selman, göreve atanması ertesin-
de hızlı bir şekilde ülkenin doğal-kaynak merkez-
li ve ranta dayalı ekonomik yapısını dönüştüre-
cek hamlelere girişmek bağlamında, belirli kamu 
kesimi harcamalarının kısılması ve kamu varlıkla-
rının özelleştirilmesi, Suudi Arabistan’daki zengin 
enerji kaynaklarının 1938’de keşfedilen ilk yatağı 
üzerinde kurulan ve sembolik değeri de bulunan 
Suudi-Aramco şirketinin %5 hissesinin halka arz 
edilmesi ve bu sertle elde edilecek gelir ile yatı-
rım fonu oluşturulması, Neom turizm ve tekno-
loji bölgesi girişimine başlanması, sübvansiyon-
larda düzenlemelere gidilmesi, gibi büyük ölçek-
li ekonomik değişim hamlelerine girişmeyi taah-
hüt etmektedir. Bu dönüşüm hamleleri yanın-
da, Batı’lı yatırımcıları cezbetmek maksadıyla yol-
suzluğun asgari düzeye indirildiği şeffaf ve hesap 
verilebilir bir piyasa yapısına geçişi vurgulayan 
birinci veliaht Prens Muhammed bin Selman, bu 

söylemlerinin bir çıktısı olarak, başında bulun-
duğu Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu/Komitesi 
marifetiyle, ekonomik ve askeri etkisi ile medya 
gücü bulunan hanedan mensuplarını, yurtdışı 
çıkış yasağı koymak ve mal varlıklarını da don-
durmak suretiyle kontrol altına almak ve böylece, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Trump’ın rüzgârını 
da arkasına alarak, hanedan-içi dengelerin kendi 
lehine devamlılığını sağlayacak politik ranta dev-
şirme gayretine girişmiştir.

Aynı doğrultuda, Suudi Arabistan Maliye 
Bakanlığı’nın, yolsuzlukla mücadele için kuru-
lan komite tarafından yürütülen gözaltı süreci-
nin, hukukun üstünlüğü arttırarak yatırım ikli-
mini iyileştirdiği şeklindeki açıklaması; Kültür ve 
Enformasyon Bakanı’nın, yolsuzlukla mücadele-
nin sosyal bir talep olduğu ve ülkenin ilerleme-
sine büyük katkı sağlayacağı biçimindeki meş-
ruiyet zemini oluşturmaya yönelik beyanları ile 
Ekonomi Bakanı’nın, kimsenin hukuk önünde 
bir ayrıcalığı ve önceliğinin bulunmadığı, bütün 
iş ve işlemlerin kanunlar ve uluslararası standart-
lar ışığında yerli/yabancı ayrımı gözetilmeksizin 
uygulanacağı şeklindeki ifadeleri ve hatta Prens 
Muhammed bin Selman’ın “Suudi Arabistan, (…) 
ılımlı İslâm’a dönecek.” biçimindeki -maksatlı ve 
muhatabına doğrudan mesaj içeren- beyanları göz 
önüne alındığında, birinci veliaht prensin yürüt-
tüğü dönüşüm operasyonunun ne kadar organize 
ve pragmatist bir girişim olduğu daha net şekilde 
anlaşılabilecektir.

Kendisi bu hamle ile hem 2030 Vizyonu kap-
samında ihtiyaç duyduğu yatırımların sahiplerine 
güven aşılama yolunda önemli bir adım atmakta, 
hem de taht namzedi potansiyeli taşıyan kişileri 
bertaraf etmesi mümkün hale gelmektedir.

Şii-Selefi Gerilimi

Ulusal dinamiklere dair bu açıklamalardan 
başka, Suudi Arabistan’a bölgesel meşruiyet zemi-
ni oluşturan Şii-Selefi gerilimi de bütün bu 
süreçlerin gelişmesinde önemli bir yer tutmak-
tadır. Genişlemeci ve yayılmacı bir anlayış taşı-
yan Suudi-selefiliği, üzerine temellendiği Vahhabi 
yorumundan kaynaklı olarak kendisini tevhid 
ehli, diğer Müslümanları ise “müşrik” ya da 
“İslâm-dışı” olarak kabul etmekte ve bu doğrultu-
da -dar kapsamda- bunların mallarına el konula-
bileceği düşüncesini benimsemektedirler. 18’inci 
yüzyılın sonlarında, Osmanlı’nın devlet mer-
kezine uzak coğrafyalardaki kontrol kudretinin 
zayıflamaya başladığı dönemlerde, Suudi aşiret-
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lerin, önceki dönemlerde yaşanan bazı gerilimleri 
bahane tutarak, mezkûr öğretileri doğrultusunda 
Irak’ta Kerbela’ya saldırıp, Hz. Hüseyin’in türbesi-
ni tahrip ederek o bölgedeki Şii topluluklara karşı 
katliama girişmelerine karşılık, bu olayın intika-
mını almak isteyen bir Şii’nin ilk Suud Emiri ola-
rak kabul edilen ve söz konusu katliamın emrini 
veren Abdülaziz‘i öldürmesi üzerine, günümüze 
değin süregelen Şii-Selefi gerilimi açık bir kan 
davası haline dönüşmüştür.

Post-kolonyal dönemde Ortadoğu’nun kodla-
rı oluşurken Suudi Arabistan’ın Amerika Birleşik 
Devletleri’nin küresel hegemonyasının gölgesinde 
yeşerdiği, İran’ın ise özellikle 1979 Devrimi erte-
sinde bölgenin istikrarsızlık kaynağı olarak kabul 
edilen İsrail’in aleyhine en sert ve açıktan muha-
lefeti sergilediği göz önüne alındığında, her ne 
kadar tarihi kökleri bulunsa da, Şii-Selefi karşıt-
lığının günümüzdeki yansımasının İsrail’in pozis-
yonu üzerinde kurgulandığı açıktır. Zira Obama 
dönemi Amerikan dış politikasının itidalli karak-
teristiği nedeniyle İran’ın etki alanı ve operasyo-
nel gücü, Şii-genişlemesi politikası çerçevesinde 
İsrail’in sınırına kadar dayanmış bulunmaktadır.

Suriye’de rejim saflarında yer alan 10’u aşkın 
Şii milis gruplarının eriştiği teknik ve askeri-
organizasyonel kapasite, moral düzeyi, -Rusya’nın 
da katkılarıyla- artan savaş deneyimi, özellikle 
Arap İsyanları süreci ve Suriye İç Savaşı ile birlik-
te Şii-Selefi mücadelesinin vekâlet savaşı şeklinde 
cereyan ettiği Lübnan’da Hizbullah’ın etki alanı-
nın daha da genişlemesi, nüfusunun ekseriyeti Şii 
olan Bahreyn’de yönetime karşı toplumsal hare-
ketlenmenin baş gösterme eğiliminde bulunması, 
Umman’ın kendi özelinde değerlendirilebilecek 
bir tarafsızlığa bürünmesi, İran’ın Yemen üzerin-
deki nüfuzunu arttırması gibi gelişmeler dolayı-
sıyla Şii-Selefi mücadelesinde güç dengesinin İran 
lehine bozulması kaygısı, İsrail ve haliyle Amerika 
Birleşik Devletleri açısından kabul edilemez bir 
güvenlik endişesini doğurmaktadır.

Bu kaotik ve dinamik gündem içerisinde, 
Lübnan Başbakanı Hariri’nin, Kral tarafından 
davet edildiği Riyad’da, İran ve Hizbullah aleyhi-
ne sert suçlamalarda bulunmak suretiyle istifası-
nı açıklamak durumunda bırakılmış olmasını da 
bu mücadelenin bir parçası olarak okumak gerek-
mektedir. Şöyle ki, Hariri’nin istifası sonrasında 
bir açıklama yapan İran’ın, “İstifa, Hizbullah’la 
yüzleşmek için alınmış açık bir Suudi Arabistan 
kararıdır.” şeklindeki, -bölgedeki Şii-Selefi çatış-
masına dikkat çeken- tevil yollu tespitinden 

de açık biçimde anlaşılmaktadır. Bu durum, 

Ortadoğu’da İsrail’in güvenliğini üzerine kurulu 

dengeler açısından Suudi Arabistan’ın güçlü bir 

aktör olarak bölgede varlığını sürdürmesinin öne-

mini/gereğini ortaya koymaktadır.

***

Son dönemde, Suudi Arabistan özelinde ger-

çekleşmekle birlikte esasen Ortadoğu’nun -en 

azından- yakın dönem geleceğini şekillendire-

cek gelişmeleri anlamlandırabilmek için öncelikle 

petro-dolar döngüsü etrafında şekillenen küre-

sel ilişkiler bütününü kavramak gerekmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin özellikle Trump 

dönemindeki kompartimanizasyon politikası çer-

çevesinde bir taraftan Ortadoğu’daki dengeleri 

tahkim ederken diğer taraftan başta Çin olmak 

üzere diğer Asya ülkeleri ve Rusya ilişkileri tamir 

etme yönündeki çabaları kapsamında küresel 

dengelerin kısa vadede değişmesi beklenmektedir.

Bir alt kademede, bölgesel dengelerin kilit 

noktasında yer alan İsrail’in güvenliğinin sürdü-

rülebilir şekilde temin edilebilmesi için, ne Şii-

Selefi geriliminin bit(iril)mesine, ne de bu çatış-

manın başat aktörleri olan İran-Suudi Arabistan 

arasında dengenin herhangi biri lehine bariz 

şekilde bozulmasına müsaade edilmeyeceği de 

tahmin edilebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel hege-

monyasının taşıyıcı kolonu ve bölgesel dengele-

rin kilit taşı olan Suudi Arabistan’da, Suud ailesi 

içerisindeki güç savaşında ABD’nin sadık mütte-

fiklerinin pozisyonlarını güçlendirmek maksadı 

taşıdığı değerlendirilen dış destekli yolsuzluk 

operasyonunun, -sınırları ve şiddet düzeyi şim-

diden öngörülemeyen- hanedan içi ekonomik ve 

politik terbiye süreci ile nihayete ermesi sonrasın-

da, mevcut düzenin olağan akışına döndüğünü 

görmek sürpriz olmayacaktır.

Trump ve Suud veliahtı Muhammed b. Selman
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İ ki yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından reform 
yanlısı merkez ve sol koalisyon, Makedonya’nın 

Avrupa Birliği ve NATO ile yeniden uyum ve 
entegrasyon sürecini başlatacak hükümetini 
kurdu. Yine aynı ay içerisinde Karadağ on yıllık 
bir hengâmenin ardından NATO’nun en yeni 
üyesi olacaktı. Bu gelişmeler, hâlihazırda din ve 
taşraya özgü kültür temelli farklılıklardan dolayı 
çamura batmış Balkanlar gibi bir coğrafyanın 
genel istikrarı adına güzel haberler.

Fakat aynı zamanda, Yugoslavya’nın birbir-
lerinden kopmuş parçalarını AB-NATO ekse-
ninden uzak tutmaya çalışarak bölgesel tesirini 
hissettirmeye çalışan bir Rusya faktörü olduğunu 
da hatırlamamız gerekiyor. Moskova gayet etkin 
şekilde Makedonya ve Karabağ’da görülen Batı 
eksenine dönüş sürecini baltalamak istiyor, bu 
politikasını ise kimi zaman ani ve keskin ham-
lelerle ortaya koyuyor. Muhtemelen en güçlü ve 
nihai planını ise bölgedeki en stra-
tejik ülke: Bosna-Hersek üzerine 
tasarlıyor.

Moskova’nın Bosna’daki 
Vekâlet Savaşı

Rusya’nın Bosna 
üzerindeki planı iki 
ana faktörle şekillen-
mekte. İlki Kremlin’in 
kendisiyle uzun vadeli 
ilişkileri olan mütte-
fiki, Sırp yoğunluklu 
özerk cumhuriyet-
teki ayrılıkçı lider 
Milorad Dodik. 

Diğeri ise şu günlerde Moskova ile olan ilişkisini 
tehlikeli şekilde ilerleten Zagreb’teki HDZ’nin 
Bosna-Hersek’teki yan kuruluşu olan HDZ BiH. 
HDZ BiH’in Bosna-Hersek’te üçlü başkanlık sis-
temindeki Hırvat üyeyi temsil ettiğini hatırlatmış 
olalım.

Rusya’nın politikası çok açık: Bosna olabildi-
ğince NATO ve AB’den uzak tutulmalı. Moskova, 
Balkanların tam kalbindeki bu ülkenin etnik 
olarak parçalanmış kimliğinin korunmasını isti-
yor. Bu yüzden de Bosna’daki etnik ayrılıkçılığın 
liderleri ve buna bağlı olarak ülkedeki bürokratik 
işlevsizliğin müsebbipleri konumdaki Sırp lider 
Dodik ve Hırvat lider Covic ile sıkı ilişkiler kurma 
peşinde. 

Rusya şu an bölge üzerindeki nüfuzunu doğ-
rudan Dodik ile sağlamakta. Hatta Kremlin’in bir 
diğer uzun vadeli müttefiki olan Sırbistan Başkanı 
Vucic ile dahi kıyaslandığında Dodik, NATO, AB 
ve bölgedeki ABD etkisine şiddetli muhalif tutu-
mu sebebiyle Balkanlar’da Rusya’nın çıkarlarını 

gözeten en kritik lider konumun-
da. Üç yıldan bu yana Dodik, 
Moskova’yı en çok ziyaret 
eden liderlerin arasında ve 

özerk cumhuriyetteki 
ekonomik durum 
kendi beceriksizli-
ği sebebiyle her ne 
zaman istikrar-
sızlaşırsa soluğu 
hemen destek 
için Rusya’nın 
kapısında alı-
yor. 2016 yılında 

Jasmin MUJANOVIC

Rusya’nın Balkanlardaki İlk Hamlesi: 
Bosna’da Başlayan Çekişme

Moskova, Balkanların tam kalbindeki Bosna’nın etnik olarak parçalanmış 
kimliğinin korunmasını istiyor. Bu yüzden de Bosna’daki etnik ayrılıkçılığın 
liderleri ve buna bağlı olarak ülkedeki bürokratik işlevsizliğin müsebbipleri 
konumdaki Sırp lider Dodik ve Hırvat lider Covic ile sıkı ilişkiler kurma peşinde.

Dodik Putin
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anayasaya aykırı olarak düzenlediği referandum 
sebebiyle ABD Maliyesi tarafından yaptırım listesi-
ne alındıktan sonra Dodik’in başlıca hayat kayna-
ğını Rusya’nın Yugoslavya üzerinden Bosna’ya olan 
125 milyon dolarlık geri ödemesi oluşturmakta. 
Washington, Bosna-Hersek içerisindeki özerk Sırp 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünün resmi 
tatil ilan edilmesini açıkça Dayton Antlaşmasının 
ihlali olarak görüyor. Benzer şekilde Bosna Anayasa 
Mahkemesi de bu uygulamanın bölgede yaşayan 
Sırp olmayan nüfusa karşı bir suç olduğunu ilan etti.

Covic ise daha şüpheli bir karakter. Her şeyden 
önce şu açık ki Covic’i Zagreb’teki siyasi finansörle-
rinden bağımsız düşünemeyiz. Tıpkı Sırbistan’daki 
ulusalcılar gibi Hırvatistan’da iktidarda olan HDZ 
partisi de Bosna’daki Hırvat nüfusun fazla olduğu 
bölgeler üzerindeki hâkimiyet iddiasından vaz-
geçmiyor. Aslına bakılırsa HDZ’nin Bosna’daki 
yan kuruluşu olan HDZ BiH, ülke siyasetindeki 
ulusalcı-ayrılıkçı söylemini doğrudan Zagreb’in 
ağırlığı vasıtasıyla ortaya koyuyor. HDZ BiH’in 
öne çıkan isimlerinden birçoğu, örneğin aynı anda 
Hırvatistan Parlamento üyesi, Bosna-Hersek’te 
anayasal olmayan Hırvat Milli Meclisi Başkanı 
ve Bosna-Hersek milletvekili olan Bozo Ljubic, 
HDZ’nin çift yönlü ilişkilerini önümüze seriyor. 

Bosna Savaşı’nda elinden kaçırdığı topraklara 
şu günlerde yeniden göz diken Hırvatistan, yakın 
süreçteki tarihsel vakaları göz önünde bulundura-
rak Moskova’nın Balkanlar’daki varlığına şüpheyle 
yaklaşmakta. Zira Rusya, Hırvatistan’ın bölgedeki 
en önemli rakibi olan Sırbistan’a uluslararası arena-
da sahip çıkan yegâne güç odağı ve bu arka çıkma-
nın en açık örneği daha önce Sırbistan Başkanı olan 
Milosevic’e verilen destek. Buna karşılık olarak 
Zagreb’in tarihsel olarak Brüksel ve Washington’a 
yakınlığı var. Hırvat-Sırp ayrımı ise öylesine derin 
ki radikal ulusalcı Sırplar Donbas’ta Rusya adına 
savaşırken Hırvat radikal gruplar Ukrayna devleti 
için savaşıyorlar. 

Fakat Bosna içerisinde birbirine zıt bu bölge-
sel dinamikler farklı bir denklem kurgulamak-
ta. 90’lı yıllarda Zagreb ve Belgrad hem örtük 
askeri koordinasyonlar hem de açık anlaşmalarla 
Bosna-Hersek’i kendi aralarında bölüşmüşlerdi. 
1992 yılındaki Graz Antlaşması bunun en açık 
örneğidir. Bu işbirliği, etnik gruplar arasındaki 
kavganın kaderiyle özdeşleştiği Bosna’da Dodik 
ve Covic’in aralarından su sızmaz ilişkisiyle uzun 
vadeli olarak devam etmekte. Covic için Dodik’in 
Sırp Cumhuriyeti’ndeki mutlak otoritesi, görünüş-

te baskın Hırvat nüfusuna sahip Hersek bölgesinde 
kurulması planlanan Hırvatların kontrolündeki 3. 
Entite’nin şablonunun oluşmasına yardımcı oluyor. 
Dodik ise Brüksel ve Washington tarafından bir 
etnik grubun diğerine etkisini kısıtlamak için had-
dinden fazla karmaşık ve iç içe geçmiş olarak kur-
gulanan bürokratik engelleri1 aşabilmek ve Bosna 
ulusal hükümetini etkisiz bırakabilmek için Covic’i 
vazgeçilmez bir müttefik olarak görüyor. 

İşte Rusya tam da böylesi bir durumda HDZ 
BiH’in Bosna’daki ulusalcı “Hırvat özerklik” talebi-
nin en ateşli savunucusu olarak dengelere müda-
hil oluyor. Peki, Moskova’nın Balkanlar üzerinde 
tasarladığı politikasına karşı Zagreb’in sözde muha-
lif tutumu nerede?

Hırvat Bağlantıları

Gerçek şu ki, Dagmar Skrpec’in Foreign 
Affairs’te yakın zamanda yayınlanan yaklaşımının 
aksine, Hırvatistan bölgesel istikrarın dayanağı 
olmaktan hayli uzak bir konumda. Ülke belki de 
bağımsızlığından bu yana en ciddi siyasi ve ekono-
mik krizlerle yüzleşiyor. Balkanlardaki en büyük 
şirketlerden ve Hırvat ekonomisinin dayanakların-
dan biri olan Agrokor şirketi kapanmanın eşiğine 
gelmiş vaziyette. Eğer şirket iflas ederse kesinlikle 
hem Hırvatistan hem de Balkanlar üzerindeki 
tesiri ciddi şekilde hissedilir olacaktır. Şirketin 
devamlılığını temin eden krediyse kriz anında 
fırsatı kollayan Rusya destekli Sberbank tarafından 
temin edildi. Yani başka bir ifadeyle Moskova tek 
hamlede Hırvat ekonomisinde ciddi bir nüfuz elde 
etmiş oluyor. Bu ise Zagreb’e zorunlu olarak tek bir 
seçenek bırakıyor: Rusya’nın Balkanlar üzerindeki 
etkisinin önünde set olmak yerine her an Moskova 

Bosna Savaşı’nda elinden kaçırdığı top-
raklara şu günlerde yeniden göz diken 
Hırvatistan, yakın süreçteki tarihsel vaka-
ları göz önünde bulundurarak Moskova’nın 
Balkanlar’daki varlığına şüpheyle yaklaş-
makta. Zira Rusya, Hırvatistan’ın böl-
gedeki en önemli rakibi olan Sırbistan’a 
uluslararası arenada sahip çıkan yegâne 
güç odağı ve bu arka çıkmanın en açık 
örneği daha önce Sırbistan Başkanı olan 
Milosevic’e verilen destek. Buna karşılık 
olarak Zagreb’in tarihsel olarak Brüksel ve 
Washington’a yakınlığı var.
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tarafından düşürülmeye hazır bir domino taşı 
olmak. Bu da Kremlin’in eski Yugoslav devlet-
lerine yönelik geliştirdiği yenilikçi politikanın 
Hırvatistan tarafından sessizce karşılanmasına 
neden olmakta, zira ancak bu şekilde ülkeyi 
finansal krizden çıkartabilecek bir politik söylem 
oluşturulabilir.

İşte tam da bu nokta, her iki HDZ parti-
sinin önemini açığa çıkarıyor. 24 Ağustos’ta, 
Hırvatistan’da baş gösteren ekonomik krizin etki-
lerinin ciddi seviyelere ulaştığı bir zaman aralı-
ğında Bosna’daki Rusya Büyükelçisi Petar Ivancov 
umulmadık şekilde ülkedeki “göz ardı edileme-
yecek ve bir an önce çözülmesi gereken Hırvat 
meselesi” üzerine hararetli bir açıklama yapa-
caktı. Rus büyükelçisinin açıklamalarını hem 
Hırvatistan hem de Bosna’daki HDZ yetkilileri-
nin Bosna-Hersek’teki Hırvat halkının hakları-
nın korunması için etnisite temelli bir ayrılığa 
dair söylemleri takip etti. Açıkça HDZ tarafından 
ortaya atılan “Hırvat meselesi” ifadesini kullana-
rak Rus büyükelçi, sadece Saraybosna tarafından 
değil aynı zamanda Brüksel tarafından da redde-
dilen bir söylemi kullanmış oluyordu. 

Böylece Rusya aynı anda Bosna’daki iki fark-
lı ulusalcı kesimin Hırvat ve Sırpların üzerinde 
bir otorite kurmuş oluyor. Moskova, Hırvat ve 
Sırplar arasında kurmak istediği bir koalisyon ile 
2018 seçimlerine odaklanmış vaziyette ve bu itti-
fakın bölgede kendi amacına hizmet edecek şekil-
de sahici olmasını istiyor.

Ivancov bu açıklamayı Sırp Cumhuriyeti’nin 
başkenti Banja Luka’da Dodik ile gerçekleştir-
diği görüşmenin ardından yapacaktı. Rus büyü-
kelçi Banja Luka’da, Bosna-Hersek Anayasa 
Mahkemesi’nin ülkedeki tüm askeri varlıkların 
Bosna devletine ait olduğuna dair yakın zaman-
daki hükmüne karşı direnen Sırp Cumhuriyeti’ne 
Rusya’nın her türlü desteğini taahhüt edecekti. 
Mevzu, Bosna-Hersek’in NATO’ya katılım süre-
cinin devamı için NATO’nun ülkedeki tüm aske-
ri varlıkların dökümünü istemesiyle gündeme 
geldi. Fakat NATO güdümündeki bir Bosna, hem 
Banja Luka’lı ayrılıkçı Sırp Hükümeti’nin hem de 
Moskova’nın gidişata müdahale etmesi için yeterli 
derecede tehdit unsurunu oluşturmakta. 

Diğer yandan Bosna’nın sürekli karşılıklı ağız 
dalaşına giren sivil ve sol partileri daha önce kur-
maktan kaçındıkları bir koalisyon ittifakına hazır-
lanıyorlar. Hem Sırp Cumhuriyeti hem HDZ par-
tisi içerisindeki muhalif kesimlerin sesleri de yük-

selmeye başlıyor. Fakat Bosna’daki her bir etnik 
unsuru dengelemek için tasarlanmış anayasal reji-
min çıkmazları, etnik kimlikle siyaset yapmak-
tan kaçınan partilerin hükümet içerisindeki tem-
siliyetlerini kısıtlıyor. Muhalefetin birkaç istisnai 
başarısı belki bu konuda yeni bir sayfa açılması-
na vesile olabilir. Örneğin Sırp Cumhuriyeti’ndeki 
muhalif lider Mladen Ivanic 2014 yılında Dodik’i 
mağlup etmiş ve Cumhurbaşkanlığı’ndaki Sırp 
üyesi koltuğuna oturmuştu. Aslında, Ivanic’in 
zaferi ülkenin nihayetinde AB üyeliğine nasıl baş-
vurabildiğinin cevabıdır. Zira Ivanic AB üyeliği-
ne destek vererek kendisinden önceki Sırp lider 
ve Dodik’in selefi Nikola Spiric’in politikasından 
vazgeçmişti.

Eğer 2018 yılında da benzer şekilde muhalif 
partiler seçimi kazanırsa, tıpkı Makedonya örne-
ğinde olduğu gibi Bosna da, AB’ye katılmaktan 
hem daha kolay hem de muhtemelen daha önem-
li bir süreci, NATO’ya katılma sürecini, yürürlüğe 
koyabilecektir. Zira Saraybosna için NATO üye-
liği ülkenin bütünlüğü ve hâkimiyetinin deva-
mı için bir garanti anlamına geliyor. ABD ve AB 
üzerindeki tehdit unsurlarının arttığı şu günlerde 
Rusya faktörünü göz önünde bulundurunca her 
iki kuruluşun da Bosna’nın katılım ve entegras-
yon süreçlerine olumlu yaklaşmaları muhtemel 
gibi gözükmekte. 

Tabi ki Rusya, Bosna’nın kendi ellerinden böy-
lesine kolayca kayıp gitmesine izin vermeyecektir. 
Zira Balkanların merkezindeki nüfuzunu yitirdi-
ği takdirde Sırbistan ile var olan sıkı bağları dahi 
etkisiz olacaktır. Her iki durumda da seneye ger-
çekleşecek olan seçimler Rusya’nın bölgesel plan-
ları için ciddi önem arz ediyor. Eğer Moskova’nın 
bölgedeki planına vekâlet eden unsurlar 2018 
seçimlerinde galip gelirlerse Rusya, Bosna’yı AB 
ve NATO’dan uzak tutmaya yönelik politikasını 
gerçekleştirecektir. Fakat reformist muhalif kesim 
başarılı olursa Rusya, karşılık olarak muhtemelen 
mümkün olan her seçeneği göz önünde bulun-
duracaktır.

https://www.foreignaffairs.com/articles/bosnia-

herzegovina/2017-09-06/russias-bosnia-gambit

Türkçesi: Dücane DEMİRTAŞ

Dipnotlar
1 4 milyondan daha az olan ülke nüfusu için 14 tane 

yerel hükümetin olduğunu ve bunun yarattığı bürok-
ratik karmaşayı göz önünde bulunduralım.
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan 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)

L übnan’da Hizbullah’ın Arap 
Baharı devrimlerine ve özel-

likle Suriye devrimine yönelik 
tutumu onurlu bir tutum değil-
di. Hizbullah liderlerinin Suriye 
devriminin, kıvılcımını Tunus’ta 
atan ve rüzgârlarını hızlı şekilde 
Mısır, Libya, Suriye, Yemen, Irak 
ve Bahreyn’e taşıyan diğer dev-
rimler gibi kendiliğinden gelişti-
ğini bilmesine rağmen bu örgütü-
nün siyasi hesapları, Suriye’deki 
rejimle olan stratejik ve İran’daki 
rejimle olan ideolojik ilişkileri, 
Suriye halkına sırtını dönmesine 
sebebiyet verdi. 

Hizbullah tıpkı İran gibi 
Suriye’ye girip diktatör, mezhep-
çi rejimi savunarak halkıyla sava-
şırken sırf birinci derecede Şii bir 
hareketlenme olduğu için sadece 
Bahreyn’deki hareketi destekle-
yerek çelişki ve çifte standart-
lık tuzağına düşmüş oldu. Oysa 
Bahreyn’dekiler tıpkı İran’ın 

başarısız olması için Hizbullah’ın 
tüm gücünü ve imkânlarını 
yoğunlaştırdığı Suriye’dekiler 
gibi hak sahibiydiler. Bu tutum-
ları sebebiyle Hizbullah’la ayrı 
düştük ve savaşçılarını Suriye 
içine sevk ettiği için eleştirdik. 
Bu tutumu sempati ve desteği 
hak etmeyen bir sapma olarak 
gördük.  

Fakat şu günlerde İsrail’in 
Hizbullah’ı vurma ve tırnakları-
nı kesme gerekçesiyle Lübnan’a 
açabileceği bir başka sava-
şa dönüşebilecek yeni bir ger-
ginliğin eteklerindeyiz. Burada 
şaşırtıcı olan husus Muhammed 
bin Selman liderliğindeki Suudi 
Arabistan’ın bu gerginliğin arka-
sında duran ülke olması. Bunun 
kanıtları çoğaldı ve birbirini des-
tekler nitelikte. Son kanıt Saad 
Hariri’nin istifaya zorlanması ve 
zorunlu oturum altına konul-
masıydı. İsrail ve Batı medyasın-
da yer aldığı üzere Muhammed 
bin Selman beraberindeki Suudi 
heyetiyle gizli şekilde İsrail’i ziya-
ret ettiği zaman Lübnan’da savaş 
planı üzerinde Suudi Arabistan 
ile İsrail’in uzlaşmaya varması 
uzak ihtimal değil. 

Hizbullah lideri Hasan 
Nasrallah’ın İsrail’in Lübnan’a 
yeni savaş açması için Suudile-
rin onlarca milyar dolar rüşvet 
verdikleri yönündeki açıklamala-
rının doğruluk boyutunu kestir-
mek mümkün değil ancak Suudi 
Arabistan’da şu günler de işlerin 
idaresinde sergilenen ciddiyet-
sizlik dikkate alındığında doğru 
olması da uzak ihtimal değil. 
Suudi veliahdının kör topal 
politikaları tüm bölgeyi kavura-
cak bir yangını çıkarabilir. Zira 

Hizbullah’ın bölgedeki güçlü 
müttefiki İran İsrail ateşini saldı-
ğı zaman olan bitene seyirci kal-
mayacaktır. Suudi Arabistan’ın 
krizin tırmanmasında temel rolü 
kesinleştiği zaman İran Suudi 
Arabistan’a karşı bir cephe 
açmakta tereddüt etmeyecektir. 

Arap Baharına yönelik tutu-
munda Hizbullah’la ayrı düş-
sek de İsrail Lübnan’a saldır-
dığı zaman Sünnisi ve Şiisi, 
Müslüman’ı Hıristiyan’ı ve Dürzi-
siyle tüm Lübnan’ın yanında yer 
almamız kaçınılmazdır. İsrail’in 
Arap vatanının bir parçasına 
yönelik açacağı savaş Araplık ve 
İslâm’a açılmış bir savaştır. Hiz-
bullah ve hatta İran’la ne kadar 
ayrı düşsek de İsrail’le bu ikisi 
arasındaki çekişmede İsrail’in 
yanında yer alamayız. Suudi 
Arabistan’ın İsrail’le işbirliği yap-
tığı ispatlanırsa Arapların veya 
müslümanların hiç çekinmeden, 
bu politikayı kınamakta tereddüt 
etmemesi gerekmektedir. 

İsrail Arap ve İslâm ümmeti-
nin birinci düşmanıdır. Bu düş-
manın saldırılarıyla mücadele-
de Arap ve müslümanların tüm 
anlaşmazlıkları bir tarafa koyma-
sı kaçınılmazdır. İsrail’le işbirliği 
zaman, Araplara ve müslümanla-
ra savaş açmasında yanında yer 
alan herkes Siyonistlerin safında-
dır ve onlara gösterilen muamele 
ona da gösterilir. 

(arabi21.com, 11 Kasım 
2017)

Hizbullah’a Suriye’de Karşıyız Ama 
İsrail’e Karşı Yanındayız
Azzam TEMİMİ 
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B irçok yazar ve yorumcu Su-
udi Veliaht Prensi Muham-

med Bin Selman ile Rusya Devlet 
Başkanı Vilademir Putin ve Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping arasın-
da karşılaştırma yapıyorlar. Bin 
Selman ile Putin arasındaki ben-
zerlik, her ikisinin de ülkelerinin 
politikalarını demir yumruk ve 
sert şekilde idare etmeleri. Özel-
likle de ülkelerindeki iş adamla-
rını paralarını devlete ödemeye 
zorlama açısından benzeşiyorlar. 
Ancak bu benzerliğe rağmen 
büyük fark Putin’in her kadar 
sorunlu bir demokrasisi de olsa 
seçilmiş bir devlet başkanı olma-
sı, üzerinde bin bir hesap yapılan 
ülkesinden süper uluslararası bir 
güç çıkarması, bu ülkeyi çökmüş 
Sovyetler Birliği imparatorluğu 
enkazı üzerine inşa etmesidir. 

Şi Cinping’e benzerlik yönü 
ise, yolsuzlukla mücadele yön-
temi. Suudi veliahdı yolsuzluk-
la suçladığı prensleri, etkin iş 
adamlarını ve şahsiyetleri tutuk-
ladı. Bazıları Bin Selman’ın  “te-
mizlik hamlesini” Çin devlet baş-
kanının Çin Komünist Partisi’nin 
kararları doğrultusunda ülkesin-
de yıllardır yürüttüğü yolsuzluk 
hamlesine benzetti. Ancak bir 
kere Şi Çinping, başkanı olması-
na rağmen ülkede birinci kuvveti 
elinde tutan partinin çizdiği plan 

doğrultusunda hareket etti. Ayrı-
ca Çin’in yolsuzluk karşıtı ham-
lesi yönetimi yolsuzluktan temiz-
lemeyi hedefliyor, bugün Suudi 
Arabistan’da yaşandığı gibi ikti-
dar içindeki çekişme çerçevesin-
de siyasi hesapları görmek için 
sadece başarılı iş adamlarını veya 
tanınmış isimleri kapsamıyor. 

Veliaht prens Putin olmak-
tan çok uzaktır. Çünkü Bin Sel-
man muhaliflerine nasıl baskı 
yapacağını, düşmanlarına nasıl 
şantaj yapacağını, ülkesinin zen-
ginlerini, aldığı kararlardan şüp-
he oluşturacak, yakın çevrelerde 
dahi korku yaratacak ve yatırım-
cıları ülkeden kaçıracak gürül-
tüye yol açmadan nasıl yapaca-
ğını iyi bilen uzmanlığa ve istih-
barat dosyalarına sahip değil. Ay-
rıca Muhammed bin Selman Su-
udi Arabistan’ın Şi Çinping’i de 
olamaz. Çünkü Çinping Çin’de 
yolsuzlukla savaştığı zaman sırtı-
nı 88 milyon üyesi bulunan Ko-
münist Partisi’ne dayadığı bilini-
yor. Daha da önemlisi ülkesinin 
vatandaşları, başkanlarının her 
türlü yolsuzluktan beri olduğu-
nu ve yolsuzluğa bulaşmadığını 
biliyorum. 

Bununla birlikte her üç isim 
de kendi muhaliflerini bitirmek 
ve demir yumruklarını güçlen-
dirmek için  “yolsuzlukla sava-
şı” kullanan despot yönetici-
ler olmaları açısından birbirleri-
ne benziyor. Rus ve Çin liderleri 
ABD’den sonra dünyanın en bü-
yük iki imparatorluğunu yönetse 
de Suudi Veliahdı bu iki büyük 
despot ismin izinde daha yolun 
başındadır. 

Ancak bir saniye ortada Ve-
liaht prensle karşılaştırabilecek 

bir başka devlet başkanı var. Ku-
zey Kore Devlet Başkanı Kim 
Jong’un. Zira her iki isim de bir-
çok konuda ortaklar. Her biri test 
edilmemiş birer küçük oğlan ve 
kararsız mizaçları kendi değişim-
lerini kontrol altına almayı zor-
laştırıyor. Sürpriz kararlarını tah-
min etmek veya kehanette bulun-
mak mümkün değil. Maceraları-
nın sınırı ve çıtası yok. Kendile-
rine en yakın insanları dahi kor-
kutuyor. Demir yumrukla yönet-
mek istiyorlar, despotluk geninin 
kanlarında dolaştığı iktidar arzu-
larını doyurmak mümkün değil. 

Kim ile Bin Selman’ı buluş-
turan birçok nokta var. Her ikisi 
de bölgesel istikrarın kendi des-
pot yönetimlerinin istikrarı lehi-
ne olmadığının farkında. Ülke-
nin birliği ve istikrarının bozul-
masını bekleyen  “düşman kom-
şu” aramak kaçınılmaz. Kamu-
oyunu seferber etmek için bü-
yük bir dış düşman gerekli-
dir. Ki böylelikle kendi hataları-
na dikkat çekilemezsin ve dav-
ranışları eleştirilmesin. Zira  “sa-
vaşın sesi üstünde bir ses yok-
tur.” Hatta bu savaş medya kö-
pürtmesi de olsa yeterlidir. Kim, 
bu şekilde ABD ile mücadele et-
tiğini iddia ediyor, Bin Selman 
da İran’a karşı savaş sancağını 
çekiyor. Her ikisi de düşmanla-
rıyla savaşa girmenin kendi re-
jimlerinin sonu ve devletleri-
nin yıkımı olacağının bilincinde. 

Bu iki isim arasındaki ben-
zerlik noktalarına rağmen arala-
rında büyük bir fark var. Kuzey 
Kore lideri tüm muhaliflerini 
bitirmekte başarılı olurken ve 
ipleri eline alırken Muhammed 
bin Selman yedi bin prensten 
oluşan (toplumun her kesimin-
den muhalifleri hiç katmıyoruz) 
düşmanların ortasında ülkesinin 
despot yöneticisi olarak atanma-

Suudi Arabistan’ın Kim Jong’u
Ali ENUZLA
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  ORTADOĞUDAN

B ölgemizin savaş davulla-
rı üzerinde dans etmediğini 

düşünenler yanılırlar. Zira Suudi 
Arabistan’da Lübnan’a, ablu-
ka destekçisi ülkelerden Katar’a, 
İran’a yönelik Arap, ABD, Fran-
sa ve İngilizlerden gelen çem-
beri daraltma girişiminden el ve 
ayak kesme imasına, başbakan 
ve emirleri kaçırmaya, İsrail’in 
fırsattan istifade etmesine, Rus 
vetosunun kurtaramayacağı Suri-
ye çözümüne kadar kumar masa-
sı hayli kabardı ve zalimler her 
şeyi fırtınayı ve arkasından gele-
cek kaosu bekleyerek masanın 
üzerine koydular.

Suudi Arabistan’ın yöntemi 
ve İran’a yönelik beklenmedik 
korkusuzluğundan anlaşılan o 
ki Riyad İsrail, bazı Arap ülke-
leri, ABD ve İngiltere ile bera-
ber Hizbullah’a karşı büyük bir 
savaşın planını yapıyor. Örgü-
tü zayıflatmak değil, kökünü 
kurutmak için bu savaş. Suud 
Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr 
İspanya’da Nasrallah’ın Lübnan’ı 
ve Beyrut’un karar alma organını 
Tahran lehine ele geçirdiğini, bu 
durumun sürmesine göz yumu-
lamayacağını ifade ederek amacı 
teyit etmişti. 

İsrail, Arap ve ABD koalis-
yonunun vaatleri olmasa Riyad, 
savaşın başını çekmekte bu 
kadar cesur olamazdı. Suudi 
Arabistan’ın aynı anda hem 
Yemen hem Lübnan’a iki savaş 
açmasını uzak görenler, Hizbul-
lah ve Lübnan’a yoğunlaşmak 
için Husileri onları susturacak 
cömert tekliflerle ayartacağını 
tahmin ediyorlar. 

Riyad ile Tahran arasındaki 
doğrudan savaşın vekâlet savaş-
larının şartları ve risklerinden 
farklı şartları ve riskleri var oldu-

ğundan Katar’a yönelik komplo 
devam edecektir. 

Gördüğümüz üzere işler 
iyice karıştı. Sebep ise 6 ay önce 
Körfez krizini patlatan Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin elektronik 
korsanlığından bu yana onca 
girişime, baskı ve tehdide rağ-
men Suudi Arabistan’ın Katar’ın 
gerçekleşmeyen diz çöküşünü 
bekleyişinin uzamasıdır. Ancak 
Katar dışişleri bakanı Bloomberg 
ve Reuters’e Doha’nın kendi güç-
lerine ve müttefiklerine daya-
narak çok iyi hazır olduğunu 
belirtmişti. 

Bakan Suudi Arabistan ve 
BAE’nin bölgedeki politikaları 
hakkında kehanette bulunula-
mayacağını belirttiğinde birçok 
kargaşa ve komplo bekliyordu 
aslında. Kendi ifadesiyle Katar 
Lübnan’da da bahsi geçen en 
büyük stratejinin bir parçasıdır. 

Dışişleri bakanı İran’ın nüfu-
zu ile ilgili anlaşmazlıkların 
barışçıl yöntemlerle çözülmesi 
gerektiğine vurgu yaptı ancak 
Bahreynli siyasi analist Said 
eş-Şihabi 28 Haziranda Suudi 
Arabistan’ın gerginliği arttırma 
yönündeki her hangi bir kara-
rın sonuçlarının felaket  olacağı-
nı belirterek bölgedeki askeri ve 
siyasi dengenin Riyad’ın lehinde 
olmadığını kaydetti. 

Gelişmelerin umulmadık 
sonuçlar doğurması tehlikesi var 
ancak aklın durakları, arabulu-
cuların nasihatleri, insanların 
hayatının bir kıymeti, komşular 
arasında birlikte yaşamın önce-
liği vardır. Bu öncelik içlerinden 
hiçbirinin kendi yerinden ayrıl-
mayacağı gerçeğini dayatmakta-
dır. 

(Katar gazetesi el-Vatan, 20 
Kasım 2017)

Suudi Arabistan’ın Hesapları Yanlış Olunca!
Mazin HAMMAD 

yı bekleyerek kendi dönemini 
tesis ediyor. Buna Kuzey Kore 
ile ABD arasındaki karşılıklı 
tehditler ve medya üzerinden 
gerginliği arttırma çabası ek-
lenebilir. Kim Jong düşman-
larına yönelik sert tutumuna 
rağmen ülkesini hiçbir savaşa 
sokmadı. Dünya ülkelerinin 
çoğunluğu kendisine karşı olsa 
da Bin Selman’ın Yemen’de 
yaptığı gibi fakir ve yoksul 
halkların çocuklarını öldür-
mek için füzelerini veya uçak-
larını göndermedi. Ayrıca Kim 
Jong konu ABD ile savaşla ilgili 
olunca elini nasıl çekeceğini 
biliyor. Bu savaş çıkarsa yöne-
timi sona erecek ve ülkesi yerle 
bir olacaktır. Bin Selman’ın tek 
gündeminin ise İran’a karşı sa-
vaş davulları çalmak olduğunu 
görüyoruz. 

Son olarak Kim Jong düş-
manlarını tehdit ettiği zaman 
tehditlerinden korkutacağı ve 
bin hesap yaptıracağı caydırıcı 
bir güce sahiptir. Bin Selman’ın 
ise uluslararası toplumca arka 
çıkılan ve Arap ülkelerinden 
askeri destek alan Yemen’deki 
savaşı ülkesinin askeri duru-
munun kırılgan olduğunu gös-
terdi. İki yıldan beri ülkesini 
tehdit eder hale gelen “isyancı 
milisleri” bitirmekte başarısız 
oldu. 

  İki adam arasındaki tüm 
ortak noktalara rağmen arala-
rındaki büyük temel fark Kim 
Jong’un ne zaman ve nasıl 
kendisini frenleyeceğini biliyor 
olması. Suudi Kim Jong ise pa-
ranın kolay para elde etmenin 
küstahlığı kendisini dünyayı 
yıkıp yeniden inşa edebilece-
ğine inandırmaktadır. Muham-
med bin Selman’a karşı dikkat-
li olur. Zira dünya barışına Kim 
Jong’tan daha büyük tehdittir. 

(El-Arabi El-Cedid, 22 Kasım 2017)
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G Ü N D E M   ORTADOĞUDAN

B ölgesel ittifaklar haritası 
ve saflaşmalar Suriye’deki 

çözüm ve Körfez ülkeleri ile 

Katar arasında ciddileşen kriz 

gibi iki ana başlıktaki gelişmeler 

doğrultusunda değişim ve dönü-

şüm evresinde. 

Suriye krizine yönelik net 

dönüşümler Rusya, İran ve 

Türkiye devlet başkanları-

nı bir araya getiren Soçi zir-

vesi ile Rusya’nın gözetiminde 

Suriye rejimiyle ciddi görüş-

meler süreci için saflarını 

yeniden düzenleyecek şekil-

de Riyad’daki Suriye muhale-

feti toplantısında ortaya çıktı. 

Riyad Suriye rejimiyle uzlaş-

ma sürecine yakınlaşmasa da 

krizin çözümüne yönelik Rus 

planına dâhil oldu ve Suriye’nin 

İran’la nüfuz çekişmesi dairesi 

dışına çıkarılmasını kabul etti. 

Önümüzdeki dönemin İran’la 

Yemen’deki savaşın durdurulma-

sı ve Suriye’dekine benzer bir 

anlaşma varılması için arabulu-

cular üzerinden müzakerelere 

sahne olması uzak ihtimal değil. 

Lübnan, Suudi Arabistan’ın 

başbakan Saad Hariri’nin isti-

fasıyla gerginliği tırmandırması 

sonrası Hariri’nin Beyrut’a gelir 

gelmez istifadan vazgeçmesiy-

le sükûnet yönünde ilerliyor. 

Diplomatik kaynakların ifade 

ettiği üzere Fransız girişimi kri-

zin fitilinin çekilmesiyle sınır-

lı kalmayacak, Lübnan’ı önce-

ki duruma götürme boyutuna 

geçecektir. Tabi Lübnan’ın Suriye 

krizine yönelik izlediği deveku-

şu politikasını güçlendiren ilave 

garantilerle birlikte… 

Türkiye ve İran en azın-

dan geçiş sürecinde Suriye’nin 

geleceği etrafında ortak anlayış 

konusunda birbirlerine yaklaşı-

yorlar. Soçi zirvesi ve öncesinde-

ki temaslar, gelecek günlerdeki 

diplomasi trafiğinden çıkacak 

sonuçların hepsi ABD Başkanı 

Donald Trump’ın gündeme taşı-

dığı üzere asrın anlaşmasının 

Filistin’de değil, Suriye’de olaca-

ğına işaret ediyor. 

Katar krizi Birleşik Arap 

Emirlikleri liderliğinde hızlı 

şekilde bölgede yeniden konum-

lanmaya doğru gidiyor. İran’la 

yakınlaşma Katar’ın Hizbullah’a 

yönelik tutumuna yansıyacak 

ve Katar medya söyleminde bu 

açıkça görülüyor. Hamas yöne-

timi ile İran arasında gelişen iliş-

kiler Katar’ın geçen yıllarda etkin 

ortak olduğu direniş ekseniyle 

uzlaşı için ilave bir köprü sayıl-

maktadır. 

Tüm değerlendirmeler Suudi 

Arabistan ile Katar arasındaki 

kopukluğun iki ülkede temel 

bir değişim yaşanmadıkça -ki bu 

değişim uzak ihtimal- kalıcı ola-

cağına işaret ediyor. Yani gelecek 

süreçte yeni bir bölgesel eksen 

ortaya çıkacak ve felce uğramış 

Körfez İşbirliği Konseyi’ni devra-

lacaktır. Şu ana kadar görülen o 

ki Katar, İran ve Türkiye ile güçlü 

ittifaklar kurma yönünde pozis-

yonunu netleştirdi ve Suriye’de 

devekuşu siyaseti izlemeyi seçti. 

Silahlı gruplara sınırsız destek ve 

sahaya müdahale yılları sonrası 

böyle bir siyaset ironik gerçekten. 

Katar kriziyle doğrudan ilgi-

li diğer Körfez ülkeleri henüz 

Arap ve bölgesel bazda kapsamlı 

bir ittifak kuramadılar. Bölgedeki 

ülkelerle ilişkileri de bölge geliş-

melerine yönelik farklı durumlar 

karşısında hâlâ gizli bir gergin-

lik taşıyor. 

Filistin sorununun çözümü-

ne ilişkin Amerikan planına dair 

gelen ilk tartışmalar önümüzde-

ki günlerde etkisini gösterecek ve 

ittifaklar haritasındaki değişimle-

ri sınıflandıracaktır. 

Bölge yangınları, krizleri 

ve savaşları ittifaklar haritasın-

da ve ülkelerinin tutumlarında 

temel aktör oldu. Önümüzdeki 

dönemde dayanılacak değişmez 

ilkeler ve sabiteler olmayacaktır.   

(Ürdün gazetesi El-Gad, 23 

Kasım 2017)

Bölge Haritaları ve Yangınları
Fehd EL-HAYTAN 

Ruhani, Putin, Erdoğan
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  ORTADOĞUDAN

M ısır ekonomisinin durumu 
peşi sıra gelen ve bitmeyen 

felaketleri gözler önüne seriyor. 
Yatırım yasasının yürütme listesi-
nin çıktığının ve Dünya Gençlik 
Forumunun bitişinin gösteriler-
le ilan edildiği bir zamanda Su 
ve Sulama Kaynakları Bakanlığı 
sözcüsü Husam el-İmam’ın açık-
lamaları geldi. İmam, bakanlığı-
nın sonra Etiyopya Hedasi bara-
jı etrafındaki tüm görüşmeleri 
teknik alanda başarısız olması 
sonrası durdurduğunu belirterek 
şu an müzakerelerle ilgili kararın 
bakanlar kurulunun elinde oldu-
ğunu ilave etti. Su ve Sulama 
Bakanı Muhammed Abdulati 
Mısır, Sudan ve Etiyopya arasın-
daki 17’inci görüşmelerin sonuç-
larıyla ilgili başbakana ayrıntılı 
bir rapor sundu. Görüşmeler 
bilimsel yöntemler ve Fransız 
danışmanlı şirketinin modeliy-
le ilgili askıdaki noktalar etra-
fında uzlaşmayla sonuçlanmadı. 
Müzakerelerin yeni turuyla ilgili 
bir takvim de belirlenmedi. Şöyle 
ki Sudan ve Etiyopya Fransız 
danışmanlık şirketinin hazırladı-
ğı tanıtıcı raporu reddetti. Rapor 
Hedasi barajının döküldüğü 
ülkeler Mısır ve Sudan üzerindeki 

etkileriyle ilgili araştırmalar yaptı. 
Tüm Mısırlıların hayatı-

nı etkileyen bu önemli soruna 
ilişkin Sisi’nin cevabı cılızdı ve 
Mısır’ın kendi eliyle içine düştü-
ğü sorunun büyüklüğüyle uyuş-
madı. Sisi Mısır’ın Nil suların-
daki tarihi haklarını kaybettiren 
ilkeler anlaşmasına imza atarak 
kendi yönetimine meşruiyet ara-
yışına girdi. Hatta bu sorunun 
sonuçlarını başkalarına yükledi. 

Bu çerçevede medya borazan-
ları kamuoyunu yanıltmak, su 
tahliye istasyonları kurma çalış-
masını süslü göstererek, aske-
rin bu konudaki rolünü parlata-
rak, şarkıcı Şirin’in konserlerin-
den birinde Nil’le ilgili hakaret 
içeren açıklamalarını köpürterek 
kendi bakış açısını temel sorun-
dan uzak şekilde vermek için 
harekete geçti. 

Nil suyu sorunu Mısırlılar 
için hayat memat meselesidir 
ancak Mısırlıların hayatını koru-
mak için pratik adımlara ihti-
yacı vardır. Ayrıca geçen günler 
hükümetin daha fazla kredi ile 
borçlanmayı arttırmaya dayanan 
yıkıcı politikasını devam ettiği-
ni ortaya koydu. Mısır Merkez 
Bankası Başkanı Tarık Amir, 
Bloomberg ajansına yaptığı açık-
lamalarda Mısır’ın yabancı yedek 
desteği ive 2018’de tahakkuk 
eden dış borçların 14 milyar 
dolarını harcamaya hazır olmak 
için yabancı bankalarla 3,2 mil-
yar dolarlık kapsamlı finansman 
anlaşması imzaladığını belirtti. 
Bu da estetik yedeğin yapısını ve 
patlaması kaçınılmaz borç lobi-
sine girişi yansıtıyor. Blomberg 
ajansı Venezuella’nın borçlarını 
ödeyememesi Lübnan’da siya-
si krizin tırmanması ve Mısır’ın 
kredi notunun taşıdığı ris-
kin Eylül ayından bu yana en 
yüksek düzeye çıkması sonrası 
Mısır hisse senetlerinin büyüyen 
pazarlarda ‘tehlikeli egemenlik 
borçları kapsamında olduğunu 
belirtti. Ajans Mısır’ın dış borçla-
rının bir önceki yılda 55.8 milyar 
iken 79 milyar dolara çıktığını 
ilave etti. 

Mısır’ın dış ve iç borçlarının 

korkunç şekilde artmasına rağ-

men Fransız Le Tribüne gazete-

si Mısır’ın gelecek birkaç hafta 

zarfında Fransa ile Rafeel model 

yeni 12 savaş uçağı anlaşma-

sını imzalamasının beklendiğini 

yazdı. Bu anlaşmayla ilgili görüş-

meler geçen yıl başlamıştı ancak 

ödeme ve finansman şartlarıyla 

ilgili sorunlardan dolayı durmuş-

tu. Ardından Sisi’nin Fransa ziya-

reti ve Fransa Cumhurbaşkanı 

Macron ile görüşmesi sırasında 

yeniden başladı. Macron anlaş-

manın yeniden başlaması için 

Mısır hükümeti adına müdaha-

lede bulundu. Zira Fransa eko-

nomik ve maliye bakanlığından 

Mısır’a daha fazla kolaylık sağla-

malarını istedi. 

Tüm bunlar Mısır ekonomi-

sindeki feci durumu, Batının 

öncesi olmayan ve ödeme umu-

dunun bulunmadığı borçlarla 

sokmaktaki kararlılığını yan-

sıtıyor. Kötüleşen ekonomik 

yapının desteklenmesinde veya 

üretimde yakut Mısırlı gençleri 

işsizliğin girdabından koruya-

cak istihdamda hiçbir artış yok. 

Yıkıcı üçlü işsizlik, enflasyon ve 

borçlar oldu. Bu üçlü Mısır eko-

nomisini her yönden kuşatıyor, 

kalan varlıkları ve kaynaklarını 

tüketiyor. 

(Arabi21.com, 23 Kasım 

2017)

Mısır Ekonomisinde Bitmek Bilmeyen 
Felaketler
Eşref DEVABE 
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  ATATÜRK'Ü NASIL ANLAMALI? 

I.

A tatürk ölümünden 
bu güne anıla gel-

di. Hatta bilindiği gibi 
1981 doğumunun 
yüzüncü yılı Atatürk 
yılı ilan edildi ve ül-
kece seferber olundu. 
Ama bunlardan bir 
sonuç çıkmadı. Söy-
lenecek şeyleri be-
lirleyen bir hegemoninin altında eyleme yeni bir 
bakış, farklı bir yaklaşım sergilenemediği için de 
bu anmalardan bir şey çıkmadı. Atatürk, ölümü-
nün bu 79. yıldönümünde de görkemli törenlerle 
anıldı. Başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu-
lunduğu iktidarın katkılarıyla son yılların canlı 
törenlerinden birisi yaşandı. Tabi beklendiği gibi 
tartışmalar eksik olmadı. Atatürk’ü kendi üzerle-
rine tescilleyenler, kendisine yakın görmedikleri 
iktidarı istismarla suçladılar; iktidar sözcüleri de 
karşı tarafın Atatürk’ü yıllarca istismar ettiklerini 
söylediler. 

Tabi iki tarafın da dediklerinin genel olarak 
doğru olduğu söylenebilir. Gerçekten de sistemi 
tekelinde, toplumu vesayetinde gören bir kesim 
yaklaşık yüzyıldır, kendinde gördüğü bu ayrıcalığı 
sürdürebilmek için Atatürk’e sığına gelmiş, en ol-
maz şeylerini onunla meşrulaştırmaya çalışmıştır. 
Elbette karşı olmamakla birlikte Atatürk’ün ikti-
darın siyasal görüşleri bağlamında ayrı bir önem 

taşımadığı için bu 
etkinlik günle ilgili 
pratik bir beklentiye, 
doğasının dışında bir 
kullanıma bağlanabi-
lir. 

Hemen her çağda 
her liderin lehinde 
aleyhinde iki türlü 
bakış var olagelmiş, 
ancak ölümünden 
sonra zamanla kar-

şısında veya yanında olma kutupları izolasyona 
uğrayarak orta bir noktaya çekilmişlerdir. Esasen 
toplumsal gelişmeler bu tarihsel fenomene artık 
daha farklı bakmayı gerekli kılmıştır. İdeolojik 
heyecanlar, siyasal çıkarlar, mağduriyetler biter ve 
bir makul bakış yolu doğar. Sonuç olarak her be-
şeri olgu gibi kendisinden dersler çıkarılabilecek 
bir olgu olarak tarihe tevdi edilmiştir. 

Ne var ki Atatürk böyle olmadı, ölümünün 
üzerinden üç çeyrek yüzyıldan fazla zaman geç-
mesine rağmen o sorunlu bakış devam ediyor. 
Atatürk’e yeterince sıcak bakamayan çok geniş bir 
kesimin şüphesiz haklı nedenleri vardır. Değişim 
çok radikal olmuş, bu süreçte toplum hemen her 
alanda kolayca unutamayacağı derin bir travma 
yaşamıştır. Zamanla değişim yerini bulup yaşandı-
ğında bile bunun neden bu denli zorlamalı oldu-
ğunu açıklayamadı. Buna karşılık büyük bir sem-
patiyle bakanlar, olağanüstü bir dönemin olum-
suz şartları içinde bir devlet ortaya çıkarma heye-

Atatürk artık günümüze açık fikri mesajlar, uygulanabilecek bir proje sunmuyor. 
Belki potansiyel olarak bir anlam taşıyor. Artık ne kendi içimize katlanarak 
ne yurtta ve ne de cihanda bir sulh sağlayabiliriz. Çünkü bu ilke bir kuruluş 
döneminin ilkesidir, o dönemi geçmiş ve gelişmeyi hedeflemiş bir ülkenin değil. 
Bu savaş ortamı için önerilen bir şey de yok. Bunun içindir ki onu fiilen örnek 
edinenler, o bağlamdaki bir Atatürkçülükle kaybettiler. Bu gerçek dışılıklarını 
sorgulamak yerine topluma kahrediyorlar, öfkelerinden onu aşağılıyorlar.

Atatürk’ü Nasıl Anlamalı?

Mustafa AYDIN
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canının ötesinde sanki toplum ve değerleriyle he-
saplaşma mutluluğu ve bir çıkar yolu olarak algı-
layageldiler. Atatürkçülüğü toplum karşıtı seçkin-
ci icraatlarının bir meşruiyet yolu, bir başka de-
yişle kılıfı olarak kullandılar. Kendilerinin dışında 
halk katlarını hiçbir içerik ve seviye analizi yap-
maksızın Atatürk’ün karşısına yerleştirdiler. Buna 
göre halk bir fazlalık, hep potansiyel bir sorun ve 
hatta tehlike tortusuydu. Hâlbuki halkın mesela 
kendi kültür kodu içinde kabul ettiği Meclis ve 
Cumhuriyete bakışıyla yeni bir din yerine konan 
laikliğe bakışı arasında derin farklar vardı.

Bu sorunlu ortama süreklilik sağlayan en 
önemli nedenlerden birisi 
Mümtaz Turhan’ın ifadesiyle 
rahat bir kültürleşme süreci 
yaşamaya ve meydana gelen 
değişimi içselleştirmeye fır-
satı verilmemesidir. Atatürk’ü 
Koruma Kanunu bu manialar 
zincirinin zirvesidir. Herke-
sin kendisini uymaya mecbur 
hissettiği gizil bir baskı (he-
gemoni) ortamı doğmuş, do-
layısıyla da ortama bir ikiyüz-
lülük hâkim olmuştur. Tabi 
zamanla olması gereken oldu 
ve Atatürkçülük tıkandı. Leh 
ve aleyhte konuşulanlar bir 
anlam ifade etmez hale geldi.

Burada asıl sorun 
Atatürk’ü kendine özgü tarih-
sel şartları içinde değerlendi-
rememekten kaynaklanmak-
tadır. O, Türkiye tarihinin 
önemli bir şahsiyetidir, her şeyden önce Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusudur. Devleti kurup, za-
manında geçerli gördüğü bazı icraatlarda buluna-
rak işi gelişmeye bırakmıştır. Bu icraat ve ilkelerin 
bir kısmı konjonktürel olduğu için miadını dol-
durmuş, bir kısmı ise varlığını sürdürmektedir. 
Ne var ki bir kesim bu tarihsel oluşumu ebediyen 
var olacak değerler olarak görmekte ve ona sıkı sı-
kıya sarılmakta veya en azından öyle gözükmekte-
dir. Öyle gözükmektedir diyoruz, çünkü dünden 
bu güne Atatürkçü olduğunu iddia eden pek çok 
kişi ve çevreler bu iddiaya ters düşen işler yapma-
da tereddüt etmemişler, yani bağlamı dışında kul-
lanılan her yerde olduğu gibi onu istismar etmiş-
lerdir. Mesela ilk elde Atatürk’e nispet edilebilecek 

bağımsızlık, üniterlik, egemenlik gibi ilkelere ters 
düştüğünde şüphe bulunmayan Amerikancı, FE-
TÖcü, PKKcı hareketlere destek vere gelmişlerdir. 
Ciddi bir çelişkinin ötesinde hayatiyetini yitiren 
bu kültür verileri kendisine tutunanları da ayakta 
tutamaz hale gelmiştir. 

Bu kesimin özel olarak Atatürk’e tutunma 
ihtiyacını anlamada zorlanmıyoruz. Ama iktida-
rın onu güncelleme çabası dikkat çekicidir. Ata-
türkçülüğün şimdiye kadar taşıya geldiği işlevler 
açısından bir yerlere yerleştirmede zorlanıyoruz. 
Yukarıda da belirtildiği üzere Atatürkçülük bir 
kesimin, toplum açısından sorunlu düşünce ve 

eylemlerini meşrulaştırma 
aracı olmuştur. Oluşturulan 
hegemonik ortamda bunlara 
bir itiraz edilemezlik kazan-
dırmıştır. Bu açıdan baktığı-
mızda mevcut iktidarın artık 
böyle bir meşruiyet yoluna 
ihtiyacı kalmadığını söyleye-
biliriz. 

Onun ikinci bir işlevi bu 
fikir çevresinde toplananlar-
la bir bağlantı kurup onları 
da bu sürece dâhil edebil-
mektir. Mesela bu çerçevede 
2019 seçimlerinde Atatürk-
çü olan kesimi yanına almak 
olabilir ki bu en çok yapılan 
yorumlardan birisidir. Ne 
var ki bu gerekçe de anlamlı 
gözükmüyor, bunun seçmen 
kitlesi bağlamında olumsuz 
sonuçları da olabilir. Belki 

daha önemlisi güncelleştirilen Atatürkçülüğün 
iktidara pek anlamlı da olmayan yükümlülükler 
getirmiş olabileceğidir. Bu çerçevedeki bir göreve 
Yeni Türkiye bağlamı içinde bir yer bulmak müm-
kün olmaz. Sözün kısası Atatürk’ü yeni bir anlam 
dünyası içinde değerlendirmek henüz mümkün 
olmadığına göre her zamanki gibi sade bir tören 
yapılabilirdi.

II.

Bu konuda yapılan tartışma noktalarından bi-
risi sahte Atatürkçülüktür. Tabii ki böyle bir so-
rundan söz edilebilir. Ne var ki bu sorun yalnızca 
Atatürkçülüğe has değildir. Maalesef toplum ciddi 

Kameralizm 19. yüzyılda, fiz-
yokratlar da denen bir grup 
toplum teknisyeninin görüşle-
rine dayanarak ortaya çıkmış, 
derin bir düşünceye dayan-
mayan, tamamıyla pratik bir 
yeni seçkinci projedir. Bu pro-
jenin temel esprisi, artık kendi 
ayakları üzerinde durma nok-
tasına gelmiş bulunan ve 
daha sonraları modern devlet 
diye nitelenecek olan merkezi 
otoriter devletlerin yaptırım-
larına dayalı bir kalkınma 
modeli olmalarıdır. Bu pro-
jenin öyle aydınlanma gibi 
düşünürleri falan yok.
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bir savrulma yaşıyor, kimse bir yerde durmuyor. 
İnanç ve düşünce yapılarının yapay tipleriyle karşı 
karşıyayız: Yapay particilik, yapay dindarlık, ya-
pay Atatürkçülük, vb. gibi. Bunlar toplumda bir 
tür hegemoniyle destekleniyor. Bir süre laik bir 
süre dindar veya tersi. Yeni rollerin kendine has 
bir dili var. Mesela yeni dindarlık rolü için, Cuma 
ve kandil tebrikleri, hayırlı gün temennileri, bağ-
lamının dışında yapaylığı açıkça hissedilen selam 
ve besmeleler ve sahibini kestirilemez hale geti-
ren sakal, katıksız bir iman ve salih amelin yerine 
gösterişçi eylemler/yapay dindarlık yaygın izlenen 
bir yoldur. Şüphesiz ameller niyete göredir ve 
Allah’ın dışında hiç kimse bunu takdir etme du-
rumunda değildir. Ancak genel duruşa bakıldığın-
da dışarıda uyandıran imaj, bir rol yaşandığıdır. 
Sosyolojik açıdan rolün en önemli özelliklerinden 
birisi yapay olabilmesidir. Salih amele giren eylem 
gerçekçi bir role dönüştürülebilen ameldir. 

Benzer şeyleri Atatürkçülük için de söyleyebi-
liriz. Burada hegemoninin din gibi diğer eğilimler-
den daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Derin ik-
tidarın yıllarca sağladığı şartlanmışlık bu duygu-
yu yeterince destekliyor. Bilindiği üzere içgüdü-
ler, alışkanlıklar, şartlanmışlıklar ve bir de gün-
cel hayatın dışında görülen bazı kültürel unsur-
lar bütünüyle terk edilemezler. Bir süre bağlantı 
kurmasa da daraldığı yerde insanlar onlara baş-
vurabiliyor. Uzun süre önce sigarayı bırakan kişi 
bir sıkıntı halinde ona tekrar sarılabilir. İlgi ala-
nının dışında kalan bir nesne işe dâhil edilebili-
yor. Galiba Atatürk böylesi bir tablonun belirgin 
fenomenlerinden birisidir. İlgi çekicidir ki Ata-
türk ile aktif bir ilişkisi olmayan sağ cenah kuru-
luşlar sonunda kendilerini buna zorlayan bir ne-
den olmaksızın eklemlenmişlerdir. Erbakan siya-
si hayatında bir hayli yol aldıktan sonra bir bağ 
kurmak istemiş ve “Atatürk hayatta olsaydı Milli 
Görüşü benimserdi” demişti. Mücadele Birliği’ni 
sonlandıran Aykut Edibali çıkardığı haftalık Bay-
rak gazetesinde Atatürk’ün ülkenin yegâne başa-
rılı lideri olduğunu yazıp çizdi. Hâlbuki Erbakan, 
Atatürk’le bir milli görüşün gerçekleştirilemedi-
ği, Edibali, Atatürk’ün milli mücadeleyi sağlıklı 
bir biçimde sonuçlandıramadığı noktasından ha-
rekete geçmişlerdi. Örnekleri çoğaltmak ve ünlü 
kişilerden örnekler vermek mümkündür. Mesela 
Kur’an ile hızını kesemeyen Yaşar Nuri Öztürk en 
iyi İslam projesinin Atatürk’e ait olduğunu söyle-
mişti. Şimdi göründüğü kadarıyla AK Parti benzer 
bir durum sergiliyor.

III.

Aslında Atatürk güncel politik hayatta tedavüle 
sürülüp kullanılacak bir fenomen değildir. Bunun 
sebebi o çağın hemen pek çok devlet adamı gibi 
Atatürk’ün günümüze hemen öylece aktarılabile-
cek görüşlere sahip olmamasıdır. Bununla doğru-
dan bağlantılı olan bir başka neden Atatürk’e nis-
pet edilen ve aslında onun olmayan bir dünya gö-
rüşünün tabir caizse kullanım tarihini doldurmuş 
olmasıdır. Aslında Atatürk’e nispet edilen pro-
je temel esprisi itibariyle, Şerif Mardin’in de altı-
nı ısrarla çizdiği gibi 18. yüzyıl evrimci Aydınlan-
ma Felsefesinden mülhem bir sosyal politik sis-
tem değil, 19. yüzyıl sonlarında Prusya, Avustur-
ya gibi bazı Batı Avrupa ülkeleri liderlerinin orta-
ya koydukları ve Kameralizm olarak adlandırılan 
bir sosyal politik sisteme dayanmaktadır. Bu pro-
je kendiliğinden gerçekleştiği kabul edilen evrim-
ci değil, üstten zorlamayla gerçekleşen devrimci 
uygulamalardır. Bu proje İttihat ve Terakkicilerle 
siyasal gündemimize girmiş, Atatürk ile de doruk 
noktasına ulaşmıştır. 

Kameralizm 19. yüzyılda, fizyokratlar da de-
nen bir grup toplum teknisyeninin görüşleri-
ne dayanarak ortaya çıkmış, derin bir düşünce-
ye dayanmayan, tamamıyla pratik bir yeni seçkin-
ci projedir. Bu projenin temel esprisi, artık ken-
di ayakları üzerinde durma noktasına gelmiş bu-
lunan ve daha sonraları modern devlet diye ni-
telenecek olan merkezi otoriter devletlerin yaptı-
rımlarına dayalı bir kalkınma modeli olmalarıdır. 
Bu projenin öyle aydınlanma gibi düşünürleri fa-
lan yok. Bunun en önemli temsilcileri Prusya kra-
lı gibi yöneticilerdi. Ortada sadece fizyokratların 
basit denebilecek tavsiyeleri vardı. Burada devlet 
gücü toplumun üstünde icra ediliyor, yönetici ay-
dınların gücüne güç katıyordu.

Bu totaliter proje toplum nezdinde de planlı 
kalkınma ve benzeri kavramlarla meşrulaştırılma 
imkânı buldu. Esasen güç ellerinde olduğuna göre 
itiraz edenin tepesine vurmak da zor değildi. Kal-
dı ki toplumun hatırı sayılabilecek bir kesimine 
bu merkezi despotizmin önemi iyi anlatılmıştı: 
Bunlara göre kişisel hak ve özgürlüklerimizi kı-
sıtlasa da bu uygulama toplum için iyi bir şeydi, 
dolayısıyla katlanılmalıydı. Ne var ki kameralizm 
denen bu siyasal felsefe uygulandığı her yerde 
genel olarak toplumu merkez-seçkinci yapı veya 
çevre-halk olarak iki sınıfa böldü. Merkez devletin 
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sahibiydi ve her şeyin en iyisini bilmekteydi, yö-
netim bakımından cahil halk katlarına fazlaca bir 
prim vermenin anlamı da yoktu. 

Bu siyasal felsefe şu ana kadar genelde modern 
ulus yapılarının ana düşüncesini oluşturdu. Mo-
dernleşme diye bilenen, çoğu ilkel bir aydınlan-
ma mantığından esinlendiği söylenen pek çok gi-
rişim, aslında bütünüyle kameralist bir yapı özel-
liği taşımaktadır. Söz konusu kameralist mantığın 
kendisi pratikte tarihe karışmış olsa da günümüz-
de değişik ülkelerde faşizm diye bildiğimiz sistem-
ce belirlenmiş ilkelerle takviye edilerek sürdürül-
mektedir. Kameralist seçkinci yönetime göre yu-
karıdaki merkez toplum için ne gerekiyorsa yapar. 
Yapılacak işler için, aşağıdaki yönetilen insanların 
kanaatlerinin sorulmasına gerek olmadığı gibi on-
ların bir şeyin olmasını istemelerinin de önemi 
yoktur. Kameralizm 19. yüzyılın sonları 20. yüz-
yılın başlarında pek çok yerde uygulanan yaygın 
bir proje oldu.  Ülkelere göre farklılık, fikri açı-
lımda değil, kullanılan malzeme bağlamındadır. 

Tabi buradan gelmek istediğimiz nokta sonuç 
olarak Atatürk’ün uygulamalarının da bir kame-
ralist proje olduğudur. Buradaki farklılık da, oto-
ritenin karşısında gördüğü kurumların tasfiyesi, 
onların yerini alacak yeni yapılardır. Toplumumu-
zun enerjisinin önemli bir kısmı, iki yüzyıla ya-
kın bir zamandır, Osmanlı’dan günümüze gerçek-
leştirilen kameralist uygulamaların kısmen de olsa 
erozyona uğratarak içselleştirme çabalarına har-
canmıştır.  

Atatürk’ün içinde yer aldığı bu proje, hemen 
her çağda olduğu gibi belli sloganlara, ispatlanma-
ya gerek duyulmayan belli paradigmaların üzeri-
ne oturuyordu. Bağımsızlık, üniterlik ve egemen-
lik bunların en önemlileriydi. Bu gün bunların 
içeriği boşalmış, neredeyse anlamsız hale gelmiş-
lerdir. Hiçbir ülke tam olarak bağımsız değildir. 
Çoğu yerde üniterlik iç kavgaların sebebidir. Ege-
menlik, zamanında toplumlara heyecan vermiş 
ama artık bu gün neye karşılık olduğu bilinmeyen 
bir nostaljidir. O dönem tarihsel olarak kapanın-
ca kameralist bir projenin günümüze söyleyeceği 
fazlaca bir şey yoktur. Mesela Ortadoğu ile ilişki-
mizi araya mayın tarlaları koyarak çözümleyen bu 
projenin Ortadoğu ve tabi bu arada İslam dünya-
sıyla ilgili olarak izleyebileceği politikayla ilgili ge-
çerli bir önerisi olamaz. 

Kısaca tasvir etmeye çalıştığımız bu değişim 
tablosu göz önünde bulundurulduğunda Atatürk 

artık günümüze açık fikri mesajlar, uygulanabile-
cek bir proje sunmuyor. Belki potansiyel olarak bir 
anlam taşıyor. Artık ne kendi içimize katlanarak 
ne yurtta ve ne de cihanda bir sulh sağlayabiliriz. 
Çünkü bu ilke bir kuruluş döneminin ilkesidir, o 
dönemi geçmiş ve gelişmeyi hedeflemiş bir ülke-
nin değil. Bu savaş ortamı için önerilen bir şey de 
yok. Bunun içindir ki onu fiilen örnek edinenler, 
o bağlamdaki bir Atatürkçülükle kaybettiler. Bu 
gerçek dışılıklarını sorgulamak yerine topluma 
kahrediyorlar, öfkelerinden onu aşağılıyorlar. Bu 
çöküşe rağmen sakat Atatürkçülükleriyle yüzleş-
meyi hâlâ düşünmüyorlar. Buna rağmen ona da-
yanmakla siyasi mücadelede başarılı olabileceğine 
inanan (ortalama yüzde 25 gibi)  önemli bir kesim 
var.

IV.

Kanaatimce bu mutat Atatürk anmaları, bir ya-
rar değil, tabir caizse onu daha çok unutturmaya 
yarıyor. Vakıa bu sonucu görkemli programlar da 
durumu değiştirmedi. Mesela 1981 yılında doğu-
munun yüzüncü yılında bir yıl boyunca farklı et-
kinlikler yapıldı ama bu bile sonucu değiştirme-
di. Çünkü yeni bir bakış açısı getirilmedi. Aslın-
da bu gün sıradan insanın ne övmek ve ne de yer-
mek bağlamında Atatürk ile bir sorununun olma-
dığını, sorunun sağlıklı bir algılama yokluğundan 
kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kökü tarihte kalan 
sorunlara sağlıklı bir bakışa geçilemeyişin nede-
ni ise çoğu kere olguya tarihsel şartları içinde ba-
kıp makul bir cevap bulamamak, tarihte kalma-
sı gereken şeyleri de bu güne öylece taşımaya kal-
kışmaktır. 

Söz konusu makul yol, onu kendi şartları için-
de değerlendirmek, artık zaman dışı hale gelmiş 
olayları tarihe tevdi etmektir. Aslında toplumu-
muz iki yüzyıldır bir yabancı kültürün taarruzu 
altındaydı. Bundan kaçınmak mümkün değildi. 
Kültürlerin önüne gümrük duvarları konamazdı, 
çünkü bu engeli delip geçerler. Zaten Cumhuriye-
te kadar olumlu-olumsuz bir kültür akışı olmuş, 
bu çerçevede pek çok plan ve program oluşturul-
muştu. Mesela Latin alfabesinin alınması düşün-
cesi 1808 yılında Akif Paşa’nın bir makalesinde 
tartışılıyordu. Atatürk’ün keskin uygulamaları ol-
masa da bu kültürel değişimin büyük bir kısmı 
gerçekleşecekti. Saray Avrupaileşmişti ve bu du-
rum halka doğru yayılıyordu. 
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Burada toplumu rahatsız eden şey, uygulama-
ların halkı hiç hesaba katmadan çok katı bir şekil-
de uygulamasıydı. Bu süreçte toplum için büyük 
önem taşıyan din cidden dışlanmıştı. Çok ilgile-
nilmişti ama bu ilgi yeni bir forma sokup dene-
tim altına alabilmek içindi. Pek çok inkılaba da 
sırf olması gereken bir yenilenme düşüncesi değil, 
dine bir tavır koyabilme düşüncesi eşlik ediyor-
du. Mesela örneğimizdeki harf inkılabı böylesi bir 
şeydi. Latin alfabesi kabul edilmeliydi ama yerli 
kültürle bağları koparmamak için eski alfabe de 
devam etmeliydi. Belki sorun tam da buradaydı, 
eski kültürün dışlanması amaçlandı. Yukarıda söz 
konusu ettiğimiz Kameralist projenin temel espri-
sine uygun olarak eldeki güçle topluma, herhangi 
bir nesne, mesela bir balmumu gibi şekillendiril-
mek istendi. Sonra da bu birikimle yüzleşmek ye-
rine Atatürk adına bir kült oluşturuldu, toplumun 
karşısına dikildi ve öylece günümüze kadar sür-
dürüle geldi. Toplumda kültürleşme engellendiği 
için belli sentezlere ulaşabilme süreci yaklaşık ya-
rım yüzyıl sonra başlayabildi.

Atatürk’ü 79 yıldır anıyoruz ama pek çok ya-
zar-düşünür onu, mevcut ezberleri aşıp yeniden 
yorumlamaya yanaşmıyoruz veya yanaşamıyo-
ruz.  Bir hegemonik ortamda ikiyüzlü bir toplum 
ürettik. İyiden CHP’nin tekelinde kalan Atatürk’e, 
birincil vasfı olan Cumhuriyetin kuruculuğundan 
CHP’nin kuruculuğuna tenzili terfi yaptırıldı. Esa-
sen üretilen külte göre Atatürk bu idi. Hâlbuki 
Atatürk içimizden birisiydi. Tarihsel ayakları iti-
bariyle de böyleydi, karşısına yerleştirile gelen bir 
Osmanlı paşasıydı. İmparatorluğun çökmesi üze-

rine padişahın milli mücadeleyi başlatmak üzere 
güvenerek görev verdiği cesaretli bir Osmanlı 
paşasıydı.

 Şüphesiz Atatürk’ün eleştirilebilecek yönle-
ri vardır. Ama bu ne Rıza Nur türünden belden 
aşağıya vuran bir eleştiri ve ne de özgül ağırlı-
ğından yoksun bir övgü ve kutsama şeklinde ol-
mamalıdır. Bu yollar sağlıklı düşünen bir insanın 
yapacağı bir iş değildir. Atatürk de sonuç olarak 
bir dönemlerin hazır ulus-devletçilik mantığı 
içinde hareket etmiş bir devlet adamıdır. Bu gün 
bu projeye karşı hemen herkesçe yöneltilen eleş-
tiriler Atatürk için de geçerlidir.

V. 

Sonuç olarak, üzerine çok şey söylenebile-
cek bu konuda sözü daha fazla uzatmadan şöyle 

noktalayabiliriz: 
1- İçimizden biri olan Atatürk, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusudur ve önemli tarih-
sel bir şahsiyettir. Kurtuluş hareketleri toplumsal 
kolektif eylemle gerçekleşir ve de bir öncü lideri 
vardır.  Anadolu kurtuluş hareketinin lideri odur. 
Liderlik otoritesine dayanarak, yeni devletin ku-
rulmasını sağlamış, işletmeye koymuş ve son de-
rece sistematik bir şekilde,  Batıcı, laik (İslâm’ı tas-
fiye eden) inkılaplarla yeni bir rejim tesis etmiştir. 
Bu konumuyla o tarihsel bir değer taşıyacaktır. 
Ancak devlet dâhil hiçbir teşkilat olduğu gibi sür-
dürülemez. Çünkü kaçınılmaz olan değişimin bir 
sonucu olarak zamanla üzerindeki elbise kendisi-
ne dar gelir. Onun için bu süreçte yalnız uygulama 
hataları değil, doğruları bile mutlaklaştırılamaz.

2- Önce Atatürk üzerine oluşturulan bir seç-
kinci zırhı haline getirilen ve Atatürkçülük olarak 
nitelenen tarihsel kültü atlayarak yapılan icraatlar-
la ilgili makul bir yorum getirilmelidir. Esasen bu 
icraatlar bir tarihsel zaman aralığının uygulamala-
rıdır. O günün şartları ve ideolojik eğilimleri böy-
le hareket etmeyi gerekli kılmış olabilir. Bunları 
mutlaklaştırmak yerine aşmasını bilmeli ve tarihe 
tevdi etmelidir. Örnek olarak belirtmek gerekirse 
bir Cumhuriyet etkinliğini onuncu yıl marşıyla 
yapmak, 1930’lar Türkiye’sinin özlemini çekmek 
sağlıklı bir kafanın ürünü olamaz. Bunların yerine 
uygulamaların gerçekleştirdiği düşünülen işlevler 
ne ise onları karşılayacak yeni çözümler ve yapı-
lanmalar üretmelidir. Tarihle yüzleşmek denen 
şey de böylesi bir şeydir. 

Kanaatimce bu mutat Atatürk anmaları, 
bir yarar değil, tabir caizse onu daha çok 
unutturmaya yarıyor. Vakıa bu sonucu 
görkemli programlar da durumu değiş-
tirmedi. Mesela 1981 yılında doğumunun 
yüzüncü yılında bir yıl boyunca farklı 
etkinlikler yapıldı ama bu bile sonucu 
değiştirmedi. Çünkü yeni bir bakış açısı 
getirilmedi. Aslında bu gün sıradan insa-
nın ne övmek ve ne de yermek bağlamın-
da Atatürk ile bir sorununun olmadığını, 
sorunun sağlıklı bir algılama yokluğun-
dan kaynaklandığını söyleyebiliriz.
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Kemalizm’i doğru anlamanın ve özelliklerini her türlü yanlılıktan uzak 
bir şekilde tespit edebilmenin doğru yöntemi, Kemalizm’i inşa eden yazılı 
metinleri, özellikle de inşa sürecinin ilk zamanlarındaki yazılı metinleri 
dikkate almaktan geçmektedir. Yöntem, söz konusu metinleri konuşturmaktır.

KEMALİZM
-Anlamı, İşlevi, Tarihi-

K emalizm [veya 
A t a t ü r k ç ü l ü k 1] 

nedir? Türkiye’nin 
70-80 yıldır günde-
minden düşmeyen, 
toplumsal ayrışmalara 
ve hatta çatışmalara yol 
açan, askeri darbelerde 
meşruiyet aracı olarak 
kullanılan, iktidarda 
kalabilmenin teminatı 
işlevini yerine getiren Kemalizm’in temel özel-
likleri nelerdir? Hemen herkes biliyor ki konuya 
ilişkin çok farklı tanımlar ve değerlendirmeler 
yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Konu 
ile ilgili yazılmış çok sayıda kitap ve makale 

1 Yapılan araştırmalarda bu iki kavramın faklı toplum kesim-
lerinde birbirinden faklı anlaşıldığına ilişkin önemli bilgile-
re ulaşılabilmektedir. Ancak iki kavram arasındaki farklılık 
konumuz açısından önem ifade edecek düzeyde olmadığı ve 
daha çok da son 20-30 yılı ilgilendiren bir ayrışma olduğu 
için, söz konusu iki kavram arasındaki detayda kalan fark-
lılıklar dikkate alınmaksızın konu ‘Kemalizm’ başlığı altında 
ele alınacaktır. Bu tercihin sebeplerinden birisi Kemalizm’in 
tarihi süreçte gündeme gelişinin Atatürkçülüğe göre daha 
önce olmasıdır. Zira Kemalizm teriminin kullanımı 1920’lere 
kadar geriye gitmektedir. Bilindiği kadarıyla ilk defa İngiliz 
Yüksek Komiseri De Robeck tarafından 1920 yılında resmi 
bir raporda kullanılmıştır. Onun bu kullanımında bir liderin 
etrafında toplanan kişilere atıf vardır. Bunun yanı sıra henüz 
‘Atatürkçülük’ ortada yokken, ‘Muhit’ dergisinde yazan 
Ahmet Cevat Emre ideolojik anlam yüklü olarak 1930’da 
‘Kemalizm’ terimini kullanmıştır.

var. Herhangi bir 

üniversitenin veya il 

halk kütüphanesinin 

kataloğunda yapılacak 

yüzeysel bir tara-

mayla bile, Kemalizm 

hakkında binlerce 

kitaba ve makaleye 

ulaşmak mümkün. 

Konu hakkındaki 

gazete yazıları, siyasetçi 

söylemleri, düzenlenmiş konferanslar, resmi veya 

yarı resmi konuşmalar ise sayısız denecek kadar 

çok. Zira özellikle son elli yıldır hemen herkes 

Kemalizm’den bahsetti ve bahsediyor. 

Konuyla biraz ilgilenen hemen herkes biliyor 

ki, söz konusu tanım ve anlayışların hepsi, bir 

diğerinden farklı bir şeyler anlatıyor, savunuy-

or, iddia ediyor. Birine göre bağımsızlığın sem-

bolü, diğerine göre sömürgeleşmenin ismi; birine 

göre toplumsal özgüven, diğerine göre toplumsal 

akıl tutulmanın Türkiye versiyonu; birine göre 

dinsizlik, diğerine göre dindarlık; birine göre 

toplumsal barışın teminatı; diğerine göre toplum-

sal dayatmaların sebebi, birine göre demokrasi, 

diğerine göre totaliterliğin tipik hali… olarak 

anlam kazanıyor. Zira herkesin kendine göre bir 

Kemalizm tanımı ve anlayışı var. Bu sebeple de 

Celalettin VATANDAŞ
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 KEMALİZM

Cumhuriyet döneminin erken zamanlarında gündeme gelen ve sonradan ismi Kemalizm 
olacak anlayışın bir ‘din’ olarak nasıl inşa edildiğini incelerken, öncelikle bu ‘yeni din’e 
nasıl alan açıldığını dikkate almak gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle Kemalizm’in bir 
‘din’ olarak nasıl inşa edildiğini anlamak için, sürecin önemli bir aşaması olan toplu-
mun mevcut egemen dininin (İslâm’ın) nasıl ‘ötekileştirildiğini’ dikkate almak gerek-
mektedir. Zira bu sayede, inanç ve anlayışta, ibadet ve hayat tarzında İslâm’dan 
boşaltılan yeri Kemalist ideologların inşa ettikleri Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine 
özgü olan, ulusal karakterli bir ‘din’ almıştır.

birinin ‘ak’ dediğine, diğeri çok kolaylıkla ‘kara’ 
diyebiliyor. Bu sebeple de hakkındaki yayınların, 
konuşmaların çok olması, Kemalizm’in ne 
olduğunu anlamaya katkı sağlamadığı gibi, 
konuyu daha da anlaşılmaz kılıyor ve kılmaya da 
devam ediyor. Buna rağmen soruyu tekrar sor-
makta yarar var; Kemalizm nedir? Bu önemli soru 
ile ilgili yukarıda kısaca değindiğimiz karışıklık ve 
karmaşa, bu soruyu cevaplama girişimi öncesinde 
bir başka sorunun sorulması gerektiğini ortaya 
koyuyor; tabii ki eğer ilgili soru doğru cevaplan-
mak isteniyorsa. Soru şudur: Mevcut karışıklığa 
bir katkıda bulunmadan, ilgili sorunun mümkün 
olduğunca en doğru cevabını verebilmek için 
nasıl bir yöntem takip etmek gerekmektedir?

Kemalizm’in ne olduğu sorusunu cevapla-
mak için bugünden başlayarak son 10-20-30 
yıl içinde yazılmış yayınlar dikkate alınabilir. 
Bu yayınlardaki Kemalizm ile ilgili tanımlar ve 
açıklamalar, verilecek cevaba referans olabilir. 
Ancak bu son derece yorucu ve sonuca ulaştırma 
garantisi bulunmayan bir yöntem olacaktır. 
Çünkü sayıları fazla olmayan bazı yayınları bir 
yana bırakarak genel bir değerlendirme ile ifade 
etmek gerekirse, bugünden geriye doğru giderken 
takip edilen güzergâhta karşı karşıya kalınan 
yayınlar Kemalizm’i yeteri kadar anlamaya ve 
tanımaya yetmeyeceği gibi, yanlış anlamaya sebep 
olma ihtimalleri de oldukça yüksektir. Zira nere-
deyse hemen hepsi bir ön kabulün temsilciliğini 
yapıyor. Ön kabullerini ‘ispatlamanın’ çabasını 
sürdürüyorlar. Tarihsel delillerden değil, kanaat 
ve düşüncelerden hareket ediyorlar. 

Bu günden hareket ederek geriye doğru giderk-
en karşılaşılan ve Kemalizm’i anlatma iddiasında 
bulunan yayınları veya bu yayınlarda egemen 
olan bakış açısını kabaca iki gruba ayırmak müm-

kündür. Birinci ve ağırlıklı kesimi Kemalizm’i 
ve öznesini yüceltici ifadelerle tanımlayan ve 
anlatan yayınlar oluştururken; ikinci kesimi 
ise Kemalizm’i ve öznesini aşağılayan ifadelerle 
tanımlayan ve anlatan yayınlar oluşturmaktadır. 
Bir kesimde övgü, diğer kesimde ise yergi hâkim. 
Ama şu tereddütsüz ifade edilebilecek bir ger-
çek ki, övgü veya yergilerle dile getirilenlerin 
tarihsel veya sosyolojik gerçekliği ciddi anlamda 
kuşku barındırır; bu hemen her zaman böyl-
edir. Dolayısıyla söz konusu iki yaklaşım da, 
konunun gerçeğini, yaşanmış olanını doğru 
tespit etmeye ve anlamaya yarayacak imkânlar 
sunmamaktadır. İdeolojik, politik söylemler ise 
işi hepten içinden çıkılmaz hale getiriyor ve hatta 
getirmiş durumda. Tüm bu sebeplerden dolayı da 
Türkiye’nin son yüzyıllık tarihinin; bu yüzyıllık 
zaman dilimindeki siyasi, kültürel, dini, ekono-
mik… yaşanmışlıkların ve tüm bunların mevcut 
durumlarının önemli referansı olan bir şahsiyet 
ve onun gerçekleştirdikleri üzerinde hala ortak 
bir anlayış oluşturulabilmiş değil. Böyle olunca da 
Türkiye’nin yakın dönem tarihi ve bu tarihe yön 
veren özellikleri çok az bir kesim hariç hemen 
hiç kimse tarafından doğru veya tam bilinmi-
yor. Özellikle kitleler sloganların peşine takılıp 
gidiyorlar. Daha da ilginci, bilinmesi gerekenleri 
bilmeyenler, konunun gerçeğine ulaşmak için 
okumak ‘zahmetine’ bile katlanmıyorlar. Sadece 
övücü veya yerici söylemleri tercih edip, mevcut 
önyargılarını pekiştiriyorlar. 

Sözü uzatmadan söylemek gerekirse; 
Kemalizm’i doğru anlamanın ve özelliklerini her 
türlü yanlılıktan uzak bir şekilde tespit edebil-
menin doğru yöntemi, Kemalizm’i inşa eden 
yazılı metinleri, özellikle de inşa sürecinin ilk 
zamanlarındaki yazılı metinleri dikkate almak-
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tan geçmektedir. Yöntem, söz konusu metinleri 

konuşturmaktır. Burada da bu yapılmaya 

çalışılacak. Ama bu yapılırken, ‘mermer bloktaki 

gizli heykeli ortaya çıkarmak’ olarak tanımlanan bir 

tutum veya anlayışa sahip olunmayacak. Önceden 

belirlenmiş bir ‘tip’ tarihsel verilerin işaret ettiği 

şey olarak takdim edilmeyecek. Çünkü amaç, 

bir kavramı veya o kavramın referansı olan bir 

şahsiyeti övmek veya yermek olmayacak. Genel 

anlamda 60-80 yıldır ve özellikle de son 40-50 

yıldır egemen olan bir anlayışın özelliklerini ve 

bu anlayışın ‘yarattığı’ şahsiyeti tespit etmek amaç 

olacak. Bunu ise belirttiğimiz gibi Kemalizm’i 

‘yaratan’ erken dönem yayınlarını dikkate alarak 

yapacağız. Ancak bu arada özellikle ve altını 

çizerek şunu hatırlatmak gerekmektedir: Adına 

referansla Kemalizm diye bir anlayış ve hayat 

tarzı, inanç ve düşünce oluşturulmuş Mustafa 

Kemal’in tarihsel gerçekliği bizi en azından bu 

yazı bağlamında hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. 

Konumuz, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki bazı 

yazarların, şairlerin, siyasetçilerin, sivil ve asker 

bürokratların inşa ettikleri bir şahsiyet ile ilgi-

lidir. Bunu derken ‘şahsiyet’ ifadesini bilerek 

kullanıyor; bilinçli olarak somut bir isim zikret-

miyoruz; çünkü Kemalizm’i inşa eden tutum ve 

anlayışın konusu olan ‘şahsiyet’ tarihi gerçekliğe 

sahip olmayan; şu veya bu amaçların moti-

vasyonuyla oluşturulmuş sanal bir şahsiyettir. 

Bu şahsiyetin isminin tarihi bir karakterle aynı 

olması, sanallığını yok etmemektedir. 

Türk Dil Kurumu ve “Kemalizm Dini”

Kemalizm’in inşa sürecinde, sürecin başlangıcı 

sayılabilecek bir zaman kesitinde yapılan bir 

tanıma göre ‘Kemalizm Türkün dinidir’. Bu tanım 

bu ifadedeki biçimiyle, devletin bir kuruluşu 

olan Türk Dil Kurumu’nun 1944 tarihli Türkçe 

Sözlük’ünde, üstelik ‘din’ maddesinde geçmek-

tedir. İlgili maddede ‘din’ ile ilgili üç ayrı tanıma 

yer verilmiştir. Bunlardan üçüncüsüne göre ‘din’ 

‘İnanılıp çok bağlanılan fikir veya ülkü’ anlamına 

gelmektedir. Bu açıklamaya örnek olarak da söz 

konusu cümle verilmiştir: ‘Kemalizm Türk’ün 

dinidir’2. Bu oldukça ilginç ve son derece manidar 

2 TDK, Türkçe Sözlük, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, s. 153; 
Sözcüğün söz konusu Sözlük’ün sonraki basımlarındaki 
durumunu takip ettiğimizde; Sözlük’ün 1959 tarihli bası-

bir durumdur. Zira bu, Türkiye’yi Batılılaştırmak 

idealiyle hareket eden kadroların mesailerinin 

çoğunu Din’i [İslâm’ı] vicdanlara ve mabetlere 

ait kılma çabası yürütürlerken kendi adlarına 

bir ‘din’ inşa etmiş oldukları anlamına gelmekte-

dir. Bu tespitimize ve tespitimizin referansı olan 

Sözlük’teki örnek cümlede dile getirilen anlayışa 

itiraz yöneltileceği kesin. ‘Kemalizm Türk’ün 

dinidir’ sözcüğünde dile getirilen anlayışın genel 

ve yaygın kullanımdaki anlamıyla ‘din’ olmadığı; 

dolayısıyla kastedilen ‘din’ ile hiçbir şekilde İslâm, 

Hristiyanlık, Musevilik, Budizm, Hinduizm… 

anlamında bir din kastedilmediği dillendirile-

bilir. Eğer sadece Sözlük’ün ilgili maddesindeki 

tanım dikkate alınırsa, söz konusu itiraz haklı 

bulunabilir. Ancak döneme ve daha da önemlisi 

Sözlük’ün yayınlandığı tarihin öncesine ait diğer 

bazı tespit, tanım, açıklama ve yorumlar dikkate 

alındığında durumun hiçte iddia edildiği gibi 

olmadığı anlaşılıyor. Zira bahsettiğimiz döne-

min yayınlarında Kemalizm’in İslâm, Hristiyanlık, 

Musevilik, Budizm, Hinduizm… gibi bir ‘din’ 

olarak inşa edilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Bu 

da ‘Kemalizm Türk’ün dinidir’ ifadesini makul 

kılmaya çalışan itirazları temelsiz bırakmaktadır. 

İslâm’ın İtibarsızlaştırılması

Cumhuriyet döneminin erken zamanlarında 

gündeme gelen ve sonradan ismi Kemalizm ola-

cak anlayışın bir ‘din’ olarak nasıl inşa edildiğini 

incelerken, öncelikle bu ‘yeni din’e nasıl alan 

açıldığını dikkate almak gerekmektedir. Bir 

diğer ifadeyle Kemalizm’in bir ‘din’ olarak nasıl 

inşa edildiğini anlamak için, sürecin önemli bir 

aşaması olan toplumun mevcut egemen dininin 

(İslâm’ın) nasıl ‘ötekileştirildiğini’ dikkate almak 

gerekmektedir. Zira bu sayede, inanç ve anlayışta, 

ibadet ve hayat tarzında İslâm’dan boşaltılan yeri 

Kemalist ideologların inşa ettikleri Cumhuriyet 

dönemi Türkiye’sine özgü olan, ulusal karakterli 

bir ‘din’ almıştır. 

mında ‘İnanılıp çok bağlanılan fikir veya ülkü’ açıklamasının 
devam ettiğini, açıklayıcı örnek cümlenin ise ‘Atatürkçülük 
Türkün dinidir’ dönüştüğü görülmektedir (Türkçe Sözlük, 
TDK yayınları, Ankara, 1959, s.216). ‘Din’ sözcüğü ile 
ilgili olarak Sözlük’ün 1969 yılı basımında ise ‘İnanılıp 
çok bağlanılan düşünce veya ülkü’ açıklamasının yapıldığı, 
fakat açıklayıcı örnek cümlenin verilmediği görülmektedir. 
Bu son durum Sözlük’ün sonraki tüm basımlarda aynen 
sürdürülmüştür.
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İslâm’ın Türkiye’nin batılılaşma tarihindeki 

yeri ve anlamı etkisizleşmekten itibarsızlaşmaya 

evrilerek ilerlemiştir. Sürecin başlangıcında 

Tanzimat vardır. Tanzimat’ı takiben başta hukuk 

alanında olmak üzere gerçekleştirilen uygu-

lamalarla toplumsal hayattan uzaklaştırılarak 

etkisizleştirilen/sınırlandırılan İslâm, İkinci 

Meşrutiyet dönemiyle birlikte itibarsızlaştırma 

muamelesiyle karşılaşmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yılları ise etkisizleştirme ve itibarsızlaştırma 

politikalarının en güçlü şekilde birlikte 

yürütüldüğü bir zamanı teşkil etmiştir. İslâm’ın 

itibarsızlaştırılması çabalarının Cumhuriyet döne-

mindeki ilk örneklerinden birisi Halide Edip’in 

Vurun Kahpeye, diğeri ise Reşat Nuri’nin Yeşil 

Gece isimli romanlarıdır. Vurun Kahpeye romanı 

1923 yılı sonlarında  Akşam  gazetesinde tefrika 

edilmiş, 1926›da ise kitap olarak yayınlanmıştır. 

Reşat Nuri ise Yeşil Gece’yi Mart-Eylül 1926’da 

kaleme alıp 1928’de yayınlamıştır. Bu iki roman 

da Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki sivil 

ve asker bürokratların zihniyetine ve planlanmış 

toplumsal değişim projesinin niteliğine tanıklık 

etmesi açısından önemlidir. 

Vurun Kahpeye romanının kurgusunu 

oluşturan olaylar, iç içe girmiş birkaç gerilim 

hattı üzerinde; birkaç farklı zihniyet ve hayat 

tarzı arasında gerçekleşmektedir. Bunlardan 

birisi vatanseverlik-hainlik hattında yer alırken, 

bir diğeri ise Kuvây-ı Milliye-Yunan kuvvetleri 

kutuplarında anlam kazanan hatta yer almaktadır. 

Kitabın asıl gerilim hattı ise din ve dindar ile ilgi-

lidir. Din ve dindar konusu ilginç bir şekilde ‘hain 

ve ‘Yunan’ cephesine yamanmış; karşısına ise 

‘vatanseverlik’ ve ‘Kuvây-ı Milliye’ yerleştirilmiştir. 

Ancak bireysel ve toplumsal bir ihtiyaç olan 

‘din’ tamamıyla reddedilmemiş, mevcut olan din 

[İslâm] olumsuz bir yere konumlandırılırken, 

olumlu cephede (vatanseverlik ve Kuvây-ı 

Milliye’nin yanında) yeni bir dinin güçlü sin-

yalleri verilmiştir. Bu dinin kahramanı ve temsil-

cisi öğretmen Aliye’dir. 

Vurun Kahpeye’de, başkahraman Aliye’nin 

şahsında yeni bir din algısı inşa edilmeye 

çalışılmıştır. Bu yapılırken mevcut din, olum-

suz örnekler üzerinden eleştirilerek, aşağılanarak 

ötekileştirilmiştir. Yeni dinin en önem-

li özelliğini ise sadece vicdana ve mabede ait 

olması oluşturmaktadır. Bu dinin hayatla, sosyal 

ilişkilerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Hayatla, 

sosyal ilişkilerle ilgili olan ‘eski din’ olumsuz 

Hacı Fettah Efendi örneği üzerinden yerilip 

aşağılanmıştır. Romana göre ‘eski dinin’ temsil-

cisi Hacı Fettah Efendi ‘yobaz’, ‘şeriatçı’, ‘bağnaz’, 

‘hain’, ‘sahtekâr’, ‘entrikacı’, ‘çıkarcı’, ‘vatan haini’, 

‘gerici’ bir karakterdir. ‘Yeni din’in temsilcisi Aliye 

ise ‘ilerici’, ‘aydın’, ‘akıllı’, ‘ahlaklı’, ‘vatansever’ bir 

şahsiyettir. 

Reşat Nuri’nin kaleme aldığı Yeşil Gece’nin temel 

kurgusunu ise memleketi yalnız ‘yeni mekteb’in, 

yeni eğitim ve öğretimin, deneysel bilimlerin 

kurtaracağına inanan öğretmen Şahin’in, Hafız 

Eyüp’ün temsil ettiği ‘gerici’, ‘yobaz’, ‘bağnaz’ 

ve ‘çıkarcılar’ ile savaşı oluşturmaktadır. Halide 

Edip’in Vurun Kahpeye’deki Hacı Fettah Efendi ile 

verdiği mesaj, Reşat Nuri tarafından Hacı Fettah 

Efendinin benzeri bir şahsiyet olan Hafız Eyüp 

üzerinden verilmiştir. Hafız Eyüp de, düşmanla 

işbirliği eden, çıkarcı, sahtekâr, yalancı, kişisel 

çıkarları için her şeyi yapabilecek anlayışta olan 

‘yobaz’, ‘makam düşkünü’ ve ‘vatan haini’ bir 

kişiliktir. Bu haliyle de diğer birçok ‘hoca’, ‘hafız’ 

ve ‘hacı’yı temsil etmektedir. 

‘Türk Tarihinin Ana Hatları’ ve İslâm

1930 yılının sonlarına doğru, Türk Tarihinin 

Ana Hatları ismiyle bir kitap yayınlanmıştır. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in talimatıyla 

kurulan ve amacı Türk tarih ve medeniyetini 

ilmi bir surette tetkik etmek3 olduğu ifade edilen 

Türk Tarih Heyeti’nin tamamına yakını politikacı 

olan üyelerinden teşkil eden bir kurul tarafından 

hazırlanan söz konusu kitap, ismine ve konu 

başlıklarına bakıldığında bir tarih kitabıdır. Ancak 

gerek Türk Tarih Heyeti’ni teşkil eden üyelerin 

uzmanlık alanları ve gerekse Türk Tarihinin Ana 

Hatları’nda konunun ele alınış yöntemi dikkate 

alınırsa, gerçek durum resmi olarak ifade edilend-

en ve görünenden çok farklıdır. 

Türk Tarihinin Ana Hatları’nın yazarları ide-

olojik bir amaca hizmet etme arzusuna sahip 

politikacılardan oluşmuştur. Hedeflenen amaç 

doğrultusunda böyle de olmak zorundaydı; çünkü 

3 İnan, Afet, ‘Atatürk ve Tarih Tezi’, Belleten, CIII, S.10, 
Ankara 1939, İstanbul, s.2
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amaç, yaşanmış gerçekleri bilimsel yöntemle ele 

alan bir tarih kitabı yazmak değil, inşa edilmek 

istenen ‘ulus’ için bir tarih ‘yaratmak’ idi. Bu 

kitapla, doğru görmeye, eyi düşünmeye alıştırmak 

istediğimiz insanlar Türklerdir. Türklerin yanlış 

görüşlerden, hatalı düşünüşlerden bir an evvel 

kurtulması başlıca emelimizdir4 biçiminde takdim 

edilen Türk Tarihinin Ana Hatları kitabı 606 say-

fadan oluşuyordu ve sadece 100 adet basılmıştır. 

Yalnızca akredite kişilere verilen kitabın bu kadar 

az basılmasının ve belirli şahıslara verilmesinin 

sebebi, bizzat Kitap’ta Türk Tarihi Heyetinin başka 

azalarının ve mevzu ile alakalı zatların mütelea ve 

tenkit nazarlarına arz olunmak üzere yalnız yüz 

nüsha basılmıştır5 olarak açıklanmıştır. Bundan 

anlaşıldığına göre, ‘ulusal tarih yaratma’ projesinin 

gereği olarak telif ve tercüme yoluyla hazırlanan 

bu kitap ile inşa sürecine girilmiş olan ulusal 

tarihin genel hatları ve niteliği belirlenmiştir. Bu 

kitap ise ‘yaratılacak ulusal tarihin tarihçileri’ 

için bir referans olması arzulanmıştır. Dolayısıyla 

örnek ve model bir çalışma olarak planlamıştır. 

Türk Tarihinin Ana Hatları’nın temel özel-

likleri dikkate alınacak olursa; kitapta genel 

anlamda İslâm dönemi, özellikle de Osmanlı 

dönemi en özet biçimiyle geçiştirilmiştir. İlgi ve 

alaka tamamen denecek düzeyde İslâm önce-

si döneme verilmiştir. İnşası sürdürülen ulusal 

tarihin temeli, İslâmî dönem aşılarak, Şamanist 

döneme atılmıştır. Fakat gerektiğinde Çin’in, 

Hint’in, Mısır’ın antik dönemi bile referans alınmış 

fakat İslâmî dönem referans alınmamıştır. Bu 

sebeple örneğin Osmanlı dönemine sadece 50 

sayfalık bir yer ayrılırken, ‘Türklerin kurduğu 

ve geliştirdiği medeniyetlerden’ Çin’e 54, Hint’e 

33, Kalde, Elam ve Akatlar’a 25, Mısır’a 32 sayfa 

yer ayrılmıştır. Bu demektir ki, İslâm ile olan 

bağ sadece yasal, siyasal, kültürel, ekonomik 

alanlarda değil aynı zamanda tarih alanında da 

koparılacak ve tarihin İslâmî dönemine ancak, 

inşa edilmeye çalışılan ulusal döneme meşruiyet 

kazandırmak için müracaat edilecektir. Aynen 

Cumhuriyet rejimini ve dönemini yüceltmek 

için Osmanlı dönemine yapılan atıflarda olduğu 

4 Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul, Devlet Matbaası, 1930, 
s.3

5 Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul, Devlet Matbaası, 1930, 
s. iç kapak

gibi. Esasen bu, dönemin en yaygın şekilde 
başvurduğu taktiklerden birisidir. Bu, Osmanlıyı 
(veya bazen de genel anlamda İslâm dönemi) 
aşağılayarak Cumhuriyet dönemi uygulamalarını, 
şahsiyetlerini ve anlayışlarını daha iyi, yüce, 
doğru, başarılı gösterme biçiminde işleyen bir algı 
yönetimidir. Bunun sayısız örneklerinden birisi 
şöyledir: Eskiden Türkiye’de (istibdat) idaresi 
hükümrandı. İstibdat bütün memleketin, bütün 
memleket halkanın (padişah) denilen bir adam, 
çok fena talihsiz, kendi zevkinden başka bir şey 
düşünmeyen bir tek kişi tarafından, kendi keyfine 
göre idare edilmesi demektir6. İlkokula ait bir ders 
kitabında yer alan bu ifadelerde kendisini açıkça 
ortaya koyduğu üzere, cumhuriyet rejimi ve cum-
huriyet rejiminin mevcut yöneticileri dolaylı 
olarak övülüp yüceltilmiştir. Bu yapılırken mevcut 
durum ve hal dikkate alınmamış, Osmanlıya ait 
kılınan ‘istibdat’ referans alınmıştır. ‘Kendi zev-
kinden başka bir şey düşünmeyen bir tek kişi 
tarafından, kendi keyfine göre idare edilmesi’ 
olarak tanımlanan ‘istibdatın’ ‘eskiye/Osmanlıya’ 
ait olduğu ifade edilirken de mevcut sistemin 
istibdat ile ve dolayısıyla ‘kendi zevkinden başka 
bir şey düşünmeyen’ bir kişinin yönetim tarzıyla 
ilgisi bulunmadığı, yani ‘bireysel zevklerin/keyi-
flerin’ etkisini bulunmadığı bir yönetim tarzına 
sahip olunduğu mesajı verilmiştir. Dönemin Yurt 
Bilgisi ve Tarih kitapları başta olmak üzere çoğu 
ders kitabında benzer ifade ve görüşlere yer 
verilmiştir. Hepsinde de en açık şekliyle bir algı 
yönetimi söz konusudur.

6 Ahmet Refik, İlk Mekteplere Yurt Bilgisi, Suhulet Matbaası, 
İstanbul, 1928, s. 13
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Kitap’ta İslâm’a ilişkin doğrudan veya dolaylı 

değerlendirmelere ve düşüncelere yer verilmiştir. 

Örneğin ‘Kâinat’ başlığı altında ‘kâinatın zaman 

içerisinde sonsuz’ olduğu ifade edilirken, bunun 

dışındaki inanç ve anlayışlar ise 

‘dini kitaplarda hikâye olunan’ 

şeyler olduğu belirtilerek ‘artık 

bugün az çok aydınlanmış bir 

insanın bu gibi masalları hakiki 

kanaat şeklinde değerlendirmesi 

ve kabul etmesi mümkün 

değildir’7 denilmiştir. İslâm’ın 

açıkladığı ve iman etmeye davet 

ettiği ‘Allah’ inancını reddet-

me mahiyetinde olmak üzere 

şu ifadelere de yer verilmiştir: 

‘tabiat, kâinatın varlıklarının 

birliğidir ve hem de aynı zaman-

da, kâinatın kanunlarına bağlı, 

hareket ve kudrettir. O halde, 

tabiat, hem kanunların sahibi, 

koruyucusu, hâkimidir; hem de aynı kanunlara 

bağlıdır. Gerçekten insan tabiatın mahlûkudur. 

Hayatın büyük kaidesi de tabiata tabi olmaktır’8. 

‘[D]evir ilerledikçe bitkilerin ve hayvanların bugün 

dünyada görülenlere benzeyişleri de arttı. Yavaş 

yavaş, çirkin ve kaba nesiller, bugünün olgun 

memeli hayvanlarına dönüştüler. Bu hayvan züm-

relerini başında; sıra ile maymunlar, kuyruksuz 

maymunlar ve insanlar bulunmaktadır’9. Kitapta 

‘Türklerin dinleri’ bahsine genişçe bir yer verilmiş 

ve İslâm ‘Türkler arasına hariçten giren dinler’10 

bahsinde ötekileştirilerek anlatılmıştır. 

‘Türk Tarihinin Ana Hatları (Methal)’ ve İslâm

Türk Tarihinin Ana Hatları’nın 

yayınlanmasından bir süre sonra (1931) Türk 
Tarihinin Ana Hatları (Methal) adıyla yeni bir 

kitap yayınlanmıştır. Bu kitabın otuz bin adet 

basılmış olması, Türk Tarihinin Ana Hatları’nda 

belirlenen ölçünün kabul bulması ve uygu-

lamaya konulması ile ilgilidir. Kitapta genel 

manada Orta Asya Türklüğü ele alınmıştır. 

7 Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, İstanbul, 
1996, s. 28

8 Türk Tarihinin Ana Hatları, s.30

9 Türk Tarihinin Ana Hatları, s.33

10 Türk Tarihinin Ana Hatları, s.362

Türk tarihi içinde İslâm tarihine ayrılan yer 

son derece azdır. Orta Asya ele alınırken de 

İslâmiyet’i kabul etmiş ve İslâm tarihi içinde de 

değerlendirilebilecek olan Karahanlı’dan bir sayfa 

bahsedilirken, Gazneliler’lerden 

ve Samanoğulları’ndan hiç 

bahsedilmemiştir. Kitap’ta 

İslâm’dan bahsedilen kısımların 

Türkler Arasına Hariçten 
Giren Dinler başlığı altında 

ele alınmış olması ise son 

derece manidardır. Bu şekliyle 

‘Türklerin ezelden beri tabi 

oldukları bir dinleri vardı ve 

İslâm hariçten girdi’ anlayışına 

güçlü bir vurgu vardır. Bu dinin 

ise Şamanizm olduğu anlaşılıyor. 

Kitap’ta dikkat çeken bir diğer 

ilginç durum ise Türkistan’da 
İslâmiyet’in intişarından sonra 
da medeni devirler görüldü11 

gibi ifadelerine yer verilmiş olmasıdır. Bu ifade 

İslâmiyet’ten evvel oldukça ileri bir medeniyet 
vardı, bu yüksek medeniyet İslâm’dan sonra 
da kısmen devam etti manasını çağrıştırması 

açısından dikkat çekicidir. Söz konusu ifade 

İslâmiyet’in Türkleri medenileştirdiği iddiasına da 

tepki gibi gözükmektedir. Ayrıca yazar kadrosu 

pozitivist felsefeyi esas kabul ettiği için, hem bu 

kitapta ve hem de önceki Türk Tarihinin Ana 

Hatları’nda Kur’ân’da karşılığını bulan insanın 

yaratılışına ilişkin açıklamalara karşı çıkılarak, 

insanın oluşumu ‘bilimin ışığında’ evrimci bir 

anlayışla ele alınmıştır12.

Türk Tarihinin Ana Hatları- Methal kitabında 

din/inanç konuları önemli bir yer bulmuştur. 

Tüm bunlar ise İslâm referans alınmadan ve 

11 Türk Tarihinin Ana Hatları- Methal Kısmı-, Devlet Matbaası, 
İstanbul, 1931, s. 28

12 Bu durum dönemin hâkim eğilimidir. Evrimci anlayış ders 
kitaplarında insana ilişkin yegâne ve doğru anlayış olarak 
sunulmuştur. Orta-1. Sınıfta okutulan Tarih kitabı bunun 
örneklerindendir: Hayat zincirinin son halkası insandır. 
Öteki memeli hayvanlar gibi insanın da daha basit bir 
hayvan cinsinden çıkmış olması lazım gelir. İnsanların ve 
büyük maymunların müşterek bir cetleri vardır. Bu cet dahi, 
daha basit şekilli bir nesilden, ilk memeli hayvan cinslerinin 
birinden ayrılır. Bu memeli hayvan da bir nevi yerde sürünen 
hayvandan ve nihayet bu da balıklardan geliyor ve bunların 
hepsi, geriye doğru gittikçe, ilk hayat şekli olan iptidai hücre-
ye dayanıyor (Tarih Orta-I, Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, 
s. 5,6).
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daha da önemlisi İslâmî kabuller reddedilecek 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Herhalde 

hayatın, herhangi bir tabiat haricî âmilin müda-

halesi olmaksızın, dünya üzerinde tabiî ve zaru-

ri, bir kimya ve fizik seyri neticesi olduğunu 

kabul etmek lâzımdır13 gibi açıklamalarla Allah’ın 

yaratıcılığı reddedilmiştir. Mevcut Allah inancının 

‘ölmüş ataların, hayata ve olaylara müdahale etme 

iradesine sahip oldukları inancının’ ürünü olarak 

doğduğu savunulmuştur. Bunu dile getiren ifadel-

erden birisi şöyledir: Cet korkusu, idrak edilmey-

ecek derecede kati bir seyrile ‘Kabile Allahı korku-

suna intikal etti. Dimağları, bu düşünceyi geçmi-

yen insanlar, kâinatı da aile çerçevesi içinde gördü. 

İnsanlarda cet korkusu tehlikeli hayvanlara karşı 

olan korku ile karıştı. Bu suretle Allah mefhu-

munun başlangıç hali olan, ulvileştirilmiş cedde 

hayvani bir şekil verilmesi, bir merhale teşkil 

etti14. Dinlerdeki ve dolayısıyla İslâm’daki helal ve 

haram inancının kaynağının Allah/vahiy olmadığı; 

tüm helal ve haramların referansının hastalıklar 

olduğu; hastalık oluşturduğu düşünülen yiyecek 

ve eşyaların haram kabul edildiği savunulmuştur15.

‘Tarih (Lise-2)’ ve İslâm

1931 yılında liselerde okutulmak üzere dört 

ciltten oluşan Tarih kitabı yayınlanmıştır. Söz 

konusu Tarih’ler devlet eliyle, inşası sürdürülen 

ulusa bir tarih kurgulama/inşa amacına uygun 

bir anlayışla yazdırılmış ve yayınlanmıştır. İnşası 

sürdürülen ulusa ve devlete bir temel oluşturma 

çabası, kitapların her kısmında olanca açıklığıyla 

görülmektedir. Fakat dikkat çeken yön, hem 

ulusa ve hem de devlete temel ve karakter 

tayin çabalarında İslâm’dan ve İslâmî dönemin 

özelliklerinden titizlikle kaçınılmış olunmasıdır. 

Kitabın ikinci cildi konumuz açısından önem-

13 Türk Tarihinin Ana Hatları- Methal Kısmı-, s.14

14 Türk Tarihinin Ana Hatları- Methal Kısmı-, s.40

15 Bu anlayışın Orta-1 sınıflarda okutulan Tarih kitaplarındaki 
örneği şöyledir: Pislenmek korkusu, temizlenmek ihtiya-
cını doğurdu. Buna birtakım çareler aranmaya başlandı. 
Temizlenme, saflaşma işi için birtakım yollar, usuller kondu. 
Bu usullere göre bu işi yapacak insanlar ortaya çıktı. Böylece 
ilk din fikirleriyle bu ilk din adamlarına yol açıldı. Bunlar 
kendi düşüncelerine göre birtakım yasaklar ortaya koydular. 
İnsanlara düşman kuvvetleri memnun etmek için onlara 
hususi merasimle kurbanlar kesmek, adaklar vermek âdet 
oldu (Tarih Orta I, İstanbul, Devlet Basımevi, 1937,s. 21).

lidir16. Yazarının kim veya kimler olduğuna 

ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı bu 

ciltte özellikle İslâm öncesi dönem büyük övgül-

erle, yüceltici ifadelerle ele alınırken; genel olarak 

İslâm dönemi, özel olarak da Osmanlı dönemi 

olumsuz ifadelerle ele alınmıştır. Kitapta özellikle 

Hz Peygamber’e ve Kur’ân’a yönelik ‘sıradan’, 

‘aşağılayıcı’ ifadeler ve yakıştırmalar oldukça 

dikkat çekici düzeydedir. Buna ilişkin bir örnek 

olarak şu satırlar dikkate alınabilir: İsa dini, 

Muhammed dininin aksi olarak, idare ve siyaset 

işleriyle alakasızdı17. Kitapta İslâm’ın ve İslâm’ın 

kaynağı olan Kur’ân’ın ilahi bir kitap olmadığına 

vurgu oldukça açık ve güçlüdür: Muhammed’in 

koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an 

denir. Bu esasları içeren cümlelere ayet, ayetlerden 
meydana gelen parçalara da sure derler. İslâm 
rivayetlerinde bu ayetlerin Muhammed’e Cebrail 
adında bir melek aracılığıyla Allah tarafından 
vahiy, yani ilham edildiği kabul olunur… 
Muhammed’in Peygamberliğinin başlangıcına 
dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok 
efsanelerle karışmıştır. Hakikatte Peygamber’in 
ilk söylediği Kur’ân ayetlerinin ne olduğu kat’i 

16 Kitabın 79-184. sayfaları arasında yer alan ‘İslam Tarihi’ 
başlıklı 14. ünite ilk önce Türk Tarih Kurumu Üyelerinden 
Zakir Kadirî (Ugan)’ye yazdırılmıştır. Yazılan bölüm o sıralar 
Yalova’da ikamet eden Mustafa Kemal’e gönderilir. Mustafa 
Kemal söz konusu bölümü titiz bir şekilde okur ve söyle-
meye mecburum ki bir mütehassısın kafasından, kaleminden 
ve tertibinden çıkmışa benzemiyor diyerek beğenmediğini 
söyler. Bu bölümün Şemseddin Günaltay tarafından yazılma-
sını ister. Heyete gönderdiği mektupta Muhterem azamızdan 
Şemseddin Beyefendi -ki bu notları etüd etmekle meşguldür- 
benimle aynı fikirdedir ümit ederim. Şemseddin Bey’in bu 
notlar üzerinde yapacağı tadilata ve kitap tertibine, ne noktai 
nazardan ehemmiyet vermesi faydalı olacağını zannettiğim 
bir numûneyi takdim ediyorum der. Bu olay üzerine Günaltay, 
söz konusu bölümü yeniden yazar ve Yalova’ya gönderir, 
Mustafa Kemal’de 22 Ağustos 1931’de Kurum Başkanlığı’na 
gönderdiği yazıda, Günaltay’ın hazırladığı notlardan oku-
duğu kısımları fevkalade enteresan ve kıymetli bulduğunu, 
kimi yerlere de ‘ufak bir ilave’ yaptığını, ayrıca Türk-Arap 
mücadelesinin Şemseddin bey tarafından ‘çok parlak’ bir 
şekilde yazıldığını ve bu bölümü ‘aynen’ kabul ettiğini ifade 
eder (İğdemir, Uluğ, ‘Fikir ve Ülkü Adamı Günaltay’, Ulus 
Gazetesi, 22 Ekim 1961). Tarih kitabının ‘İslam Tarihi’ 
bölümü bu şekilde yaz(dır)ıldığı içindir ki birçok araştırmacı 
söz konusu bölümü Mustafa Kemal tarafından yazılmış bir 
metin kabul etmişlerdir. Bu konuda bkz: Fığlalı, Ethem 
Ruhi, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, ‘Atatürk ve Din’, Atatürk 
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Atatürk Araştırma 
Merkezi, 1995, s, 266; Sarıkoyuncu, Ali, Atatürk, Din ve Din 
Adamları, TDV, Yay, Ankara, 2002, s, 216; Copeaux, Etienne, 
Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezinden 
Türk İslam Sentezine, İstanbul, İletişim yayınları, 2006, s, 
81.

17 Tarih II, Maarif Matbaası, Ankara, 1941, s. 6.
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surette malum değildir18. Anlatımdaki, Hz. 
Peygambere ilk vahyolunan… yerine peygamberin 
ilk söylediği ilk Kur’ân ayetleri… ifadesi veya Hz 
Muhammed’e vahyolunan kitaba Kur’ân denir yer-
ine Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu 
kitaba Kur’ân denir denmiş olması dikkatlerden 
kaçmamaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber’in insan-
lara tebliğ ettiği ayetler, uzun süreli tefekkürün 
mahsulü olarak yorumlanarak, bunların ihti-
yaçlara göre takrir edildiği, Hz. Peygamber’in 
kendisinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı 
yeni bir dine19 vatandaşlarını davete başladığı 
ifade edilmiştir. Kitap’taki üslup kabalığı da dik-
kat çekicidir: Caminin duvarına bitişik olmak 
üzere Muhammed ile karıları için kerpiçten yata-
cak odalar yapıldı20. Daha da ilginç ve önemli 
olanı ise yalancı ‘peygamber’ Müseylime için 
hakikatte Müseylime de kıymetsiz sayılmayacak 
ahlaki ve dini bir mezhep ortaya koymuştu21 

ifadesine yer verilmiş olmasıdır.

Tarih-Lise 2 kitabında İslâm’ın Hz. 

Peygamber’in ürünü olduğu, dolayısıyla herkesin 

kendine göre bir din oluşturabileceğine yönelik 

güçlü imalara da rastlanmaktadır: Muhammed 

hayatında her gününün icabatına göre muvafık 

çare ve tedbirler tatbik ederek İslâm cemaatini 

muvaffakiyetle idare ederdi. Eğer O, Arabistan 

haricindeki kavimlerle temasa girseydi ihtimal 

18 Tarih II, s. 90, 91.

19 Tarih II, s. 89

20 Tarih II, s. 93

21 Tarih II, s. 112.

ki birçok yenilikler ve değişiklikler yapacaktı. 

Çünkü O, son derecede terakkiverper bir ruha 

malikti; sistemini daima muhitin icaplarına göre 

ıslah ve tatbik etmeye amade idi. Muhammed 

gerek dini meselelerde, gerek içtimai hususlarda 

bir ıslah yapmak lazım geldiği zaman kendini 

hiçbir şeyle bağlı görmemiştir. Daima tekâmüle 

doğru yürümüştür. Ölüm, bu tekâmülü birdenbire 

kesti. Muhammed’den sonra İslâm âleminde görül-

en durgunluk ve tedenni sebebi Muhammed’de 

değil, onun haleflerinin Muhammed’in mesleğinin 

ruhunu değil, metnini almalarında aranmalıdır. 

Bu büyük hakikat ancak Türkiye Cumhuriyeti 

devrinde hakkıyla idrak edilmiş ve icabatı 

yapılmıştır22. Kitapta, Kur’ân’ın, Hz Peygamber’in 

uzun süreli düşünce ve zihinsel çabalarının ürünü 

olduğuna yönelik ifadeler de yer almaktadır: 

Muhammed Mekke’de müşriklik muhitinde ve 

etkisinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler 

ve dini düşünceler pek derin bir surette zihnini işgal 

ediyordu23. Burada Hz Peygamber’in ‘müşriklik 

etkisinde büyüdüğü’ ifadesinin yanı sıra, gele-

neklere aykırı bir şekilde Hz Peygamber’e yönelik 

hitap da ayrıca dikkat çekicidir. ‘Muhammed’ 

denilerek sıradanlaştırıcı bir tutum izlenmiştir. Hz 

Peygamber’i ve İslâm’ın bazı temel kavramlarını 

sıradanlaştırıcı ifadeler kitapta sıklıkla yer 

almaktadır. Hicret’le ilgili şu ifadeler bunun 

örneklerinden birisidir: Muhammed de Mekke’den 

kalkıp Medine’ye kaçtı. Buna Hicret denildi24. 

Hacerü’l-Esved ile ilgili ifadeler ise şöyledir: 

Kâbe’de bulunan Hacerü’l-Esved yani siyah taş, 

Frikler’de de vardır. Bu taşın ziyareti ve tavaf 

edilmesi Frikler’de daha evvel vardır25. Kur’ân’la 

ve İslâm’ın temel ilkeleriyle ilgili şu ifadeler ise 

hiçbir Müslüman’ın kabul edemeyeceği nitelikte 

ve tamamen asılsız hezeyanlardır: Tarihe ait bilg-

iler, yeni fenler sayesinde meydana çıkarılan ger-

çekler en yakın tarih bilgilerini bile temellerinden 

sarsmaktadır26.

22 Tarih II, s.118.

23 Tarih II, s. 89

24 Tarih II, s. 90

25 Tarih II, s. 85

26 Tarih II, s. 92.

Türk Tarihinin Ana Hatları’nın temel 
özellikleri dikkate alınacak olursa; 
kitapta genel anlamda İslâm dönemi, 
özellikle de Osmanlı dönemi en özet 
biçimiyle geçiştirilmiştir. İlgi ve alaka 
tamamen denecek düzeyde İslâm önce-
si döneme verilmiştir. İnşası sürdürü-
len ulusal tarihin temeli, İslâmî dönem 
aşılarak, Şamanist döneme atılmış-
tır. Fakat gerektiğinde Çin’in, Hint’in, 
Mısır’ın antik dönemi bile referans 
alınmış fakat İslâmî dönem referans 
alınmamıştır.
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‘Medeni Bilgiler’ ve İslâm

İslâm konusunda Kemalist liderlerin inanç 

ve tutumlarının ne olduğunu tespit etmeye katkı 

sağlayacak önemli kaynaklardan bir diğeri de 

Medeni Bilgiler kitabıdır. Mustafa Kemal’e refer-

ansla Afet İnan tarafından yazılan Medeni Bilgiler 

kitabındaki şu satırlar konu bağlamında önem-

lidir: Türk’ler İslâm dinini kabul etmeden evvel de 

büyük bir millet idi. Arap dinini 

kabul ettikten sonra, bu din, ne 

Arapların, ne aynı dinde bulunan 

Acemlerin ve ne de Mısırlıların 

vesairenin Türklerle birleşip bir 

millet teşkil etmelerine hiçbir 

şekilde tesir etmedi. Bilakis, 

Türk milletinin milli rabıtalarını 

gevşetti, milli hislerini, milli 

heyecanını uyuşturdu. Bu pek 

tabii idi. Çünkü Muhammed’in 

kurduğu dinin (altını ben çizdim 

C.V.) gayesi, bütün milliyetler-

in fevkinde şamil bir ümmet 

siyaseti idi... Muhammed’in 

dinini kabul edenler, kendiler-

ini unutmağa hayatlarını Allah 

kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasr etmeğe 

mecburdular. Bununla beraber, Allah’a kendi 

lisanında değil Allah’ın Arap kavmine gönderdiği 

Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. 

Arapça öğrenmedikçe Allah’a ne dediğini bilmey-

ecekti. Bu vaziyet karşısında Türk Milleti birçok 

asırlar ne yaptığını ne yapacağını bilmeksizin 

adeta bir kelimesinin manasını bilmediği halde 

Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara 

döndüler. Başlarına geçebilmiş olan haris serdar-

lar, Türk milletince, karışık cahil hocalar ağzıyla, 

ateş ve arayı ile müthiş bir muamma halinde 

kalan, dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihar ettil-

er. Bir taraftan Araplar zorla emirleri altına 

aldılar, bir taraftan Avrupa’da, Allah kelimes-

inin ilahi parolası altında, Hristiyan milletlerin 

idareleri altına geçtiler. Fakat onların dinlerine 

ve milliyetlerine ilişmeyi düşünmediler. Ne onları 

ümmetleri yaptılar ne onlarla birleşerek bir kuv-

vetli millet yaptılar. Mısırda belirsiz bir adamı 

halifedir diye yok ettiler. Hırkasıdır diye yalan 

bir palaspareyi hilafet alameti ve imtiyazı olarak 

altın sandıklara koydular halife oldular. Gâh 

şarka, cenuba, gâh garba veya her tarafa saldıra 

saldıra Türk Milletini Allah için, peygamber için, 

topraklarını, menfaatlerini benliğini unuttura-

cak, Allah’a mütevekkil kılacak derin bir gaflet 

ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Milli duyguyu 

boğan, fani dünyaya kıymet verdirmeyen, 

sefaletler, zaruretler, felaketler, his olunmaya 

başlayınca, asıl hakiki saadetin öldükten sonra 

ahirette kavuşacağını vaat 

ve temin eden dini akide ve 

dini his millet uyandığı zaman 

onun şu acı hakikati görmesine 

mani olmadı. Bu feci manzara 

karşısında kalanlara, kendiler-

inden evvel ölenlerin ahiretteki 

saadetlerini düşünerek veya 

bir an evvel ölüm niyaz ederek 

ahiret hayatına kavuşmak tel-

kin eden din hissi, dünyanın 

acısı duyuların tokatıyla, derhal 

Türk Milleti’nin vicdanındaki 

çadırını yıktı, davetlileri Türk 

düşmanları olan Arap çöller-

ine gitti. Türk vicdani umumisi, 

derhal yüzlerce asırlık kudret 

ve küşayişle, büyük heyecanlarla çarpıyordu. 

Ne oldu..? Türk’ün milli hissi, artık ocağında 

ateşlenmişti, artık Türk cenneti değil, eski hakiki 

büyük Türk cedlerinin mukaddes miraslarının 

son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını 

düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milli-

yetinde bıraktığı hatıra27.

‘Milli Din Duygusu ve Öz Türk Dini’ ve 
Din İnşası Çalışmaları

İslâm’a yönelik bu anlayış ve eleştirilerin 

her geçen gün daha da güçlü şekilde dile 

getirildiği yıllarda, oluşan ‘dini boşluğu’ doldu-

racak, İslâm’ın yerine ikame edilecek, yeni bir 

din inşası çalışmalarını yürütenler de görülmeye 

başlanmıştır. Bazıları durumdan vazife çıkarırlar. 

Ve bunun gereği olarak da kurguladıkları ‘yeni 

dini’ konu edinen kitaplar yazarlar. Bu kitaplardan 

birisi 1934 yılında Milli Din Duygusu ve Öz 

27 Afetinan, A. Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El 
Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969, s.365-
367
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Türk Dini ismiyle yayınlanmıştır28. Kitabın yazarı 

‘A. İbrahim’ ismine sahip birisi olup, hakkında 

bilgi mevcut değildir. İsmi kuvvetle muhtemel 

müsteardır; yani sahte. Son sayfadaki 13.8.1931 

tarihini gösteren nottan anlaşıldığına göre kitabın 

yazımı tamamlandıktan sonra yayınlanması için 

birkaç yıl bekletilmiştir. Bu bekletmenin sebebinin 

‘yeni din’ için ‘şartların olgunlaşmasını’ beklemek 

olması kuvvetle muhtemeldir. Kitapta, insanların 

ilk dini tabii olan mahalli dindir (sf:7), Zaten 

hakkı doğuran vicdandır. « Xnofon » Ksenofon, 

un dediği gibi mâbudları halkedenler [yaratan-

lar] insanlardır (s. 9) gibi ifadelerle ‘din’in insan 

ürünü olduğu ifade edildikten sonra, zaman ve 

mekân ile ilgili sonsuzluk düşüncesinin ‘ezeli ve 

ebedi Hâlık’ inancını oluşturduğu ve bu anlamıyla 

‘Allah’a inanılabileceği, ancak peygamberliğin 

gerçek olmadığı dile getirilmiştir: Peygamberler 

zamanlarının en birinci âlimi olsalar bile sonradan 

gelecek bütün asırların keşfiyatını zekâlarında 

cemedecek değillerdir ya! Bugünün âlimi yarının 

cahili demektir (s.75). Ayrıca insanların sevi-

yesine göre tebligatta bulunan peygamberler 

sırasile birbirini itmam ederek o peygamberlerden 

biri kendisinden evvel gelen diğer peygamberl-

erin hükümlerini amelden ıskatla yeni hükümler 

vazederek daha vasi tebligatta bulunmuştur. En 

nihayet hazreti Muhammet de çok vasi İslâmiyet 

dinini tebliğ ediyor. Bu dinin azametine o kadar 

emin oluyor ki kendisinin ahır zaman peygamberi 

olduğunu ve dininin en son din olduğunu bütün 

insanlara tebşir ediyor. Hatta bu emniyet saçma 

bir gurur ifade ediyor. O zamana göre âli his ve 

fikirlerine hüsnü niyetle mağrur olan Muhammet 

kendisini bütün İslâmlara karşı Allah’ın nazarında 

şefaatçi olarak tanıyor. İçtimaî hayatı hiçe indiri-

yor. İnsanları aristokrat bir zihniyete, cemiyeti 

ferde itaate sevk ediyor, Acaba insaniyet namına 

bu doğru mudur? (s. 58) denilerek peygamberl-

erin birer herhangi bir filozof gibi düşünülmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. Kitaba göre tüm din-

ler eskir ve işlevlerini kaybederler: Eski dinler 

tekâmülü kabul etmiyorlar. Bu vaziyet karşısında 

da medeni insanların hislerine hitap etmekte aciz 

kalacaklardır. Onun için ben mütekâmil bir dinin 

vücudunu zaruri görüyorum. Eskimiş, cüce kalmış 

28 A. İbrahim, Milli Din Duygusu ve Öz Türk Dini, Türkiye 
Matbaası, 1934.

ve dumura uğramış eski dinlere karşı inkişaf ve 

tekâmülü kabul eden asri bir din iddiasında bulu-

nuyorum. (s. 5). Fakat buna rağmen din önem-

lidir ve gereklidir. Dinler eskidikleri ve işlevlerini 

kaybettikleri ve dini ‘yaratan’ da insan olduğuna 

göre mevcut durumda ‘Türkler’ ve ‘Türkiye’ için 

de bir dine ihtiyaç doğmuştur: Din milletlerin 

benliğine müessir olan en mühim içtimai bir had-

isedir. Bu vaziyet karşısında bizim için gayri milli 

olan İslâmiyet dini yerine milli ve mütekâmil bir 

dinin vücuduna çalışmak zarureti hâsıl oluyor. İşte 

ben dinin zaif cihetlerini göstererek mütekâmil bir 

din hangi esasa müstenit olmalıdır? Bunu izaha 

yelteniyorum (s. 3). Hak dini kalmamıştır (s.19) 

diyen yazar, bu aşamada inşa edilmesi, egemen 

olması arzulanan dini anlatmaya geçer: Hakikî din 

vardır. Fakat bugünkü dinler değildir. Hakikî din 

millî ve İnsanî gayeleri esas ittihaz ederek haki-

kati taktis eden dindir. Yoksa mahiyeti tamamile 

anlaşılmayan Tanrıyı da mutlaka hürriyeti vicdan 

hilâfına kabul ettiren din değildir (s. 51). Milli 

din mahiyeti anlaşılmayan Allah, Allah kelamı, 

peygamberler, melek, şeytan, cennet, cehennem.. 

gibi mevhumata istinat etmeyecektir. Bu gibi 

mahiyeti malum olmayan müeyyidelerle insanları 

fazilete sevketmeğe çalışmak çocuk aldatmağa 

benzer. Din hakiki ahlak ve fazilet mefhumuna 

istinat etmelidir (s.71). Bize her şeyi temin eden 

dünyadır. Binaenaleyh evvela nefsimizi temiz tut-

mak için etrafımızdaki insanları ve tabiatı severek 

yani milli ve vatani hislerle ideal kuvvet ve fazi-

lete yaklaşabiliriz. Oda bizim için Türk dilinin 

terennüm edeceği ideal fazilet ve kuvvet mefhumu 



43

 Umran • Aralık 2017

 KEMALİZM

yani Türk Tanrısı, Türk benliğidir (s. 43) Bana 

öyle geliyor ki hazreti Muhammet yirminci asırda 

bulunsaydı Tanrıya yaklaşmak için mutlaka haki-

ki insaniyet prensibi olan milliyet prensiplerini 

kabul ederdi (s. 50). Aziz okuyucular! Hakikati 

yanlış görmeyiniz. Her şeyi olduğu gibi görünüz, 

Allahı hariçte aramayınız. Ben 

Türk milletini, Türk vatanını 

istiklâl harbinde bir İlâh gibi 

gördüm, o gün Türk milletinin bir 

hedefe teveccüh ettiği gündü. O 

gün bütün kalpler aynı duygu ile 

çarpıyordu, her kalp coşkundu. 

O gün çoluk, çocuk, kadın, 

kız, genç, ihtiyar aynı mefkûre 

peşinde koşuyordu. O gün Türk 

vatanında büyük bir mefkûre, 

büyük bir kuvvet hâkimdi. İşte 

o kuvvet, o fazilet, o mefkûre 

Türk benliği idi. Türk Tanrısı idi 

(s.78). En nihayet Türk Tanrısını 

Türk benliğinde buldum. İşte 

benim en iyi ve en hakikî bir ilâhım vardır. O da: 

Milletim ve milliyetimdir (s.78).

Milli Din Duygusu ve Öz Türk Dini isimli kitap 

ile ilgili şu durum son derece önemlidir. Kitap 

Bakanlar Kurulu kararıyla 15.01.1935 tarihinde 

‘memleketimiz aleyhinde zararlı yazıları taşıdığı 

anlaşıldığından matbuat kanunun 15. maddesi 

hükmüne göre’ yasaklanmıştır. Belgenin altında 

dönemin Cumhurbaşkanının ve Başbakanının 

imzaları vardır. Müslüman bir toplumda İslâm’a, 

Peygambere, Kur’ân’a yönelik ağır ithamlarda bulu-

narak; İslâm’ın bütün iman esaslarını aşağılayıp 

reddederek; buna karşılık yeni bir din, yeni bir 

tanrı fikrinden bahsederek neredeyse bütün bir 

toplumu provoke eden bu kitabın yasaklanması 

gayet tabiî görünmektedir. Dolayısıyla yasaklam-

akla doğru bir iş yapılmış demek mümkündür ve 

hatta gereklidir. Kitabın yasaklanmasında referans 

olan rapordaki gerekçe de söz konusu haklılığı 

pekiştirmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen 

kitabın yasaklanmasındaki asıl gerekçenin daha 

başka olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Hatta 

bu örtük gerekçenin kitabın yasaklanmasında 

asıl ve tek gerekçe olma ihtimali neredeyse kesin 

görünmektedir. Söz konusu örtük gerekçe ise, 

yıllardır planlanan ve bir süredir aşama aşama 

yürürlüğe konan ‘dinde reform’ projesinin varıp 

dayanacağı aşamanın bu kitap tarafından deşifre 

edilmesinden çekinilmiş olmasıdır. Rapordaki 

yasaklamaya gerekçe olan din merasimi günden 

güne kıymetini kaybederken, bunları yeni bir 

şekilde yaşatmak istemesi ifadesi söz konusu 

kanaatimizin öncelikli deliller-

inden birisidir. Bunun ile dinin 

bireysel ve toplumsal etkisi yok 

olurken/edilirken bu kitap yeni 

bir din inşa ederek toplumda 

yeni veya bir başka bile olsa 

bir dinin varlığını sürdürmes-

ine yönelik bir amaç taşıyor, 

bu kabul edilemez denilmiş 

olmaktadır. Hiç kuşkusuz bu, 

kitabın yasaklanmasındaki örtük 

gerekçeyi ifşa eden son derece 

önemli bir delildir. Ancak örtük 

gerekçenin varlığını ve niteliğini 

ortaya koyan tek delil bu 

değildir. Bu konuda kolaylıkla 

hatırlanabilecek birçok delil daha var. Bunlar 

ise kitabın yayınlandığı yıla kadar din adına 

yapılmış işler ve uygulamalardır. Bu açıdan 1928 

yılında Mehmet Fuat Köprülü başkanlığında bir 

heyet tarafından gerçekleştirilen dinde reform 

çalışmaları önemlidir. Heyet’in hazırladığı rapor-

da özet olarak Hülâsâ, İslâm dinini Türkleştirmek 

lâzımdır29 denilmiş ve özellikle ibadetleri reforme 

etmeye yönelik bir dizi tekliflerde bulunulmuştur. 

Bu da ‘Milli Din Duygusu ve Öz Türk Dini’ 

kitabının yasaklanmasının asıl gerekçesinin, rapo-

ra yansıyan boyutuyla düşünüldüğünde, İslâm’ın 

temel esaslarına aykırılık olmadığıdır30. Zira bunu 

bizzat iktidar bir süredir açıkça yapıyordu. Bu 

konuda bizzat Kemalist tarihçiler tarafından 

29 Ergin, Osman, Türk Maarif Tarihi, İstanbul, Eser Matbaası, 
1977, C.V, s.1963

30 Konuyu inceleyenler akademisyenlerden Murat Kılıç, şaş-
kınlıkla karşıladığı durumu şöyle izah etmiştir: ‘İlginç olan 
nokta, bu önerilerin 1928’de Islahat Komisyonu tarafından 
yayınlanan rapordakiler ile fazlaca benzemesi; hatta bazıları-
nın aynı olmasıdır. Oysa bu reform önerileri, aynı zamanda 
kitabın yasaklanma nedenleri arasında yer almaktadır. Yani 
1928’de reform programının birer parçası olarak sunulan 
şeyler, 1935’te bu kez karşımıza bir kitabın yasaklanma 
nedenleri olarak çıkmaktadır’ (‘Cumhuriyetin  İlk Yıllarında 
Dinin Denetlenmesi Ve Muhafazası Meselesi’, Tarihin Peşinde 
‐Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi‐, Yıl: 
2017, Sayı: 18, s. 303).
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yazılan Türk Tarihinin Ana Hatları, Türk Tarihinin 

Ana Hatları-Methal ve liseler için hazırlanmış 

olan Tarih-2 kitapları önemli delillerdir. 

‘Din Yok, Milliyet Var’ ve Din İnşası Çalışmaları
Yukarıda bahis konusu ettiğimiz Tarih ve 

Medeni Bilgiler kitaplarındaki İslâm, Kur’ân, Hz 

Peygamber… ile ilgili inanç, anlayış ve ifadeler-

den dönemin egemen resmi anlayışının İslâm’ı 

itibarsızlaştırarak ötekileştirmek ve yeni bir din 

inşa etmek olduğu açıkça anlaşılıyor. Bunun 

üzerine ‘A. İbrahim’ örneğinde olduğu üzere 

birçok kişi yeni bir din inşa etme çabası yürüt-

meye başlamıştır. Bu konuda hatırlanacak önem-

li örneklerden bir diğeri ise Ruşenî imzasıyla 

1926 yılında yazılan Din Yok 

Milliyet Var isimli kitaptır31. 

Yazar Ruşenî, IV, V ve 

VI. dönemlerde Samsun 

milletvekilliği yapmış olan 

Ruşenî Barkur’dur. Siyasi 

konumundan anlaşıldığı 

kadarıyla Ruşenî, döne-

min gözdelerinden biri-

sidir. Bu sebeple üç dönem 

milletvekili olarak ‘tayin’ 

edilmiştir. Unutmamak ger-

ekir ki, o zamanlar seçim-

ler tamamıyla formaliteydi; 

milletvekilleri Çankaya’da 

belirleniyordu. ‘Gözde’ 

olmayanların milletvekili 

olma şansı bulunmuyordu. 

Ruşenî tarafından kaleme alınan kitap, kend-

isinden sekiz yıl sonra yayınlanacak ve yönetim 

tarafından yasaklanacak Milli Din Duygusu ve 

Öz Türk Dini isimli bir kitabın yazarı ile benzer 

bir yaklaşımla milliyet duygusunu dinleştirme 

çabası içerindedir. Bu açıdan Milli Din Duygusu 

ve Öz Türk Dini’nin yazarıyla aynı misyonu 

benimsemiş bulunmaktadır. Din Yok, Milliyet 

Var isimli IV+247 sayfalık kitabın ‘Birkaç Söz’ 

başlıklı önsözünün ilk cümlesi ise bu misyonu 

ifade etmektedir: Bu kitabı, dinlerin iç yüzünü 

milletime göstermek ve milletimi bu beladan kur-

tarmak için yazdım! Hatırlanacak olursa Milli Din 

31 Kitap Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde (Çankaya) Atatürk 
kitapları bölümünde bulunmaktadır.

Duygusu ve Öz Türk Dini’nin yazarı da misyo-

nunu şöyle açıklamıştı: Din milletlerin benliğine 
müessir olan en mühim içtimai bir hadisedir. Bu 
vaziyet karşısında bizim için gayri milli olan 
İslâmiyet dini yerine milli ve mütekâmil bir dinin 
vücuduna çalışmak zarureti hâsıl oluyor. İşte ben 
dinin zaif cihetlerini göstererek mütekâmil bir 
din hangi esasa müstenit olmalıdır? Bunu izaha 
yelteniyorum… Îşte şimdiye kadar vazedilen din-
lerin hakikatten ne kadar uzak ve beşeriyetin 
ihtiyacını tatminde ne kadar kısır kaldığını isbat 
edersem belki insaniyet namına ufak bir hizmette 
bulunmuş olurum32. 

İslâm’ı bireyin gönlünden ve hayatından 

çıkarma çabası içerisinde olan Ruşenî, İslâm’dan 

boşalttığı yeri ise milliyet 
ile doldurma amacındadır. 

Önemli olan ise kitaptaki 

Bizim Kitab-ı Mukaddesimiz, 
bilgiyi esirgeyen, varlığı 
taşıyan, saadeti kucak-
layan, Türklüğü yükselten 
ve bütün Türkleri birleştiren 
’milliyetimiz’dir. O halde 
felsefemizde ‘din’ kelimesinin 
tam mukabili ‘milliyet’tir. 
Milletini seven, milletini yük-
selten ve milletine istinat eden 
insan; daima kuvvetli, daima 
namuslu ve daima şerefli bir 
insandır. Yüksek bir milletin 
milliyetçi efradı, ak günde 
mesut, kara günde metin ve 

kanlı günde kahhardır... Hangi milletin azameti, 
Türklüğün azameti kadar tarihin meçhul enginler-
ine uzanmıştır? Ve en nihayet hangi millet ölürken 
Azrail’i tepeleyerek dirilmiştir? Dünyada Türk 
olmak kadar şeref mi var? Ve Türk olmak kadar 
‘din’ mi var? ifadelerinin iktidar çevrelerinde 

kabul görmüş olmasıdır. Kitabın yanına düştüğü 

notlardan anladığımız kadarıyla Mustafa Kemal, 

Ruşenî’nin kitabını okumuş ve beğenmiştir. 

Beğendiği için de yukarıdaki ifadelerin yanına 

aferin, alkışlar notunu düşmüş ve ayrıca el 

yazısıyla şu sözleri de yazmış: Fert ister istemez 
ölümlüdür; fakat millet isterse ölümsüz olur33.

32 A. İbrahim, Milli Din Duygusu ve Öz Türk Dini, s. 3, 19

33 Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, (Derleyen: Gürbüz Tüfekçi), 

Ülkü dergisi dönemin ulusçu 
ideolojisinin ‘dinleşen’ karak-
terinde ve şahıs mitlerinin 
inşasında son derece önem-
li bir role sahip olmuştur. Bu 
açıdan dergide yayınlanan 
şiirler oldukça dikkat çekici-
dir. Bu şiirlerde ‘sanat’ görü-
nümü altında bir ‘Atatürk 
miti’ ‘yaratılmıştır’. İlk sayı-
dan itibaren yayınlanan 
birçok şiirin temel figürü 
hep aynıdır.
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Ülkü Dergisi ve Kemalizm

Ulusçu ideolojinin inşasında ve daha da önem-

lisi topluma yaygınlaştırılmasında Halkevleri 

ve Halkevi dergilerinin önemli bir yeri vardır. 

Bunların içerisinde ise Ülkü dergisinin yeri çok 

ayrıcalıklıdır. Ankara Halkevi’nin yayın organı olan 

Ülkü’nün ilk sayısı Şubat 1933’te yayınlanmıştır. 

Aslında diğer birçok ildeki Halkevi’nin farklı isim-

lerle yayınlanan dergileri gibi, Ülkü’de görünüşte 

sadece bir Halkevi’nin bir yayın organıdır. 

Ancak gerçekte öyle değildir; Ulusal düzeyde 

tanınan ve takip edilen bir dergidir. Çünkü döne-

min siyasi liderlerinin ve önemli yazarlarının 

yazılarının yayınlandığı bir dergi olmuştur. Bu 

açıdan yayınları önemlidir. Ayrıca, Ülkü der-

gisinin Ağustos 1950’nin ortalarına kadar 18 yıl 

süren yayın hayatı, tek parti rejiminin Türkiye’nin 

batılılaşma politikalarına etkiler-

inin, katkılarının belirginleştiği ve 

toplumsal dönüşüm arayışlarının 

yoğun bir şekilde düşünsel 

hayatta tartışıldığı bir döneme 

rastlamaktadır. Bu da gösteri-

yor ki Ülkü’ye resmi ideolojinin 

oluşturulmasını ve kitlelere 

ulaştırılmasını sağlamak gibi bir 

misyon yüklenmiştir. 

Ülkü dergisi dönemin ulusçu 

ideolojisinin ‘dinleşen’ karakter-

inde ve şahıs mitlerinin inşasında 

son derece önemli bir role sahip 

olmuştur. Bu açıdan dergide 

yayınlanan şiirler oldukça dikkat çekicidir. Bu 

şiirlerde ‘sanat’ görünümü altında bir ‘Atatürk 

miti’ ‘yaratılmıştır’. İlk sayıdan itibaren yayınlanan 

birçok şiirin temel figürü hep aynıdır. Şiirlerde, 

karanlığa gömülen imparatorluğu bir güneş gibi 

aydınlatması, 19 Mayıs 1919 tarihiyle birlikte 

Türk milletinin talihini değiştirmesi, Samsun’a ilk 

adımın yeryüzüne can vermesi, âdeta bir güneş 

gibi etrafını aydınlatması, Sivas’tan Ankara’ya 

hareketle büyük uyanışın başlaması, Türk mil-

letinin şahlanan bir hıncı ve mazlum Asya’nın 

‘kahhar kılıncı’ olması ifadelerinde şekillenen 

Türkiye İş Bankası yayınları, Ankara, 1983, s. 171, 173

anlayış ve duygular etrafında şekillenen bir övgü 

söylemi hâkimdir34. Ancak diğer bazı ifadel-

er ‘övgü’ sınırını fazlasıyla aşmakta ve yücelt-

meye varan anlayışları dile getirmektedir. Bu 

türden şiir ve yazılara göre ‘Atatürk’ yaptığı 

yenilik ve inkılâpların hızına dünyada hiçbir 

lider ulaşamamıştır. Bu yönüyle 

o Tanrıya bile eştir: Daha dün 

ummak bile zorken bu kadarını, 

Onu hakikat yaptı Tanrı eşi 

bir insan35. Mustafa Kemal 

tarafından olanlar safımıza geç-

sin. Çünkü Kâbe gibi dönülecek 

ve tapılacak bir insan varsa o 

da Atatürk’tür36. Cumhuriyetin 

ilânıyla beraber Türk milletinin 

kaydettiği başarı ve hıza hiçbir 

tarihte ulaşılamamıştır. Hatta 

Tanrı bile şimdiye kadar böyle 

bir hızı yakalayamamıştır. Her Türk, bir Mustafa 

Kemal olduğu gibi Türklerin yaratılış gayesi de 

onu bilmek ve tanımaktır. Mustafa Kemal, on yılın 

içinde âdeta bir Tanrı gibi her şeyi yoktan var 

etmiştir. Şimdiye kadar Tanrı bile bu hızın tadını 

alamamıştır37. 

34 Timur, Kemal, ‘Ülkü Mecmuası ve Şiirlerin Diliyle Atatürk’, 
Ankara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
Sayı 28, Erzurum, 2005, s.178

35 Çağlar, Behçet Kemal, ‘On Yıldan Sonra’, Ülkü Halk Evleri 
Mecmuası, 1933, S. 9, s.191

36 Nayır, Yaşar Nabi, ‘İnanımız Bir Olsun’, Ülkü Halk Evleri 
Mecmuası, 1933, S. 11, s. 385

37 Çağlar, Behçet Kemal, ‘On Yıldan Sonra’, Ülkü Halk Evleri 
Mecmuası, 1933, S. 9, s.192
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  “MAĞLUBİYET İDEOLOJİSİ” DİRİLTİLEBİLİR Mİ? 

D. Mehmet DOĞAN

Atatürkçü bir zihin Türkiye’nin bugün takip ettiği iç ve bilhassa dış siyase-
ti kavramakta zorlanır. Türkiye’nin İslâm dünyasına açılması, batı âlemi 
ile ilişkilerini eşit seviyede yürütme yönünde tavır takınması mağlubiyet 
ideolojisi ile yetişmiş zihinlerin kabullenebileceği uygulamalar değildir.

“Mağlubiyet İdeolojisi” Diriltilebilir mi?

B atı karşısında askerî 
alanda mağlubiye-

te sürüklenmeye başla-
yan Osmanlılar, 17. asrın 
sonunda kendi güçlerin-
den şüpheye düştüler. 
Avrupa ile ilişkilerin ter-
sine dönmeye başladığı 
dönemlerde, başta askerlik olmak üzere birçok 
sahada zaaflar fark edildi. Öncelikle bu sahalarda 
Avrupa’nın teknolojisi ve yönetim bilgilerine ihti-
yaç duyuldu. Modernleşme, 19. yüzyılın ilk çey-
reğine kadar bu çerçevede seyretti. Tanzimat’la 
birlikte kültür, hukuk ve sosyal alanlara kadar 
sirayet ettirildi. Bu dönemde batılılaşma bir “mağ-
lubiyet ideolojisi” olarak galibin tam manasıyla 
taklit edilmesi şekline dönüştü.

Türkiye’nin resmî modernleşme programı olan 
“batılılaşma”nın bir mağlubiyet ideolojisi oldu-
ğunu, halkla bütünleşme ve uzlaşma yerine zora 
ve dış baskıya dayandığını akıldan çıkarmamak 
gerekiyor. “Mağlubiyet ideolojisi”, halkı, onun 
inanç, düşünce ve hissiyatını dikkate almaz; aksi-
ne bunları yok etmenin yollarını arar. Çünkü o 
halkın inanç, düşünce ve değerlerinden ötürü, 
mağlubiyetimize yol açan korkulacak kudrette 
düşmanımız vardır!

“Mağlubiyet İdeolojisi”ne yahut “Fabrika Ayarları”na 
Dönüş Denemesi: 28 Şubat

28 Şubat müdahalesiyle Atatürkçülüğün ala-
bildiğine parlatıldığı bir dönem yaşadık. Araya 20 
yıl girdi; o yıllarda doğanlar liseyi bitirdi, üniver-
site öğrencisi oldu. 28 Şubat’ın bugünün üniversi-

te gençliğinin hâfızasında 
bir yer tutmadığını rahat-
lıkla söyleyebiliriz.

28 Şubat’ta şedit bir 
ideolojik baskı ve dayat-
ma ile karşı karşıya 
kaldık. 1930’larda sis-
temleştirilmeye çalışılan 

Kemalizm (daha sonra “Atatürkçülük” denildi) 
2000’lere doğru akan bir zaman diliminde 21. 
yüzyılın çözümlerini sağlayacak parlak bir ideo-
loji olarak sunuldu. 28 Şubat’ın onuncu yılında, 
yani 2007’de ülkemizin Ankara başta olmak üzere 
belli başlı büyük şehirlerinde laiklik mitingleri 
düzenleniyordu. Büyük kalabalıklar bir araya 
getiriliyor, gösterişli toplantılar yapılıyordu.

Birinci tehdit “irtica” idi ve irtica iktidarı ele 
geçirmişti; Türkiye onlara bırakılmayacaktı!

İşte o sırada Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu 
kitabımız yayınlandı. Kitapta şu esas fikir vurgu-
lanıyordu: Mağlubiyet ideolojisinin sonu geldi!

“Mağlubiyet ideolojisi”nden kastımız, esas ola-
rak Türkiye’nin Cumhuriyet’ten sonraki ideolojisi 
idi. Lozan’da, yani gerçek adıyla Yakın Şark İşleri 
Konferansı’nda emperyalizmin, etkisiz küçük 
bir devlet olma dayatmasını Türkiye’yi kuranlar 
kabullendiği gibi, halka da ideolojik kılıflar uydu-
rarak benimsettiler. İşte bu “mağlubiyet ideolojisi” 
idi, yani mağlubiyeti galibiyet gibi kabullenmemi-
zi telkin eden ideoloji...

Osmanlı Devleti’ni yıkmakla öğündük! 
Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı toprakla-
rının emperyalist güçler tarafından işgalini ve bu 
bölgelerdeki manda yönetimlerini kabullendik. 
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Hâlbuki Millî Mücadele’nin başlangıcında Misâk-ı 
Millî sınırları dışında kalan Osmanlı topraklarının 
kendi kaderini tayin etme hakkını savunuyor-
duk. Esasen, kabullendiğimiz sınırlar da Misâk-ı 
Millî’ye tam olarak tekabül etmiyordu. Bunu en 
açık ortaya koyan, Lozan’dan iki yıl sonra, bugün 
hâlâ problemli bir alan olan Musul-Kerkük bölge-
sinin İngiltere’ye terk edilmesi idi.

Yeni Türkiye devleti asla Osmanlı’nın deva-
mı olmayacaktı, dünya sisteminde bir ağırlığı 
bulunmayacaktı. Bütün bunların milletçe kabul-
lenilmesi için “devrim” denilen akıl ve mantıkla, 
tarihî sürekliliğimizle izahı mümkün olmayan 
kültürümüzü, dinimizi 
terk edercesine uygulama-
lara girişildi. 20. yüzyılda 
köklü bir millet, bin yıl-
lık alfabesini değiştiriyor-
du! Bin yıllık kültür dilini, 
bu dille ortaya koyduğu 
muazzam birikimi yok 
sayıyor, her şeye sıfırdan 
başlıyordu. Kültürünün 
aslî oluşturucusu dinle 
(Allah ile peygamber ile) 
alâkasını kesiyordu. Öyle 
ki, 1930’a gelindiğinde din 
öğretimi tamamen ortadan 
kaldırılmıştı.

Mağlubiyet ideolojisi-
nin, mümkün olabilecek 
en iyi ideoloji olduğu, 
hatta gerçek galibiyet ideolojisi olduğu yönün-
deki görüşler sistematik eğitim programlarıyla, 
yayınlarla ve onları destekleyen ritüellerle tebliğ 
ve telkin edildi.

Kemalizm/Atatürkçülük bir dönem ideo-
lojisiydi ve toplumun kendini iyi hissetmesi 
için tek hakikat muamelesine tabi tutuluyordu. 
1930’larda başlatılan inkılâp dersleri sonraki yıl-
larda eğitim öğretim sisteminin özü haline getiril-
di. Millî Eğitimin genel amacı bugün de, kanuna 
göre “Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk 
inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak 
yetiştirmek”tir.

2002’den beri Türkiye’yi yöneten siyasî akım, 
birçok başarıya imza atmış, ekonomik gösterge-
lerde hissedilir değişiklikler olmuş, fakat eğitim 
ve kültür alanında buna paralel bir gelişme sağla-

namamıştır. Türkiye bu değişiklik ve gelişmelere 
uygun bir düşünce zeminine oturtulamamış, dış 
ve iç siyasetteki ciddi değişikliklerin doğru bir 
tanımlaması yapılamamıştır/fikri bir zemine otur-
tulamamıştır; günübirlik, dönemsel ekonomik ve 
siyasi hamleler olarak havada kalmıştır!

Atatürkçü bir zihin Türkiye’nin bugün takip 
ettiği iç ve bilhassa dış siyaseti kavramakta zor-
lanır. Türkiye’nin İslâm dünyasına açılması, 
batı âlemi ile ilişkilerini eşit seviyede yürütme 
yönünde tavır takınması mağlubiyet ideolojisi ile 
yetişmiş zihinlerin kabullenebileceği uygulamalar 
değildir.

Türkiye’yi yönetenler 
bugünkü durumumuzu 
Atatürkçülük dışında izah 
edecek bir fikir sistemi-
ni öğretimin esası yapa-
mamışlardır. Bu yüzden 
Atatürk’ün zihinlerde ide-
olojik mevkiinden tarihî 
konumuna iadesi sağla-
namamıştır. İnkılap tarihi 
dersleri ciddi bir değişiklik 
yapılmadan sürdürülmek-
te ve Atatürk kültü etra-
fında oluşturulan ritüeller 
devletin tepesi tarafından 
yaşatılmaya devam edil-
mektedir.

10 Kasım bu çelişkili 
durumu en yüksek sevi-

yede gözler önüne seren bir gündür. Atatürk’ün 
mezarına devlet protokolü gitmekte ve sanki yaşı-
yormuş/sanki işitiyormuş gibi(!) ona hitaben söz-
ler söylenmekte, arz ve niyazlarda bulunulmak-
tadır. Bu tavır, nasıl Atatürk’ün öldüğü gerçeğini 
değiştirmezse, Atatürkçülüğün diriltilemeyeceği 
gerçeğini de bize bütün açıklığı ile anlatabilir.

Neo-Atatürkçülükle Nereye Kadar?

Son 10 Kasımda adeta 2007’i öncesine dönüş 
işaretleri verildi. Atatürkçülüğü cilâlama, parlat-
ma, yağlayıp ballayıp millete yutturma ameliyesi 
şaşırtıcı boyutlara vardı.

Baştan söyleyelim: Atatürk başka, Atatürkçülük 
başka! Atatürk, Atatürkçülük diye bir ideoloji icat 
etmemiştir. Onu kültleştirip gemisini yürütmek 
isteyenler yapmıştır bunu.

Kemalizm/Atatürkçülük bir dönem 
ideolojisiydi ve toplumun kendi-
ni iyi hissetmesi için tek hakikat 
muamelesine tabi tutuluyordu. 
1930’larda başlatılan inkılâp ders-
leri sonraki yıllarda eğitim öğre-
tim sisteminin özü haline getirildi. 
Millî Eğitimin genel amacı bugün 
de, kanuna göre “Türk Milletinin 
bütün fertlerini, Atatürk inkılâp 
ve ilkelerine ve Anayasada ifa-
desini bulan Atatürk milliyet-
çiliğine bağlı yurttaşlar olarak 
yetiştirmek”tir.
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Atatürk bir dönem lideridir. Birinci Dünya 
Harbi sonrası şartlarda reel politiği gözete-
rek, pragmatist hareket ederek, emperyalizmin 
Osmanlı sonrası dünyası projesi ile uyumlu bir 
geri çekilmeyi ve küçülmeyi kabul ederek Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Devlet kurucusu değil, cumhuriyetin kuru-
cusudur. Devletimiz Merv yakınlarında 
Dandanakan’da Selçukoğulları’nın Gazneliler’i 
mağlub etmesiyle (1040) kuruluşunu ilan etmiş, 
30 yıl sonra Malazgirt Zaferi’yle Anadolu coğraf-
yasında varlığını kabul ettirmiş, Osmanlı ile güçlü 
bir hamle yaparak geniş coğrafyalarda hükümran 
olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi bütün mazlum 
halkların, tahsisen de müslüman toplumların bas-
kıya, zulme, sömürüye maruz kalmasının önün-
deki engelin tamamen kaldırılması anlamına gel-
mektedir.

Osmanlı sonuna kadar teslim olmadı! Filistin’e 
Yahudi göçüne sonuna kadar direndi! Sekiz asırlık 
merkez topraklarına savaşarak çekildi. Bu savaşa-
rak çekilişte birçok kahraman çıkardı. Bunlardan 
biri de Mustafa Kemal idi. Ancak ne var ki O’nun 
Çanakkale zaferinden sonra Filistin’i, Şam ve 
Haleb’i müdafaa etmeden çekilmesi/oraları terk 
etmesi eleştirilebilir.

Mustafa Kemal, Abdülhamid Harbiyesi’nde 
yetişti. Ne öğrendiyse orada öğrendi. Bu Harbiye, 
sabah namazıyla ve “padişahım çok yaşa!” alkı-
şı ile başlardı. Bu mektebin talebeleri beş vakit 
namazla mükellef tutulurdu. Atatürk konuşma-
larında dikkati çeken dinî bilgileri de Fransızcayı 
da Abdülhamid mektebinde öğrendi. Elbette son-
radan çok övülecek askerlik ilmini de!

Abdülhamid Harbiyesi Atatürk’ü yetiştirdi, 
fakat Atatürk’ün harbiyesi bir lider yetiştireme-
di! Atatürkçüler bunun üzerinde neden durmu-
yorlar?

Atatürk’ün döneminde yaşayıp, onun üzerin-
den bir iktidar merkezileşmesi için kültleştirme 
ameliyesine girişen birinci nesil Kemalistler Batı 
emperyalizminin dünya hâkimiyetine karşı söy-
lenecek bir sözleri olmadığını biliyorlardı. Birinci 
Dünya Savaşı’nda mağlubiyeti görmüşler, Millî 
Mücadele’de emperyalizmin maşası Yunanlılara 
karşı zafer kazanırken arka plandaki güçler-
le uzlaşmayı ne şart altında olursa olsun zaruri 
addetmişlerdi. Yani mağlubiyet ideolojisini içsel-
leştirmişlerdi.

İkinci nesil Kemalistlere (artık kendilerine 
“Atatürkçü” diyorlardı) mağlubiyetten ders almış 
ve hatta ideoloji çıkarmış birinci neslin kabulleri-
ni esas alarak yollarına devam etmişlerdi. Üçüncü 
nesil ki bunlara “Neo-Kemalist” diyebiliriz, siya-
si iktidarın tamamen kaybedildiği bir devirde 
yetiştiler ve gerçek anlamda bir kopuş yaşadılar. 
Atatürk’ün otoritesinin en yüksek seviyede oldu-
ğu, totaliterliğin tavan yaptığı dönemi yücelte-
rek kendilerine bir zemin oluşturmaya çalıştılar. 
Atatürk dönemi (hâşâ) bir nevi asrı saadetti! O her 
ne yapmışta iyi yapmıştı, her bakımdan büyük-
tü ve bu büyüklüğü bir gün tekrar görülecekti!

Bunlar birinci neslin acı tecrübesinden, ikin-
ci neslin bilgisinden yoksundu. Asıl kaynaklara 
inecek birikime sahip değillerdi, Atatürk’ün dilini 
bir yabancı dil gibi görüyorlar ve onun bugünün 
diline aktarılmış yalan yanlış görüşlerini çoğalta-
rak, yetmediği yerde benzetmeler yoluyla ilaveler 
yaparak bir yeni Kemalizm oluşturuyorlardı.

Birikimleri yetersiz, bilgilenmek için donanım-
ları noksandı. O zaman en hakiki mürşidi, pozi-
tif ilmi değil de masalları, efsaneleri, hurafeleri 
mürşit edindiler. Neo- Kemalizm Atatürkçülüğün 
masallaştığı, efsaneleştiği bir dönemi işaret ediyor.

10 Kasımdan birkaç gün sonra malûm gazete-
lerde bugüne kadar kim bilir kaç defa kullanılmış, 
fersudeleşmiş başlıklar gırla gidiyordu.

Bu yazılardan bazılarını sabırla okuduktan 
sonra Atatürkçü olmak için Atatürk’ü, O’nun 
fikirlerini ve uygulamalarını bilmeye asla ihtiyaç 
olmadığı kanaatine vardık.

Bilinenler ilk mektepten itibaren okullarda 
talim edilen İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders-
lerinin tek parmak ötesine geçmiyordu. Bu neslin 
bir kısmı AK Parti iktidarı döneminde doğmuş-
tu. Şimdi üniversite çağına geldiler. Bir kısmı da 
AK Parti iktidarı döneminde okumaya başladılar, 
artık iş güç sahibi olmuş durumdalar.

AK Parti iktidarından önce öğretim sistemi 
aynı İnkılap Tarihi derslerini vermeye devam edi-
yor, fakat Atatürkçülük eleştirisi güçlü şekilde 
her vasatta görülüyor, Atatürk’ün hayatı ile ilgili 
gerçekler günlük yayın organlarından başlayarak 
kamuoyuna bir şekilde mal ediliyordu. Bu resmi 
ideoloji muhalifi tavır, AK Parti iktidarı ile nere-
deyse tamamen ortadan kalktı.

Eğitim sistemi resmi ideolojiyi meşrulaştırma 
hususunda hiçbir devirde bu kadar etkili olma-
mıştı! Mağlubiyet ideolojisine revaç veren bu 
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T ürkiye’de sağ-muhafazakâr/İslâmcı, sol-
sosyalizm/komünizm ve laik/Kemalizm şek-

linde üç ana akım vardır. Bu üç ana akım 
Türkiye’deki sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadi 
durumları etkilemiştir ve belirlemiştir. Teorilerin 

ve eylemlerin tarihsel kökenle-
rinin ne olduğunu anlama-
dan, süreçlerini ve bulunduk-
ları halleri anlamak müm-
kün değildir. Türkiye’de 

gerek sol-komünizm gerek-
se sağ-İslâmcı hareketler; yaşa-
nan göç, ticarileşme, fabrika-
laşma ve kentleşme dolaysıyla 
modernleşme düzleminde ele 
alınmamıştır. Oysa hem sağcı-

lığın hem solculuğun söylem-
leri ve eylemleri, bu faktörler 
tarafından biçimlendirilmişlerdir. 

Bu sosyalist ve İslâmî hare-
ketler periferiye yerleştirilirken 
Kemalizm ise kendisini -kurucu 
ideolojik- unsur olarak gördüğü 

için merkez ve meşru bir hakikat olarak görmüş-
tür. Bu “merkezi”, “meşru” ve “hakiki” yapı, kendi 
dışında olan iki ana akıma karşı “ulusçu” olma-
mak ve “düşman” olmak itham veya imasında 
bulunmuştur. Bu ima veya ithamdan dolayı apo-
lojist tutum edinen bu kesimlerin siyasi, fikri, 
kültürel ve siyasi figürleri ya biat etmek ya da 
dönüşür gibi yapmak yani takiyye yapmak duru-
munda kalmışlardır. Bu durumda kalmalarının 
en büyük nedenleri; inanmış olduğu değerlere 
dair fikri ve içsel olarak inanmışlık düzeylerinin 
zayıf oluşu, söylemlerini fikri ve kültürel düzey-
de mukim kılamamak, kendilerinin katkısı oldu-
ğu bir oluşum olmaktan daha çok göç ve kentleş-
me neticesinde kendilerini buldukları bir mev-
cut havza olmasıdır. Nitekim dönüştürülmeyenler 
ve itaati kabullenmeyenler E. Said’in dediği ente-
lektüelin kaderi olan “sürgün, marjinal ve yaban-
cı” olma kaderini yaşamışlardır. Bu kaderi yaşa-
yan sol-komünizmin fikri temsilcileri; Hikmet 
Kıvılcımlı, Sabahattin Ali ve Nâzım Hikmet gibi 
kişilerken, sağ-İslâmcı kesimde ise Necip Fazıl, 
Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi kişiler olmuştur. 

Ahmet DAĞ

Yorgun Bir Kesimin Arayış Çabası
Kemalizm

Sağ-muhafazakâr/İslâmî kesim şimdilerde çok farklı bir dönüşümün hikâyesini 
yaşamaktadır. 28 Şubat’la doğrudan dönüştürmeye maruz kalan bu kesim 2000’li 
yıllardan sonra dolaylı yani kendi rızasının müsaade ettiği bir biçim ve içerikte dönüşüm 
yaşamaktadır. Bu dönüşüm siyasal iktidarın sahibi olduktan sonra yaşanan bir dönüşümdür.
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Dönüşümün Derinleşmesi

Sağ-muhafazakâr/İslâmî kesim şimdilerde çok 
farklı bir dönüşümün hikâyesini yaşamaktadır. 
28 Şubat’la doğrudan dönüştürmeye maruz kalan 
bu kesim 2000’li yıllardan sonra dolaylı yani 
kendi rızasının müsaade ettiği bir biçim ve içe-
rikte dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm siya-
sal iktidarın sahibi olduktan sonra yaşanan bir 
dönüşümdür. Yıllar önce -3 Kasım seçimlerinden 
2 hafta sonra- aramızda büyüklerimizin de oldu-
ğu bir ortamda “AK Parti iktidarı; (sekülerleş/tiril/
me bağlamında) ülke Müslümanları için ikinci 28 
Şubat olacak” dediğimde çok ciddi itirazlarla kar-
şılaşmıştım. Süreci göz-
lemlemek gerektiğini, AK 
Parti tüzüğü ve onun tem-
sili niteliğinde olan kişiler 
üzerinden dönüşüm yaşa-
nacağını ve ülke müslü-
manlarının protestanlaş-
ma sürecini yaşayacağını 
beyan etmiştim. 

Aslında böyle bir 
öngörüde bulunmak için 
kâhin olmak gerekmiyor-
du. Maddileşmenin tarih-
sel bir sorun olduğu Kabil 
ve Semûd kavmi örnek-
leriyle bilinen bir haki-
kattir. Weber’in kuram-
laştırdığı Protestanlaşma 
süreci tarihsel olarak hem 
insanlığın hem de İslâm 
coğrafyasının yaşadığı bir 
gerçekliktir. Allah Resûlü 
Hz. Muhammed (s), döne-
mindeki müslümanların 
Şam ehline benzeyişlerini yani Romalılaşma tema-
yülünü görmesi ve onları bu duruma karşı uyarışı 
oldukça ibretlik ve manidardır. Dönemin müs-
lümanlarının sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel 
olarak Romalılaşması, tartışmalı ve hiç de iyi bir 
örnek olmayan Emevi Devleti örneğini doğur-
muştur. İbn Haldun da bu maddileşme sürecinin 
sefalete götüren aşamalarını kuramsallaştırmıştır. 

Bu bağlamda Weber’in ortaya attığı 
Protestanlığın ortaya çıkışı felsefi, ekonomik 
olmaktan daha çok sosyolojik kökene daya-
nır.  İslâmî söylemin Protestanlaşma süreci de sos-

yolojik ve tarihsel bir kökene dayanır. Cumhuriyet 
Türkiye’sinde İslâm’ın yükselişi 1950’li yıllardan 
itibaren görülmeye başlanmıştır. Kemalist dev-
rimin yeraltına inmek zorunda bıraktığı dini 
kesimler, 1950’den çok partili sisteme geçişle 
birlikte gelen kısmi özgürlük ortamı içinde ken-
dilerini ifade etme imkânı bularak siyaset içinde 
de etkin olmaya başladılar. Özellikle cemaatle-
rin ve tarikatların lokomotifliğini yaptığı İslâmî 
kesim 1970’li yıllara kadar Said Nursi, Süleyman 
Hilmi Tunahan, N.F. Kısakürek (Mehmet Zahit 
Kotku, Mahmut Usta Osmanoğlu, Mahmut Sami 
Ramazanoğlu, M. Raşit Erol) gibi büyük cema-

at liderleri ve diğer yerel 
düzeyde etkin olan şahıs-
ların görüşleri etrafında 
gelişmiştir. İslâm anlayışı 
oluşmaya başlaması Hasan 
el-Benna, Seyyid Kutub, 
Mevdudi ve Ali Şeriati gibi 
düşünürlerle olmuştur. Bu 
kaynaklardan beslenen 
İslâmî kesim MSP çevre-
sinde bir siyasal hareket 
meydana getirmiştir.1 

1980 sonrası liberal 
siyaset ve serbest piyasa 
ekonomi politikası içeren 
icraatlarıyla yönetim anla-
yışı sergileyen Özal iktida-
rı sayesinde gerek cema-
atler ve gerekse vakıf ve 
kurumlar yoluyla bireyler 
müslümanlaşma yoluna 
gitmişlerdir. Bilgi ve amel 
birlikteliğinden uzak olan 
bu oluşumlar düşünüm-
sel olmaktan çok duygusal 

bir nitelik arz etmiştir. İslâm kültürünü yaşamak-
tan çok bilmek ve karşıtlarıyla ced/b/elleşmek 
için okunan günübirlik/sloganik kitaplar, İslâm’ın 
ruhi boyutundan olan geleneğe ve tasavvufa 
anlamsız saldırılar, yaşam anlayışı olarak modern-
liğe lanet ancak onun nimetlerini kullanmaktan 
da haz duyan, adeta ona şükreden ikiyüzlü söy-
lemler ortaya çıkmıştır.

Söylemsel olarak dini anlama ve yorumlamak 
açısından yavaş yavaş dünyevileşme/ seküler-
leşme sinyali veren müslümanlar “güç” fenome-
ni üzerinde durmuşlardır. Özellikle ekonomik 

10 Kasım sürecinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yap-
mış olduğu açıklamalar itaat kül-
türünü kendinde barındıran 
bir kesim tarafından abartıldı. 
İtaat özelliğiyle Katolik, yaşam 
tarzı olarak ise püriten olan bu 
kesimin itaat refleksi kabar-
mıştır. Anıtkabir’e sefer düzen-
leme, ekranda İzmir Marşı’nı 
nida etme, ‘Eğer Nutuk okusay-
dık FETÖ’cü olmazdık’ kabilinde 
sözleri ifade etme, muhafazakâr 
medyasıyla abartılı methiyeler-
de bulunma ve yersiz kutsama-
ya dönüşen bir sürece girmiştir.
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gücün olmazlığını savunan bireyler kendilerine 
“Kuvvetli mümin zayıf müminden iyidir” hadisini 
kendi hayat anlayışlarında ve anlam dünyalarında 
referans olarak kullanmışlardır. Mevcut durum 
olan modernlikle uzlaşmaya çalışan (müslüman) 
modernist yaklaşımlar, yaşanan dönüşümü doğal-
laştırmak için kaynaklarda tevilde bulunma konu-
sunda sorun yaşamamışlardır/sakınca görmemiş-
lerdir! Nitekim “20. yüzyılda İslâm’ın modernist 
savunmacıları (apologist) İslâm’ın bir din olarak 
özü itibariyle anti rasyonel, kapitalizmle uyuşmaz 
ve kültürel olarak da gelenekselci olmadığını 
savunmuşlardır.”2

Ömer Demir’e göre muhafazakâr burjuvazinin 
özellikleri şunlardır: Dini değerlere sahip, iler-
lemeci muhafazakârlar ekonomik fayda maliyet 
hesabına göre hareket eden, sanatsal kültürel 
faaliyetler gibi idealist alanlardan daha çok somut 
getirisi olan alanlara yönelen, sermaye birikimini 
çok ortaklı ya da aile ortaklığı esasına göre şekillen-
diren,   devlet gücünü parasal kazanca dönüştür-
me kabiliyetinden uzak olan, kendi ayakları üze-
rinde duran, devletçilikten rahatsız olan, küçük 
işletmelerden oluşan, sağ muhafazakâr partilere 
destek veren ama bir partinin organik uzantısı 
olmayan, çocuklarını özel kolejlerde ya da yurt 
dışında okutan, ilkokul mezunu olan hacı baba-
ların en az bir yabancı dil bilen üniversite mezunu 
olan kolejli çocuklardır. Bu toplumsal konum-
ları ile bu fertler Radikalizmin panzehri olmuş-
lardır. Çıkarı peşinde koşmak, para kazanmak 
için çalışmak pozitif bir moral değer olmuştur.3

 Oluşturdukları pozitif moral değerlere sahip 
bu konumdaki dindar burjuvazi; «samimi, müte-
deyyin» insanların sekülerizme kayışlarında 
yumuşak geçişi ya da dolayımlı uzamayı sağlayan 
“alternatif arzu” yoluyla bir köprü konumunda-
dır. Dindar burjuvaziyi “yumuşak geçiş köprüsü” 
(dinilikten-dünyeviliğe) olarak nitelendirmemin 
nedeni salt anlamda kişilerde protest bir din 
anlayışı ve görünüm oluşturmuş olmalarıdır. Yeşil 
sermaye, İslâmcı sermaye, Anadolu kaplanla-
rı olarak isimlendirilen, iktidar partileriyle kol 
kola giren burjuvazi yoksul kesimin oylarını ve 
tüketiminden faydalanıyordu.    Kapitalizm/ser-
mayecilik bu ülkede hem solun hem de sağın 
içini boşaltan iki kesiminde aşamadığı bir duvar 
olmuştur. Nitekim İslâmî kesimin karşılaştığı bu 
zorluğu on dört yıl önce Umran dergisinde şu 
cümlelerle ifade etmiştim: “Kapitalist bir mantık 

içerisinde kendisine tüketim muhatabı olarak 
alınan bakir tüketici potansiyeli olan mütedeyyin 
insanlar İslâmî söylev ve eylemlerle sömürülmüş-
tür. Bu sorun İslâm’ın yerli/bize özgü bağlamda 
sorunu değil aynı zamanda küresel bağlamda 
bir sorundur. Protestanlaştırma tehdidiyle karşı 
karşıya kalan İslâm kültürünün küresel sistemle, 
hegemonik güçlerin etkisiyle kolaylaştırıcı bir 
şekilde proje halinde toplumsal görünürlük altında 
içi boşaltılmaya çalışılmaktadır.”4

Önce Özal politikaları, sonrasında cemaatlerin 
liberalizmin en önemli yapıları olan sivil toplum 
örgütü haline gelişleri İslâmî kesimin liberal bir 
evreye dönüşümlerini gerçekleştirmiştir. Göç ve 
kentleşme olgusundan dolayı sağ-muhafazakâr-
İslâmî kesimin var oluşunun nedeni fikri bir 
zemine sahip olmasından daha çok sosyolojik 
ve iktisadi bir sebeptir. Kendilerini siyasi/politik 
olarak sağ-muhafazakâr partilerde içtimai/sosyal 
olarak cemaatlerde bulan İslâmî kesimin fertle-
rinin dönüşüme açık olan bu yapılarda bulun-
ması dönüşmelerini kolaylaştırmıştır. Siyaset ve 
bürokrasinin sağladığı makam ve zenginlik sivil 
toplum örgütlerine benzeyen yapısıyla içinde 
bulundukları cemaatler güç devşirmelerine yol 
açmıştır. Modern dünyanın üç önemli unsuru 
olan makam, zenginlik ve itibar/güç elde edilince 
merkeze kaymak ve merkezin değerlerini içselleş-
tirmek İslâmî kesim için hiç de zor olmamıştır. 
İslâmîleşme gayesi yerine dünyevileşme çabası 
içerisine giren bu kesim için servet edinme, kon-
fora dayalı hayat yaşama, zenginleşme, iyi otomo-
bile binme, lüks konutta yaşama ve iyi bir arabaya 
binme gaye olmuştur. 

Her ne kadar modernliğin getirdiği püriten 
değerleri yaşama ve içselleştirmede sorun yaşa-
mamış olsa da bu kesim refleksler açısından bir-
takım alışkanlıklarını terk edememiştir. Nitekim 
bu çelişkili durumu Göka (s. 486), “Yaşam tarzı 
ve modernliğin nimetlerinden faydalanma nok-
tasında püriten, cemaatin manevi yapısını birey-
den önemli görme cemaat liderine itaat, kararla-
rını dogmalaştırma ve yüceltme hiyerarşiye sadık 
kalma bakımından Katolik bir karakter taşımak-
tadır.” cümlesiyle ifade eder. 

İslâmcılığın modernleşmeyle toplumsal ve 
teknolojik olarak bütünleşme olduğunu iddia 
eden Roy’un tezi, post-İslâmcı İslâmîleşme biçi-
minin dinin bir gerilemesine değil, içinde dinsel 
pratiklerin geliştiği mekânın laikleşme biçimine 
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tekabül ettiğidir. Roy, Post-İslâmcılığın yeniden 
İslâmîleşmenin özelleşmesi durumunu şu şekil-
de betimliyor: “Ekonomik liberalleşmeden yarar-
lanan çok sayıda “İslâmcı” işadamı İslâmî busi-
ness piyasasında oynamışlardır (tesettüre uygun 
giyim ticareti, İslâmî finans kuruluşları, ama aynı 
zamanda hayır işleri ve özel okullara mali kaynak 
temini). Türkiye’de bile MÜSİAD adı altında top-
lanan dinamik bir KOBİ sektörü, laik ve Avrupa 
yanlısı büyük patronlardan ayırt edilmektedir. 
Solun etkisi altındaki geleneksel İslâmcıların 
bazen sosyalizmi andıran söylemlerini bir yana 
bırakan güncel İslâmî aktörler, para “namusuy-
la kazanıldığı” ve sadakalarla zekâtlar verildiği 
takdirde şahsi zenginleşmenin olumlu algılandı-
ğı liberalizmden ve devletçilik aleyhtarlığından 
dem vurmaktadırlar. Bir anlamda Weber’in çizdiği 
püriten portresi çıkmıştır artık piyasaya.”5 

Necip Fazıl’ın “öz yurdunda garipsin/öz yur-
dunda parya” dizelerinde ifadesini bulan bu 
yoksunluk duygusunun dindarlara varlıklarını 
korumak ve güçlendirmek için güçlü bir dayanış-
ma ve kendini ispatlama motivasyonu sağladığı 
söylenebilir. İslâmcı sermayenin baş aktörlerinin 
başarı öykülerinin çoğunda bu tür bir motivas-
yonun izlerini görmek mümkündür. Yükselen 
Anadolu sermayesi Türkiye’de tatil köyleriyle, 
özel okullarıyla, defileleriyle mesleki dernekleriy-
le yeni bir dindar muhafazakâr iş adamı sınıfının 
oluşmasına yol açmıştır.    Dindar muhafazakâr 
burjuvazi Türkiye’de meydana gelen toplumsal 
gelişimin ve değişimin en önemli sonuçların-
dan biridir. Haşemalarla başlayan modern yaşam 
tarzının İslâmîleştirilmesi uygulamaları giderek 
tesettür defileleri, tesettürlü doktorlar, avukatlar, 
sporcular, sunucular, hostesler, şoförler ile hem 

yaygınlık hem de meşruiyet kazanmaktadır. Sahip 
olunan servet büyüdükçe, onu muhafaza etmek 
için işbirliği yapma ihtiyacı ve zorunluluğu arta-
caktır.6

İslâmî kesim fertlerinin önemli bir kesimini, 
maddi ve manevi sermayesini FETÖ vb. örgütlere 
kaptırdı, bir kısmı ise iktidar nimetleriyle dönüşe-
rek İslâm’la olan ilişkileri sembolik bir düzlemde 
yani dinselleşme sürecinde kaldı. İslâm’ı sembolik 
ve dinselleşme sürecinde yaşayan bir kesimin 
farklı oluşum ve kulvarlara girmesi veya dâhil 
olması sorun olmamıştır. Modernliğe uzayan bu 
kesimin durumunu Çaha (s. 487), “Türkiye’de 
müslümanlar kadın-erkek ilişkisinden; felsefe, 
sosyoloji, psikoloji gibi batılı bilimlere olan yak-
laşımlarına kadar uzanan genişçe bir eksende 
modern değerleri paylaşarak önemli bir değişim 
yaşadılar.” cümlesiyle izah eder. Nitekim önemli 
makamda bulunan siyasilerin ve bürokratların 
hanımları bir giydiğini bir daha giymemekte-
ler, dolara endeksli müzayedelere katılmaktalar, 
mağaza kapatmaktalar ve sanat dünyasının fert-
leriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duymak-
tadırlar! 

Türkiye’de sol hareket, 1980 sonrası ya tep-
kisel olup marjinalleşmiş ya da sisteme uzanarak 
liberal ve Kemalist olarak yok olmuştur. İslâmî 
kesim ise şimdilerde liberal ve Kemalist olma 
sürecine kayarak hızlı bir evrim süreci geçir-
mektedir. Buna karşın evrimleşen kesim dışın-
da marjinelliğe itilmeye ya da iktidara çağrıda 
bulunularak iktidar tarafından tasfiye edilmeleri, 
doğru ifadeyle tasfiye edilmek istenen İslâmcı bir 
kesim var. İslâm coğrafyasında yaşanan sıkıntılı 
süreçler, İslâmî kesimin ne liberal veya Kemalist 
sürece evrimleşmesine yani melezleşmesine ne 
de marjinalleşmesine veya tasfiye edilmesine 
müsaade edecek durumda değil. Çünkü yalnızca 
ülkedeki müslümanların meselelerini yüklenmek 
durumunda değiller, aynı zamanda ümmetin 
meselelerini de yüklenmek zorundalar. 

Şu an Türkiye’de fikri olarak üretken olabilen, 
omurga olarak sağlam durabilecek tek kesim 
İslâmcı kesimdir. Bir zamanlar bu kesimin için-
de bulunan siyasi, bürokrat ve ticaret erbabının 
büyük çoğunluğu iktidar vasıtasıyla sistem tara-
fından devşirildiler ve dönüştürüldüler. Geriye 
fikri ve kültürel zeminde kalan küçük bir kısım 
kaldı. Bu kesim vazife şuuruyla ya ön açıcı metin-
ler inşa edecek ve öncü bir kuşak yetiştirecekler 

Göç ve kentleşme olgusundan dolayı sağ-
muhafazakâr-İslâmî kesimin varoluşu-
nun nedeni fikri bir zemine sahip olma-
sından daha çok sosyolojik ve iktisa-
di bir sebeptir. Kendilerini siyasi/poli-
tik olarak sağ-muhafazakâr partiler-
de içtimai/sosyal olarak cemaatlerde 
bulan İslâmî kesimin fertlerinin dönü-
şüme açık olan bu yapılarda bulunması 
dönüşmelerini kolaylaştırmıştır.
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ya da marjinalleşerek seküler, liberal ve Kemalist 
bir sürece dâhil olup yok olup gideceklerdir.

Nitekim 10 Kasım sürecinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar itaat kül-
türünü kendinde barındıran bir kesim tarafın-
dan abartıldı. İtaat özelliğiyle Katolik, yaşam tarzı 
olarak ise püriten olan bu kesimin itaat refleksi 
kabarmıştır. Anıtkabir’e sefer düzenleme, ekran-
da İzmir Marşı’nı nida etme, Eğer Nutuk oku-
saydık FETÖ’cü olmazdık kabilinde sözleri ifade 
etme, muhafazakâr medyasıyla abartılı methiye-
lerde bulunma ve yersiz kutsamaya dönüşen bir 
sürece girmiştir. 

Aslında gelinen nokta İslâmî kesimin fikri 
planda yetersiz kalışının ve iflasının gösterge-
si de olarak okunabilir. Bu kesim; tüm tercü-
me eserleri (Hasan el-Benna, Mevdudi, Seyyid 
Kutub vs.), tüm düşünürlerini (N. F. Kısakürek, 
N. Topçu, C. Meriç, C. Zarifoğlu, T. Cansever, İ. 
Özel, S. Karakoç vs.) ve tüm siyasal ve sivil yapı-
larını tüketerek bugünlere kadar geldi. Kuralsız 
bir şekilde tüketici olan sağ-muhafazakâr kesi-
min tükettiği gibi ürettiği bir şey olmadığını söy-
leyebiliriz. Birçok katılım bankaları var fakat diğer 
faiz sistemli bankalar gibi kültür hizmeti yapan 
bankaları yok. Merhum Akif İnan’ın kuruculuğu-
nu yaptığı 1 milyon küsur üyesi olan ve ciddi bir 
aidat toplayan sendikası var fakat ülke kültürüne 
ciddi bir katkıda bulunması söz konusu olmamış-
tır. on altı yıllık iktidarı döneminde yollar, hava-
alanları, köprüler ve devasa stadyumlar yaptı-
lar fakat nitelikli bir tane dahi devasa kütüphane 
dahi yap/a/madılar. 

Turgut Cansever’e değer verilmedi, kulak 
kapatıldı ve yaşarken mevta muamelesi yapıldı. 
Cenazesine dahi çelenk göndermekle yetinildi. 
Değerlerini terk eden ve kapitalistleşme sürecini 
yaşayan İslâmî kesim için ilim adamının, kütüp-
hanelerin, kitapçıların bir anlamı kalmamıştır. 
Üzülerek söylemeliyim ki kitapların ve düşü-
nürlerin mahallesi Cağaloğlu, sağ-muhafazakâr-
İslâmî kesimin iktidarı döneminde restoranla-
ra ve otelleşmeye dönüşmüştür. Bu kesim kendi-
si çoraklaşırken dokunduğu unsurları da çorak-
laştırdı. Neticede İstanbul’da olan 121 kulenin 
117’sinin sağ-muhafazakâr-İslâmî iktidar zama-
nında yapıldığı söylenmektedir.7 Bu kuleler, aslın-
da AK Parti üzerinden İslâmî kesimin liberaliz-
me evrildiğini gösteren göstergelerdir. Bir önceki 
sayıda belirttiğim gibi yorgunluk ve arayış çaba-

sı Anadolu Müslümanlarında olan bir şey değil. 
Yorgunluk, arayış ve iflas iktidar etrafında küme-
lenen yazar-düşünür, siyasi, bürokrat ve sivil top-
lum örgütleri olarak nitelendirilen küçük olma-
yan bir kesimdir. 

Aslında son yapılan Kemalizm açılımı mevcut 
birikimin ve fikri durumun yetersiz olduğunun 
da bir göstergesidir. Fikirsizlikten, ilkesizlikten ve 
ufuksuzluktan dolayı liberalizme evrilen bu kesi-
min kendini sistem nazarında daha da meşrulaş-
tırmak için Kemalizm’e evrilmesi hiç zor olmaya-
caktır. İslâmî kesim, genel olarak 50 yıllık özel-
likle son 15 yıllık birikimini ve söylemlerini ciddi 
analize tabi tutması gerekiyor. Sadece başörtüsü 
yasağının kaldırılmasının ve imam hatiplerin sayı-
sının artırılmasının bir çözüm olmadığını görme-
lidir. İlkeli ve müslüman şuuruyla yaşamayan bir 
başörtülünün olmadığı zeminde varolan başörtü-
sünün, namaz kılmayan, Kur’ân, hadis okumayan 
ve ilim edinmeyen bir imam hatiplinin, memleke-
tin ve ümmetin bir işine yaramadığını anlamalı-
dır. Son zamanlarda evrilmekte olduğu, önce libe-
ralizmin sonrasında Kemalizm’in, derdine çare 
olmadığını kavramalıdır. Yeniden fikri ve kültü-
rel şuur ve dirilme amacını taşımalıdır. Böylesine 
bir dirilişin hesaplarını iyi yapmalı ve sağlam bir 
yol haritası çizmelidir. Bu kesim, kültürel ve irfa-
ni olarak diriliş göstermediği takdirde kendisini 
tuhaf zeminlerde bulacak bir kesim olarak yaşa-
yacaktır.  

Dipnotlar
1 Ömer Çaha, “Ana temalarıyla 1980 Sonrası İslâmî 

Hareket”,  İslâmcılık, Yasin Aktay, (drl.) İstanbul: İletişim Yay. 2005, 
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Küreselleşme ve Oryantalizm, Aktay Yasin- Topçuoğlu Abdullah (drl.) 
Ankara: Vadi yay., s. 45.

3 Ömer Demir, “Anadolu Sermayesi ya da İslamcı 
Sermaye”, İslamcılık, Yasin Aktay, (drl.) İstanbul: İletişim Yay. 2005, 
s. 875-876.

4 Ahmet Dağ, “Müslümanlar Nereye Koşuyor”, Umran, 2004, sayı: 
120, s. 52-56.
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  KEMALİZM’E DÖNÜŞ SEREMONİLERİ 

G eorge Orwell kült 
romanı 1984’te 

geleceğin toplumu 
üzerinde mutlak 
egemenlik ve kont-
rol tesis etmek iste-
yen iradeye “geç-
mişi denetim altın-
da tutan geleceği 
de denetim altında 
tutar” cümlesini söyletir. Pekiyi geçmiş nasıl 
denetim altına alınır? Diyelim ki denetim altına 
alındı. Bunun geleceği denetim altına almakla ne 
ilgisi var? Tarih disiplini bizlere, kabaca, geçmişin 
hikâyesini anlatır. Bundan dolayıdır ki iyi bir 
öğretmendir. Ancak bu anlatış çoğu zaman objek-
tif olmaktan uzaktır. Çünkü anlatıcının dünya 
görüşü, siyasal pozisyonu, sosyal sınıfı, kültürel 
aidiyeti gibi hususlar onun tamamen objektif 
olmasını engeller.

Malum, durduğumuz “yer”le gördüğümüz 
“şey” arasında yakın bir ilişki vardır. Bu durum, 
bugünün tarihini yazacak olanlar için de geçer-
lidir. Enformasyon unsurlarının tarihte hiç olma-
dığı kadar yaygınlaştığı, bilginin oldukça hızlı 
yayıldığı bugün bile tarihe tanıklık etmek nerede 
durduğumuzla alakalıdır. Örneğin bir Amerikalı 
veya Amerikan değerlerini benimsemiş biri için 
Irak’ın işgali, o ülke insanlarının demokrasiy-
le tanıştırılmaları yani medenileştirilmeleri ve 
dünya için oldukça tehlikeli olan kitle imha 

silahlarının çılgın bir 
adamın elinden alın-
ması amacıyla yapı-
lan oldukça kutsal/
değerli bir eylem-
ken, işgale doğrudan 
ya da dolaylı olarak 
muhatap Müslüman 
toplumlar için 
durum, emperyalist 

karakteri bariz bir ülkenin kimi stratejik ve ideo-
lojik emellerine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği 
barbarca bir müdahaledir. Kimilerine göre 12 
Eylül Askeri İhtilali Türkiye’deki kaos ve anarşiye 
son vermişken ve yalnızca bu hususiyeti nedeniy-
le bile taktiri hak ederken, aynı ihtilal kimilerine 
göre Türkiye’nin küresel kapitalizme ve neoliberal 
siyaset tarzına entegre edilmesinin önünü açmış-
tır. Örnekleri çoğaltmak mümkün… 

Geçmişle Gelecek Arasında

Pekiyi aynı olayın birbirine tamamen zıt 
yorumlanmasının önüne nasıl geçilebilir? Ya da 
bu zıtlığın minimize edilmesi nasıl mümkün ola-
bilir? Kanaatimce bu noktada tarihin değil, tarih 
felsefesi disiplininin imkânlarından istifade etmek 
gerekecek. Çünkü tarih felsefesi, vakanüvislerin 
yaptığı gibi olayı sadece zaman-mekân bağlamın-
da kaydetmekle kalmaz aynı zamanda ilgili olayı 
iktisadi, içtimai, siyasi, hukuki, ilmi/entelektüel, 
felsefi/bilimsel birçok zaviyeden incelemeyi yeğ-

Kamil ERGENÇ

Cumhuriyet Türkiye’sinin karakteristiği, Osmanlı modernleşmesi süreciyle birlikte ele 
alınmalı ve son günlerde oldukça düzeysiz olarak seyreden yakın tarih tartışmalarının, 
tarih felsefesi perspektifinden ciddi bir analizi yapılmalıdır. Muhafazakâr demokrat 
kimliğin öncülüğünde gerçekleşen Kemalizm’e dönüş seremonilerini, en azından, 
son yüz elli yıllık tarihi sürecin içerisinden anlamaya çalışarak işe başlanabilir.

Kemalizm’e Dönüş
Seremonileri
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ler. Böylece daha sahih bir değerlendirme yapma 
imkânı kazanırız.

Ülke olarak yaşadığımız trajedilerden biri de 
hiç şüphesiz, tarihi oldukça hamasi/duygusal bir 
okumanın konusu yapmamızdır. Bu duygusallık, 
son iki yüz yıldır Batı karşısında sürekli olarak 
yaşadığımız geri çekilme halinden bağımsız değil. 
Ancak bir an önce bu duygusal iklimden ken-
dimizi kurtarıp sahih bir tarih perspektifi geliş-
tirmemiz gerekiyor. Aksi halde hâlihazırda yaşa-
dığımız kimlik buhranının daha da derinleşerek 
devam etmesi işten bile değil. Çünkü karşımızda 
‘’geçmiş’’ olarak nitelenen ve üzerinde operas-
yon yapılmaya, yani araç-
sallaştırılmaya, her zaman 
müsait bir alan var. Bu 
alan genelde pasif olarak 
kabul edilir. Tarih felsefesi, 
bu pasif kabul edilen alan 
üzerinde-oysa “geçmiş” en 
az “şimdi” kadar canlı ve 
dinamiktir-nasıl çalışılma-
sı gerektiğinin imkânlarını 
öğretir. Geçmişin canlı 
olduğuna kani olmak, 
zaman algısında aydın-
lanma sonrası oluşan ide-
olojik kırılmanın bilinen 
insanlık tarihinde ki en 
katastrofik süreci imledi-
ğini ikrar etmek anlamına 
gelir. Bu ikrar sayesinde 
tarihin lineer bir çizgi-
de aktığı iddiasını işlev-
siz kılmak mümkündür. 
Yani Orwell’ın deyimiy-
le geçmişin ve geleceğin 
denetim altına alınmasını 
engellemenin yolu aslında zaman algısında mey-
dana gelen köklü değişimi deşifre etmekten geçer.

Bu bağlamda, Cumhuriyet Türkiye’sinin 
karakteristiği, Osmanlı modernleşmesi süreciyle 
birlikte ele alınmalı ve son günlerde oldukça 
düzeysiz olarak seyreden yakın tarih tartışma-
larının, tarif felsefesi perspektifinden ciddi bir 
analizi yapılmalıdır. Muhafazakâr demokrat kim-
liğin öncülüğünde gerçekleşen Kemalizm’e dönüş 
seremonilerini, en azından, son yüz elli yıllık 
tarihi sürecin içerisinden anlamaya çalışarak işe 
başlanabilir. Bunu yaparken Türkiye namıyla 

maruf ulus-devletin, Kemalist doktrine yaslana-
rak gerçekleştirdiği “madunlaştırma” ameliyesini 
de es geçmemek gerekecektir.

Romantik ve hamasi tarih anlatısının gerçek-
lerle yüzleşme cesaretini ortadan kaldıran bir 
hususiyete sahip olduğu gerçeği inkâr edilemez. 
Bu tür anlatılar, belki geçici tatminler sağlayabi-
lir. Ancak uzun vadede sahih adımlar atmanın 
önündeki en önemli engeldir. Yüksek düzeyli 
farkındalık bilincinin oluşmasına engel olduğu 
gibi eleştirel dikkat yeteneğini de dumura uğratır. 
Böylece düşünsel sığlık rutinleşir. Bilinç, yüksek 
düzeyli çözümleme yapma yeteneğini keşfedeme-

diği için muhatap olduğu 
sığlığın farkına varamaz. 
Hatta bu sığlığı deruni bir 
boyut olarak algılayabilir. 
Nietzsche’nin 19.yüzyı-
lın sonuna doğru işaret 
ettiği ‘’düşünsel çölleşme’’ 
tam da budur. Verili ola-
nın değişmeyeceğine olan 
kesin inanç, düşünsel çöl-
leşmenin muhatabında 
meydana getirdiği trav-
malardan sadece biridir. 
Bu travmayı, tekrar ayağa 
kalkma/diri lme/diren-
me/özne olma imkânının 
olmadığı inancı izler. 
Nihayetinde ana omur-
ga yani hakikatle temas 
kurma iradesinin çökü-
şü, kaçınılmaz hale gelir. 
Bilinç, kendisine uygu-
lanan epistemik şiddetin 
farkında ol(a)madığı için, 

eskilerin tabiriyle müşevveş zihin hali tezahür 
eder. Bundan sonrası tam bir kaostur. Fanatizm 
böyle bir kaosun içerisinde ürer ve muhatabını 
terminatörleştirir. Özellikle Müslüman toplumla-
rın son iki yüzyıllık tarihi incelendiğinde, hamasi 
ve romantik tarih anlatısının nelere mal olduğu 
görülebilir. Nitekim Cumhuriyet Türkiye’si de 
kurulduğu günden bu yana gerçeklerle yüzleş-
mek yerine hamaset ve romantizm eksenli bir tav-
rın ve tarzın egemenliğini yeğlemiştir. Kolonyal 
müdahaleye maruz kalmamış olmanın övüncüy-
le efsunlandığımız için, dâhili oryantalist dilin 

Aslında post-Kemalist süreç 
1990’lı yıllardan beri yaşanıyor-
du. İslâmcı-sol-liberal entelijan-
siya arasında Kemalizm’in eli-
tist, üsttenci, buyurgan ve ulusçu 
karakterine yönelik olarak ger-
çekleştirilen eleştirel tazyik olduk-
ça etkili olmuştu. Hatta dene-
bilir ki 2000’li yılların başında 
muhafazakâr demokrat kimliği 
iktidara taşıyan da 1990’lı yıl-
larda oluşan birikimdi. Ancak 
Kemalizm her ne kadar kısmi bir 
geri çekilme süreci yaşadıysa da, 
uzun yıllar otoriteyi elinde bulun-
durmuş olmasından dolayı kar-
şıtını da kendisine benzetmişti.
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madunlaştırıcı doğasına dair esaslı çözümlemeler 

yapamadık.

Elbette ki, kolonyal müdahaleye doğrudan 

maruz kalmamak oldukça önemliydi. Ancak bu 

durum, Türkiye olarak aslında neye ve niçin maruz 

kaldığımızın açık edilmesine engel olmamalıydı. 

Aydınlanma mutlakiyetçiliğinin ve bilimsel tiran-

lığın rehberliğinde ülke olarak maruz kaldıkları-

mızın, doğrudan kolonyalist müdahaleye maruz 

kalan toplumlardan farkını fark edecek bir bilinç-

lilik halinin inşa edilmesi elzemdir. Bu farkındalık 

bilinci inşa edilmedikçe oryantalist perspektifin 

dâhilde meydana getirdiği 

trajediyi deşifre edeme-

yecek ve ‘’madun’’luğun 

edilgen doğasında kendi-

mizi kandırmaya devam 

edeceğiz. Nitekim bugün, 

bahsini ettiğim bu oryan-

talist dili ve sebep olduk-

larını konuşmak yerine, 

Osmanlı askeri ve siyasi 

bürokrasisinden, aydın-

lanma aklına/ufkuna/

paradigmasına meftun 

kimilerinin Cumhuriyete 

tevarüs eden misyonlarına 

ilişkin sonu gelmez spekü-

lasyonlar yapıyor ve hatta 

bu kişi/ler hakkında bir 

takım efsaneler üreterek, 

dokunulmazlık zırhı giy-

dirmeye çalışıyoruz. En trajik olanı da, bizzat bu 

aydınlanmacı kadrolar tarafından madunlaştırı-

lan kitlelerin-ki onlar kendilerini muhafazakâr 

demokrat olarak tanımlıyorlar-adeta cellatlarına 

kur yaparcasına, maruz kaldıkları epistemik şid-

deti ve nesneleştirilmeyi içselleştirdiklerini beyan 

edercesine bir tavır ve tarz içerisine girmeleridir. 

Kemalist doktrinin ulviliğine dair son zamanlarda 

hemen her kesimden serdedilen kanaatler eğer 

konjonktürel bir tavır alışın neticesi değilse-ki 

ben konjonktürel olmadığını düşünenlerdenim- 

ülke olarak ciddi bir kimlik kriziyle karşı karşıya 

olduğumuzu söyleyebiliriz.

Post-Kemalizm’den Ricat

Hindistanlı entelektüel Gayatri Spivak’ın 
Türkçeye Madun Konuşabilir mi? adıyla çevrilen 
eseri, esasında her ne kadar doğrudan kolonya-
list müdahaleye maruz kalan Hint toplumunun 
zihinsel sömürgeleşme sürecine işaret ediyorsa 
da, argümanlarının doğrudan kolonyalist müda-
haleye maruz kalmayan ve fakat Edward Said’in 
deyimiyle kolonyalizme keşif kolu hizmeti sunan 
oryantalist perspektifin doğu/Müslüman halk-
lar için çizdiği çerçeveye sadık kalarak,yani din 
ve hurafe tarafından yönlendirilen toplumları 

rasyonalitenin aydın ufuk-
larına taşımak amacıyla 
müdahaleyi meşrulaştırma 
düşüncesini deşifre ettiği 
için kayda değerdir. 

Spivak’ın kolonyal 
müdahaleye maruz kalmış 
Hint toplumu için yaptığı 
çözümleme aslında dolaylı 
olarak bizim durumumu-
zu da özetler mahiyette-
dir. Madun’un konuşama-
ması, onun maruz kaldığı 
zihinsel sömürgeleşmenin 
sonucudur ve bu sömür-
geleşmeyi oluşturan da 
oryantalist dilin bizatihi 
kendisidir. Madun ise, 
kolonyal/oryantalist pers-
pektifin mahkûmu olmuş, 
bu mahkûmiyeti içselleş-
tirmiş, toplumsal hare-
ketlilik yapılarına erişimi 

engellenmiş, nesne kalmayı kabullenmiş, kendi 
öyküsünü/hikâyesini anlatacak dilden mahrum, 
isyan bilinci örselenmiş ve adeta uysallaştırılmış, 
muti olmaya rıza göstermiş kişi ve gruplar için 
kullanılan bir kavram. 

Doğu’yu geleneğin ve dinin baskısı altında 
asırlarca öz-bilinçten yoksun olarak kodlayan 
oryantalist dil, Doğu toplumlarının kendilerini 
temsil edemeyeceğini, bu nedenle onların temsil 
edilmesi gerektiğini sadece Avrupa’ya değil bizzat 
Doğu’nun kendisine de ikna edici(!) bir biçimde 
benimsetmiştir. Bu benimsetme öylesine kalıcı 
tesirler bırakmıştır ki, Cumhuriyet Türkiye’sinin 
attığı radikal modernleşme adımları oryantalist 

Müslüman toplumların son iki yüz-
yıllık tarihi incelendiğinde, hamasi 
ve romantik tarih anlatısının nele-
re mal olduğu görülebilir. Nitekim 
Cumhuriyet Türkiye’si de kurul-
duğu günden bu yana gerçekler-
le yüzleşmek yerine hamaset ve 
romantizm eksenli bir tavrın ve 
tarzın egemenliğini yeğlemiştir. 
Kolonyal müdahaleye maruz kal-
mamış olmanın övüncüyle efsun-
landığımız için, dâhili oryanta-
list dilin madunlaştırıcı doğasına 
dair esaslı çözümlemeler yapa-
madık.
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dilin tanımlama, kodlama, hâkim olma, içerik-
lendirme ve temsil etme hususiyetlerinin tamamı-
nı içermektedir. Aydınlanma paradigmasına ram 
olmuş bir zihnin ürünü olarak Cumhuriyet dev-
rimleri, kolonyal müdahaleye maruz kalmamış 
olmanın verdiği özgüveni folklorikleştirmiştir.

Spivak’ın, kolonyalizmin ‘’tanımadan önce 
tanımla’’ sinsi taktiğine dikkatlerimizi çekmesi 
aslında tesirleri bugün oldukça görünür olan bir 
duruma işaret eder. Tanımlama, esasında madun-
laştırmanın ön koşuludur. Nitekim Kemalizm’in 
de Cumhuriyet devrimlerinin kavileştirilmesi 
sürecinde muhalif unsurları mürteci, bölücü, 
ayrılıkçı şeklinde tanımlaması ve sonradan atacağı 
adımları (özellikle seküler bilginin egemen kılın-
ması sürecinde)bu tanımlamalar üzerinden meş-
rulaştırması oldukça manidardır. Çünkü tanım-
lama, esas itibariyle, mutlak anlamda bir içerik 
yüklemesi anlamına gelir. İçeriğin belirlenme-
si, belirleyeni özneleştirir. Yani kavramsallaştır-
ma, burada özne-nesne ilişkisini belirleyen anah-
tar unsurdur. Kemalist paradigmanın, aydınlan-
ma dilini merkeze alarak yaptığı tüm tanımlar, 
muhatabını madunlaştıran bir hususiyete sahiptir. 
Şairin “Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya” 
deyişinde ki “paryanın” yerine “madunu” koysak, 
herhalde kafiyenin dışında değişen bir şey olmaz. 
Tanımlama/içeriklendirme aynı zamanda müda-
hale edilebilir hale getirmenin de imkânını sağ-
lar. Öznenin nesne üzerindeki tahakkümü böy-
lece belirginlik kazanır. Bu tahakküm Kemalist 
paradigma için oldukça önemli bir işlevsellik 
alanı oluşturmuştur. Klasik kolonyalizmin mia-
dını doldurduğu ve post-kolonyal sürecin başla-
dığı bir vasatta-ki bu vasat aydınlanma aklının 
ve ufkunun aşılamayacağına dair inancın kavileş-
mesi sürecini imler- Kemalizm de, muhafazakâr 
demokrasiyle yakınlaşarak ya da tam tersi, post-
Kemalizm şekline bürünmüştür.

Aslında post-Kemalist süreç 1990’lı yıllardan 
beri yaşanıyordu. İslâmcı-sol-liberal entelijansiya 
arasında Kemalizm’in elitist, üsttenci, buyurgan 
ve ulusçu karakterine yönelik olarak gerçekleşti-
rilen eleştirel tazyik oldukça etkili olmuştu. Hatta 
denebilir ki 2000’li yılların başında muhafazakâr 
demokrat kimliği iktidara taşıyan da 1990’lı yıl-
larda oluşan birikimdi. Ancak Kemalizm her ne 
kadar kısmi bir geri çekilme süreci yaşadıysa da, 
uzun yıllar otoriteyi elinde bulundurmuş olma-
sından dolayı karşıtını da kendisine benzetmiş-

ti. Ancak bu benzetiş “taklitler ancak asıllarını 
yüceltir” türünde bir benzetişti. Yani Kemalizm, 
yeterince asimile olduğu kanaatine vardığı için 
muhafazakâr demokrat kimliği tanımıştır. 

Şimdilerde ikisi arasında tesis edilmeye çalı-
şılan barış, esasında iki ‘’özne’’nin barışı değil 
öteden beri muhatabını madunlaştıran irade-
nin, adeta yeni bir zafer daha kazanmışçasına, 
büyük bir kibir ve istiğna ile gerçekleşen barış-
tır. Öyle ki bu süreçte muhafazakâr demokrat 
kimlik, tam da madunluğun karakteristik özelli-
ği olan, istatistik malzemesi olmaktan öteye gide-
meyen bir pozisyondadır. Muhafazakâr demok-
rat kimliğin kendisini meşrulaştırmak için sürekli 
olarak sayıların himmetine sığınmasının arka pla-
nında, madunların nitelikle yan yana gelemeyece-
ği yani nitelik üretemeyeceği oryantalist/aydınlan-
macı perspektifinin zımni kabulü vardır. Nitekim 
ara ara muhafazakâr demokrat bürokratlardan 
gelen ‘’kültürel iktidarı gerçekleştiremedik’’ iti-
rafı/hayıflanması, esasında niteliğin egemenliği-
ni tesis edemedik anlamına gelir. Kemalist çevre-
lerin eleştiri oklarını en fazla yönelttikleri alanla-
rın kültürel alanlar olması, muhafazakâr demok-
ratların niceliksel egemenliklerinin çokta fazla işe 
yaramadığını göstermiştir.

Muhafazakâr demokrat kimliğin iktidarı 
boyunca kültürel alanlarda yaşanan nitelik zafi-
yeti, aydınlanma aklının/ufkunun/tavrının ve tar-
zının ne kadar yüce olduğuna dair Kemalist çev-
relerde beslenen kanaatleri güçlendirmiş, aynı 
zamanda yıllarca Kemalist doktrin tarafından asi-
mile edilen kesimlerin yeniden ayağa kalkma ira-
delerini ellerinden almıştır. Aydınlanma aklına 
teslimiyet anlamına gelen bu durum, İslâm’ı sade-
ce manevi bir tatmin vasıtası olarak tanımak niye-
tindedir.
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Yusuf TEKİN

2017-18 Eğitim Öğretim Yılı oldukça hareketli başladı. Öğretim programları, ders kitapları, 
ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sınavları hararetle tartışıldı, tartışılıyor. Hatta denebilir 
ki ders kitapları hiç olmadığı kadar okundu. Öğretmenler, sendikalar, eğitimin içinde ya da 
dışında olan STK’lar harıl harıl ders kitabı okudu. Herkes hata arama seferberliği yaptı. 
Esasında bu kitaplar da yeni yazılmış değildi. Zira yeni müfredata göre kitapların yazım 
süreci halen devam ediyor. Ardından sınavla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Geçen sayılarda 
eğitim üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşileri sürdürerek Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. 
Dr. Yusuf TEKİN bey ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Tüm tartışmaların hararetini paranteze 
almaya gayret ederek eğitim adına ufukta olanları anlamaya gayret ederek.(Gülşen Özer)

Değişim ve Yeni Bir Yapılanma
Başlı Başına Bir Süreçtir

G eçen yıl CNR Kitap Fuarı’nda yaptığınız 

konuşmada Türkiye’de, uzun zamandır eğitim 

alanında yapılan değişikliklerin esaslı olmadığı-

nı söylemiştiniz. Son yaptığınız konuşmalardan 

birinde eğitim reformu sürecinden bahsediyorsu-

nuz. Millî Eğitim Bakanlığı olarak nasıl bir reform 

süreci yürütüyorsunuz?

Evet, ülkemizde eğitim alanındaki değişim 

ve dönüşüm hamleleri yakın zamanlara dek işin 

ya da daha doğru ifadesiyle ‘sorunsalın’ esası-

na odaklı bir perspektif üzerinden yapılmamış-

tır. Ana motivasyonunu çoğunlukla konjonktü-

rel talep ve ihtiyaçların oluşturduğu bu hamleler 

eğitim alanına dönük şekli müdahalelerden iba-

ret kalmış; sosyolojik temelleri, ülke gerçekleri-

ni, bilimsel ve pedagojik ilkeleri de muhtevi bir 

felsefi zemin üzerine oturtulamamıştır. Bu neden-

le, yapılan değişiklikler etkileri itibarıyla dar kap-

samlı, zamansal açıdan ise kısa ömürlü olmuştur. 

Öyle ki, bazı uygulamalar, bu uygulamalar vesi-

lesiyle elde edilmek istenen sonuçların dahi orta-

ya çıkmasına imkân tanınmadan ortadan kaldırıl-

mış, kaldırılabilmiştir. 

Oysa eğitim alanı, özünde öğretmen-öğrenci 

ilişkisinin belirlediği bir alandır. Bu alana ilişkin 

olarak yapılacak her müdahale, atılacak her adım, 
belirlenecek her politika, öğretmen ile öğren-
ci arasındaki ilişkinin niteliğini artırmak üzeri-
ne odaklanmak zorundadır. Bu zorunluluk ise 
bizi muhtelif ideolojik ve kişisel kabullerimiz ile 
konjonktürel ihtiyaçlarımızın ötesine geçmeye ve 
daha uzun soluklu ve vizyoner bir bakış açısıyla 
hareket etmeye itmektedir. 

Nitekim Türkiye, 12 yıllık zorunlu kademeli 
eğitim sistemi ile bu doğrultuda büyük bir adım 
atmış ve eğitim alanının tüm bileşenlerini bu 
adıma uygun bir şekilde yeniden yapılandırma 
sürecine girmiştir. Kümülatif bir eğitim felsefesine 
dayalı olarak yapılandırılan bu süreçte, öğretmen-
öğrenci ilişkisinin bilimsel, pedagojik ve demok-
ratik bir eğitim evreninde şekillenmesine dönük 
çok sayıda çalışma eş zamanlı olarak yürütülmüş-
tür ve yürütülmeye devam etmektedir. 

Ciddi Bir Dil Sorunumuz Var

Öğretim programları çerçevesinde kaleme alı-
nan yazıların genelinde eğitim dilimizin olduk-
ça sorunlu olduğuna vurgu yapıldı. Yeni öğretim 
programlarının dili konusunda birtakım sıkıntıla-
rımız yok mu? Sözgelimi eğitim terimleri sözlük-
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lerinde yer almayan kazanım kelimesi var. Hem 

de oldukça yoğun kullanıyoruz. Bize özgü bir ter-

minolojiyi esas alan bir eğitim dili nasıl inşa edi-

lebilir?

Bakın, bizim yalnızca eğitim alanında değil, 

bilimsel ve insani tüm alanlarda ciddi bir dil soru-

numuz, sorunsalımız var. Tabii bunun da, iki yüz-

yılı aşkın süredir devam eden modernleşme süre-

cinden kaynaklanan tarihsel, kültürel, siyasal 

nedenleri var. Bunları bu röportajın sınırlılıkları 

içinde tartışmak mümkün değil. Ancak şu kada-

rını söyleyebilirim ki, “bize ait olanın her alan-

da ve her aşamada yabancılaştırılması” eğilimi, 

Türkiye’nin Osmanlı’dan beri süregelen modern-

leşme sürecinin temel karakteristiğini oluştur-

muştur. 

Özellikle siyasal aktörler ve elitler nezdinde 

karşılık bulan bu tutum nedeniyle, kendi mükte-

sebatımız ya yok sayılmış ya da ithal ikameci bir 

anlayışla manipüle edilmiştir. Bu tutum, her ne 

kadar bir süreklilik arz etmiş ve belirli dönem-

lerdeki istisnai uygulamalar dışında çoğunluk-

la hâkim eğilimi oluşturmuş olsa da, kendi kar-

şıt eğilimini de üretmiştir. Yani evrensel gerçek-

likler ve eğilimlerle barışık, bilimsel ve teknolo-

jik gelişmelere karşı duyarlı, ancak kendi mükte-

sebatının da bilincinde olan ve kendi kavramla-

rıyla düşünmek isteyen güçlü bir muhalif eğilim 

de varlığını hep sürdüre gelmiştir. Şükürler olsun 

ki, ülkemizin hemen her alanda güçlü bir geliş-

me ivmesi yakaladığı, bölgesel ve küresel bir güç 

olma yolunda büyük mesafeler kat ettiği günü-

müz koşullarında bu eğilim giderek öne çıkmış 

ve kendi varlığına, müktesebatına, söz dağarcığı-

na yabancılaşmış politika ve uygulamalar büyük 

oranda terk edilmiştir. 

Tabii uzun yıllara dayalı bir ihmalin yol açtığı 

sorunların çözümü kısa vadede mümkün olmu-

yor. Bu nedenle halen ciddi bir dil problemimiz 

var bugün. Ama bu problemin üstesinden gelme 

yolunda atılan, attığımız güçlü adımlar da var. 

Örneğin öğretim programlarının güncellenmesi 

sürecindeki en önemli hassasiyetlerimizden biri-

ni bu konu oluşturmuştur. Kendi tarihsel ve kül-

türel gerçekliğimize uygun bir eğitim içeriği ve 

dili oluşturmak yönündeki gayretimizin bir sonu-

cu olarak gerekli sadeleştirmeler ve düzeltmeler 

yapılmıştır. Ancak sorunuzda belirttiğiniz “kaza-

nım” kelimesi ve benzeri ifadeler artık yerleşik 

hale geldiği ve geniş bir toplumsal kabul gördüğü 

için bunların muhafaza edilmesini esas aldık. Zira 

toplumsal düzeyde karşılık bulan ve gündelik dil 

içerisinde kullanılan kelimelerin dilimize zengin-

lik kazandırdığını da kabul etmemiz gerekir. 

Okullara Duyulan İhtiyaç Artarak Devam Edecek

Öte yandan okulun klasik misyonunu tamam-

ladığını ifade ediyor eğitimle ilgili düşünce üreten-

ler. Mesela Millî Eğitim Bakanlığı’nın aday öğret-

menlerin okuması için tavsiye ettiği listede yer 

alan ‘Dünya Okulu’ kitabının müellifinin kanaa-

ti böyle. Sizce bu yüzyılda eğitimimiz nasıl şekil-

lenecek?

Okulların klasik misyonunu tamamladığı 

yönündeki görüşün günümüz gerçekliğini yan-

sıtmadığını düşünüyorum. Evet, küreselleşmenin 

ve bilimsel-teknik düzeyde yaşanan gelişmelerin 

de etkisiyle, eğitim, artık belirli zaman dilimle-

rine ve belirli mekânlara özgü olarak gerçekleşti-

rilen bir olgu olmanın ötesine geçmiş durumda. 

Ancak bu durum, dünyanın her tarafında ve eşit 

ölçüde geçerli olan bir hususiyet de arz etmiyor. 

Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke-

lerde eğitim alanındaki ilişkilerin temel karakte-

ristiğini halen klasik düzenin oluşturduğunu söy-

lememiz mümkün. Kaldı ki, savaşlar ya da başka 

nedenlerle yoğun göç hareketlerinin yaşandığı 
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günümüz dünyasında okullara ve okulların klasik 

misyonlarına duyulan ihtiyacın da artarak devam 

edeceği gerçeği orta yerde duruyor. 

Ancak çağdaş dünya devletlerinin artık terk 

ettiği modası geçmiş yöntemleri bir kenara bırak-

mamız ve yeni yöntemsel arayışlar içine girmemiz 

gerektiği düşüncesini de yadsımıyorum. Bu arayış 

sürecinde, özgün ve ilk defa kullanılacak yöntem 

ya da yöntemler üretilebileceği gibi, Montessori 

yaklaşımı tarzında alternatif eğitim yöntemleri de 

tercih edilebilir. Zira içinde bulunduğumuz çağda, 

öğrencilerin bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına 

odaklanan, bireysel öğrenme hızlarına ve karak-

ter özelliklerine uygun bu tarz pedagoji yön-

temlerinin giderek revaç bulacağına inanıyorum. 

Öğretim programlarına ilişkin değişiklik ora-

nını sayısal olarak ifade edersek nasıl bir tablo 

var karşımızda?

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düze-

yinde 24, İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip 

Lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı 

öğretim programını yeniledik. Tabii bu sürecin 

öncesinde taslak programları 13 Ocak 2017 tari-

hinde kamuoyunun görüşüne sunduk, teknik ifa-

desiyle askıya çıkardık. “Askıya çıkarılan” taslak 

programlar, 10 Şubat 2017 tarihine kadar, yirmi 

yedi gün süreyle “mufredat.meb.gov.tr” adresin-

de incelemeye ve görüş bildirimine açık tutuldu. 

Toplumun her kesiminden kişi, kurum ve kuru-

luşların katkı sağladığı bu süre zarfında, “mufre-

dat.meb.gov.tr” adresi üzerinden 175.342; Talim 

ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) kurum-

sal e-posta adresi aracılığı ile de 8.850 görüş bil-

dirildi. Örneğin ortaöğretim fizik dersi öğretim 

programı için 15743, ortaöğretim coğrafya dersi 

öğretim programı için 2638, biyoloji içinse 9958 

görüş geldi. Görüş alma sürecinden sonra taslak 

öğretim programlarını hazırlayan akademisyen, 

uzman ve öğretmenler ile farklı alanlarda çalı-

şan uzmanlardan oluşan 360 kişinin katılımı ile 

bir çalıştay gerçekleştirildi. Nihayetinde bütün bu 

süreçlerdeki eleştiri ve katkılar öğretim program-

larına yansıtılarak programlar yenilenmiş oldu. 

Çok Boyutlu ve Süreğen Bir Yapı

Görüş alma süreçlerinden bahsettiniz: Türkiye 

eğitim konusunu doğru dürüst konuşamayan bir 

ülke maalesef. Öğretim programlarının güncellen-

mesine ilişkin olarak yürütülen çalışmalara dair 

olarak kamuoyundaki tartışmalar hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Bir kere şunu kabul etmek gerekir, sosyal 

bilimlerde herkesin üzerinde uzlaştığı mutlak 

doğrular yok. Bu nedenle tartışmaları doğal görü-

yorum. Toplumlarda genel kabul görmüş bir sis-

tem ya da süreç değişikliklerinde olumlu ya da 

olumsuz tepkiler mutlaka karşınıza çıkar. Ancak 

iyi bir sistem ve süreç, değişimi ve gelişimi her 

zaman zorunlu kılmalıdır. Program geliştirme ve 

değerlendirme süreci çok boyutlu ve süreğen bir 

yapıya sahiptir. Dinamiktir, değişme ve gelişmele-

re bağlı olarak sürekli bir hareketlilik arz eder, bu 

nedenledir ki yayımlanan çalışmanın nihai oldu-

ğundan söz edilemez. Bizler de öğretim program-

larının geliştirilmesi için izleme ve değerlendir-

me çalışmalarına önem veriyoruz. Bu kapsamda, 

izleme ve değerlendirme çalışmalarına başlanmış 

olup önümüzdeki dönem boyunca alan uzman-

larından öğretmenlerimizden, idari personelden, 

velilerimizden ve çalışma sahalarından geri bildi-

rimler almayı, değişikliklerle ilgili görüşleri değer-

lendirerek süreci devam ettirmeyi amaçlıyoruz. 

Eğitim-öğretim çalışmalarının hiç şüphe yok 

ki en önemli hedefi öğrenciyi mutlu kılmak, ona 

yaşadığı çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değer-

leri kazandırmaktır. Öğrencinin yaşadığı çağın 

gerektirdiği bu bilgi, beceri ve değerleri kazan-

dırmak konusunda en önemli görevlerden birisi 
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de okullarda uyguladığımız öğretim programları 

aracılığıyla yerine getirilecektir. Öğrencinin mutlu 

olabilmesi için programların sadece bilgiden oluş-

maması gerekmektedir. Öğretim programlarının 

aynı zamanda beceri, yeterlilik ve değerleri de 

kazandırması oldukça önemlidir. Sadece bilginin 

temele alındığı programlar “öğrencinin yüksek 

yararı” ilkesine hizmet edemezler. Öğrencinin 

yüksek yararına olan; öğrenciyi sosyal, zihinsel 

ve psikolojik olarak da geliştiren öğretim prog-

ramlarıdır. Bu bağlamda, öğretim programları 

geliştirme çalışmalarının amacı; öğrenme öğretme 

teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler 

doğrultusunda çağın gerekliliklerini, ferdin ve 

toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Dolayısıyla tartışmaların büyük çoğunluğu-

nun eleştiri yapanların kendi zaviyeleri ile sınırlı 

olduğunu kabul etmek gerekir. 

DKAB Öğretim Programı Güncellenme Aşamasında

İmam Hatip Ortaokullarında birtakım ders-

lerin içeriklerinin büyük ölçüde ortak olduğu 

görülüyor. Öğretim programları güncellenirken 

bu okulların Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel 

Dini Bilgiler ve Siyer derslerinin yeniden yapılan-

dırılması, bütünleştirilmesi ve en azından birinin 

yerine başka bir dersin konulması düşünülemez 

miydi? 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB), zorunlu 

bir ders olması nedeniyle öğretim programında 

din, ahlak ve kültür alanı ile ilgili oldukça geniş 

bir konu yelpazesine sahiptir. Ayrıca bu dersin 

öğretim programlarında din eğitiminden ziyade 

din öğretimi öncelenmiştir. Temel Dini Bilgiler 

ve Peygamberimiz’in Hayatı derslerinde ise, bazı 

konular DKAB ile benzer gibi görünse de, hem 

içerik hem de konuların ele alınış biçimi itiba-

rıyla din eğitimi odaklı olarak tasarlanmıştır. Bu 

bakımdan hem alt konular hem kullanılan dil ve 

kazandırılması gereken bilgi, beceri ve tutumlar 

DKAB dersi ile farklılık arz etmektedir. Ayrıca 

DKAB öğretim programı güncellenme aşamasında 

olup, taslak öğretim programında seçmeli dersler 

ile imam hatip ortaokulunda zorunlu olan ders-

lerdeki konuların belirlenmesinde tekrara düşül-

memesi amaçlanmaktadır. 

Değişim ve Yeni Bir Yapılanma

Ders kitaplarının yenilenmesi çalışmaları da 

devam ediyor bir yandan. Fakat hayli sorunun 

var olduğu da yadsınamaz. Bakanlık olarak ders 

kitapları yazımını, uygulamalarını ve sonuçlarını 

süreklilik içinde ele alan bir yapılanmanın gerekli 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

Değişim ve yeni bir yapılanma başlı başına bir 

süreçtir. Bu sürecin birinci adımı şimdiki duru-

mu değerlendirmek olacaktır. Bakanlığımızca bu 

hususta üzerine odaklanılmış, şimdiki durumun 

değerlendirildiği, bilimsel norm ve toplumun 

beklentilerinin karşılanmasına öncelik veren nite-

likte bir sistem geliştirme çalışması yapılmaktadır. 

İhtisaslaşmış Öğretmen Akademileri

Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Fakültelerinin 

yeniden yapılandırılmasıyla alakalı kurumsal 

reformları arasında Öğretmen Akademileri de 

geçiyordu. Bununla ilgili olarak daha lokal uygu-

lamalar var, ama Bakanlık daha sistematik reform 

sürecini erteledi mi?

21. yüzyıl becerileri artık standart bir 
anlam kazandığı için kullanıyoruz. En 
genel anlamıyla, sürekli gelişen tekno-
loji ve değişen dünya koşulları ile ihti-
yaç haline gelen becerilerin toplamını 
ifade ediyor. Bilim ve teknoloji yeter-
liği, dijital yeterlik, sosyal ve kamu-
sal yeterlikler, kültürel farkındalık ve 
ifade gibi beceriler bunların içinde. Bu 
becerileri millî kimliğimiz ile mecz ede-
cek şekilde kurgulamak bizim açımız-
dan önemli tabii. Dijital dünyada sağ-
lıklı iletişim kuran, araştıran, hakikati 
bilgi yığınları içinden seçip çıkarabilen 
beceriler kazandırmaktır esas olan. 
Arka plandaki ahlakî tutumlar elbette 
21. yüzyılla kayıtlı değildir. Bu yönüy-
le köklerimizden beslenerek oluşan 
kimliğimizin yeni olana, güncel olana 
uyarlanması olarak özetlenebilir.
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Öğretmen akademileriyle ilgili çalışmayı 2017 

yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 

bundan vazgeçmek ya da bunu ertelemek gibi 

bir durum söz konusu değil. Kaldı ki, akademiye 

ilişkin çalışmalar Hükümet eylem planının da bir 

parçasını oluşturuyor. Şu an itibarıyla akademi 

yönetmeliği hazırlanmış durumda. Önümüzdeki 

süreçte mevcut hizmetiçi eğitim enstitülerinde 

gerekli düzenlemeler yapılarak belli alanlarda 

ihtisaslaşmış öğretmen akademileri kurulacak.   

Bu akademilerde aday öğretmenlerin yetiştiril-

mesi, öğretmenlerin üst görevlere hazırlanması, 

liyakat açısından daha nitelikli eğitim verilmesi ve 

öğretmenlerimize 21. yüzyıl becerilerinin kazan-

dırılması gibi çalışmalar yapılacak.

21. yüzyıl becerileri artık standart bir anlam 

kazandığı için kullanıyoruz. En genel anlamıyla, 

sürekli gelişen teknoloji ve değişen dünya koşul-

ları ile ihtiyaç haline gelen becerilerin toplamını 

ifade ediyor. Bilim ve teknoloji yeterliği, dijital 

yeterlik, sosyal ve kamusal yeterlikler, kültürel 

farkındalık ve ifade gibi beceriler bunların için-

de. Bu becerileri millî kimliğimiz ile mecz ede-

cek şekilde kurgulamak bizim açımızdan önemli 

tabii. Dijital dünyada sağlıklı iletişim kuran, 

araştıran, hakikati bilgi yığınları içinden seçip 

çıkarabilen beceriler kazandırmaktır esas olan. 

Arka plandaki ahlakî tutumlar elbette 21. yüz-

yılla kayıtlı değildir. Bu yönüyle köklerimizden 

beslenerek oluşan kimliğimizin yeni olana, güncel 

olana uyarlanması olarak özetlenebilir.

Okumaya Yönlendiren Bir İklim Üretmek

Bildiğiniz gibi 2000’li yıllarda 100 Temel Eser 

uygulaması hayata geçirilmişti. Fakat bir müddet 

sonra bundan vazgeçildi. Günümüzün devasa 

üretim sektörü düşünüldüğünde bırakın öğrenci-

leri yetişkinlerin bile seçim yapmakta zorlandığı 

durumlar söz konusu. Bu çerçevede eğitim kurum-

larında ortak kültürü besleyen, tarihsel hafızayı 

canlandıran daha da önemlisi Türkiyeliliği pekiş-

tirip perçinleyecek makul, yeni okuma listeleri 

düşünülebilir mi?

Bakın, bizim buradaki önceliğimiz öğrencile-

rimizin okuma alışkanlığı kazanmaları ve sorgu-

layıcı, eleştirel düşünen, analiz edebilen bireyler 

olarak yetişmeleridir. Bu özellikleri haiz olarak 

yetişen öğrenci okumak eylemiyle sürekli bir 

ilişki içinde olur zaten. Bunu okuma listeleri oluş-

turarak değil, okumayı sevdiren, okumaya yön-

lendiren bir iklim üreterek başarabiliriz ancak. 

Kaldı ki, bütün kademelerdeki öğretmenlerimiz 

öğretim programlarının kazanımları çerçevesinde 

öğrencilerine özellikle de klasikleşmiş metinleri 

okumalarını salık vermektedir. Yani okuma kül-

türünü yaygınlaştırma adına temel metinlerin 

okunması zaten teşvik ediliyor. Ayrıca meseleye 

projeler kapsamında baktığımızda birçok etkin-

liğin kitap okumayla ilişkili olduğunu söyleye-

biliriz. Yarışmalar dışında kitap okuma grupları 

var… Bu açıdan hazırlanan onlarca minimal ve 

bireysel listeler söz konusu. Şu bir gerçektir ki ne 

kadar liste hazırlarsak hazırlayalım değişen şartlar 

sürekli bu listeleri güncellemeyi zorunlu kılıyor. 

Kültürel dünyayı özel bir dikkat ve perspektifle 

takip etmek gerekir. Mevcut durumda bu süreci 

şekillendirmeye dönük planlamamız yok, ama 

yine de bu soruyu bir katkı olarak kabul edip 

değerlendirebiliriz.

Yeni Yerleştirme Sistemi

‘Sınav odaklı başarıyı esas alan mantaliteyi 

terk etmek gerekir’, diyordunuz TEOG tartışma-

ları bahsinde. Şimdi başka bir sınav sistemi geldi. 

Yeni uygulama konusundaki düşünceleriniz nedir?

Yeni sistemimizin temel ilkesi “İsteğe Bağlı 

Sınav ve Mahallinde İsteğe Bağlı Liseye Kayıt”. 

Yeni yerleştirme sistemi, bütünüyle öğrencileri-

mizin ve velilerimizin isteklerini merkeze alıyor. 

Bu sistemle birlikte öğrencilerimiz istediği lisede 

okuyabilecek, velilerimiz çocuklarını istedikleri 

lisede okutabilecektir. Bütün veli ve öğrencileri-

miz, daha en başta ortaokula kayıtları esnasında 

gidebilecekleri liseleri bilecektir. İsteğe bağlı ve 

adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu 

yaştaki öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı 

kalkmış olacaktır. Öğrencilerimize kendilerini 

geliştirmeleri noktasında sosyal, sportif ve sanat-

sal etkinlikler için vakit kalacaktır. Ayrıca liselere 

farklı akademik düzeylerde, farklı ilgi ve birikim-

de öğrenci geleceği için, il veya ilçe düzeyinde 

okul içi akademik çeşitlilik sağlanmış olacaktır. 

Mahallinden öğrenci alan tüm liselerimiz, birbi-

rine yakın eğitim öğretim düzeyine yaklaşacak, 
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okullarımız arasındaki olumlu rekabet ve dolayı-

sıyla kalite artmış olacaktır. 

EBA, Sosyal Medya ve Dönüşümler

Yakın zaman önce EBA üzerinden bir yayın 
yaptınız ve öğretmenlerin sorularını yanıtladınız. 
Bu daha önce gerçekleştirdiğiniz bir uygulama 
mıdır ve nasıl geçti? Sorular ağırlıklı olarak ne 
yönde idi?

Evet, bu uygulamayı son üç yıldır sene başın-
da ve sene sonundaki seminer dönemlerinde 
gerçekleştiriyoruz. Bu interaktif uygulama saye-
sinde Türkiye genelindeki tüm öğretmenlerimizle 
hasbihal etme imkânına kavuşuyor, sorunlarımıza 
dair istişareler yapıyor ve soru-cevaplar yoluyla 
öğretmenlerimizin merak ettiği hususları aydın-
latmaya çalışıyoruz. Bu seneki sohbetimizin ana 
gündemini yenilenen öğretim programları oluş-
turduğu için sorular da ağırlıklı olarak bu konuyla 
alakalı idi. İnsani olarak, bürokratik vasıflarımızın 
ötesinde aynı sorunu birlikte çözmeye çalışan bir 
ekip olarak sıklıkla benzeri ortamlarda öğretmen 
arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz zaten. 

Son günlerde sosyal medya hesabınızda ülke-
mizin farklı okullarından güzel örnekler de pay-
laşıyorsunuz...

Evet. Öğretmenlerimizin kıymetli emekleriyle 
ortaya koyduğu çalışmalar beni ziyadesiyle etkili-
yor. Kısıtlı imkânlarına rağmen yaptıkları samimi 
ve meslek aşkıyla dolu bu çalışmalar bizim moti-
vasyonumuzu da artırıyor ve bizi daha fazla çalış-
mamız yönünde teşvik ediyor. Bu türden örnekle-
ri paylaşarak hem yaygınlaşmasını sağlamaya hem 
de takdir edildiklerini hissettirmeye çalışıyorum. 
Zira hayatın rutin akışı içinde bu türden davranış-
ları takdir edecek imkânı ve zamanı bulamıyoruz 
çoğunlukla. Sosyal medyayı kullanarak bu eksiği 
gidermek istedim. Çok sayıda olumlu geri bildiri-
min olması da isabetli bir seçim yaptığımızı gös-
terdi. Gönlüm her bir öğretmenimizin çalışmasını 
görmeyi ve bunlar için hassaten teşekkür etmeyi 
arzu ediyor. Sınırlı sayıdaki bu paylaşımların tüm 
öğretmenlerimize teşekkür kabilinde olmasını 
diliyorum.

Eğitim alanında birçok çalışmaya imza attınız 
ve belli alanlardaki değişim sürecinde yer aldı-

nız. Bu alanda çalıştığınız zamanı bütün olarak 
düşündüğünüzde içinize sinen ve çok iyi dediğiniz 
çalışma hangisi?

Burada somut bir çalışmayı ön plana çıkar-

manın doğru olacağını düşünmüyorum. Zira 

yaptığımız her işi memleket sevgisiyle ve ülke-

mizin çıkarlarına uygun olacağı varsayımıyla ger-

çekleştirdik. Doğru olduğuna inandığımız her 

sürecin içine yine en doğru yöntemlerle ve en 

doğru araçlarla girmeye çalıştık. Yaptığımız her 

işte, oluşturduğumuz bütün politikalarda ve ger-

çekleştirdiğimiz tüm değişikliklerde demokratik 

hak ve özgürlüklere riayet etmeyi ve bunları 

geliştirmeyi hedefledik. Evrensel değerlerle barı-

şık ve kendi medeniyet perspektifimizle uyumlu 

bir yaklaşımla hareket ettik. Bilimsel ve pedagojik 

ilkeler ışığında çağın ruhunu yakalamaya ve eği-

tim iklimimizi bu ruha uygun olarak yapılandır-

maya gayret ettik. Halen de bu bakış açısıyla ve 

böyle bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürü-

yoruz. Tabii ille de öne çıkarmamızı istediğiniz 

bir çalışma varsa, ben buna öğretim programları-

nın yenilenmesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz 

çalışmayı örnek olarak gösterebilirim. Önceki 

öğretim programlarından farklı olarak “değerler” 

ve “değer eğitimi” odaklı olarak hazırlanan bu 

programların, diğer alanlarda gerçekleştirdiğimiz 

eş zamanlı çalışmalarla birlikte, eğitim sistemimi-

zin niteliğini çok daha yukarılara taşıyacağına ve 

ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasına büyük 

katkı sağlayacağına inanıyorum. 
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Hüseyin ETİL

Sol içerisinde var olduğunu bildiğimiz politik yerliciliğin (bu araçsalcı yerlilik 
biçimi sağ siyasetler için de geçerli) dışında ontolojik yerlilik (çok daha otantik, 
samimi, sahici bir tecrübe, kaçınamadığın bir dünyasallık) şeklinde adlandırılabilecek 
bir başka tonun, vurgunun ve motifin de olduğunu iddia etmek olasıdır. Bu 
tartışmayı Yılmaz Güney’in Arkadaş filmi üzerinden gerçekleştirmeyi umuyorum.

Yılmaz Güney’de
Yerlilik Problemi

Yerlilik Sorununa Dair Birkaç Not

T artışmaya birkaç notla başla-
mak istiyorum. Yerlilik soru-

nuna ilişkin iki önemli husu-
sun altını çizmek gerekiyor; 
tarihsel derinlik ve kavramsal 
lümpenleşme. Yerlilik meselesi 
Türkiye’nin belki de en temel 
tartışma gündemidir. Yerlilik tar-
tışmalarını temelden yapılandı-
ran tarihsel bir koşul söz konu-
su: Osmanlı’dan Cumhuriyet 
Türkiye’sine geçiş sürecinde 
beşeri, siyasi ve kültürel coğraf-
yaya ilişkin kolektif tasarımımızda derin bir boş-
luk ve kriz durumu oluştu. Bu kriz durumunu bize 
sezdirecek bir analojiyi Ortega Gasset’de buldum. 
Ortega Gasset’in bir tespiti var: “Kavşağa gelmiş 
bir toplum kim olduğuna karar vermek zorun-
dadır”. Türkiye adıyla andığımız bu yer pek çok 
yol ayrımını barındıran kavşak görünümündedir. 
Bireyler, entelektüeller, partiler ve devlet cihazı-
nın kendisi kavşak sendromu içinde düşünüyor, 
çalışıyor ve eyliyor. Bu kavşak hali en sistematik 
ve programatik ifadesini Ziya Gökalp de bulmak-
tadır: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak… 
Türk, Müslüman ve Batılı. Siyasal biçiminde 
MHP, AK Parti ve CHP. Taksim meydanı tartışma-
larını hatırlayalım; Kışla, cami ve Opera binası. 
Sinemadaki ayrışmalar örneğin; Milli Sinema, 
Ulusal Sinema, Yeni Sinema… “Yer”e, “buraya” 
ilişkin temsil mücadelesi olanca hızıyla top-

lumsal ve devlet sahasının tüm 
satıhlarında devam ediyor. Telif 
asrında yaşamadığımızın açık bir 
gerçeği... Yerlilik tartışmalarını 
yapılandıran böylesi bir tarih-
sel konfigürasyon var. Kavşağın 
ortasında bir ülke, üç yol, dur-
madan çatallanan yollar…

Problemin bu ontolojik ve 
varoluşsal önemine karşılık 
günümüzde yerlilik meselesi 
felsefi derinliğini kaybederek 
lümpenleşmiştir. Bu hep böyle 
değildi. “Yerlilik” 1960’lı yıllar-
da önemli entelektüel simalar-

la özdeşleşmişti; Kemal Tahir, Nurettin Topçu, 
Cemil Meriç gibi isimlerle birlikle anılan bir 
kavramdı. Bir düşünce üslubunu, entelektüel 
bir tavrı imliyordu. Seksenli yıllardan sonra bil-
hassa doksanlarla birlikte politik enstrümanta-
lizm yerlilik kavramında ciddi bir dönüşüme yol 
açtı. Milliyetçi-muhafazakâr bir popülizm yerli-
lik kavramının entelektüel derinliğini aşındırdı. 
Şimdilerde ise çok daha fazla, kavramların lüm-
penleştiği, fikirlerin kanaatlerin curcunası için-
de kaybolduğu bir tarihsel uğraktan geçiyoruz. 
Bu entelektüel sefalete, kültürel çoraklığa itiraz 
etmemiz gerekiyor. Bu mesele ciddi bir mesele 
ve alelade medyatik tartışmalardan çıkarmak, 
yerellik meselesini soylulaştırmak, itibarını geri 
kazandırmak gerek. 

“Sol yerli değildir” ithamının olduğu politik 
bir iklimde ise solun yerlilikle ilişkisini tartışmak 
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çok daha güç bir hal alıyor. Her farklı argüma-
nınızın otantisite jargonuna takılma olasılığı çok 
yüksek, hele ki böyle bir sağcı popülizm çağın-
da… Doksanlı yıllardan sonra giderek entelektüel 
alanda belirginlik kazanmış bu kanaat, tarihsel 
okumalarımızı ve bilinç tarzlarımızı belirlemek-
tedir. Yerlilik konusundaki ideolojik konumla-
nışlarımızı bir tarafa bırakarak devrimci, solcu 
bir isimdeki (“Yılmaz Güney”) yerlilik motiflerini 
soruşturacağım. Sol içerisinde var olduğunu bil-
diğimiz politik yerliciliğin (bu araçsalcı yerlilik 
biçimi sağ siyasetler için de geçerli) dışında 
ontolojik yerlilik (çok daha otantik, samimi, sahi-
ci bir tecrübe, kaçınama-
dığın bir dünyasallık) şek-
linde adlandırılabilecek bir 
başka tonun, vurgunun ve 
motifin de olduğunu iddia 
etmek olasıdır. Bu tartışma-
yı Yılmaz Güney’in Arkadaş 
filmi üzerinden gerçekleştir-
meyi umuyorum. 

Batılılaşma Süreci ve Tavırlar

Yılmaz Güney’in biyogra-
fisini biçimlendiren ve sine-
masındaki temel sorunsalla-
rı belirleyen ilki sosyo-tarih-
sel, ikincisi politik olmak 
üzere iki temel etmenden 
söz etmek gerekiyor; i) 
Batılılaşma/modernleşme 
süreci ve ii) 1960’lı yılların 
sol politik tahayyülü. 

Hayatımızın son iki yüz-
yılını değişime adamış bir topluluk olduğumuz 
herkesin malumudur. Yer’e dair kökensel imaj-
lar, yerlilikle bağlantılı ilk tartışmalar Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiye’sine 
geçiş sürecinde kendini gösteren kriz durumunda 
ortaya çıktı. Tanzimat’la başlayan dönüşüm süre-
cini anlatmak için kullanılan “Batılılaşma” tabiri 
de haddi zatında mekâna ilişkin krizin temel ifa-
desi olageldi. Sosyo-politik düzeni sarsan, yerle-
şik düzeni alt-üst eden bir süreçti bu. Bu problem 
siyasetin, sanatın, entelektüel dünyanın çözmesi 
gereken sorunsalları üretti. Doğuculuk-batıcılık, 
köylü-şehirli, gelişmiş-geri kalmış, ilerici-gerici 
gibi problem alanları bu süreçte ortaya çıktı.

Bu süreç bilindiği üzere Osmanlı sarayında, 
mülk sahipleri arasında bilhassa siyasi elitlerde 
başladı. Bütün o kurumsal ve zihniyet dönü-
şümlerinin neden olduğu kimlik krizleri, kültür 
karmaşası, aidiyet bunalımları zaman içerisinde 
elitlerden halka, İstanbul’dan Anadolu’ya doğru 
bir seyir izledi. Yerlilik başından itibaren kültürel 
yabancılaşmaya karşı durmanın bir ifadesi olarak 
gelişti. Kültürel yabancılaşmayı üst-sınıflar görü-
nür kıldığı için de kültürel farklılaşma ile sınıfsal 
ve toplumsal ayrışmalar çakıştı. Kültürel problem 
bir sınıf problemi olarak da ifadesini buldu. Bu 
süreç içinde yerlilik, batılı kültürel sembolle-
re, siyasi ve kültürel merkezlere, kozmopolitiz-

min ifadesi olan İstanbul’a, 
oradaki yaşam tarzına bir 
tepki olarak belirdi. Ahmet 
Mithat Efendi’nin Felatun 
Bey ile Rakım Efendi’sinde, 
Recaizade Ekrem’in Araba 
Sevdası eserinde tartıştığı 
alafranga züppe tiplemesi 
sınıfsal olarak dışlanmış ezi-
len kitlelerin içten içe kin 
duyduğu, açık bir şekilde 
öfkelendiği, yer yer de haset 
ettiği bir figür olmuştur. 

1940’ların ortaların-
dan itibaren yaşanan köy-
den kente göçlerle birlik-
te Tanzimat’ın sorunsal-
ları toplumda ete kemiğe 
büründü. Bu süreçte köylü-
lük, kentleşme, feodalizm, 
geleneksel ile modern ara-
sındaki ilişkiler en önemli 

kamusal gündemi oluşturuyordu. Kemalizm’in 
türlü romantizmle kırsalda tutmaya çalıştığı köy-
lüler, Demokrat Parti’yle başlayan hızlı kalkınma 
hamleleri ve sanayileşme politikalarıyla şehirlere 
doluşmaya başladılar. Köylülük sorunu, köyde-
kiler sorunu olarak değil, şehirdeki köylüler ya 
da köy asıllı kentliler olarak kendini sunmuştur. 
Köylülük adı altında tartışılan konu esasen şehir-
leşmedir, bilhassa da büyük şehirlerdir. Köylülük 
yalnızca politikanın konusu değildi; edebiyattan 
sanata her alanda kendini gösteren bir mese-
leydi. Üç tarz-ı siyasetin tek konusu köylülük 
olmuştu. Bu sosyo-kültürel değişim programı ve 
köylülüğün tasfiyesi süreçleri Yılmaz Güney’in 

Milliyetçi-muhafazakâr bir 
popülizm yerlilik kavramının 
entelektüel derinliğini aşın-
dırdı. Şimdilerde ise çok daha 
fazla, kavramların lümpen-
leştiği, fikirlerin kanaatlerin 
curcunası içinde kayboldu-
ğu bir tarihsel uğraktan geçi-
yoruz. Bu entelektüel sefale-
te, kültürel çoraklığa itiraz 
etmemiz gerekiyor. Bu mese-
le ciddi bir mesele ve alela-
de medyatik tartışmalardan 
çıkarmak, yerellik meselesini 
soylulaştırmak, itibarını geri 
kazandırmak gerek.
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sinemasında son derece etkili biçimde karşılığını 
bulmuştur. 

Bir diğer husus ise dönemin sol hareketi. 1980 
öncesi süreçte sol cereyanlar içinde etkili olmuş 
yerlilik teması, İttihat-Terakki’den Cumhuriyet 
Halk Fırkası’na uzanan bir çizgide, Osmanlı saray 
merkezine karşıt olarak Anadoluculuk, halkçılık, 
milliyetçilik biçiminde gelişti. Bu ilke ve tavır-
lar 1960’lı yıllarda dönemin dünya konjonktürü-
nün diline tercüme ediliyordu. İkinci dünya sava-
şı sonrası dünya, emperyalizme karşı verilen ulu-
sal kurtuluş mücadelelerine sahne oldu. 1960’lar, 
toprağa bağlı karasal imajların etkili olduğu bir 
dönemdi. Böyle bir atmosfer içinde, Kemalizm’in 
de önemli etkisiyle Anadolu, Halk, Ulus sol siya-
setlerin baskın motifleri olarak öne çıktı. Ancak 
sol bu kavramları sağdan farklı olarak sınıfsal-
laştırmıştı. Kültürel karşıtlığın sınıfsal içeriği-
ni çok daha vurgulamaya başladılar. Buna rağ-
men, emperyalizme karşıtlık içinde gelişen bir 
sol tahayyül oldukça yerli ve milli bir tandan-
sa sahipti. (Solun evrenselcileşmesi 1980 sonra-
sında sol liberalizm çerçevesinde gelişen eleşti-
riler eliyle gerçekleşti.) Osmanlı toplumsal yapı-
sına ilişkin tartışmaların, Asya Tipi Üretim Tarzı 
kavramının öne çıkışının bir anlamı olmalıdır. 
Türkiye’nin Düzeni ve Düzenin Yabancılaşması 
dönemin atmosferinde son derece etkili metin-
lerdir. Kemal Tahir, Hikmet Kıvılcımlı, Nâzım 
Hikmet, Doğan Avcıoğlu, İsmet Özel, Mehmet 
Ali Aybar, Sadun Aren, Fethi Naci vb. isimlerin 
hemen hepsinin ortak derdi; Türkiye’yi kurtar-
mak, Türkiye’yi tartışmak ve Türkçe yazmak idi. 
Ankara merkezli bir ufuk hepsini etkiliyordu. 
Doğan Avcıoğlu’nun şu sözü çok açıktır; bizim 
milliyetçilimiz sosyalistliğimizden önce gelir. Bu 
politik atmosferde Halkçılık ile Milliyetçilik nere-
deyse aynı anlama gelmek üzere kullanılıyordu. 
İstanbul-Anadolu, köylülük-kentlilik gibi karşıt-
lıklar solun siyasal jargonunu biçimlendiriyor, 
bu zıtlıklar Milli Demokratik Devrim tezlerin-
de terkibini buluyordu. Hikâye basitti; işbirlik-
çi İstanbul burjuvazisi ve onun egemenliği altın-
da ezilen, can çekişen Türkiye, Anadolu halkı; işçi 
ve köylüler…

Bilinç ile coğrafya arasında kuvvetli bir bağ 
vardır ki bu 1960’lar için çok daha geçerlidir. 
Bu nedenle dönemin sosyal, tarihsel, kültürel 
ve politik şartları altında sanatçılar eserlerini 
verdiler. Güney’in sineması da tam da böyle bir 

iklimde gelişti. Yılmaz Güney, göç gibi sosyolojik 
dönüşümlerin, sosyalizm gibi politik arayışla-
rın, emperyalizmle mücadele gibi makro-poli-
tik hesaplaşmaların, gelenekselden moderne gibi 
toplumsal çalkantıların ortasında kalmış bir kuşa-
ğa mensuptu. Onlar, çalkantı ve arayışların, kriz 
ve kritiklerin baskın olduğu bir çağa doğmuşlar-
dı. Batılılaşma döneminde gördüğümüz Elit’in 
dönüşümünden ziyade Halk’ın dönüşümü çok 
daha trajik ve dramatik olacaktı. Öyle de oldu. 

Konuşmamın başında Türkiye’nin tarihsel 
koşulundan, kavşak durumundan söz etmiştim. 
Büyük harfli Özne’deki mezkûr yarılma sosyolojik 
yarılma 1960’lı yıllarda çok daha çetrefilli bir hal 
almıştır. Vartolu Kürd bir anne ile Siverekli Zaza 
bir babanın oğlu olarak Çukurova’nın pamuk 
plantasyonlarında mevsimlik işçilik yapmaktan 
başka hiçbir seçeneği olmayan bir hayatın içine 
doğan Güney, bir dışlanmışlığı, ezilmeyi ve mah-
rumiyeti içeren hayatında yaşadıklarını ve göz-
lemlediklerini sinemasında anlatma çabası içinde 
olmuştur. Çektiği filmler bu nedenle yaşam biçi-
minden kişisel deneyimlerden beslenir. Sanatın, 
edebiyatın, sinemanın hayata dönük yüzü, tekilli-
ği yakalamaktaki avantajı bu olsa gerek. 

Yılmaz Güney ve Arkadaş

Arkadaş filmi Yılmaz Güney’in belki de en 
tartışmalı en politik filmlerinden biridir. Geniş 
piyasalara yaptığı ilk dönem popüler filmlerini 
geride bırakıp Umut’la bir dönüşüm yapmıştı. 
68’le birlikte gelen politik yoğunlaşmanın etki-
siyle ekonomiden politikaya, popüler filmlerden 
kısmi piyasalara yönelmişti. Yılmaz Güney’in At, 
Avrat, Silah’la başlayan sinema macerası Seyyid 
Han ile başka bir kıvama gelmiş, Arkadaş ile de 
başka bir forma, üsluba ve içeriğe bürünmüştür. 
Bu yazıda, genel olarak Yılmaz Güney ve sineması 
üzerine değil, yalnızca Arkadaş filmi ekseninde 
Yılmaz Güney ve yerlilik meselesine dair bir tar-
tışma yürütmek istiyorum. 

Arkadaş filmi Türkiye solunun 1971 kopu-
şuyla yöneldiği devrimci üslubunun ve tartış-
malarının izlerini taşır. Tam anlamıyla da sıcağı 
sıcağına bir filmdir. Bir yanda devrimci özne soru-
nu, diğer yanda ise Türkiye nesnelliği etrafında 
tartışılan meşhur Ne Yapmalı sorunu. Arkadaş o 
nedenle küçük burjuva devrimciliğinden proleter 
devrimciliğe, öğrenci radikalizminden ihtilalci 
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komünizme geçiş filmi, eş deyişle 71 kopuşu-
nun sinemasal ifadesi olarak okunabilir. Ancak 
ben Arkadaş’ın solcu eleştirmenlerin analizlerin-
de gördüğümüz türden okumalarda tüketilebilir 
olduğunu düşünmüyorum. İşte burada Yılmaz 
Güney’in sürekli yaşadığı bir gerilime geliyoruz; 
onun politik duyarlılığı ile toplumsal sanatçı 
duyarlılığı arasındaki gelgitleri. Edebiyatın, sine-
manın, şiirin duyarlılığında kendisini hissettiren 
Türkiye’nin özgül hikâyesi, devrimcilerin teorik 
şablonlarının, politik reçetelerinin, kitabi kavra-
yışlarının çok daha uzağına ve derinine inebili-
yordu. Onun trajik dünya görüşünün de izleri 
bu gerilimde yatmaktadır. Kitap ile Hayat, Teori 
ile Pratik arasındaki bu gerilim Yılmaz Güney’in 
biyografisinin orta yerinden geçiyordu. Marksist 
teorinin Yılmaz Güney’i ile toplumun yoğurduğu 
yaşantısal Yılmaz Güney’i arasında; teorik yöne-
lim ile duyusal yaşantı arasında; halk ile bürok-
ratik aydın kesimi arasında; devrimci iradecilik 
ile tarihsel determinizm arasında; üst-yapı dev-
rimciliği ile ekonomizm arasında… Bu anlamda 
Arkadaş, Güney’in yaşadığı açmazların, çelişki ve 
çatışmaların geçit töreni gibidir. 

Filmin konusu dönemin en önemli proble-
mi olan feodalizm, köylülük ve devrimciliktir. O 
dönemin en önemli sorununun köylülük oldu-
ğunu belirtmiştim. Tanzimat’la birlikte başla-
yan bütün tartışmaların 1960’lardan sonra aldı-
ğı biçim bu oldu. Köylüleri Neden Öldürmeliyiz 
ifadesinde dile gelen köylülük sorunu batılılaş-
ma, modernleşme, kapitalizm, sosyalizm, milli 
demokratik devrim tezlerinin, kalkınmacı ideolo-
jilerin temel ilgi odağıydı. O dönemde çok ciddi 
bir köylü edebiyatı oluşmuştu ve bu edebiyat 
ile sinema arasında önemli işbirlikleri meydana 
geldi; Metin Erksan’ın Susuz Yaz, Yılanların Öcü 
filmlerini bu işbirliğinin bir ifadesi olsa gerek. 

Arkadaş filminde bu temalar bir ahlak prob-
lemi çerçevesinde ele alınır; temeldeki sorun 
memleket elitlerinin ahlaki zaaflarıdır, zenginlerin 
yaşam tarzıdır. Bir üst-yapı problemi köylü ve 
kentli, zengin ve yoksul gibi çelişkiler etrafında 
tartışılmaktadır. Bu çelişki ve çatışmalar bütünü 
filmde diyalektik bir biçimde sunulur. Film iki 
anlamda dönüşüm öyküsüdür; üniversite yılla-
rında solculuk yapmış iki arkadaşın biyografik 
kırılmaları, ikinci bir dönüşümle, fakir-köylü bir 
aileden gelip zengin-kentli aileye dönüşümle bir-
likte verilir. Kendi geleneksel değerleri ve politik 

tavrından taviz vermeyen Azem ile sınıf atlayarak 
kendine özgü değerlere yabancılaşmış, başkalaş-
mış, yozlaşmış bir Cemil karakteri. Geldiği taba-
kanın değer yargılarına taban tabana zıt değerlere 
sahip zenginler dünyasında Cemil, her gecen 
gün biraz daha yozlaşmakta, batağa saplanmak-
ta, çamura batmaktadır. Cemil, günlerini kumar 
oynamakla, zengin dostlarıyla yemek yiyip içki-
ler içmekle, karşılaştığı yurdum insanıyla dalga 
geçmekle geçirmektedir. Cemil’in köyde kalmış 
kardeşi ise kendi çabasıyla zor şartlar altında su 
çıkarabilmiş, kurak köylerini bolluk ve refaha 
kavuşturabilmiştir. Çocukları da vardır. Cemil’in 
karısı ise gece hayatına, gezip tozmaya meraklı, 
eşini aldatan, para ve lüks düşkünü, aileye önem 
vermeyen bir tiptir. Çocuk sahibi olmayan kentli 
sarışın kadın ile doğurgan esmer köylü kadın kar-
şıtlığı filmde barizdir. 

Film, kent hayatının kategorik olarak dejenere 
olduğu varsayımı üzerine kurulu. Şehirliler, doğru 
dürüst çalışmayan, entelektüel olarak sığ, manalı 
manasız her şeye gülen, plaklardan batılı müzik-
ler dinleyen, köylülerin sefaletinden zevk alan 
(sefil köylülerin fotoğrafını çeken şehirli kadınlar) 
boş hayatlar yaşayan ve ahlaken gevşek kimseler. 
Buna karşılık halkın yaşamı, dejenere olmaktan 
uzak, saf ve temiz, ahlaklı, çalışkan, emek vererek 
kazanan, bağlama çalan türkü söyleyen kimseler. 
Köylücük, millicilik ve muhafazakâr bir ton film-
de göze çarpar; şehir batı pop müziği ile tasvir 
edilir, geleneksel cinsiyet rolleri yüceltilir.

Deniz kıyısı bu yozlaşmanın mekânsal ifade-
sidir… Her seçim sonrası tanıklık ettiğimiz tablo 
bir ölçüde… Deniz kıyılarıyla sembolleştirilen 
zenginleşmiş yaşam tarzının bir kritiği; Deniz’in 
serbestliği ile Kara’nın, köyün muhafazakâr 
damarı arasındaki karşıtlık; Bodrum’a karşı 
Çukurova’nın yoksul halkının hikâyesi. Deniz’de 
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başlayan Kara’da biten bir film o nedenle. Bu kar-
şıtlık, zenginlerin ahlaki düşüklüğü ile halk sınıf-
larının moral üstünlüğüne tekabül etmektedir. 
Zenginler, halkın geleneksel kurgusunda olduğu 
gibi oldukça moral terimlerle temsil edilirler. 

Avam ile Havas

Kitap ile hayat arasındaki fark burada kendini 
gösteriyor; teorinin “işçi sınıfı”, “burjuvazi” gibi 
sınıfsal karşıtlığının yerini “zengin”, “fakir” karşıt-
lığı alıyor. Şerif Mardin’in, Türkiye’deki sosyo-po-
litik, kültürel ve zihni kodları anlamak açısından 
bize hatırlattığı bir husus vardır: Osmanlı top-
lumsal yapısı ikili bir karşıtlıktan oluşmaktaydı; 
bir yanda askeri ve sivil ricalden oluşan seçkin bir 
tabaka olarak havas, diğer yanda yönetilenlerden 
oluşan avam tabakası. Avam ile havas arasındaki 
karşıtlık şerri, dini, edebi alanları kat eden bir kar-
şıtlıktır. Avam ile havas arasındaki ayrıma “iyiler” 
ile “kötüler” karşıtlığı tekabül eder. İlk dönem ak-
siyon filmlerinden en politik, bilinçli ve devrimci 
filmlerine kadar bu metafizik karşıtlığın çalıştığını 
düşünüyorum. Arkadaş filminde karşımıza çıkan 
kurucu motifte ifadesini, zengin ile yoksul, seç-
kinler ile halk arasındaki karşıtlıkta bulmaktadır. 
Antagonizma, iyiler ile kötüler, kentliler ile şehir-
liler, yoksul ile zenginler şeklinde sunulur; sınıfsal 
içeriği net değil muğlâktır. Dolayısıyla arkadaşı 
burjuvalaşmamış zenginleşmiş, moral açıdan ise 
fakirleşmiştir. Güney’in sinema dilinde, ne eşit-
sizlikler sınıfsaldır ne de politik düzen faşisttir. 
Azem, devrimci militan Semra gibi terminolojik 
ve kitabi konuşmaz; halk gibi konuşur; imge ve 
imajlarını avamın, iyinin bakış açısından kurar. 
Arkadaş o nedenle ne sınıf terimleriyle ne de 

Marksist ekonomi-politik terimleriyle anlaşılabi-
lecek bir filmdir. Sanırım bu hususlar ulusal si-
nemanın devrimci sinemayla olan akrabalığına da 
yeterince ışık tutmaktadır. 

Medenilik Değil Yozlaşmışlık

Azem ile Cemil arasındaki çelişkinin zirve 
yaptığı olay ise kadın-erkek ilişkilerde gerçek-
leşir. Cemil şöyle der; “Karısı güzel olan karımı 
öpebilir, ödeşmesi kolay olur çünkü… Baldızı 
güzel olanlar da baldızımı öpebilirler”. Buna 
karşın Azem çok sert yanıt verir: “Senin bu sözle-
rine arkadaşların medeni olmak sen ileri fikirlilik 
diyorsun. Bu düpedüz dejenere olmaktır. Sen 
evvelden yanındaki kıza beş yüz metre uzaktan 
bakılınca bozulurdun.” Başka kadınlarla girdiği 
ahlaksız ilişkiyi “açık fikirlilik” şeklinde okuyan 
Cemil’e karşı Azem’in verdiği cevap net ve keskin-
dir: Medenilik değil yozlaşmışlık. Filmde gelenek-
sel cinsiyet rolleri yüceltilir. 

Azem’in davranışı ilerici, solcu, devrimci 
aydın tavrının ötesinde olduğu son derece açık-
tır. George Politzer’i okuyan ve Cemil’in sınıf-
sal konumundan dolayı devrimcileşemeyeceğini 
ileri süren Semra’ya Cemil’in geçmişini, tarihini, 
nomos’u hatırlatır ve o nedenle Cemil beyefendi 
değil arkadaş’tır. Mahallenin, köyün, geleneksel 
kodların basıncı altında Cemil kendini sorgu-
layacak ve içinde bulunduğu yabancılaşmadan 
kurtulmanın imkânını aralayacaktır. Azem, kesti-
rip atmak yerine, sonuna kadar eski arkadaşında 
ısrar eder. Felsefe’nin Temel İlkeleri’nden ziyade 
geleneğin nomosu’na işaret etmektedir. (Nomos 
ile İlkeler arasında, Cemil ile Semra arasında 
yaşadığı gerilimler Güney’in bizzat kendi yaşadığı 
açmazlardır.) Şehir yozlamışlık, yabancılaşmışlık, 
çürümüşlük, bozulmuşluktur; Cemil’in o nedenle 
devrimci militandaki gibi mutlak bir doğruyu 
bulmasından söz edilmez, sadece kendine gelmesi 
istenir, köyüne kendi değer yargılarına… Azem, 
Cemil’i kurtuluş adına köyüne geri götürür. 
Yabancılaşmadan uzak bir yer olarak kurgulanan 
köy deneyimi Cemil’in başını döndürür, kaybol-
muşluğuyla, kimliksizliğiyle, içindeki çölle yüz-
leşmeye başlar. Ancak Cemil, şairin dediği gibi, ne 
eve ne kalbine ne şarkıya dönebilecektir. Sonunda 
bir şoka girerek intihar eder. Burada, zenginlik ile 
yoksulluk yarılmasının gerçekleştiği yeni durum-
da arkadaşlığın imkânı sorgulanır. Karlı bir gece 

Yılmaz Güney, göç gibi sosyolojik dönü-
şümlerin, sosyalizm gibi politik ara-
yışların, emperyalizmle mücade-
le gibi makro-politik hesaplaşmala-
rın, gelenekselden moderne gibi top-
lumsal çalkantıların ortasında kalmış 
bir kuşağa mensuptu. Onlar, çalkan-
tı ve arayışların, kriz ve kritiklerin 
baskın olduğu bir çağa doğmuşlardı.
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vakti bir dostu uyandırmanın imkânı kalmamıştır 
artık. Filmin sonunda bir dünya ayrışmasının 
yaşandığına şahitlik ederek yeni bir dostluk tekli-
fiyle karşılaşıyoruz; işçilerden, köylülerden, yok-
sullardan, garibanlardan oluşan yeni bir dostluk 
biçimi, halkın dostları… 

Film çok çarpıcı bir sonla biter; zengin sarışın 
bir kadından tokat yiyen esmer delikanlı; Azem 
şöyle söyler; bu tokadın bir gün mutlaka hesabı-
nı soracağız… Halk ile avam arasındaki karşıtlık, 
esmer erkek ile sarışın kadın arasındaki mücade-
leye dönüşür ve halka yönelik ekonomi-politik 
çağrı libidinal ekonomiyle kuvvetlendirir, kin 
şehvetle kamçılanır, tokat karşısındaki yumruk 
çok daha sıkılaşır. 

Arkadaş filminde modernleşme vardır ancak 
dejenerasyon yoktur. Batılılaşma programının 
ürettiği ahlaki zaaflara kuvvetli bir kritik söz 
konusudur. Feodalizmin çöküşüne yönelik tepe-
den inmeci bir tavır gözlenmez, daha çok kendi 
dinamiklerine güvenen, halkın kendi öznelliğinin 
altını çizmektedir. Feodalizmin eleştirisini aydın-
lanmacı, rasyonalist, ilerlemeci, evrenselci bir 
noktadan geliştirmez. Modernleşmenin batılılaş-
manın cinsel özgürlük temelinde konulmasına bir 
itirazı temsil eder… Üst-yapı devrimcisi ve kül-
türel radikalizm yanlısı olan, gerici-ilerici sınıfla-
masını kullanan, eskiyi bütünüyle negatif olarak 
kodlayan, Anadolu’yu cehennem gibi gören bir 
bakış açısından ise eser yoktur. Güney, köylülü-
ğün tasfiyesini bürokratik aydının bakış açısından 
yapmaz; bu yönüyle Arkadaş, Kemalist modern-
leşmenin eleştirisi olarak okunabilir. Hatta A’nın 
üzerinde şapka vardır… 

Delikanlının Devrimcileşmesi

Azem karakteri ya da Yılmaz Güney figürü 
bize neyi göstermektedir? Teorik başlangıçların 
evrenselliğini ifade eden her İdea, hayata temas 
ettiğinde ya da pratik güç oluşturmaya başladı-
ğında, insanlara gündelik hayatlarında kılavuzluk 
eden ahlaki ilkeler, değerler, davranış biçimle-
ri, dünya görüşleriyle biçimlenir. Bu nedenle, 
“Tek bir devrimci solcu davranış vardır” gibi 
evrensel soyut bir tarzdan söz edilemez. Soyutta 
kurulacak Marksist davranış yoktur. Kapitalizm 
öncesi toplumsal formasyonun geleneksel öğeleri 
devrimci bir sanatçının üretim sürecine eklem-
lenir. Batı’da kapitalizmin bağrından çıkan sos-

yalist siyasetlerin kapitalizmle eklemleneceği gibi 
Türkiye’deki hareketler ise pre-kapitalist öğelerle 
eklemlenecektir. Bu itibarla, örneğin, Türkiyeli bir 
devrimci batılı devrimciyi soğuk, bencil, hesapçı 
bulabileceği gibi batılı da Türkiyeli devrimciyi 
duygusal, geri kafalı, erkekliğiyle böbürlenen biri 
olarak görebilir. Geleneksel toplumsal yapının 
bir takım değerleri; sözgelimi erkeksiliği, yiğitlik, 
fedakârlık, cengâverlik etiği, şehitlik ethosu; ya da 
folklorik öğeleri, örneğin, bağlama, bıyık, tespih; 
bunun yanısıra kadın-erkek ilişkileri, tüm bun-
lar devrimci tavırlar olarak öne çıkabilmektedir. 
Azem tam anlamıyla böyle bir düğüm noktasında 
durur; namusu ve devrimciliği birlikte sahiplen-
meye çalışır. Delikanlının devrimcileşmesidir o. 
Anadolu’nun esmer, yoksul, kavruk bıçkın deli-
kanlısı, mahalli bir devrimci figür olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Arkadaş bu sebeple eklemleme 
filmidir. 

Sonuç Yerine: Adana Sosyalizmi

Yılmaz Güney’in ve dolayısıyla sinemasının 
asli niteliği, eskiyle yeninin, feodal ile burjuva-
nın, ideolojiyle düşüncenin, bilinçle bilinç-dışı-
nın, bilinçlenmeyle öncesinin ardışıklığını değil, 
absürtlük düzeyine varan biraradalıklarını sun-
masıdır. Klasik politik sinema çizgisinin geçiş’lere 
odaklanan tarzından ziyade trans halidir; devrim-
ci kopuş momentlerinden öte bütün çelişkilerin 
bir arada duruşudur. Ki bu durum hem toplum-
sal hem biyografik düzlemde geçerlidir. Çelişkili 
davranışlar, tutarsız bir biyografi, kırık bir habitus 
onun yaşamına ve sinemasına damgasını vurur; 
yoksulluk ile zenginlik; köy ile kent; aile ile okul; 
Anadolu ile İstanbul; oikos ile polis; züppe ile de-
likanlı; çirkin Kral ile yoldaşlık; gazino çapkınlığı/
lüks araba düşkünlüğü ile komünistlik; kabada-
yılık ile devrimcilik; dövmek ile dayak yemek; 
savaşçılık ile dervişlik; Maçoluk ile Maoculuk … 
Bu aynı zamanda ürettiği filmlerin türünde de 
izlenir. Aksiyon, melodram ve yeni gerçekçiliğin 
yanyanalığı; ekrana yansıtılan karmakarışık bir zi-
hin durumu, bir Türkiye alegorisi belki de… Telif 
asrında, tutarlılık çağında yaşamadığımızı en baş-
ta belirtmiştim… Tüm bunlar belki de bizi şura-
ya götürüyor: Onun sosyalizm anlayışı evrenselci 
olmaktan ziyade Kurtuluş Kayalı’nın Güney’i ta-
nımlamak için kullandığı ironik ifadesiyle Adana 
Sosyalizmi’nden başka bir şey değildir. 
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Metin ÖNAL MENGÜŞOĞLU

İ smini ilk defa hangi tarihte, ne-
rede gördüm, öğrendim şim-

di sıhhatli bir şekilde hatırla-
mam mümkün gözükmüyor. 
Lakin altmışlı yılların ortaların-
dan itibaren, yetmişlerin başın-
da da olabilir, o zamanki ifa-
desiyle söyleyelim “milliyet-
çi muhafazakâr” muhitlerin ya-
zılı basın türlerinden birisinde-
dir sanırım. Başlangıçta galiba şi-
irler yazıyordu. Kendimi sıkı ve 
övünmek gibi olsun iyi bir şiir 
okuyucusu olarak bildiğimden 
ötürü böyle söylüyorum. Onun, 
yol arkadaşım, yaşdaşım, dos-
tum, kardeşim, sevgili D. Meh-
met Doğan’ın Türkçe kültür ve 
edebiyat dünyamızda, bu saha-
nın efkârı umumiyesi tarafından 
bilinmesi ve tanınması, herhalde 
merhum üstat Nurettin Topçu 
hocanın kontrolünde ve önder-
liğinde yayımlanan Fikir ve Sa-
natta Hareket mecmuası ile ger-
çekleşmeye başlamıştır. 

Bizim yüz yüze tanışıklığımız 
acaba Ankara’da 
Kriter dergisi-
nin ilk yayın yıl-
larında mı oldu 
çok emin deği-
lim. Ancak şun-
dan eminim, ta-
nıştığımız tarih-
ten bu yana, ya-
rım yüzyıla ya-
kın zaman zar-

fında, kendi açımdan söylüyo-
rum, ona karşı ünsiyetimde da-
ima artış gözlemişimdir. Bunu 
bütün kanaatlerini paylaştığım 
için söylemiyorum elbette. Karşı-
lıklı ikimizin de iddiaları vardır. 
Ayrı düştüğümüz, farklı düşün-
düğümüz hususlar yok değil. Fa-
kat çok kısa sayılamayacak öm-
rüm içerisinde, bana manevi lez-
zet veren pek az insanda rastla-
dığım bir hasleti önemsiyorum. 
O da gönül rahatlığıyla tartışabi-
leceğiniz bir dostunuzun, karde-
şinizin bulunuyor olmasıdır. Biz 
böylesi bir tartışmayı kendisiyle 
hemen hiç gerçekleştiremedik. 
Ama biliyorum ki denesek, bazı 
hususlarda yüzde yüz farklı dü-
şündüğümüz ortaya çıksa, sözün 
sonunda birbirimizle kucaklaşa-
rak ortamdan ayrılırız. İşte ara-
dığım, özlediğim bu muhavere-
yi yaşayabileceğim sahici bir dü-
şünce, kültür ve sanat insanıdır 
arkadaşım D. Mehmet Doğan.

Mutedil Bir Düşünce İklimi

Hareket ekolü yahut Nuret-
tin Topçu hoca çevresinde iki 
kırk yedili daha vardı. Belki baş-
ka da vardır da benim bildiğim, 
tanıdığım iki düşünce ve edebi-
yat insanı, rahmetli Yaşar Nuri 
ve Rabbimden kendisine sağlık 
dilediğim sevgili Mustafa Kutlu. 
Bu üçlü arasından Mustafa Kut-

lu Türkçenin hikâyecisi oldu. 
Merhum Yaşar Nuri, ilahiyatçılı-
ğını medya ikliminde bence bi-
raz harcayarak rahmete uçtu. 
D. Mehmet Doğan ise kendisine 
farklı bir mücadele sahası seçe-
rek mutedil bir düşünce iklimi-
ni var kıldı.

Kendi ifadeleriyle değerlen-
dirmeye alacak olursak Nuret-
tin Topçu ekolü Anadolucu bir 
dünya görüşünü özgün bir dille 
sergilemiş ve bu sahada bir hay-
li mesafe de almıştır. Memleket 
kültürüne, Anadolu ruhuna sa-
hip çıkan bir hayli kültür, sanat 
ve düşünce insanı yetiştirmiştir. 
Kimileri bu temel fikriyata bağ-
lı kalmış, oradan bir adım ile-
ri gitmeyi edep dışı saydıkların-
dan, Topçu hocanın öğrencisi sı-
fatından ileriye gidememişlerdir. 
Esasen bütün ekollerde en fazla 
yaşanan da bu ve benzeri hadi-
selerdir. Ayrıca bunun öyle çok 
fazla kınanacak bir tarafı da yok-
tur. Çünkü bütün insanlar ne-
ticede mezhep ve meşreplerine 
yakın buldukları bir kültürel ik-
limde daha rahat nefes alırlar.

D. Mehmet Doğan, başlan-
gıçta aralarında bulunduğu eko-
lün hocası ve yakın arkadaşları-
na asla saygısını yitirmeksizin, 
çok daha ileri adımlar atarak, 
Türkçenin dil, kültür ve düşün-
ce hayatında önemli bir aktör sı-
fatıyla yer almıştır. 

Bizim Kırk Yedili 
D. Mehmet Doğan
Kimseyi zan altında bırakmak hoş olmaz belki ama gelmiş geçmiş 
kültür bakanları ile kısa bir mukayesede, D. Mehmet Doğan’ın 
kimliği ve şahsiyeti her seferinde daha ağır basacaktır. Memleketinin 
kültürüne gönülden bağlı, sevdalı ve emektar başka kaç kişi vardır?
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Neden kırk yedililer? Hatır-
lanırsa onlar neredeyse bütün 
dünyanın siyasi ve içtimai haya-
tında altmış sekiz nesli olarak bi-
linmektedirler. Kırk yedililer ilk 
gençliklerini idrak ettikleri tarih-
te, dünyanın düşünce, kültür ve 
sanat hayatında sol fikirler, sos-
yalist cereyanlar moda halinde 
yaygınlaşmaktaydı. Memleke-
timizde de öteki dünyayı kop-
yalayan kimi okuryazar kesi-
mi, kendilerini ‘altmış sekiz ku-
şağı’ şablonu içerisinde görme 
hülyasıyla fiyaka satmaktaydılar. 
Türkiye’deki mevcut Batıcı rejim 
ise başlangıçta onlara alabildi-
ğine müsamahakâr davranmak-
taydı. Nitekim resmi müfreda-
tı oluşturduğu bilinen Kemalist 
ideolojiye de yakın durarak, baş-
langıçta devlet desteği bile gör-
düler. Ne var ki devlet meğer on-
ları tadat ederek hizaya sokmak 
maksadıyla, 1961 Anayasasını 
oluşturup önce hürriyet sağla-
mış, ardından da kovuşturmaya 
başlamıştı. Onlar gibi düşünme-
yen biz aynı yaştakiler bakımın-
dan, memleketimizdeki düşün-
ce, inanç ve ifade hürriyeti, aynı 
miktarda sağlanmamaktaydı. 
Devlet, evlerinde masum biçim-
de oturup mesela Said Nursi’nin 
yahut bir başka Müslüman’ın ki-
tabını okumakta olan üç masum 
insanı yakaladığında, sorgusuz 
sualsiz en az altı ay hapis yatıra-
bilmekteydi. Gerçi devlet reflek-
si aynı tutumu sol-sosyalist in-
sanların kimisine de reva görmü-
yor değildi.

Hülasa biz kırk yedililerin 
devletleriyle daima başı dert-
te idi. Galiba o tarihlerde bütün 
dünyada böyle bir karmaşa ya-
şanmaktaydı. Yerli, inanç sahibi, 
okuryazar, dert ve endişesi olan 
insanın böyle bir vasatta kena-
ra köşeye çekilip saklanması, gö-
rünmez olması, bencil davran-
ması mümkün müydü? Osman-
lı yıkılmış, yıkıntıları arasından 

kurtarılan Anadolu coğrafyası 
üzerinde dış mihrakların oyun-
ları bitmemişti. Onlar memleke-
ti yöneten iradelerin zihnine (ba-
zen cebine, bazen koynuna) gi-
rerek kendi arzuları istikametin-
de yeni bir teşekkülün peşindey-
diler. Nitekim büyük oranda ba-
şarılı da oldular. Ve memlekette 
Batılıların, Batıcıların irade ve ar-
zuları, devrin idarecileri tarafın-
dan halkın seçimine müracaat 
etme ihtiyacı duymaksızın, tatbi-
kat sahasına sürülmeye başlandı. 

Adına devrim denilse de be-
nim darbe olarak isimlendirdi-
ğim harflerin, isimlerin, kılık kı-
yafetin, en önemlisi de memle-
keti idare edecek bütün saha-
lardaki hukuk sisteminin tama-
men (yarım yamalak tercümeler-
le) değiştirilmesi gerçekleştirildi. 
Memleketi dil, tarih, inanç, kül-
tür ve hatta folklorundan kopar-
tarak Batıya bağlama çabası ola-
rak görünen bu değişim karşı-
sında, harabelerden, savaşlardan 
çıkmış bir halkın direnme gücü 
yoktu. Olanların da sesi soluğu 
idamlar, faili meçhuller, sürgün-
lerle susturulmaya başlandı. En 
büyük mazlumlardan birisi olan 
Mehmed Akif merhum, ne yazık 
ki cumhuriyetin ilk Büyük Mil-
let Meclisi’nde bulunmuş ve is-
tiklalin muhteşem eseri İstiklal 
Marşı’nı yazmış olmasına rağ-
men, ömrünün son on senesini 
sürgünde geçirmiş ve memlekete 
ancak ölmek için dönebilmiştir. 

Bizim kırk yedililerin ise en 
cesur yüreklilerinden birisi ola-
rak D. Mehmet Doğan, Batılılaş-
ma İhaneti adını verdiği, önemi 
hiçbir zaman kaybolmayacak bu 
kıymetli eseriyle, kültür dünya-
mızda çok kısa sürede yaygın bir 
şöhretin sahibi olmuştur. Benim 
Gâvur Kayırıcılar adlı hikâye ki-
tabım, 1973 yılında yayınlan-
mıştı. Batılılaşma İhaneti’nin ilk 
yayın tarihi ise 1975’tir. Kalkış 
noktamızın benzer endişeler ta-
şıdığını düşünüyorum. Memle-
ketin mevcut idaresi bizi sevmi-
yordu, bu belliydi. Mektep ted-
risatı ile ailelerimizden aldığımız 
terbiye, bilgi ve inanış arasın-
da ciddi çatışmalar vardı. Açık-
çası mektepler bize benliğimi-
ze münasip düşmeyen bir elbi-
se giydirme sevdasındaydı. Biz-
se inançlarımız icabı buna diren-
mekteydik. 

Beri yandan artık siyase-
ten bize hâkim olduğu gözle-
nen Batı kültür ve düşünce-
si, “Din terakkiye manidir” di-
yerek, İslâm’ı kastediyor ve ha-
zır Batılılaşırken dinimizi değiş-
tirmemiz isteniyordu. Nitekim 
cumhuriyetin ilk senelerinde-
ki idarecilerden kimileri, mese-
la şimdiki CHP milletvekili Hüs-
nü Bozkurt’un dedesi Mahmut 
Bozkurt, bunu açıkça ve milletin 
meclisinde, Hıristiyanlığı benim-
semek istikametinde dile getir-
mişti. Bir kırk yedili olarak ben, 
İslâm’ın terakkiye mani olmadı-

Benim Gâvur Kayırıcılar adlı hikâye kitabım, 1973 
yılında yayınlanmıştı. Batılılaşma İhaneti’nin ilk yayın 
tarihi ise 1975’tir. Kalkış noktamızın benzer endişeler 
taşıdığını düşünüyorum. Memleketin mevcut idaresi 
bizi sevmiyordu, bu belliydi. Mektep tedrisatı ile aile-
lerimizden aldığımız terbiye, bilgi ve inanış arasında 
ciddi çatışmalar vardı. Açıkçası mektepler bize benliği-
mize münasip düşmeyen bir elbise giydirme sevdasın-
daydı. Bizse inançlarımız icabı buna direnmekteydik.
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  BİZİM KIRK YEDİLİ D. MEHMET DOĞAN 

ğını, mevcut zillet halinin geçmi-
şimizde, yedi yüz yıldan bu yana 
sürdürülen dindarlık telakkisin-
de, marazi bir durumun bulun-
duğunu söyleyen Mehmed Akif 
gibi düşünüyordum. İşte tam bu 
sebeple ilk eserimde halkın din-
darlık anlayışını ince alaylı bir 
dille tenkide tabi tutan hikâyeler 
yazıp yayınlamıştım. 

Batılaşma İhaneti adlı eseriy-
le D. Mehmet Doğan, doğrusu 
biraz daha şümullü düşünerek, 
bütüne bakıp bütüncül bir ten-
kit kaleme almıştı. Ben, netice-
de hikâyeler yazmıştım. Ne var 
ki Batılılaşma İhaneti, yalnızca 
bizim camiada değil daha yay-
gın bir kesimde karşılığını, mu-
hatabını bulan daha derin tahlil-
ler taşıyordu. Ve yazarın macera-
sı böyle başlamıştı. 

Bence memleketin en yerli, 
en memleket sever insanlarının 
başında gelir D. Mehmet Doğan. 
Şu sebeple ki halkının bütün de-
ğerlerine saygı duyar. Bir zaman-
lar Anatolia ismini taşıyan bu 
coğrafya ve kültür iklimini Ana-
dolu yapan ruha bütünüyle sa-
hip çıkar. Mesela Anadolu müs-
lüman ruh ve itikadının teme-
li daha ziyade Nizamiye Medre-
selerinde atılmıştır. Medreseler, 
İmam Gazali üzerinden, Maturi-
di akaidi iddiasına rağmen daha 
çok Eş’ari mantığı taşıyan bir iti-
kadı, Selçuklu ve Osmanlı’nın 
resmi inancı haline getirmiştir. 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin ya-
yımladığı hakemli derginin ilk 

dosyası boşuna 
İmam Gazali’ye 
ayrılmış değil-
dir. Böylesi bir 
tespit bence 
son derece şu-
urlu bir tercih-
ti. Ve tercihin 
ağırlıklı olarak 
arkadaşıma ait 
olduğunu dü-
şünüyorum.

Dahası Türkiye Yazarlar Bir-
liği kendi bünyesinde yani mer-
kezinde tam on dokuz yıl süren 
Mesnevi okumaları yapmıştır. Bu 
da son derece şuurlu bir tercihti 
kanaatimce. Çünkü Anadolu ru-
hiyatının temelinde Mevlana ve 
Yunus Emre maneviyatı yatmak-
tadır. 

Mehmed Akif ve Kültürel 
Hayatımız

Türkiye Yazarlar Birliği de-
mişken şunu kaydetmeden geç-
mek büyük kayıp olacaktır. Bu 
yazar müessesesini bizzat ku-
ran, sürdüren ve şeref başkan-
lığını yapan D. Mehmet Doğan, 
yetmişli yıllardan bu yana hiç-
bir şaibeye, kötü şöhrete düş-
meden gelmesini sağlamada 
büyük emek sahibidir. Benzer 
nice müesseseler kültür hayatı-
na havlu atarken Türkiye Yazar-
lar Birliği’nin itibarı bazen ismini 
bile katlayarak artmıştır.

Bir yanlış anlama ihtimali-
ne mani olmak bakımından he-
men ifade etmeliyim ki, yuka-
rıda isimlerini andığım Gaza-
li, Mevlana, Yunus Emre üçge-
nine sıkışıp kalmış birisi değil-
dir o. Mesela kendisiyle en faz-
la yakınlaştığımız Mehmed Akif 
ve onun mücadelesine, hepimiz-
den fazla sahip çıkan da yine 
odur. Hatta itiraf etmeliyim ki o, 
Mehmed Akif’i bu ölçüde hatır-
lıyor/ hatırlatıyor olmasaydı, ben 
onca sevgime rağmen, Akif’e ala-
kamı bu kadar çabuklaştıramaz-
dım. Bugün İstiklal Marşı’nın ka-
bul yıldönümüne devlet tarafın-
dan resmen sahip çıkılmışsa, ha-
disenin baş aktörü D. Mehmet 
Doğan’dır.

D. Mehmet Doğan benim 
nazarımda birkaç Yahya Ke-
mal eder. Biliyorum bu iddiama 
kendisi kızacaktır. Ancak mese-
la bizim cemiyetin geçmişini ta-
rif ederken “Pilav yedi ve Mesne-
vi okudu” demişti Yahya Kemal. 

Bunu küçümsemek maksadıy-
la mı yoksa gördüğü bir vakıayı 
dillendirmek adına mı söyledi, 
şimdilerde kestirmek kolay de-
ğildir. Ancak ifade müspet değil 
menfi bir rüzgâr estiriyor gibidir. 
Oysa D. Mehmet Doğan’ın Tür-
kiye Yazarlar Birliği’ndeki oku-
malarının temel maksadı, yine 
bence, Mesnevi üzerinden müs-
lümanlığı sahiplenmeydi. Onu, 
yine kendisinin kızacağını zan-
nediyorum ama bir de Ahmet 
Cevdet Paşa ile karşılaştırırım 
hep. Bunu zaman zaman ken-
di içimde yaparım ve arkadaşı-
mı daima bir adım önde yürür-
ken bulurum. 

Her iki düşünce insanımız da 
yerlidir, samimidir, iyi çalışma-
lar yapmışlardır; bildikleri, an-
ladıkları müslümanlıktan taviz 
vermemişlerdir. Dil yani Türk-
çe üzerinde durmuş, onu mü-
himsemişlerdir. Dil, tarih, din, 
mahalli kültür onların hassasi-
yet noktalarıdır. Ne var ki biri-
si Paşa’dır, statükoyla barışıktır 
yani. Gerçi buradaki “paşa”lık 
illa da askeri anlamda sayılma-
sa bile sonuçta “her Türk asker 
doğar” mottosundan hareket-
le düşünülürse, statükonun bir 
parçasıdır neticede. D. Mehmet 
Doğan’ın farkı, nazarımdaki ön-
cülüğü ve imtiyazı burada baş-
lıyor. O, Batı kopyacısı yerleşik 
düzenle hiçbir zaman yüzde yüz 
sulh içinde bulunmadı. Evet, 
ben de hatırlıyorum bir dönem 
RTÜK azalığı yaptığını. Ancak 
onun bence uğradığı bir kazay-
dı bu durum. Malum, insan başı-
na gelen kazayı şer zannetmeme-
li, ola ki onda da bir hayr vardır 
ama biz bilemeyiz. 

Statükoyla kavgasının en 
önemli delili uzun seneler bo-
yunca çalışarak ortaya koydu-
ğu Türkçe Lügat’tir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin resmi bir mü-
essesesi olan Türk Dil Kurumu 
kırklı yıllarda çıkarttığı Türkçe 
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Sözlük’te son derece taraflı, ide-
olojik davranarak maalesef ucu-
be bir metin yayınlamıştı. Güze-
lim ve zengin Türkçeyi kırk bin-
ler civarında kelimeye hapsede-
rek büyük bir cinayet işlemiş-
ti. Kemalizm maddesinin karşılı-
ğında ise “Kemalizm Türkün di-
nidir” diyecek kadar ileri gitmiş, 
neredeyse ilim, kültür ve düşün-
cenin şeref ve haysiyetiyle oy-
namıştı. Ayrıca arı dil iddiasıy-
la, Güzel Türkçenin tahrip yolu-
nu açmış, uydurulmuş değil uy-
durulamamış kelimeleri insanla-
ra dayatmaya çalışmıştı. Üstelik 
bizim mektepli tarihimizde piya-
sada bir baskısı bile yoktu. Yani 
devletin bir lügatini arasanız bu-
lamazdınız. Milletinin diline kar-
şı bu kadar lakayt, bigâne ve me-
suliyetsiz tutumun temelinde 
acaba İsmet Paşa’nın yanında-
ki bir dostuna fısıltıyla mırıldan-
dığı “yedi düvel düşmanımızdır, 
hatta millet bile düşmanımızdır” 
zannı galibi mi vardı?

D. Mehmet Doğan dil tahri-
batının önüne geçen ilk metnin 
yazarı olarak da hatırlanacaktır. 
Bu onun dayatmacı laik tedrisat 
ile kavgasının şaheseridir. Lüga-
tin maddelerine Türkçeden seç-
tiği misallere bakıldığında, onun 
sağduyusu, ileri görüşlülüğü he-
men göze çarpacaktır. Dil, ta-
rih, kültür, din ve folkloruna na-
sıl sahip çıktığı, maddelerin kul-
lanımı hakkındaki misaller üze-
rinden okunarak rahatlıkla öğre-
nilebilir. Sanatın bütün sahaları-
na duyduğu merakı, halk türkü-
leri hatırlandığında sevdaya dö-
nüşmüş halde karşımıza çıkar. 
Türküleri seven, halkını da se-
ver, başka bir izahı yoktur. 

Senelerce, haftalar boyu sür-
dürdüğü fakat asla maddi karşılı-
ğını alamadığı bir gazete yazısın-
dan mütevellit, dört yüze yakla-
şan subay tarafından mahkeme-
ye verilmişti. Bu da onun mem-
leketi kendine yabancılaştırma-

ya çalışan, azınlık sayıda olma-
larına rağmen hâkimiyeti ellerin-
de tutan, darbeci muhitlerle mü-
cadelesinin bir başka vesikasıdır. 
Hele o tarihlerde yirmi sekiz şu-
batların bin yıl süreceğini haykı-
ran üniformalı darbecilerle uğ-
raşmak kimin kârıydı?

Halka Karşı Demokrasi, Ke-
malizm, Darbeler Müdahaleler 
ve Siyasi Sistem, Dil Kültür Ya-
bancılaşma, Yüzyılın Soykırımı, 
Türkendülüsiye, Son Darbe Er-
genekon kitaplarından bazıları-
nın isimleridir. Kimlerle, niçin, 
hangi sebeplerle mücadele etti-
ğinin daha köklü ve önemli ve-
sikasıdır bu çalışmalar. Hele Os-
manlı sonrasında bütün eski Os-
manlı haritası üzerinde oynanan 
oyunlar, reva görülen muamele-
yi Endülüs’e benzeterek kaleme 
aldığı Türkendülüsiye, tarihe not 
düşen ciddi, mühim kıymet hü-
kümleri, temaslar sergilemekte-
dir. Malum, Endülüs’ün tahri-
batı, taş üzerinde taş bırakmaya-
cak ölçüde çetin gerçekleşmişti. 
Öyle ki Endülüs insanının ayak 
bastığı sıradan tarla toprağını 
bile harmanda savuran zalim en-
gizisyon zihniyeti, benzer tahri-
batı bu coğrafya üzerinde de ha-
yata geçirmeye çalışmıştır. 

Hususiyete girildiği zaman 
D. Mehmet Doğan için mute-
dil, orta yolcu, samimi, makul, 
hürmetli, edepli, haddini hudu-
dunu çok iyi bilen, muvazene-
li, bütün bunları taşıdığı halde 
bunun farkında olmayan birisi-
dir denilebilir. Nefsi için kimse-
yi inciteceğini sanmıyorum ama 
inançları uğruna bunu her za-
man yapar; daha ileri de gidebi-
lir. Mehmed Akif hakkında Mit-
hat Cemal diyordu ki “Mehmed 
Akif, Mehmed Akif olduğunu bi-
lemeyecek kadar mütevazı idi.” 
Bence D. Mehmet Doğan da tam 
böyle birisidir. Türkiye için çok 
ama çok şey yapmıştır. Gelin gö-
rün ki memlekette bakanlık se-

viyesine çıkmış, birçok da tah-
ribatı olmuş sıradan birisi ka-
dar bile resmi bir itibarla karşı-
lanmamıştır yapıp ettikleri. Se-
ciyesini, mizacını düşündüğü-
müzde de Mehmed Akif’in ka-
rakteriyle ortak taraflarını göre-
biliriz. Tebessüm eden, muamele 
ve münasebetinde nezaketli dav-
ranan Doğan, aynı zamanda kı-
zan adam da olabilmektedir. Kız-
gınlığının eski tabirle gayret-i di-
niyesi ve milliyesinden geldiğine 
ve de şiddetine bir seferinde şa-
hitlik etmiştim.

Kültürel Teşekküller ve Büyük 
Çabalar

O, bu ahvalin, ne üzerinde 
durur zannederim ne de endişe-
sini taşımaktadır. Yoluna devam 
etmektedir, edecektir. Evet, son 
dönemlerde devlet hatta bence 
devlet değil de mevcut hükümet 
tarafından mükâfata layık görül-
müş olması, küçük bir adım sa-
yılabilir. Ama mesela ben günün 
birinde hiçbir seçime tabi tut-
maksızın, dışarıdan bir teklifle, 
arkasındaki “Turizm” kelimesi-
ni atarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığı’na getirilmesini 
ancak bir ikinci adım kadar mü-
him ve kıymetli bulurum. 

Kimseyi zan altında bırak-
mak hoş olmaz belki ama gel-
miş geçmiş kültür bakanları ile 
kısa bir mukayesede, D. Meh-
met Doğan’ın kimliği ve şahsiye-
ti her seferinde daha ağır basa-
caktır. Memleketinin kültürüne 
gönülden bağlı, sevdalı ve emek-
tar başka kaç kişi vardır?

D. Mehmet Doğan birçok şair, 
hikâyeci ve romancıdan daha 
önemli ve değerli bir edebiyat 
adamıdır aynı zamanda. Dil yani 
hassaten Türkçe zaten asli meş-
guliyet ve hatta meslek sahasıdır. 
Yazı dilindeki zengin kullanımı, 
tamamen kendine mahsus üslu-
bu ile öne çıkar. İyi bir okuyucu 
Mustafa Kutlu hikâyesini nerede 



  YENİ-ŞERİATİCİ YAKLAŞIMA İHTİYACIMIZ VAR MI? 

74

 Umran • Aralık 2017

K Ü L T Ü R | S A N A T
K

Ü
L

T
Ü

R
 |

 S
A

N
A

T

görse tanır. Cahit Koytak şiiri de 
böyledir. İşte D. Mehmet Doğan 
metinleri de tıpkı öteki edebiyat 
metinleri gibi sağlam ve hususi 
bir üsluba sahiptir, iyi okuyucu-
lar tarafından çarçabuk anlaşılır.

Sadece yazılı metinler de-
ğil, onu muhtelif konuşmalar-
da dinlemiş olanlar bilecekler-
dir; hayran olunacak kadar te-
sirli, düzgün, anlaşılır bir Türk-
çe ile konuşur. Ele aldığı me-
seleyi bütün cepheleriyle ihti-
va eden konuşmalarında, te-
manın dışına çıkmadan, ken-
di üslubu ve anlayışından da ta-
viz vermeden, derli toplu tak-
dimlerine şahitlik etmişimdir. 

İlk gençlik yıllarındaki üç 
beş denemenin dışında şiiri sür-
dürmediği gibi hikâye ve roman 
da yazmadı. Ne var ki onu çok 
iyi bir edebiyat okuyucusu ola-
rak da tanırım. Yeni yazar, şair, 
hikâye ve romancıları izler, okur 
ve değerlendirmeler yapar. Kimi 
yazarlarda görülen bıkkınlı-
ğa, mevcut malzemeden yeme-
ye, mirasyediliğe pirim vermez. 
Müthiş çalışkan ve velut birisi-
dir. Ancak sıradan, harcı âlem 
söz söylemek, malayani ile oya-
lanmak, bir manası kalmamış, 
vakti saati dolmamış, sırf söyle-
mek, yazmak için yazma tarzı ve 
tavrı yoktur onda. Ferdin ve ce-
miyetin işine yarayacak, bir me-
seleye yüzünü dönmüş, sahici 
dava endişesi çeken metinlerin, 
denemelerin yazarıdır D. Meh-
met Doğan.

Yurt içi ve yurt dışında sayı-
sız seyahatleri olmuştur. Bir hay-
li arkadaşla beraber çıkılan bu 
seyahatlerin bir kısmında ben de 
bulunmuşumdur. Nasıl bir yol 
arkadaşıdır diye soranlara, bü-
tün açık yürekliliğimle derim ki, 
onunla bütün yollara gidilebi-
lir. Paylaşımcıdır, cömerttir. Hu-
zursuz kalp sahipleri gibi kimse-
yi yarı yolda bırakmaz. Türkiye 
Yazarlar Birliğine bir şekilde yolu 

düşmüş olan herkesin evet iddia 
ediyorum herkesin üzerinde şu 
ya da bu şekilde bir hakkı bulun-
maktadır. Çok ender rastlanan 
dostlardandır D. Mehmet Doğan. 

Bilmiyorum bana kızar mı 
dostum ama benim başka bir 
iddiam, kanaatim daha vardır. 
Doğrusu başlangıçta pek de ihti-
mal vermediğim, beklemediğim 
bir başarı hikâyesi daha vardır D. 
Mehmet Doğan’ın. Temas etmiş-
tim, devletin bile bir Türkçe lü-
gatinin bulunmadığı dönemde, 
Türkçenin lügatini hazırlamış-
tı. Onun yanında yine devletin, 
belki Kültür Bakanlığı’nın bece-
remediği, hatırına bile getirme-
diği bir faaliyeti, Türkiye Yazarlar 
Birliği yıllardan bu yana sürdür-
mektedir. Türkçenin konuşuldu-
ğu coğrafyalarda, iki senede bir 
tertip edilen, Türkçenin Ulus-
lararası Şiir Şöleni, başlı başı-
na muazzam bir hizmettir. Ve D. 
Mehmet Doğan hadisenin başro-
lündedir bütün zamanlarda.

1992 senesinde ilk defa 
Bursa’dan başlatılan şölen, yir-
mi seneden bu yana, küçük ak-
samalarla da olsa gerçekleştiril-
miştir. Bir defası hariç, bütünü-
ne katıldığım işbu faaliyet, uzun 
vadede, Türkçe konuşan bütün 
cemiyetler arasında, tarihte hiç 
görülmemiş bir şekilde münase-
bet, haberleşme, tanışma ve sev-
gi halesi oluşturacaktır, oluştur-
muştur. Dünya çapında ses ge-
tiren bu çabanın hemen hiçbir 
devlet desteği almadan sürdü-
rülmesindeki muvaffakiyeti, hiç 
kimse görmezden gelemez. Dev-
let kapısından bir iki defa temin 
edilen kısmi destekler olmasaydı 
bile -ki başlangıçta yoktu- Tür-
kiye Yazarlar Birliği’nin kurucu-
su ve şeref başkanı dostumuzun 
şahsi çabaları ve münasebetleriy-
le, bu işi sürdüreceğinden, hiç 
ama hiçbir şüphem yoktur. 

Cumhuriyet tarihi boyunca, 
devletin Türkçeye olan katkısı 

ile kıyaslandığında TYB’nin faa-
liyeti, daima ağır basacaktır. Hat-
ta bugün bile devlet imkânlarıyla 
yurt dışı faaliyetlerde bulunmak 
üzere kurulmuş bulunan Yunus 
Emre Enstitüleri, TİKA örgütü ve 
yeni dönemdeki Maarif Vakıfla-
rının, nerede neler yaptığına bir 
bakılsın. Fark görülecektir. Bir 
yanda devlet imkânları, öte yan-
da mütevazı, yoksul bir müesse-
se: Türkiye Yazarlar Birliği. 

TYB’nin tam otuz seneden bu 
yana yayımladığı Türkiye Kültür 
ve Sanat Yıllığı bile yine devle-
tin yapamadığı, tarihe not dü-
şürecek, birer kült vesika ola-
rak hatırlanacaktır. Onda da el-
bette TYB çalışanlarının ve yazar 
dostların destekleriyle, en ziya-
de D. Mehmet Doğan imzası bu-
lunmaktadır. Son otuz senedeki 
ortalama kültür atlasını merak 
edenlerin, rahatlıkla ulaşabilece-
ği bu müracaat kitabının kıyme-
ti, gelecek zamanlarda daha da 
artacak ve anlaşılacaktır.

D. Mehmet Doğan dostu-
mun, yol arkadaşımın eserleri, 
faaliyetleri ve hatta tertemiz aile 
hayatı hakkında daha çok şey 
söylenebilir. Başa dönersek, İs-
yan Ahlakı müellifi merhum Nu-
rettin Topçu’nun talebesi sayıla-
bilecek yazarımızın, kendisin-
den sonraki nesiller tarafından, 
gerçekten imrenilecek bir güzel 
ahlak adamı kimliği taşıdığı, asla 
unutmamalıdır. Ona Yüce Rabbi-
mizden, uzun ve hayırlı ömürler, 
yeni ve bereketli eserler ortaya 
koyacak açık ve berrak bir zihin 
ve kalp temenni ediyorum. Öte-
ki kırk yedililerin, şu ‘altmış se-
kiz kuşağı’ gençliğinin ektiği to-
humlar erkenden çürüdü. Çün-
kü yalnızca dünyayı hedeflemiş-
lerdi. Dünya geçici, insan faniy-
di. D. Mehmet Doğan’ın hede-
finde hem dünya hem ahret sa-
adeti vardı. Rabbim onu bu dile-
ğine eriştirsin; hele bir de orada 
da beraber olursak…
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Seyyid Muhammed Ali TAGHAVİ

A li Şeriati günümüz İran’ında 
muhtemelen en fazla yâd edi-

len düşünürlerden biridir. Onun 
fikirleri ve özellikle ölümünden 
bir yıl sonra 1979 yılında gerçek-
leşecek İslâmî Devrim’in mimarla-
rı olan kuşağın üzerindeki nüfu-
zu, sadece İran’da değil Arap ve 
Türk coğrafyasında olduğu kadar 
Batı’da da tartışılacaktı. Buna kar-
şın Şeriati’nin, devrimin ardın-
dan gelecek ve İslâmî rejimin iniş 
çıkışlarını görecek yeni nesil üze-
rindeki tesiri çok nadir günde-
me getirildi. Bu konu, Siavash 
Saffari’nin Beyond Shariati: 
Modernity, Cosmopolitanism, 
and Islam in Iranian Political 
Thought (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2017) adlı ese-
rinde irdeleniyor. Saffari genç ve 
eğitimli reform yanlılarını yürek-
lendirirken geleneksel yapının 
ve muhafazakâr İslâmî anlayı-
şın temsilcisi olan molla kesi-
mine karşı eleştirel yaklaşıyor. 
Nihayetinde kendisi İran’daki 
farklı siyasi görüşteki sosyal grup-
lar tarafından hem ciddi şekilde 
sevilip sayılan hem de yerilen bir 
düşünür. Saffari’nin bu eserinin 
en önemli yanıysa Ali Şeriati’den 
etkilenen ve ardından İslâmî 
Devrimi’nin geçirdiği aşamalara 
da şahit olan entelektüel figürle-
rin kitabın içeriğinde yer alması.

Kitap bir giriş, beş başlık ve 
bir sonsöz kısmını içeriyor. Giriş 

kısmında yazar, İran’ın güncel 
kültürel ve entelektüel gündemi-
ni oluşturan iki ana akım düşün-
cenin -kültürel özcülük ve evren-
sel hakimiyet anlayışının- dışın-
da alternatif bir üçüncü yol aradı-
ğını dile getiriyor. Aynı zamanda 
bu kısımda Ali Şeriati’nin kısa bir 
biyografisi ve devrim sürecindeki 
İran’daki etkisinden de bahsedili-
yor. Bu periyod, Şeriati’nin genç 
ve eğitimli aynı zamanda heye-
canlı öğrencilerle birlikte devrim-
ci düşüncelerini çeşitli platform-
lar vasıtasıyla sık sık paylaştığı 
dönem aralığıdır. Bunun yanısı-
ra bahsi geçen bölümde, İran hal-
kının, Şeriati’nin fikirlerini nasıl 
karşıladığını da yazar inceliyor, 
daha da fazlasına yönelerek dev-
rim sonrası süreçte Şeriati’nin 
hem İranlı hem de yabancı kesim 
tarafından nasıl yorumlandığını 
dikkate alıyor. Diğer bölümler-
de de benzer şekilde 1979 yılı 
öncesi ve sonrasında Şeriati’nin 
düşüncelerinin çift yönlü dev-
rimci karakterini ve bunun hal-
kın üzerindeki etkisi değerlendi-
riliyor. Yazar, Ali Şeriati’nin batı-
lılaşma düşüncesi ve İran toplu-
munun İslâmlaşması için öner-
diği yeni devrimci-siyasi öz fikri 
üzerine eleştiri getiren kesimle-
ri boşa çıkartmak için hayli çaba 
sarf etmiş gibi gözüküyor, bunun 
yanısıra bu fikri münakaşanın bir-
çok akademik sahada da gün-

deme geldiğini hatırlatmak iste-
riz. Ona göre “Humeyni ve Şeriati 
arasında var olan felsefi ve siyasi 
İslâm düşüncesinin radikal fark-
lılığı, nihayetinde yeni rejim tara-
fından Şeriati’nin aforoz edilmesi-
ni beraberinde getirecektir.”

İşin aslı şu ki yazar, Şeriati’nin 
mirasının devrimin ortaya çıkma-
sında ve gelişmesindeki çift taraf-
lı, çok boyutlu rolüne yeteri kadar 
eğilmiyor. Hâlihazırda tuhaf olan 
da bu nokta. Şeriati’nin İslâm, 
modernizm ve post-devrimcilik 
üzerine fikirleri, devrimi tetikle-
yen unsurlardan biri olduğu kadar 
devrimin bugün kritik edilmesin-
deki en önemli düşünce vasıtala-
rından biri olarak da görülüyor. 
Bu da bize, öncülleri pek hoşlan-
masa da, neden Şeriati’nin coşku-
lu devrimci fikirlerinin bugünler-
de tekrar hatırlanmasının altında 
yatan düşünceyi veriyor.

Kitabın “Devrimci İslâmî 
Söylem üzerine Post-devrimci 
Yaklaşımlar” adlı ilk bölümü, 
“1979 devriminin ideoloğu” ola-
rak Şeriati’nin 79 devrimi ve onu 
takip eden küresel değişimlerin 
ardından nasıl algılandığını işliyor. 
Bu bölümde Şeriati’nin düşünce-
leri kabaca “henüz nihayete erme-
miş kendine özgü bir moder-
nizm” olarak görülüyor.(38-40). 
“Kolonyal Modernizm Anlayışı 
Karşısında İslâmî Düşünce” adlı 
ikinci bölümde ise batı ile yüz-

İslâmî Düşüncenin Kamuyla İlişkisini Yeniden Gözden Geçirmek: 

Yeni-Şeriatici Yaklaşıma İhtiyacımız Var mı?

Ali Şeriati’nin İslâm, modernizm ve post-devrimcilik üzerine 
fikirleri, devrimi tetikleyen unsurlardan biri olduğu kadar devrimin 
bugün kritik edilmesindeki en önemli düşünce vasıtalarından biri 
olarak da görülüyor. Bu da bize, öncülleri pek hoşlanmasa 
da, neden Şeriati’nin coşkulu devrimci fikirlerinin bugünlerde 
tekrar hatırlanmasının altında yatan düşünceyi veriyor.
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olan güdümlü demokrasilerin tec-
rübesi, Şeriati’nin hayatının son 
döneminde entelektüel ilerlemeye 
dair düşüncelerini yeniden göz-
den geçirmesine sebep olmuştu” 
(87-88). Fakat Saffari, Şeriati’nin 
düşüncelerine yönelik bu kanıyı 
destekleyecek eserlerden bir atfın 
olmadığını da ekliyor.

“Aydınlanma Düşüncesi ve 
Dindarlık Eksenli Öznellik” baş-
lıklı dördüncü bölümde yazar, 
seküler kimliği Aydınlanmanın dar 
kalıplarından bağımsız yorum-
lamak için Jurgen Habermas ve 
Charles Taylor gibi batılı çağ-
daş yazarlara söz hakkı veriyor. 
Ardından, “öznelliğin teistik anla-
tısı” diye tanımladığı bir çerçeve-
ye İran’daki yeni-Şeriatici yazar-
lardan sadece Muhammed- Emin 
Ghaneirad’i referans gösteriyor.

“Oryantalizm, Oksidentalizm 
ve Medeniyetin Yapısı” adlı beşin-
ci bölümde Saffari, yeni-Şeriatici 
yazarlara atıf yaparak İran ente-
lektüelleri arasında var olan 
Batılılaşma temelli medenileş-
me eğilimini eleştiriyor. Ona 
göre Şeriati’den etkilenen yeni-
Şeriaticiler İslâm-modernite, 
gelenek-modernite ve doğu-batı 
gibi Avrupa merkezli modernite 
tasavvuruna meydan okuyorlar. 
Şeriati, modernitenin tarih anlatı-
sını Avrupa merkezli bakış açısın-
dan farklı olarak birbirinden fark-
lı birçok temele dayandırarak kül-
türler arası bir ilişkiye göre değer-
lendirme cesaretini gösteren öncü 
isimlerdendi. Bu bölümde de bazı 

leşen birçok Müslüman düşü-
nür ve grubun eleştirileri günde-
me getiriliyor. Saffari, bu eleşti-
rileri bir tür tepki olarak görüp 
üç kategoride değerlendiriyor: 
“Modernist İslâm”, “İslâmcılık” ve 
“Reformculuk” (52-65). Üçüncü 
türde zikredilen tepkisel söylemin 
“Modernist İslâm” anlayışının bir 
parçası olduğunu yazarın kendisi 
de teyit etmesinden dolayı sınıf-
landırmanın çok da makul oldu-
ğunu söyleyemeyiz. Diğer yandan 
“İslâmcılık” terimi “fundamenta-
lizm” olarak ifade edildiği için bir 
diğer tepkisel yaklaşım kategori-
si olarak “gelenekselcilik” de bu 
sınıflandırmaya eklenebilir. 

“Halk İnançları Üzerine Post-
kolonyal Yaklaşım” adlı üçüncü 
bölüm ise din-sekülerizm ikile-
mi reddedilerek başlıyor. Bu baş-
lık altında yeni-Şeriatici yaklaşı-
ma sahip yazarların düşünceleri 
tartışılıyor. Bu bölümde zikredilen 
entelektüeller, Şeriati’nin “daha 
insani bir formda ortaya konu-
lacak bir modernite anlayışı”yla 
uyumlu dini düşüncelerinin 
üzerine yoğunlaşıyorlar (s.97). 
Örneğin, yazar, yeni-Şeriatici 
düşünürlerden biri olan Taghi 
Rahmani’den şöyle bir alıntı yapı-
yor: “Devrim sonrası İran’ında 
Şeriati’nin düşünceleri daha “sivil” 
denilebilecek bir biçim içerisin-
de kendisine aktif bir taban oluş-
turmalı.” (s. 89). Saffari ise şunu 
ekliyor: “Şunu görüyoruz ki, 
Şeriati’nin her şeyi kolaylıkla tas-
nif eden ve sosyal-siyasi düşün-
cenin ilerlemesinde dini ve kül-
türel unsurların kapasitelerini 
tamamen kullanan düşünce yapı-
sı hem sıradan insanların inanç-
ları hem diğer modernist söylem-
lerle birçok yönden örtüşüyor-
du (s.81).” Yeni-Şeriaticilere göre 
dinin (yani İslâm’ın) en önem-
li işlevi, onun kamudaki aksiyo-
ner varlığıydı. İşte tam da bu yüz-
den onlara göre Şeriati’nin dini 
düşüncesi üç saç ayağına daya-

nıyordu: Tevhid, adalet ve özgür-
lük (s.96). Örneğin Sara Şeriati’ye 
göre “İslâm’ın kamusal hayatın 
her alanındaki var olan mevcu-
diyeti, dinin toplumsal varlığı ve 
sosyal işlevi için elzem”dir (s.99). 
Aynı şekilde Reza Alijani’ye göre 
“Günümüz İran’ında şahsi din-
darlık anlayışının sürdürülebilir 
olmadığı aşikardır.” 

Saffari’ye göre “Yeni-
Şeriaticilerin ortaya attığı siyasi-
leşmiş kamusal dindarlık anlayışı 
Abdulkerim Suruş gibi ‘minimum 
din’ söylemiyle İslâmî liberaliz-
mi savunan entelektüellere yöne-
lik bir karşı söylem” (s.98). Zira 
“Liberal Müslümanlar öncelikle 
şahsi hak ve özgürlükler ekse-
ninde İslâm’ı yorumlamaya odak-
lanmışken yeni-Şeriaticiler sosyo-
politik haklar ve toplumsal eko-
nominin dayanacağı adalet teme-
li üzerinden bir yorum ortaya 
koymaktalar”(s.100). Böylesi bir 
tartışmanın içerisindeki en büyük 
çıkmazlardan biri Ali Şeriati’nin 
kişisel bağlamı ile ilgili. Yirminci 
yüzyılın ortalarındaki Marksizm 
ve kolonyalizm karşıtı hare-
ketlerden etkilenmiş birisi ola-
rak Şeriati, batılı kapitalist libe-
ral demokrasi anlayışını üçüncü 
dünya ülkelerinin yakın tarihle-
rindeki tecrübelerine benzer şekil-
de tepkisel ve suçlayıcı bir dille 
yorumluyor. Yazar şu noktaya 
dikkat çekiyor, yeni-Şeriaticilere 
göre “Asya ve Afrika özelinde-
ki post-kolonyal bağlamda gör-
düğümüz tam bir hayal kırıklığı 

Yazar, Ali Şeriati’nin batılılaşma düşüncesi ve İran toplu-
munun İslâmlaşması için önerdiği yeni devrimci-siyasi öz 
fikri üzerine eleştiri getiren kesimleri boşa çıkartmak için 
hayli çaba sarf etmiş gibi gözüküyor, bunun yanısıra bu 
fikri münakaşanın birçok akademik sahada da gündeme 
geldiğini hatırlatmak isteriz. Ona göre “Humeyni ve Şeriati 
arasında varolan felsefi ve siyasi İslâm düşüncesinin radi-
kal farklılığı, nihayetinde yeni rejim tarafından Şeriati’nin 
aforoz edilmesini beraberinde getirecektir.
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ihmalleri fark etmek mümkün. 
Örneğin, yazara göre batıya yara-
nan İranlı entelektüelleri eleştiren 
Ali Şeriati, buna benzer kişilerin 
söylemlerini bir tür “yeni gelenek-
selcilik ve fundamentalizm” ola-
rak tanımlıyor (s.142). Fakat biz 
şunu biliyoruz ki, “fundamenta-
lizm” kavramının Farsçadaki kar-
şılığı sonradan tercih edilmiş, yani 
Şeriati bu kelimenin yerine farklı 
manaya tekabül edecek başka bir 
kelime kullanmış olmalı.

En son bölümde yazar, kita-
bın ana temasını tekrar günde-
me getirerek bir adım ileri gidiyor 
ve yeni-Şeriatici söyleme dayana-
rak 1979 İslâm devriminden otuz 
sekiz, Arap Baharı’ndan ise altı yıl 
sonra Şeriati’nin hem İran hem 
de İslâm coğrafyasındaki tesiri-
ni göz önüne seriyor. İslâm dün-
yasında yeni bir entelektüel hare-
ket olarak “post-İslâmcılık” diye 
tanımladığı bir kavramın müda-
filerini, İslâm’ı “kamusal alanda 
hem bir inanç hem de bir aksi-
yon olarak hayati” gören kesim 
diye niteliyor (172). Ona göre, 
Abdülkerim Suruş ve Nasr Hamid 
Ebu Zeyd gibi İslâm’ın daha libe-
ral yorumlayıcılarının aksine 
“Şeriati’nin örneğini takip ede-
rek… yeni-Şeriaticiler batı mamu-
lü liberal demokrasi anlayışına 
eleştirel yaklaşmaya devam edi-
yorlar” (173). Saffari’ye göre bu 
yeni-Şeriaticiler aynı zamanda 
İslâm’ın siyasi bileşenlerini de göz 
ardı etmiyorlar ve “inancın kamu-
sal alandaki tesirine ve toplum-
sal fonksiyonuna değer verdikleri 
kadar dinin bireyselleşmesine de 
karşı çıkıyorlar”

Bu kesim “İslâmî söylemin 
ilerleme düşüncesinin, hem kamu 
hem de özel hayatın her alanı-
na yayılması gerektiği” konusun-
da ısrarcı bir fikre sahip. Zira 
onlara göre “Dini bireyselleştir-
mek insanların günlük hayatla-
rında sahip oldukları kültürel ve 
dini dogmalara yönelik her türlü 

reform ve sorgulama imkanını 
baltalıyor. Ve bu yüzden de birey-
sel dindarlık, katı muhafazakârlık 
ve fundamentalizmi besliyor.” 
Yeni-Şeriaticiler siyaset ve politik 
aktivistliğe bulaşmaktan da çekin-
miyorlar, zira “kendilerinin temel 
aldıkları bu yeni ve yerli moder-
nite söylemi sadece dini düşün-
cenin modern ve daha demokra-
tik yorumlanmasına dayanmıyor 
aynı zamanda toplumsal katılım, 
kitlesel hareketlenme ve eylem 
temeline de yaslanıyor.” Daha 
da önemlisi İslâmî modernitenin 
bu varyasyonu, sosyal ve eko-
nomik adaleti baz alarak “maddi 
imkanlardan mahrum bırakılmış 
ve hakları gasp edilen fakat birçok 
Müslüman ülkedeki neoliberal 
yöneticilerin gözden kaçırdıkları 
kesimlerin ihtiyaçlarına da hitap 
ediyor”(s.175). Yazar, Şeriati’nin 
düşüncelerine atıf yaparak Rıza 
Alicani, Susan Şeriati ve Hasan 
Yusufi Eskevari gibi düşünürlerin 
kadın hakları ve cinsiyet eşitliği 
gibi söylemlerini de gündeme geti-
riyor (176-177). Bu ise Şeriati’nin 
pek yaygın olan “yerli bilgi ve 
epistemolojilere değer verme” 
fikrinin bir tevili olsa gerek.

Sonuç

Saffari’nin bu eseri günü-
müz İran’ı ve İslâm dünyasında-
ki gelişmeler göz önünde bulun-
durulunca Şeriati’nin düşüncele-
rinin bu coğrafyada yaygınlaşma-
sının haklı olarak ne kadar elzem 
olduğunu hatırlatmaya yöne-
lik. Fakat, bu bir proje olmak-
tan ziyade bir projenin başlan-
gıcı olarak görülmeli. Saffari’nin 
yeni-Şeriaticileri, “Modern İslâm 
Düşüncesi”nin müdavimleri şek-
lindeki tanımlamasının dışında 
haklarında daha fazla bir içeri-
ğe sahip değiliz. Onun, kendileri-
ni yeni-Şeriaticiler olarak niteledi-
ği kesim Şeriati’nin düşüncelerini 
İslâm dünyasının yirminci yüzyıl-
dan bu yana karşılaştığı sıkıntılara 

çözüm aramak için çok nadir kul-
landılar. Belki de bu yüzden ese-
rinde Saffari, yeni-Şeriaticilerden 
daha çok Şeriati’nin eserlerine atıf 
yapmakta. Güncel olarak da yeni-
Şeriatici diye itibar edilen belir-
li bir grup var diyemeyiz, fakat 
olabilir ve belki de olmalı da. 
Şeriati’nin düşüncelerini yeniden 
gündeme getirmek uzun çaba iste-
yen bir çalışma olmalı. 44 yaşın-
daki vefatına değin ürettiği her bir 
fikir aslında “henüz bitirilmemiş 
bir projenin parçası”. Zira, İslâmî 
düşünceyi, müslümanları çıkma-
za sürükleyen radikalizm, geliş-
memişlik, otoriterlik ve yaban-
cı merkezli düşünme eğilimden 
bağımsız yorumlama çabası kıy-
mete değer bir emek demektir.

Belki de Şeriati’nin düşünce-
lerini yeniden gündeme getirmek 
bu konuda bize yardımcı olabi-
lir, tıpkı bu söylemin siyaset dışı 
olmaması ya da İslâm’ı apolitik 
bir inanç olarak görmemesinin 
bile başlı başına bir çığır açması 
gibi. Zira bu, sosyal hayatın siyasi 
karşılığına bir cevap niteliğinde-
dir. Daha da önemlisi, Şeriati’nin 
sola olan meyilli İslâm’ın eşitlik-
çi ruhunun hatırlanması ve sos-
yal adalete yönelik her kesimin 
ihtiyacını hissettiği konulardaki 
söylemlerinin dile getirilmesin-
de önem arz edebilir. Şeriati ve 
Suriyeli Mustafa Sıbai ile 1960-70 
yıllarda doruklarda olan İslâmî 
sol düşüncesi radikalizme karşı 
ne kadar hassas olduğunu ortaya 
koymuştu. O zamandan bu yana 
İslâmî düşüncenin yorumlanma-
sının sürekliliğinde bir kopuk-
luk ortaya çıktı. Bununla beraber 
daha ılımlı yorumların şu günler-
de ortaya konulması radikal söy-
lemlere kaptırdığımız birçok ala-
nın teorik alt yapısını yeniden inşa 
etmemizde bize yardımcı olabilir.

https://www.themaydan.com/2017/09/
refashioning-engagement-İslâmîc-thought-
public-life-need-neo-shariati-account/ 

Türkçesi: Dücane DEMİRTAŞ
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  GECİKMİŞ BİR “TAHİRİ”: OĞUZ ATAY 

Ömer Faruk K

13 Aralık 2017, Oğuz Atay’ın 
kırkıncı ölüm yıldönümü. 

Kırk sene önce öldü Oğuz Atay; 
kitaplarının (Kitaplarının mı? 
İmajının mı?) bu kadar popüler-
leştiğini göremeden. Çok erken 
bir yaşta… Çiğ ve yoz dergile-
rin, “hazımsız ve obur okurlar” 
için, moda olduğu üzere, Oğuz 
Atay›ı “arabeskleştirerek” andık-
ları gibi bir yazı değil bu yazı. 
Yalnızca mutlu bir azınlığı ilgi-
lendiriyor.

Oğuz Atay’ın son üç-dört 
yılı. Kafasının içinde yavaşça kı-
mıldayan bir ur, masanın üze-
rinde notları, taslakları çıkar-
tılan bir roman. Gündeminde, 
İskender’in kılıcını bekleyen bir 
kördüğüm: Doğu-Batı çatışması 
ve kültür sorunu. Yine yalnızdır. 
Sevin de yoktur...

“Bir Halit var[dır] belirli ko-
nularda konuşulabilen, ona da 
bazı şeylerin öneminin anlatıl-
ması mümkün değil[dir]” (Gün-
lük, 224) Halit Refiğ: Ulusal Si-
nema arayışı içinde bir yönet-
men, “Osmanlı Sosyalist Şey-
hi” Kemal Tahir’in “dergahın-
dan” bir mürit(!) Yazarın, aşağı-
da bahsedeceğimiz merakı için 
ona ilham verenlerden...

Hilmi Yavuz’a göre Oğuz 
Atay o yıllarda “her iki dünyayı 
da [hem Doğu’yu, hem Batı’yı] 
bilen insanlarla yakınlaşmak is-

tiyordu.” Günlüğüne düştüğü 
bir notta dediği gibi, ona göre: 
“Biz Doğuya da Batıya da sahip 
çıkabiliriz oysa.” Yine Yavuz’a 
göre, Oğuz Atay, Doğu ile Batı, 
köy ile şehir, geleneksel ile mo-
dern olan arasında sıkışıp kal-
mışlık halini, “ne o ne öteki” 
olabilmişliği “ironileştirerek” 
aşma çabası içindedir. Pek yazıl-
madı ama Kemal Tahir, bu çaba-
da bir dayanak noktası.

İlk iki romanı, Tutunama-
yanlar ve Tehlikeli Oyunlar il-
gisizlikle karşılanmıştır. Yıllar 
önce terk ettiği sol çevre, koltu-
ğunun altında iki kalın roman-
la geri dönen arkadaşlarına karşı 
sessizdir. Oğuz Atay ise Türk ay-
dınına (Türk Sosyalistlerine mi 
demeliydim?) karşı tepkilidir: 
“Türk aydını ülkesine yabancı-
laşmıştır. İnsanımız bütün bo-
yutlarıyla kendisine sahip çıka-
cak aydınları bekliyor... Halkın 
evrensel ruhuna inanan, onu de-
rinliğine tanımaya çalışan ger-
çek bir aydın topluluğu bu kül-
tür gangsterlerinin yerini almaz-
sa toplumun, çağın çok geri-
sinde kalacaktır Türk edebiya-
tı. Birbirlerine ödül dağıtan oyu-
nun kurallarını bozmaya cesaret 
edemeyen bu kuru kalabalık as-
lında tek bir kütledir; ilericilik-
gericilik kavgası görünüşte bir 
çekişmedir.”

Oyunlarla Yaşayanlar’ı yaz-
maktadır. Coşkun, halkına ya-
bancı, öfkeli, kararsız ve “Ba-
tılılaşmış gibi yapan” bir yarım 
Türk aydını. Dilinde hep aynı 
tanıdık serzeniş: “Ey zavallı mil-
letim dinle! Şu anda, hepimiz 
burada seni kurtarmak için top-
lanmış bulunuyoruz. Çünkü ey 
milletim, senin hakkında, az ge-
lişmiştir, geri kalmıştır gibi söy-
lentiler dolaşıyor. Ey sevgili mil-
letim! Neden böyle yapıyorsun? 
Niçin bizden geri kalıyorsun? 
Bizler bu kadar çok gelişirken 
geri kaldığın için hiç utanmıyor 
musun? Hiç düşünmüyor mu-
sun ki, sen neden geri kalıyor-
sun diye durmadan düşünmek 
yüzünden, biz de istediğimiz 
kadar ilerleyemiyoruz. Bu mil-
letin hali ne olacak diye hayatı 
kendimize zehir ediyoruz...”

Tutunamayanlar’da ve Teh-
likeli Oyunlar’da yapılan ay-
dın eleştirisi dozunu arttırmak-
tadır. Toplumculuğa (ama nasıl 
bir toplumculuk?) yönelmek-
tedir artık. Türk insanının ta 
Tanzimat’tan bu yana süregelen 
kimlik bunalımıyla, Doğu-Batı 
çatışmasıyla ilgilenmektedir. 
“Drama düşmüş bireyi” değil, 
“drama düşmüş toplumu” an-
latmaya hazırlanmaktadır. İşte 
o yıllarda, günlüğünde sevgiyle 
andığı Kemal Tahir’i daha fazla 
önemser görünür. Yazarın ölü-
münün ikinci yılındaki törenin 
organizasyonunu Halit Refiğ ile 
beraber üstlenmiştir. Anma gü-
nünde o da konuşacaktır: “Ke-
mal Tahir’in hep olumlu yanla-
rı üzerinde duracağım. Bana da 
zaman zaman ters gelmemiş mi-
dir davranışları, düşünceleri? 
Elbette gelmiştir. Her an onun 
yanında olup, gelişimini izleye-
medim ki.”

Evet, Oğuz Atay hiçbir za-
man “Tahiriler” diye sarakaya 
alınan çevrenin arasında olma-
mıştır. O kadar yakınlaşmamış-

GECİKMİŞ BİR “TAHİRİ”:
OĞUZ ATAY
Drama düşmüş bireyi” değil, “drama düşmüş toplumu” anlatmaya 
hazırlanmaktadır. İşte o yıllarda, günlüğünde sevgiyle andığı Kemal Tahir’i 
daha fazla önemser görünür. Yazarın ölümünün ikinci yılındaki törenin 
organizasyonunu Halit Refiğ ile beraber üstlenmiştir. Anma gününde o da 
konuşacaktır: “Kemal Tahir’in hep olumlu yanları üzerinde duracağım. 
Bana da zaman zaman ters gelmemiş midir davranışları, düşünceleri? 
Elbette gelmiştir. Her an onun yanında olup, gelişimini izleyemedim ki.”
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tır Kemal Tahir’e. Yıllar önce bir 
sofra tartışmasıyla, henüz baş-
layan yakınlık kopuverir. Fakat 
(Kemal Tahir’in) ölümünün ar-
dından Oğuz Atay’ın, onun hak-
kındaki yargısı yumuşar, olgun-
laşır. Öncelikle, günlüğünde 
yazdığına göre, Kemal Tahir ken-
disiyle hesaplaşan birisidir. Ken-
di kültürümüzün kaynakları-
na eğilmeyi bilmiştir. Oğuz Atay, 
Kemal Tahir’de Batı’ya anlaşıl-
maz geleceğini hissettiği insanı-
mızın davranış ve duygularının 
temel nedenlerini görmüştür.

Kırk yaşına kadar hep Batı 
klasikleri okumuş şifa bulmaz 
bibliyoman, okuma yelpazesi-
ni “tarihe ve sosyolojiye” yönel-
tir. Mütemadiyen Batı emper-
yalizmini, güçlü Batı kültürü-
nü eleştiren kitaplardır bunlar: 
Toynbee, Spengler, Oscar Lewis, 
Frantz Fanon... Oğuz Atay’ın 
kurmaca metinlerindeki ipuçla-
rından yola çıkarak yazarın kap-
samlı bir biyografisini yazan Yıl-
dız Ecevit, Ben Buradayım’da, 
Oğuz Atay’daki bu değişime dik-
kat çeker: “Atay’ın son dönemine 
rastlayan, içlerinde günlüğünün 
de olduğu metinler incelendiğin-
de, Doğu-Batı kültürel bileşenle-
ri çerçevesinde oluşturmaya ça-
lıştığı bilincin kararlı bir biçim-
de yeni bir yatak doğrultusun-
da aktığını görürüz.” Toplumcu 
bir kanaldan, tarihle ve gelenek-
le döllenecek bir yatağa doğru 
akan bir tecessüs.

“Kıbrıs Çıkartması” sonra-
sıdır üstelik. Atay, bir gazeteye 
verdiği söyleşide, olayı Türk in-
sanının kendi bilincini bulma-
sı, kendi özüne eğilmesi bakı-
mından önemli bulmaktadır. Ve 
ekler: “Bütün alanlarda olduğu 
gibi, edebiyat ve sanat alanında 
da böyle kendimize özgü bir kişi-
liği bulmamızı diliyorum.”

Oğuz Atay ülkesine ve insa-
nına “Türk aydınından” başka 
türlü bakmaktadır artık: “Biz ço-

cuk kalmış bir milletiz... Bir tra-
jedinin içinde olduğumuzun far-
kında bile değiliz... Biz geri kal-
mış bir ülke değiliz, fakir düş-
müş bir soyluya benzetilebiliriz 
ancak... İnsanımıza, geri kalmış 
ya da az gelişmiş değil; fakir düş-
müş, yani gücünü kaybetmiş bir 
varlık olarak bakmak düşünüle-
bilir. Yani, ilkel bir topluluk de-
ğil, servetini kaybetmiş soylu bir 
topluluk denebilir.” Eski yazı öğ-
renmek istemekte, Türk insanı-
nın kimliğini Osmanlı geçmişi-
mizde aramaktadır. Tıpkı Kemal 
Tahir gibi.

Fakat, yukarıda andığımız 
anmada yaptığı konuşmada şöy-
le demektedir: “Eski günlerin öz-
lemini yaşayan Doğucular, Ke-
mal Tahir’de boş yere kendi ha-
yallerinin yansımalarını gör-
mektedirler.” Böylece hem Ke-
mal Tahir’in hem kendisinin, ge-
lenekle bağ kurma, onu “yeni-
den temellendirip üretme” ni-
yetini aklamakta, temize çıkart-
maktadır! “Biz geçmişi özlemi-
yoruz” der gibi. Öte yandan, Ke-
mal Tahir’i “Osmanlıcı, gerici, fa-
şist” diye suçlayan Batıcı-Solcu 
çevrelere de çatmadan geçemez: 
“Kemal Tahir ayrıca kendi kültü-
rüne sahip çıkmak istediği için, 
elli altmış yıllık değil bütün kül-
türün mirasçısı olduğu için, Os-
manlı hayranı olarak nitelendi-
riliyor. Ne olacak yani? Roman 
gibi derin imkânları olan bir sa-

nat, elli yılın duvarları arasında 
[mı?] kalacak. Merak edilmesin, 
Kemal Tahir roman geleneğini 
herkesten iyi biliyordu ve Kemal 
Tahir gibi, Osmanlı diye tanım-
lanmaktan korkmadan (aslın-
da hiç aldırmadan) Türk kültü-
rü üzerine gerçek bir yaklaşımla 
eğilmesini bilenler [ve artık ken-
disi de] zengin kaynaklar bula-
caklardır.” “Biz modernleşme-
ye karşı da değiliz” der gibi. Ona 
göre, “düşünceler ve duyarlılık-
lar kuşaktan kuşağa geçirilir.” Bu 
birikim “kolektif bir bilinçaltı” 
oluşturur. Oğuz Atay, bu kolektif 
bilincin incelenmesine, gelene-
ğin dönüştürülerek modernleşti-
rilmesine talip, (bir doz abarta-
lım) gecikmiş bir “Tahiri.”

Yazmak istediği son yapı-
tının adı bizi düşündürmeli: 
“Türkiye’nin Ruhu!” Kitap üç 
bölümden (her biri ayrı birer ki-
tap olmak üzere) oluşacaktı. Bu 
bölümlere vermeyi düşündü-
ğü adlar: Devlet, Toplum ve İn-
san… Ölümüne yakın özellik-
le Türk aydını, bizim insanımız, 
Doğu-Batı, Osmanlı, Halid Ziya, 
Kemal Tahir üzerine günlüğü-
ne yazdıkları dikkatle okunmalı. 
İşte o zaman popüler kültürün 
sisi arkasında görünmez olan 
“yerli ve gerçek Oğuz Atay” 
fark edilecektir. Arabesk dergile-
rin, müstağriplerin, kültür maf-
yasının, yarım aydınların hoşlan-
madıkları bir Oğuz Atay.

Oğuz Atay ise Türk aydınına (Türk Sosyalistlerine mi 
demeliydim?) karşı tepkilidir: “Türk aydını ülkesine 
yabancılaşmıştır. İnsanımız bütün boyutlarıyla kendi-
sine sahip çıkacak aydınları bekliyor... Halkın evrensel 
ruhuna inanan, onu derinliğine tanımaya çalışan ger-
çek bir aydın topluluğu bu kültür gangsterlerinin yerini 
almazsa toplumun, çağın çok gerisinde kalacaktır Türk 
edebiyatı. Birbirlerine ödül dağıtan oyunun kuralları-
nı bozmaya cesaret edemeyen bu kuru kalabalık aslında 
tek bir kütledir; ilericilik-gericilik kavgası görünüşte bir 
çekişmedir.
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İmam Mâtürîdî 
ve Mezhep 
Eleştirileri

Sıddık Korkmaz

İslâm düşünce tarihinde 
etkisi büyük olan İmam 
Mâturîdî ve Mâturîdîlik 
hakkındaki bilgilerimiz, ya-
kın zamana kadar oldukça 
sınırlı idi. Ehl-i Sünnet inan-
cını sistemleştiren ve geliş-
tirdiği yapı içinde akıl ve in-
sanın özgürlüğüne değer 
veren bu itikadî mezhe-
bin ve kurucusunun yete-
rince tanınmaması ciddi bir 
eksikliktir. Bu eser, bu ger-
çekten hareketle, son za-
manlarda kısmî de olsa ar-
tan ilmî araştırmalara kat-
kı sağlamak ve önemine 
binaen konuyu yeniden 
gündeme getirmek ama-
cıyla, konuyla ilgilenenle-
rin istifadesine sunulmuş-
tur. Eser, İmam’ın hayatı ve 
görüşlerini genel okur için 
özet mahiyette anlatırken, 
kendisinin özellikle farklı 
mezheplerin görüş ve dü-
şünceleri ile ilgili eleştiri-
lerini daha etraflıca ele al-
maktadır.

Müstağrip Aydınlar Yüzyılı; Gölgeli Kelimeler, Ödünç Alınmış Hayaller
Âkif Emre

Siyasal müdahaleler, değer yargılarının altüst oluşu, zihin dünyamızın temel kriterlerinden kopuşu, hakika-
tin hissiyata indirgenmesi... Tüm bunlar zihin dünyamızı örgüleyen gelenekten kopuşun kaçınılmaz sonuçla-
rı. Gelenek donmuş ve eskimiş olanın özlemine indirgenmişse hangi tasavvurlarımızın yerli yerine oturmasına 
katkı sunabilir? Türkiye’de modern düşünce akımlarının kendi dillerini kuramamaları gibi bir sorundan bahse-
dilebilirse bu durumdan en fazla muzdarip olanlar İslâmî düşünce geleneğine bağlananlardır. İslâmcılık adı al-
tında genellemeye tabi tutulan Müslümanca düşünme, yaşama, dünya görüşüne aidiyet duyanların iki türlü 
muzdarip oldukları söylenebilir. Biri kendilerini ifade etmede karşılaştıkları maddi, yasal zorluklar. İkincisi ken-
dilerini anlatmada kullanmak zorunda kaldıkları dolaylı ifade biçiminin ortaya çıkardığı zafiyeti, karşı tarafla-
rın sonuna kadar istismar etmesi... Müstağrip Aydınlar Yüzyılı; Merhum Âkif Emre’nin vefatından önce yayına 
hazırladığı fikrî yazılarından oluşan bir kitap. 

Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum
Leo Löwenthal  Çev: Beybin Kejanlıoğlu

Frankfurt Okulu’nun önde gelen düşünürlerinden Leo Löwenthal, sosyolojik 
bir çerçevede Batı’da edebi sanatların ve kitle iletişim araçlarının gelişimi-
ni inceliyor. Descartes ve Pascal’ın zamanından yirminci yüzyıla gelene ka-
dar halkın ve entelektüel kesimin edebi eserlere yaklaşımının nasıl değişti-
ğini örneklerle açıklayarak bu değişimin toplumsal içerimlerine işaret edi-
yor. Kitle iletişim araçları insanları pasifliğe mi itiyor? Geçmişten günümüze 
“yüksek” ve “sıradan” sanat/edebiyat tanımları nasıl değişti? Yazarların ar-
tık varlıklı “hamiler” yerine halka, kitapçılara ve yayınevlerine bağımlı olma-
sının edebi eserler üzerinde ne gibi bir etkisi oldu? “Popüler yazar” tabiri ne 
zaman alçaltıcı bir anlamda kullanılmaya başladı? “Çoksatan” kitapların nitelik-
leri bize kitlelerin edebi beğenisi hakkında ne söylüyor? Kitlelerin edebi beğenisi bize zamanın ruhu 
hakkında ne söylüyor? Popüler kültür toplumun estetik ve ahlaki standartlarını düşürüyor mu? Bu ve 
benzeri soruları yanıtlarken kâh sosyolog, kâh eleştirmen, kâh tarihçi kimliğini öne çıkaran (ve sık sık 
hepsinden birden faydalanan) Löwenthal’in eseri, her üç alan için de değerli bir kaynak.

Coğrafyadan Vatana   R. Oğuz Arık

R. Oğuz Arık, yazarlıkla yapamadığını, Meclis’te gerçekleştirme umuduyla 
siyasete atılır. Balkan Harbi’ni, Birinci Dünya Savaşı’nı, Osmanlı Devleti’nin 
çöküşünü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, tek parti ve çok parti-
li dönemi gören elli beş yıllık bir ömür... Paris’e gitmeden önce Türk Oca-
ğı ve “Turancılık”a gönül veren R. Oğuz Arık, Paris’te Anadolu-nun ren-
gi, sembolü olarak tahsile gelen gençlere; “Uyan be Anadolu çocuğu, sen 
kendini kurtaramazsan seni kim kurtaracak” diye sahip çıkar ve Anadolu-
cu milliyetçiliğin bayraktarlığını yapar. R. Oğuz Arık’a göre milliyetçilik iki 
merhaleden (Osmanlıcılık ve Turancılık) geçerek yeni döneme girer. “Ana-
doluculuk” diye isimlendirilen bu görüşte, vatan ve demokrasi önem-
li yer tutar ve milliyetçilik anlayışında statik ve dinamik unsurları taşır. 
Yirmi beş yıl içindeki bütün fikrî yazıları bir kitapta toplanmıştır.

Yeni Bir Gündem İnşa Etmek
Krista Sykes

Eleştirel mimarlık kuramı, 1990’ların ortalarından itibaren önemli ölçüde dö-
nüşmüştür. Bu dönemde öne çıkan pratik-yanlısı hareket, mimarlık kuramı-
nı ütopik ideallerden ve hantal kültürel eleştirilerden uzaklaştırıp mimarlığın 
ve pratiğin gerçeklerine yöneltmiştir.
Yeni Bir Gündem İnşa Etmek, bu süreçte mimarların ve mimarlık kuramcıları-
nın benimsediği çok sayıdaki yöntem ve yaklaşıma genel bir bakış sunuyor. 
Sayısal teknolojilerin mimari tasarım, üretim, maddesellik ve temsil süreç-
lerine etkisi; küreselleşme ve bilgi ağlarının içerimleri; sürdürülebilir ve yeşil 
mimarinin giderek artan önemi; yıldız mimar (starchitect) ve ikonik mimarlık 
olguları; mimarlık kuramının geleceği ve daha birçok konu, alanın seçkin isim-
lerinin ikonik makaleleriyle okuyucuya aktarılıyor. Her makaleye, onun tarihsel bağlamına ve önemi-
ne işaret eden –editör Krista Sykes’in kaleminden bir de Sunuş yazısı eşlik ediyor. Son yirmi yılın kilit 
önemdeki teorik metinlerini tek bir kitapta toplayan bu derleme, çağdaş mimarlık düşüncesi ve pra-
tiğini kuşatan hararetli tartışmalar için bir zemin sağlıyor.

Büyüyenay Yayınları 

Dergâh Yayınları 

Küre Yayınları

İz Yayıncılık

Metis Yayıncılık


