
İTTİFAK ARAYIŞLARI
-TÜRKİYE, DÜNYA VE GELECEK-

S on yıllarda gerek Türkiye’de gerekse dünyada yeni ittifak arayışlarının gündeme geldiğini hatta bunlardan bir kısmında hayli 

mesafe alındığını görüyoruz ve biliyoruz. Kurumların, tarafların ve ülkelerin hayatında farklılık yaratacağı aşikâr olan masa-

daki seçenekleri reddiyeci bir tavırla ele almak yerine aktörleri, beklentilerini ve gelecek tasavvurlarını anlamak daha önemli 

olsa gerek. Şurası açık ki, ittifak derken, oldukça karışık bir manzaradan bahsediyoruz. 

Ortadoğu’da kurulacak yeni düzenin dünden bugüne neticelenmeyeceği, bölgeyi son derece sancılı bir sürecin beklediği, 

oluşacak bu yeni düzende özellikle Türkiye-Rusya-İran ittifakının önemli bir paya ve etkiye sahip olacağı söylenebilir. Nitekim 

Arap dünyasının milliyetçi elitleri bu durumdan oldukça rahatsızlar. Bununla birlikte ittifak sözcüğünün her konuda aynı görüş-

te olma anlamına gelmediğini belirtmeye gerek bile yok. Obama yönetiminin özellikle Ortadoğu’ya yönelik dış politikasındaki 

tutarsızlık, belirsizlik ve bekle ve gör anlayışı Trump döneminde de artarak devam etmiş, bu da Obama döneminde başlayan 

ABD’nin bölgedeki nüfuz kaybının ivmesini daha da artırmıştır. Mesela Trump yönetiminin diğer ülkeleri, dengeleri umursama-

dan tek taraflı Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi İslâm dünyasında büyük infial yaratmış ve İslâm dünyasında ABD’ye karşı 

belirgin bir aleyhte tavrın oluşmasına sebep olmuştur. Dahası ABD’nin tüm bölgesel oyun kartlarına sahip olduğuna inananlar 

yanılıyorlar. Artık işler geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi değil. Kartlar dağıtılmış durumda. Hatta bir kısmına da el konuldu.   

W. Mills’in yaklaşık yarım yüzyıl önce ABD için söylediği gibi esas karar, altta siyasal yapıların değil, üstteki iktidar oluşumu-

nundur. Burada ABD de dâhil, aşağıdaki tüm devletler taşeron hükümetler haline gelmektedir. Bildiğimiz devletler dönemine 

son verilmeye çalışılmaktadır. Şimdiye kadar sahici devletler var mıydı, bu bile tartışılabilir. Gerçekten de dünyayı bugün bildi-

ğimiz devletler idare etmiyor, işi bunların üzerinde bir üst irade yürütüyor. Daha somut bir ifadeyle artık ABD’nin yerinde bir 

ABŞ (Amerika Birleşik Şirketleri) var. 

AB önemini ve güncelliğini, dolayısıyla da başlangıçtaki cazibesini hızla yitirmektedir. Rusya, Çin gibi bu eksenin dışındaki 

ülkeler açısından da bir kıymet taşımamaktadır. Bunda savunduğu değerlerin dökülmeye başlaması, yüksek diye takdim ettiği 

değerlerin ne denli bir araç değer olarak kullanıldığının dünya kamuoyunca görülmüş olmasının önemli yeri var. Dünyada 

olup-biten bunca sorun karşısında bu değerler bağlamında yaptığı bir şey ve hatta hakkaniyet belirtisi taşıyan bir sözü dahi 

bulunmamaktadır.

Türkiye’nin önünde, genişleyen orta sınıfın, yeni küçük burjuvanın konformizmi tam bir takoz olarak durmaktadır. Orta 

sınıfa özgü yılışık, kaypak, varolanı koruyan, kendinden ve kazancından başkasını düşünmeyen, ideallerini sadece konforuna 

bağlayan, yağmur nereye yağıyorsa tarlasını oraya taşıyan, bencil ve riyakârlığı, “eski kral öldü yaşasın yeni kral” boyutlarda 

olan bu yeni küçük burjuva 2019 düzenine etki edecek gibi görünüyor. Bu bakımdan bir kısır döngünün varlığı söz konusu.

Muhalefet cephesindeki muhtemel ittifak oluşumlarında en önemli mesele, CHP ve HDP’nin hangi temeller ya da ilke-

ler üzerinden bir yakınlaşma sağlayacağıdır. Bu anlamda her iki partinin şubat ayında yapılacak kongreleri oldukça önemli. 

Kongreye giden süreçte her iki partideki parti içi kaynama ve yapılan tartışmalar bu duruma işaret etmektedir. Elbette bu par-

tilerin milliyetçiler ve AK Parti içindeki ve etrafındaki muhalefetle bir araya gelme denemeleri de çeşitli platformlar aracılığıyla 

alttan alta devam ediyor. Manevra ve siper savaşı yürüten AK Parti, gerek koptuğu Milli Görüş geleneğinden gerekse 2002 

ile 2013 arasındaki siyasi pozisyonundan ayrılarak -ancak ciddi aşınmalar yaşayarak- bugünlere geldi. Şu an bu partinin MHP 

ile girdiği ittifak bu aşınmanın daha da yıkıcı düzeye gelmesine yol açabilir. 2019’a kadar yürürlükte kalacağı anlaşılan ittifakın 

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nasıl tesir edeceği görülecek; fakat ittifakların bir aidiyet boyutu illaki bulunur. Bu açı-

dan “milli” ve “yerli” kavramları mühim zemin teşkil etse de bir programı, zihniyeti, ideolojik mensubiyeti içermiyor. Dolayısıyla 

iktidarı devam ettirebilmek için ittifak teşekkül ettirmekle siyasi dönüşüm açısından ortaklıklar kurmak aynı anlama gelmiyor. 

İttifakların tabiatı ne olursa olsun, siyasal anlamda ötekinin düşman değil de hasım/muarız olarak kodlanması durumunda 

ortada endişe edecek bir durum yoktur. Çünkü hasım, -düşmanın aksine- ötekini imha etme amacı gütmeyen ve sistemsel 

sorunlarda ortak bir paydayı paylaşmasına ve müşterek bir sembolik alanda mücadele etmesine rağmen bu sistemi anlamlan-

dırma ve kullanmada birtakım farklı tercihleri olandır.

Bu sayımızda 2019 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimiyle ilgili olarak iki parti arasındaki mutabakattan ve başka 

muhtemelen gelişmelerden söz ediyoruz. Ama mevcut gelişmeler Suriye’de başlatılan operasyon konuyu daha genel olarak 

ele almayı da gerekli kıldı. Dergimizdeki analiz ve yorumların dünyanın yeniden yapılandırılması girişimleri içinde vuku bulan/

bulmakta olan olayların daha rahat anlamayı sağlamasını umuyoruz.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle
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Burhanettin CAN

Başta İslâm dünyası olmak üzere insanlığa karşı, Şer İttifakı (ABD-İngiltere-
Siyonizm-İsrail) tarafından açılmış bir savaşın ortasındayız. Her türlü yalanın, 
dolanın, fitne fesadın kaynatıldığı ve kaynatılacağı, iftiranın atıldığı ve atılacağı 
ve tüm bağy/haset duygularının tahrik edilip devreye sokulduğu ve sokulacağı 
bir ortamın içinde olduğumuz ve olacağımız, hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası

ÜMMETİN İTTİFAK YOLU ÜZERİNDE BEŞ MAYIN

“Girmeden tefrika bir millete, 
düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler, onu 
top sindiremez.”

Mehmed Âkif, Ekim 1913 

S oğuk Savaşın sona ermesi ile 
birlikte (Sovyetlerin çöküş 

sonrası) ABD, dünya impara-
torluğu kurmak için, gelecekte 
kendisine rakip olabilecek tüm 
güçleri tasfiye etmek amacıyla 
“önleyici savaş doktrinini” benimsemiş; “21. Asır 
ABD Yüzyılı Ana Projesini (PNAC)” ve bunun on-
larca alt projesini dünyanın değişik bölgelerinde 
uygulamaya sokmak üzere provokasyonlara baş-
lamıştır. 21. asırda insanlığın en büyük ihtiyacı 
olan enerji kaynaklarına el koyabilmek, enerji ih-
tiyacı olan tüm ülkeleri çökertmek ve kendisine 
bağımlı hale getirip boyunduruk altına alabilmek 
için ABD, 2001 yılında New York’ta bulunan ti-
caret merkezi “İkiz Kuleler”in sivil uçaklarla vu-
rulmasını, uzun zamandır cilalayıp, parlatıp ser-
vis ettiği “el Kaide”ye yıkarak, “terörle mücadele” 
adı altında yeni bir savaş başlatmıştır. ABD, önce 
Afganistan’ı, ardından da Irak’ı işgal etmiştir. Her 
iki ülkeyi işgal ederek hem enerji üretim sahaları-
nı, hem de enerji ulaşım yollarını kontrol etmeye 
çalışmıştır. 

ABD’nin başlattığı bu yeni 
süreç, “Siyonizm’in Dünya 
Hâkimiyeti”, “Derin Dünya Dev-
leti” politikaları ile örtüştüğü 
için, aralarında ihtilaflar olması-
na karşılık yol boyu Siyonizm’le 
birlikte hareket etmeleri müm-
kün olabilmiştir. Neocon-Siyo-
nist ittifakı ile ABD milliyetçileri 
WASP’çılar arasında zaman za-
man çok şiddetli çatışmalar vuku 
bulsa bile diğer güçlere, özellik-

le İslâm’a karşı, yeri ve zamanı geldiğinde ittifak 
yapmakta, birlikte hareket etmektedirler. 

İslâm coğrafyasında geçmiş yazılarımızda 
isimlerini verdiğimiz 15 civarında proje birbiri ile 
savaşmaktadır. Bu projelerin sahipleri bazen bir-
birleri ile uzlaşarak bazen de çatışarak hedeflerine 
ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bugün için asıl sıkıntı, 
savaşın Müslümanlar arasında “İslâm’ın İslâm’la 
Savaşı” şeklinde cereyan ediyor olmasıdır. Şer İt-
tifakının yürürlüğe sokmaya çalıştığı projelerin 
özü, sosyolojik savaşı esas almakta, bu coğrafya-
yı kaos teorisi kapsamında, din, etnik, mezhep, 
aşiret/kabile ve cemaat merkezli olarak çatıştıra-
rak bölmektir.

Büyük Ortadoğu, Büyük İsrail ve 2. Sevr Pro-
jelerinin uygulanmak istendiği bir zamanda, mü-
minler, etnik, mezhep, cemaat, aşiret/kabile ve ha-
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reket düzleminde parçalanmak ve birbirine düşü-
rülerek, birbirine kırdırılarak tasfiye edilmek is-
tenmektedir. Geçmişte birçok cemaat, yapı, ku-
rum ve kuruluş birbirine düşürülmüş ve araya 
kan davası sokulmuştur. Birçok yapı, cemaat ve 
siyasi parti bölünmüş ve kamuoyu indinde itibar-
ları zedelenmiştir. 

Ümmetin bu gerçeği görmesi, ona göre dav-
ranması ve insanlığa önderlik yapabilecek bir da-
yanışma ve organizasyonun içine girmesi gerek-
mektedir. Ümmetin birlik ve beraberliği, insanlık 
için gerek şarttır. O nedenle bu çatışmaları, son-
landırmak zorundayız.

Arif Nihat Asya’nın “Aziz-i vakt idik, âda (düş-
man) zelil kıldı bizi” sözü üzerinde Ümmet tefek-
kür etmeli ve öz eleştirisini yapmalıdır. Yalnızca 
Şer ittifakını/Şeytanı ittifakı(ABD-İsrail-İngiltere-
Siyonizm) ya da sadece dış güçleri suçlayarak me-
selelerimizi çözmemiz mümkün değildir. 

Şeytan, Hz. Âdem’e yaptığını, tüm peygam-
berlerin yoluna gidenlere yapmak için yemin et-
miş, tüm iman edenlere sınırsız ve topyekûn bir 
savaş açtığını ilan etmiştir. Ancak bu, Hz. Âdem’in 
yaptığı hatayı ortadan kaldırmaz. Şeytanın başa-
rısı, Hz. Âdem’in gösterdiği bir zaafiyetin ürünü-
dür. Nitekim Hz. Âdem, zaaf göstererek Allah’ın 
koyduğu emir ve yasakları çiğnediğinden dolayı 
suçunu kabul edip tövbe etmiş ve Allah’tan ba-
ğışlanmasını dilemiştir. Bu nedenle ümmetin iç 
dinamiklerinde zaafiyet olmadan dış dinamikle-
rin ümmetin üzerinde etkili ve tahrip edici olma-
sı çok zordur.

1,7 milyarlık Müslüman, dünyadaki 7 milyar 
insanı kurtaracak bir imkâna/güce sahipken, ken-
di içerisinde parçalanıp birbiriyle savaşması ve 
çok kolay oyuna gelmesinin sebepleri, ortaya kon-
madan çözüm bulmamız mümkün değildir. 

Bu sebeple “Kur’ân ve Sünnetin öngördüğü 
ümmet anlayışı ile bugün pratikte varolan, ya-
şayan ümmet arasındaki ilişki nasıldır?” sorusu-
nun sorulup en gerçekçi bir şekilde ve adalet öl-
çülerine uygun olarak cevaplandırılması gerekir. 
Bu yazı serisinde, Ümmet Şuurunun yeniden inşa-
sı için yapılması gerekenler konusu, ele alınıp in-
celenecek ve yol boyu öz eleştiri yapılacaktır. 

Ümmet Kavramının Analizi

‘Ümmet’, ‘ümm’ kelimesinden türemiştir. 
‘Ümm’, ‘bir şeyin meydana gelmesine, terbiyesi-

ne, ıslahına veya başlangıcına temel olan köküne 
verilen isimdir’. Kur’ân’da kelime anlamı olarak, 
‘hem anne, hem de asıl, temel, ana, uygun karşılık 
anlamlarında’ geçmektedir(43/1-4; 42/7). Türev-
leri ile birlikte toplam 119 yerde geçer. ‘Ümm’ ke-
limesinden türemiş olan ‘Ümmet’ kelimesinin söz-
lük anlamı ise, cemaat, yol, din, nesil veya top-
luluk demektir. Çoğunluğu temsil eder. Bununla 
beraber çoğulu, ‘ümem’ olup çoğulun çoğuludur1. 

Ümmet kelimesi matematikteki ‘küme’ kav-
ramına benzerdir. Matematikte, aralarında or-
tak özellik/özellikler olan elemanlar topluluğuna 
“küme” denmektedir. Burada önemli olan, küme 
içerisinde ki elemanların tümünün ortak bir ve 
bir kaç özelliğinin var olmasıdır. Tüm elemanla-
rın ortak bir özelliği, esas alınarak oluşturulan bir 
kümenin elemanları, kendi aralarında daha başka 
özellikler göz önüne alınarak tekrar gruplandırıla-
bilir. Bu şekilde meydana gelen kümelere ana kü-
menin “alt kümesi” denmektedir. 

Ümmet kavramı da, belli bir özellik/özellik-
ler etrafında varlıkların gruplandırılması/ sınıflan-
dırılması olarak tanımlanabilir. Tüm canlıları bir 
ümmet olarak niteleyebiliriz. Ancak bunlar içeri-
sinde yerde yürüyebilenler ile gökte uçabilenle-
ri bu özelliklerine(yerde yürüyebilme, gökte uça-
bilme) bakarak daha alt gruplandırmaya tabı tu-
tabiliriz. Bunlar, canlılar ümmetinin birer alt kü-
mesi olan ümmetler olmuş olurlar: “Yerde debele-
nen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş 
yoktur ki, ancak sizin gibi ümmet olmasınlar…” 
(6/38). Nitekim Hz. Peygamber karıncaları bir 
ümmet olarak zikretmiştir: “Karınca, ümmetler-
den biridir.”2 

Gerek birey gerekse toplum, kötülüklerle 
iç içe olmaya başladıklarında tepki ver-
meyip nemelazımcılık yaptıklarında, bir 
müddet sonra kötülükleri meşru görme-
ye başlarlar. Böyle bir değişim, onların 
kalplerinde siyah bir nokta olarak baş-
lar, kalplerini kirletir, katılaştırır, pas-
latır. Duyarsızlıklarının devamında da 
kalpleri mühürlenir. O nedenle kalplerin 
katılaşması, kalbi olumlu yönde etki-
leyecek uyarıcı sinyallerin alınmasını 
engeller.
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Kur’ân-ı Kerim’de Ümmet kelimesi tekil olarak 
51 ve çoğul olarak 13 olmak üzere toplam 64 yerde 
geçer. Ümmet kavramı Kur’ân-ı Kerim’de, aşağıda-
ki anlamlarda kullanılmıştır: 

• İnsan Topluluğu: 2/213; 10/19; 21/92; 6/38.
• Bir Dine Bağlananlar Topluluğu: 2/ 143; 

22/34, 67.
• İman Edenler Topluluğu: 2/128; 3/104, 110; 

5/66, 67; 7/159-160; 11/48.
• Tebliğ Edenler Topluluğu: 3/104, 114; 

9/122; 7/159, 181.
• Hayvanlar Topluluğu: 6/38; 7/38-39.
• Millet: 2/134, 213; 10/ 

19.
• Zaman: 11/8; 12/45.
• Tek Başına Bir Toplu-

luk: 16/120.
• Din: 21/ 92; 43/ 22.

Ümmet kelimesinin geçti-
ği ayetler incelendiğinde, kav-
ramı belirleyen üç özellik dik-
kat çekmektedir: Yer, zaman 
ve din. Buna göre belli bir za-
manda, belli bir yerde, belli 
bir inanç sistemine dayalı ola-
rak yaşayan insan topluluğu, 
ümmet olarak isimlendirilmiş-
tir. Arap dil bilgini İbn Man-
zur, Lisânü’l-Arab adlı eserin-
de ümmet kelimesini, dil yö-
nünden incelerken yaptığı de-
ğerlendirme, ümmet kelimesi-
nin genel çerçevesini belirle-
mektedir:

“Ümmet insan nesli demektir. Her nebinin üm-
meti, kâfir veya mümin ayırımı olmaksızın, tebliğ 
için gönderildiği tüm insanlardır. Muhammed üm-
meti denince de Hz. Peygamber’e inanan ve inan-
mayan bütün insanlar kastedilir...”3

İbn Manzur’un bu görüşü; “Ümmetim için-
den Yahudi veya Hıristiyan her kim beni dinler, du-
yar da bana inanmazsa cennete giremez”4 hadisi 
ile uyumludur. Bu durumda inansın veya inan-
masın peygamberin tebliğinin muhatabı olan her-
kes, ‘peygamberin ümmeti’ olmaktadır. Buradaki 
tasnifte rol oynayan temel özellik, tebliğe muha-
tap olma olup; kabul veya reddetme değildir. Onun 
için her peygamberin tebliğine muhatap olanlar, 
o peygamberin ümmeti olarak isimlendirilmiş-

tir. Bu, ümmet kavramının en genel çerçevesidir. 
Buna, Ümmetin Evrensel Kümesi de diyebiliriz. 
Medine’de kurulan ilk İslâm Devletinin Anayasa-
sında Ümmet kavramı, bu genel çerçevede kulla-
nılmıştır:

“Madde 1- Bu kitap(yazı), Peygamber Mu-
hammed tarafından Kureyşli ve Yesribli Müminler 
ve Müslümanlar ve bunlara tâbi olanlarla yine 
onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla 
beraber cihad edenler için(olmak üzere tanzim 
edilmiştir).

Madde2- İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir 
ümmet teşkil ederler.”5

Birinci madde, Ümmeti 
oluşturan topluluğun kendi-
lerini başkalarından ayıran 
temel ortak özelliklerini be-
lirlemekte; ikinci madde ise 
bunları, diğer insanlardan ayrı 
bir ümmet olarak tanımlamak-
tadır. Bu madde kapsamında 
ümmeti oluşturan alt gruplar; 
· Müminler (Kureyşli ve Yes-
ribli),
· Müslümanlar (Kureyşli ve 
Yesribli),
· Bunlara tâbi olanlar,
· Bunlara sonradan iltihak 
edecek olanlar,
· Onlarla birlikte cihad edenler,

olarak belirtilmektedir. İlk 
iki grubun inanç temelleri be-
lirtilmiş olmasına karşı; diğer-
lerinde inançlar belirtilmemiş, 
“tabı olmak” ve “cihada çık-

mak” vasıfları yeterli addedilmiştir. Anayasanın 
25. maddesinde ise Yahudilerle Müminlerin bir 
ümmet teşkil ettiği ifade edilmektedir:

“Madde 25 -a) Benu Avf Yahudileri Müminlerle 
birlikte bir ümmet teşkil ederler.Yahudilerin dinle-
ri kendilerine, Müminlerin dinleri kendilerinedir. 
Buna gerek mevlaları ve gerekse bizzat kendileri 
dâhildirler.” 

Madde 26 ve Madde 34’de diğer Yahudi ka-
bilelerinin isimleri tek tek zikredilip ‘Benu Avf 
Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacakları’ be-
lirtilmektedir.

İki ayrı dine mensup oldukları için ayrı birer 
ümmet olan müminlerle Yahudiler, Hz. Muham-
medi otorite kabul eden bir anayasa etrafında, 

Mele-Mütrefler (refahtan 
şımarıp azan yönetici-pat-
ronlar), bunlar da fert açı-
sından bir dış faktördürler. 
Refahtan şımarıp azdık-
ları için müstağnileşmiş-
lerdir. Her şeyi kendileri 
için meşru, başkaları için 
gayrı meşru gördüklerin-
den adaleti çarpıtıp zulme 
sapmışlardır. Bunun için 
adıl bir düzenin ilk ve 
baş düşmanlarıdırlar. Bu 
nedenle de ümmetlerin 
bölünmesinde, şeytandan 
sonra ikinci derecede rol 
oynarlar.
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yeni bir ümmet teşkil etmişlerdir. Madde 25’de 
Yahudilerin dinlerinin kendilerine; müminlerin 
dinlerinin kendilerine ait olduğunun belirtilmesi, 
devlete temel olan ümmeti, dine göre tanımlama-
dıkları anlamına gelmektedir. Bu anayasayı kabul 
eden insanlar (Müminler, Müslümanlar ve Yahu-
diler), kabul etmeyenlere göre ayrı bir ümmet 
olarak nitelendirilirken Hz. Peygamber’in otori-
tesinin kabulü ile güvenlik ön plana çekilmiştir. 
Medine Vesikası’ndaki bu ümmet tanımlaması, 
belki de ‘Anayasal Vatandaşlık’ kavramına ilişkin 
ilk uygulamadır.  

Medine Vesikası’nda ‘Anayasal Vatandaşlık’ 
şeklindeki bir ümmet tanımlaması, Müslüman-
ların ayrı bir ümmet olma vasfını hiçbir zaman 
ortadan kaldırmamıştır. Madde 1’de bu çok açık 
olarak görülmektedir. Hangi coğrafyaya ve hangi 
etnik kökene sahip olursa olsun Din, Müslüman 
ümmettin en temel vasfıdır ve onları, diğer insan 
topluluklarından ayırmaktadır. Bundan dolayıdır 
ki Hz. İbrahim’e, ilk davet bölgesinde, hiç kimse 
tabı olmamasına karşılık o ‘tek başına bir ümmet’ 
olarak Kur’ân’da tanımlanmaktadır: 

“Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmet-
ti; Allah’a gönülden yönelip itaat eden bir muvah-
hidti ve o müşriklerden değildi.” (16/120).

Keza İslâm’dan önce yaşamış ve imanla ölmüş 
Kuss bin Saîde’nin de, ‘tek başına bir ümmet ola-
rak diriltileceği’ Hz. Peygamber tarafından ifade 
edilmiştir.6

Hz. İbrahim için bir taraftan tekili ifade eden 
‘muvahhit’ kelimesi; diğer taraftan çoğulu ifade 
eden ‘ümmet’ kelimesinin kullanılmış olması, 
ümmet kelimesindeki din boyutunun önemi-
ni göstermektedir. Kur’ân’da Allah’a isyan/inkâr 
edenlerin de bir ümmet olarak tanımlanması, di-
nin ümmet kavramı üzerinde ki ağırlığını gösterir:

“Eğer insanlar (Allah’a karşı isyanda birle-
şip) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahmana 
(Allah’a karşı) küfredenlerin evlerine gümüşten 
tavanlar ve üzerinde çıkıp-yükselecekleri mer-
divenler yapardık. Evlerine kapılar ve üzerinde 
yaslanıp-dayanacakları koltuklar, Ve (daha nice) 
çekici-süsler (de verirdik)” (43/33-35). 

Allah Peygamberler Vasıtasıyla 
Ümmetlere Dosdoğru Yolu Göstermiştir

Hz. Âdem’le eşi yeryüzüne indirildiklerinde, 
kendilerine Hidayetçilerin gönderileceği ve bun-

ların onlara nasıl ve neye göre yaşamaları gerek-
tiğini açıklayacağı bildirilmiştir (2/38-39;7/35). 
Dolayısıyla ilk nesil insanlar, aynı değerler etrafın-
da şekillenmiş tek bir ümmettirler: 

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve 
uyarıcı-korkutucular olarak peygamberler gön-
derdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa 
düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm 
vermek üzere hak kitaplar indirdi.” (2/213; 10/19; 
21/92; 23/52).

Allah yeryüzündeki insanları, şeytan ve taraf-
tarları karşısında başıboş ve yardımsız bırakma-
mış, onlara yol boyu doğru yolu gösterecek pey-
gamberler göndermiştir:

“Andolsun, biz her ümmete: «Allah’a kulluk 
edin ve tağuttan kaçının» (diye tebliğ etmesi için) 
bir peygamber gönderdik. Böylelikle, onlardan ki-
mine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üze-
rine de sapıklık hak oldu.” (26/36; 10/47; 23/44; 
35/24-25; 13/30; 16/63). 

İlgili ayetlerde her ümmete, yol gösterici, ay-
dınlatıcı birer peygamber gönderildiğini, onun 
ümmetini uyarıp kokuttuğunu(35/24), onlara 
helal ve haramı bildirdiğini, aralarında adalet ile 
hükmettiğini(10/47) görmekteyiz. Bu peygamber-
ler tarih boyu birbirini destekleyecek bir şekilde 
görevlerini ifa etmişlerdir(23/44, 16/63).

Bunun yanı sıra ümmetler, gerçeği görebilme-
leri, müstağnileşmemeleri için aciz olduklarının 
kendilerine hatırlatması amacıyla zorluklarla, sı-
kıntılarla ve bollukla imtihan edilip uyarılmışlar-
dır(6/42-44).

Peygamberlerin Davetine Karşı 
Ümmetlerin Tavrı ve Ümmetin Bölünmesi

Ümmetlere gelen peygamberler, onlara bera-
berlerinde yeni değerler sistemi getirmiştir. Bu de-
ğerler, Ümmetin tüm yaşam, davranış ve düşünce 
biçimini yeniden şekillendiren değerlerdir. Yol 
gösterici hidayet rehberlerine karşı mevcut sistem 
içerisinde ‘refahtan şımarıp azan bir azınlık’, mü-
cadele başlatmıştır(22/67-69). Refahtan şımarıp 
azan önde gelenler, Peygamberleri yalanlamış-
lar(23/44; 35/25), onu susturmak istemişler(40/5) 
ve Hakkı ortadan kaldırabilmek için batıla da-
yanarak mücadele etmişlerdir(40/5). Kendileri-
ne yapılan tebliğ, nefretlerini artırmış, büyüklük 
taslayıp her türlü hile ve desiseye başvurmuşlar-
dır(35/43).
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Her ümmete, tarih boyu birbirini destekleye-
cek şekilde gönderilen peygamberler, onları uya-
rıp kokutarak, helal ile haramı öğreterek, arala-
rında adaletle hükmederek yol göstermişlerdir. An-
cak peygamberlerin getirdiği yeni değerler siste-
mine karşı ümmetin cevabı, aynı olmamış; fark-
lı tavırlar sergileyen insan unsurları ortaya çıkmış-
tır. Allah’tan gelen değerlere karşı takındıkları tav-
ra bağlı olarak ümmet bölünmüştür:

“Fakat insanlar bu inanç birliğini yıkarak çe-
şitli gruplara ayrıldılar. Her grup kendi inanç sis-
temi ile övündü.” (23/53; 21/93).

Bu bölünme ile bir kısmı “hidâyet yolunu”, 
bir kısmı da “dalâlet yolunu” tercih ederek yol-
larını ayırmışlardır(16/93; 11/118). Kur’ân-ı Ke-
rim, tebliğe muhatap olanların tebliğ karşısında 
aldıkları tavra, kabul veya reddine göre, ümmetle-
ri isimlendirmektedir. Bu isimlendirme, bazı özel-
likler esas alınarak, genelden özele doğru yapıldı-
ğını görmekteyiz:
· Hidayet Verilenler-Sapıklığı Hak Edenler 

(16/36), 
· Yalanlayanlar (16/36; 35/25; 29/28),
· Kâfir Olanlar(43/24), 
· Atalarının İzinde Körü Körüne Yürüyenler 

(43/23), 
· Rahmanı Tanımayanlar (13/30), 
· Ateşe Girmeyi Hak Edenler (7/38), 
· Mutedil Olan Vasat Ümmet (2/143; 5/66; 

3/114), 
· Tebliğci Ümmet (7/181; 3/104, 110, 114, 

7/159, 163,164, 
· Namaz Kılan Ümmet (3/113-114).

Ümmetin Birlik-Beraberliği Önünde
Beş Tehlike/Beş Mayın

Ümmet kavramının geçtiği ayetler dikkatli bir 
şekilde incelendiğinde, tek bir ümmet olan ilk ne-
silden günümüze gelinceye ümmetler içinde ve 
arasında, genel olarak, sürekli bir anlaşmazlığın 
var olduğu görülmektedir:

“Eğer Rabbin dileseydi, insanların elbette tek 
bir ümmet kılardı. Oysa, onlar, anlaşmazlığı sür-
dürmektedirler” (11/118).

Konumuzla ilgili ayetlerde anlaşmazlığın te-
mel nedeni olarak beş ana değişkenin varlığına 
dikkat çekilmektedir: Şeytan, mele-mütrefler, he-
vanın ilahlaştırılması, bağy hastalığı, kalplerin ka-
tılaşması.

Bunların içinde Şeytan, bir dış faktör olup, Hz. 
Âdem’e secde olayından dolayı insanoğluna savaş 
açmış en büyük tehlikedir. İnsana sürekli vesve-
se verir ve insanın yaptığı kötü işleri, ona süslü 
göstererek saptırmaya çalışır ve böylelikle hidayet 
üzere olan bir ümmeti bölmek ister (16/63; 6/43).

Mele-Mütrefler (refahtan şımarıp azan 
yönetici-patronlar), bunlar da fert açısından bir 
dış faktördürler. Refahtan şımarıp azdıkları için 
müstağnileşmişlerdir. Her şeyi kendileri için meş-
ru, başkaları için gayrı meşru gördüklerinden ada-
leti çarpıtıp zulme sapmışlardır. Bunun için adıl 
bir düzenin ilk ve baş düşmanlarıdırlar. Bu neden-
le de ümmetlerin bölünmesinde, şeytandan sonra 
ikinci derecede rol oynarlar. Zaten bunlar şeytanın 
başyardımcılarıdır: 

“İşte böyle; senden önce de (herhangi) bir mem-
lekete bir peygamber göndermiş olmayalım, mut-
laka onun ‘refah içinde şımarıp azan önde gelen-
leri’ (şöyle) demişlerdir: «Gerçek şu ki, biz, atala-
rımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve doğru-
su biz, onların izlerine (eserlerine) uymuşlarız.»

(O peygamberlerden her biri de şöyle) Demiş-
tir: «Ben size, atalarınızı üstünde bulduğunuz şey-
den daha doğru olanını getirmiş olsam da mı?» 
Onlar da demişlerdir ki: «Doğrusu biz, kendisiy-
le gönderildiğiniz şeye (karşı) kâfir olanlarız.»“ 
(43/23-24).

Diğer üç faktör, insan için iç faktörler olup 
aynı zamanda dış faktörlerin etki alanlarını teş-
kil ederler. İnsanın kendi heva-hevesini ilahlaştı-
rarak Allah’tan gelen temel değerlerin yerine nef-
sinin öngördüğü değerleri yerleştirme de ki ısrarı, 
beraberinde bölünmeyi getirmektedir:

“Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)
ı doğrulayıcı ve ona ‘bir şahit-gözetleyici’ olarak 
Kitab’ı (Kur’ân’ı) indirdik. Öyleyse aralarında 
Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan 
sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. 
Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem 
kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kı-
lardı; ancak (bu,) size verdikleriyle sizi denemesi 
içindir.” (5/48). 

İnsana tercih etme hak ve hürriyeti verilmiş-
tir. Kendi serbest iradesi ile yapacağı tercih, insan 
için bir imtihandır, bir denemedir. Dolayısıyla in-
san, kendisine tanınan bu hürriyetten dolayı da 
hesap verme sorumluluğunu yüklenmiştir. Nite-
kim yukarıda ki ayette bu durum, çok açık bir şe-
kilde ifade edilerek hidayet yolcularının dimdik 
durması istenmektedir.
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Tarihi süreçte insanlığın en büyük düşmanla-
rından birisi de insanın içinde varolan “bağy” duy-
gusudur (azgınlık içeren haset, kıskançlık). Bu 
duygu, göz ardı edilip önemsenmediğinde Üm-
metin, milletin, cemaatin bölünmesinde etkin rol 
oynar. Hz. Âdem’in oğulları Habil ile Kabil’in kav-
gasının kökünde bağy hastalığı vardır. Akraba iliş-
kilerinden toplumun değişik kesimleri arasındaki 
ilişkilere kadar her alanda bağy etkili olabilmek-
tedir:

“İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeci-
ler ve uyarıcı-korkutucular olarak peygamberler 
gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmaz-
lığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hü-
küm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa ken-
dilerine apaçık ayetler geldikten sonra, birbirleri-
ne karşı-olan ‘azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden 
anlaşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden 
başkası değildir.” (2/213).

Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v.), bağy duy-
gusunu tahrik edecek mal, mülk, makam ve ırk 
ile övünmeyi ümmet için tehlikeli görerek cahili-
ye davranışı olarak nitelemiştir: 

“Ümmetimde dört şey vardır ki, cahiliye işle-
rindendir; bunları terk etmeyeceklerdir: Hasep-
le (mal, mevki, zenginlik gibi dünyevî özellikler-
le) iftihar, nesebi (ırkçılığı) sebebiyle insanlara ta’n 
(küçük görüp hakaret), yıldızlardan yağmur bek-
leme, (ölenin ardından) matem!”7

Gerek birey gerekse toplum, kötülüklerle iç 
içe olmaya başladıklarında tepki vermeyip neme-
lazımcılık yaptıklarında, bir müddet sonra kötü-
lükleri meşru görmeye başlarlar. Böyle bir deği-
şim, onların kalplerinde siyah bir nokta olarak 
başlar, kalplerini kirletir, katılaştırır, paslatır. Du-
yarsızlıklarının devamında da kalpleri mühürle-
nir. O nedenle kalplerin katılaşması, kalbi olum-

lu yönde etkileyecek uyarıcı sinyallerin alınmasını 
engeller. Dolayısıyla duygu düşünce ve davranış-
ları itibari ile kendine yabancılaşmış bir insan un-
suru ortay çıkar(6/43).

Sonuç: 1,7 Milyarlık Mutedil-Şahit-Tebliğci Bir Ümmetle 

Zulmün Kökünü Kazımak

Davet karşısında insanların takındıkları tavra 
bağlı olarak ümmetlerin isimlendirildiğini yuka-
rıda belirtmiştik. Başlangıçta İslâm dinini benim-
semiş olanlar da, Müslüman Ümmet, Muhammet 
Ümmeti, olarak çağrılmışlardır. Ancak zaman içe-
risinde ümmet kelimesinin genel anlamında bir 
sapma meydana gelmiş ve kelime yalnızca Müs-
lümanlar için kullanılmaya başlanmıştır. Dolayı-
sıyla bu gün ümmet denince, Müslümanların bir-
liği anlaşılmaktadır. Böyle bir ümmet Kur’ân-ı 
Kerim’de vasat, dengeli, mutedil bir ümmet olarak 
tanımlanmaktadır: 

“Böylece biz sizi, insanlara şahit (ve örnek) ol-
manız için vasat bir ümmet kıldık; peygamber de 
üzerinizde bir şahit olsun.” (2/143)

Bu ümmetin en temel vasfı, bir taraftan denge-
li olması iken, diğer taraftan da insanlara şahit ola-
bilecek kadar doğru, dürüst, inanılır ve güveni-
lir olmasıdır. Şahit olduğu için de hayalci ve duy-
gusal değildir; gerçekçidir ve adildir. Ancak böyle 
mutedil ve şahit bir ümmet, yukarıdaki ifade edi-
len beş ana tehlikenin üstesinden gelebilir. Bu gün 
karşı karşıya kalınan tehlikenin boyutunu gerçek 
anlamda idrak edip çözüm üretebilir. ‘Araplar bize 
ihanet etti’ , ‘Türkler bize zulmetti’, ‘Kürtler işbir-
likçi’ diyerek tarihte yapılmış veya küçük bir ke-
sim tarafından yapılan hatalara takılıp kalmaz. Bu 
mutedil ümmet; “Onlar, bir ümmetti, gelip geçti; 
onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazan-
dıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından so-
rumlu tutulmayacaksınız.”(2/141, 2/134) anlayışı 
ile olaylara ve sorunlara bakar.

Bu mutedil, şahit, tebliğci ümmet, bu sorum-
luluk anlayışı ile zulme, zihinsel ve toplumsal kir-
lenmeye karşı haklının yanında yer alarak hakkın 
mücadelesini veren hayırlı bir ümmettir: 

“Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir üm-
metsiniz; maruf (iyi ve İslâm’a uygun) olanı em-
reder, münker olandan sakındırır ve Allah’a iman 
edersiniz.” (3/110).

Bu mutedil, şahit, tebliğci ümmet, güç ve kuv-
veti hakkın önüne geçirmez, mazlumun ve haklı-
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nın yanında yer alır. Söyledikleri ile yaptıkları ara-
sında tutarlılık vardır ve “ipini kuvvetle eğirdikten 
sonra bozup-çözen (kadın) gibi” davranmaz: 

“Bir ümmet diğer bir ümmetten (sayıca ve mal-
ca) daha gelişkindir diye, yeminlerinizi kendi ara-
nızda bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuvvet-
le eğirdikten sonra bozup-çözen (kadın) gibi olma-
yın. Şüphesiz Allah, sizi bununla imtihan etmek-
tedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz 
şeyi size muhakkak açıklayacaktır.” (16/92)

Bu mutedil, şahit, tebliğci ümmet, her türlü 
yalanlamaya, her türlü baskıya, her türlü iftira, 
karalama ve alaya karşı görevlerini her şart ve or-
tamda ifa etmeye çalışır. “Bana dokunmayan yılan 
bin yaşasın” diyenlerden nemelazımcılardan de-
ğildir. Bukalemun gibi her renge girmez. Kendile-
rine zulmedenler de dâhil olmak üzere tüm insan-
lığın kurtuluşunu, kendi kurtuluşu olarak görür. 
Onların bilgisizliklerinden dolayı saptıklarını dü-
şünür ve onu için en küçük ihtimali değerlendir-
mek ister. ‘Bir ihtimal belki sakınırlar’ düşüncesi, 
onların zihinlerinin bir köşesinde daima bulunur. 
Dolayısıyla her ihtimali, insanlığın kurtuluşu için 
kullanır. Allah, bu ümmete bu konuda ki sorum-
luluklarını, deniz kenarında ki bir kasabanın ba-
şına gelenleri örnek göstererek hatırlatmaktadır:

“Bir de onlara deniz kıyısındaki şehri(n uğra-
dığı sonucu) sor. Hani onlar cumartesi (yasağını 
çiğneyerek) haddi aşmışlardı. ‘Cumartesi günü iş 
yapma yasağına uyduklarında’, balıkları onlara 
açıktan akın akın geliyor, ‘cumartesi günü iş yap-
ma yasağına uymadıklarında’ ise, gelmiyorlardı. 
İşte biz, fıska sapmaları dolayısıyla onları böyle 
imtihan ediyorduk.

Onlardan bir ümmet: “Allah’ın kendilerini yı-
kıma uğratmak veya şiddetli bir azaba uğratmak 
istediği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?” de-
diğinde “Rabbinize karşı bir özür için ve bir ihti-
mal sakınabilirler, diye” dediler.” (7/163-164)

Bu mutedil, şahit, tebliğci ümmet, kötülüklere 
karşı tavır almamanın bedelinin helak olacağını ve 
Allah’ın azabının değişik şekillerde gelebileceğini 
bilir:

“Kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında ise, 
biz de kötülükten sakındıranları kurtardık. Zulme 
sapanları yaptıkları fısk dolayısıyla pek zorlu bir 
azap ile yakalayıverdik. Onlar, kendisinden sakın-
dırıldıkları ‘şeyi yapmada ısrar edip başkaldırın-
ca’ onlara: “Aşağılık maymunlar olunuz” dedik.

O vakit Rabbin işte şu ahdi ilan edip bildirdi ki: 
Kıyamet gününe kadar onlara en kötü muamele-
yi yapacak olan kimseleri başlarına gönderecektir. 
Muhakkak ki, Rabbin hızla cezalandırandır ve yine 
muhakkak ki O, çok affedici, çok merhametlidir.” 

Onları yeryüzünde ayrı ayrı ümmetler olarak 
paramparça dağıttık. Kimileri salih (davranışlar-
da) bulunuyor, kimileri de bunların dışında olan 
aşağılıklardır. Umulur ki dönerler diye, onları iyi-
liklerle ve kötülüklerle imtihan ettik.” (7/165-168)

Bu mutedil, şahit, tebliğci ümmetin oluşturul-
ması, bu gün için en acil görevdir. Ümmeti oluş-
turmak ve ümmeti korumak içi içe olan görevler-
dir. Ümmet, başkalarını kurtarayım derken ken-
di içinde kırılmaya uğrayabilir. Kalp hastalıkları-
na yakalanabilir, varlık nedenini unutup dünyaya 
dalabilir, dünyevileşebilir:

“Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı 
olan bir takım ‘kötü kimseler’ geçti. (Bunlar) Şu 
değersiz olan (dünya)nın geçici-yararını alıyor ve: 
«Yakında bağışlanacağız» diyorlar. Bunun benze-
ri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerin-
den Allah’a karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi 
söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış 
mıydı?” (7/169). 

Başkalarının hatalarını görmekten kendi ha-
talarını göremeyen, başkalarının haksızlıklarını 
görüp de kendi haksızlıklarını göremeyen, baş-
kalarının zulmünü görüp de kendi yaptığı zulmü 
göremeyen toplumların, zaman içerisinde nasıl 

“Tarihi süreçte insanlığın en büyük düşmanlarından birisi de insanın içinde varo-
lan “bağy” duygusudur (azgınlık içeren haset, kıskançlık). Bu duygu, göz ardı edilip 
önemsenmediğinde Ümmetin, milletin, cemaatin bölünmesinde etkin rol oynar. Hz. 
Âdem’in oğulları Habil ile Kabil’in kavgasının kökünde bağy hastalığı vardır. Akraba 
ilişkilerinden toplumun değişik kesimleri arasında ki ilişkilere kadar her alanda bağy 
etkili olabilmektedir.”
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çürüyüp yok olduğunu tarih bize bildirmektedir. 
Bunun için Kur’ân-ı Kerim, ümmeti uyarmaktadır:

“Siz, insanlara iyiliği emrediyorken, kendini-
zi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktası-
nız. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (2/44)

Bu, hatasını görmeme hastalığıdır. Bu hastalık-
tan ümmeti koruyacak mekanizma, kendi içinde 
tebliğde bulunacak ihtisaslaşmış özel bir ümme-
tin (parlamento dışında siyaset yapan gönüllü ku-
ruluşlar) görevli kılınmasıdır: 

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden 
ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir ümmet 
bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” (3/104)

Bu özel ümmet, toplumun değişik kesimlerin-
den teşekkül ettirilip sürekli görevi yapmalıdır:

“Müminlerin tümünün öne fırlayıp savaşa çık-
maları gerekmez. Öyleyse onlardan her bir toplu-
luktan bir grup, çıktığında (bir grup da), dinde de-
rin bir kavrayış edinmek (tefekkuhta bulunmak) 
ve kavimleri kendilerine geri döndüğünde onları 
uyarıp-korkutmak için (geride kalabilir). Umulur 
ki onlar da kaçınıp-sakınırlar.” (9/122)

Başta İslâm dünyası olmak üzere insanlığa kar-
şı, Şer İttifakı (ABD-İngiltere-Siyonizm-İsrail) ta-
rafından açılmış bir savaşın ortasındayız. Her tür-
lü yalanın, dolanın, fitne fesadın kaynatıldığı ve 
kaynatılacağı, iftiranın atıldığı ve atılacağı ve tüm 
bağy/haset duygularının tahrik edilip devreye so-
kulduğu ve sokulacağı bir ortamın içinde olduğu-
muz ve olacağımız, hiçbir zaman unutulmamalı-
dır. Hz. Peygamber bu tehlikeye karşı ümmetin 
dikkatini çekmiştir:

“Ben senin ümmetine ‘Onları umumî bir kıt-
lıkla helâk etmeyeceğim, kendileri dışında, çoğu-
nu helâk edecek bir düşman da musallat etmeye-
ceğim, hatta yeryüzünün her tarafında bulunanlar, 
onlar aleyhinde toplansalar da. Ama kendi arala-
rında birbirlerini helâk edecekler.”8 

Bugün İslâm coğrafyasında “İslâm’ın İslâm’la 
Savaşı Projesi” kapsamında yaşanan/yaşatılan, bu 
büyük fitne hareketidir. Ümmetin birbirini helak 
etmemesinin yolu, Allah’ın ipi olan Kur’ân’a sım-
sıkı ve şuurlu bir şekilde yapışmaktır: 

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın, dağılıp 
ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimeti-
ni hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalp-
lerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun 
nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, 
tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi 
kurtardı.” (3/103)

Birlik ve beraberlik içinde olmak için mümin 
kardeşlerimize karşı kin tutmamalıyız: 

“Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: “Rab-
bimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeş-
lerimizi bağışla ve kalplerimizde iman etmiş olan-
lara karşı bir kin bırakma!” (59/10)

Zulmün ebediyen yok olması için şuurlu ol-
mak ve şuurlu Müslüman nesiller yetiştirmek zo-
rundayız:

“«Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslü-
manlar) kıl ve soyumuzdan da sana teslim olmuş 
(müslüman) bir ümmet (kıl). Bize ibadet yöntem-
lerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi ka-
bul et! Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esir-
geyensin.»“ (2/128)

İşte bu anlayış içerisinde olan 1,7 milyar-
lık mutedil, şahit, hayırlı ve tebliğci bir ümmet, 
insanlığı tahrip edecek bir işgal girişimine kar-
şı dimdik ayakta durabilir ve tarihi değiştirebilir. 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılmış, yalnızca Allah’tan 
korkarak, yalnızca Allah’a teslim olmuş ve yal-
nızca Allah’ın rızasını kazanmak isteyen böyle bir 
ümmetin önünde hangi güç durabilir.

Bu şuurlu ümmeti inşa ve ihya etmede birinci 
derecede sorumluluk üstlenecek olan Parlamento 
dışında siyaset yapan, gönüllü hareketler/ kuru-
luşlar/ teşkilatlar/ cemaatlerdir.

Ya Rabbi bu ümmete şuur ver; basiret ve ferâset 
sahibi kıl.

Ya Rabbi bizi nefsimizin, heva ve hevesimizin 
kölesi yapma.

Ya Rabbi bizi bağy hastalığı ile imtihan etme.
Ya Rabbi bizi Sırât-ı Müstakîmden ayırma, 

kalplerimizi birbirine isindir.
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M. Samet TOMAKİN

T ürkiye yine gün-
demi oldukça 

yoğun bir dönem-
den geçiyor. Bir 
yandan uzunca bir 
süredir devam eden 
Suriye’de iç savaş 
ve ülkeye sığınan, 
sayıları 3,5 milyo-
nu bulan Suriyeli 
göçmenler, öteki 
tarafta savaş sonra-

sı Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin hemen yanı 

başında PYD ve silahlı kanadı YPG’nin kayda de-

ğer bir alanı kontrol altına alması ve gün geçtikçe 

yine ABD’nin gerek insan gerek askeri araç-gereç 

desteğiyle Türkiye için ciddi bir tehdit unsuru 

haline gelmesi kaygıları artırmıştır. Diğer taraftan 

ABD ile son dönemde iyiden iyiye bozulan ilişki-

lerde ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’lilerden 

oluşan yeni bir sınır güvenlik ordusu kurulması 

niyetini açıklamasıyla başlayan yeni gerginliklerin 

ortaya çıkması ve Türkiye’nin Afrin’e operasyon 

başlatması gündemin öne çıkan konuları arasına 

girmiştir. Bunun dışında Avrupa Birliği ile de ol-

dukça sorunlu olan ilişkilerde yeni hem olumlu 

hem olumsuz bir takım gelişmeler yaşanmış, Rus-

ya ile başta Soçi’de yapılacak olan Suriye toplantı-

sına PYD’lilerin çağrılıp çağrılmayacağı ve İdlib’te 

halen düşürülemeyen tansiyon gündemin diğer 

önemli başlıkları olmuştur. 

ABD ile İlişkilerde  
Yeni Gerginlikler

Bilindiği üze-
re Türkiye-ABD 
ilişkileri özellikle 
ABD’nin Suriye’de 
PKK’nın Suriye 
uzantısı olan PYD 
ve silahlı kanadı 
YPG’yi destekle-
me kararı sonrası 

belirgin biçimde bozulmaya başlamış, akabinde 
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün üst dü-
zey isimlerine ilişkin Türkiye’nin taleplerine -onca 
zaman geçmesine ve binlerce belge gönderilme-
sine rağmen- ABD’nin sessiz kalması, ABD’nin 
aralarında işadamı Reza Zarrab aleyhine dava aç-
ması, davaya Halkbank eski yöneticileri ve eski 
bakan Zafer Çağlayan’ın da bulunduğu önemli 
isimlerin dâhil edilmesi ve bunlar hakkında ya-
kalama ve tutuklama kararının çıkarılması, bu da 
yetmezmiş gibi ABD’nin dava sürecini siyasi bir 
şova dönüştürmesi, Türkiye’nin tüm itirazlarına 
rağmen ABD’nin ısrarla ve güçlü şekilde YPG’yi 
gerek eğitim gerek askeri açıdan desteklemeye 
devam etmesi, iki ülke arasında vize restleşmesi 
gibi gelişmeler ikili ilişkileri belki de Cumhuriyet 
tarihinde eşine pek de rastlanılmayan bir biçimde 
çıkmaza sokmuştu. 

Vize yasaklarının karşılıklı kaldırılmasıyla 
biraz düşen tansiyon ABD’nin IŞTÖ (Irak Şam 

Yeni ittifaklar oluşmuş bölgede; ABD merkezli bir güç dengesinden Rusya’nın 
özellikle Suriye savaşı sonrası bölgeye ağırlığını koymasıyla birlikte ABD ve 
Rusya’nın başını çektiği çok merkezli yeni bir güç dengesi oluşmaya başlamıştır.

Ortadoğu’da Yeni Düzen Arayışları ve 
Türkiye’nin Rolü

Burseya dağının ele geçirilişi
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Terör Örgütü)* karşıtı koalisyonu sözcüsü Ryan 
Dillon’ın Suriye’de YPG’den oluşan 30.000 kişilik 
bir sınır güvenlik gücü niyetinde olduğu açıkla-
masının1 ardından yeniden yükselmeye başlamış 
ve Türkiye’nin -ABD’nin pek sıcak bakmadığı- 
Afrin operasyonunu başlatmasıyla yeniden zirve 
yapmıştır. Tüm bunların üstüne ABD kanadından 
gelen Türkiye’ye ve bölgedeki faaliyetlerine ilişkin 
sık ve çelişkili açıklamalar süreci hepten içinden çı-
kılmaz bir hale getirmiştir. Nitekim Pentagon’dan 
yapılan açıklamada örneğin “Sınır Güvenlik 
Gücü” hakkında önce ABD kanadından koalis-
yon sözcüsü Ryan Dillon’ın 
açıklamalarını yalanlayan yeni 
açıklamalar gelmiş, söz konusu 
beyanatlarda böyle bir niyetin 
olmadığı, oluşturulması düşü-
nülen gücün DEAŞ’ın yeniden 
güçlenmesinin engellenmesi 
amacına yönelik bir barış gücü 
olacağı ifade edilmiştir. ABD 
özelinde benzeri bir ikircikli 
tutumu Afrin operasyonu ko-
nusunda görmek de mümkün-
dür. Nitekim operasyon öncesi 
ısrarla Türkiye’yi operasyon 
yapmamaya çağıran2 ABD’den 
operasyon sonrası peşpeşe 
çelişkili açıklamalar gelmeye 
başlamıştır. Örneğin ABD Dı-
şişleri Bakanı Rex Tillerson 22 
Ocak 2018’de yaptığı açıkla-
mada “Türkiye’nin meşru mü-
dafaa hakkını takdir ettiklerini 
ve tanıdıklarını”3 beyan etmiş, 
hemen ardından ise yaptığı başka bir açıklamada 
Türkiye’nin operasyonundan endişeli olduklarını 
ve birlikte çalışmak istediklerini açıklamış4, aka-
binde Pentagon’dan farklı isimlerden de niyetin 
tam anlaşılamadığı benzeri ikircikli açıklamalar 
gelmiştir. Benzeri bir hadise ABD’nin YPG konu-
sundaki tutumunda da görülmüştür. 25 Kasım 
2017’de ABD başkanı Trump Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı aramış ve YPG’ye artık ABD’nin silah 
vermeyeceğini beyan etmiş ancak ABD örgüte si-
lah göndermeyi kesmek bir yana yeni silah sev-
kiyatları yapmıştır. ABD’nin bu ikircikli tutumu 
başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sıkça dile getirilmiş 

ve ikili ilişkilerinin düzelmesinin ABD’nin bu ikir-
cikli tutumundan vazgeçmesine bağlı olduğu ifa-
de edilmiştir.

AB-Türkiye İlişkileri, Yeni Bir Başlangıç mı?

Uzunca bir süredir gündemdeki sıcaklığını 
koruyan önemli konulardan biri de Türkiye-AB 
ilişkileridir. Tarafların karşılıklı suçlamalarıyla 
uzunca bir süredir gergin olan ilişkiler Hollanda 
Başbakanı Rutte, Avrupa Parlamentosu dönem 
başkanlığını yapacak olan Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov başta olmak üzere AB kanadın-

dan son dönemde gelen olum-
lu açıklamalar ve Türkiye’nin 
müspet yaklaşımıyla yumuşa-
maya başlamış bunun üzerine 
taraflar 2018 Mart ayı içeri-
sinde ilişkilerin onarılmasına 
ilişkin üst düzey bir toplantı 
gerçekleştirme kararı almıştır.5 
Karar sonrası sürece ilişkin AB 
kanadından yeni yorumlar da 
gelmiştir. Örneğin AP Türkiye 
röportörü Kati Piri yeni süre-
cin Türkiye’nin AB üyeliğini 
ne kadar isteyip istemediğini 
göstereceğini, bununla birlikte 
AB’nin de süreç içerisinde cid-
di hatalar yaptığını ifade etmiş6 
AB Komisyonu başkanı Jean 
Claude Junker ise “Türkiye’de 
tutuklu gazetecilere özgürlük 
tanınmadan AB ile ilişkilerin 
düzelmesi beklenemez” açık-

lamasında bulunmuştur. Gerek AB genişlemeden 
sorumlu üyesi Johannes Hahn gerek Bulgaristan 
Başbakanı Borisov gerekse Fransa Cumhurbaşka-
nı Emanuel Macron’un sürece ilişkin önerileri ikili 
ilişkilerin geleceği hakkında ipuçları verir gibidir: 
“İkili ilişkiler artık gerçekçi bir zemine oturmalı ve 
Türkiye’nin AB üyeliğinden ziyade Türkiye ile AB 
arasında özel ortaklık gündeme alınmalı.” 7 

Zeytin Dalı Operasyonu

Türkiye 20 Ocak 2018 günü saat 17.00’de 
uzun süredir dillendirdiği Afrin’de YPG tehdi-
dini ortadan kaldırmaya amacına yönelik olarak 
Afrin’e operasyon başlatmış, operasyona “Zeytin 

Ortadoğu’da kurulacak 
yeni düzenin dünden 
bugüne neticelenmeyece-
ği, bölgeyi son derece san-
cılı bir sürecin beklediği, 
oluşacak bu yeni düzende 
özellikle Türkiye-Rusya- 
İran ittifakının önemli 
bir paya ve etkiye sahip 
olacağı söylenebilir. 
Bununla birlikte ittifak 
sözcüğünün her konuda 
aynı görüşte olma anla-
mına gelmediğini belirt-
meye gerek bile yoktur.
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Dalı” operasyonu adı verilmiştir.8 Hava saldırısıyla 
başlayan operasyon ikinci gün kara operasyonu-
nun başlamasıyla devam etmiştir. Operasyonun 
temel hedefi YPG unsurlarının bölgeden temizlen-
mesi ve 30 km’lik bir güvenli bölgenin inşa edil-
mesiydi.9 Bu amaca yönelik olarak şu ana değin 
geride kalan bir haftada 340’dan fazla hedef imha 
edilmiş, 27 Ocak 2018 itibariyle 440 terörist etki-
siz hale getirilmiş, 3 asker şehit olmuştur. TSK ve 
ÖSO, operasyon kapsamında 6.400 Türk askeri 
ve 25.000 ÖSO askerinin görev aldığını açıkla-
mıştır. Şu ana değin 70’den fazla köy kurtarılmış, 
ilk etapta birkaç noktada devam eden operasyon 
alanı daha sonra 8 farklı noktaya yayılmıştır. Geri-
de kalan bir haftada YPG militanlarının çatışmak 
yerine genellikle geri çekilmeyi tercih ettikleri, 
bazı stratejik noktalarda çatışmaya girdikleri gö-
rülmektedir. Ancak buna rağmen Burseya dağı 
ve Hammam köyü başta olmak üzere sıcak ça-
tışmaya girilen birçok bölge YPG’den temizlen-
miştir. Özellikle YPG’nin sivilleri kalkan olmaya 
zorlaması operasyon hızının yavaşlamasına sebep 
olmaktadır.10 Öte yandan çatışma sadece Afrin’i 
değil Türkiye’yi de etkilemektedir. Nitekim Afrin 
tarafından Reyhanlı’ya son bir haftada birkaç kez 
Afrin tarafından roket atılmış, saldırıda şu ana de-
ğin 2 vatandaş hayatını kaybetmiştir. 11 

Ortadoğu’da Yeni Düzen Arayışları ve Türkiye’nin Rolü

Bilindiği üzere “Arap İsyanı” ile başlayan sü-

reçte Tunus ve Mısır başta olmak üzere birçok ül-

kede çok ciddi katılımlı protesto gösterileri dü-

zenlenmiş, Arap dünyasındaki otoriter rejimlerin 

olduğu ülkelerde iktidarların çoğu bu gösterilerle 

sarsılmış, hatta kimi ülkelerde yönetimler değiş-

miş, Abidin Bin Ali, Muammer Kaddafi ve Hüs-

nü Mübarek gibi birçok diktatör yönetimden çe-
kilmek zorunda kalmış, akabinde de Ortadoğu’da 
ciddi bir siyasi belirsizlik, değişim ve dönüşüm 
süreci başlamıştı. Tabiatıyla bu yeni süreç bölge-
de yeni ittifakların, yeni bir düzenin ve güç den-
gesi değişimlerin kıvılcımını ateşlemiş oldu. İs-
yanın baş gösterdiği ülkelerin çoğunda siyaseten 
ciddi bir sonuca ulaşsın yahut ulaşmasın protesto-
lar bir süre sonra sonlanmışken özellikle Libya ve 
Suriye’de özellikle de ABD ve Avrupa ülkelerinin 
dahliyle protesto süreçleri ciddi çatışmalara dön-
müş ve süreç hayli trajik bir hal almıştı. Örneğin 
Libya her ne kadar Muammer Kaddafi gibi dikta-
tör bir lider tarafından yönetilse de diğer Arap ül-
kelerine kıyasla aslında görece daha kalkınmış bir 
ülke olmasına rağmen sahip olduğu petrol kay-
naklarından ötürü ABD-NATO ve Fransa’nın he-
defi olmuş ülkenin bugün dahi devam eden istik-
rarsızlık ve çatışma ortamının temelleri atılmış-
tı. İsyandan etkilenen ve durumun dış müdahale-
lerle iyice içinden çıkılmaz bir hal aldığı ülkeler-
den bir diğeri de Suriye’ydi. 2011 yılında başla-
yan Beşşar Esed yönetiminin -en azından ilk etap-
ta barışçıl bir hüviyet taşıyan- gösterilere olduk-
ça orantısız bir karşılık vermesiyle ve göstericiler-
den birkaç kişinin ölmesiyle kısa zaman içerisin-
de bugün dahi halen devam eden bir iç savaşa dö-
nüşmüştü. Bölgedeki diğer aktör ülkelerin özel-
likle isyan sonrası ciddi siyasal değişimlerin ya-
şandığı ülkeler üzerinde yeni düzende söz sahibi 
olmak, etkilerini ve çıkarlarını maksimize etmek 
üzere yeni oluşum sürecine dâhil olmalarıyla bir-
likte bölgede yeni bir güç savaşı başlamıştı. Bu sa-
vaşta haliyle yeni ittifaklar oluşmuş bölgede ABD 
merkezli bir güç dengesinden Rusya’nın özellikle 
Suriye savaşı sonrası bölgeye ağırlığını koymasıyla 
birlikte ABD ve Rusya’nın başını çektiği çok mer-
kezli yeni bir güç dengesi oluşmaya başlamıştır. 

Bu yeni güç mücadelesi Rusya’nın başarılı dip-
lomatik hamleleri ve ABD’nin Suriye başta olmak 
üzere bölgeye yönelik müphem politikası, tepe-
den inmeci ve kazan-kaybet (win-lose) yaklaşı-
mının da belirgin etkisiyle Rusya’nın ağırlığının-
payının her geçen gün arttığı bir sürece evrilmiştir. 
Obama yönetiminin özellikle Ortadoğu’ya yönelik 
dış politikasındaki tutarsızlık, belirsizlik ve bekle 
ve gör (wait and see) anlayışı Trump döneminde 
de derecesi daha da artarak devam etmiş, bu da 
Obama döneminde başlayan ABD’nin bölgedeki 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
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nüfuz kaybının ivmesini daha da artırmıştır. Ör-
neğin Trump yönetiminin diğer ülkeleri, dengeleri 
umursamadan diğer bir deyişle tek taraflı Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti ilan etmesi İslâm dünyasında 
tabiri caizse infial yaratmış ve İslâm dünyasında 
ABD’ye karşı belirgin bir tavrın oluşmasına sebep 
olmuştur. Akabinde Türkiye’nin büyük çabalarıy-
la her ne kadar bağlayıcılığı bulunmasa da hadi-
senin BM Genel Kuruluna taşınması ve buradan 
ABD aleyhine kararın çıkması ABD’nin bölgedeki 
imajına daha da zarar vermiş, ABD iyiden iyiye 
yalnızlaşmıştır. Benzeri bir biçimde Trump yöne-
timinin Suriye’de, bölgenin Türkiye, Rusya, İran 
gibi önemli aktörlerini hesaba katmadan ve süre-
ce dâhil etmeden tek taraflı, sadece ABD çıkarını 
umursayan bir tavırla sonuç almaya, üstelik bunu 
PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG üzerinden 
yapmaya kalkması, Türkiye’nin tüm itirazlarına 
rağmen YPG’yi gerek silah mühimmat gerek eği-
tim gerek istihbari açıdan tüm hızıyla destekleme-
ye devam etmesi uzun süredir iki ülke arasında 
süregelen sorunların da etkisiyle Türkiye-ABD 
ilişkilerinin de facto kopma noktasına gelmesine 
ve Türkiye’nin bölgenin önemli aktörleriyle, özel-
likle de Rusya ile daha da yakınlaşmasını bera-
berinde getirmiştir. Hatta ABD’nin YPG ısrarı iki 
ülke arası ilişkileri çıkmaza sokmasının yanında 
Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” ve “Zeytin Dalı” ope-
rasyonlarını yapmasına sebep olmuş, bu da Suriye 
özelinde güç dengesinde Türkiye’nin payının art-
masına, IŞTÖ ve özellikle de YPG’nin operasyon-
lar neticesinde ciddi nüfuz kaybetmesinden ötürü 
ABD’nin de Suriye’deki nüfuzunu daha da kaybet-
mesine neden olmuştur. 

Bu süreçten en kazançlı çıkan ülkenin ise Rus-
ya olduğu söylenebilir. Nitekim Kırım’ın ilhakıyla 
uluslararası politikada önemli bir üstünlük sağ-
layan Rusya’nın benzeri bir üstünlüğü Suriye’de 
de sağladığını söylemek mümkündür. Nitekim 
Rusya’nın uzunca bir süre Esed rejimine verdiği 
desteğin ardından Suriye’de savaşa resmen dâhil 
olması savaşın seyrini değiştirmiş ve Rusya bu 
hamle ile gerek ülkedeki siyasi etkinliğini, gerek 
askeri varlığını ve etkinliğini ziyadesiyle artırma 
imkânı bulmuştur. Bugün gelinen nokta itiba-
riyle ABD’nin ve liderliğindeki koalisyonun onca 
karşıtlığına, çabasına rağmen Esed yönetiminin 
halen görevini sürdürmesi, ABD ve Avrupa ön-
cülüğündeki Cenova Süreci şu ana değin önemli 

bir fonksiyon görememesine rağmen Rusya’nın 
Türkiye ve İran’la başını çektiği Astana sürecinin 
ülkedeki ateşkesi büyük oranda sağlaması, gü-
venli bölgelerin kurulması ve İdlib haricinde di-
ğer çatışmasızlık bölgelerinde çatışmanın önemli 
ölçüde azaltılması gibi süreç ve sonuçlar Rusya 
açısından önemli diplomatik başarılardır. Daha-
sı uçak düşürme hadisesiyle dip yapan Türkiye-
Rusya ilişkilerinin 2016’da yeniden kurulması 
sonrasında hızlı bir restorasyon sürecine girme-
sinde hatta iki ülke Cumhurbaşkanlarının da ifa-
desiyle “eskisinden daha ileri düzeye” ulaşmasın-
da Türkiye’nin net iradesinin yanında Rusya’nın 
da iradesinin önemi büyüktür. Dahası ikili ticaret 
hacminin ve yatırımların yeniden artması, “Türk 
Akımı” başta olmak üzere yüksek düzeyli ener-
ji işbirliği antlaşmaları, iki ülkenin başta Suriye 
olmak üzere siyasi işbirliği düzeyinin artması ve 
olumlu sonuçlar üretmesi, benzeri bir biçimde as-
keri işbirliği düzeyinin artması gibi gelişmelerin 
Rusya için önemli kazanımlar olduğu söylenebilir. 
Dahası Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerinde ABD ve 
Avrupa’nın aksine çok daha yapıcı yaklaşımı ve 
net tutumu, Türkiye’nin Batı ekseninden uzaklaş-
masından doğan boşlukta gün geçtikçe Rusya’nın 
daha fazla yer tutmasını, hatta her ne kadar şu 
an için gerçekçi bir yaklaşım olmasa da iki ülke 
arasında stratejik işbirliği söylemlerini de bera-
berinde getirmiştir. Rusya’nın ABD ve Avrupa’nın 
aksine Suriye’de Türkiye için oldukça önemli iki 
operasyonuna da yeşil ışık yakması, yine ülke-
de Türkiye’nin de desteklediği güvenli bölgeler 
oluşturulmasına olumlu yaklaşması, Türkiye için 
hayati öneme haiz nükleer santral ve havan sa-
vunma sistemleri başta olmak üzere Türkiye’nin 
taleplerine olumlu cevap vermesi gibi gelişmeler 
Rusya’nın Türkiye ile olan ilişkilerindeki yapıcı 
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yaklaşımının bazı örnekleridir. Üstelik Rusya’nın 
tüm bunları ABD’nin başta petrol fiyatlarını dü-
şürmekten yaptırım uygulamaya, açık yahut gizli 
onca operasyonuna rağmen gerçekleştirebilmesi-
başarabilmesi oldukça önemlidir. 

Bölgede oluşan yeni düzenin belirleyici faktör-
lerinden birinin İran karşıtlığı olduğu söylenebi-
lir. Hatırlanacağı üzere Kral Selman tahta çıktığın-
da önceki dönemin aksine yeni dönemde önceli-
ğin Mısır değil İran tehdidinin bertaraf edilmesi 
olduğunu beyan etmiş ve akabinde Bahreyn, Ye-
men, Lübnan başta olmak üzere birçok bölgede 
Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez bloğunun 
desteklediği Sünni grup kişi yahut yönetimler ile 
İran’ın desteklediği Şii gruplar arasında çatışmalar 
alevlenmiştir. Buna bir de İran karşıtı Trump yö-
netiminin başa gelmesi ve bu konuda öteden beri-
dir düşmanlığını gizlemeyen İsrail’le işbirliği yap-
ması da eklenince durum İran için oldukça zor-
lu bir hal almıştır. Trump yönetiminin her ne ka-
dar tüm çabalarına rağmen İran’la yapılan nükleer 
antlaşmayı bozamasa da İran’a yönelik yeni yap-
tırımları yürürlüğe sokması ve yaptırımların de-
vamının geleceği beyanı çifte bir kıskaç arasında 
kalan İran’ı gelecekte daha zor dönemlerin bek-
lediğinin ipuçlarını vermektedir. Bununla birlikte 
bu durumun sadece sebepsiz bir İran düşmanlı-
ğından ileri geldiğini ileri sürmek güçtür, nitekim 
İran’ın uzunca bir süredir tüm reddiyelerine rağ-
men birçok bölgede mezhep temelli faaliyetler yü-
rüttüğü, Şii grupları maddi-manevi desteklediği 
bilinen bir gerçektir. İran’ın mezhepçi politikaları-
na bir de İran’ın saldırgan ve sıkça tehdit içeren İs-
rail politikası da eklenince mevcut durum kaçınıl-
maz olmuştur. Dahası İran karşıtı bu iki güçlü it-
tifak İran’a karşı sadece vesayet savaşları yürütme-
mekte aynı zamanda İran içerisinde de gizli yahut 
aleni unsurları vasıtasıyla faaliyet göstermektedir. 

İran’da rejim karşıtı büyük çaplı göstergeler ya bu 
ülkeler tarafından desteklenmekte yahut muhalif 
gruplar bu tarz eylemlere teşvik edilmektedir. Ha-
liyle bu gösterilerin kimi uzun sürmekte ve ülkeyi 
maddi-manevi ciddi zarara uğratmaktadır. Dola-
yısıyla durumun değişmesi İran’ın politikalarında 
müspet yönde bir değişikliği gerekli kılmaktadır. 
Bu bağlamda İran’ın politika belirleme sürecinde 
mezhepçi yaklaşımını dizginlemesi ve düşmanlık 
beslediği ülkeler dâhil diplomatik bir dil kullan-
maya özen göstermesi -her ne kadar ülkenin ger-
çekleri dikkate alındığında ütopya gibi görünse 
de- İran açısından iyi bir başlangıç olacaktır. Da-
hası İran’ın hâlihazırdaki bu durumu onun Rus-
ya ve Türkiye ile ilişkilerine ayrı bir önem atfet-
mektedir. Nitekim İran gelecekte kendisini bek-
leyen olumsuz gelişmelerin etkisini Rusya ve Tür-
kiye ile güçlü ilişkiler kurarak hafifletebilir yahut 
bertaraf edebilir. Bu bağlamda İran’ın hali hazır-
da zaten güçlü ilişkilere sahip olduğu Rusya ile 
mevcut ilişki seviyesini korumaya özen gösterme-
si, Türkiye ile de özellikle Barzani’nin bağımsızlık 
referandumu sonrası ivme kazanan ilişkileri koru-
manın yanında daha da ileri boyutlara taşı çabası 
içerisinde olması menfaatine olacaktır.

Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye’ye ayrı bir 
parantez açmak gerekir. Rusya gibi özellikle 2016 
sonrası dönemde bölgede önemli kazanımlar elde 
eden ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu 
söylemek mümkündür. Bunda Türk-Rus ilişkile-
rinin yeniden kurulmasının ve uçak krizi sonrası 
bozulan ilişkilerin hızlı bir biçimde onarılmasının 
önemi büyüktür. Nitekim Türkiye de bu sayede 
bölgede özellikle Suriye konusunda önemli kaza-
nımlar elde etmiştir. Suriye’de Türkiye’nin de taraf 
olduğu ASTANA görüşmeleriyle ateşkesin büyük 
oranda sağlanması, güvenli bölgelerin oluşturul-
ması, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları-
nın en az zayiatla, başarıyla gerçekleştirilmesi, bu 
vesileyle IŞTÖ ve PKK/YPG kaynaklı terör teh-
didinin büyük ölçüde bertaraf edilmesi Türkiye 
açısından önemli başarılardır. Benzeri bir biçimde 
Türkiye’nin Barzani’nin referandum kararı sonrası 
süreçte İran ve Irak ortak hareket etme ve işbirli-
ği kararı hem özellikle Irak hükümetiyle sorunlu 
olan ilişkilerin bir nebze de olsa düzelmesini sağ-
lamış, hem de gerek İran gerek Irak hükümetiyle 
birlikte hareket hem Barzani hükümetine karşı 
daha etkili-caydırıcı bir tavır alınabilmesini müm-
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kün kılmış hem de Kuzey Irak’a karşı çok keskin 
bir tavır (askeri operasyon, petrol boru hatlarının 
kapatılması vb.) alınmasına gerek bırakmamış-
tır. Tüm bunlar neticesinde bölgede Türkiye’nin 
etkinliği, caydırıcılığı artmış, bu da bölgenin ye-
niden şekillenme sürecinde Türkiye’nin elini güç-
lendirmiş, bölgede gerek Irak özellikle Suriye’de 
barış ve istikrar umutlarını yeniden yeşertmiş, bu 
da Türkiye’nin Suriye kaynaklı güvenlik ve mül-
teci temelli kaygılarını çözmese de azaltmış, gele-
cekte sorunun belki çözümü noktasında ümitleri 
yeşertmiştir. 

Sonuç olarak Ortadoğu’da kurulacak yeni dü-
zenin dünden bugüne neticelenmeyeceği, bölgeyi 
son derece sancılı bir sürecin beklediği, oluşacak 
bu yeni düzende özellikle Türkiye-Rusya- İran it-
tifakının önemli bir paya ve etkiye sahip olacağı 
söylenebilir. Bununla birlikte ittifak sözcüğünün 
her konuda aynı görüşte olma anlamına gelmedi-
ğini belirtmeye gerek bile yoktur. Nitekim 3 ülke 
arasında da hâlihazırda önemli görüş ayrılıkları-
nın var olduğu zaten bu ülkelerin en üst düzey 
isimleri tarafından da dile getirilmektedir. Ancak 
tüm görüş ayrılıklarına rağmen bu ittifakın ken-
di arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerini her ge-
çen gün daha da geliştirmesi, daha da önemli-
si tüm görüş ayrılıklarına rağmen özellikle Suri-
ye konusunda görüldüğü üzere uzlaşmayı başara-
bilmesi bölgenin geleceği açısından umut vaat et-
mektedir. Ancak bu ittifak içerisinde tarihi mira-
sının da olumlu etkisi ve hali hazırdaki potansi-
yeliyle Türkiye’ye ayrı bir değer atfedilebilir. Ni-
tekim özellikle son yüz yıldır çok büyük oran-
da İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ül-
keler tarafından bölgede kurulan düzen kan ve 
gözyaşından, çatışmadan başka müspet bir so-
nuç şu ana değin maalesef üretememiştir ki bölge-
de düzen kurulurken düzeni kuran güçlerin böy-

le bir amaçları olduğunu söylemek de güçtür, di-

ğer bir deyişle tarih zaten mevcut düzen kurulur-

ken bölgede esas amacın kaos olduğunu göste-

ren bir dizi olayla doludur. Bu sebeple bölgede-

ki bu kaos düzeninin değişmesi ancak bölge ül-

kelerinin özellikle Türkiye’nin etkin olduğu yeni 

bir düzen kurmasıyla mümkün olabilecektir. Bu-

gün Ortadoğu’da Filistin, Suriye, Irak başta olmak 

üzere kaosun hâkim olduğu birçok ülkenin eski 

Osmanlı Devleti toprağı olduğu gerçeği ve o dö-

nem Ortadoğu’daki uzunca bir süre devam eden 

istikrar ve düzen hatırlanırsa Türkiye’nin potan-

siyeli ve misyonu daha iyi anlaşılacaktır. Buradan 

hareketle Türkiye’nin ekonomisinden eğitimine, 

teknolojisinden insan kaynağına gelecekteki du-

rumunun, sadece Türkiye’nin değil Türkiye’yi de 

aşan bir coğrafyanın kaderini tayin edeceği asla 

unutulmamalıdır.

Dipnotlar
1 https://www.dunya.com/dunya/abd-sinirimizda-30-bin-kisilik-ordu-

kuracak-haberi-398478
 * Irak Şam İslâm Devleti ifadesi ifadesi yerine daha doğru bir tanım 

olacağından bu ifade tercih edilmiştir. DAEŞ’in kullanılmama sebe-
bi sanıldığının aksine DAEŞ Irak Şam İslâm Devleti ifadesinin sadece 
Arapçasıdır, aralarında bir fark yoktur.

2 https://www.aydinlik.com.tr/abd-turkiye-yi-afrin-e-yonelik-bir-adim-
atmamaya-cagiriyoruz-dunya-ocak-2018-2

3 http://www.mill iyet.com.tr/son-dakika-abd-disislerinden-
dunya-2595775/

4 https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-abdden-yeni-afrin-
aciklamasi,P2bwoit3vEaeFeSiw7rFeg

5 http://www.bik.gov.tr/ab-ilisikileri-duzeltmek-icin-erdoganla-
gorusecek/

6 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/ab-ciddi-yanlislar-yapti-40720929
7 http://www.haberturk.com/ab-yetkilisi-turkiye-ile-gercekci-iliski-

istedi-sadece-tatli-sozle-olmaz-1793949 http://www.iha.com.tr/
haber-bulgaristan-basbakani-borisov-turkiyenin-abye-uye-olacagi-
konusunda-ikiyuzlulugu-birakalim-698437/

8 http://www.tsk.tr/BasinFaaliyetleri/BA_58
9 http://aa.com.tr/tr/dunya/afrine-kara-harekati-basladi/1037337
10 http://www.internethaber.com/afrin-son-durum-haberleri-afrin-

alindi-mi-pkk-pyd-kaciyor-1840653h.htm http://www.haber-
turk.com/son-dakika-haberi-zeytin-dali-harekati-nda-son-durum-
nedir-1805913

11 http://aa.com.tr/tr/dunya/pyd-pkknin-reyhanliya-saldirdigi-mevziler-
imha-edildi/1038049

Obama yönetiminin özellikle Ortadoğu’ya yönelik dış politikasındaki tutarsızlık, 
belirsizlik ve bekle ve gör (wait and see) anlayışı Trump döneminde de derecesi daha 
da artarak devam etmiş bu da Obama döneminde başlayan ABD’nin bölgedeki nüfuz 
kaybının ivmesini daha da artırmıştır. Örneğin Trump yönetiminin diğer ülkeleri, 
dengeleri umursamadan tek taraflı Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi İslâm dün-
yasında infial yaratmış ve İslâm dünyasında ABD’ye karşı belirgin bir tavrın oluşma-
sına sebep olmuştur.
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G Ü N D E M

Ş eyh Muhammed Gazali’nin 
(1917-1996) hayatı ümmeti 

canlandırmak, dinini yenilemek, 
mali ve siyasi despotluğun gü-
cünü kırmak ve kültür işgalinin 
önünü kesmek -ki içine düştü-
ğümüz medeniyet trajedisinden 
önce olduğu gibi liderlik tekrar 
İslam’a dönene kadar- için bir 
dizi fikri kavgayla geçti. 

Gazali’nin ilk fikri kavgası 

mali despotluğa karşı olduğu gibi 
son kavgası da Sünnet-i Nebevi’yi 
-ihmal edenlere ve nasların zahi-
rini taklit edenlere karşı- savun-
mak içindi. Bu minvalde denge-
li bir anayasa sunarak şöyle dedi: 

“Sünnetsiz Fıkıh, Fıkıhsız 
sünnet olmaz”. İslam’ın gücü iki 
rüknü olan Kur’ân ve Sünnettir. 
Sünnet-i Nebevi şu günlerde ağır 
saldırılara maruz kalıyor. Bu sal-
dırılar ilimden ve adaletten yok-
sundur. Sadece Kur’ân’la yetinil-
mesi iddiasında bulunan bazı şaz 
gruplar türedi. Bu grupların is-

tedikleri gerçekleşseydi Kur’ân 
ve Sünnet tümden zayi olurdu. 
Sünneti bitirmek bütün dini bi-
tirmenin gerekçesidir. 

Sünnetle savaş ilmi temellere 
dayansaydı hiçbir ülkede tarihin 
okutulmaması gerekirdi. Zira ta-
rih niçin bir bilim olarak kabul 
ediliyor ve her millet bu bilime 
önem veriyor?! Ayrıca tarihteki 
ispat yolları Nebevi hadisin is-
pat yollarına eşit veya daha azdır. 
Niçin büyük insanların hayatı ve 
sözlerine dair eğitim veriliyor da 
başta peygamberlerin efendisi 
olmak üzere Allah’ın peygamber-
leri bu haktan mahrum bırakılı-
yor?!

Bazıları peygamberlerin vahiy 
meleğinin borazanı olduğunu, 
kendilerine getirdiklerini tekrar-
ladıklarını, melek çekildiği za-
man sıradan insanlar seviyesine 
indiklerini ve nurlarının kaybol-
duğunu sanıyorlar. Nasıl bir gaf-
lettir bu?! 

Yüce Allah kitabında ilk 18 
peygamberin ismini sayarak son 
peygambere şöyle diyor: “İşte 
onlar, Allah’ın hidayete erdirdi-
ği kimselerdir. Öyleyse onların 
hidayetine tâbi ol!” (En’âm: 90) 
Sünnet-i Nebevi sahih olanı za-
yıfla karıştıranların ve Kur’ân’ı 
anlama noktasında derinlikleri 
olmayan fıkıhçıların eline bırakı-
lamaz.

Sünnetin tahkikinde peygam-
berin söylediklerini öğrenmek 
için çabalar harcandı. Bu çaba-
nın bir benzeri insanlık mira-
sında harcanmamıştır. Kur’ân-ı 
Kerim hadislerin işlev gördüğü 
bir çerçevedir. Hadisler bu çer-
çeveyi aşamazlar. Kim Sünnetin 
Kitabı ortadan kaldırdığını veya 

hükümlerini neshettiğini iddia 
ederse o aldanmıştır.

Hz. Muhammed’in (s.) haya-
tı Kur’ân’ın yönlendirmelerinin 
pratik uygulamasıydı. Yeryüzünü 
değiştiren ve bir başka medeniyet 
çıkaran yaşayan bir Kur’ân’dı. Bu 
sünnet olmasaydı Kur’ân hayal 
biliminde değişmez teorik felse-
felere benzerdi. Sahih hadislerde 
bulunan hükümler Kur’ân’dan 
alınmış ve çıkarılmıştır. Peygam-
ber bu hükümleri ilahi teyitle 
Kur’ân’dan çıkarmıştır. Kur’ân-ı 
Kerim’de Yüce Allah şöyle buyu-
rur: “(O peygamberleri) apaçık 
belgeler ve kitaplarla gönderdik. 
İnsanlara, kendilerine indirileni 
açıklaman ve onların da (üze-
rinde) düşünmeleri için sana bu 
Kur’ân’ı indirdik. “(Ey Muham-
med!) Biz sana Kitab’ı (Kur’ân’ı) 
hak olarak indirdik ki, insanlar 
arasında Allah’ın sana öğrettik-
leri ile hüküm veresin. Sakın ha-
inlerin savunucusu olma” (Nisa: 
105) 

(Arabi21.com, 8 Ocak 2018)

Muhammed Gazali ve Sünnet-i Nebi
Muhammed İMARA 

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)
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H âlihazırdaki ABD yönetimi-
nin Ortadoğu bölgesindeki 

politikalarına yönelik eleştiri-
lerin artmasına rağmen önceki 
politikalardan daha net olduğu-
nu itiraf etmemiz gerekir. ABD 
DEAŞ, Rusya ve İran’la mücade-
lede Suriye’yi yeni stratejisini test 
etme merkezi olarak seçti ancak 
çizdiği ve son olarak ilan ettiği 
yolu tamamlayacak mı bilemiyo-
ruz. 

1990’ların başında Sovyetler 
Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte 
Soğuk Savaş bitmişti ve ABD’nin 
dış politikasında terörle mücade-
le dışında başka bir mevzu kal-
madı. Politika 11 Eylül saldırıla-
rına tepki halini aldı, Afganistan 
Irak, Suriye, Yemen ve Libya’daki 
terör grupları hedef alındı. Bu 
dönem 15 yıl devam etti. 

Şimdi Suriye, Ukrayna ve 
İran’da ve daha az ölçekli şekil-
de Kore yarımadasında Washing-
ton ile Moskova arasında çatış-
maların işaretlerini görüyoruz. 
Rus ve Amerikan güçleri arasın-
daki bu çekişme zihinlere soğuk 
savaşı getirdi ve geçen hafta ABD 
dışişleri bakanının ülkesinin yeni 
stratejisiyle ilgili konuşmasın-

da bu soğuk savaşa vurgu yapıl-
dı. Strateji genel hatlarıyla rakip 
güçlerle- birinci derecede Rusya 
ve ikinci derecede Çin’le müca-
deleye dayanıyor. 

Donald Trump yönetimin-
deki Washington’un genel ola-
rak Ortadoğu ve özelde Suriye ve 
Irak politikaları farklılık arz edi-
yor. Bu yönetim Rus varlığına ve 
keza İran müttefikine karşı dur-
ma ve DEAŞ’le mücadele etmek 
kararı aldı. Suriye’yi, krize giren 
güçlerin çeşitliliği sebebiyle çok 
karmaşık hale gelen savaşın sa-
hası olarak seçti. 

Washington’un ilk kez açık 
bir politika benimsemesiyle bir-
likte bu politikanın geçmiş-
te olmayan yeni problemler çı-
karacağını tahmin ediyorum. 
Washington’un müttefiklerinden 
bu politikalarını desteklemele-
rini beklemesi ve eski ittifaklar 
politikasına dönmesi bu prob-
lemlerden. Suriye krizine yöne-
lik pozisyonların değerlendiril-
mesine bağlanacak ve ardında 
İran gibi büyük bölgesel sorun-
lara yoğunlaşılacak. NATO üye-
si ve tarihsel olarak Amerikan it-
tifakı sisteminin bir parçası olan 

Türkiye krizin ipiyle oynama-

ya çalışıyor. Kendisini İran, Rus-

ya ve Şam rejimiyle çatışma içi-

ne koyan Afrin savaşı patlak ver-

di. Dolayısıyla Türkiye ve diğer 

bölge ülkeleri seçeneklerinin za-

man geçtikçe azaldığını görecek-

ler. Acaba Suriye’de Washington 

ile mi ittifak kuracaklar yoksa 

Moskova’yla mı? 

Amerikalılar Suriye’de Rus-

ya ile işbirliği şeklindeki geçen 

yılın politikasını bıraktılar, böl-

gesel müttefikler ve vekiller ka-

nalıyla Ruslarla mücadeleye da-

yalı yeni bir politika benimse-

diler. Moskova da bu politikayı 

Washington’dan önce benimse-

mişti. İranlıları, Lübnan, Irak ve 

başka ülkelerdeki milislerini sa-

hada savaş için kullanıyor. Buna 

karşın Amerikalılar Suriyeli Kürt 

milislerin yanı sıra Fırat’ın doğu 

bölgesinde Özgür Suriye Ordu-

su kalıntılarını kullanıyor. Yeni 

Amerikan eğilimi Suriye’de Rus-

İran projesini başarısız kılmaya 

ve Rakka’daki “hilafet devletini” 

devirdikten sonra DEAŞ’ın geri 

dönüş girişimlerini boşa çıkar-

maya dayanıyor. 

Allah’tan Washington’daki ka-

rar organları sonunda Suriye’deki 

yeni değişikliklerin oluşturduğu 

tehlikenin farkına vardılar. Ame-

rikalılar İran’ın Irak’ta yaptıkları-

na da karşılar. Hatta işler Irak’ta 

askeri çatışma derecesine çıkma-

sa da düşmanca politikanın be-

nimsenmesi, savaşın maliyetini 

İran rejimine yüklemek ve bölge-

ye hâkim olma gücünü uzak ih-

timal haline getirmek için yeter-

li olacaktır. 

(Şarkulevsat, 23 Ocak 2018) 

Washington Çatışma İçin Suriye’yi Seçti
Abdurrahman RAŞİD 
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T ürkiye’nin Suriye toprak-
larında Afrin bölgesinde-

ki Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye 
ordusu ve müttefiklerinin İd-
lib’teki ilerleyişiyle aynı zamana 
denk geldi. Şam’ın stratejik Ebu 
Zuhur havaalanını kontrol altına 
almasıyla bu ilerleyiş taçlandı. 
Bu durum her iki operasyonun 
Rusya’nın gözetiminde bölgesel 
bir anlaşma çerçevesinde koor-
dineli olduğu izlenimi verdi. Bu 
anlaşmayı “İdlib’e karşın Afrin” 
şeklinde ifade edebiliriz. 

Türkiye’nin Afrin ve 
Suriye’nin İdlib’deki operasyon-
larını kuşatan soru ve kuşkula-
rın kaynağı her Kürtlerin hem 
Türklerin dostu olan Rusya’nın 
Türkiye’nin harekâtına sessiz 
kalması, Ankara’ya sert eleştiri-
ler yöneltmemesi, sükûneti elden 
bırakmama yönündeki çağrıla-
rıyla yetinmesi ve farklı çevre-
lerle temasların sürdüğüne vur-
gu yapması. Bu tutum yukarıda 
işaret edilen anlaşmanın varlığı 
etrafındaki tartışma ve kuşkuları 
körüklüyor. 

Şam’a gelince dışişleri ba-
kan yardımcısı Faysal Mikdad 
“Türkiye’nin saldırganlığına” 
karşı koyma tehdidinde buluna-
rak ülkesinin Türk hava gücünü 
nötralize etmeye kadir uçak savar 
sistemine sahip olduğunu işaret 
etti. Ondan da kınama ve tehdit 
dışında bir şey gelmedi. 

İran ise hiçbir şey söylemedi 
ve sahadaki gelişmeleri takip eder 
bir görüntü verdi. Bir yandan 
Tahran salgının İran toprakları-
na geçmesinden endişe ederek 
bölge Kürtlerinin etnik ve ayrı-
lıkçı hayallerini bitirmeye dönük 
her çalışmanın yanındadır. Diğer 
yandan Rusya ve Türkiye ile As-
tana-Soçi süreci bağlamındaki 
anlaşma ve yükümlülüklerle irti-
batlıdır. Ayrıca sağlam ekonomik 
ve stratejik ilişkilerle Türkiye’ye 
bağlıdır. Bu ilişkileri devam ettir-
me ve geliştirme ihtiyacındadır. 
Özellikle de kendisine yönelik 
Amerikan düşmanlığının tozu 
artmışken, Beyaz Saray ve Kong-
re İran’a yeni yaptırımlar getirme 
işareti vermişken… 

Buna karşın Türkiye harekâtın 
Rusya ile koordineli gerçekleştiği-
ni ve Kremlin’den yeşil ışık aldı-
ğını, hedeflerine ilişkin Tahran’ı 
ve Şam’ı yazılı şekilde bilgilen-
dirdiğini vurguladı. Türkiye terö-
rist grupları ortadan kaldıracağı-
nı ve Suriye toprakları içinde 30 
km derinlikte bir güvenlik şeridi 
kuracağını, aynı zaman zarfında 
Suriye krizinde siyasi bir çözü-
me ulaşılması için Astana-Soçi 
ve Cenevre sürecini destekle-
yeceğini teyit ediyor. Ankara’ya 
göre tüm göstergeler bu siyasi 
çözümün toprak bütünlüğünü 
koruyan bir Suriye içinde Kürt-
lerin haklarını dikkate alacaktır. 

Suriye sahnesinin ortasında 
güçlü şekilde bulunan Moskova 
taraflar arasındaki tartışmalar-
dan resmi olarak uzak durmak 
eğiliminde ancak Rusya’yı şu 
süreçte en fazla ilgilendiren hu-
sus Şam’daki merkezi yöneti-
min ayaklarını sağlamlaştırmak. 
“İdlib’e karşılık Afrin” denklemi 
doğrultusunda bu pazarlığı anla-
mak mümkün. Rusya ayrıca Ce-
nevre sürecinin yanı sıra Astana-
Soçi sürecinin başarılı olmasıyla 
da ilgili. Türkiye her iki süreçte 
de önemli aktör ve Soçi’ye gi-
den yolu izleyeceği sözü vermişti 
Moskova’ya. 

ABD ise dışişleri bakanının 
ülkesinin Suriye’deki yeni strate-
jisini açıklamasından birkaç gün 
sonra kendisini müttefiklerinin 
çatışması “trajedisi” içinde bul-
du. Ne sahada tek müttefiki olan 
Suriye Kürtlerini bırakabiliyor ne 
de Türkiye ölçeğinde NATO üye-
si ve bölgedeki en büyük askeri 
üslerinden birinin bulunduğu bir 
ülkeyle ilişkilerinden ödün vere-
biliyor. 

Washington Ankara’ya ziya-
retler mevsimini başlattı. Farklı 
kurumlardan ve üst düzeylerden 
yetkililer Ankara’nın yolunu tut-
tu. Gün boyu temaslar sürüyor. 
ABD Washington’un üç yıl önce 
sunduğu “güvenli bölge” proje-
sine yönelik çekincelerini bırak-
tı, konuyu ele almaya hazır oldu-
ğunu belirtti. Bir anda Washing-
ton Ankara’nın endişelerini ve 
güvenlik ihtiyaçlarını daha faz-
la anlamaya başladı. ABD’nin tu-
tumundaki bu “gelişme” yeni Su-
riye stratejisinde olduğu gibi geç 
geldi. 

Kürtler ise bir kez daha dost-
ların ve müttefiklerin “satışının” 
bedelini ödeyeceklerini anladılar. 
Bu millet yakın ve uzun vadeli 
geçmişin derslerini almıyor. So-
nuncusu birkaç ay önce Mesud 

İdlib’e Karşılık Afrin mi?
Ureyb RENTAVİ 
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A hed Temimi 16 yaşındaki kız 
çocuğu Filistin yönetiminden 

çok Filistin davasını temsil ediyor. 
O Filistin’in Rosa Parks’ıdır. 

Siyahi Rosa Parks Montgomery 
kentinde beyazlara ait otobüste kol-
tuğundan kalkmayı reddetti. Siyahi 
Amerikalılar kentin otobüslerini bir 
yıl boykot ettiler ve ABD’nin birkaç 
gün önce doğum gününü kutladığı 
Martin Luther King onların liderliği-
ni yapıyordu. 

Ahed, işgalin yerleşim birimleri 
inşaatı için suyunu ve topraklarını 
çaldığı Salih peygamberin belde-
sinden. Kendisi ve annesi Neriman, 
tüm ailesi, komşuları ve Filistinliler 
işgale karşı duruyor. Amcasının oğlu 
plastik mermiyle yaralandığında 
İsrail askerini tokatlamıştı. Küçük 
Ahed tutuklanmıştı ve yeniden tu-
tuklandı. Şimdi on yıl hapis ceza-
sıyla çarptırılma suçlamasıyla karşı 
karşıya. 

İşgal altındaki Filistin’e göç et-
miş Amerikalı bir aileden olan İsrail 
Eğitim Bakanı Naphtali Bunit Ahed 
gibilerinin hayatlarının geri kalanı-
nı cezaevinde geçirmesi gerektiğini 
söyledi. Savunma Bakanı Avigdor 
Lieberman Ahed ve ailesi hakkınca 
caydırıcı bir cezalandırma, ailesini 
kendisini ziyaret etmesinin engel-
lenmesi çağrısı yaptı. 

Lieberman Sovyet asıllı yani Mol-
davyalıdır. İşgal edilmiş Filistin’de 
1978’de göç etmiş, birçok bakanlık 
mevkiinde çalışmıştır. İsrail Evimiz 
Partisi vardır. Yani Filistin’den bir ev 
çalmıştır. Bunit Hayfa’da doğdu ve 
Yahudi Partisi vardır. ABD’ye dön-
mesi ve orada Yahudi partisi kurma-
sı gerektiğini söylüyorum. 

Ben tüm üyeleri bu davanın ev-
latlarından olan bir kuşaktanım. 
Aklımdan önce duygularımla yazı-
yorum. Uluslararası Af Örgütü’nün 

Ahed Temimi ile ilgili sözlerini se-
çiyorum. Örgüt Ahed’in Batı Şe-
ria’daki İsrail askeri mahkemesinde 
İsrail askerine saldırma ve geçen 
ayın 15’inde bir askeri tokatlaması 
sonrası 11 suçlamayla yargılanaca-
ğını belirtti. Ahed, tutulmasını haklı 
çıkarak hiçbir şey yapmadı ve İsrailli 
yetkililer derhal serbest bırakma-
lı. Zira o silahlı değildi ve iki asker 
koruyucu kıyafetlerle teçhizatlıy-
dı. Ahed’in tutuklanması ve askeri 
mahkemede yargılanması işgal güç-
lerinin barbarca baskılarına karşı 
durma cesaretinde bulunan Filistinli 
çocuklara yönelik önyargılı muame-
leyi ifşa ediyor. 

Filistin yönetimi yetkilileri İsrail’i 
tanımayı ve güvenlik işbirliğini dur-
durma kararı aldı. Başkan Mahmud 
Abbas sinir krizine girdi, İsrail’e 
ve beraberindeki başkan Donald 
Trump’a yüklenerek “evin yıkılsın” 
dedi. Trump Filistinlileri barış gö-
rüşmelerini reddetmekle suçlamış 
ve UNRAW örgütüne Amerikan yar-
dımını durdurmuştu. Trump’ın evi 
önemli değil ancak Amerikan evinin 
yıkılacağını düşünüyorum. Trump 
insan haklarının öncüsü olan bir 
devleti Beyaz Saray’daki bir yıl zar-
fında nefret edilen bir ülkeye çevir-
di. Batılı ülkeler Filistin yönetimine 
İsrail’i tanımasını çekmemesini tav-
siye etti. Hepsi de BM’de Kudüs’ü 
Filistin devletinin başkenti olarak ta-
nıyan kararını onayladı ve Trump’un 
Amerikan elçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararına karşı çıkmıştı. 
(El-Hayat gazetesi, 17 Ocak 2018)

Ahed Temimi Direnişi Temsil Ediyor
Cihad EL-HAZİN 

Barzani’nin giriştiği refe-
randum/macera sebebiyle 
yaşanmıştı. 

Suriye’nin kuzeyin-
de tablo esasında karma-
şıktı daha karmaşık hale 
geldi. Suriye’deki savaşla-
rın bu yeni faslında kimin 
karlı çıkacağını kestirmek 
zor ancak bu çatışmada 
en fazla kaybeden Kürtler 
olacaktır. Ankara’nın gü-
venli bölgesi olacak, Şam 
İdlib’i geri alacak, İran’ın 
Kürtleri büyük bir ders 
alacak. Washington son 
Kürt kalana kadar sava-
şacak Moskova bölgedeki 
iki büyük müttefik Türki-
ye ve İran’ın katılımıyla 
Soçi’ye doğru yol alacak. 

Bu savaşın kazananı 
olmayacağını söyleyebili-
riz. Çünkü Suriye Kürtle-
rinin yenilmesi Kürt soru-
nunun bölgesel ve Kürtle-
rin dağıldığı dört ülkenin 
düzleminde sona ereceği 
anlamına gelmez. Bu ül-
kelerin hükümetleri Kürt 
halkına adil siyasi çözüm-
ler bulmaları gerekmekte-
dir. Bölgede kaosun ve yı-
kımın rahminden çıkacak 
her bölgesel çerçeve Kürt-
lere adil siyasi çözümler 
bulmalılar. Zira bu böl-
genin kültürel ve uygarlık 
mirasını Araplar, Türkler, 
Farslılar ve Kürtler bö-
lüşmektedir. Bu dört mil-
letten birinin çıkarılma-
sı veya uzaklaştırılması 
yeni savaşlara zemin ha-
zırlayacaktır. Bu da sade-
ce İsrail’e, eski ve yeni ko-
loni güçlerine yarar. 

(Ürdün Düstur gazete-
si, 24 Ocak 2018)
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M ısırlıların Hüsnü Müba-
rek’in gitmesini istemesi-

nin, ekmek, özgürlük ve sosyal 
adalet  için sokaklara dökülmesi-
nin üzerinden yedi yıl geçti. Ba-
zıları hâlâ demokratik dönüşüm 
tecrübesinin başarısız kılınma-
sında şahısların veya grupların 
rolünü tartışıyorlar ancak bu 
tecrübeyi akamete uğratan en 
önemli etkenleri unutuyorlar. 
Etkenlerin başında ise Mısır’da 
siyasi, ekonomi ve toplumsal 
hayatta, bölgesel ve uluslararası 
sistemde kök salmış güç ilişkileri 
yer alıyor. 

Yedi yıl geçti ancak medya 
organlarında Muhammed Mursi, 
Muhammed Baraday, devrimin 
bazı gençleri, muhalefet liderleri 
gibi şahısların veya Müslüman 
Kardeşler, Selefiler, devrim genç-
leri, sivil veya laik partiler gibi 
cemaat ve grupların rolüne iliş-
kin tartışmalar bitmek bilmiyor. 
Bu şahıs ve grupların hepsi de 
muhalefetten olup yıllarca baskı 
ve karalamalara maruz kaldılar. 
Hiç kimse düşüncenin, strateji-
nin, siyasi liderliğin, değişim ta-
leplerindeki bilincin, demokratik 
dönüşümün idaresi için birbirine 

kenetlenmiş siyasi program ve 
kurumların önemini inkâr et-
miyor. Ki bu dönüşüm istikrarlı 
demokrasilerin inşasında başarılı 
olan ülkelerde yıllar ve hatta asır-
lar aldı. 

Yalnız taşları gediğine koy-
mak için öncelikle istenen de-
mokratik dönüşümü ve gerek-
sinimlerini  anlamak gerekiyor. 
Zira demokratik dönüşüm, öz-
gür seçimler yapmak, seçilmiş 
hükümetin iktidar makamlarını 
alması veya demokratik işaretler-
le anayasanın yazılması anlamına 
gelmez. Tüm bunlar demokrasi-
nin en önemli sonuçlarından sa-
yılan adımlardır ancak demok-
ratik dönüşüm sürecinin özünü 
ifade etmez. Bu süreç demokra-
tik rejimin korunmasını teminat 
altına almak için devletler için-
de güç ilişkilerinin yeniden inşa 
edilmesi anlamına gelmektedir. 
Yani seçilmiş kurumların yöneti-
mi kontrol altına alması ve vatan-
daşların iradesini güçlendirmesi. 

Demokratik dönüşüm süreci, 
kaynakların vatandaşlar arasında 
eşit şekilde dağıtılmasını, seçim-
le gelmemiş kurumların ve güç-
lerin (ordu gibi) karar alma orga-

nı üzerindeki nüfuzuna son ver-
mek için siyasi otoritenin yeni-
den inşa edilmesini, hukuka say-
gı, özgürlükler, insan hakları ve 
ötekine güven değerlerinin yayıl-
ması yönünde bir siyasi kültürün 
inşasını gerekli görmektedir. 

Önceki iç gereksinimlere ila-
veten demokratik dönüşüm, dı-
şarıdaki rakiplerle mücadele-
ye ihtiyaç duymaktadır. Deği-
şim despotluğun rahminden çı-
kar ve dışarının desteklediği des-
potların kamp kurduğu bölgeler-
de meydana gelir. Bu yüzden de-
mokratik dönüşüm, korunması 
ve desteklenmesi için bölgesel ve 
uluslararası bir konteksti gerek-
tirmektedir. Tıpkı ABD’nin İkin-
ci Dünya Savaşı sonrası Batı Av-
rupa ülkelerine yaptığı ve Batı 
Avrupa’nın Sovyetler Birliğinin 
çökmesi sonrası Doğu Avrupa ül-
kelerine yaptığı gibi. Şöyle ki bu 
ülkeler yardımlarda bulunmak-
la veya reform talep etmekle ye-
tinmedi, demokrasiye dayalı bü-
yük ekonomik, siyasi ve kültü-
rel projeye bu ülkeleri entegre et-
mek için kapsamlı bir program 
hazırladı. 

Mısır’da değişim yanlıları bu 
anlam ve tanımlara dikkat çek-
miyorlar, şahıs ve gruplar konu-
sundaki anlaşmazlıklarla uğraş-
makta ısrar ediyorlar. Şahısların 
veya cemaatlerin/grupların tarih 
yazabileceğini düşünenler, de-
mokrasinin farklı uygulamalarıy-
la (seçimler, partiler, güçlü sivil 
toplum) milyonlarca vatandaşın 
siyasete organize katılımına da-
yalı bir sistem olduğunu görmez-
likten gelmektedirler. 

Muhalif şahıslar ve cemaatler-
le ilgili tartışmalarla iştigal eden-
ler, -bilinçsiz de olsalar- değişi-
min özellikle de güvenlik ku-
rumlarında ve yolsuzluğa bulaş-
mış ekonomi çevrelerinde zor 

Mısır ve Yedi Yılın Dersleri
Ala BEYUMİ 

Muhammed Mursi
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yükleriyle mücadele etmekten 
kaçınmaktadırlar. Bu güçler ken-
di çıkarlarını savunma nokta-
sında daha çetin ve organizedir-
ler, medya organlarını ve siyase-
tin çeşitli platformlarını tekelle-
rine almaktadırlar. Kendilerini 
eleştirmeye cesaret edenleri ce-
zalandırmaktadırlar. Bu yüzden 
muhalif bir aydının kendisi gibi 
muhalif birey veya grupları eleş-
tirmesi kolaydır ancak rejimin 
klasik güçlerini (zenginler, gü-
venlik kurumları, klasik gruplar 
ve dış güçleri) eleştirmesi şim-
şekleri üzerine çekecektir. 

Mısırlıların Ocak 2011’deki 
ayaklanmasının başarılı olması-
nın iç ve uluslararası bağlamları 
vardı. Ayrıca aynı bağlamlar hali 
hazırdaki süreçte reforma dire-
nen yapısal faktörler sebebiyle 
başarısızlığa da götürdü. Zira or-
tada Ocak ayaklanması sürecin-
de muhalefet güçlerinden daha 
hâkim etkin kurum ve güçler 
vardı. Bu etkin güçler hâlâ deği-
şim rüzgârından uzaklar. Bu du-
rum Ocak ayaklanmasının yenil-
giye uğramasına ve hâlihazırdaki 
sürece dönülmesine katkıda bu-
lundu. Burada dört temel bağ-
lamdan konuşabiliriz. 

Birincisi Mısır’da ordu, po-
lis ve istihbarat gibi güvenlik ku-
rumlarına hâkim güçlerin ya-
pısı. Bu güçler rejimin omurga-
sı ve hamisidir. Ordu komutan-
larından önemli bir kesimin Mü-
barek döneminin son günlerin-
de kenara itildiklerini hissetmesi, 
Şubat 2011’de Mübarek’i bırak-
malarına yol açtı ancak iktidarı 
bırakmadılar tabi ki. Bu yüzden 
Ocak ayaklanmasından Temmuz 
2013’teki darbeye kadar iktidar-
da kalmak için her şeyi yaptılar. 
1952 rejiminin ilk yıllarındaki-
ne benzer bir rejime dönmek için 
çalıştılar. Cumhurbaşkanlığı se-

çimlerine adaylık girişimi sonra-
sı eski Mısır Genelkurmay Başka-
nı Sami Anan’a yapılanlar ve tu-
tuklanması, hali hazırdaki ordu 
komutanlarının iktidarı doğru-
dan yönetmek istemelerine ve 
seçimle ellerinden gitmesine kar-

şı çıkış boyutuna iyi bir örnektir. 
Hatta bu ikinci aday eski üst dü-
zey komutanlarından olsa bile… 

İkinci bağlamda Enver Sedat 
dönemindeki ekonomik açılım-
dan bu yana oluşan ve siyasi ha-
yata artan şekilde hükmeden de-
forme olmuş kapitalist güçler. 
Bunlar medyanın, siyaset, ekono-
mi, büyük aileler iktidarı ve üst 
düzey bürokratlarla iç içe geçti-
ği korkunç ilişkiler ağı oluştur-
du. Maalesef Ocak ayaklanması 
bu elitlerin hâkim güç ilişkilerini 
değiştiremedi ve hatırı sayılır bir 
değişime gidemedi. 

Üçüncü bağlam ise kültürel-
dir. Mısır demokrasi kültürün-
de net bir acziyet yaşıyor. Bir-
çok muhalif güç hâlâ demokrasi 
kültürünü şaibeli yabancı kültür 

olarak görüyor. Halkın yönetimi, 
özgürlüklere saygı, insan hakları 
ve siyasi çoğulculuk yanı sıra hu-
kuka saygı gibi temel değer halk 
çevrelerinde yaygın değil. Halk 
çevreleri seçimlere katılıyor an-
cak bu değerleri günlük hayatına 
aktarmıyor. 

Dördüncü bağlam ise dış des-
tek. Dünyada demokrasinin du-
rumuyla ilgili yayınlanan çeşit-
li uluslararası raporlar bizlerin 
bir 10 yıldır Batı kapitalizmin 
aç gözlülüğü, Avrupa ve ABD’de 
ırkçı sağın yükselişi, Rusya ve 
Çin gibi doğu ülkelerindeki des-
pot devlet kapitalizmin yükseli-
şi sebebiyle demokrasiye dönük 
uluslararası bir düşüş dönemi 
yaşıyoruz.   Arap dünyası dün-
yada despotluğun en kötü kalesi 
sayılmaktadır. Bölgedeki despot 
ülkeleri korumak için işgal ve 
petrol gibi farklı etkenler birleş-
mektedir. Onca can kaybına rağ-
men Arap Baharının sınırlı siyasi 
kazanımlarını bitirmek için mil-
yarlarca dolar harcandı. 

Yukarıdaki dört bağlama 
uzanan gerçekçi bir değişim ol-
maksızın Mısır’da demokraside 
gerçekçi bir dönüşüm yaşanma-
sını düşünmek zor. Siyasi lider-
liğin ve muhalefetin hazır olması 
ise daha az önemde değil. Yıllar-
dır egemen olan büyük bağlam-
lar değiştirilmesi için ilave yıllara 
muhtaçtır. Bu noktanın kavran-
ması farklı muhalif siyasi güçler 
arasındaki kapışmanın dozunu 
hafifletir, hem kendileriyle hem 
rakipleriyle daha sakin bir iliş-
ki kurmak için siyasi söylem ve 
programlarını değiştirmeye sevk 
eder. Gerçekçi değişim yakında 
veya kolay şekilde gelmeyecek, 
değişime inananlarla işbirliğini 
gerektirecektir. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 
24 Ocak 2018)

Yedi yıl geçti ancak medya 
organlarında Muhammed 

Mursi, Muhammed 
Baraday, devrimin bazı 

gençleri, muhalefet lider-
leri gibi şahısların veya 

Müslüman Kardeşler, 
Selefiler, devrim gençleri, 

sivil veya laik partiler gibi 
cemaat ve grupların rolüne 

ilişkin tartışmalar bitmek 
bilmiyor. Bu şahıs ve grup-
ların hepsi de muhalefetten 
olup yıllarca baskı ve kara-

lamalara maruz kaldılar.
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28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden hem 
yıllar hem de bir başka hem de kanlı bir dar-

be teşebbüsü geçti. Darbeyi yapanlarda darbeye 

maruz kalanlarda neredeyse yaşlandı. Fakat ne 

acı ki hâlâ hapishanelerde olan, haklarını alama-

yan, hayatını idame ettirecek işe giremeyen bin-

lerce kişi var. Ne yazık ki! Ankara 5. Ağır Ceza 

Mahkemesinde görülen dava 103 sanıkla yıllar-

dır devam ediyor. Bu davanın ilk duruşmalara 

İstanbul’dan 28 Şubat Öğretmenleri Platformu ve 

ASDER üyeleri ile katılmıştım ve açıkçası bu denli 

uzun süreceğini tahmin etmeden sadece salon içe-

risinde psikolojik bir harp başladığını fark etmiş-

tim. Nihayetinde sona geliniyor ama yıllar için-

de yaptığım en yakıcı tespit davanın sahipsiz ve 

unutulmuşluğu oldu. İmkânları oranında katılım 

sağlamaya çalışan öğretmenler, ASDER üyeleri az 

da olsa devamlılığı önemsedi. Çağrılar yaptı. 28 

Şubat acılarından nasiplenen vekiller (Fatma Ben-

li, Ravza Kavakçı) ya da sembol isimler (Şeyma 

Döğücü, Sibel Eraslan ) elbette ortamdaki psikolo-

jik durumu mağdurlar lehine güçlendiriyor. Fakat 

hâlâ çok eksik ve kaderine terkedilmiş görüntüsü 

silinmedi. Bunun üzerine çok şey söylenebilir el-

bet ama 12-16 Şubat’ta son ya da uzarsa sondan 

bir önceki dava görülecek. Sanıkların her zamanki 

gibi hem avukat hem izleme açısından çok kala-

balık olacağına eminim. Kim bilir belki dönemin 

acısını yaşayan STK’lar, dernekler, cemaatle orga-

nize olup katılım sağlar. Davayı omuzlamaya ça-

lışan küçük grubu şaşırtırlar ama bir o kadar da 

sevindirirler. Ankara dönüşü bu kişilere izlenim-

lerini Umran dergimiz adına sordum. İstifadenize 

sunuyorum.

Hazırlayan: Gülşen ÖZER

12-16 Şubat’ta son ya da uzarsa sondan bir önceki dava görülecek. Sanıkların her zamanki 
gibi hem avukat hem izleme açısından çok kalabalık olacağına eminim. Kim bilir belki 
dönemin acısını yaşayan STK’lar, dernekler, cemaatler organize olup katılım sağlar. 
Davayı omuzlamaya çalışan küçük grubu şaşırtırlar ama bir o kadar da sevindirirler.

28  ŞUBAT DAVASI ve Beklentiler Üzerine



25

 Umran • Şubat 2018

  28 ŞUBAT DAVASI VE BEKLENTİLER ÜZERİNE 

28 Şubat Darbe Davası
Av. Necip KİBAR

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam et-

mekte olan 28 Şubat postmodern darbesi ile ilgili 

yargılamada artık son aşamaya, son evreye gelin-

di. 2013 yılının başlarından itibaren devam eden 

yargılamada özellikle sanıklar ve vekilleri davanın 

uzatılması ve sulandırılması için ellerinden gele-

ni yaptılar. Kovuşturmanın başladığından itiba-

ren tutuklu yargılanan sanıklar bir buçuk iki yıl 

arasında tutuklu kaldıktan sonra peyderpey adli 

kontrol ve yurt dışı yasağı konulmak suretiyle ser-

best bırakıldılar şu anda davada hiçbir tutuklu 

sanık bulunmamaktadır. Ancak adli   kontrol ve 

yurtdışı yasağı ile serbest bırakılan sanıklar için 

adli kontrol ve yurtdışı yasakları da yargılama sa-

fahatı içerisinde kaldırıldı ve şu an hiçbir tutuk-

lu sanık bulunmadığı gibi haklarında adli kontrol 

hükmü uygulanan herhangi bir sanık da bulun-

mamaktadır. Oysa BÇG bünyesinde faaliyet göste-

ren 103 sanık hakkında mevcut Refahyol Hükü-

metini devirmekten dolayı ağırlaştırılmış müeb-

bet hapis cezası ile dava açılmış olup tüm sanık-

lar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile yar-

gılanmalarına rağmen hiçbir sanığın tutuklu bu-

lunmaması ve hatta haklarında hiçbir adli kont-

rol hükmünün tatbik ediliyor olmaması oldukça 

düşündürücüdür. Ayrıca yine savcılık makamının 

8 Ocak 2018 tarihli celsede esas hakkında müta-

laa vermesi ve 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası talep etmesine rağmen bu 

sanıklar hakkında tutuklama talebinde bulunma-

ması, hatta ve hatta adli kontrol hükümleri dahi 

talep etmemiş olması oldukça manidardır. Zira 

bu sanıkların tamamı her an kaçma ve hayatla-

rının kalan sürelerini yurt dışında idame ettirme 

imkânına sahip kişilerdir. 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/144 

Esas sayılı dosyasında yargılanan 103 sanıktan   

uzun yargılama safahatı içerisinde dört sanık ve-

fat etmiş olup şu an 99 sanık hakkında yargıla-

ma devam etmektedir. Bu davada başından itiba-

ren sanıkların ekseriyeti   28 Şubat postmodern 

darbesine konu Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) 

meşru  ve Genelkurmay’ın bilgisi dâhilinde kurul-

muş bir birim olduğu savunmasında bulundular.  

Yine bu sanıklar yargılama safahatı içerisinde ir-

ticanın Türkiye için büyük bir iç tehdit olduğu-

nu o zamanın şartları içerisinde irtica ile müca-

dele ettiklerini beyan ederek savunmalarını bu te-

mel üzerine inşa ettiler. Bazı sanıklar ise BÇG içe-

risinde faaliyet göstermediklerini savundular. Sa-

nıklar 28 Şubat 1997 ve sonrasında yapılan hiç-

bir zalimane uygulamayla ilişkilerini olmadığı-

nı da(!) iddia ettiler. Gerek  üniversitelerde uygu-

lanan başörtü yasakları, gerek ise İmam Hatipler 

ve Kur’an Kurslarına karşı yapılan uygulamaların 

kendileriyle bir ilgisinin olmadığını söylediler. Or-

dudan atılan dindar ve muhafazakâr askeri perso-

nelin disiplinsizlik nedeniyle olduğu ilişkilerinin 

kesilmiş olduğunu  söylediler. Tüm  Türkiye hal-

kının gözleri önünde cereyan eden baskı zülüm 

ve her türlü kötü muamele ile bir ilişkilerinin ol-

madığını beyan ederek açıkça mahkemeyle ve bu 

dönemin mağdurlarıyla dalga geçtiler. Yargılama   

safahatı   içerisinde toplanan deliller ve dinlenen 

tanıklardan bazıları istisna olmak üzere BÇG’nin 

gayrimeşru ve Genelkurmayın bilgisi dışında bir 

yapılanma olduğu noktasında tanıklık ettiler. Hat-

ta dönemin Genelkurmay Başkanı ve bir numa-

ralı sanık İsmail Hakkı Karadayı  BÇG’nin kurul-

masından ve yapılanmasından haberdar olmadı-

ğını ve sonradan bu yapalım hakkında bilgi sa-

hibi olduğunu mahkemede yaptığın iki gün sü-

ren savunmada açıkça beyan etti. Yargılanan di-

ğer sanıklar kendisiyle bu konuda zaman zaman 

tartıştılar, hatta sanıklardan bazıları İsmail Hakkı 

Karadayı’ya “Sen bunamışsın!” isnadında bulun-

dular. Yine mahkemede dinlenen özellikle Tansu 

Çiller,  Hasan Celal Güzel, Bülent Orakoğlu, Ka-

dir Sarımsak ve  İlnur Çevik gibi tanıklar 28 Şu-

bat süreci içerisinde batı çalışma grubunun ille-

gal faaliyetlerini anlatarak Refahyol Hükümetinin 

düşürülmesi için Her türlü çabayı, argümanı ve 

Necip Kibar: “Temennim 28 Şubat süre-
cinde sadece BÇG’nin değil o dönemde 
darbeye katkı sunan medya, serma-
ye, beşli çete diye bildiğimiz sivil top-
lum kuruluşları ve o dönemin özellikle 
yargı ayağının da yargı önüne çıkarı-
larak  hak ettikleri cezalarla mahkûm 
edilmelidir. 28 Şubat postmodern dar-
besi sadece BÇG’den ibaret değildir.
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kamu kurumlarını nasıl harekete geçirme nokta-

sında yoğun çaba ve faaliyetlerini  anlattılar. 

Yargılamada esas hakkında mütalaa verilmez-

se önce, müdahil ve vekilleri esas hakkında be-

yanlarını sundu. 28 Şubat sürecinde yaşanan hu-

kuksuzluklar örnekleri ve belgeleri ile mahkeme-

ye anlatıldı ve sanıklar ile suça konu eylem arasın-

daki fiili irtibat yine örnekleri ile mahkemeye an-

latıldı, takdim edildi. 

Bu uzun yargılama ve delillerin toplanması sa-

fahatından  sonra artık yargılamada son aşamaya 

gelindi; savcılık makamı esas hakkındaki mütala-

asını verdi. Savcılık makamı 99 sanıktan 39’u için 

mahkûmiyetlerine yeterli delil bulunmadığından 

bahisle beraat kararı verilmesi talebinde bulun-

du. 60 sanık için o dönemin mevcut hükümeti-

ni düşürmekten suçları sabit görüldüğünden do-

layı 765 Sayılı eski TCK’nın 147. maddesi çerçe-

vesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ce-

zalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. 12 

-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak yargılama-

da sanıklar ve vekillerinin savunmaları alınacak. 

Savunmaların tamamlanmasını müteakip Anka-

ra 5. Ağır Ceza Mahkemesi savunmalar sanıklar 

hakkında kararını açıklayacak. Temennim tüm 

sanıkların işledikleri suçların sabit olması nede-

ni ile haklarında mahkûmiyet kararı verilmesi ve 

hükümle birlikte hepsinin tutuklanarak cezaevine 

konulmasıdır. Yine temennim 28 Şubat sürecin-

de sadece BÇG’nin değil o dönemde darbeye kat-

kı sunan medya, sermaye, beşli çete diye bildiği-

miz sivil toplum kuruluşları ve o dönemin özellik-

le yargı ayağının da yargı önüne çıkarılarak  hak 

ettikleri cezalarla mahkûm edilmelidir. 28 Şubat 

postmodern darbesi sadece BÇG’den ibaret de-

ğildir. Hepimizin gözleri önünde cereyan eden 

ve toplumun neredeyse tamamına yakınının za-

rar gördüğü ve etkilendiği bu darbeyle ilgili verile-

cek kararı yine Türkiye toplumunun tamamı bü-

yük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

28 Şubat Davası İzlenimleri
Av. Şeyma DÖĞÜCÜ

(AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)

Davayı iki yönden değerlendirebilirim. Birinci-

si bizim açımızdan 28 Şubat postmodern darbesi-

nin faillerinin yargılanması çok ama çok güzel bir 

sonuç. Sadece yargılanmaları bile yüreklerimize 

su serpiyor. Özellikle de başörtülü bir avukat ola-

rak sanık sandalyesinde Çevik Bir’i, Çetin Doğan’ı 

görmek yaşanan onca acıların, mazlum ahlarının 

karşılıksız kalmayacağı umudunu doğuruyor. La-

kin ikinci husus olarak sanıkların savunmalarını 

verme biçimleri, jest ve mimikleri gerçekten çok 

üzücü. Bu insanların hak bir davaya hizmet etmiş-

ler gibi kendilerine güvenerek hâlâ savunma yapı-

yor olabilmelerini anlamam mümkün değil. Yaşa-

nanlara darbe denilemeyeceği yönündeki beyan-

ları, ders veren bir hoca gibi konuşmaları, hukuk-

suz uygulamaları için hukuka sığınmaları ve in-

tikam yargılaması yapıldığını ifade edecek kadar 

umarsız olmaları vicdan sahibi hiç bir bireyin ka-

bul edemeyeceği hususlar. Buradaki atmosfer za-

man zaman acaba ceza almayacaklar mı gibi kor-

kunç bir şüphe uyandırıyor.

Bu davanın sonlarına gelinmiş durumda ve da-

vayı takip etmek tıpkı darbe esnasındaki sebatla 

doğrularımızı savunmak kadar önemli. Adaletin 

er geç tecelli edeceğine inanıyorum.

Mücadele Mahkeme Devam Ediyor
Arif ÇELENK

(28 Şubat Platformu Başkanı)

Ankara’dayız ve 28 Şubat davası devam edi-

yor. 103 sanıktan 60 kişinin müebbetle yargılan-

dığı davada başörtüsü üzerinden topyekûn hal-

ka savaş açanlar sanık sandalyesinde. Diğer ta-

rafta başörtülü olarak mazlumların hakkını savu-

nan  avukatlar var. Aynı zamanda sanıklar  tarafın-

dan zulme uğramış avukatlar. Yüz binlerce kişinin 

hayatını karartanlar, milletimizi   fişleyenler, hal-

ka topyekûn savaş açanlar, dünkü BÇG’nin kud-

retli paşaları bir tarafta. Öğrencilikten, öğretmen-

likten, ordudan, üniversiteden, kamu kurumla-

Şeyma Döğücü: “Sanıkların savunma-
larını verme biçimleri, jest ve mimikle-
ri gerçekten çok üzücü. Bu insanların 
hak bir davaya hizmet etmişler gibi 
kendilerine güvenerek hâlâ savun-
ma yapıyor olabilmelerini anlamam 
mümkün değil. Yaşananlara darbe 
denilemeyeceği yönündeki beyanları, 
ders veren bir hoca gibi konuşmaları 
kabul edilebilir değil.”



27

 Umran • Şubat 2018

  28 ŞUBAT DAVASI VE BEKLENTİLER ÜZERİNE 

rından, asker oğlunun yemin töreninden, tedavi 

gördüğü hastaneden uzaklaştırılanlar, milletimi-

zin zulme uğramış temsilcileri bir tarafta. Bu tab-

loyu tüm halkımızın görmesini dilerdim. Dünün 

hâkim konumundaki kudretli paşaları karşıların-

da zulme uğrattıkları mazlumları, onlarca başör-

tülü müştekileri   görünce neler hissediyor? Dü-

nün zulme uğramış öğretmenleri, öğrencileri, eşi-

nin örtüsünden dolayı işinden olmuş ordu men-

supları, karşılarında kendilerine zulmeden döne-

min komutanlarını görünce neler hissediyor...

Yüz hatlarındaki ifadeler ve dahası… Anla-

tılamaz kanaatimce mutlaka görülmeli... Çetin 

Doğan’ın 10 yıldır   normal hayatını yaşayama-

maktan şikâyetçi olması, bir diğer sanığın 8 ay 

28 gün tutukluluk halinin ömründen çalındığını 

söylemesi, müşteki olan mazlum kadınlar arasın-

da tepkiyle karşılanıyor... “Benim 13 yılım çalın-

dı... Benim gençliğim çalındı... Benim bütün ha-

yatım çalındı...” şeklindeki  tepkiler mağduriyetin 

derinliğini ve iç dünyalarda tedavisi mümkün ol-

mayan yaraları göz önüne sererken o günleri yaşa-

mamış genç  bir hâkimin sessizliği sağlamak adı-

na kullandığı kelime ve  üslup o yaraları daha da 

derinleştiriyor. Kısaca dünün zulme uğramış mağ-

durları 28 Şubatların  milletimiz tarafından tekrar 

yaşanmaması için mücadelesine mahkeme salon-

larında devam ediyorlar. Diğer yönüyle de “Çevik 

Bir  ve Çetin Doğan gibi dönemin darbe mimarla-

rını sanık kürsüsünde dinlemek büyük ibret vesi-

kası” olarak tarihe mal oluyor.

Yâ Nasib
Ayşe Adile ÖZAŞKIN (Öğretmen)

İstanbul’dan yola çıkıp salona geldiğimde 

açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Hep beraber 

çekmemiş miydik o zorlukları, çileleri? Niye ta-

nıdık yüzler çok azdı salonda. “Böyle olmamalı, 

böyle olmamalı” diye düşündüm. Bir taraftan ya-

şımızın ilerlemesi, kadın olmaktan dolayı farklı 

sorumluluklarımızın olduğunu düşünerek kendi-

mi yatıştırmaya çalıştım. Diğer taraftan gerçekte 

sayının çok olmasına rağmen bu kadar az mağdu-

run burada olmasına şaşkınlığım sürdü. Bu dava 

başlayalı altı yıl oldu, 95. duruşma görülüyordu. 

28 Şubat darbesi davasının sonuna yaklaşılıyor. 

Bu duruşmayı hepimiz, her yere duyurmaya ça-

lıştık. Yoksa...? Bilmiyorum. Yoksaların devamını 

bilmiyorum. Oysa “Düşünmek” değil miydi pek 

çok ayetteki mesaj? Neden düşünmüyorduk? Dü-

şünüp davamıza sarılamıyorduk. Endülüs’ün ba-

şına gelen bizim başımıza gelebilirdi ve gelmemesi 

için neler yapabilirim diye düşünmeli değil miy-

dik? Neden, neden, neden? Dava sürerken zih-

nim bu soruyla meşguldü. İktidarın başörtüsü-

ne izin veriyor olması mı bu umursamazlığın se-

bebi? Ama her güzel şeyin bir sonu olmuş dünya 

kurulduğundan beri. Birlik duygusunun böylesi-

ne sökülüp gitmesi benim göz yanılgım mı? İn-

şallah öyledir ve “Büyük fotoğrafı” ben göremiyo-

rumdur. Bu konuda samimiyetle yanılmış olma-

yı diliyorum. Duruşma ilerledikçe salonun hava-

sı gittikçe azalıyor. Salon hınca hınç doluyor. Bir-

çok gazeteci haber kokusu alarak gelmiş olmalı ki 

çoğunu ilk kez görüyorum. Hâkim camları açtı-

rıyor. Önceleri bu havasız ortam beni epey etki-

ledi, rahatsız oldum. Salondan dışarı çıkanlar da 

oldu. İstanbul’dan bu duruşma için gelmiştim. Dı-

şarı çıkmak istemiyordum. Havasız salona rağmen 

vazgeçmedim ve tüm oturumları izledim. Dava 

sanıkları süreyi uzatmak için sürekli hazırlık için 

süre talep ediyor ve savunmalarını kitap okur gibi 

saatlerce metin okuyarak yapıyorlar. Ümidim bu 

zorlu sürecin sonunda iade-i itibar yolunu açacak 

ve sanıklara hak ettikleri cezanın verileceği bir ka-

rar çıkması. Burada az sayıda insan olması  bir ya-

nıyla üzücü olsa da bir nasip meselesidir. Rabbim 

dün zorluklara sabretmeyi nasip etti bugünde da-

vaya sahip çıkmayı. Bunun için şükrediyorum. 

Burada olmayanların da bu nasip edilenlerden ol-

mak için çaba sarf etmelerini umuyorum.

Ayşe Adile Özaşkın: “Havasız salona 
rağmen vazgeçmedim ve tüm oturum-
ları izledim. Dava sanıkları süreyi 
uzatmak için sürekli hazırlık için süre 
talep ediyor ve savunmalarını kitap 
okur gibi saatlerce metin okuyarak 
yapıyorlar. Ümidim bu zorlu sürecin 
sonunda iade-i itibar yolunu açacak ve 
sanıklara hak ettikleri cezanın verile-
ceği bir karar çıkması.”
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Zalime Merhamet Mazluma Zülümdür
Necmettin KELEŞ

28 Şubat aktörleri, kudretli paşaları yargıla-

nıyor hesap veriyor. Mahkeme salonunda   içleri 

kan ağlıyor korkudan bacakları titriyor ama bel-

li etmemeye çalışıyorlar avukat orduları ile sahte 

öz güvenle mahkeme üzerinde baskı oluşturma-

ya çalışıyorlar. Son sözlerini savunmalarını yapı-

yorlar yalanlar, inkârlar, suçu amirlerine atmalar-

la bir savunma neyse bu onların sorunu gelelim 

bize. Biz 28 Şubatın şahitleri, mağdurlar, ne ya-

pıyoruz orada “Yıkılmadık ayaktayız” diyebiliyor 

muyuz? Zalimin gözüne bakarak zulmünü hatır-

latıyor muyuz? Mahkeme salonunda onurumuz-

la, asaletimizle dimdik ispatı vücut yapıyor mu-

yuz? İşte fırsat 12 Şubatta Ankara’daki mahkeme 

salonunu doldurup koridorlara taşalım gözyaşla-

rının tükenen umutların mağdurların hakkını za-

limlerden duruşumuzla soralım. İnşallah yarın öz-

gür bir ülkede yaşayacak olan torunlarımız sordu-

ğunda biz de ordaydık diyebilelim. Mahkeme he-

yetine, bak zalime merhamet mazluma zulümdür 

adalet adalet adalet diyelim. 

28 Şubat bir darbedir ve aynı zamanda bir pa-

ralel yapılanmadır. Bu yapılanmaların askeri, siya-

si ayakları yanında basın, yargı, sivil toplum, üni-

versite ve akademik bileşenleri var bütün bunla-

rın komuta merkezi askeriyedir. Ben ve meslek-

taşlarım bu paralel yapılanma olan BÇG’nin aske-

ri, medya, siyasi ve yargı ayağı tarafından mağdur 

edildik bütün yapılanma senkronize olarak aynı 

maksat için çalıştılar.

28 Şubata gelinen süreçte batı çalışma gurubu 

paralel yapılanması önce TSK da darbe yaptı pa-

ralel bir yapı oluşturdu, ayrı bir hiyerarşi, ayrı bir 

istihbarat ağı kurdu ve TSK’yı ele geçirdi, yapa-

cağı darbeye engel olacağına kanaat getirdiği su-

bay, astsubay, uzman er baş, askeri öğrenci, askeri 

memurların tasfiyesine başlandı yani Ömer Halis-

demir’leri ordudan ihraç ettiler. Yoksa iddia ettik-

leri gibi FETÖ’cüleri ihraç etmediler tam tersine 

onlara kol kanat gerip terfi ettirdiler. Bu ihraçlar 

normal yollardan elde edilen istihbarat veya sıralı 

amirlerin isteği ile değil paralel yapının, illegal is-

tihbarat ve sahte raporları ile yapılmış emirle dos-

yalar istenmiş talimatla suç uydurulmuştur. Bölük 

komutanlarında, tabur komutanlarından gözyaşı 

ile istemeye istemeye dosyalar gönderildi ve bizler 

hakkımızı arayacak bir makam bulamayarak ço-

luk çocuk parasız işimizden, rütbemizden, onurla 

taşıdığımız üniformamızdan olduk. Travmalar ya-

şadık, intiharlar, bunalımlar, boşanmalar yaşandı 

binlerce mağduriyetler oldu. O mağduriyetlere 

değinmeden önce bu paralel yapının bizi nasıl 

senkronize mağdur ettiğine dikkat çekeceğim.

Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildik, 

iş yok, para  yok, dört çocukla İstanbul’da yaşam 

mücadelesi verdik. Topkapı- Taksim hattında mi-

nibüs şoförlüğü, servis şoförlüğü gibi işlerde ça-

lıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesine müracaat 

ettik o zaman belediye başkanı şimdiki Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Allah 

ondan razı olsun, ömrünü uzun etsin hepimizi işe 

aldı. 657’ye tabi devlet memuru olarak işe başla-

dık. Burada devreye paralel yapının medya ayağı 

girdi. Bizi manşetlere taşıdı:  “Tayyip ateşle 

oynuyor, özel ordu kuruyor” manşetleri atıldı. 

Bizi isim isim ve çalıştığımız kurumları alenen he-

def gösterdiler. Bu hedef gösterme işe yaradı ve   

devreye paralel yapının siyasi ayağı girdi. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesine dönemin koalisyon hü-

kümeti; Mesut Yılmaz başbakanlığını yaptığı ma-

lum hükümetin İçişleri Bakanlığı müfettiş gönder-

di. Gelmelerinin sebebi bizim işe alınmamız idi. 

Dönemin Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna’ya 

yapılan baskı sonucunda bizleri 17  arkadaşı hiç 

bir gerekçe göstermeden kaydınız kapatılmış yazı-

sını elimize verilerek bizi belediyeden ihraç ettiler. 

657’ye tâbi devlet memurunun bu şekilde memu-

riyetten atılması ve bunların tamamının TSK’dan 

ihraç edilen personel olması paralel yapının dev-

leti nasıl ele geçirdiğinin bir delilidir. Bu sefer beş 

çocukla parasız pulsuz işsiz kaldım, polis zoruyla 

lojmandan atıldık. Adeta bizi ölüme, sürünmeye, 

açlığa mahkûm etmek isteyen bir paralel yapının 

senkronize olarak hücumuna zulmüne uğradık. 

Sanayide kaynak, saç demir işlerinde  çalıştım. 

Necmettin Keleş: “Bu olaya basit bir 
darbe diye bakılmamalı paralel bir 
devlet yapılanması görülmelidir. Tüm 
failler yargılanmalıdır. 28 Şubat mağ-
durlarının mağduriyetleri giderilmeli-
dir bu vicdani bir görevdir.” 
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Bölge idare mahkemesine başvurduk.  17 ay sonra 
6 tane mahkeme bizi haklı buldu ve göreve iade 
etti. Tam bitti demiştik ki dava temyize gitti   ve 
devreye paralel yapının yargı ayağı devreye girdi. 
Danıştay’dan dava aleyhimize dönüyor, bozuluyor 
ve altı tane bölge idare mahkemesi verdiği karar-
ların arkasında duramıyordu. Bu olaya basit bir 
darbe diye bakılmamalı paralel bir devlet yapılan-
ması görülmelidir. Tüm failler yargılanmalıdır. 28 
Şubat mağdurlarının mağduriyetleri giderilmeli-
dir bu vicdani bir görevdir. 

Korku Gördüm Gözlerinde
Binnaz DURDU (Öğretmen)

8 Ocak 2018 saat 10.00
İstanbul’dan kalkan 28 Şubat mağdur ve müş-

tekilerinin olduğu 26 kişilik otobüsümüzden in-
dik. Koşarak 5. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştık. 
Beş dakika geçmedi önce sanıklar daha sonra avu-
katlar içeriye alındılar. Biz de içeri girmek için sı-
raya girdik. Bu davaya kızımı da getirmiştim. Bir-
likte kapıya yürüdük. Kapıdaki polis kızıma dö-
nerek “Sadece çok yakın kişiler girebilir” dedi. 
Ben müdahilim ve o da kızım dedim. O anda he-
men yanımızda olan paşalardan birisinin eşi oldu-
ğunu tahmin ettiğim kadın “Bu mu mağdur? 10 
yaşında mı mağdur olmuş? Kaç yıl geçti” diye söy-
lendi. Kızımın bu kadının müdahalesiyle girme 
ihtimali yok oldu. Bu kadın polisi etkilediğini gö-
rünce hemen arkamızda duran başka kadını işaret 
ederek “Bu da çok genç bunun da yaşı mağdur ol-
maya müsait değil” deyince işaret edilen kadın iti-
raz edip içeri girmeyi başardı.

Salonda boş yer yoktu en arkada yer bulup 
oturduk. Salon tıklım tıklımdı. Paşaların eşleri 
kızları, torunları yakınları ile dolmuştu. Daha ön-
ceki oturumlara sadece paşalar geliyordu. Karar 
aşamasına gelinince kalabalıklaşmıştı.

Paşalar önceki davadan daha farklıydı. Korku 
gördüm gözlerinde. 60’ı ağırlaştırılmış müebbet-
le yargılanıyordu. Korksunlardı zaten korkuttuk-
ları hayatlarını kararttıkları hayatlardan sonra bir 
parça da olsa. Umudum bu davanın adaletin tesi-

si ile sonlanması.

28 Şubat Davası, Haysiyet Davamızdır...
Sibel ERASLAN (Yazar)

Yirmi bir yıldır devam eden bir hukuk müca-

delesi demek 28 Şubat davası...

Hatırlayalım...

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu Ka-

rarları, beraberinde hukuk dışı bir süreç başlat-

mıştı. “Postmodern darbe” denmişti bu sürece ve 

“1000 yıl sürecekti”... 21 yıl önce gerçekleşmiş bir 

darbenin yargılamasını halen neticelendiremedik.

1997’deki MGK kararı, “irtica ile mücadele 

eylem planı” adı altında bir dizi önlemleri içeri-

yordu. Ordu, “Batı Çalışma Grubu” adında bir 

kadroyla bu eylem planının yürütülmesini dizayn 

etmişti. Ordu’nun yanı sıra, medya, yargı, üniver-

siteler, bürokrasi, işçi ve işveren sendikaları, birer 

uyumlu aparat halinde, uzun zamana yayılmış bu 

darbeyi toplumsal katmanlarda yaygınlaştırmakla 

görevliydiler.

Hemen akabinde Mayıs 1997’de Refah 

Partisi’ne kapatılma davası açıldı. Oysa yasal ve 

legal şekilde seçimleri kazanmış, en yüksek oyu 

alarak halkın desteğini kazanmış bir partiydi. Ha-

ziran 1997’de o zamana kadar görmeye alışık ol-

madığımız bir şey oldu; Anayasa Mahkemesi, Yar-

gıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemeler başkanları 

ve üyeleri ile birlikte Genel Kurmay Başkanlığına 

brifinge çağrıldılar. “Brifinglenme” hemen her 

kademede tatbik ediliyordu. Haziran1997’nin 

ortalarına doğru Refahyol Hükümetinin kurucu-

su Necmettin Erbakan, Başbakanlıktan istifa etti, 

dönüşümlü olarak koalisyonun diğer lideri Tansu 

Çiller Başbakan olacaktı... Ama Cumhurbaşka-

nı Demirel buna izin vermedi ve teamül dışı bir 

şekilde Mesut Yılmaz başkanlığındaki Ana-Sol-M 

koalisyonuna verdi ülke yönetimini...

Bu süreç falan değildi, “postmodern darbe” 

gibi söz illüzyonlarının bile örtemeyeceği kadar 

açık, resmen bir darbeydi. Seçimi kazanmış parti 

kapatılıyor, seçimi kaybeden ve halktan oy ala-

mayan partilereyse hükümet kurduruluyordu. 28 

Sibel Eraslan: “Adalet, o kadar temel 
bir değer ki insan için, varoluşun ve 
insan onurunun orijini. Adalet, yargı-
dan ibaret değil. Bir toplumda adaleti 
tesis edebilmek için ahlak gerek, adalet 
ahlakı... Adalet cezaların tatmin edile-
ceği bir muhakeme usulünden ibaret 
değildir.”
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Şubat 1997 Darbesinin en etkin faillerinden birisi 

zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’di 

maalesef... Niye “Maalesef” dedim... Çünkü biz-

de Cumhurbaşkanlığı makamı saygıdeğer bir ma-

kamdır, insanların adalet beklentisinin tezahür 

edeceği, “kerim devlet” töresinin adeta bedenleşe-

ceği makamdır. Demirel, “devlete güven” hissiya-

tını çökertmiş kişidir. Nesilleri gözünü kırpmadan 

harcamıştır.

(…)

Av. Şeyma Döğücü, Av. Gülden Sönmez, Avu-

kat Gönül Çelik ve Fatma Kutluoğlu hocamız, ar-

kadaşlarımız Hayriye Celaloğlu ve Şeyma Üstün 

hanımlarla birlikte 28 Şubat Davasını takip etme-

ye gittik... Hayatlarımızı hallaç pamuğu gibi savu-

ran bu zalim süreçte, pek çok arkadaşımızı kay-

bettik, vefat edenler, sağlığını yitirenler, mahkûm 

edilenler, yurtdışına sürgüne çıkanlar, gidip de 

dönmeyenler ve yirmi yıldır yerini dolduramadı-

ğımız beyin göçü ile düşünüldüğünde darbelerin 

yükü toplumlara çok pahalıya mal oluyor.

(...)

28 Şubat darbesi, çevre olarak görülen kesimle-

rin, merkeze doğru hareket etmesini önlemek için 

yapılmış bir darbedir. Prof. Hüsamettin Arslan’ı 

rahmetle yâd ederken, doktoradan bir arkadaşı, 

“Hüsamettin, yengesinin ördüğü kazaklarla, at-

kılarla gelirdi okula” dedi... 28 Şubat’ın muha-

taplarından bir arkadaşım, “biz birbirimizi anne-

lerimizin ördüğü kazaklardan tanırdık” dedi. 28 

Şubat, el örgüsü kazak giyen Anadolu çocuklarına 

hadlerini bildirmek için girişilmiş bir darbedir. 

Yazıyı yazarken oğlum yanıma geldi. Ona 28 

Şubat’ı hatırlayıp hatırlamadığını sordum, o za-

manlar birisi 3 birisi 5 yaşlarındaydı. Belki çok az 

şey hatırlıyorlar o günlerden ama bizim yanımızda 

yetiştiler, onların da bir hikâyeleri var; 15 Tem-

muz... 15 Temmuzda ülkemizi, 28 Şubat’ın mağ-

dur ettiği kişilerin çocukları korudu... 

Yasaklardan, yeni yeni kurtuluyor Türkiye. 
Bizden sonraki kuşakların bizim çektiğimiz çile-
leri çekmemesi için yasal teminatlar kadar hukuk 
bilinci de gerekiyor.

(…)
103 sanıklı 28 Şubat davası, Ankara 13. Ağır 

Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Bizler 
de takip ettik bu tarihi davayı... 21 yıllık davada 
gençler yaşlandı, aramızdan ayrılanlar oldu, gur-
bete gidip de dönmeyenler, dönüp de bulamayan-
lar... Dünyanın günleri üzerimizden bir deniz gibi 
geçti...

İlk kez avukatlık cübbesi giyecektim duruşma 
günü... 

Sağ olsunlar 28 Şubat Davasına omuz vermiş 
üstatlarımızla birlikte oturduk mahkeme salonun-
da. 28 Şubat’ta esip gürleyen zalim komutanlar-
la karşı karşıyaydık duruşmada... Yüz yüzeydik. 
Normalde gözümü dikip de bakmam kimseye. 
Ama  28 Şubat’ın ve Batı Çalışma Grubu’nun 
mimarı Çetin Doğan’a dikkatlice baktım bütün 
gün... Onun simasında bütün hayatı savrulan ar-
kadaşlarımın parmak izlerini gördüm. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde derse girmek istediği için çene-
si ve kaburga kemikleri kırılan kızları, dayaktan 
bebeğini düşüren genç kadınları, başında tülbent 
var diye diyalize sokulmadığı için hastane kapı-
sında can veren Medine Teyze’yi, ülkesinde tah-
siline devam edemediği için gurbete giden, ora-
dan da tabutuyla dönen Güzeyya Bingöl’ü, işsiz 
kalınca ev temizliğinden terziliğe, çocuk bakıcı-
lığından servis şoförlüğüne, helal rızık derdine 
düşmüş tüm arkadaşlarımı da... Çetin Doğan ve 
Çevik Bir’in ihtiyarlamış simalarında birer ibretli 
iz olarak gördüm...

Ne kötü şey dünyada ‘ah’ almış olmak. Ama 
daha da kötüsü var, ‘ah’ın azabını bile duyama-
mak. Duruşmada evet en çok hayret ettiğim şey, 
bu adamların umarsızlığıydı. Kendine güven di-
yemeyeceğim sergiledikleri şarlatanlıklara... İn-
sanların, nesillerin hayatını kararttıklarını hiç 
hissetmedikleri gayet aşikârdı. Ne feci! İnsan ol-
maya has vicdan azabı bile alınmıştı bu adamların 
elinden. O kadar yoksun ve yoksuldular ki, acı-
nacak haldeydiler... Tüm o ezici güçlerine, emir-
perestliklerine, heykelleşmiş gururlarına karşın. 
Evet, heykeldiler sanki... Ruhları kaçmış içlerin-
den, terkedilmişler bedenlerine. Ruhları utanıyor 
onlardan, işledikleri suçlardan.
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Davanın bel kemiğini ‘Batı Çalışma Grubu’ ve 
irtikâp eylediği suçlar oluşturuyor. Darbe sanıkla-
rı arasında üç farklı tavır gördüm. Bir kısmı  “Batı 
Çalışma Grubu diye bir grup yoktur” diyor. Diğer 
bir kısmı “Evet böyle bir grup var ama ben dâhil 
olmadım” diyor. Bir diğer kısım ise  “Evet Batı Ça-
lışma Grubu vardı ve bunu kurmak bizim göre-
vimizdi,  irtica laiklik ve devletin bekasına mu-
halif bir tehdittir ve halen bu tehdit kuvvetle hü-
küm sürmektedir” diyorlardı... Bu üç grubun var-
lığı bile tek başına Batı Çalışma Grubu’nun oldu-
ğunu ispata yeter.

Halkı “1.Tehlike” ilan eden bir bakıştı bu, hal-
ka “Topyekûn Savaş” açan bir bakış... 

Yargılanan buydu aslında. Halkı hor görmek-
ten, halkı dövmekten, halkı itip kakmaktan, va-
tani görev olarak bahseden muvazenesini yitirmiş 
yüksek egolardı yargılananlar...

Nitekim sanık kürsüsünde konuştuktan son-
ra yerine geçerken başörtülü avukatları fark ede-
rek gözleri dönen  Çetin Doğan,  tam önümüz-
de, ”Sahtekâr dolu burası” dedi... Vicdan ve hayâ 
duygusu kalmamış bir kimse.

Aslında yargılanan 28 Şubat davası değildi. 
Sanıkları savunan darbe-sever avukatların defaat-
le tekrarladığı gibi bu bir siyasi yargılamaydı. 28 
Şubatı, bir darbe gibi değil gerici unsurlara karşı 
yöneltilmiş bir karşı devrim olarak görüyorlardı. 
“1.Tehlike” olarak gördükleri halkı, esir aldıkları 
düşmanlar, ülkemizi de bir esir kampı zannedi-
yorlardı. Ben ve avukat arkadaşlarım, duruşma 
boyunca şahit olduk ki yaptıklarından zerre kadar 
pişman değiller ve bugün ellerinde olsa yine aynı 
zulmü tekrarlarlar... Zaten sanıklar da hemen her 
konuşmalarında yineliyorlar, bunu vatanı koru-
yup kollamak maksadıyla gerçekleştirdiklerini.

Adalet, o kadar temel bir değer ki insan için, 
varoluşun ve insan onurunun orijini. Adalet, yar-
gıdan ibaret değil. Bir toplumda adaleti tesis ede-
bilmek için ahlak gerek, adalet ahlakı... Adalet ce-
zaların tatmin edileceği bir muhakeme usulünden 
ibaret değildir. Toplumsal bir kültür olarak cemi-
yetin her zerresinde yaşayan bir ruh olursa ada-
let... İnsan olma onurunu hepimiz gönül rahatlı-
ğıyla paylaşırız. Adalet şereftir.

Gece boyunca yol alarak varmıştık 
Ankara’ya. Hocamız Fatıma Kutluoğlu’na (AKV), 
Hayriye Celaloğlu’na (AKV üyesi, 75 yaşında ve 
bastonuyla gelmişti duruşmaya), Şeyma Üstün 

(UDEF), Av. Gülden Sönmez (İHAK), Av. Şeyma 

Döğücü (AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı), 

Av. Gönül Çelik arkadaşlarımıza canı gönülden te-

şekkür ediyorum...

Darbe Davaları Tüm Türkiye’ye Mesaj Niteliğindedir
Fatma BENLİ (AK Parti İstanbul Milletvekili)

Ülkemizde 1960, 1980 darbelerini yapanlar 

yargı önüne çıkabilseydi ve darbeciler yargılana-

rak ceza almış olsaydı 28 Şubat postmodern dar-

besine cesaret edilemez bu süreçlerde yaşanan acı-

lar yaşanmazdı. Bu nedenle 28 Şubat darbesinin 

bugün yargı önünde olmasını önemli buluyorum. 

Bu darbe esnasında hatırlanmalıdır ki Sincan’da 

tanklar yürütülmüş, demokrasiye balans ayarı ve-

rildiği söylenmiş ve bu karanlık günlerin bin yıl 

süreceği kabarık bir ego ile dile getirilmişti. Yüz 

binlerce insanın yaşam hakkı adeta ellerinden 

alınmış, gencecik insanlarında gelecekleri karar-

tılmıştı. Bu yargılama süreci sonunda bir ceza 

verilse de bu kayıplar telafi edilemez ancak çok 

mühim bir yarar getirecektir. Bu yarar da bundan 

sonra darbe yapma teşebbüsünde olanların rahat-

ça hareket edemeyecek oluşudur. Bilecekler ki bir 

suç işlenirse aradan kaç sene geçerse geçsin bu-

nun hesabı sorulabilir.

Kişisel kanaatim; 28 Şubat davasının görülme-

si 15 Temmuz davası kadar önemlidir. Bu davalar 

tüm Türkiye’ye mesaj niteliğindedir. Milletin ira-

desine karşı bir hareket yapılması ve bir hukuksuz 

uygulama tüm bunları yaparken ne kadar güçlü 

olunursa olunsun er geç yargı önünde hesaba mu-

hatap olacaktır. Nihayetinde bin yıl diye kurgula-

nan bir darbenin ömrü kısa olmuş ve zaman bize 

çekilen acıların, haksızlıkların sorgulandığı günle-

re eriştirmiştir. Bu davayı takip etmeye gayret et-

mem hem bu tarihi ana şahitlik etmek hem kişisel 

olarak, hem toplumca uğradığımız zararın yargı 

önünde olmasını izlemektir.

Fatma Benli: “ 28 Şubat davasını takip 
etmeye gayret etmem hem bu tarihi 
ana şahitlik etmek hem kişisel olarak, 
hem toplumca uğradığımız zararın 
yargı önünde olmasını izlemektir.”
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T arih boyunca gruplar, topluluklar, kitleler, sonu 
gelmez hareketler içinde bulunmuşlar, belki 

dostluklardan daha fazlasıyla çatışmalar içinde ol-
muşlardır. Bunlar sadece sınır kavgaları değil, yer 
küresi üzerinde doğudan Batıya, güneyden kuze-
ye, kıtalar arası göçler, sa-
vaşlar halinde süregel-
miştir. Bu süreçte dev-
letlerin (özelleştirerek 
söylemek ge-
rekirse hü-
kümdarla-
rın) önemli 
bir rolü ol-
muştur. Tabi 
söz konusu ça-
tışmalar belli plan ve 
projelere dışarıdaki ülke-
lerle ittifaklara, içeride mümkün 
olduğunca sosyal mutabakatlara dayana gelmiştir. 
Hatta bilindiği üzere çatışmayı önlemek ve arada-
ki dostlukları artırmak amacıyla hükümdarlıklar 
arası evlilikler gerçekleştirilmiştir ki bunlar bir it-
tifak girişimidirler.

Genelde diplomatik çatışmalar olağan görül-
müş, yapılan anlaşmalar müttefik kavramıyla ni-
telendirilmiştir. Bu kavram, çoğu kere bir dış güç-
le bir yere kadar ortak hareket edebilmeyi ifade 
etmektedir. Onun için bazı stratejistler müttefik-
liği düşmanlık öncesi dostluk veya dosttan sonra-
ki düşman olarak nitelemişlerdir. Bu hemen her 

zaman yaşanagelen bir durumdur ki örneklendir-
meyi bile gerektirmez.

Üst üste gelmek, çakışmak anlamlarına gelen 
mutabakat ise genel olarak aynı grup içindeki gö-

rüş birliklerini, aynı kanaate ve ka-
rara varma anlamına gelmek-
tedir. Tabii ki mutabakat dışa-

rı ile sağlanan it-
tifaklardan çok 

daha önemli-
dir. Mutaba-

kat iktidar-
dan daha 

geniş bir 
toplumsal uz-

laşmayı ifade et-
tiği için sıklıkla mil-

lilik ve toplumsallıkla ni-
telendirile gelmiştir. Ancak hatır-

latmalıyız ki böylesi bir mutabakat güncel siyaset 
üstü veya ötesi bir uzlaşıyı ifade ediyor olmalıdır. 
Dışta kalanlar ikinci bir mutabakat olarak değil, 
bir tür muhalefet kabul edilirler. Mutabakatlar, it-
tifakların kaypaklığına karşılık daha dayanıklı ol-
gulardır. 

İttifaklar baştan özel amaçlara göre kurulduğu 
için her an bozulabilir, kalıcı dayanakları, manevi 
yaptırımları yoktur. Kendinde bir güç gören taraf 
bunu rahatlıkla görmezlikten gelir, yaptığı yanlı-
şın, söylediği yalanı kınayanın kınamasına aldı-
rış etmeyebilir. Buna karşılık mutabakatların arka 

Aslında bu yazımızda 2019 yılında yapılacak devlet başkanlığı 
seçimiyle ilgili olarak iki parti arasındaki mutabakattan söz 
edilecekti. Ama mevcut gelişmeler, Suriye’de başlatılan operasyon 
konuyu daha genel ele almayı gerekli kılmıştır. Bu açıklamaların 
dünyanın yeniden yapılandırılması girişimleri içinde bu 
mevcut olayların daha rahat anlamayı sağlamasını umuyoruz.

Dünya Yeniden Yapılandırılırken
İttifak ve Mutabakat Arayışları

Mustafa AYDIN
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planında toplum, olumlu veya olumsuz onun tep-
kileri vardır. Birlikte yaşayan bu insanların potan-
siyel ahlakı kendisini hissettirir. Ancak bir toplum 
için önemli olmasına rağmen, mutabakatlarda da 
yanılmalar olabilir. 

Aslında bu yazımızda 2019 yılında yapılacak 
devlet başkanlığı seçimiyle ilgili olarak iki par-
ti arasındaki mutabakattan söz edilecekti. Ama 
mevcut gelişmeler Suriye’de başlatılan operasyon 
konuyu daha genel olarak ele almayı gerekli kıl-
mıştır. Bu açıklamaların dünyanın yeniden yapı-
landırılması girişimleri içinde bu mevcut olayların 
daha rahat anlamayı sağlamasını umuyoruz. Yani 
bu açıklamalar bize “MHP ile 
mutabakat, Suriye Savaşı, vb. 
Erdoğan’ın 2019’u garantile-
me çabasıdır” gibi gerçek dışı 
söylemlerin basitliğini göste-
recektir. Yüz yüze geldiğimiz 
bir savaş keyfi olmadığı gibi 
siyasetin, geleceği için bir 
şeyler yapması mesela 2019 u 
garantilemek için bazı arayış-
larda bulunması bir ahlaksız-
lık değildir. Siyasetin en do-
ğal hakkıdır. 

İttifaklar ve mutabakat-
lar her zaman olagelen şeyler-
dir. Modern siyaset anlayışı 
ahlakı esas almasa da, ahlak 
dışı olmamak kaydıyla bun-
lar aynı zamanda makul şey-
lerdir. Ne var ki bunlar dün-
yanın yeniden yapılandırıldı-
ğı dönemlerde daha farklı iş-
levler taşıya gelmişlerdir. Gü-
nümüzde de dünya bir yeni-
den yapılandırma süreci yaşıyor, dolayısıyla olup 
bitenlere biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor.

Gerçekten dünya tarihsel olarak belli döne-
meçlerden geçmiş, etkinliğine inanan güçlerce 
yeniden yapılandırılmak istenmiştir. Dünya tari-
hinin, yaşanan olayların önemini belirleyen ge-
nel geçer bir önem kriteri yoksa da genelde ön-
celenen bazı dönemeçler vardır. Genelde bunla-
rın çoğu devletlerin kuruluş ve yılışları, kudretli 
hükümdarlar vb. siyasal nitelikteki olgu ve olay-
lardır. 15. yüzyılda başlayan ve kristalize biçimiy-
le günümüzde hâlâ devam etmekte olan sömürge-
cilik bu dönüşümün hem dinamiklerinden hem 

de en önemli görünümlerinden birisi olmuştur. 
Hâlâ dünyanın geniş bir kesimi Batı ülkelerinin 
sömürgesidir. Onun için Batının dünya politika-
sı gene olarak sömürge ülkelerin kendine geleme-
mesi üzerine kurulmuştur. Çünkü sömürgelerin 
elden çıkması Batının sonu olarak düşünülmek-
tedir. Ünlü tarihçi B. Lewis’in ifadesiyle “Batı dışı 
toplumlar ve özellikle Müslümanlar alttan bir kal-
karlarsa, Batı toplumlarının yaşama şanslarını yi-
tirecekler, tüm uygarlıkları dökülüp inecektir, ne 
yapıp edip buna fırsat verilmemelidir.” Tabi buna 
bir de intikam alınacağı vehmini eklemektedirler. 

Dünya siyasetinin gelişiminde belki bölge-
sel başlayan ama zaman için-
de küresel etkinlik kazanan 
çoğu Batı kökenli değişimleri 
çok daha rahat izleyebilmek-
teyiz. Mesela Fransız İhtilali 
başlangıçta bölgesel bir hare-
ketti ama zamanla neredeyse 
küresel bir etkinlik kazandı, 
o zaman dünyanın en büyük 
devleti olan Osmanlı bun-
dan fazlasıyla olumsuz etki-
lendi. 20. yüzyılda bunun ti-
pik örnekleri yaşandı. Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşları, sa-
vaş sonrasında Yalta’da o gü-
nün süper güçleri olarak bi-
linen Amerika, SSCB (Rusya) 
ve İngiltere arasında iki blok-
lu bir dünyanın oluşturulma-
sı, nüfuz bölgelerine ayrılmış 
bir dünyada İslâm dünyası-
nın genel olarak Batı Bloğuna 
bırakılması, NATO ve Varşo-
va Paktlarının oluşturulması 

bu sürecin en önemli görünümleridir. 
1990’lı yılların başında Doğu Bloğunun yıkıl-

ması Batının dünyayı yeniden kurgulama girişim-
lerinden birisidir. Bu süreç Batı için de bir seri de-
ğişim getiriyorsa da İslâm dünyası için çok ciddi 
bir dönemeçtir. Bloklu yapının ortadan kalkma-
sının hemen arkasından 1991 yılında NATO Ge-
nel sekreterinin “Artık bundan sonra NATO’nun 
hedefi İslâm dünyasındaki fundamental hare-
ketler olacaktır” açıklaması bu yeni yapılanma-
nın hedefini açıkça gösteriyordu. NATO’nun ku-
ruluş nedeni olan Varşova Paktı ortadan kalkar-
ken NATO’nun kendisine bulduğu yeni düşman 

19. yüzyılda da yapılanmanın 
en belirgin tarafı Osmanlı’nın 
yıkılması, İslâm dünyasının 
başsız hale getirilmesiydi. 
Hareketin önemli aktörleri 
Rusya ve 11 bin mil ötede-
ki Amerika dâhil İngiltere, 
Almanya ve Fransa gibi 
Batı Avrupa ülkeleriydi. 
Yani bir dönemler her şey 
Osmanlı’nın alaşağı edilmesi 
üzerine kurulmuştu. Şimdi 
Türkiye bu işin odağında 
bulunuyor. Yeni yapılanma-
da Osmanlı’nın varisi olan 
Türkiye’nin yerinin olmadı-
ğını öngörmektedirler.
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İslâmî fundamental gruplardı. Bazı dini grupların 
bir askeri organizasyonun hedefine alınması biz-
zat İslâm’ın hedef tahtasına yerleştirilmesi demek-
ti ki daha sonraki Afganistan ve Kuzey Afrika’daki 
gelişmelerde örgütün üstlendiği görev bunun en 
açık örnekleridir. Şimdi görünürdeki ABD, NATO 
ve güncelliğini hızla yitirmekte olan AB bu cep-
henin en önemli ve öncelikli görünümleridir. Bu 
blok bir Siyonist/Haçlı ittifakıdır ve ideolojisi de 
(İslâm için sıklıkla kullandıkları) iyiden siyasal-
laşmış Yahudi ve Hristiyan inançlardır. Bunun dı-
şında bir de Rusya ve Çin gibi en azından şimdi-
lik seyirci görünen büyük devletler ve olup bite-
ni izleme konumunda bile olmayan küçük top-
lumlar var. 

Bu yeniden yapılanmanın kendine has bazı 
özellikleri vardır:

1- Aslında bu bloklaşma sırf İslâm ve İslâm 
dışı bir bloklaşma değildir. Bundan çok daha öte 
bir anlam taşımaktadır. Çünkü bu kutuplaşmada 
iki önemli nokta göze çarpmaktadır. Birincisi ge-
nel olarak hedefte topyekûn İslâm dünyası var ise 
de özel olarak Türkiye’nin seçilmiş olmasıdır. Kim 
ne derse desin Türkiye bu dünyanın lokomotifi-
dir. Ortadoğu halklarının umudu, BAE gibi Batı 
eksenli bloğa hizmet eden Arap şeyhleri ve onla-
rın güdümündeki şeyhlikler, aşiret beylikleri de-
ğil, Türkiye’dir, onun başını çeken Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Sözün kısası Türkiye bu haliyle yeni 
bir II. Abdülhamit dönemi yaşamaktadır.

19. yüzyılda da yapılanmanın en belirgin ta-
rafı Osmanlı’nın yıkılması, İslâm dünyasının baş-
sız hale getirilmesiydi. Hareketin önemli aktörleri 
Rusya ve 11 bin mil ötedeki Amerika dâhil İngil-
tere, Almanya ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkele-
riydi. Yani bir dönemler her şey Osmanlı’nın ala-
şağı edilmesi üzerine kurulmuştu. Şimdi Türki-
ye bu işin odağında bulunuyor. Yeni yapılanmada 
Osmanlı’nın varisi olan Türkiye’nin yerinin olma-
dığını öngörmektedirler.

2- Bu yeni yapılanmanın dikkat çeken önem-
li özelliklerinden bir diğeri tüm dünyanın mevcut 
Batılı ülkeler tarafından değil, yine Batı merkez-
li ama bir küresel konsorsiyum tarafından idare 
edilmesidir. Mevcut devletler etkinliklerini kaybe-
dip siyaset sosyolojisinin global toplum olarak ad-
landırdığı ve en üst düzeyde siyaseti temsil eden 
sosyal yapıların, temsil ettikleri bu siyasal işlev-
lerini, tabir caizse gece silahlı gündüz külahlı tü-
ründen küresel konsorsiyumlara devretmek zo-
runda bırakılmışlardır. Siyaset sosyolojisinin ku-
rucularından kabul edilen Max Weber’e göre “si-
yasal iktidar, global toplumun meşru gücüdür”. 
Yani insan birlikteliklerinin siyasal işlevi, bir üst 
siyasal otoriteye bağlı olmayan toplulukların ka-
musal düzenini sağlayan meşru gücüdür ki işte bu 
güç, zorla ellerinden alınmaktadır. 

Söylediklerimizi daha sade bir dille ifade et-
mek gerekirse bir yüz yılı aşkın bir zamandır ulus/
devletler olarak nitelendirile gelen mevcut devlet-
ler anlamlarını hızla yitirmekte, sırtını ekonomiye 
dayamış görünen ama siyasal işlevleri elinde top-
lamış, İslâm karşıtı bir ideolojiye sahip bulunan 
bir örgütsel yapılanma (veya yapılanmalar) dün-
yayı yeniden kurup yönetmeye soyunmuş bulun-
maktadırlar. Öyle gözüküyor ki antropolojik deği-
şim ve dönüşümlerden birisi, temel işlevi bir top-
lumun kişisel ve grupsal olarak sağlanamayan or-
tak düzenini gerçekleştirme işleviyle görevli bu-
lunan ve insanlık tarihinde uzunca bir dönem-
dir devlet olarak adlandırılan örgütlenişin dönü-
şümüdür. 

Bu söz konusu örgütleniş, kabile dönemlerin-
de bir şeflik, site topluluklarında devletçik, Nil, 
Mezopotamya, Yeşilırmak, Kızılırmak, Mississip-
pi, Amazon gibi büyük akarsu yataklarında ge-
lişen büyük kültür geleneklerinin oluşturduğu 
devletler, 16. yüzyıl sonrasında oluşan modern 
devletler ve nihayet 19. yüzyıldan günümüze 
kadar süregelen ulus/devletler bu dönüşümün 

W. Mills’in yaklaşık yarım yüzyıl önce ABD için söylediği gibi karar, altta siyasal 
yapıların değil, üstteki iktidar oluşumunundur. Burada ABD de dâhil, aşağıdaki tüm 
devletler taşeron hükümetler haline gelmektedir. Bildiğimiz devletler dönemine son 
verilmeye çalışılmaktadır. Şimdiye kadar sahici devletler var mıydı bu bile tartışıla-
bilir. Gerçekten de dünyayı bugün bildiğimiz devletler idare etmiyor, işi bunların üze-
rinde bir üst irade yürütüyor. Daha somut bir ifadeyle artık ABD’nin yerinde bir ABŞ 
(Amerika Birleşik Şirketleri) var.
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ilk akla gelen basamaklarıdır. İlk elde bu siyasal 
yapıların hepsi toplumun güvenliğini sağlamak 
için vardırlar. Ancak modern ve ulus devletlerde 
önemli bir farklılaşma meydana gelmiş, işlevleri 
kamu düzenini sağlamak olarak nitelendirilmiştir. 
Yani bu son devlet türleri kamu düzenini sağla-
mak için vardırlar. Ne var ki kısaca herkese ait ol-
duğu iddia edilen bu kamu düzeni, tabii toplum 
güvenliğinden farklı bir şeydir. Burada devlet, 
sağlamak istediği “kamu düzeni”ni kendince ye-
niden kurup tanımlamaktadır ve ekseni sanıldığı 
gibi her haliyle toplum değil, bir seçkinler kurgu-
sudur. Buradan da pek çok sorun ortaya çıkmıştır. 
Mesela yüzyıllardır ortaklaşa çalışa gelen din ve 
devlet arasındaki çatışmanın önemli bir kısmı, bu, 
toplum çıkışlı olmayan seçkinci kurgusu yapay 
kamusallık anlayışından doğmuştur. 

3- Bu gelişmelere bağlı olarak belki dönemin 
en önemli özelliklerinden birisi, bağımsız ve ege-
menlikçi olduğu iddia edilegelen ulus/devletlerin 
bitiş aşamasıdır. Bu yeni dönemde daha önce de 
belirttiğimiz gibi Batı eksenli judeo/Haçlı ideoloji-
sine sahip bir küresel örgüt tarafından yönetilmek 
istenmektedir. Batı, geleceğinin garantisini bu sis-
temde görmektedir. Bu yeni sistemin kimliği salt 
siyasal değil, öncelikle ekonomiktir. Yapı bir üst 
şirketler birliğidir, W. Mills’in yaklaşık yarım yüz-
yıl önce ABD için söylediği gibi karar altta siyasal 
yapıların değil, üstteki iktidar oluşumunundur. 
Burada ABD de dâhil, aşağıdaki tüm devletler ta-
şeron hükümetler haline gelmektedir. Bildiğimiz 
devletler dönemine son verilmeye çalışılmaktadır. 
Şimdiye kadar sahici devletler var mıydı bu bile 
tartışılabilir. Gerçekten de dünyayı bugün bildiği-
miz devletler idare etmiyor, işi bunların üzerinde 
bir üst irade yürütüyor. Daha somut bir ifadeyle 
artık ABD’nin yerinde bir ABŞ (Amerika Birleşik 
Şirketleri) var. Trilyon dolarlık şirketlerle gelinebi-
lecek yer, ekseninde insanın yer almadığı, ahlakın 
sırra kadem bastığı bir dünyadır. Başta inançsal 
bağnazlık, para, teknik, bilgi gibi olgulardan olu-
şan gücün egemen olduğu bir dünya bir dünya 
oluşuyor. 

Daha açık ifade etmek gerekirse Amerika’yı 
Trump idare etmiyor, İngiltere’yi bir şirketin alt 
görevlilerinden birisi gibi görünen Theresa May, 
Almanya’yı orta ölçekli bir şirketin müdürü izle-
nimi veren Angela Merkel, Fransa’yı 5. Cumhuri-
yetten beri hükümet şefliği olarak nitelendirilen 

Başbakan Manuel Valls ve hatta safi-acemi görü-
nümlü Cumhurbaşkanları idare etmiyor. Bu ül-
kelerin eski Devlet başkanları, görüşlerini paylaş-
masak bile bir dönemlerin saygın devlet adamları 
olarak hafızamızda yer almışlardı. Çünkü onlar o 
zaman bir taşeron hükümet görevlisi değillerdi. 
Ülkeleri adına bir şey söyledikleri zaman, şimdiki 
gibi ertesi gün anlamını yitirmez, bir süre orada 
dururdu. Şimdiki siyaset taşeronları yukarıdan 
verilen talimatla bugün söylediklerini ertesi gün, 
sanki ülkeleri için yeni bir şey düşünmüşçesine 
yalanlayabilmektedirler. Daha doğrusu kendilik-
lerinden bir şey söyleyemez hale gelmişlerdir. Me-
sela Türkiye’nin Suriye operasyonu için ABD’den 
yapılan “Türkiye bu konuda haksız da değildir” 
anlamındaki göstermelik açıklamasından sonra 
kendi kanaatleri imiş gibi tekrarlamaktadırlar. 

Bu arada belirtelim ki bu süreçte AB önemi-
ni ve güncelliğini, dolayısıyla da başlangıçtaki 
cazibesini hızla yitirmektedir. Rusya, Çin gibi bu 
eksenin dışındaki ülkeler açısından da bir anlam 
taşımamaktadır. Kanaatimce bunda savunduğu 
değerlerin dökülmeye başlaması, yüksek diye tak-
dim ettiği değerlerin ne denli bir araç değer olarak 
kullanıldığının dünya kamuoyunca görülmüş ol-
masının önemli yeri vardır. Dünyada olup-biten 
bunca sorun karşısında bu değerler bağlamında 
bir yaptığı ve hatta hakkaniyet belirtisi taşıyan 
bir sözü bulunmamaktadır. Küresel iktidara bağ-
lı olarak yaptığı ve söylediği şeylerde de ne denli 
İslâm ve Türkiye karşıtı olduğunu göstermekte-
dir. Türkiye’yi çevrelemede kullanılan teröristleri 
inadına destekleyip bağrına basmaktadır. Bunu, 
bir bakıma tersi düşünülemeyecek tabii bir görev 
olarak görmektedirler. NATO gibi kuruluşlar ise 
zaten bu düzeneğin araçsal yapılarını oluşturmak-
tadırlar.

Konuyu Türkiye’ye getirirsek, devletleri belli 
bir merkezden aldığı talimatla çalışan taşeron hü-
kümetler haline getirmeye yönelik sürece direnen 
tek ülke Türkiye’dir. Yani Türkiye bu küresel dü-
zenbazlığın dışında bir devlet olarak kalmak için 
çırpınan bir ülkedir. Bu bir keyfi çıkış değil, tarih-
sel bir görevdir. Bir kere bu yapılanma tümüyle 
İslâm düşmanlığı üzerine kuruludur. 1990’larda 
Doğu Bloğunun yıkılmasından beri hedefteki düş-
man İslâm’dır, Müslüman kimliğine sahip çıkmak 
isteyen İslâm topluluklarıdır. İslâm’a karşı çok 
planlı ve organizeli bir hareket yürütülmektedir. 
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İslâm dünyasının toparlanışında Türkiye’ye 
büyük bir görev düşmektedir. Türkiye siyaseten 
Osmanlı misyonunu üstlenmek zorundadır. Bu 
fiili güce yeterince sahip olmasa bile bu potansi-
yel gücü taşımaktadır. Onun için küresel iktidarın 
şimdilik öncelikli konusu Türkiye’yi dize getir-
mektir. PKK bu amaçla Türkiye’yi devamlı meşgul 
edecek beşeri ve manevi enerjisini tüketmek için 
oluşturulmuş bir düzenektir. Bu işin içinden çık-
ma ihtimali karşısında Türkiye’nin güneyi baştan-
başa terör örgütleriyle donatılmıştır. Arkalarında-
ki küresel iktidarın desteğiyle, Türkiye ile devamlı 
savaşacak düzmece devletler oluşturulmak isten-
mektedir. Bunun bir sonraki aşaması Türkiye’nin 
mümkün olduğunca fazla parçaya bölünmesi ve 
normal bir devlet iradesi gösterebilecek konum-
dan çıkarılmasıdır. 

Sözün kısası Türkiye için gerçekten çok önem-
li bir süreçten geçmekteyiz. Türkiye bu badireyi 
başarı ile atlatmak zorundadır. Çok şükür bazı 
önemli avantajlara da sahiptir. Toplum geneli bu 
tehlikeli süreci yeterince anlayamasa bile olup bi-
teni hissedecek bir sağduyuya sahiptir. Yani sıra-
dan bir toplumda görmediğimiz bir dayanışmacı 
kültür koduna, kritik dönemlerde daha bir ön 
plana çıkan birlik ve beraberlik duygusuna sahip-
tir. Değişik yazılarımda belirttiğim üzere Recep 
Tayyip Erdoğan gibi bir lider bu toplum için bir 
şanstır. İsabetli öngörülere sahiptir. Böylesi bir sü-
reçte devlet iradesini bir yerde toplayıp kullana-
bilen bir yönetim biçimine ihtiyaç vardı, referan-
dumla bunun yolu açıldı. Bu konular, sorumluyu 
ortadan kaldırıp, bir farazi demokrasinin arkasına 
mevzilenip eleştirmekle çözümlenecek sorunlar 

değildir. Unutulmamalıdır ki yukarıda söz konusu 
ettiğimiz zaafiyetler, toplumları yok sayan taşeron 
hükümetler dönemi demokrasi marifetiyle gerçek-
leşmiştir, ne var ki şimdilerde demokrasi, siyasal 
sorumluları gizleme işlevini yerine getirmektedir. 

Bu açıdan baktığımızda 2019 seçimleri büyük 
önem taşımaktadır. Tarihsel misyonunu hatırla-
maya, küresel siyasetin tüm baskılarına rağmen 
kendine gelmeye çalışan Türkiye eğer bu seçimi 
kaybederse (daha açık bir ifadeyle Erdoğan dışı 
bir sonuçla biterse) mevcut muhalefet aktörleriy-
le küresel iktidar kazanmış Türkiye’de başlayan 
süreç büyük çapta akamete uğramış olur. Çünkü 
Erdoğan’ın yerine iktidar olmak isteyenler sadece 
süreci anlayamamış değillerdir, aynı zamanda bir 
taşeron hükümet şefliğine razı ve buradan nema-
lanmaya hevesli kişiler ve çevrelerdir. Tabii ki gay-
bı okuyacak halimiz yok, sadece mevcut gelişme 
sürecine bakılarak şunlar öngörülebilir: Bir karşı 
duruşu sergileme cesaretini gösteren Erdoğan çiz-
gisinin dışındaki seçimlerin galipleri daha önceki 
hükümetler gibi nâib/taşeron hükümetler olmaya-
caklardır. Dışarıdan getirmeye gerek yok, içeriden 
bulunmuş kişilerle Kemal Derviş hükümetleri dö-
nemleri başlayacak, küresel iktidarın testlerinden 
geçemeyenler bu karşı duruşlarını hayatlarına mal 
olan küçük (!) kazalarla ödeyeceklerdir. Bu olum-
suz gelişmelerden uzak kalabilmek için gereken 
yapılmalı, mutabakata varılabilecek Devlet Bahçe-
li gibi sağduyulu herkesle ortak hareket edilebil-
melidir.

Belirtmeliyiz ki bu söylediklerimiz yalnızca 
Erdoğan üzerine kurulmuş bir faraziye değildir. 
Esasen büyük ihtimalle 2019’daki seçimi bir kere 
daha kazanacağını tahmin ettiğimiz Erdoğan, son 
bir beş yıllık iktidardan sonra siyasi arenadan çeki-
lecektir. Beklentimiz bu süre zarfında Türkiye’nin, 
küresel iktidarın dışında tarihsel misyonuna bağlı, 
gerçekten bağımsız bir devlet haline gelebilmesi, 
bunu sürdürebilecek bir yapılanmayı gerçekleş-
tirebilmesidir. Gelişmenin farkında, taşeron hü-
kümetlere yüz vermeyecek bir toplum bilincinin 
gelişmesi, denetleyici bir toplumsal yapıya ulaşı-
labilmesidir. Böyle olumlu bir sonuca ulaşıp ula-
şamayacağımızı zaman gösterecek. 

Allah bu ümmete umut veren toplumun yar-
dımcısı olsun, yoksa herkes gibi Erdoğan da bir 
fanidir. İzzetbegoviç’in ifadesiyle bu milletin gö-
revi sadece kendini var kılmak değil, bütün bir 
ümmeti ayakta tutmaktır. Bunun için de önce 
kendini var kılmak zorundadır. 

AB önemini ve güncelliğini, dolayı-
sıyla da başlangıçtaki cazibesini hızla 
yitirmektedir. Rusya, Çin gibi bu ekse-
nin dışındaki ülkeler açısından da bir 
anlam taşımamaktadır. Kanaatimce 
bunda savunduğu değerlerin dökülme-
ye başlaması, yüksek diye takdim ettiği 
değerlerin ne denli bir araç değer ola-
rak kullanıldığının dünya kamuoyunca 
görülmüş olmasının önemli yeri var-
dır. Dünyada olup-biten bunca sorun 
karşısında bu değerler bağlamında bir 
yaptığı ve hatta hakkaniyet belirtisi 
taşıyan bir sözü bulunmamaktadır.
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İttifakların Dönüştürücü Gücü

T ürkiye’de merkezde 
kalan siyasi yapıla-

rın haricindeki ideo-
lojiler, düşünce biçim-
leri, partiler genellikle 
kendilerini özcü yak-
laşımlarla var kılma-
ya, savunmaya, avun-
maya çalıştı; burada 
elbette toplum algı-
sının da etkisi oldu. Kemalistlerden sosyalistlere 
ve İslâmcılara kadar pek çok grup halkı cahil-iye 
kavramıyla izah etmeyi, durduğu yeri meşrulaş-
tırmayı yeterli-kolay gördü. Kemalistler toplumu, 
üstün Batı medeniyetinin cahili, Muhafazakâr elit 
rafine zevklerin cahili, Sosyalistler marksist dev-
rimciliğin aydınlanmamış gericileri, İslâmcılar 
ise İslâmî düşüncenin ve İslâmî toplumun cahi-
liyesi olarak değerlendirirken millet ise milliyetçi-
ülkücü kesimle benzer kaygılardan dolayı iletişim 
kurmadı. Sonuçta Batının seçkinleri Kemalistlerin 
dışındakiler siyasal alanda etkili olamadı, merkezi 
tutamadı, siyasi iktidar imkânı bulamadı. Bu du-
rum, neoliberal iktisadi doktrinin kendini siyasal 
plandaki açılımıyla usul usul değişmeye başladı. 

Sosyalizm 1980 sonrasında klasik devrimci-
proleter-marksist özcülüğünü marjinallere dev-
retti, neoliberal sol kendini etnik-mezhep-gayri 
müslim iddialarla, feminist, LGBT, çevreci hare-
ketlerde göstermeye başladı. Milliyetçilik sağ-sol 
çatışmasında takılı kalan doktrinini 80 sonrasın-
da PKK karşıtlığında dondurdu. İslâmcılık ise 
İslâm devleti, İslâmî toplum, İslâmî dönüşüm gibi 
temel-özcü ideolojisini neoliberal siyasetin kamu-

özel alan farklılaşma-
sıyla belirginleşen ka-
muya, merkeze otur-
ma endişesinde kilit-
ledi. 

Ortaya “Müslü-
manlar en iyisine-
güzeline-moderninine 
layıktır”, “devlet bi-
zim idare edenler de-

ğil”, “artık cihad oy ve paradır” ilkelerinin belirle-
diği neoliberal İslâmcılık çıktı. 

90’larda İslâmcılık neoliberal sol gibi “çevre-
dekilerin” yani Kemalist devletin ezdiği kesimle-
rin avukatlığında buldu kendini... Milli Görüş si-
yaseti domine etse de Refah Partisi ve Necmeddin 
Erbakan neoliberal değil tam tersine klasik ekol-
dendi... Belki bundan daha önemlisi Transatlantik 
hattın NATO’cu, Amerikancılığına muhalif daha 
“Avrupamerkezci” idi. Neoliberal İslâmcılık ve ne-
oliberal sol ise Amerikan dünya sisteminin yeni 
tezlerini içselleştirerek “ittifak” yapıyorlardı. 

Neoliberal İslâmcılar ile neoliberal sosyalist-
ler Kemalizmi yapısöküme uğratırken esasında 
devleti, devlet hiyerarşisini kontrol eden Kemalist 
eliti değil sadece “Büyük Müesses Nizam”ı yani 
İslâm-Türk-ehli sünnet-gaza omurgasını, bir an-
lamda millet bağını kuran Kerim Devlet’i de arada 
ufalamak istiyorlardı. 

Nitekim 90’lı yıllar neoliberal siyaset ile kla-
sik elitler arasındaki mücadeleyle geçti; 28 Şubat, 
hesaplaşmanın adı oldu, görünürde klasik statü-
ko kazandı... Faili meçhuller, Sivas olayları, Baş-
bağlar katliamı, suikastler, PKK’yla mücadele ve 

Ercan YILDIRIM

2019 düzeni yerleşik elitlerle, siyasi partilerle, zihniyeti ve kaygıları 
çok eskimiş, Türkiye’yi sahiden 2071’e taşıyamayacak kadrolarla 
kurulamayacağı açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyalistlerin bile öykündüğü 
gibi milletle irtibatını, kamusal alandaki, kamuoyundaki baskı gruplarıyla 
ilişkilerini doğrudan kurabildiği için siyaseti istediği gibi yönlendirebiliyor. 
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PKK’nın “elden ele geçmesi”, derin devlet hesap-
laşmaları... yepyeni ittifaklar, yepyeni ortaklıklar 
ve karşıtlıklar doğurdu. 

Siyasi İttifaklar

“Devletin partisi” CHP-SHP ittifak ağı en geniş 
olanıydı; Aleviler, sosyal demokratlar, ulusalcılar, 
sosyalistler bir şekilde SHP-CHP’yi sahipleniyor, 
bu çatı altında var oluyorlardı. Farklı partiler al-
tında CHP’lilerin ittifaklarına Kürt milliyetçiliği de 
eklendi; HEP deneyimi sonrasında artık devletin 
partisinde Kürtçülük de bir temsil kabiliyeti bul-
du. Böylece 60’lı yıllardan itibaren sosyalistlerin 
bünyesinde siyaset yapan Kürtçüler 80 sonrasında 
siyasi yelpazeye dağılmaya başladı; merkez sağda-
ki etkilerinin haricinde CHP’de, İslâmcılığın için-
de, RP’de hayli güçlendiler. Tabi 90’lara damgası-
nı Kürt milliyetçiliği-PKK ağırlık partiler vurdu. 

Merkez sağda 80’li yıllarda Turgut Özal ciddi 
bir sentezi 12 Eylül-neoliberal siyaset desteğiyle 
sağladı. Dört eğilim, Türkiye’deki en geniş itti-
faktır; sol, milliyetçi, dindar, muhafazakârlar... 
demokratik sol, liberal-milliyetçi-İslâmî sağ gibi 
kavramlarla partide temsil ediliyordu. Ciddi ma-
nada 27 Mayıs’ın palazlandırdığı tarikatçılar da 
vardı, 70’lerin hızlı ülkücüleri de... Özal parti-
sindeki ittifakı korumak için 1987 yılında refe-
randum yaparak halkın eski siyasetçileri ve el-
bette temel ideolojik aktörleri-partileri tamamen 
tarihe gömmek istedi. Özal’ın yapmak istediği 
bir nevi Cumhuriyetçi-Demokrat temeline da-
yalı iki partili sistemin Türk versiyonunu haya-
ta geçirmekti; olmadı. Alparslan Türkeş’e karşı 
Türk Ocaklarını kuvvetlendirdi, destekledi, daha 
liberal-muhafazakâr-şehirli milliyetçileri bünye-
sine kattı, MÇP’nin ve Türkeş’in tesirini kırmak 
amacıyla ondan zarar görenleri ittifakın içinde tut-
tu. Benzer şekilde tarikatların, cemaatlerin RP’de 

temsiliyetini kırmak açısından tam da neoliberal 
politikaların gerektirdiği gibi çevredeki unsurları 
sivil toplum, medya, şirketleşme gibi yeni tür ik-
tisadi desteklerle büyüttü, kendisine râm etmeyi 
bildi. 

Tarikat ve cemaatlerin tamamı hiçbir zaman 
Refah Partisi’ni desteklemedi, RP İslâmî kesimle 
“ittifak” yapamadı. 

1990’lı yıllarda ANAP’ın ve neoliberal iktisadın 
tesiriyle liberalizm ve muhafazakârlık iki ana akım 
olarak partileri, ideolojileri yönlendirdi. Yekpare 
sosyalizmden bahsetmek mümkün değildi artık; 
ortada ya marjinal devrimciler ya sol-liberaller 
vardı. Sol liberalizm kendini Kürtçülük, Ermeni 
tezleri, Alevi savunuculuğu, feminizm, LGBT gibi 
“heterodoks” yönelimlerde gösterirken bir taraf-
tan da İslâmî kesimle ilişkisini güçlendirdi. Abant 
Toplantıları vesilesiyle FETÖ-Gülen hareketinde 
de RP içinde yer bulabilen neoliberal İslâmcılık ile 
de karşılıklı dayanışma örnekleri sergilendi. 

Başörtüsü 90’ların ittifaklarının adeta çimento-
su olabilecek iyi bir icat olarak çıktı ortaya. Önce 
başörtüsüyle kamuda var olmayı sonra 28 Şubat’a 
ve RP’nin kapatılmasına karşı çıkmayı belirgin-
leştiren yaklaşımlarla ciddi ittifaklar sağlandı. Bu 
2011 yılına kadar bir biçimde sürdü; bir hafta ba-
şörtüsüne özgürlük, öteki hafta LGBT haklarına 
özgürlük eylemleriyle sol-liberal-İslâmcı ittifakı 
yürürlükte kaldı. Erbakan Hoca’nın danıştığı isim-
ler arasında ciddi manada sol-liberal isimler vardı. 
Tabi Refah Partisi 90’larda ittifakların merkezinde 
yer aldı. Burada üzerinde durulması gereken nok-
ta, 70’lerdeki CHP ve MHP ittifakıyla, 90’lardaki 
RP-MÇP-IDP ittifakının Türkiye’de İslâmî siyaseti, 
Milli Görüş hareketini ciddi biçimde dönüştürdü-
ğünü belirtmek gerekir. 

Amerikan dünya sisteminin kendini ciddi bi-
çimde gösterdiği 27 Mayıs’tan sonra yeni düzene 
ülkeyi, insanları, ideolojileri uyumlu kılmak adı-
na pek çok operasyon, yönlendirme gerçekleştir-
di. 12 Mart sadece solu kırmakla değil solun ve 
İslâmî siyasetin yönünün belirlenmesinde de yön 
verici oldu. Milli Görüş hareketi Milli Selamet Par-
tisi ile devam ederken CHP ile bir koalisyon hü-
kümeti kurdu. Belirtmek gerekir ki Bülent Ecevit 
de belirgin olarak Amerika’ya mesafeli bir isimdir. 
Zaten haşhaş ekiminden Kıbrıs Harekatı’na kadar 
“Bize ne Amerika’dan!” diyen bir hükümetin izi 
vardır. MSP sonra MC hükümetleri içinde yer aldı 
fakat daha İslâmî ve radikal bir zeminde kalmayı 
da sürdürdü. 12 Eylül’de bunun karşılığı görüldü. Türkeş Erbakan



39

 Umran • Şubat 2018

  İTTİFAKLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ 

Esasında Milli Görüş’e yön veren esas kırılma 
ve dönemeç 1991 yılındaki ittifak oldu. MÇP ve 
IDP ile yapılan ittifak ciddi sonuçlar doğurdu; bu 
birleşmenin kalıcı olmayacağı daha en baştan bel-
liydi. 

Ülkücülerin RP’ye, İslâmî siyasete bakışları 
sola yaklaşımlarından farklı değildir. RP tabanı 
MÇP’ye belki daha ılımlı gelse bile hem İslâmî 
hassasiyetler hem parti içindeki Kürtlerin etkisiy-
le itirazlar yükseldi. Son derece pragmatik hatta 
oportünist bir ittifak vardı; RP’nin barajı geçeceği 
kesindi, buna rağmen kamuoyu baskısı nedeniyle 
razı oldu. Bir ideolojik temel 
olmamasına rağmen “millilik 
furyası” o zaman da bu üçlü-
yü bir araya getirdi; MÇP’liler 
oy oranına katkısı olmamasına 
rağmen milletvekili kazanır-
ken kendince ithamlarda bu-
lunmayı ihmal etmeden parti-
lerine döndüler. 

İttifak MÇP’ye ideolojik 
bazda çok tesir etmedi, 1993 
yılında parti içindeki daha 
İslâmî hassasiyetli olan Muh-
sin Yazıcıoğlu taraftarları ay-
rıldı, bir görüşe göre Türkeş 
tarafından ayrılmaya mecbur 
bırakıldı. Zaten 1995 seçimle-
rinde MÇP Meclis’e giremez-
ken bu sefer BBP’liler ANAP’la 
ortaklık kurup Meclis’e kapağı 
attılar. 

1991 seçimlerindeki ittifak 
RP’yi ciddi biçimde dönüş-
türdü; aslında Erbakan aynı 
kalmasına rağmen parti 4. Bü-
yük Kongre’yle neoliberallere 
açıldı. Soğuk Savaş söyleminden, İslâm devleti 
fikrinden taban da artık sıyrıldı, yerine çevrenin 
merkeze yürüyüşü başladı. Garson Devlet gibi ne-
oliberal tezler, Adil Düzen’in yerine ikame edildi, 
ittifaktan hicap duyup kalbi kırılan Kürtler daha 
aktif hale geçti. Liberallerin, solun da desteğiyle 
RP’nin yeni yüzü meşruiyet sınavına girdi. Rah-
mi Koç’un “Refah mı Türkiyelileşecek, Türkiye mi 
Refahlaşacak göreceğiz” çıkışı, öncelikle ittifakla-
rın hangi zeminde sergilendiğini, RP’nin Erbakan 
ile hiçbir zaman elitlerden ve dünya sisteminden 
onay alamayacağını gösterdi. Refah’ın ülkücülerle, 

liberallerle, liberal-sol ile hatta desteğini alamadığı 
tarikat ve cemaatlerle söylem olarak “Türkiyelileş-
me” adımları atmasına, AİHM kapısına gidilmesi-
ne rağmen “tarihin sonu”na uğraması gecikmedi. 

Türkiye’de ittifak kavramını belki de en so-
runsuz işleten parti AK Parti, lider Recep Tayyip 
Erdoğan oldu. Partinin kuruluşu genel olarak RP 
menşeine dayansa bile bir şekilde Özal’ın ANAP’ı 
gibi sol-liberal, ülkücü-milliyetçi-muhafazakâr 
isimler kuruluşta yerini aldı. Dolayısıyla parti er-
ken dönemlerde bir koalisyon gibi, farklı eğilim-
leri hatta etnik kimlikleri buluşturan zemin oldu. 

Özellikle 2007 yılına ka-
dar bu niteliğini sürdürdü 
fakat bu seçimlerden, 27 Ni-
san Bildirisi ile parti kapatma 
davasından sonra yavaş yavaş 
Recep Tayyip Erdoğan kimli-
ği baskın hale gelmeye başla-
dı. 2011 yılı bu manada ciddi 
bir kırılmadır. Her iki kişiden 
birinin oy verdiği bu tarihten 
sonra Erdoğan sol-liberalleri 
“trenden indirdi.” Bazı tarikat 
ve cemaatlere karşı tavır koy-
maya başladı, kendisine yük 
olabilecek unsurları, dili, kad-
royu dışladı. Eş zamanlı olarak 
FETÖ ile mücadele başlarken 
bu ittifak da sonradan niha-
yete erdi. Erdoğan partiye ve 
siyasal alana kendi mensubiyet 
alanını, siyaset anlayışını, yön-
temini yerleştirdi. Bu süreçte 
MHP, CHP ile karşıt dururken 
çözüm süreci esnasında siyasi 
Kürtçüler ile kısa süreli diya-
loglar kuruldu. 

AK Parti esasında Kürtlerle de ciddi ittifak 
içindeydi; fakat Çözüm Süreci’nin verdiği müspet 
havayı kendi lehine çevirmeye çalışanları da Er-
doğan “trenden indirdi.” Bu süreçte mesela İsken-
derpaşa MHP’ye daha yakın dururken Erdoğan 
sadece HAS Parti’lileri AK Partilileştirdi. Bütün bu 
yakınlaşmalar, uzaklaşmalar, kopmalar ve ilhak-
lar 2002 AK Partisi’yle 2018 AK Partisi ve tabii 
ki Tayyip Erdoğan’ı arasında belirgin makasların 
açılmasına neden oldu. Dünya, doğa, insanoğlu 
sabit kalmaz, kalamaz. Değişim kaçınılmazdır, ta-
rih ve zaman içinde var kalanlar bu değişimi, dili 

Türkiye’nin önünde genişle-
yen orta sınıfın, yeni küçük 
burjuvanın konformizmi 
tam bir takoz olarak dur-
makta; orta sınıfa özgü 
yılışık, kaypak, varolanı/
statükoyu koruyan, ken-
dinden ve kazancından 
başkasını düşünmeyen, 
ideallerini sadece konfo-
runa bağlayan, yağmur 
nereye yağıyorsa tarlasını 
oraya taşıyan, bencil ve 
riyakârlığı “eski kral öldü 
yaşasın yeni kral” boyut-
larda olan bu yeni küçük 
burjuva 2019 düzenine 
etki edecek gibi görünü-
yor.
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yakalayabilenlerdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın en 
büyük başarısı “Türkiye şartlarında siyaset” yap-
manın imkânlarını en iyi çözen lider olmasıdır. 

Antagonist Siyasetten Agonist İndirgemeciliğe

Türk siyasi hayatı zor, çetin mücadelelerin sa-
hasıdır. Osmanlı’nın son döneminden itibaren 
uluslararası etkilere açık hale gelen siyasal alan 
bilhassa Parlamentarizm ile birlikte partiler kendi 
programlarını uygulama imkânına sahip olama-
dı. Devlet, Cumhuriyet döneminden itibaren be-
lirlenmiş çerçevesi içinde kalan siyaset hesaplaş-
malarına sahne olurken hiçbir zaman ciddi ma-
nada rejimle karşı karşıya gelemedi. Bu bakımdan 
Türkiye’de siyasal hayat daha çok belirlenmiş sı-
nırların içinde kalarak farklı ekollerin modernleş-
me, kalkınma, tarz-ı hayat kaygılarını gidermeye 
çalıştı. Bu yüzden sahiden bir antagonist siyaset 
arenası belirmedi. 

Agonist siyaset sonucu Kemalizm ve yerleşik 
demokratik statüko işini yürütebildi. Siyasal alan 
sıkıştığında, devleti yöneten elitlere, devletin bi-
zatihi kendisine millet tarafından bir güvensizlik 
doğduğunda demokratik hayat devreye sokuldu; 
agonist siyaset değişimi, dönüşümü, yenilenme-
yi değil daha çok sabit olanı/statükoyu geliştirdi. 

Antagonist bir karşıtlıktan yeni bir sistem zu-
hur etmedi; daha çok bu antagonist yaklaşımlar 
sık sık devlet tarafından agonistik siyasete evriltil-
di. Düşmanlıklardan, hasımlıklardan yepyeni bir 
sistem, model değil Kemalist statükoyu yine mer-
keze çeken hısımlıklar doğdu. 

İttifaklar bu açıdan Türkiye’deki antagonist 
ve agonist siyaset biçimlerini izah edebilir. Çün-
kü Schmityen siyaset modeli bir şekilde karşılığı-
nı görse de tam anlamıyla düşmanlaştırmayla kar-
şılaşamıyoruz. Zira İslâmî uygulamaları yasakla-
yan CHP gibi bir partinin seçmenleri arasında cid-
di manada cami cemaati vardı. Bu manada siyasal 
olarak karşıt partilerden söz etsek bile seçmen kit-
lesinde düşmanlık yoktu, kutuplaşma bugünkü 
kadar muhkem sınırlar içinde değildi, tarz-ı ha-
yata bağlı kimlik, etnik karşıtlıklar da antagonist 
boyutlara hiç ulaşmamıştı. Sağ-sol kavgasında bile 
toplumsal taban, sınıflar aynıydı! 

2000’li yıllara gelindiğinde bilhassa ekonomik 
kriz ve RP’nin kapatılması, sistemin başörtüsü ve 
dindar kimliğe tahammülsüzlüğü kutuplaşmayı 
zirveye çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sü-

reçte siyaseti CHP karşıtlığı üzerine kurdu; Cum-
huriyet Mitingleri-Gezi üzerinden ciddi bir “cep-
he siyaseti” oluşturdu. Hatta 7 Haziran seçimle-
rinde koalisyon ihtimali doğduğunda, CHP ile ke-
sinlikle bir hükümetin düşünülemeyeceği ilkesi-
ni koydu ortaya. Bu cephe siyaseti, antagonizma 
hatta düşmanlaştırma tarzı hiçbir dönemde gevşe-
medi... sol, liberallerle bir aradayken bile CHP’ye 
karşı tutum 2018’deki gibi mutlak redde dayanı-
yordu. Bu açıdan Erdoğan’ın siyasal anlayışı cep-
he siyasetine dayanır; fakat bu, ittifakları dışlayan 
tarzda değildir. 

Enteresan olan ise ittifaklarından hiçbir zaman 
agonist bir hısımlık doğmadı. Bozulan ittifaklar-
dan yepyeni hasımlıklar meydana geldi; özellik-
le Türkiye’nin bütünlüğü, millet bağı söz konusu 
olduğunda onu çözecek anlayışlara hasımlık, düş-
manlık daha da koyulaştı. Erdoğan’ın siyaset tar-
zı aynen CHP gibi “biz ve onlar” karşıtlığına da-
yanır. Bu esasında siyasetin de rukünleri arasın-
daki pragmatizm, popülizm, pratiklik ve teoriyi 
arka plana itmeyle ilgili. Çünkü gelinen noktada 
görülüyor ki Erdoğan’ın siyaset tarzında ebedi it-
tifak yalnızca milletle, sandıkla yapılır. Onun ha-
ricindeki ortaklıklar pragmatiktir, belli bir döne-
mi kapsar, zamanın ruhunu içeren, büyük oran-
da da uluslararası sistemin eksenindeki konjonk-
türün diliyle ilgilidir. 

Tek Kullanımlık Küresel İttifaklar

Son yıllarda özellikle Erdoğan Cumhurbaşka-
nı olduktan sonra küresel siyasette daha aktif rol 
almaya, ezberlenmiş davranışları sergilememe-
ye, Türkiye’ye özü olanı öne çekmeye çalıştı. Bu 
açıdan iktidarın ilk yıllarındaki AB ittifakı yerini 
AB’ye üye olma talebinden vazgeçmeye, NATO’yu 
eleştirmeye, başta PKK ve FETÖ olmak üzere te-
rör örgütlerine kol kanat olan kıta Avrupa’sına ta-
vır almaya, ABD’yi Suriye konusunda ikaz etmeye 
kadar varan bir siyaset tarzı benimsedi. 

Transatlantik ve Avrasya bloku arasında kal-
maktansa Türkiye’ye ait olan bir yol çizme fikrini 
yüksek sesle dillendirdi. Zaten siyasi öngörüleri 
gelişkin olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin 
bütünleşik olmadığını, Trump ile WASP arasın-
da sorunlar olduğunu gördü; aynı şekilde Brexit 
ilan eden İngiltere başta gelmek üzere AB’nin de 
bütünleşik davranamadığını hatta başta Almanya, 
öteki ülkelerin de kendi içlerinde ciddi istikrar-
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sızlık yaşadıklarını fark etti. Yarıklardan, çatlaklar-
dan sonuna kadar yararlandı. 

Belki bunların daha da ötesinde dünyada işle-
yişi yürüten küresel sermaye ile ulus devletlerin 
çatışmalı halini, İslâmofobi, terör, mülteci mese-
lesi üzerinden büyük demokrat ülkelerin milliyet-
çiliğe kaydığını görerek bu yarıktan önemli bas-
kınlar yaptı. 

Aynı şekilde başta Suriye meselesi olmak üze-
re Irak ve Barzani’nin referandum girişiminde de 
bölgede mücadele içinde olduğu ülkelerle ittifak-
lar gerçekleştirdi. Barzani konusunda Suriye’de 
karşı karşı gelinen, Ortadoğu’da şii yayılmacılı-
ğı politikası güden İran ile ittifak gerçekleştirildi. 
Hatta Irak yönetimi ile birlikte Barzani etkisiz hale 
getirildi. Tabi bu süreçte uçağı düşürülen, büyü-
kelçisi öldürülen Rusya ile yakın ilişkiler, Irak’ta, 
Suriye’de meyvelerini verdi. Yine ABD-İsrail des-
tekli YPG-PKK’ya karşı ittifak kuruldu. Bu ittifak-
lar tabi ki uzun süreli politikalardan ziyade kısa 
vadeli, belki tek seferlik, tek kullanımlık olsa da 
işlevi çok yüksektir. Dolayısıyla siyasette, bilhassa 
parti siyasetini sadece siper değil “manevra siyase-
ti” olarak görmek ittifakları gerilemeden çok atağa 
çevirebilir. Bu açıdan uluslararası konjonktürdeki 
bu “manevra siyaseti” iç siyasette ittifaklarla meş-
rulaşırken yeni manevralara alan açabilmektedir.

Yerli-Milli İttifak

Gezi olaylarından sonra ortaya çıkan siyasal 
durum eski ittifakların yeni düşmanlıklarla orta-
ya çıkması meşruiyet sorunu doğurdu. 

Türkiye’de Gezi, FETÖ, HDP’nin yeni fiili du-
rumu CHP’nin kronik karşıtlığı cephe siyasetine 
yeni boyut kattı. Artık Türk siyaseti keskin bir ku-
tuplaşmanın, antagonizmanın eşiğine geldi. Bu 
süreçte Erdoğan hassaten 15 Temmuz’da ordu 
içinde etkili kesimlerin FETÖ karşısındaki tutum-
larından dolayı onlarla baş başa kaldı. Hem cep-
henin karşı tarafında güçlü tahkimat hem kamu-
oyu ve siyasal meşruiyet yeni ittifakları mecbur 
hale getirdi. 

Neoliberal İslâmcılığın 2015 yılı itibariyle sona 
ermesiyle milli ve yerli temelli yeni ittifaklar orta-
ya çıktı. MHP ile yakınlaşma, Bahçeli’nin öncelik-
le başkanlık sistemini talep eden, ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı 2019’da destekleyeceğini 
açıklaması Erdoğan’ı da ister istemez bu yöne sevk 
etti. MHP’nin bu kadar talepkar tutumu, 17-25 

Aralık süreci ve öncesindeki sert muhalefeti tam 
tersine geçti; AK Parti daha adayını açıklamadan 
Bahçeli Erdoğan’ı aday gösteriverdi. 

Kuşkusuz ittifaklar belirgin bir ihtiyaçtan orta-
ya çıkar, kısa vadelidir, pratik ve pragmatik hedef-
leri gözetir. MHP, Meral hareketinin partileşmesiy-
le ciddi oranda kan kaybetme riskiyle karşı karşı-
ya; Bahçeli ile iktidar yüzü göremeyecekleri endi-
şesi ülkücüleri Akşener’e kaydırabilir. MHP olağa-
nüstü kongre süreçlerinde milli ve yerli unsurlar-
dan destek gördü, tamamıyla partiyi, ülkücüleri 
kaptırmamak adına ittifak kurmaya kendini mec-
bur hissetti. Bahçeli Erdoğan’ın başkanlığında ik-
tidarda yer bulabilme, kamuda yer alabilme ihti-
mali karşısında partisini bütünüyle Meral hareke-
tine teslim etmekten kurtuldu. Bu geçici ve arızi 
durum 2019 performansına bağlı... 

16 Nisan referandumunda ülkücüler iyi bir sı-
nav veremedi; yüzde 51.5 oy gösterdi ki MHP seç-
meni ile Bahçeli aynı düşüncede değil. Tabi Devlet 
Bahçeli’nin ittifaktan beklentisi çok daha yüksek 
ve ciddi. Zira AK Parti’nin, bilhassa Erdoğan’ın te-
röre karşı geliştirdiği hassasiyet ve operasyonlar 
MHP’nin anlam haritasını da bitirdi. 70’lerde sağ-
sol, 80’lerde PKK karşıtlığının ötesinde ideolojik, 
doktriner bir atak yapamayan ülkücülük tarih ve 
zamandışı kaldı, sadece MHP’nin Akşener’in eline 
geçmesi riski değil ülkücülüğün de misyon olarak 
tükenmesi ile karşı karşıya gelindi. 

Kuşkusuz Bahçeli partinin kendi elinde can 
çekişmesini istemiyor, bu yüzden en azından 
Meclis’te temsil edilmeyi, 2019 vartasının atlatıl-
masını acil problem olarak görüyor. Burada bek-
lenti Akşener’in ilk seçimde tükenmesi yönün-
de... Fakat her ne olursa olsun büyüsünü yitiren 
MHP’nin ontolojik boşluğu doldurulamayacak 
gibi görünüyor. 

Hele ki 2019’a girilirken terör, uluslararası 
arenadaki söylemler, Türkiye’yi merkez yapan Er-
doğan politikaları, Fırat Kalkanı-Afrin harekatları 
MHP’nin varoluş şartlarını elinden aldı. Dolayısıy-

Başbakan Binali Yıldırım MHP lideri Devlet Bahçeli
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la AK Parti esasında hâlihazırda milli ve yerli söy-
lemi bütünüyle kendisinde topladı; fakat MHP’nin 
kanlı canlı desteği farklı bir siyasal kampı işaret 
ediyordu. Bu açıdan 2019 düzeni, ittifaklar çok 
yönlü siyasal alan açabilir. 

Gezi sonrasında İslâmî kesim, İslâmcılar mil-
li olana daha çok yaklaştılar, buna karşın 15 yıl-
lık AK Parti iktidarı da ülkücülerin daha milliyet-
çi, İslâmî olana daha açık hale gelmelerine vesi-
le oldu. Klasik ülkücü tezlerle iktidar imkanı ol-
madığı daha Bülent Ecevit-Mesut Yılmaz koalisyo-
nundan sonra belirmişti; kuşkusuz MHP’nin be-
lirgin bir yerli-milli avantajı olsa da siyasi tabanı, 
seçmen nezdinde karşılığı yok. 2019 düzeninde 
bu ittifakla Erdoğan yeni bir siyasi oluşum geliş-
tirebilir. 

Antagonizma mutlaklaştırılarak iki partili bir 
demokrasi esasında kendiliğinden oluşmaktadır. 

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti ayrımları 
kendini ister istemez bu süreçte zorlayacak. Ka-
baca CHP-HDP-İYİ Parti-FETÖ bloğuna AK Par-
ti tek başına fakat bu sefer bünyesinde milliyetçi 
unsurları da katarak karşı durabilir. MHP’nin ulu-
salcı, dindar kesimlerinin AK Parti ve CHP’ye kay-
maları, SP’nin yine AK Parti’de toplanması bu an-
tagonist siyaseti belirginleştirir. Tabi yerli-milli it-
tifakın kısa vadeli, pragmatik, pratik hedeflerini 
aşıp kalıcı söylemlere teslim olması ayrı bir sorun 
teşkil eder. İttifaklar Türk siyasi hayatında öyle 
veya böyle bir zihniyet değişimini getirdi. 

2019’a kadar yürürlükte kalacağı anlaşılan itti-
fakın AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nasıl 
tesir edeceği görülecek; fakat ittifakların bir aidi-

yet boyutu illaki bulunur. Bu açıdan milli ve yerli 
kavramları mühim zemin teşkil etse de bir progra-
mı, zihniyeti, ideolojik mensubiyetleri içermiyor. 
Dolayısıyla iktidarı devam ettirebilmek için ittifak 
teşekkül ettirmek ile siyasi dönüşüm açısından or-
taklıklar kurmak aynı değildir. 

2019 düzeni yerleşik elitlerle, siyasi partiler-
le, zihniyeti, kaygıları çok eskimiş, Türkiye’yi sa-
hiden 2071’e taşıyamayacak kadrolarla kurulama-
yacağı açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyalistle-
rin bile öykündüğü gibi milletle irtibatını, kamu-
sal alandaki, kamuoyundaki baskı gruplarıyla iliş-
kilerini doğrudan kurabildiği için siyaseti istediği 
gibi yönlendirebiliyor. 

Türkiye gerçekleri gibi Kemalist statükoyu 
mutlaklaştıran ibarelerden ziyade İstiklal Harbi’ni 
veren İslâmî zihniyet 2019 düzenini inşa edecek. 

Türkiye’nin önünde genişleyen orta sınıfın, 
yeni küçük burjuvanın konformizmi tam bir ta-
koz olarak durmakta; orta sınıfa özgü yılışık, 
kaypak, var olanı koruyan, kendinden ve kazan-
cından başkasını düşünmeyen, ideallerini sadece 
konforuna bağlayan, yağmur nereye yağıyorsa 
tarlasını oraya taşıyan, bencil ve riyakarlığı, “eski 
kral öldü yaşasın yeni kral” boyutlarda olan bu 
yeni küçük burjuva 2019 düzenine etki edecek 
gibi görünüyor. Burada en büyük tehlike, yerli-
milli ittifakın ülkücü kesiminden gelmiyor; onlar 
MHP iktidarda olsa bugünkü konjonktürden baş-
kasını talep edip yapamazdı zaten, kanaatinde. 

Asıl sorun bir dönemin İslâmcı-Milli Görüşçü-
tarikat ve cemaatlerinde yetişenler, “kamuda ba-
şörtüsü serbest, dindar kimlikle görev de alına-
biliyor” düşüncesine kapılarak rahatlığı tercih 
ederler, esas gayelerini tavizlerle terk ederlerse, 
işte o zaman hedeflenen 2019 düzeni 1071’de 
inşa edilen İslâm-Türk-ehli sünnet-gaza omur-
gasını ve Büyük Müesses Nizamı inşa etmez/
edemez, küçük müesses nizamı yani Kemalizm’i 
ihya eder!

Transatlantik ve Avrasya bloku arasın-
da kalmaktansa Türkiye’ye ait olan bir 
yol çizme fikrini yüksek sesle dillendir-
di. Zaten siyasi öngörüleri gelişkin olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin bütün-
leşik olmadığını, Trump ile WASP arasın-
da sorunlar olduğunu gördü; aynı şekilde 
Brexit ilan eden İngiltere başta gelmek 
üzere AB’nin de bütünleşik davranamadı-
ğını hatta başta Almanya, öteki ülkelerin 
de kendi içlerinde ciddi istikrarsızlık yaşa-
dıklarını fark etti. Yarıklardan, çatlaklar-
dan sonuna kadar yararlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP milletvekilleri
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Bundan sonraki süreçte de, oylamanın ikinci tura kalıp kalmaması üzerinden birtakım ittifak 
senaryolarıyla daha karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Ancak bu ittifaklar ‘kutuplaşma’, 
‘cepheleşme’ söylemlerini de beraberinde getirecektir. Siyasal anlamda ötekinin düşman değil 
de hasım/muarız olarak kodlanması durumunda ortada endişe edecek bir durum yoktur.

2019’a Giderken
Siyasal İttifaklar

B ir süredir ‘dedikodu-
su’ dönen ve dolaylı 

ağızlardan dile getirilen 
seçim ittifakları meselesi 
sonunda resmi ağızlar-
dan ve doğrudan deklare 
edilmeye başlandı. Önce 
MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli başlatmıştı bu 
tartışmayı; daha ileri taşıyan o oldu ve en niha-
yetinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan olduğunu söyledi. Anlaşılan MHP ve AK Parti 
arasında 15 Temmuz sonrası oluşan konsensüs 
yeni bir aşamaya taşınıyor ve bu ittifakın ismi 
şimdiden hazırlandı bile; Yerli ve Milli İttifak. 
Bahçeli’nin açıklamalarından sonra AK Parti ve 
MHP arasında bir “İttifak Komisyonu” kuruldu ve 
iki partinin belirlediği üyelerden oluşan komisyon 
çalışmalara başladı.

2019 seçimlerini diğer seçimlerden ayıran 
faktörlerin başında Cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekili seçimlerinin eşzamanlı olarak yapılması 
geliyor. Bir süre önce MHP’nin var olduğu iddia 
edilen baraj problemine yönelik barajı indirme 
önerisi gelse de, bu öneri bizzat Erdoğan ve AK 
Parti tarafından sıcak karşılanmadı. Muhtemelen 
oluşan yeni mutabakatta MHP’nin bu kaygıları 
giderilecek gibi duruyor. Öncelikle Siyasal Parti-
ler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak bazı değişik-

liklerle seçim öncesi itti-

faklar resmî bir çerçeveye 

oturtulmalı zira mevcut 

durumda hukuken bir 

partinin seçimlerde bir 

başka partiyi destekleme-

si yasaklanmış durumda. 

Aynı şekilde ittifak yapan 

partilerin adayının Cum-

hurbaşkanı olması halinde bu partilere Meclis’te 

temsil imkânı sağlanabilir. Son olarak gündeme 

gelen bir öneriye göre de, özellikle AK Parti’nin 

MHP’nin baraj kaygılarını gidermek için, 6 ya da 

8 milletvekili çıkaran illerin seçim bölgelerine ay-

rılması düşünülmektedir. Ancak şu anki durumda 

mutabakat sağlanmış görünüyor; Bundan sonra 

belirsiz olanı bu mutabakatın nasıl şekilleneceği 

ve karşı saf(lar)ın kim(ler)den ve nasıl oluşacağı. 

Şu ana kadar AK Parti-MHP ittifakına Büyük Bir-

lik Partisi (BBP) dahil olacağını açıklarken muha-

lefet kanadının CHP-HDP-İyi Parti’den oluşacağı 

anlaşılmaktadır. Bunlardan da özellikle CHP ve 

HDP’nin “Demokrasi İttifakı”yla milli ve yerli itti-

fakın karşısına çıkacağı iddia edilmektedir.

“Yerli ve Milli İttifak”a Karşı “Demokrasi İttifak”ı

Bahçeli’nin siyasal pazarlıklara vs. girmeden 

ve seçimlere de 22 ay gibi bir süre varken parti-

sinin adayını açıklaması bir anlamda diğer parti-

Yunus ŞAHBAZ
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leri bu sürece hazırlıksız yakaladı denilebilir. Zira 

muhalefet kanadında şu ana kadar Meral Akşe-

ner dışında aday olacağını resmî olarak deklare 

eden bir isim olmadı. CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun niyetinin olduğu iddia ediliyor 

ancak resmî ağızlardan henüz bu yönde bir açık-

lama gelmiş değil. İsmi zikredilen bir diğer isim 

de, özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla 

ve Erdoğan’ın kendisine yönelik eleştirileriyle AK 

Parti’de siyaset yapma olanağı kalmayan Abdullah 

Gül. Nitekim, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı 

Temel Karamollaoğlu da adaylarının Abdullah 

Gül olabileceğini söyledi. Gül ise henüz resmî bir 

beyanatta bulunmadı ancak son dönemlerdeki 

açıklamalarından ilerleyen süreçte Gül’ün güncel 

siyasete daha fazla müdahil olacağını söyleyebili-

riz. Burada özellikle Gül’ün OHAL’in kaldırılması-

na yönelik söylemleri, reform vurgusu ve dış dün-

yayla barışma mesajlarının AK Parti ve Erdoğan’a 

karşı farklı formatta ama 

bir cevap mahiyetinde 

olduğunu söylemek ge-

rekir. 

Muhalefet cephesin-

deki muhtemel ittifak 

oluşumlarında en önemli 

mesele, kanaatimce, CHP 

ve HDP’nin hangi temel-

ler ya da ilkeler üzerin-

den bir yakınlaşma sağlayacağıdır. Bu anlamda 

her iki partinin şubat ayında yapılacak kongreleri 

oldukça önemlidir. Kongreye giden süreçte her iki 

partideki parti içi kaynama ve yapılan tartışmalar 

da aslında bu duruma işaret etmektedir. Bir başka 

deyişle, bu kongreler her iki partiyi de 2019 se-

çimlerine götürecek yönetimlerin belirlenmesi an-

lamına geleceği için ekstra hassasiyet teşkil etmek-

tedir. CHP’de İstanbul İl Başkanı seçilen Canan 

Kaftancıoğlu’nun üzerinden yürütülen tartışma 

bunun bir örneğidir. Zira Kaftancıoğlu eski twit-

ter mesajları dolayısıyla girdiği kişisel polemikler 

dışında CHP’deki kimlik ve siyaset arayışı sancısı-

nın bir dışavurumudur. CHP kurulduğu günden 

beri, belli bir omurgası, merkezi olan bir parti idi 

ve Kılıçdaroğlu’yla birlikte yeni birtakım açılım-

lara girişti. Ancak bu açılımların CHP’yi sosyolo-

jik anlamda daha da genişletip bir kitle partisine 

mi dönüştürdüğü yoksa var olan merkezinden ve 

kimliğinden de daha da koparıp daha ‘marjinal’ 

bir konuma mı sürüklediği tartışmalıdır. Nitekim 

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na yönelik “ulusalcı” 

kanattan gelen eleştirilere karşı, “Bizi bir alana 

hapsetmeye çalışıyorlar, biz bir kitle partisiyiz” 

şeklinde cevap verdi. Ancak Kaftancıoğlu gibi, at-

tığı twitlerle sanki marjinal sol örgüt ve partilerin 

söylemlerini benimseyen bir isimle nasıl bir kit-

leselleşmenin hedeflendiği oldukça tartışmalı bir 

konudur. CHP’deki Kaftancıoğlu tercihinin salt 

Kılıçdaroğlu’nun isteği ve inisiyatifiyle şekillenme-

diğinin belirtilmesi ve bu durumun CHP’de yük-

selen temayül ve yeni politik vizyonda CHP’den 

beklenenler açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Zira CHP artık solda belli bir merkezî tutan değil 

solun tüm fraksiyonlarını bünyesinde toplaması 

gereken bir parti olarak görülmektedir. CHP’nin 

bu yeni durumuna karşı da, CHP’yle pek orga-

nik bağı olmayan bir ismin, Ümit Kocasakal’ın 

genel başkanlık aday-

lığını açıklaması sürp-

riz karşılanmamıştır. 

Muhtemelen Kocasakal 

adaylık için gerekli 122 

imzayı bile toplayamaya-

bilir ancak Kocasakal’ın 

CHP’ye yönelik eleştirile-

rinin parti tabanında bir 

karşılığı olduğu da muhakkak. Hatta CHP’deki 

bu tartışmanın CHP’de bir bölünmeye de sebep 

olacağı dillendirilmektedir. Bu bölünme olur mu 

bilinmez; şayet bu bölünme olursa CHP kimliği, 

siyaseti daha belirgin ama bildiğimiz CHP hüvi-

yetinden de tamamen uzak bir parti konumuna 

gelebilir. Böyle bir bölünme olmazsa, CHP’nin 

kimlik problemini bir süre daha yaşayacağı ve bu 

iç çekişmeler yüzünden enerjisinin büyük kısmını 

ülke meselelerine değil de iç meselelere harcayan 

bir parti olacağı söylenebilir. 

CHP gibi HDP’nin şubat ayındaki kongresi 

önem arz etmekte ve HDP’de de parti içi tartışma-

lar yaşanmaktadır. Bu tartışmanın temel sebebi, 

Hasip Kaplan’ın Sırrı Süreyya Önder özelinde bir 

Türk’ün HDP’nin başına geçmesiyle ilgili sözleri 

gibi dursa da, aslında mesele daha derindir. Zira 

HDP de artık bir yol ayrımında girmek zorunda-

dır. Çünkü mevcut şartlarda HDP’nin hem ‘core’ 

bir kürtçülük yapması ve dahası PKK’yla nerdeyse 



45

 Umran • Şubat 2018

  2019’A GİDERKEN SİYASAL İTTİFAKLAR 

ortak hareket etmesi hem de Türkiye’nin sol ve se-

küler kesimlerinden oy alması mümkün değildir. 

PKK çizgisindeki bir HDP’nin mevcut CHP’yle 

bile açıktan ittifaka girmesi her iki kanat açısın-

dan birtakım krizlere sebep olabilir. Bu yüzden de 

partinin daha ‘yumuşak’ yüzünü temsil eden Sırrı 

Süreyya Önder, Ayhan Bilgen gibi isimlerin eşbaş-

kanlık için adı geçmektedir. HDP’de sol ve Türki-

yelilik kimliklerini öne çıkaran Önder ya da Bil-

gen gibi bir ismin başa geçmesi CHP’yle yapılacak 

ittifakı daha “katlanılabilir” kılacaktır. HDP’nin 

PKK yörüngesinden ne kadar çıkabileceği tartış-

malı olsa da, düşünülen demokrasi ittifakı ancak 

bu alt zemin üzerinden sağlanabilir. 

CHP-HDP ittifakının ve bunlara en azından 

ikinci turda katılması muhtemel İyi Parti koalis-

yonunun en zayıf yanı ise muhafazakâr seçmeni 

ikna etmek olacaktır. İyi Parti’nin MHP’den bir 

parça oy kopartacağı düşünülebilir ancak bu bir 

parça MHP’nin muhafazakâr milliyetçi tabanın-

dan değil de, seküler milliyetçi tabanından ola-

caktır. Yani İyi Parti Karadeniz ve Orta Anadolu 

gibi muhafazakâr milliyetçi seçmenden değil kıyı 

kesimlerdeki seküler-milliyetçi çevrelerden bir 

parça oy koparabilecektir. Bu durumda da bu it-

tifakın, muhafazakâr seçmene ulaşmadaki zayıflı-

ğı devam edecek demektir. Abdullah Gül gibi bir 

formül de tam burada devreye girebilir; zira Gül 

hem muhafazakâr seçmenden oy alma potansiye-

line sahip bir isim hem de CHP ve HDP tabanının 

çok da yadırgamayacağı bir isim olacaktır. Nite-

kim Gül’ün liberal-demokratik çizgisiyle CHP’nin 

çoğunluğunu oluşturan ulusalcı çizgisini Erdoğan 

karşıtlığında buluşturmak daha kolay bir strate-

ji olabilir. 

Ancak olası bir muhalefet bloku ittifakının te-

mel problemi kendilerini bir karşıtlık, özellikle 

de AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı, üzerinden ta-

nımlıyor olmasıdır. Yani topluma yeni bir tasav-

vur, yeni bir proje ya da hikâye sunmaktansa, dik-

ta yönetimi, tek adamlık gibi artık toplumda pek 

bir karşılığı kalmadığı anlaşılan temalar üzerinden 

bir demokrasi inşası mümkün olamaz. En azın-

dan böyle bir söylemin toplumda karşılık bulması 

daha zordur. AK Parti’nin de bir süredir bir hikâye 

üretmekte zorlandığı görülmekte ancak AK Parti 

beka meselesi üzerinden, MHP’yle girdiği yerli ve 

milli söylem üzerinden kendi seçmeninin büyük 

bir kısmını konsolide etmeyi başarmış durumda. 

Doğrudan topluma dokunacak ancak popülist sı-

nırları da zorlamayacak bir hikâye ve tasavvur su-

nulamadığı zaman bir muhalefet bloğu konsolide 

etmenin uzun vadede hiçbir getirisi olmayacaktır. 

Tartışmalı çıkış noktası ve evrildiği nokta itibariy-

le hayli tartışmalı olsa da, Kılıçdaroğlu’nun adalet 

yürüyüşü kendisinin bir politik aktör olarak daha 

da güçlenmesine vesile olmuştu. Ancak sonuçta 

ortaya bir şey konulamadığı anlaşılınca da Adalet 

Kurultayı gayrı memnunlar buluşmasından öteye 

gidemedi. Bu ittifak girişiminin de böyle bir so-

nuçla karşılaşması düşük bir ihtimal değil. 

‘Yüzde 50 artı 1’in Getirdikleri

Gül’ün ittifaklar meselesinde öne çıkarılması-

nın asıl sebebi ise seçimin ikinci tura kalması ihti-

mal ve amacı dâhilinde muhalefetin AK Parti’den 

oy alabilecek bir isme ihtiyaç duymasından kay-

naklanıyor. Bilindiği üzere, yapılan Anayasa de-

ğişikliğiyle Cumhurbaşkanı seçimi için adayların 

birinci turda ‘yüzde 50 artı 1’ olarak bilinen oy 

oranını yakalaması gerekiyor. Şayet hiçbir aday ilk 

turda bu oy oranına ulaşamazsa birinci turda en 

çok oyu alan iki aday ikinci tura kalacak. İttifak-

lar meselesinin ve seçim stratejilerinin bam telini 

de bu nokta oluşturuyor; AK Parti ve MHP’nin 

adayı olacak Erdoğan seçimi ilk turda kazanmak 

Muhalefet cephesindeki muhtemel ittifak oluşumlarında en önemli mesele, kanaatimce, 
CHP ve HDP’nin hangi temeller ya da ilkeler üzerinden bir yakınlaşma sağlayacağıdır. 
Bu anlamda her iki partinin şubat ayında yapılacak kongreleri oldukça önemlidir. 
Kongreye giden süreçte her iki partideki parti içi kaynama ve yapılan tartışmalar da 
aslında bu duruma işaret etmektedir. Bir başka deyişle, bu kongreler her iki partiyi de 
2019 seçimlerine götürecek yönetimlerin belirlenmesi anlamına geleceği için ekstra 
hassasiyet teşkil etmektedir.
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isterken, muhalefetin birincil önceliği seçimin 
ikinci tura kalmasını sağlamak. Türkiye 2014 se-
çimlerinde de iki turlu bir seçim yaşadı ancak ilk 
turda Erdoğan kazandığı için ikinci tura kadarki 
dönemde oluşacak ittifaklar, siyasal pazarlıklar vs. 
gibi durumlara şahit olmadık. 

‘Yüzde 50 artı 1’i sağlamak öyle sanıldığı kadar 
da kolay değil. AK Parti ve MHP’nin koşulsuz itti-
fakına dayanmasına rağmen 16 Nisan Referandu-
munun neredeyse kıl payı denilecek bir farkla geç-
mesi bunun en açık göstergesi. Bu yüzden de bu 
sistemde hem birinci turda hem de kalırsa ikinci 
turda bir oy bile çok değerli. Mesela bir yerel se-
çimlerde ya da milletvekili seçimlerinde Saadet 
Partisi’nin Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi yerlerden al-
dığı oylar sonuçlara ancak kısmî ve dolaylı bir et-
kide bulunabilir. Çünkü milletvekili seçimleri için 
konuşursak, Saadet Partisi kuvvetle muhtemel ba-
raj altı kalacağı için sonuçlar üzerinde etki etmesi 
mümkün değil. Ancak referandum ve ikinci tura 
kalan seçimler gibi sadece iki tercihin olduğu du-
rumlarda bir il ya da ilçe için cüz’i kalabilecek bir-
kaç binlik oylar toplamda sonuçlar üzerinde cid-
di etkiler doğurabilir. 16 Nisan Referandumunda 
özellikle İstanbul’da Üsküdar, Eyüp gibi hem AK 

Partili belediyelerin olduğu hem de muhafazakâr 
seçmenin yoğun olduğu yerlerde Hayır çıkması ve 
hatta Fatih’te bile Evet oranının beklenenden hay-
li az olması oluşabilecek durumun en net göster-
gesi. Bu yüzden Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday 
ya da adayların farklı sosyolojik tabanlardan oy 
alabilecek bir isim/isimler olması çok muhtemel 
bir durum. Özellikle ikinci tura kalması halinde 
hayli hararetli ittifak girişimlerine şahit olunabi-
lir. Meral Akşener’in bir süre önce, seçimin ikinci 
tura kalması halinde CHP’nin adayını şartsız şurt-
suz destekleriz açıklaması ve CHP ile SP arasın-
daki görüşmeler ikinci tura yönelik hamleler ola-
rak değerlendirilmelidir. Hatta geçtiğimiz aylarda 
SP’den ayrılan Fatih Erbakan’ın İstanbul ve An-
kara gibi büyük şehirlerde Gençlik Buluşmaları 
adı altında birtakım faaliyetler organize etmesini 
2019’a giden süreçte politik bir aktör olarak orta-
ya çıkma çabası olarak okumak mümkündür.

Stratejik Oy Faktörü

Ayrıca seçimlerin ikinci tura kalması halinde 
siyaset biliminde ‘stratejik oy’ dediğimiz faktörün 
daha da önce çıkacağını söyleyebiliriz. Stratejik 
oylamada esas olan, kendi istek ve taleplerini yan-
sıtmasa da seçmenin siyasal iradesinin başkaca 
faktörlerce şekillenmesi ve normal şartlarda asla 
oy vermeyeceği bir isim ya da siyasal harekete 
oy vermesidir. Stratejik oylama, bazen bir aday 
etrafında sosyolojik özellikleri tamamen farklı 
seçmen kitlesini organize etmek şeklinde olabilir. 
2014 Yerel Seçimlerinde Ankara’da Mansur Ya-
vaş üzerinden böyle bir girişim yapılmış, sonuç 
olarak başarı sağlanamasa da, solun ve milliyetçi 
çevrelerin farklı fraksiyonlarından müteşekkil bir 
konsolidasyonun Yavaş etrafında sağlandığı görül-
müştü. Yine 2014 Yerel Seçimlerinde FETÖ’nün 
birçok il ve ilçede AK Parti dışındaki en yüksek 
potansiyelli ismi ya da partiyi desteklemesi de 
bir stratejik oy planlaması olarak zikredilebilir. 
Son dönemlerde stratejik oylamanın en bariz gö-
rüldüğü yer sanırım Fransa’daki seçimler oldu. 
Seçimlerin ilk turunda Emmanuel Macron’un al-
dığı oy hayli sürpriz olsa da, asıl şaşırtıcı olanı, 
Macron’dan sonra en yüksek oyu alarak ikinci 
tura kalan Marine Le Pen’di. Le Pen’in ikinci tura 
kalması Fransız çevrelerinde adeta bir şaşkınlık 
yarattı ve hatta The Guardian’da seçimlerden son-

AK Parti’nin de bir süredir bir hikâye 
üretmekte zorlandığı görülmekte 
ancak AK Parti beka meselesi üzerin-
den, MHP’yle girdiği yerli ve milli söy-
lem üzerinden kendi seçmeninin büyük 
bir kısmını konsolide etmeyi başarmış 
durumda. Doğrudan topluma doku-
nacak ancak popülist sınırları da 
zorlamayacak bir hikâye ve tasav-
vur sunulamadığı zaman bir muha-
lefet bloğu konsolide etmenin uzun 
vadede hiçbir getirisi olmayacaktır. 
Tartışmalı çıkış noktası ve evrildiği 
nokta itibariyle hayli tartışmalı olsa 
da, Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü 
kendisinin bir politik aktör olarak 
daha da güçlenmesine vesile olmuştu.
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ra ortaya atılan bir iddiaya göre, Fransız devleti Le 
Pen’in ikinci turu da kazanması halinde ‘Fransa’yı 
ondan korumak için’ birtakım ön hazırlıklar içe-
risine bile girmişti (https://www.theguardian.com/
world/2017/may/18/secret-plans-protect-le-pen-
french-republic-emerge). Sonuçta Macron ikinci 
turda yüzde 60’ların üzerinde bir oy alarak seçim-
leri kazandı. Macron, Nancy Fraser’ın deyimiyle, 
ilerici neo-liberalizmin tipik temsilcisi konumun-
da ve temelde neo-liberal politikalarla Avrupa 
Birliği yanlısı politikaları savunmasıyla öne çıkan 
birisi. Ancak ikinci tur oylamasında ortaya çıkan 
sonuçlar Fransız sosyalistlerinin de Macron’a oy 
verdiğini gösteriyor. Bu sonuçlar da stratejik oyla-
manın ne kadar belirleyici olabileceğini gösterme-
si bakımından manidar.

Yeni İttifaklar, Yeni Kutuplaşmalar

Bundan sonraki süreçte de, oylamanın ikinci 
tura kalıp kalmaması üzerinden birtakım ittifak 
senaryolarıyla daha karşılaşmamız kuvvetle muh-
temel. Ancak bu ittifaklar ‘kutuplaşma’, ‘cepheleş-
me’ söylemlerini de beraberinde getirecektir. Za-
ten Türkiye’deki bir kesim için bazı ‘illetli’ kelime-
ler vardır; bir zamanlar irtica, dönem dönem ba-
şörtüsü ve imam-hatip ve müzmin bir kutuplaş-
ma. Epeyce bir süredir toplumda bir kutuplaşma 
olduğu ve bunun da keskin ayrımlara sebep oldu-
ğu iddia ediliyor. Ancak bu iddiaların gözden ka-
çırdığı bir husus var. O da şu; siyaset doğası ge-
reği çatışma ve çekişmeye dayanır. Birtakım itti-
fakların, ‘kutupların’ oluşması kadar olağan bir 
durum olamaz. Buradaki temel mesele, ‘ötekini’, 
‘onları’ nasıl konumlandırdığınızla ilgili. Siyasalın 
doğasını antagonizma yani çatışmaya dayandıran 
Chantal Mouffe ötekini konumlandırmada hasım 
ve düşman olarak bir ayrım yapar. Siyasal anlam-
da ötekinin düşman değil de hasım/muarız ola-
rak kodlanması durumunda ortada endişe edecek 
bir durum yoktur. Çünkü hasım, düşmanın aksi-
ne, ötekini imha etme amacı gütmeyen ve sistem-
sel sorunlarda ortak bir paydayı paylaşmasına ve 
müşterek bir sembolik alanda mücadele etmesine 
rağmen bu sistemi anlamlandırma ve kullanmada 
birtakım farklı tercihleri olandır. 

İttifaklar yapılırken oluşacak cepheler için de 
böyle bir durum söz konusu olmalıdır. Çatışma-
nın çekişmeye dönüştürülmesi ve karşılıklı fark-

lı siyasal pozisyonların birbirini konumlandırır-
ken düşman kategorisinde değil de hasım olarak 
görmelidir. Hasımların oluşmasına dahi izin ver-
memek hasımları birtakım şiddet gibi düşman-
ca araçlara yöneltebilir ancak Türkiye için böy-
le bir durumun olmadığını teslim etmek gere-
kir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Ankara’dan İstanbul’a yaptığı yürüyüşünü her-
hangi bir engelleme ve güvenlik problemi olma-
dan bitirmesi Türkiye’de farklı siyasal cenahların 
hâlâ ‘hasım’ kategorisinde olduğunu göstermek-
tedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sü-
recin ve söylemlerin biraz daha sertleşeceğini ön-
görmek için de kâhin olmaya gerek yok. Kanaa-
timce asıl cepheleşmeler o zaman şekillenecek ve 
bu süreci selametle tamamlamak da 27 Mayıs’la 
akamete uğratılan ikili siyasal pozisyonun olağan 
seyrini normale döndürmede bir perdenin kapa-
nışı anlamına gelecektir. Zira şayet 27 Mayıs aka-
mete uğratmasaydı Demokrat Parti ve CHP lider-
liğinde, zamanla bu isimler ve hareketlerin karak-
terlerinde de dönem dönem değişiklikler görüle-
bilmekle beraber, ikili bir siyasal sistemimiz ola-
bilirdi. Belki de 2019 seçimleri diğer birçok un-
surun yanında böyle bir geleneğin de başlangıcı 
olabilir. 

2019 seçimleri içerisinde kuşkusuz en önem-
li olanı Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Seçimin ikti-
dar ve muhalefet kanadı tarafından yürütülüş sü-
reci ve ortaya çıkan sonuçlar Türkiye siyasetinde 
stratejik oylama, cepheleşme ve ikili siyasal sistem 
gibi tartışmaları daha sık gündemimize getirebi-
lir. Bunlar üzerinde daha sağlıklı değerlendirme-
ler yapmak için önce süreci sonra da ortaya çıka-
cak sonuçları beklemek gerekecektir.
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2 017 yılı, Arap dünyasındaki mevcut değişim 
hareketlerine ilişkin önemli gelişmelere tanık 

oldu. Bazılarında -Irak, Suriye ve Libya gibi- te-
rör olaylarında ve çatışmalarda düşüş yaşandığı-
na dair emareler olmakla beraber bazılarında ise 
-Yemen’de ve Sina’da olduğu gibi- terör faaliyetleri 
bütün şiddetiyle devam ediyor.

Siyasi bir çözüme ulaşmak için de uluslara-
rası alanda yürütülen faaliyetlerde bir artış var. 
Bileşenleri halen tamamlanmamış olsa da bunla-
rın 2018 yılı boyunca somut adımlara dönüşme-
si bekleniyor. Bu durum “Verimli Hilal” bölgesi, 
Arap Yarımadası’nın güneyini, bu ikisinin arasın-
daki bölgeleri veya Kuzey Afrika gibi buralarla 
bağlantılı ülkeleri çalkantılı konumları bakımın-
dan daha da önemli hale getiriyor. Buna dayanarak 
Arap dünyası, komşusu Afrika Boynuzu ve Arap 
Mağrib ülkeleri ile yakından bağlantılı olan Sahel 
ve Sahra bölgeleri istikrarlı bir durumda olmadığı 
gibi, pek çok kaygı ve-
rici unsurlarla doludur. 
Ortadoğu’nun kom-
şusu ve doğrudan ta-
mamlayıcı ülkeleri 
olan İran, Tür-
kiye ve İsrail’e 
gelince, bun-
lar bitmek 
b i l m e y e n 
bir hevesle 

fırsat kollamaktadırlar. Hepsinde güç araçları ve 
yönetim zekâsı var. Ayrıca taktik ve manevra kabi-
liyetlerine ve bölgenin geri kalanının tamamında 
veya bir kısmında olmayan stratejik vizyonlara 
erişebilme yeteneğine sahipler.

Bu, halimizi açıklayan son derece kısa bir gi-
riş. Körfez halkının dediği gibi; “çeyrek” bile de-
ğil. Bir yıl içinde birileri kabuğundan sıyrılıp çıka-
cak, diğerleri ise tükenip gidecek. Fakat bu görüş 
kapsamlı ve orijinal bir reformla (eğitim, ekono-
mi, adalet, yönetim, anayasa, yasalar, demokrasi 
vs.) Arap toplumlarının yeniden yapılandırılma-
sı gerektiğini ikrar etmeden tamamlanmış olmu-
yor. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Bilakis he-
nüz ciddi bir başlangıç dahi yapılmadı. Bu da de-
ğişim hareketini zedeliyor veya büyümesini yavaş-
latıyor. Stratejik Arap konumunu da zayıflatıyor. 
Bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiği bir dö-

nemden geçiyoruz. Kimi bunun bir parçası ola-
cak kimi de bundan 

istifade edecek. 
Kiminin ise yeni 
bir durum orta-
ya çıkana kadar 
dağılma, istik-

rar kaybı veya 
hareket kabi-
liyetini yitir-
me vakti gel-
miş olacak.

Eski Mısır Dışişleri Bakanı ve eski Arap Birliği Genel Sekreteri ama aynı zamanda 
seküler ve Arap milliyetçisi olarak Amr Musa’nın yapmış olduğu değerlendirmeler, 
Ortadoğu’daki yeni ittifak arayışlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Bölgedeki İslâmî 
hareketlere ve ayrıca Osmanlı’ya, Türkiye’ye dair kanaatleri sergiliyor. (Umran) 

Yumuşak Kum…
Fırtınalı Rüzgârlar

Amr MUSA
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Yeni Durum ve Sonraki Bölgesel Sistem

Bu varsayımlar, Arap ülkelerinin vatandaşla-
rı olarak bizleri, “hükümetlerimizi daha dikkatli 
ve tedbirli olmaya davet etmeye” çağırıyor. Bölge 
yeni bir duruma doğru gidiyor. Araştırılması ge-
reken soru “Bir sonraki bölgesel sistem nasıl ola-
cak?” Zira bu kaçınılmaz bir durum… Burada çok 
açık ve samimi olmalıyız.

Ey Arap hükümetleri veya Arap dünyasında 
hüküm sahibi olanlar! Önceki hataları düzeltme-
yi bilen, Arap dayanışmasının gelişmiş görüşüne 
dayanan, yeni bir Arap dü-
zeni inşa edebilen bir Arap 
olarak devam etmek isti-
yor musunuz? 21. yüzyılda 
olduğumuzu ve toplumla-
rımızın çoğunun gelece-
ğe bakan gençleri olduğu-
nu göz önüne alırsak, on-
lar için bir şeyler hazırla-
malı değil miyiz? Bu yüz-
yıl 20. yüzyılda yaşananla-
rı tekrar inşa edebileceğini 
tasavvur edenleri ve zihin-
sel faaliyetleri donmuş ki-
şileri kabul etmeyecek, bi-
lakis yenilgiye uğratacak. 
Önceki yüzyıllarda insan-
ları uçuruma sürükleyen 
durumların bugünlerimi-
zin ve yarınlarımızın siya-
si, felsefi ve fikri düzenle-
melerini teşkil edip bizleri 
daha da geliştireceğini mi 
düşünüyorsunuz?

Veya herkesin kendi 
arzu ettiği, kendince fayda 
umduğu, geçici ve yüzeysel de olsa kendini gü-
vende hissettiği bir yola girip kolektif Arap haya-
tına son vermeye mi karar verdiniz? O zaman mü-
saadenizle bırakın da şunları söyleyeyim:

Birincisi: Süper güçlerin himayesine sığınan-
lar “çıplak” kalacak. Gerçekte bu, bir devletin ya 
da çıkarının korunmasıyla ilgili bir konu değil, bi-
lakis daha güçlü tarafın çıkarlarının korunmasıy-
la alakalıdır. Bu gerçekleştiği anda zayıf taraf her 
zaman düşecektir. (İran Şahı’na ve Arap Baha-
rı döneminde düşenlere neler olduğunu gördük. 
Hâlbuki hepsi de “korunan” insanlardı.)

İkincisi: Örneğin, İsrail’in bir plan dâhilinde 
İran’a karşı kullanılabileceğine inanan herkes, 
İsrail’in onları kullandığını fark edecek. İran ve 
İsrail’in Arapların konumu veya menfaatlerini dü-
şünmeksizin birbirleriyle anlaşmaları yakındır. Bu 
olayların açıkça ortaya çıkma ihtimali vardır. Ko-
şullar da bilinmektedir. Bunların siyasi hilelerini, 
çarklarını ve deneyimleri bilen herkes bunu idrak 
edebilir.

Üçüncüsü: ABD’nin tüm bölgesel oyun kartla-
rına sahip olduğuna inananlar yanılıyorlar. Artık 
işler geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi değil. Kartlar 

dağıtılmış durumda. Hatta 
bir kısmına da el konuldu. 
Arap dünyası olarak, bun-
lardan bazılarını elde etme-
ye çalışmalıyız. Bunun si-
yaset bilimindeki yöntem-
leri biliniyor. Bazı şartla-
rı olsa da bunun yapılma-
sı mümkündür.

Dördüncüsü: Filistin da-
vasından taviz vermek ya 
da “Filistinlileri Rabbi ko-
rusun, bizlerin daha önem-
li sorunları var” sözleri 
“ciddi bir stratejik hata”dır. 
Bu davaya sıkı bir şekilde 
sarılmamız ve duruşumu-
zu devam ettirmemiz ha-
linde Araplar için önemli 
siyasi “kartlar” oluşturma-
mız mümkündür. Bu du-
rumun, Arap toplulukları-
nın ve Filistinlilerin yara-
rına, adil bölgesel düzen-
lerin oluşmasında etkileri 
olacaktır. Gelecekteki böl-

gesel düzenin temelini düzeltecek ve kontrol al-
tına alacak barışçıl bir çözüm ortaya çıkacaktır. 
Trump’ın Kudüs kararı sonrası yaşananları bir dü-
şünelim.

İran, Türkiye ve Ortadoğu

Beşincisi: İran açısından bakıldığında gerek ül-
keler gerekse halklar açısından Arapların bölge-
de sayısal çoğunluğu oluşturduğu, İran’ın da bu 
bölgeyle tarihi bir bağının olduğu şüphe götür-
mez bir gerçektir. Yine hiç şüphe yok ki Arap-İran 

Filistin davasından taviz vermek 
ya da “Filistinlileri Rabbi koru-
sun, bizlerin daha önemli sorun-
ları var” sözleri “ciddi bir strate-
jik hata”dır. Bu davaya sıkı bir 
şekilde sarılmamız ve duruşu-
muzu devam ettirmemiz halinde 
Araplar için önemli siyasi “kart-
lar” oluşturmamız mümkündür. 
Bu durumun, Arap toplulukları-
nın ve Filistinlilerin yararına, adil 
bölgesel düzenlerin oluşmasında 
etkileri olacaktır. Gelecekteki böl-
gesel düzenin temelini düzeltecek 
ve kontrol altına alacak barış-
çıl bir çözüm ortaya çıkacaktır. 
Trump’ın Kudüs kararı sonrası 
yaşananları bir düşünelim.
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ilişkilerinde eski ve yeni ihtilaflar vardır. Arapla-
rın İran’ın devrimini dışarıya yayma arzusuna kar-
şı çıktıkları da inkâr edilmez bir gerçektir. Arap 
halklarının çoğunluğu, gücünü anayasa ve yasa-
lardan alan sivil devletleri desteklemektedir. Gü-
cünü bu ikisi dışında herhangi bir kaynaktan 
alanlara ise karşı çıkmaktadır.

Bazı üst düzey İranlı yetkililer, İran’ın Arap 
dünyasında dört Arap başkentini kontrol ettiğini 
gurur ve büyük bir zafer edasıyla söylediklerin-
de Arap dünyasında bu yayılmacı söylemin nasıl 
olumsuz bir şekilde yankılandığını biliyoruz. Bir-
den fazla Arap ülkesinde İran hegemonyasından 
kaynaklı tehditlerin devam ediyor olması da böl-
gesel seviyede endişe verici bir durum oluşturu-
yor. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Cevad Za-
rif tarafından başlatılan diyalog çağrısı öncelikle 
konuyu sağa sola çekmeden doğru bir bağlamda 
değerlendirilmelidir. Sonrasında ise bunun, İran 
politikasında bir değişiklik ya da gelişme mi yok-
sa siyasi bir manevra mı olduğuna bakılmalıdır. 
İran’la olan ilişkiler bir Arap perspektifinden di-
zayn edilmelidir. Ancak bu şekilde, geçmişte, gü-
nümüzde ve gelecekte bu ilişkiler çeşitli boyutla-
rıyla sağlıklı bir şekilde kurulabilir. Bu ilişkiler ay-
rıca güven temelli inşa edilmeli ve İran’ın bölgesel 
hedefleri dikkate alınmalıdır. Burada Arap duru-
şundaki birlik -eğer ona ulaşabilirsek- bizler açı-
sından en büyük siyasi silahı oluşturuyor. Bu du-
rum şu veya bu süper güçle veya bölgesel bir dev-
letle ittifak kurmaktan çok daha iyidir. Hiçbiri 
Araplara dostça ve dürüstçe davranmıyor. Arapla-
rın çıkarları veya endişeleri umurlarında bile de-
ğil.

Altıncısı: Türkiye’ye gelince; Arap dünyası-
nı ve kontrolünü içeren modern bir Osmanlı hi-
lafet türünün tekrarlanmasının özlemini görüyo-
ruz. Fakat bu özlem 21. yüzyılın mantığıyla uyuş-
muyor.

Türk nüfuzunun artması, Türkiye’nin çıkar-
larını genişletmesi, Arap çıkarlarıyla pek tabii 
ki uyumlu değil. Zira imkân elde ettiğinde güç-

lü olan askeri, ekonomik ve siyasi varlığını kulla-
narak, bölge ve eyalet hükümetlerini yeniden şe-
killendirmede güçlü bir rol oynamak isteyecektir. 
Türkiye bu açıdan ittifaklar kurmakta ve belli yer-
lere özellikle yoğunlaşmaktadır. Bunu dört örnek-
te gördük: Katar veya Körfez’de askeri üs kurma-
sı, Kızıldeniz’deki Sudan Sevakin’e yerleşmesi ve 
kontrol etmesi. Burada askeri bir üs kurması da 
uzak bir ihtimal değil. Üçüncüsü de Suriye’deki 
ve Irak’taki Kürt bölgelerine karşı güçlü bir stra-
tejik siyasi konum elde etmek istemesi. Son ola-
rak da başta Müslüman Kardeşler (İhvân) olmak 
üzere bölgesel ve küresel radikal örgütlerle ittifak-
lar kurmasını zikredebiliriz. Bütün bu hamleleri 
İran’la koordinasyon içerisinde bölgesel politika-
lar izleyerek, Ruslarla olumlu bir ilişki içine gire-
rek, ABD ve çeşitli Batı ittifaklarıyla olan konumu-
nu gözden geçirerek gerçekleştiriyor.

Bu nedenle her ne kadar Erdoğan’ın son siya-
si hamleleri birçok soruyu beraberinde getirse de 
Türkiye, ekonomisinin gücü ve yönetiminin ba-
şarısı ile son derece ayrıcalıklı bir stratejik konu-
ma gelmiştir.

Aslında Türkiye’nin emelleri konusunda, özel-
likle de Müslüman Kardeşler ile ittifakı açısın-
dan temkinli davranmalıyız. Her ikisinin de yap-
mak istediği Osmanlı fesi veya dini takke giymiş 
insanların hükmettiği bir rejim oluşturmak. Biz-
ler Araplar, başta da Mısır ve Körfez ülkeleri ola-
rak, derinlemesine ve hassas bir şekilde çalış-
malıyız. Aynı zamanda Körfez ve “Verimli Hilal” 
Bölgesi’nde bir güç oluşturan Türk kuşağının ha-
reketlerini hesaba katmalıyız.

Yedincisi: Arapların İsrail’le olan ilişkisi ya 
da onunla olan sorunu, iki özel konuyla ilgili-
dir. Bunlardan ilki Filistin devletinin kurulması 
ve Doğu Kudüs’ün de bu devletin başkenti olma-
sı ya da BM kararlarında ortaya konan Arap top-
raklarının işgalinin sona ermesi. İkincisi, İsrail’in 
Nil’den Fırat’a uzanan yayılma hayalidir. Gerçek 
şu ki 2002 yılında Beyrut zirvesinde yayınlanan 
Arap girişimi, düşmanlığı sona erdiren ve bölgede 

ABD’nin tüm bölgesel oyun kartlarına veya yüzde 99’una sahip olduğuna inanan-
lar yanılıyorlar. Artık işler geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi değil. Kartlar dağıtılmış 
durumda. Hatta bir kısmına da el konuldu. Arap dünyası olarak, bunlardan bazılarını 
elde etmeye çalışmalıyız. Bunun siyaset bilimindeki yöntemleri biliniyor. Bazı şartları 
olsa da bunun yapılması mümkündür.
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istikrara katkıda bulunan gerçek bir barışın anah-
tarıdır.

Bu bağlamda Araplar olarak bir Filistin dev-
letinin kurulmasını engelleyen İsrail konusunda 
net bir tutum sergilememiz gerektiğini düşünüyo-
rum. Uygulanabilir bir barış gündemi önermeli-
yiz. Bu, belli bir zaman aralığı çerçevesinde sade-
ce iki olasılığı temel alan, inandırıcı, uluslararası 
referansları olan bir öneri olmalıdır. Kastım şu, ya 
bağımsız bir Filistin devleti ya da tüm İsrail ve Fi-
listinlileri bir araya getiren bir devlet… İsrail bun-
lardan birini seçmek zorunda kalmalıdır.

İsrailliler ve Amerikalılar, Filistin devleti seçe-
neğini Arapların arkasından koşup durduğu bir 
serap haline getirirken İsrail, Filistin topraklarını 
imara açmakta ve Yahudileştirmekte, düzenli ve 
hızlı bir şekilde Filistin varlığını yok etmektedir.

Tek devlet seçeneği, herhangi bir müzake-
re sürecinin gündemine, Filistin devleti seçeneği 
ile birlikte yerleştirilmelidir. Filistin devleti seçe-
neğini dört yüzyıldan fazla bir süre boyunca bo-
şuna görüştük. Daha sonra müzakerelerin gerçek-
leşmesi belirli bir zaman dilimi içinde olmalı ve 
müzakereleri durdurduktan sonra Filistin devle-
ti hakkında konuşmayı bırakmalıyız. Pek tabii ki 
Yahudi devleti hakkında konuşmayı da bırakma-
lı ve İsrailliler ya da Filistinliler için tüm vatandaş-
ların kendi bölgesinde yaşayacağı tek devlet hak-
kında ciddi şekilde konuşmaya başlanmalıdır.

Evet, adil bir barış için tüm seçenekleri redde-
den İsrail’in tepkisine bakılmaksızın tek devlet se-
çeneğini resmen ve uluslararası olarak önerme za-
manı geldi.

Sekizincisi: Etiyopya, Sudan, Somali ve Ci-
buti olmak üzere üç Arap devleti içeren Afrika 
Boynuzu’nun önemli bir ülkesidir. Ayrıca Mısır’ın 
Nil sularındaki payını doldurma ve Nahda barajı 
inşasıyla alakalı bir sorunun tarafı olsa da Mısır’la 
güçlü çıkar bağları olan bir ülkedir.

Hiç şüphe yok ki Etiyopya’nın Afrika ve Asya-
lı Arap ve İslâm ülkeleri içerisinde geniş bir aile-
nin bir parçası olması, ortak menfaatlerin daha da 
ciddi bir şekilde dile getirilmesini gerektirmekte-
dir. Onları daha fazla gözetmeli, organize etmeli 
ve sorunlarını çözmeliyiz. Özellikle Mısır ile ilgi-
li olan sorun kalkınma ve yatırım bağlamında çö-
zülmelidir. Mesele, bölgenin genişleme yönünde-
ki isteklerini ele alan yeni bir bölgesel sistem çer-
çevesinde tartışılmalıdır.

Yukarıdakiler yalnızca genel bir özet olmadı-

ğı gibi sadece yeni bir yılın hazırlığı da değil, bel-

ki de tamamı… Sadece yumuşak kumlar, fırtına-

lı rüzgârlar ve güçlü sularıyla hareket eden geliş-

miş bir bölgenin değil bilakis cinnî ve insî şeytan-

ların cirit atmasıyla korkunç bir hale gelmiş böl-

genin hızlıca bir tahlilidir. Arap bilincini geri ge-

tirmeden umudumuz hiçbir zaman yeşermeye-

cektir. Arap liderler, günümüzdeki ve gelecekte-

ki Arap nesillerine karşı modern bir perspektiften 

gelecek vizyonu oluşturma sorumluluğunu taşı-

yorlar. Tecrübeli Arap bilgeleri, yeni bir birleşik 

Arap ve bölgesel güvenlik sistemi oluşturmaya ve 

onu formüle etmeye yönelik önerileriyle bu vizyo-

nun oluşturulmasına yardımcı olabilirler. Bu açı-

dan “Arap Komşuları Ligi”nin kurulmasıyla ilgili 

olarak 2010 yılında Arap Birliği’ne sunulan öneri-

yi tekrar gözden geçirmek veya Ortadoğu’da Gü-

venlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurulmasına ilişkin 

diğer fikri incelemek akılcı olabilir.

İki tekliften her biri kendi şartlarına ve gereç-

lerine sahiptir. Aslında bu önerilerden hangisi ger-

çekleştirilmek istenirse istensin, daha önce belir-

tildiği gibi Arap dokusunu yansıtan elverişli bir at-

mosfer oluşturulması zorunludur. Daha da önem-

lisi İran’ın bölgesel politikalarını ve uygulamaları-

nı yeniden gözden geçirmesi, Türkiye’nin Osman-

lı emellerinden vazgeçmesi ve İsrail’in Filistinlile-

rin hukukunu hiçe sayan inatçı tavrını bırakması 

gerekiyor. Biz Araplar bu seviyedeki bir sorumlu-

luğa ulaşabilir miyiz?

Kaynak (Alıntı):
https://turkish.aawsat.com/2018/01/article55371179/yumusak-

kum-firtinali-ruzgarlar 
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-Varoluş ve Yok Oluş Dilemmâsında-

İttifaklar ve Sorunlar

U mran’ın 13 yıl önce-
ki 2005 Kasım sayı-

sında, yani AK Parti ik-
tidarının 3. yılının bi-
tiş arifesinde “Şafak-
taki Son Çığlık Politi-
ka” başlıklı bir değer-
lendirme yazmıştım. 
Bu yazıda ise daha ön-
ceki yazı üzerinden 
Türkiye’de siyasetin ve 
mevcut siyasal iktidar partisi AK Parti’nin siyasi 
geleceği üzerine bir değerlendirme ve perspek-
tif ortaya koymaya çalışacağım. 200 yıllık siyaset 
veya siyasal parti geçmişimizde ana damarlar olan 
Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslâmcılık gibi akım-
lar tartışmasını yaşadık. Abdülhamit’in indirilişi, 
Jön Türklerin siyasal nüfuzu, ardından 1. Dünya 
Savaşındaki mağlubiyet ve yeni bir devletin ku-
ruluşu gibi hadiselerin siyaset tarihimizdeki yeri 
çok önemlidir. 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan 
yeni devlette 1950’lere kadar olan tek partili siya-
set anlayışının yerini daha sonrasında çok parti-
li siyaset anlayışı almıştır. Osmanlı’nın yıkılışıyla 
bu üç ana damardan geriye iki damar MNP, MSP, 
RP-İslâmcılık ve MKP, MÇP ve MKP-Türkçülük 
ile temsil edilmiştir. Osmanlıcılık akımının yerini 
mevcut sistem veya rejimi savunan ve bunu bir si-
yasal partileşmeyle ete kemiğe büründüren CHP-
Kemalizm almıştır. 

Miras alınan Türkçülük ciddi bir dönüşüm ya-
şamazken İslâmcılık, “Milli Görüş veya millilik” 
söylemiyle ciddi bir dönüşüm yaşamıştır. Kent-
leşmenin de bu dönüşüme etkisi düşünüldüğün-

de bu dönüşüm ken-
dini farklı siyasal par-
tilerde yaşatmıştır. Bu 
dönüşüm her ne ka-
dar N. Erbakan’ın li-
derliğini yaptığı MNP, 
MSP, RP ve FP ile ifade 
edilse de hem seçmen 
tabanı olarak hem de 
parti tavanı bakımın-
dan DP, AP ve ANAP 

son olarak AK Parti gibi partilerde kendini gös-
terdi. MNP, MSP, RP ve FP’den ciddi anlamda ko-
pan ve kayma yaşayan AK Parti farklı bir vücut-
la ortaya çıktı. “Gömlek değiştirme” veya “değiş-
tik” söylemleriyle farklı bir zemine oturan AK Par-
ti post-fordizmin ürünü olan modern politika ola-
rak zuhur eden politik anlayışı gereği hedef kit-
le olarak gençliği seçmiş, politika ürettiği alanlar 
ise çevre, insan, ekonomi, hayvan hakları, eşcin-
sellik -bu alanda politika üretmediğini söylese de- 
ve seçmenin görev yüklediği ve beklentileri olan 
dini hayat tarzındaki talepler olmuştur. 2005’te 
şunları ifade etmiştim: “Mahallenin değişimi ha-
liyle ilgi ve taleplerin içiriğini de belirlemede et-
ken olmuştur. Bu ülkede merkeze taşınan sol da 
sağ da dönüşüm geçirmekten kendini alıkoyama-
mıştır. Mustafa Özel, üniversite yıllarındaki solcu-
lardan eser kalmadığı, bir kısmının reklamcı, bir 
kısmının medyacı, bir kısmının işadamı olduğu 
tespitinde haklıdır, (bkz. “İslâm Ülkesinde Solcu-
luk”, M. Özel, Anlayış, Mayıs 2005) Bizim camia-
nın da bir dönem önde gelenleri işadamı, müteah-
hit, medyacı, yönetici gibi meslek erbabı oldular. 

Ahmet DAĞ

AK Parti, kadim siyasi geleneğin bir uzantısı olan harekettir. Milli Görüş geleneğinden 
kopan bu hareket ciddi aşınmalar yaşayarak bugünlere geldi. Şu an MHP ile girilen 
ittifak bu aşınmanın daha da yıkıcı düzeye gelmesine yol açabilir. Bu ittifak sürecini 
dengeleyecek üçüncü hatta gerekirse dördüncü unsur ittifaka dâhil edilmelidir.
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Post-fordizmin eşiğinde sol kendini acı deneyim-
lerle baş başa bırakmışken sağ da toplumsal me-
selelere çözüm bulamayarak itibarsızlığın eşiğine 
geldi. (…) Sağdaki ve soldaki siyasetsizliğin nede-
ni, dayandıkları gelenek açısından ölümcül olma-
yan ama hayatın ileriki yıllarında olumsuz yönde 
etkisi olan küçük yaşlarda geçirilen hastalıktır. So-
lun Sovyet rüzgârından ve Che-Fidel efsanesinden 
ve macerasından esinlenerek oluşturmuş olduğu 
siyasal anlayışın -menşeinin olmamasından dola-
yı- tıkanması oldukça normaldir. Köklü bir mede-
niyet ve geleneğine sahip olan müslümanların si-
yasal anlayışının tıkanmasının nedeni toplumsal/
kişisel zaafiyetleridir. Bunlar; 
enaniyeti yenememek, nefis 
mücadelesindeki mağlubiyet-
ler, duruş ve tavır bozuklukla-
rı, örnek olamama, dünya ma-
lıyla yaptıkları mücadelede ye-
nik düşme gibi zaafiyetlerdir.” 

Babalar ve Oğullar

Yazdığım bu ifadelerin üze-
rinden 13 yıl geçti ve bu sos-
yal, kültürel ve siyasal dö-
nüşüm daha da hızlandı. Sol 
Erdoğan-fobia üzerinden ken-
dini inşa ederek yeteneklerini 
geliştiremeyip donma yaşar-
ken, AK Parti iktidarı ve top-
lumsal tabanı ise; statü, kari-
yer, ekonomik kazancın artı-
mı, iyi hayat kurma ve lükse 
varan yaşam şartları elde etme 
durumuna gelerek decaden-
ce/tefessüh yaşamaktadır. Din-
darların kapitalistleşme sürecinde sahip oldukları 
kitle iletişim araçları (radyo, TV ve gazete vs.) ve 
etkilendikleri ve tahakkümü altına girdikleri face-
book, twiter, WhatSap, Instagram gibi uygulama-
ların dâhil olması dönüşmelerini ve savrulmala-
rını iyice hızlandırmıştır. Hem kendileri dönüşe-
rek yaşlanan bir nesil veya İslâmî kesim kendile-
rinden daha kariyerist, daha para ve makam can-
lısı, daha iyi yaşama arzusu bulunan, şık giyinen 
yüksek tahsilli evlatları da eklemlenince dönü-
şüm daha da hızlanmıştır. Formun değişmesiyle 
beraber müslümanları isimlendirme de değişmiş-
tir. Daha önce “İslâmî, dindar, mütedeyyin” kesim 
olarak isimlendirilirken sonradan “muhafazakâr” 
kesim olarak isimlendirildi. Daha önceki isimlen-

dirme öyle ya da böyle dine ilişkin isimlendirmey-
ken yeni isimlendirme ise ancak statüko ve dü-
zenle ilişkili bir isimlendirme olmuştur. 

Aslı itibariyle tüm sosyolojik çözümlemeyi 
baba-oğul (kız) üzerinden dahi yapabiliriz. Mese-
le siyaset olması itibariyle bunun en büyük gös-
tergesi siyasi hayatın içinde bulunmuş ve bulunan 
baba-oğul üzerinden semiyolojik olarak okuna-
bilir. Bir dönem Milli Görüş geleneğinin uzantısı 
olan RP ve FP partilerinde siyaset yapmış, Sömü-
rüye Karşı İslâm, Türkiye’de İslâmcılığın Doğuşu, 
Son Devir Osmanlı Ulemâsı, İslâm Dünyası Nereye 
Gidiyor gibi eserler kaleme almış, yarı ulemâ de-

nilebilecek baba Sadık Albay-
rak söz konusu “İslâmî” kesi-
min bir temsilcisiyken, kolej-
lerde okumuş, Boğaziçi Üni-
versitesi bitirmiş, şık ve ente-
lektüel görünümlü, öncesinde 
para ve iş çevresiyle iyi ilişki-
ler kurmuş, sonrasında siyase-
te girmiş oğul Berat Albayrak 
dönüşmüş olan bu kesimin 
en önemli göstergesi ve tem-
silcisidir. Bu nihai olarak geli-
nen bir süreç olsa da doğal bir 
süreç değildir. Çünkü önce-
likle bu durum bir metamor-
foz durumu olduğu için deği-
şim ikinci bir bozulma olarak 
isimlendirilebilir fakat asla bir 
gelişim olarak değerlendiril-
mez. Baba/selef; derinlikli bir 
epistemolojik ve ontolojik bir 
duruşa sahipken oğul/halef ise 
derinlikten uzak reel-politik 
fakat ilim, medeniyet ve asalet 

bilinci olmayan bir profildir. 
Kişiler üzerinden meydana gelen değişime ya-

pılar (cemaat, dernek ve STK vs.), kurumlar (aile, 
okul vs.) ve sahip olunan vasıtalar (gazete, der-
gi ve TV vs.) eklemlenince metamorfoz süreç te-
fessüh durumuna gelmiştir. Cemaatlerin yaşa-
dığı sorunun en büyük göstergesi kokuşmuş bir 
yapı olan FETÖ olmuşken, diğer dernek ve sivil 
toplum örgütleri de bozulmadan nasibini aldılar, 
daha dünyevi ve çıkara dayalı bir hal edindiler. 
2005 yılındaki yazımdaki “…Siyasete medyanın 
bulaşmasıyla politika büyük bir darbe yemiştir. 
Döneminin tüccarları, itibarlı medya patronları 28 
Şubat’la birlikte politikayı avucunun içine almış, 

Baba/selef; derinlikli bir 
epistemolojik ve ontolojik 
bir duruşa sahipken oğul/
halef ise derinlikten uzak 
reel-politik fakat ilim, 
medeniyet ve asalet bilin-
ci olmayan bir profildir. 
Kişiler üzerinden meyda-
na gelen değişime yapılar 
(cemaat, dernek ve STK 
vs.), kurumlar (aile, okul 
vs.) ve sahip olunan vasıta-
lar (gazete, dergi ve TV vs.) 
eklemlenince metamorfoz 
süreç tefessüh durumuna 
gelmiştir.
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istediği kişiyi yok etme ve karalama kampanyası-
nı yürütmüşlerdir. Böylelikle politika umut meka-
nizması olmaktan çok kendi insanlarını yiyen bir 
mekanizma olmuştur.” ifadelerim şu süreçte hafif 
kalır olmuştur. 

Kanaat Teknisyenliğinin İçler Acısı Hali

Medya üzerinden iş takipçiliği, itibar suikast-
çiliği yapan tipler ve pelikan gibi ucubelerin ve 
grupların ortaya çıktığı tuhaf bir süreç yaşanmak-
tadır. Yaşar Kaplan, Hasan Hüseyin Ceylan, Sadık 
Albayrak ve Ahmet Taşgetiren gibi siyaset ve dü-
şünce yazarlarından Cem Küçük, Cemil Barlas ve 
Hilal Kaplan gibi yazarçizer figürlerine dönüş ol-
muştur. MTTB, Akıncılar, MGV gibi gençlik yapı-
larından twitterdan organize olan “Reisçi” trollere 
doğru bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Yapısal, 
kurumsal, sosyolojik ve kültürel alanda felsefesiz-
liğin ve düşüncesizliğin yansımalarını yaşayan si-
yasal iktidarı daha büyük sorunlar beklemektedir. 
Gerek 2005 yılındaki yazımda gerekse diğer yazı-
larımda AK Parti üzerinden İslâmî kesimin protes-
tanlaşma/kapitalizme doğru evrimlenşme yaşaya-
cağını iddia etmiştim. Bu iddiam veya uyarım hiç-
bir zaman makul bir karşılık bulmadı. Fakat yaşa-
nan durum itibariyle tam da işaret ettiğim bir sü-
reci yaşayan hatta bu süreci de aşan ve bunun far-
kında bile olunmadığı bir gerçeklik yaşanmakta-
dır. Bu durumu anlamak için bu kesimin önceki 
alışkanlıkları ve söylemlerine şu anki alışkanlık ve 
söylemlerine bakmak yeterli olacaktır.

Böylesine bir savrulma yaşanmasının en bü-
yük nedeni İslâmî kesimin İslâm, bilgi, kültür ve 
mevcuda ilişkin derinlikli birikiminin olmaması-
dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en çok yakındı-
ğı iki alan eğitim ve kültür olmasına rağmen, ken-
disinin de ifade ettiği gibi en çok başarısız olu-
nan iki alan da bu alanlar olmuştur. Basit ve bel-
li bir liyakat esas alınmadan bir şekilde atanan İl 
Milli Eğitim ve İl Kültür Müdürlerine bakıldığında 
bu makamlarda bulunanların çoğunun makamla-
rının ruhunun gerektirdiği işler olan okumak, dü-
şünmek, yazmak gibi faaliyetlerle zerre ilişkisi ol-
madığı bariz görülür. Böyle bir niteli(ksizli)ğe sa-
hip olan kişilerden eğitim ve kültürde başarı bek-
lemek de siyasal iktidarın en büyük paradoksu-
dur. 

8 yıllık zorunlu eğitimi tartışan bir kesim ken-
di döneminde 12 yıllık zorunlu eğitimi getirmiş, 
YÖK’e zerre saygı duymayan YÖK’ün YOK olup 
lav olması gerektiğini düşünen yine bu kesim şim-

dilerde eleştirilemez YÖK heyulası oluşturmuşlar 
ve bu heyulayı kutsallaştıran bir hale gelmişlerdir. 
Kadının çalıştırılmasının kadının evinden koparıl-
dığı anlamına geldiğini, ahlaki yozlaşmaya yol aç-
tığını ve emeğinin sömürülmesi olduğunu iddia 
eden, düşünen ve tartışan bir kesim şu an eşi ça-
lışmayanları ekonomik yoksulluğa mahkûm eden 
bir iktisadi sistem yarattılar. Neredeyse eşi çalış-
mayan adam yerine konulmaz hale geldi. Kendi 
ebeveynleri çalışan ebeveynlermiş gibi gittikleri 
her ortamda kadının çalışmasının ne kadar aziz ve 
önemli bir şey olduğundan dem vurur hale geldi-
ler. Çocuklara bakımları için babaanne veya anne-
anneye maaş bağlama projelerini yürürlüğe koy-
dular. Oysa çocukların dadılar veya anne-baba 
ebeveynler tarafından büyütüldüğü bir toplumun 
ne kadar güvenceli ve sağlam olduğunu göreme-
yecek kadar körleştiler. Çocuk terbiyesinin ailede 
başladığına, anne-baba eğitimin kutsallığına vur-
gu yapan kesimin insanları olan bu siyasiler(imiz) 
anaokulunu zorunu hale getirdiler! Ailenin dağıl-
masına/formatının bozulmasına sebep en tehlike-
li kurumlardan olan kreş adlı ucube mekânların 
(çocuğun anne-babasıyla yahut diğer aile büyük-
leriyle vakit geçirmesine engel olması bağlamın-
da) sayısı inanılmaz bir biçimde bu iktidar döne-
minde arttı. 

Eğitim ve kültürde olan başarısızlık haliyle ya-
nında sosyolojik sorunları meydana getirdi. Yeni 
üniversitelerin açılması yalnızca eğitimde kalite 
sorununu değil aynı zamanda ciddi sosyal sorun-
lar doğurmuştur. Geleneksel Anadolu’nun kimya-

Trollerin etkisinde siyaset geliştiren AK 
Parti’nin salt olarak milliyetçi söylem 
geliştirmesi ülkede bulunan Kürtlerle 
ve diğer etnik unsurlarla bağının kop-
masına yol açabileceği gibi dini hüvi-
yetin buharlaşmasına yol açabilecek-
tir! Nitekim bu ittifak sürecinde İslâmî 
hüviyetin kaydığı görülmektedir. Tavır 
ve üslup olarak Kemalizm’e çok yakın 
olan MHP ile yapılan ittifak sürecinde 
Anıtkabir’e otobüs kaldırmadan “eğer 
biz Nutuk’u okusaydık ve bu doğrultuda 
gitseydik FETÖ tehlikesi bugün ülkede 
yok olurdu.” meyanında söyleme kadar 
giden bir görüntü yaşandı.
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sını bozan bu yeni üniversiteler kızlı-erkekli ev-
ler olgusunu ortaya çıkarmıştır. Kızlı-erkekli ev-
ler geçmişte çok az olarak varolan ama bu kadar 
marazi bir hal almamış bir sorundu. Bu sorun AK 
Parti iktidarının bizzat kendi ürettiği bir sorun ol-
muştur. Maarifî ve irfanî düzlemini yitiren siyasal 
iktidarın ürettiği sosyolojik bir gerçeklik olmuş-
tur. TV dizilerine bakıldığında, kültürün yozlu-
ğu, tefessühe hızla kayış gözle görülür biçimdedir. 
Onlarca stadyum yapılmışken bir tane bile numu-
ne kütüphane maalesef yapılmamıştır. Külliye’de 
açılacağı söylenen bir kütüphane ise ancak inşa 
edilme sürecini yaşamakta olan çok gecikmiş bir 
projedir. Ayrıca medeniyet şehri olan İstanbul’da 
hâlâ böyle bir yapının projesi dahi bulunmamak-
tadır. Yıldız’da bulunan IRCICA kitap türü ve içe-
ri olarak seçkinlere hitap edebilecek dar bir hac-
me sahip olan bir kütüphanedir. 

Gerek maarifî ve irfanî alanda gerekse mimarî 
alanda ortaya konan işlere bakıldığında medeni-
yet birikiminden son derece uzak bir görünüm al-
dığı aşikârdır. TOKİ’nin ortaya koyduğu inşaat ör-
nekleri mimarî içerikten yoksun, taşlaşmayı do-
ğurmuş ucube, sert dikey yapılaşma örneklerdir. 
Siyasal iktidarın söylemlerinde en çok kullandığı 
kavramlardan biri “medeniyet” kavramıdır. Yük-
lenici şantiye mantığıyla ülke mimarisini medeni-
yet temelinde inşa etmek mümkün değildir. Oysa 
geçmiş, tarihi mimarisinden esinlenebileceği ol-
dukça çok sayıda örneklere sahiptir. Yine tarihin 
TV’ye taşınmasında -tarihsizlik ve hafızasızlıktan 
dolayı- ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Uzun saç-
lı, -yarı barbar- bağırıp çağıran, İslâm ölçüleri ve 
yaşantısı hayatında zerre miskal görülmeyen, şo-
ven bir ruh ve duruşa sahip Ertuğrul imgesi ve 
her türlü şiddetin sergilendiği, sürekli kanlar akı-
tılan Diriliş Ertuğrul dizisi, büyükelçi tokatlayan 
fakat derviş meşrep tavra sahip Abdülhamit fi-
gürünün olduğu Payitaht İstanbul filmiyle az da 
olsa dengelenmiştir. Film deyip geçmemek lazım, 
çünkü yapımına siyasal iktidarın da destek verdiği 
bu filmlerin tarih, hafıza ve medeniyet köklerine 
döndüğü iddiası vardır. Yine tarih ve hafızaya sa-
hip çıkma ve dönüş iddiasını taşıyan tarihi miras 
eserlerin restorasyonlarında yapılan geri dönüşü 
mümkün olmayan ciddi hatalar söz konusudur. 
Oysa bu restorasyon çalışmalarında acele edilme-
mesi ve işin ehline bırakılması gerekiyordu. 

Eğitimde Yusuf Kaplan’ın da ifade ettiği gibi 
Cumhuriyet tarihin en kötü yılları yaşanmıştır. En 
son bakan dâhil eğitimle hiç alakası olmayan kişi-

lere bakanlık görevi verilmiştir. 16 yıllık dönem-
de en çok bakan değiştirilen bakanlık Milli Eğitim 
Bakanlığı olmuştur. Bu bakanlardan biri, Cumhu-
riyet tarihinin en başarılı eğitim bakanı olan Hasan 
Ali Yücel’in kurduğu ülke kültür ve eğitimine cid-
di katkıları olan Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’nı 
tasfiye etme garabetini de gerçekleştirmiştir. 28 
Şubat’la getirilen eğitimin 8 yıllık zorunlu olması 
garabetine karşı çıkan bir kesimin temsilcisi olan 
ve zamanında kendileri de bu düzenlemeye kar-
şı çıkan siyasi iktidar; anaokulu ve lise eğitimini 
de zorunlu hale getirerek 13 yıllık zorunlu eği-
tim(!) uygulamasını getirmiştir. Tüm bunlara ila-
ve olarak OKS, SBS, TEOG ve en son yapılan yeni 
sınav düzenlemesinde yapılan tuhaf değişiklik ve 
uygulamalar nesillerde ciddi sorunlar doğurmuş, 
öğretmen kalitesi düşürülmüş, okullarda ciddi so-
runlar oluşmuştur. 

Öğretmene el kaldırmayan öğrenci (saygı ve 
disiplin etkisiyle), öğretmenini vurup katili olma 
derekesine düşmüştür. Anadolu şehirlerinde yeni 
açılan üniversiteler şehirlerin kimyasını bozmak-
ta, kızlı-erkekli evler ciddi ahlaki sorunlar doğur-
maktadır, ülkenin akademik ve bilimsel süreci-
ne ciddi hiçbir katkıda bulunmamaktadır. Yeni 
ve eski üniversitelere atanan rektörler, anlaşılması 
güçtür ki akademik ve bilimsel nitelikleri en zayıf 
olan kişilerden atanmaktadır. Akademik kadrola-
ra alınan kişilerin alım ilanlarında bu niteliksizli-
ği görebiliriz. Ülkede onlarca N. Topçu’yu anma 
programları yapılırken Topçu’nun “Maarif Dava-
sı” göz önünde bulundurulmamıştır. Bu ülkenin 
medeniyet tasavvurunu diriltebilecek olan kişiler 
için anma ve kutlama programları düzenlemenin 
ötesine geçilememiştir. Oysa gerek ölmüş gerek-
se yaşayan bilge-sanat-düşün adamları olan Gaza-
li, İbn Haldun, Osmanlı’nın son dönem tanıkları 
olan Mehmet Akif, Babanzâde A. Nâim, Cumhu-
riyet dönemi düşün-sanat adamları Hilmi Ziya Ül-
ken, Erol Güngör, Turgut Cansever ve hâlâ yaşa-
makta olan Sezai Karakoç, Uğur Derman, Teoman 
Duralı, Metin Sözen gibi kişilerden istifade etmek 
için enstitüler bile kurulabilirdi. 

Düşünür çapına sahip bir dostum Ali 
Öztürk’ün ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanı 2-3 
yeni üniversiteyi Cumhurbaşkanlığına bağlayarak 
hem bu yerlerde sürünen üniversitelerin kalitesi-
nin yükselmesine vesile olur hem de yarım aydın 
bile olmayan etrafındaki taifenin yerine daha ni-
telikli, evrensel ve akademik bir heyetten istifade 
etme imkânı doğabilirdi. Nasıl ki İngiliz Kraliyet 
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akademisi varsa benzeri bir kurum bizde de de 
inşa edilebilir. Bu ülkede eğitim, sosyal, kültürel 
ve akademik sorunlar üzerine yazılacak yüzlerce 
sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar ne bir makale-
ye ne de bir kitaba sığacak kadar küçük değildir, 
ciltler dolusu kitaplara sığacak boyuttadır. 

“Kirli İttifaktan Arafa”

AK Parti’nin kendi içinde yaşadığı sorunlar ayrı 
olarak tartışılması gereken bir durumdur. İktida-
rın ilk 5 yılında (2002-2007) eski kalıntı bürok-
rat ve siyasilerle çalışmış, ikinci 5 yılda ise (2007-
2012) hazır İslâmî duyarlıkları olduğuna inanılan 
eski adıyla “cemaat, hizmet” yeni adıyla “FETÖ” 
unsurlarıyla çalışılmıştır. Son beş yılı (2012-2017) 
araf olarak isimlendirebileceğimiz bir süreç yaşan-
mıştır. 15 Temmuz sonrası ise ülkücü, ulusalcı ve 
mason kadrolarla iş yapılmaya başlanmıştır. Cem 
Küçük, Kurtuluş Tayiz, Cemil 
Barlas gibi kişilerce “İslâmcı 
manyakların!” tasfiye edilme-
si gerektiği çağrısında bulu-
nulmuş, “tekkeye mürit ara-
mıyoruz” söylemiyle bu çağrı-
ya kısmen ve resmen kulak ve-
rilmiştir. Nitekim 15 yıllık ik-
tidar sürecinde “İslâmcı kesi-
me” dana muamelesinin (“ev 
danasından öküz olmaz” ata-
sözü bağlamında) yapıldığını 
söyleyebiliriz. 

İslâmcı kesimin içinde bu-
lunanların birçoğu, duyarlılık-
ları iğdiş edilerek devşirilirken 
bir kısmı da hususiyetle kenar-
da tutulmuş ve marjinal olarak 
kabırakılmıştır. 15 Temmuz 
gecesinde ortaya konan -hem 
söylemiyle hem eylemiyle- destansı mücadele ile 
sonrasında kullanılan sloganlar, figürler ve icra-
atlar tamamen zıtlık içermektedir. Arabalarının 
arkasına “Hâkimiyet Allah’ındır” yazan bir siyasal 
kesim meydanlarda “Hâkimiyet Milletindir” söyle-
mi kullanmış, cumhurbaşkanlığı, hükümet ve be-
lediyelerin hazırladığı afiş ve kitapçıklarda bu ve 
buna benzer sloganlar itinasız bir biçimde kulla-
nılmıştır. Halkın ve Cumhurbaşkanının istikbali-
nin bir siyasi partinin ve uzantıları tarafından kur-
tarıldığı söylemi geliştirilmiştir. Oysa 15 Temmuz 
gecesi bir kesime mal edilecek bir destan değildir. 
Anadolu’nun öz çocuklarının gerçekleştirdiği bir 

halk destanıdır. Siyasal bağlamda, çoğunluk ola-
rak AK Parti tabanının yer aldığı bir direniştir. 

15 Temmuz sonrası meydana gelen mili-ma-
nevi cephe ittifakının gerçekleşmesi, elbette ülke-
nin PKK, FETÖ, DAİŞ ve harici düşmanların kol 
kola bulunduğu süreçte muhakkak olması gere-
ken bir ittifak sürecidir. Fakat bu süreçte oluşan 
ittifaklarda kimliğin yapısında meydana gelecek 
tahribatlara ve tahrifatlara meydan verilmemesi 
gerekir. Netice itibariyle AK Parti, kadim siyasi 
geleneğin bir uzantısı olan harekettir. Milli Görüş 
geleneğinden kopan bu hareket, ciddi aşınmalar 
yaşayarak bugünlere geldi. Şu an MHP ile girilen 
ittifak bu aşınmanın daha da yıkıcı düzeye gel-
mesine yol açabilir. Bu ittifak sürecini dengeleye-
cek üçüncü hatta gerekirse dördüncü unsur (SP, 
HÜDA-PAR gibi) ittifaka dâhil edilmelidir. Eğer 
salt olarak bu ittifak MHP ile devam ettirilirse ül-

kede hem dini hem de etnik 
ciddi sorunlar meydana gele-
cektir. “Reisçilerin ve trollerin” 
etkisinde siyaset geliştiren AK 
Parti’nin salt olarak milliyetçi 
söylem geliştirmesi ülkede bu-
lunan Kürtlerle ve diğer etnik 
unsurlarla bağının kopmasına 
yol açacağı gibi dini hüviyetin 
buharlaşmasına yol açacaktır. 
Nitekim bu ittifak sürecinde 
İslâmî hüviyetin kaydığı gö-
rülmektedir. Tavır ve üslup 
olarak Kemalizm’e çok yakın 
olan MHP ile yapılan ittifak 
sürecinde Anıtkabir’e oto-
büs kaldırmadan “eğer biz 
Nutuk’u okusaydık ve bu doğ-
rultuda gitseydik FETÖ tehli-

kesi bugün ülkede yok olurdu.” meyanında söy-
leme kadar giden bir görüntü yaşandı. FETÖ’nün 
28 Şubat, İmam-Hatipler ve başörtüsü gibi mese-
lelerdeki tavrı ortada ve bilinen bir tavırdı. Daha 
önceki sayıda yayımlanan yazıda ifade etmiş oldu-
ğum gibi bu tür söylem ve eylemler yorgun-bez-
miş bir kesimin arayış çabasıdır. 

HÜDA-PAR ve SP ile yapılacak olan ittifak 
ülkede asli unsurlar ve ülkenin iki gerçeği olan 
din ve Kürt milletiyle olan bağı koparmamak an-
lamına gelecektir. Böylesine muhtemel bir ittifak 
ülkede hem olgusal hem de mana karşılığı olan 
anlamlı bir ittifak olacaktır. Milli cephe ittifakını 
genişletecek dini, milli, tarihsel, etnik ve coğrafi 

Trol tipli siyasi ve bürokrat 
tiplerle toparlanma gerçek-
leştirilemez. Ama ne yazık 
ki revaçta olan bu tiplerdir. 
Bu tipler ülkenin medeni-
yet inşa etme sürecine ciddi 
zarar verdiler. Siyasal ikti-
dar böylesi tiplerden ken-
dini arındırıp 2023 ve 2071 
vizyonunu esaslı ilkeler 
üzerine oturtmak zorun-
dadır.
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ağı genişletecek bir ittifak olacaktır. Siyasal örgüt-
lenmedeki şahısların yapı ve karakteri itibariyle 
hem tavanı ve hem taban olarak kimlik sorunu 
yaşayan AK Parti’nin milliyetçileşme sürecine gi-
rip hem dinden hem de güneydoğu bölgesinden 
kopuş yaşama riski bulunmaktadır. 

Eğer AK Parti dinamikleri ve kökleriyle irtibata 
geçmezse ittifak kurmuş olduğu bu partinin göl-
gesinde kalacak ve onun yedeğinde bir kimlik edi-
necektir. Söz konusu bu durum hem toplumsal 
bir tabanla kopuşu doğuracak hem de AK Parti’yi 
Türk siyasetine biçim veren bir parti olmaktan çı-
karacaktır. Tahakküm sürecine girmenin ve edil-
genliğin en önemli iki göstergesi; bir ilahiyat de-
kanının, ülkücü öğrencilerle yaşadığı sorun neti-
cesinde dekanlıktan istifa etmek zorunda bırakıl-
ması ve İslâmî camianın yıllardır içinde bulunan 
Şehit Metin Yüksel’in Kürt kökenli kardeşi Müfit 
Yüksel’in Yeni Şafak gazetesinden çıkarılmasıdır. 

Oysa din ve Kürtler bu ülkenin ve toprakla-
rın iki asli vazgeçilmez unsurlarıdır. Hem sosyo-
kültürel hem de siyasal olarak etki gücü yüksek ol-
gunun iki önemli unsurudur. Hem 2023 ve 2071 
vizyonun inşasında hem de bu vizyonların ilk ön-
cülü olan ülkenin kaderi açısından çok önemli 
olan 2019 seçimlerinin belirleyici iki önemli olgu-
su Kürtler ve din olgusudur. Bu gerçekten hareket 
etmesi gereken AK Parti; tek başına MHP ile ittifak 
oluşturduğunda seçimleri kazanabilecek durum-
da olmadığı gibi toplumsal olarak da temsil gü-
cüne kavuşamayacaktır. AK Parti, toplumsal tem-
sil gücünü artırmak için SP ve HÜDA-PAR ile itti-
fak zeminini oluşturmalıdır; bu partilerin oy oran-
ları üzerinden meseleye bakıp böylesine bir ittifa-
kın gereksiz olduğunu düşünmemelidir. Zira her 
iki partinin de toplumda ciddi bir olgusal karşılı-
ğı vardır. Bahsettiğim yazımda şu cümleleri kur-
muştum: “Yaklaşık kırk yıldır kendine bir siyaset 
anlayışı ve siyasetçi üreten siyasi bir gelenek olan 
Milli Görüş geleneğinden gelen siyasiler şu an ik-
tidardalar. Camianın asıl düşünmesi gereken bun-
dan sonra vücuda dahil olacak siyasetçilerin müs-
lümanlıkla ontolojik ve epistemolojik bağlantıları 
olup olmayacağı ya da ne kadar dürüst olup olma-
yacakları meselesidir.” 

Yukarıda izah ettiğim iki sorun devam ettiği 
gibi bu sorunlara 16 yıllık süreçte diğer sorunlar 
da ilave edildi. “Troller”, “Reisçiler” ve “Pelikancı-
lar” gibi marazi ve illet sorunları bulunan AK Parti 
kendi içinde sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca MHP 
ile ittifaktan vazgeçebileceği ortamın olmadığı bir 

durumda MHP etkisine kapılabilir. Böyle bir et-

kinin, iki partiye katkı sağlamadığı gibi ülke ve 

topluma da bir katkı sağlamayacağı aşikârdır. İk-

tidar bu ittifak sürecinde belediyelerde olan tasfi-

yeyi bürokraside de yapmak zorundadır. Bunun 

için 2019’u beklemenin bir anlamı yoktur, cum-

hurbaşkanının ifade ettiği gibi en çok eğitim ve 

kültür ayağında sorunlar yaşanmaktadır. Bundan 

dolayı başta il milli eğitim müdürleri, il kültür ve 

müdürleri ve rektörlerin niteliksizliğini ortadan 

kaldırmalıdır. Belki lidere sadakatten başka bir ni-

teliği olmayan bir yığınla karşı karşıya bulunmak-

tayız. 

Mevcut olan başarı bu tip bürokratlara rağ-

men elde edilen bir başarıdır. Önce Gezi eylemleri 

sonra sırasıyla 17 Aralık, Hendek kazma, ekono-

mik saldırılar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü halkın 

Erdoğan’a sahip çıkma duygu ve hissiyatını artır-

mıştır. Başarısız ve niteliksiz bir muhalefetin var-

lığı alternatifsizliği doğurmuş, AK Parti’yi mecbu-

ri bir seçenek hale getirmiştir. AK Parti bazı ref-

leksleri itibariyle kendisine olan bu mecburiyet-

ten istifade ederek keyfi tutum ve davranışlara gi-

rebilmektedir. Oysa siyaset bir mecburiyet işi de-

ğil memnuniyet işidir. 

Ne yazık ki AK Parti ve inşa ettiği bürokrasi-

sinde, geçen 16 kusur yılın bir muhasebesi bu-

lunmamaktadır. “Dana muamelesi yapılan” İslâmî 

kesimin bir ferdi olarak hatırlatıyorum ki, AK 

Parti’nin 2019 başkanlık seçimlerine girmeden 

önce kendisini ciddi bir muhasebeye çekmesi ve 

oluşturduğu ittifakların sağlam ve nitelikli olma-

sına son derece dikkat etmesi bir zorunluluktur. 

Ülkenin kalkınması ve gelişmesi doğrultusun-

da olağanüstü önemli işler yapan, ülkenin altını 

oyan şebekeler ve harici güçlerle canhıraş müca-

dele eden AK Parti döneminde ciddi hayal kırık-

lıkları ve yanlışlar göz ardı edilmemeli, bir an ev-

vel tedbirler alınmalıdır. Başta gençlik olmak üze-

re ciddi değerlerimizi kaybediyoruz. Eriyoruz ve 

toparlanmak bir zorunluluktur artık. Trol tipli si-

yasi ve bürokrat tiplerle bu toparlanma işleri ol-

maz. Ama ne yazık ki revaçta olan bu tiplerdir. Bu 

tipler ülkenin medeniyet inşa etme sürecini cid-

di zarar verdiler. Siyasal iktidar bunlardan kendi-

ni arındırıp 2023 ve 2071 vizyonunu esaslı ilkeler 

üzerine oturtmak zorundadır.
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“Ruslar ve İspanyollar gibi 

kimi halkların kafaları kendi-

leriyle öylesine meşguldür ki 

biricik sorun olarak karşılarına 

kendileri çıkar: Her bakımdan 

benzersiz olan gelişmeleri, onları 

anormallik dizilerine, mucizeye 

ya da yazgılarının anlamsızlığına 

geri çekilmeye zorlar”. 

Cioran, Varolma Eğilimi 

T ürkiye’de hem düşünmek hem de Türkiye’yi 
düşünmek oldukça zor. Bu zorlukları zor ay-

gıtlarına bağlamak kolaycılıkla eleştirebileceğimiz 

liberal bir yorumdur. Eğer liberallerin varsaydığı 

doğru olsaydı, sanırım sorunun çözümü bir hayli 

kolay olurdu. Mesele çok daha derin ve çetrefilli. 

Burada düşünmenin önündeki engellere, engel-

lerin nedenlerine ilişkin belli başlı argümanları 

fragmanter bir şekilde paylaşmak niyetindeyim. 

İki büyük yarılma bağlamında bu sorunları tar-

tışabiliriz. Bu toplumsal bölünmeler kuşkusuz 

zihinlerimizi de darmadağın etti. Bu sebepledir 

ki Yasa’nın bakış açısından uzaklara düştük. “De 

facto” “de jure” olana üstün çıktı. Bir toplum da 

eğer ki politik sorunlar hukuki araçlarla çözülmü-

yor aksine her hukuki sorun hızla politikleşiyor-

sa orada epey iş var demektir. Zihni bölünmeler 

diyalektik yokluğuna; diyalektik kopukluklar da 

Kritik yokluğuna neden oluyor. En nihayetinde 

ise akıl açısından gerekli Sentez 

konumuna milletçe bir türlü 

varamıyoruz. Hâlbuki bu tar-

tışmaların bir yere bağlanıyor 

olması lazım. Bu açıklık duru-

muna aşağıda temas edilecek. 

Sonuç olarak şu durum yazgı 

biçiminde karşımıza çıkıyor: 

Telifsizliktir. Telif asrında ya-

şamıyoruz ve bunun üzerine 

ciddiyetle durmak zorundayız. 

İlk yarılma batılılaşma sürecinde kendini göste-

ren zaman-mekân kopukluğuna bağlı olarak ge-

lişmiştir. İkincisi ise modernleşme süreci içinde 

kır ile kentin bölünmesine bağlı olarak gelişti. 

İki yarılma süreci içinde kamusal alan da yapı-

sal kırılmalar ortasında kaldı. Kısa notlar halinde 

mezkûr yarılmalara, bilincimizi orta yerinden ke-

sen toplumsal çalkantılara bu süreçlerin yol açtı-

ğı sosyolojik engellere dair yorumlar geliştirmek 

istiyorum. 

Zaman-Mekân Kopukluğu

Epistemolojik açıdan bilginin oluşabilmesinin 

en temel koşulu zaman ve mekân görülerinin iyi 

çalışması olduğunu biliyoruz. Kantçı anlamda 

kavram ve kategorilerin varlığı kendi başına feno-

menlerin varlığını garanti etmez. Ondan da önce 

zaman-mekân görülerinin iyi işlemesi gereklidir. 

Bu görülerdeki bozukluk bilgi nesnesinin oluşu-

Entelektüel enerjimizi ve Türkiye’nin temel kimlik krizlerini siyasete ve kimlik 
siyasetine kurban etmemek gerekli, ancak entelektüel açılımların da politik 
krizlerle olan diyalektik ilişkisini de görmeden etmemeliyiz. Hem politik hem 
epistemik hakikatlere aynı anda sadakat göstermeyi bir gün becereceğiz sanıyorum.

Türkiye’de
Düşünmenin Sorunları

Hüseyin ETİL
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munda probleme neden olur. Zaman ve mekân 
yeter değil gerekli koşuldur. Tüm bunlarla bir-
likte biz özneden söz edilebilir. Aksi halde özne 
şizofrenleşir, belirsizliklerin (“numen”) ortasından 
belirişlere (“fenomen”) geçemez. Bilginin oluşa-
bilmesinin yolu da öznenin oluşumunu varsayar 
çünkü ancak bu koşulda objeden bahsedebiliriz. 
Özne oluşmadan nesne oluşamaz. Nesnellik kaybı 
bu manada öznenin ortaya çıkışındaki aksamaya 
bağlı olarak nesne kaybı anlamına gelir. 

Bu bakımdan, öznenin zaman ve mekânla, do-
layısıyla tarih ve toprakla ilişkisindeki sorun bilgi 
yapılarında da soruna neden olur. Malum sosyo-
politik yarılmayı (“Fatih-Harbiye”) buradaki soru-
na tercüme edersek Türkiye’de zaman ve mekân 
sorununun yol açtığı krizlere daha sağlıklı işaret 
etmiş oluruz. Türkiye’de en genel halleriyle iki 
tip insan olduğunu saptayabiliriz; ilk tipi bu za-
manda yaşayan ancak burada yaşamayan bir figür 
şeklinde tarif etmek mümkün. Bu tip çağı yaka-
lar ancak mekânı ıskalar. 2018’de yaşıyordur ama 
Türkiye’de yaşamıyordur. Bu tipe koyabileceğimiz 
entelektüellerin ürettiği metinlere baktığınızda bu 
çağa ait bir metin olduğunu kolaylıkla anlarsınız. 
Ancak bu metnin Türkiye’de yazılıp yazılmadığı 
sorusu cevapsız kalır. Küre’nin ve şimdinin basın-
cını doğrudan üzerinde hisseder ve altında ezilir. 
Bu tipin tam karşısında konumlanmış olan ikinci 
bir tip daha vardır. Bu tip ise burada yaşayan an-
cak bu zamanda yaşamayan bir figürdür. Bu ikin-
ci tipimiz ise Anadolu’da, İstanbul’da yaşıyordur 
ancak bu zamanda yaşamıyordur. Bu tipin yazdığı 
herhangi bir metni elinize aldığınızda burada ya-
zıldığından şüphe etmezsiniz fakat hangi çağa ait 
olduğunu tespit etmekte biraz zorlanırsınız. Kla-
siğin ve geçmişin basıncını üzerinde hisseder ve 
geçmişi bir türlü canlı bir geleneğe dönüştüremez. 
Bu tip, ölü kemikleri bir mezardan başka bir me-
zara taşır da farkına varmaz. 

Zaman ve mekân arasındaki bu kopukluk po-
litik mücadelenin düşmanlaştırma jargonunu da 
yapılandırır. Zamancılar, mekâncılara zaman-
sal bir imaj olarak “gerici” demeyi uygun görür-
ler; mekâncılar ise zamancılara, onları mekânsal 
bir imaj olan “hain” olarak adlandırarak karşı-
lık verirler. “Hain” ile “gerici” arasına sıkışmış bir 
sosyo-politik kültürde yaşıyoruz. Politik mücade-
lenin imajı son yıllarda giderek zamandan mekâna 
kaymaktadır. Başka bir tabirle Cumhuriyetten 

Türkiye’ye, ideolojiden nomos’a. Mekânsal imaj-
lar giderek her yeri kaplamakta ve politik ufku be-
lirlemektedir. En yalın tabirle coğrafya geri dön-
müştür. Bu bastırma karşısında Çağdaşlık vur-
gusunun da eski gücü ve enerjisiyle geri dönem 
imkânı kalmamıştır. 

Kabaca ifade etmeye çalıştığımız her iki tipte 
bir yarılmayı temsil etmektedir. Önümüzdeki en-
telektüel sorun ve politik görev bu yarılmayı orta-
dan kaldırmaktır. Bir üçüncü tipte kendi gelişimi-
ni yavaş yavaş göstermektedir. Zaman-mekân id-
rakine sahip, yani hangi zamanda ve nerede yaşa-
dığını bilen bir üçüncü tip, hem tarihle hem top-
rakla, hem küreyle hem klasikle ilişkisini sağlık-
lı bir şekilde yürütmektedir. Çünkü her iki un-
surdan birini merkeze alan gruplardan sahici bir 
düşünce çıkabilmesinin imkânı kalmamıştır. On-
lar tahkimatçı düşünce biçimine hizmet ediyorlar, 
eleştirel düşünceye değil. Düşünce oradan yolu-
na devam edemez. Çünkü çağını yakalayamayan 
bir gelenek ölü, bir geleneğe yaslanmayan çağdaş-
lık ise kördür. Bu iki tipin dili birbirine tercüme 
edilemez bir şekilde gelişiyor; birbiriyle asla ke-
sişmeden paralel dünyalar içinde büyüyorlar. Bu 
nedenle entelektüelin sosyallik deneyimi kamu-
sal değil cemaatseldir. Şair’in tabiriyle hangi dün-
yaya kulak kesilmişse öbürüne sağır bir durum 
hâkimdir. Türkiye’de entelektüeller, farklı bir en-
telektüelle karşılaşma imkânı olmadan kendi ce-
maat ağları içinde kendi dünya görüşünü tahkim 
etmekle meşguldürler. Bu kültür farklı olanla kar-

Türkiye’de en genel halleriyle iki tip 
insan olduğunu saptayabiliriz; ilk tipi 
bu zamanda yaşayanlar ancak burada 
yaşamayanlar biçiminde tarif etmek 
mümkün. Bu tip çağı yakalar ancak 
mekânı ıskalar. 2018’de yaşıyordur 
fakat Türkiye’de yaşamıyordur. Bu 
tip entelektüellerin ürettiği metinlere 
baktığınızda bu çağa ait bir metin 
olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Ancak 
bu metnin Türkiye’de yazılıp yazılma-
dığı sorusu cevapsız kalır. Küre’nin ve 
şimdinin basıncını doğrudan üzerinde 
hisseder ve altında ezilir.
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şılaşma bağlamından hem diyalektik hem de diya-
lojik olma anlamında “kamusal” değildir. Kamusal 
alan yokluğundan dolayı bizde entelektüel kültür 
entropik bir kültürden başka bir şey değildir; her 
şey kısa zamanda kaybolup gider; bir boşluğa ses-
leniş hali hepimizin üzerinde kol gezmektedir. Bu 
nedenle cemaatlerimiz ne epistemik cemaattir, en-
gellerimiz de epistemolojik engellerdir. 

Cedelcilik

Ülkemizde entelektüel çevrelerin öncelikli he-
defi kendi pozisyonunu koruma anlayışına dayan-
dığı için eleştirel okuma ve derinlikli tartışmalar-
dan epey uzakta bir konumdayız. Münazaraya da-
yalı bu kültürel yatkınlık nedeniyle şeyleri adın-
ca çağırmayı bir türlü beceremiyoruz. Münaza-
ra biçiminde kendini sunan entelektüel alanda-
ki yatkınlığın elbette politik nedenlerinin yanısıra 
tarihsel-sosyolojik nedenleri bulunmaktadır. Ne 
köylü sezgiciliği, ne şehirli rasyonalizmi; kasaba-
lının cedelciliğinden öte bir şey yok burada. Kıv-
raklığın uzun dönemli hesaplar karşısında, taktik-
sel akıl stratejik olan karşısında, zekânın akıl kar-
şısında kutsandığı bir tarihsel durumun içinde-
yiz. Şeyleri yerinden etmeye çalışan Cedel şeyle-
ri yerli yerine oturtmaya çalışan Aklı yıkıma uğ-
ratıyor. Şimdi ise hem geçmişi siliyor hem gelece-
ği eskitiyor. Böylelikle önümüze süreklilik (conti-
nuum) problemini çıkıyor. Ontolojik güvenlik tar-
tışmalarının zemini burası olsa gerek. Anı kurtar-
mak canlılık için önemli ancak daha üst bir var-
lık biçimi için bu yetmez. Kasabalının cedelciliği 
politik alandaki mücadelede bir ölçüde anlamlı-
dır lakin kültürel alanın mantığı münazara prati-
ğine indirgendiğinde polemikçi bir dil tüm haki-
kat arayışını sekteye uğratmakta, tüm entelektü-
el tartışmaları argumentum ad hominem bir surete 
bürümektedir. Türkiye’nin kenti genişletilmiş ka-
sabadan başka bir şey değildir. Şehirli sandığımız 
esasında kasabalıdır ve ortadaki ironik durum ise 
kasabalıların birbirlerini köylü-şehirli diye suçla-
maları. Alt-yapısal ilişkilerde elbette ciddi bir ka-
pitalistleşme yaşandı, kentler büyüyerek büyük-
şehirlere döndü. Ancak üretim ilişkilerinin değişi-
mi kültürel mantığın, dünya görüşlerinin ve ideo-
lojik sistemlerin de hemencecik değişmesiyle so-
nuçlanmadığı açık bir gerçektir. Bu nedenle klasik 
dönemin kültürel mantığı hala etkinliğini sürdür-

mektedir. Sonuç olarak bu cedelciliğin ve safsata-
nın bizi mahkûm ettiği yer imajlar dünyasıdır ve 
boş bir sembolizmdir. Cedelciliğin en büyük so-
runu bizleri Sentez’den uzaklaştırmasıdır. Politik, 
ahlaki ve epistemolojik nesnellik kaybının açaca-
ğı yaraları hesap etmek lazım. Bir toplum ortak 
doğru ortak iyi ve ortak güzelini kaybetmişse za-
ten kaybolmuş demektir. Bu bir ortaklık krizidir. 

Mutlak Yadsıma

Kültürel alanın bir diğer mantığı ise negativite 
problemi etrafında düğümleniyor. Bu tavır için-
de olanlar için “Türkiye” adıyla andığımız yer bir 
yanlışlar kumpanyasından ibarettir. Yani hiçbir 
şey olması gerektiği gibi değildir. Şeyleri var ol-
dukları biçimiyle kavramak yönündeki maddeci 
kavrayışın esamesi akademik camiada bile okun-
mamaktadır. Kendi pozisyonunu koruma kaygısı 
pozitivite kaybına hızla dönüşebilmekte, bu ise 
nesnellik yitimiyle sonuçlanmaktadır. “Var”dan 
çok “yok” Türkiye’nin hâkim yüklemidir. Bu eği-
lim içinde olanlar Türkiye’deki hiçbir nesneye var-
lık statüsü atfetmez. Verili durumu, karşımızdaki 
olgusallığı, şeylerin olağan halini kimsenin kabul 
etmeye pek gönlü yoktur. Yüreklerin bölünmesi 
aklı da sekteye uğratır. Bu manada Olağanlık as-
lında Türkiye’de hiç olmadı, sadece bunun adı bu-
gün konulabiliyor. Herkes var olduğu haliyle var 
olanları değiştirmek istemektedir. Türkiye’de şim-
diye kadar insanlar ne oldukları hakkındaki yargı-
larını ne olmak istedikleri hakkındaki yargılarıyla 
karıştırmışlardır. Şeyleri olması gerektiği gibi değil 
olduğu gibi almak bilgi açısından daha uygun bir 
prosedürdür. Hastalığın teşhisi olmadan apriori 
yazılan reçetelerin ve şablonculuğun bir anlamı 
yok. Türkiye’de hep bir yanlışlık, saçmalık, olma-
ması gereken tespit edip duruyoruz. Entelektüel-
lerin şeylerin yokluğuna yönelik bitmek tükenme 
bilmeyen iştahı takdire şayan doğrusu. Bunlar 
birer mırıldanmadır, ortada anlamlı, bize bir şey-
ler demeye çalışan bir çaba gözükmemektedir. 
Marx’ın Alman İdeolojisi’nde sözünü ettiği, meta-
fizik kuruntular, boş felsefi spekülasyonlar yerine 
kalkış noktası olarak somut, etten kemikten insa-
nı veri almaya dönük düşünme çağrısı Türkiye’de 
en maddeci olduklarını iddia eden entelektüelle-
rimizde bile karşılık bulmaz. Elde var bir’le dü-
şünme başlamıyor burada. Politik birlik krizinin 
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ifadesi olan normativizm Türkiye’de düşüncenin 

önündeki büyük bir engel olarak öne çıkıyor. Ka-

falarımızdaki kurgulara göre olguların negasyonu 

kısır bir sinizmi boyuna beslemekte ve büyütmek-

tedir. Türkiye gerçeğini rasyonel planda kavramak 

ve anlamak akıllarımıza bir türlü gelmiyor. Şeyleri 

anlamak yerine mutlak reddi, aklı, cedelden sonra 

negativite yüzünden bir kez daha yıkıma uğratı-

yor. Hareket noktasını keyfi temeller yerine mad-

di yaşam koşulları, etten kemikten bireyler olarak 

koyutlayabilecek bir kavrayış gücünü geliştirmek 

durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Saf bir 

negatividen gerçek manada eleştirelliğe bugün 

dünden çok daha fazla ihtiyacımız var. Spekülas-

yonun bittiği gerçek yaşamın 

başladığı yerde pozitiflik ken-

dini gösterecektir. Gerçekliği 

de gerçeklik olarak kavramaya 

başlayacak ve negativite ger-

çeklik tarafından içeriklendi-

rilerek/etlenerek/bedenlenerek 

eleştiriye dönüştürülecektir. 

Mutlak yadsımanın dilinden 

içerip aşmanın diline geçmek o 

zaman mümkün olacaktır. 

Bedenlenmemiş Kültür, 
Kültürlenmemiş Beden

Kitap ile hayat, olgu ile de-

ğer, somut ile soyut, ilgi ile çı-

kar, fizik ile metafizik arasında 

dünyanın her yerinde bir ko-

pukluk mevcuttur. Bu teorik 

yaşam ile pratik yaşam arasın-

daki ilişkinin evrensel özüdür. Bu özün Türki-

ye’deki biçiminde ise ciddi bir mesafe göze çarp-

maktadır. Zihin ile beden arasındaki yarılma bizde 

burjuva dünyasına özgü bir yarılma olarak kendi-

ni göstermez. Kartezyen bir karakter sergilemeyen 

bu yarılma daha çok tarihsel bir durumun sonu-

cudur. Mekândan kopukluk bu mekândan kopuk-

luk olarak tecessüm eder ve bu da epistemolojik 

bir yarılmanın ötesinde kültürel bir bölünmedir. 

Batılılaşma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çı-

kan bu olgu aslında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

bedenini yansıtır cinstendir: “kafasını Avrupa iç-

lerine sokmuş gövdesi doğuda kalmış bir insan 

biçimi”. Bu insan tipi bedensel tepki verdiğin-

de mekâna, zihinsel düşündüğünde ise zamana 

mahkûm olur. Okudukları ile yaptıkları arasında-

ki derin mesafe onu sürekli olarak ya mahcubi-

yete ya da büsbütün bedenini inkâr etmeye yö-

neltir. Bu duruma bir örnek olarak ülkemizdeki 

feministleri gösterebiliriz. Okudukları itibariyle 

feminist olma zorunluğunu düşünen bir kişinin 

yapıp etmeleri itibariyle hiçte feminist değildir. 

Dilin ikrar ettiği ile kalbin tasdik ettiği birbirine 

taban tabana zıttır. Kendi bedeninin ritmi, istek 

ve arzuları ile okuduklarının karşısında çıktığın-

da hep bir eziklik içinde kendini hisseder. Kitabın 

aynasında bedeni oldukça biçimsizdir. Kendinden 

tiksinmeye kadar varabiliyor iş. 

O nedenle bu tip düşündüğü-

nü hissetmez, hissettiklerini de 

düşünce biçimine sokamaz. 

Bedenlenmemiş kültür ya-

pısının bir sonucu da şudur: 

Türkiye nominalizm cenne-

tidir. Her şeyin adı var kendi 

yoktur. Madde ile form ayrıksı 

bir görünüm sergiler. Madde-

nin formu olmadığı gibi for-

mun da maddesi yoktur. Bu 

tarihsel olgu da mukallidi sü-

rekli olarak karikatürleştirir. O 

nedenle kimse kendi öyküsünü 

ve kendi deneyimini önemse-

mez. Çünkü kendisi kendi ola-

rak konuştuğunda kitapta yeri 

olmaz, kitabi konuştuğunda 

ise kendiliğinden eser kalmaz. 

Şair’inde belirttiği gibi bu topraklarda gırtlağımız-

da bir harfin büyümesi gerçekten dayanılacak bir 

şeydir. Kendi story’sini önemsemeyen insandan 

hi-story kurabilmesi zaten beklenmemelidir. Bu 

adama göre buradaki insanların tarihi tinin tari-

hi olamaz, olsa olsa doğanın tarihinin bir uzantısı 

olabilir. Buradaki insanın konuşmalarına saçma-

lık ve anormallik, davranışlarına ise yapmacıklık 

hâkimdir. Bizim yapıp etmelerimize “fiil”den zi-

yade “fiilimsi” demek daha doğru görünür. Bu si-

nizm biçimi oldukça bayağı gerçekten. 

Bedenlenmemiş kültürün karşısında ise kül-

türlenmemiş beden bulunuyor. İlki batılılaşmanın 

sonucu iken ikincisi modernleşmenin sonucudur. 

Türkiye’de entelektüeller, 
farklı bir entelektüelle 
karşılaşma imkânı olma-
dan kendi cemaat ağları 
içinde kendi dünya görü-
şünü tahkim etmekle 
meşguldürler. Kamusal 
alan yokluğunda dolayı 
bizde entelektüel kültür 
entropik bir kültürden 
başka bir şey değildir; 
her şey kısa zamanda 
kaybolup gider, sanki 
bir boşluğa konuşulmuş 
gibi.



62

 Umran • Şubat 2018

K R İ T İ K   TÜRKİYE’DE DÜŞÜNMENİN SORUNLARI 

Batılılaşma süreci a-kültürasyona sebep olurken, 

modernleşme süreci de köksüzleşmeye bizle-

ri itiyor. İlkinin yaratığı tip mukallit, ikincisinin 

yarattığı tip ise lümpen oldu. Söylendiği gibi bu, 

alafranga züppe ile alaturka züppe arasında sürüp 

gitmekte olan bir mücadeledir. Köksüzlüğün bir 

ifadesi olarak lümpenleşme tüm kültür hayatımızı 

giderek kuşatmaktadır. 

Bu beden-kültür sorunlarının bir yansıması 

da şu oldu: Türkiye’nin taşrası “düşüncesiz” kal-

dı. Zihin ile beden arasındaki ayrım bizde köy-

lü ile kentli arasındaki ayrıma denk düşüyor. Bu 

tarihsel kurulum nedeniyle köylüler düşüncesiz 

kalmış ve hiçbir biçimde dü-

şüncenin ne öznesi ne de nes-

nesi olmayı becerebilmişlerdir. 

Ne Osmanlı’nın İstanbullu şair-

yazar-düşünürleri ne de taşra-

dan çıkıp gelerek atmışlardan 

itibaren konuşmaya başlamış 

entelektüeller köylüler hakkın-

da derinlikli bir kavrayış ortaya 

koyabilmişlerdir. Överken de 

severken de oldukça imajinatif 

kalmıştır. 

Uzun yıllara yayılan ta-

rihsel birikimler, uzun yıllara 

yaslanan tecrübî pratikleri bu 

denli ciddiyetsizliği hak etmi-

yor. Türkiye’de düşünce an-

cak ve ancak herkesin kendi 

hikâyesini ciddiye alıp kendisi-

ni önemsediğinde gelişecektir. 

Taşra sorununa dair son bir 

not ekleyeyim: Politik beden 

ile kültürel beden Türkiye’de 

oldukça mesafelidir. Paris Fransa’nın hem poli-

tik merkezidir hem de kültürel merkezi. Ancak 

Türkiye’nin politik merkezi Ankara iken kültürel 

merkezi İstanbul’dur. Bu bölünme üzerine yete-

rince düşündüğümüzü sanmıyorum. Bu iki şehrin 

hikâyesini tarihsel sürecimizde taşıdığı anlamları 

ciddiyetle düşünmek gerek. İki şehrin ayrışma 

hikâyesi teori ile pratik arasındaki yarılmayı tetik-

liyor ve entelektüellerin devletle ilişkisini yapısal 

olarak mesafelendiriyor. Mülkiyeli ile Boğaziçiliyi 

nesnel bir şekilde karşılaştırmalı olarak analiz et-

mek gerekiyor. 

Aktarımcılık

İlk sorun çerçevesinde ele aldığım tipler aslın-
da Mektep ile Medrese arasındaki yarılmanın so-
nucudur. Bu ayrışmanın neticeleri oldukça büyük 
olmuştur. Bir toplumun kitapla kurduğu ilişkinin 
mahiyeti kültürel alanın yapılanmasında önem-
li sonuçlara yol açar. Bir toplum kitap diye neyi 
anlamaktadır? İbrahimi gelenekler hiç kuşkusuz 
kitap kültürünün gelişiminde insanlık tarihinde 
ayrı bir yerde durmaktadırlar. Bu gelenekler ki-
taptan kutsal kitabı anlamaktadır. Büyük harfli 
Kitap ile ilişki küçük harfi kitapla kurulan ilişki-

yi de belirler. Ona model olur. 
Kitap kutsal kitaptır, yazar ise 
tanrısal bir otorite olarak kar-
şımıza çıkar. Adına layık bir 
kitap, adına layık bir yazar, 
adına layık bir yazı ancak bü-
yük harfi Kitap/Yazar/Yazı kar-
şısında anlam ve önem kazanır. 
Batı medeniyeti kendi modern-
leşme dönemind Hristiyanlık 
döneminde hüküm süren ki-
tap kültürünü modern döne-
me taşımayı başardı. Skolâstik 
dönemin kitap anlayışı, okuma 
pratikleri, eser anlayışı modern 
dönemde de sekülerleşerek de-
vam edebildi. Modern dönem-
de düşünürler, kutsal metin 
yazar gibi yazdılar, metinlerini 
o titizlikle ördüler. Yorumlama 
pratiği de tefsir pratiğinden 
güç alarak modernize edildi. 
Bizdeki durumda ise karşımıza 
büyük bir hayal kırıklığı çıkar-

maktadır. Klasik dönemin kültürel birikiminin 
kurumsal yapısı medreselerin ortadan kaldırıl-
ması önceki dönemin Kitap, Yazı, Yazar anlayışını 
buharlaştırdı. Bunlarla birlikte klasik usuller de 
ortadan kayboldu. Öğretme edep ve adaplarının 
yıkıntılar içinde sessizce yok oluşu sonraki kuşak-
ların kitaplar kurduğu ilişkiyi derinden etkiledi. 
Medrese geleneğinde bir kitabı okuyabilmek için 
almanız gereken çok ciddi bir eğitim vardır; dil 
eğitiminden mantığa kadar bilgi üretim aletleri-
ni (“organon”) kullanmayı öğrenmeden Kitap’la 
karşılaşmak mümkün değildir. Kitabı okumak 

Türkiye nominalizm cen-
netidir. Her şeyin adı var 
kendi yoktur. Madde ile 
form ayrıksı bir görü-
nüm sergiler. Maddenin 
formu yoktur, formun 
da maddesi. Bu tarihsel 
olgu da mukallidi sürek-
li olarak karikatürleş-
tirir. O nedenle kimse 
kendi öyküsünü ve kendi 
deneyimini önemsemez. 
Çünkü kendisi, kendi 
olarak konuştuğun-
da kitapta yeri olmaz, 
kitabi konuştuğunda ise 
kendiliğinden eser kal-
maz.
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ciddi bir hazırlanışı gerekli kılar. Ancak Cumhu-
riyet dönemiyle birlikte okumanın da yazmanın 
da ciddi, kutsal bir iş olduğu anlayışını kaybet-
tik biz. Cumhuriyetin çocukları kitap dendiğin-
de neyi anlamaktadır? Bu dönemde kitap demek 
tercüme kitap demektir. Düşünme etkinliği ter-
cüme pratiğine indirgenmiştir. Bir kitabın manası 
tercümesinde yatar hale gelmiştir. İşimiz bu kadar 
kolaylaşmıştır yani! Mealcilik sadece dini yaşan-
tımızın değil kültürel yaşamımızın da en büyük 
hastalığıdır. Ve anlatmaya çalıştığım krizin en pa-
tolojik dışavurumudur. Aktarmanın mantığında 
üretim değil tüketim; öğretim değil eğitim yatar. 
Hoca ile Öğretmen arasındaki ayrışma kültürel 
yaşamımızda bir canlanmaya değil körelmeye yol 
açmıştır. Her entelektüelin içinde bir öğretmen 
yatmaktadır; hatta bu heves Baş-Öğretmen olma-
ya kadar da gider. Tarihsel modelimiz budur çün-
kü. Entelektüel çabaların zaman içinde çarçabuk 
pedagojik hallere bürünmeleri bundan olsa gerek. 
O nedenle her çevre kendi entelektüel arayışlara 
kapı aralayan örgütlenmeler içinde olmamış ak-
sine derslikler kurmuşlardır. Entelektüel merak 
sosyal pedagojiler içinde; araştırma mantığı eğitim 
mantığı içinde kaybolup gitmiştir. 

Psikolojizm ve Ahlakilik

Tüm bu yatkınlıklara son bir eğilimini daha 
eklemek gerekiyor. Türkiye’de kültürel alanda en-
telektüellerin habitusları psikolojik ve ahlaki oku-
malara fazlasıyla mütemayildir. Metinsel kritikler-
den çok kişiselleşen polemikler, ahlaki ithamlar, 
psikolojik bakışlar öne çıkıyor. Tahliller “egoizm”, 
“kendini beğenmiş” gibi kalıpların ötesine geçe-
miyor. Soğukkanlı analizleri ahlaki zihniyet örün-
tüsü engelliyor. Oldukça kişisel düzlemle yürütü-
len soruşturmalar aslında altta yatan oldukça kaba 
bir duygunun ifadesidir ve bu da zaten hemence-
cik fark edilir. Kişi, olay ve fikir parametreleri çer-
çevesinde tartışmalar kişiler katında kalır. Kültü-
rel alandaki bu patetik tavır son yıllarda giderek 
daha da lümpenleşerek devam etmektedir. Ente-
lektüelin bu psikolojizmini anlamlandırmak için 
psiko-patolojik analizlere de ihtiyaç var kuşkusuz. 
Herhangi bir entelektüelin egoizmi ya da kendi-
ni beğenmişliği bir analizin ne başlangıç ne bitiş 
noktası olabilir. Entelektüel tartışmalarda ahlak-
çı iddialar başlı başına bir Argüman oluşturmaz. 

Olsa olsa ahlakçı tavır kavram ve önermeden çok 
ithama hizmet eder. Analiz yerine ahlaki değer-
lendirmeyi geçirmek münazara pratiğin basit bir 
yansımasıdır. 

Bitirirken

Tüm bu açmaz ve gerilimleri nasıl ortadan 
kaldırabiliriz? Eleştiri ve ona bağlı gelişecek olan 
Sentez’i bu tarihsel şartlar altında geliştirmek han-
gi ölçüde mümkündür? Neyi bilebileceğimizi, 
neyi yapabileceğimizi ve neyi umabileceğimizi ön-
celikle kritiklerle sınırlandırmak gerekiyor. Bunu 
ne sağlayabilir? Dağılmış bir durum içinde bizleri 
toparlayacak olan nedir? Ne bizleri derler ve top-
lar, daha üst bir duruma getirir? Hangi gelişme 
“Biz”i ortaya çıkarabilir? Eğer bizler kendi başımı-
za bunu sağlayamıyorsak, en güzel nasihatler bile 
deneyimden geçmeden içi boş sözlerin ötesine ge-
çemiyorsa nasıl bir tecrübe hali bizleri yeni bir du-
ruma, daha üst bir aşamaya taşıyabilir? Bu tecrü-
be muhtemeldir ki bütün tecrübelerinde koşulu 
olacaktır. Bu bir kişi olamaz, ancak bir Olay olabi-
lir. Kararsızlığı sonuna kadar yaşayıp bizleri kara-
ra zorlayacak bir olay. Politik birlik sorunu da tam 
da burada düğümleniyor. Bütün sorunların teme-
linde yatan büyük Sorun başını gösteriyor. Çün-
kü insanlar politik durum içinde gibi değil doğal 
durumda gibi davranıyor ve düşünüyorlar. Politik 
birlik ortaklığın, genelliğin ve aklın temel koşulu-
dur. Entelektüel enerjimizi ve Türkiye’nin temel 
kimlik krizlerini siyasete ve kimlik siyasetine kur-
ban etmemek gerekli, ancak entelektüel açılım-
ların da politik krizlerle olan diyalektik ilişkisini 
görmeden etmemeliyiz. Hem politik hem episte-
mik hakikatlere aynı anda sadakat göstermeyi bir 
gün becereceğiz sanıyorum.
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ELEŞTİRİ VE İDEOLOJİ
İstanbul Cemal Reşit Rey Salonunda 14 Nisan 2007 Cumartesi günü gerçekleştirilen 
“Eleştiri ve İdeoloji” başlıklı konferansta çağımızın en önemli edebiyat ve kültür 
teorileri uzmanlarından olan Terry Eagleton ile Türkiye’den sosyoloji ve felsefe 
alanlarında önemli kitapları/tercümeleri bulunan Hüsamettin Arslan bir araya geldi. 

Hüsamettin ARSLAN - Terry EAGLETON

R ahmetli Hüsamettin Arslan’ın 
“Arzın Merkezinde Buluşma-

lar” adıyla gerçekleşen bu top-
lantıda yapmış olduğu konuşma 
birkaç bakımdan önemliydi. Bir 
kere konuşmanın başlığı edebiyat 
eleştirisi tartışmalarının muzip, 
acımasız ve otorite sayılan üyele-
rinden biri olan Eagleton’ın ‘Eleş-
tiri ve İdeoloji’ kitabına doğrudan 
bir gönderme içeriyordu. Onun bu 
kitabı, modern edebiyat eleştirisi 
literatürünün önemli metinlerinden biridir. Yazıl-
dığı dönemin yapısalcı argümanlarını ihtiva eden; 
metni, yazarı, genel edebiyat teorisini ve eleştiri 
öğelerini aynı bağlam içerisinde birbirleriyle tar-
tıştırarak ele alan Eagleton, yalnızca genel geçer 
bir ideoloji tartışması yerine, metin ve edebiyat 
üzerinden bunun arkeolojisine girişir. Konferansın 
soru cevap faslında Eagleton’a postmodernizm ve 
Marksizm başlıklarındaki görüşleri sorulurken, 
Hüsamettin Arslan’ın Türkiye’de sınıfların olmayı-
şı iddiası salondaki solcuların hayli tepki toplamış 
ve izleyiciler arasında yer alanlardan biri kürsüde 
nara atmıştı. Kültür, kimlik ve ideoloji kavramla-
rına değinen Hüsamettin Arslan’ın yaptığı konuş-
ma dönemin çoğu gazetesinde göz ardı edilmişti. 
Hâlbuki onun konuşması pek çok mesele açısından 
önemliydi. “Eleştiri ve İdeoloji” başlıklı konuşma-
nın metinlerini okuyucularımıza sunarken, sosyo-
lojiye zanaatkâr tutkusu ile yaklaşa, telif eserleri 
yanında anlam ve bilim metodolojisini tartışan, 
birbirinden zor metinleri tercüme eden hocamıza 
Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah mekânını cennet 
eylesin. (Umran)

Hüsamettin Arslan: “Arzın 
Merkezinde Buluşmalar” adıyla 
bu toplantıyı organize ettiği ve 
beni söyleşiye davet ettiği için İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
buradan teşekkürlerimi sunmak 
isterim. Ayrıca burada Eagleton’la 
beni dinlemeye geldiğiniz için 
hepinize teşekkür ederim. Ko-
nuşmamın başında hemen be-
lirtmeliyim; kendimi Eagleton’la 
karşılaştırmak gibi boş bir çabaya 

girmek istemem. Eagleton dünya çapında tanınan 
ve kitapları Türkçeye ve dünyanın diğer dillerine 
çevrilmiş bir entelektüeldir. Çalışmaları ve eme-
ği karşısında saygı duyuyor ve onunla burada bir 
arada konuşmaktan dolayı onur duyuyorum.

“İdeoloji” konusu bizim alanlarımızdaki başka 
konularda olduğu gibi çok tartışmalı, ihtilaflı bir 
konudur, ideoloji problemi, henüz üzerinde uzla-
şılamamış, halen tartışılan, belki de hiçbir zaman 
çözülemeyecek bir problemdir. Yine belirtmeliyim 
ki, ideoloji problemi ortaçağdaki insanların prob-
lemi değildir, pagan çağdaki insanların problemi 
değildir, ideoloji problemi modern bir problem-
dir. Modernite dediğimiz süreçte Batılı entelektü-
eller bilimin ideolojiden ayrılabileceği konusunda 
çok büyük bir çaba harcamışlardır. Modernitenin, 
saygıya değer bir büyük entelektüel çaba harca-
dığı temel sorunlardan biri, bilimsel düşünce ile 
“ideolojiyi birbirinden ayırabileceğimiz bir sınır 
çizgisinin, bu sınır çizgisini çekmemize imkân ve-
recek bir evrensel kıstasın bulunup bulunamaya-
cağı sorunudur. Modern düşünceye varoluşunun 
anlamını armağan eden ütopya, “Bilimi dinden, 
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kültürden, sanattan ve ideo-
lojiden ayırabilecek evrensel 
bir kıstas bulabilir miyiz?” so-
rusu üzerinde neredeyse dört 
yüzyıldır tartışıyor ve Batı en-
telektüel tarihinin mensupları 
için, 20. yüzyıl biterken dört 
yüzyıllık bu saygı duyulması 
gereken emeğin sonucu tam bir 
fiyaskodur. Daha açık şekilde 
dile getirmek gerekirse, bilimi 
dinden, felsefeden (metafizik-
ten) ve sözün gelişi kültürden 
ayırmanın hiçbir evrensel kıs-
tası bulunamamıştır. Çabalar 
boşa gitmiştir ve bu modernler 
için tam bir hayal kırıklığıdır. 
Yine de ideoloji tartışması an-
lamlıdır.

Artık Batı’da, Batı ente-
lektüellerinin çok büyük bir 
kısmı bu sınır ya da evrensel 
kıstas arayışından vazgeçmiş-
tir. Bu çabanın sonunda şu 
ortaya çıkmıştır: İdeoloji insa-
nın temel kurgusunda vardır; 
insan ontolojik olarak ideolo-
jiye mahkûmdur. Bu sebeple 
ideolojiyi bilimden ayırmak ya 
da bilimi ideolojiden ayırmak 
imkânsızdır. Ve yine kabul et-
meliyiz ki, bu entelektüel çaba-
nın büyük bir bölümü Marksist 
ya da sosyalist diyebileceğimiz 
çizgideki entelektüeller tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Ve yine 
kabul etmeliyiz ki, ideoloji teri-
mini entelektüel gündemimiz-
de tutan düşünürlerin çok büyük bir bölümü sol 
gelenekten gelmektedirler. Yine inanıyorum ki, 
bu çabanın mensuplarından bir tanesi de Terry 
Eagleton’dır.

Terry Eagleton’ın Türkçede yayınlanan kitapla-
rını ve ulaşabildiğim ölçüde İngilizce metinlerini 
okudum; çok sayıda kitabı olduğu için, Eagle-
ton sürekli yazmak gibi bir erdeme sahip olduğu 
için, metinlerinin tamamını okuyamadığımı itiraf 
etmeliyim. Okuduğum metinlerin Eagleton’ı an-
lamam için yeterli olduğunu düşünüyorum; en 
azından ideoloji ve eleştiri konusunda. Anladığım 

kadarıyla, üniversalizme inan-
mak konusunda, değerlerin 
olgulardan türetilebileceği ko-
nusunda ve Aydınlanma Dü-
şüncesi diye adlandırılan dü-
şünce, Aydınlanma Projesi diye 
adlandırılan proje konusunda 
ve “Postmodern” diye adlan-
dırılan düşünürler konusunda 
Terry Eagleton’la uyuşmuyor, 
uzlaşmıyor ve bu konularda 
ondan farklı düşünüyor olsam 
da, emeğine çok büyük bir say-
gı duyduğumu burada tekrar 
belirtmek isterim. Yine burada 
Terry Eagleton’a sizin huzuru-
nuzda ideolojiden söz etmek, 
tekrar ideolojiyi anlatmak, yani 
tereciye tere satmak istemiyo-
rum.

Türkiye’de Kabul Görmüş 
İdeolojiler

Bu yüzden, konuşmamı 
Türkiye ile ilgili konularla sı-
nırlandıracağım. Bana göre 
ideoloji, ideoloji olduğunu giz-
leyen şeydir. Eğer bir bilgi id-
diası ya da bir fikir, ya da bir 
yaklaşım ya da bir yönelim, 
daha baştan ideoloji olduğu-
nu gizliyorsa o katmerli bir 
ideolojidir, ideoloji sinsidir, 
kendisini gizlemek ister. İdeo-
lojiler “ideolojik” olmadıklarını 
söylerler. Ben Türkiye’de kabul 
görmüş ideolojiler arasında 
en yaygın ideolojinin “Scien-

tism” olduğunu düşünüyorum. “Scientism”i ben 
“bilimizm”le karşılıyorum. Başkaları bunu “bilim-
cilik”, “bilimperestlik” diye de karşılayabilirler. Bi-
limistler, bilimperestler “ideolojik” olmadıklarını 
söylerler. Onlara göre, bilim ve teknoloji ideoloji 
dışıdır; işte bu ideoloji dişilik, “nötrlük,” “objek-
tiflik,” “tarafsızlık” ve evrensellik iddiasının biza-
tihi kendisi katıksız bir ideolojidir. Teknolojinin 
egemenliğini ve teknolojiye tapınma formlarını da 
dikkate alarak bu ideolojiye “techno-scientism,” 
yani “tekno-bilimizm” diyebiliriz. Türkiye’de ina-
nıyorum ki, III. Selim’den bu yana modernleşme-

Hüsamettin Arslan: 
“Türkiye’de inanıyo-
rum ki, III. Selim’den bu 
yana modernleşmemiz-
de en fazla etkili olmuş, 
yalnızca okumuş yazmış 
insanlarımız arasında 
değil, sağcılar solcular, 
Türkçüler, İslâmcılar ve 
özellikle laikler ve başka 
siyasi hiziplerin men-
supları arasında, temel 
eğitim okullarının torna-
sından geçmiş insanlar 
üzerinde en fazla etki-
li ideoloji, zannedildiği 
gibi bildik başka izm’ler 
değil, “bilimizm” ya da 
“tekno-bilimizm”dir.”

Hüsamettin Arslan
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mizde en fazla etkili olmuş, yalnızca okumuş yaz-
mış insanlarımız arasında değil, sağcılar solcular, 
Türkçüler, İslâmcılar ve özellikle laikler ve başka 
siyasi hiziplerin mensupları arasında, temel eğitim 
okullarının tornasından geçmiş insanlar üzerinde 
en fazla etkili ideoloji, zannedildiği gibi bildik 
başka izm’ler değil, “bilimizm” ya da “tekno-
bilimizm”dir. 1990’ların başında yayınladığım 
doktora tezimde dile getirdiğim gibi, Türkiye’ye 
girmiş ilk ideoloji (kronolojik olarak) liberalizm, 
sosyalizm veya başka bir “İzm” değil, bilimizmdir. 
Türkiye’de modernleşme sürecimizi yaşayan her 
kişi, geleneği terk eden herkes “tekno-bilimizme” 
geçiş yapar. Türkiye’de önce teknobilimist olunur 
sonra başka izmler benimsenir. Tersi doğru değil-
dir.

Kaba hatlarıyla söylemek gerekirse “bilimizm” 
ya da “tekno-bilimizm”, dinin yerine bilimi ika-
me eden, bilimi “dinleştiren” ideolojidir. Bilim in-
sanlığın nihai dinidir. “Scientism” insan hayatın-
daki bütün unsurların, aile hayatının, devlet etme 
biçiminin, örgütlenme biçiminin ya da insanların 
gündelik hayatı düzenleme biçiminin, hatta dine 
inanma biçiminin, hatta sosyalizme inanma biçi-
minin ve hatta yaşama biçiminin bilimin kriter-
lerine göre dizayn edilmesini ister. Bu 19. yüz-
yılda popüler hale gelmiş çok güçlü bir ideoloji-
dir ve bizim modernleşmemiz Batı’da bu ideoloji-
nin yaygın ve etkili olduğu zamana denk gelmiş-
tir. “Scientism”in Avrupa’da gündeme geldiği 19. 
yüzyılda modernleştiğimiz için, Avrupa’yla temas-
larımız bu yüzyılda olduğu için, farkına varma-
dan bilim adı altında “tekno-bilimizm”i evrensel 
ve tartışma götürmez bir “doğrular” manzumesi 
olarak aldık. Bu ideoloji uğruna bize ait olan her 
şeyi reddettik. Ben Türkiye’de devletin resmi ideo-
lojisinin “bilimizm” ya da “tekno-bilimizm” oldu-
ğuna inanıyorum.

“Tekno-bilimizm” bir ideoloji olduğunu gizle-
mek için kendisinin objektif olduğunu, evrensel 
doğruyu temsil ettiğini, dolayısıyla, eğer toplum-
da başka doğrular varsa bunların yanlış olduğunu, 
ideolojik olduğunu, dini ya da kültürel olduğunu 
söyler ve başka her şeyi reddeder.

Türkiye Cumhuriyeti’nin -bunu suçlamak için 
söylemiyorum, bu bizim tarihimiz- seksen yıl-
lık politik tecrübesine baktığımız zaman da, dev-
let “tekno-bilimizm” diye bir ideolojiye sahip ol-
duğu için, bu ideolojiyi evrensel bir norm olarak, 
evrensel bir kıstas ve ölçü olarak kullanarak baş-

ka bütün ideolojileri ve mensuplarını tukaka ilan 
etmiştir. Türkiye’de başka ideoloji mensupları-
na devletin reva gördüğü muamelenin arkasında 
tekno-bilimizm diye adlandırdığımız ideoloji var-
dır.

Kaderimiz İdeolojilerle Birlikte Yaşamak

Bunu yine suçlamak için söylemiyorum, bu bi-
zim tarihsel kaderimizdir. Bunun böyle olması ge-
rekiyordu ve böyle oldu. Ama bugünden baktığı-
mız zaman artık bu “tekno-bilimizm” ideolojisi-
nin modasının geçtiğini, kültürel ve siyasi misyo-
nunu kaybettiğini, anlamlı ve kullanışlı olmadığı-
nı, modern dünyada da modasının geçtiğini dü-
şünüyorum. Ve inanıyorum ki, Terry Eagleton’ın 
aksine, Marksizm ve faşizm gibi Auschwitz’in ve 
Gulag’ın faili ideolojilerin arkasında, çok daha 
sinsi ve kendisini gizleyen bir ideoloji, yani tekno-
bilimizm vardır. Bana göre Auschwitz’in arka-
sında da tekno-bilimizm, Gulag’ın arkasında da 
tekno-bilimizm var. Sayın Eagleton, Türk yazar-
ları İngilizceye çevrilmediği için bilmeyebilir; bir 
Türk yazarı Cemil Meriç, “İdeolojiler idrakimize 
giydirilen deli gömlekleri” demektedir. Sahiden 
de Türkiye’nin ideolojik tarihine baktığımız za-
man ideolojiler insanlarımızda deli gömleği gibi 
dururlar. Ama yine aynı yazarın bunu tamamla-
yan başka bir sözü vardır: “İdeolojiler karanlık-
ta önümüzü aydınlatan hırsız fenerleridir”. Yine 
burada dile getirmek isterim ki, dünyada bugün 
çok revaçta olan “ideolojilerin sonu” tezi konu-
sunda Eagleton’la uzlaşıyorum. 1950’lerden son-
ra Avrupa’da ideolojilerin sonunun geldiğini, ar-
tık refah devletinin yoksulları ve işçileri doyurdu-
ğunu, dolayısıyla ideolojilere artık gerek kalmadı-
ğını öne süren bir fikir gelişti. Bu fikir de birçok 
çevrede kabul gördü. Ben ideolojiden kurtuluşun 
mümkün olmadığını düşünüyorum. Bana göre 
kaderimiz ideolojilerle birlikte yaşamak. Eğer bir 
ideoloji, ideoloji olduğunu kabul etmiyorsa, ken-
disinin katmerli bir ideoloji olduğunu düşünüyo-
rum. Dolayısıyla ideolojilerin sonu düşüncesinin 
kendisi bir tür ideolojidir (endism).

Bu tür ideolojilere karşı uyanık olmamız gere-
kir. Bu giriş konuşmasında konuşmamı daha fazla 
uzatmak istemem. Burada, buraya çok uzaklardan 
gelen bir entelektüel var ve buradaki izleyicilerin 
daha çok onu dinlemesini isterim. Fakat konuş-
mama son vermeden önce, Eagleton’a bir soru 
yöneltmek istiyorum. Eagleton Katolik köken-
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li. Katolik kökenli olması dolayısıyla da aslında 
Türkiye’yi daha iyi anlayacağını düşünüyorum. 
Katolik ülkelerin Türkiye’ye başka ülkelerden 
daha yakın olduğunu düşünüyorum. Eagleton 
aynı zamanda Marksist ve kendisini heteredoks 
Marksist olarak tanımlıyor. Eagleton’a buradan 
“heteredoks Marksist” teriminin içeriğinin ne ola-
bileceğini sormak isterim. Teşekkür ederim.

Terry Eagleton: Teşekkür ediyorum. Uma-
rım beni duyabiliyorsunuzdur. Bir kez daha 
Türkiye’de olmaktan büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Son birkaç gündür hayatım bitip tükenme-
yen bir röportaj maratonundan ibaretti. Rüyamda 
bile benimle röportaj yaptıklarını gördüm ve bazı 
soruları yanıtlamaya çalıştım. Birisi bana Türkle-
rin İngiliz Edebiyatı’nda nasıl resmedildiklerini 
ve bu resmin aslının olup olmadığını sordu. Ben 
de dedim ki, İngiliz Edebiyatı’nda Türkler acıma-
sızdır, barbardır, vahşidirler, gerçekte ise aslında 
daha da acımasız, barbar ve vahşiler. Geldiğimden 
beri dövüldüm, kamçılandım, işkence gördüm 
ve kurtulmaya, havaalanına kaçmaya uğraştım. 
Beni bir mahzene kilitlediler, zincirlediler. Evet, 
bir fark var ama gerçek yaşamdaki durum daha 
da kötü.

Entelektüellerin Özellikleri

İdeoloji ile ilgili olarak biraz sonra görüşümü 
arz edeceğim ama öncelikle “kültür teorisi” kavra-
mından ve onun ideoloji ile ilgili bağlantısından 
söz etmek istiyorum. Ve bunun için de entelektü-
el, aydın teriminden söz etmem gerekir. Bence ça-
ğımızda aydının rolü, kendilerine teoriysen diyen 
kişiler tarafından ikame edilmiştir. Şunu belirt-
mek istiyorum: Entelektüel terimi her zaman kor-
kutucu bir şekilde “zeki” anlamına gelmez. Ente-
lektüel terimi ve entelektüeller bizi ürkütür; san-
ki onlar uzaydan gelmişler gibi. Yeşil renkli, eks-
tra kolu bacağı olan, kafalarının üstünde antenle-
ri olan oldukça ürkütücü, korkutucu bir imajı var 
entelektüellerin. Ama bana sorarsanız entelektü-
ellik aslında bir iş tanımıdır. Yani bir unvandan 
daha çok bir görev tanımı entelektüellik… Her 
entelektüelin çok zeki olduğunu söylemek hiç-
bir entelektüelin aptal olamayacağı anlamına gelir 
ki bu yargı hiç de doğru değildir. Çok zeki kam-
yon şoförleri ve hiç de zeki olmayan entelektüel-
ler vardır. Dolayısıyla bu insanın şahsi özellikleri 
ile ilgili bir şey değil.

Entelektüelleri ayırt eden iki özellik var. Bu 
özellikler onları hem akademisyenlerden hem 
de diğer insanlardan ayırt ediyor. Ben entelektü-
ellerle akademisyenleri karşılaştırmak istiyorum, 
ikisi arasındaki farklardan biri, akademisyenlerin 
genellikle bir uzmanlık alanına sahip olmalarıdır. 
Yıllar önce Cambridge’de öğrenciyken eğlenmek 
için doktora tezi başlıklarına bakardım. Tez liste-
sine bakmak benim hobimdi. Bu başlıklara bakar 
ve en sıkıcı başlıkları bulmaya çalışırdım. Ve birin-
ci başlık da “pirenin vajinal sisteminin bazı özel-
likleri” konulu bir doktora teziydi. Bence birinci 
gelen tez buydu. “Bazı özellikleri” demesi bilhassa 
hoşuma gitmişti. Çok iddialı değil, hâlâ mütevazı 
bir tez. Entelektüeller biraz dağınıktırlar. Demek 
istediğim kelimenin asıl anlamı değil, entelektü-
el olarak dağınıktırlar. Birden fazla entelektüel 
söylemde uzman olmaları gerekir. Bunun nedeni, 
çeşitten hoşlanmaları değil de entelektüelleri di-
ğerlerinden ayıran bir diğer özellikten dolayıdır. 
Entelektüeller topluma bazı fikirler kazandırma 
sorumluluğunu taşırlar. Bunu yapmak için, top-
lumsal görevlerini ifa etmek için de birden fazla 
söyleme hâkim olmaları gerekir.

Bence entelektüellerin tarih içindeki rolü de-
ğişmiş ve evrim geçirmiştir. Ortaçağ entelektüeli 
teologdu. Teolog toplumun tüm entelektüel kay-
naklarını elinde tutuyordu. Aydınlanma çağında-
ki entelektüel ise filozoftu. Çok geniş bir tanım 
“filozof. Birçok düşünür ve yazar bu kapsama 
girmiştir. Darwin zamanında bilim adamı ente-
lektüel prototip olarak görülüyordu. Fakat Sayın 
Arslan’ın söylediği gibi, Bilimcilik denilen bir teh-
like doğdu ve bu tehlike yüzünden başka türlü 
bir entelektüele ihtiyaç duyuldu. Ahlakçı bilginler 
ortaya çıktı. Onlar ahlaki değerleri, yerlerinden 
olmuş bir toplumda tekrar öne çıkarmaya uğraş-
tı. Bu şekilde Bilimcilikle de mücadele ediyorlar-
dı. 20. yüzyıl başlarında bu entelektüelin yerini 
eleştirmen aldı. Susan Sontag, Edmund Wilson, 
Richardson gibi. Artık edebiyatla iştigal eden kişi-
ler bu ağır yükü taşıyorlar ve toplum adına konu-
şuyorlar. Bu aslında oldukça endişe verici çünkü 
biz edebiyatçılar aslında oldukça faydasız kişile-
riz. Birdenbire böyle öne çıkarıldık. Birdenbire, 
ataerkillikten bilinçaltı konusuna kadar her alan-
da konuşmamız istenmeye başlandı; oysa biz bir 
metaforu tanımlamak üzerine eğitim aldık. Beyin 
cerrahlarının bizim gibi uzman olmadıkları bir 
konuda çalışma yapmalarını istemezsiniz. Biz tam 
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anlamıyla eğitilmeden kendi-
mizi bu yükü omuzlamış ola-
rak bulduk.

Edward Said, Derrida veya 
Habermas. Onlara edebiyatçı 
ya da yazar diyemezsiniz. Ama 
eleştiriye ilgi duyan kişiler. 
Peki, niye eleştirmenler bu top-
lumsal entelektüel rolünü ku-
şandılar? Bence bunun birçok 
sebebi var. Ancak en önemli 
nedeni 20. yüzyılın başında 
ilk kez kültür önemli bir konu 
haline geldi. Tabi postmodern 
söylemde de bu sürmektedir. 

Kültürün Öne Çıkışı

Kültürün önemli bir konuya dönüşmesinin se-
bebi sadece entelektüel değildi, aynı zamanda son 
derece materyalist, tarihi ve siyasi idi. 19. yüzyıl 
sonunda antropolojinin Batı düşüncesinde yük-
selişini görüyoruz. Kültür de antropolojik araştır-
maların çok önemli bir bölümüydü. Yani antro-
polojide bir topluluğun yaşam biçimi anlaşılmaya 
çalışılıyordu. Bu kendi içinde bir bütünlük arz 
etmekle birlikte bizimkinden son derece farklıy-
dı. Diğer yandan Batıda ilk kez kitle kültürü or-
taya çıktı. Ve tarihi olarak ilk kez kültür topluma 
mal oldu. Artık sosyal, ideolojik, tarihi, siyasi ve 
kültürel olan her şey kenetlenmişti ve postmoder-
nizm de bu süreci nihayete erdirmişti. Kitle kültü-
rünün ortaya çıktığı dönem aynı zamanda da yük-
sek modernitenin doğduğu, Joyce, Musil, Kafka, 
James gibi yazarların çıktığı dönemdi. Bu yüksek 
modernizmi birçok yerde görebilirsiniz. Birçok 
şekilde algılayabilirsiniz. Ancak bu aynı zaman-
da kültürün metalaştırılmasına son bir direnişti. 
Kültür artık son derece problematik bir kategori 
haline gelmişti. Bunun böyle olmasının başka bir 
nedeni de var.

Kültür her zaman insanlar arasındaki derin 
bir uzlaşının işareti olarak görülüyordu. Yani si-
yasi görüşleri çok farklı olan insanları kültür bir 
araya getirir diye bakılıyordu. Bu, orta sınıfların, 
burjuvazinin rüyasıydı. “Evet, cinsiyetiniz farklı 
olabilir, etnik kökeniniz farklı olabilir, siz zengin 
ben fakir olabilirim ama bundan çok daha derin 
bir şey var bizi bağlayan” diyordu burjuvazi... “Bu 
temelde buluşabiliriz ve bunun birçok adı var”. 
“Hümanizm” deniyordu buna, “kültür” de buna 

verilen bir ad, bir işaretti. Bu 

gerek ideolojik, gerek de si-

yasi olarak gayet rahattı. Çok 

önemli farklılıkları gizlemek 

açısından bu durum işlerine 

geliyordu. Edebiyat ya da sa-

nat niye önemlidir? Biliyoruz 

ki, Marx’ın söylediği gibi -en 

azından bir kere Marx’ın ismini 

zikretmemi bekliyordunuz, bi-

liyorum; işte ondan söz ettim, 

uzun bir süre ondan bir daha 

bahsetmeyeceğim - burjuva 

toplumunda farklı üretim tür-

leri vardır ve sanat ve kültürel 

üretime çok az vakit ayırır. Bu konuda kötü bir 

namı vardır. Onları satın alır ama onların üretimi-

ne çok az vakit ayırır. Peki, nasıl oluyor da bu top-

lumda edebiyat ve sanat -“merkezi” demeyeceğim 

ama- gene de bu kadar önemli bir rol alıyor? Eğer 

bu uzlaşıyı oluşturmak istiyorsanız ve giderek ça-

tışmaların ve tezatların parçaladığı bir toplumda 

bu uzlaşıyı oluşturmak istiyorsanız o zaman do-

kunulabilir, hissedilebilir bir işarete ihtiyacınız 

var. Diğer türlü fazla soyut oluyor.

Kant ve Shelling’den beri filozoflar insanların 

buluşmaya çalıştığı tabanın çok soyut olduğunu 

söylemekte. Bu tabanın somut olması gerekmek-

tedir. Ve edebiyat, somut ve taşınabilir bir şeydi, 

insanın inançlarının somut bir göstergesiydi. Eğer 

temel değerlerinizde size bir meydan okunursa; 

bir Batı toplumu olarak böyle bir meydan okuma-

ya karşı bu işareti ve bu kurallara göre yaşadığınızı 

gösterebilirdiniz. Ayrıca edebiyat taşınabilir oldu-

ğundan sömürgelere de götürülebiliyordu. Bu çok 

önemliydi. Bu sömürgelerdeki tuhaf insanlar, bize 

değerlerimizin ne olduğunu sorduklarında her za-

man “işte burada” diyebiliyorduk. “Artık bunlar 

sizin de değerleriniz”; onlara kitapları uzatıyor-

duk. Bunun karşılığı olarak da onların hammad-

delerinden ve işgüçlerinden yararlanıyorduk.

20. yüzyılda kültür nosyonu daha problematik 

bir hal kazandı çünkü artık siyasi ve maddi ça-

tışmaların çözümü değildi. Burjuvazi bunu böyle 

görmek istemişti. Ancak şimdi kültür, sorunun bir 

parçası olmuştur. Kültür burjuvazinin istediği gibi 

artık ideal bir çözüm olmaktan çıkıp siyasi talep-

lerin ifade edildiği dil olmaya başladı.

Terry Eagleton
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Çağımızda, geçtiğimiz yüzyıllarda ortaya çı-
kan üç önemli politik hareket vardır. En önemlisi 
mutlaka devrimci ulusçuluktur. Belirgin bir şekil-
de moderndir. En başarılı radikal siyaset biçimi 
olmuştur, ikinci olarak, kadın hareketleri ve bu-
nunla bağlantılı bütün olaylar. Ve üçüncü olarak 
da etnik hareketleri zikretmek istiyorum. Bu üçü-
nün arasındaki ortak nokta, kanaatimce her biri 
için değer yargılarının, yaşam biçiminin, sembol-
lerin, anlamın ve geniş anlamıyla kültürün tüm bu 
siyasi hareketlerde merkezi rol oynamasıdır. Ge-
leneksel endüstriyel sınıf çatışmasında kültür bu 
kadar merkezi bir rol oynamıyordu. Aslında top-
lumdaki en çok saygı duyulması gereken gelenek-
lerden biri işçi sınıfının kendilerini sanat alanında 
eğitme çabasıydı. İngiltere’de bu gerçekleşti ancak 
kültür o kadar merkezi bir yer işgal etmiyordu. 
Bu aşamada ise kültür artık kesinlikle bir vitrin 
olarak görülemezdi ve bu siyasi hareketlerin mer-
kezinde yer tutuyordu. Bu yüzden de kültür ön 
plana çıktı. Şimdi canınızı daha fazla sıkmamak 
için bu noktada sözlerime son vermek istiyorum. 
Birazdan ideoloji ve teori hakkında bir şeyler daha 
söyleyeceğim.

Hüsamettin Arslan: Evet, Sayın Eagleton’ın 
kültürün artık bir çatışma konusu haline geldiği 
konusundaki tezine herhalde burada hiç kimse 
karşı çıkmayacaktır. Kültür günümüzde bir emtia-
ya, bir mala ve ürüne dönüştüğü ölçüde, haklıdır. 
Fakat “medeniyetler çatışması” ve “medeniyetlerin 
diyalogu” fikirlerini reddediyorum.

İdeoloji ve Eleştiriye Türkiye’den Bakmak

Aynı salonda konuşan kişiler olarak Eagleton’la 
farkımı açıkça ortaya koymalıyım. Eğer Avrupalı-
lardan öğrendiğim bir şeyi burada tekrarlamam 
gerekirse, burada iyi bir entelektüel duruş sergi-
lemem gerekirse, dünyaya de facto bulunduğum 
yerden bakmam gerekir. Dünyaya, kültüre, ide-
olojiye ve başka bütün sorunlara bulunduğum 
yerden bakmam gerekir. Hiçbir yerden değil, bir 
yerden bakmam gerekir. Çünkü hiçbir yerde ya 
da her yerde olamam, bir yerde olabilirim ve bir 
yerdeyimdir. Kendimi bir tanrı konumuna ışınla-
yarak, her yerden bakamam, her yeri göremem. 
Ama inanıyorum ki, değerlerimiz ve ideallerimiz, 
amaçlarımız evrensel olabilir (daha doğrusu ev-
rensellik iddiası taşıyabilir), fakat de facto konum-
larımız, çıkarlarımız, ilgilerimiz ve sorunlarımız 

(üniversal formlarda karşımıza çıktığı durumlarda 
bile) mevzi ve mahallidir. Sorunlar mevzi ve ma-
halli ise, çözümler de mevzi ve mahalli olmalıdır. 
Yani biz de facto, fiilen aslında dünyanın mevzi 
bir yerinde, her yerinde değil, bir yerinde ikamet 
ediyoruz, bir yerinde ayakta duruyoruz, hayatımı-
zı sürdürüyoruz ve dünyanın bir yerinden başka 
yerlere bakıyoruz. Dolayısıyla hiçbir yerden değil, 
dünyanın bir yerinden başka yerlere bakıyoruz. 
Bu konuşmada yapmaya çalıştığım şey, ideoloji 
ve eleştiriye, dünyanın bir yerinden, Türkiye’den 
bakma denemesinden başka bir şey değildir.

İdeoloji, modern bir fenomen, ideolojinin, 
eğer tarihi geriye doğru okumayacaksak, Batı dı-
şındaki toplumlarda hiçbir karşılığı yok. Ortaçağ 
Avrupası’nda da karşılığı yoktur, ideoloji hem 
modern bir kavramdır hem de modern bir tartış-
madır; ideoloji sorunu modern toplumu “modern 
toplum” yapan temel unsurlardan biridir. Böyle 
baktığımız zaman, modernleşmemizle paralellik 
kurduğumuz zaman, ideoloji Türkiye’de yaşa-
yan insanlar için daima başka bir kültür olmuş-
tur. Çünkü biz de facto bir kültürüz. Dünyanın 
Ortadoğu’sundayız, bir dinimiz, bir kültürümüz, 
başka toplumsal özelliklerimiz, bir konumumuz, 
hatta Ortadoğu kültürlerinin damgasını taşıyan 
bir ateizmimiz, sosyalizmimiz, liberalizmimiz, lai-
sizmimiz... her anlamda bir kültürümüz var.

Biz ideolojileri modern Batı’dan aldık. Bu bi-
zim Batılı ideoloji kavramıyla en büyük farklılığı-
mızı oluşturuyor. Biz ideolojileri modern Batı’dan 
aldık ama Batılılar ideolojilerini kendi dünyaları-
nın dışından, bir başka Batı’dan almadılar. Çünkü 
bizim Batımız var, onların yok. Batıkların Batısı 
yoktur, ideolojiler Batı kültürünün temel unsur-
larından biri olduğu halde bizim için dışardan 
alınmış “isterseniz ithal edilmiş diyelim, isterseniz 
gönüllü alınmış diyelim” kültürel fenomenlerdir. 
Batı entelektüel tarihine ve Batı’nın modern tari-
hine baktığımız zaman neredeyse karşımızda ide-
oloji fabrikaları görürüz. Batı, elbette modern Batı 
bir ideoloji fabrikasıdır; üretir, geliştirir, işler ve 
satar. Modernleşme serüvenimizde ne kadar çok 
sayıda ideolojiyle muhatabız! Modern eğitimimiz 
aslında, bir anlamda, bizlere modern ideolojileri 
öğreten bir eğitimdir. Ruhumuzun duvarlarına, 
kişiliğimizin ve kafamızın kıyılarına ve fiyortla-
rına sürekli başka kültürlerden gelme ideolojiler 
çarpıyor. Sorunumuz açıktır. Bu ideolojilerle na-
sıl yaşayacağız? Bir Avrupalının, bir Amerikalının 
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toplumdaki ideolojilerle nasıl yaşayacağı sorusu-

nu sormasıyla, Türkiye’de yaşayan bir insanın bu 

ideolojilerle nasıl yaşayacağı sorusunu sorması 

farklı sorulardır. Çünkü onların yaşamakla yü-

kümlü oldukları ideolojiler kendi tarihlerinin, 

kendi toplumsal praksislerinin, kendi kültürleri-

nin ürünüdür. Ama bizim değildir.

O zaman bizim için sorun nedir? Nasıl hem bu 

modern düşünce ve ideolojileri alabilir ama aynı 

zamanda İrlandalılar gibi İngilizler gibi, Amerika-

lılar gibi ve Fransızlar gibi kendi kişiliğimizle yaşa-

maya devam edebiliriz? Hem bu modern ideoloji-

leri almamız, hem de kendi kişiliğimizle yaşamaya 

devam etmemiz mümkün müdür? Türkiye’de te-

mel problem budur. Biz sosyalist olduğumuz za-

man da, faşist olduğumuz zaman da, başka bir 

“izm”le kendimizi başladığımız zaman da, aslında 

olduğumuz şeyden başka bir şey oluyoruz. Ama 

bir Batılı için bu geçerli değildir. Batılı birisi bir 

ideolojiyi benimserken kendi kültürünün ürünü 

olan bir ideolojiyi benimser. Hâlbuki biz bir ideo-

lojiyi benimserken, karşımızda “olmak” problemi 

gibi çetrefil bir problem vardır. Ve “olmak” dünya-

nın en zor şeylerinden biridir. Biz ideolojileri bi-

liriz, ideolojiler hakkında okuruz. Fakat “olmak”, 

“bilmek” demek değildir. Bilmek başka şeydir, 

olmak başka şeydir. Eğer bilmek, olmak olsaydı, 

bugün Türkiye’de hepimiz farklı ideolojilerde “bir 

şey olmuş,” otantik geleneğimizin dışında “başka 

bir şey olmuş” insanlar olurduk. Gerçekte durum 

başkadır. Kaderimiz, otantik geleneğimiz ile mo-

dern ideolojilerin arasında yaşamak. Buna Araf’ta 

yaşamak diyebiliriz. Hepimiz “Araf” denilen bir ül-

kenin mensuplarıyız. Solcuyken de Araf’ta, başka 

bir “izm”in peşinden gidiyorken de Araf’ta. Ne ka-

dar sosyalist, demokrat, faşist, laik, rasyonalist ve 

elbette “bilimist” olduk ve ne kadar kendimiz kal-

dık? Ne kadar kendimiziz! Benim için, Türkiye’de 

akademide çalışan, Eagleton’ın tanımına giriyor-

sam, Türkiyeli bir entelektüel olarak, Türkiye’nin 

temel problemlerinden biri, “Nasıl aynı anda hem 

kendimiz kalabiliriz hem de modernleşebiliriz, 

dolayısıyla modern düşünceleri benimseyebili-

riz?” problemidir. Sorunu “çağdaş” bir formatta, 

“Nasıl aynı anda hem kendimiz kalabilir hem de 

küreselleşebiliriz?” diye de sorabiliriz.

Türkiye iyi bir değirmendir. Değerli ya da de-

ğersiz ne varsa ayıklamaksızın öğütür. Bu değir-

mene modernleşme tarihimiz içinde çok sayıda 

“ideoloji” girmiştir ve bu ideolojilerin ömrü, Tür-

kiye değirmeni icabına baktığı için kısa süreli ol-

muştur. Çünkü ideolojilerin tutması, uzun ömürlü 

olabilmesi için toplumda bir karşılıklarının olması 

gerekir. Eğer ideolojinin Eagleton’ın söylediği gibi 

sınıflarla bir ilişkisi varsa, Türkiye’de sınıf yoktur 

ve dolayısıyla “ideolojilerin” ve özelde “sınıf çatış-

malarının” ürünü ideolojilerin Türkiye’de karşılık 

bulması zordur. Türkiye’de “kendisi için sınıf” 

anlamında sınıflar yoktur; modern literatürdeki, 

modern düşüncedeki, Marksizm’deki, sosyalist 

teorideki anlamıyla sınıf yoktur.

Eagleton, kültürel çatışmanın son zamanlarda 

ortaya çıktığını söylüyor. Bu doğrudur, ama biz 

modernleşme tarihimizin başından beri kültürel 

bir çatışmanın içindeyiz: kendi kültürümüz ile 

modern kültür. Bu bir handikap, bu belki de çö-

zülemeyecek bir sorun. Dolayısıyla ben kendimi 

şöyle tanımlıyorum: Ontolojik olarak dünyaya bir 

yerden bakmalıyım. Bu ideolojilere de bir yerden 

bakmalıyım. Biliyorsunuz, ideolojilerin en önemli 

işlevlerinden biri insanı uyanık tutmaktır, ideolo-

jiler insanı uyanık tutar. Siyasi konularda ve baş-

ka konularda elbette başka fonksiyonları vardır 

ve tabii ki olumsuz fonksiyonları da vardır. Ama 

olumlu fonksiyonlarıyla görürsek, ideolojilere sa-

hip olmak, bunun adı ister “feminizm” olsun ister 

“sosyalizm” ya da başka bir “İzm” olsun, ideolo-

jiler bizi uyanık tutar. Kime karşı uyanık tutar? 

İktidarlara karşı uyanık tutar. Çok genel bir de-

ğerlendirmeyle şöyle şeyler söyleyebilirim: ideo-

lojiler, iktidarlar var olduğu için vardırlar, ideolo-

jiler zorunlu olarak modernite döneminde dinin 

gördüğü işlevleri görmüşlerdir. 

Pagan çağda destanlar, ortaçağda dinler, pagan 

çağda pagan dinler ve modern çağda ideolojiler. 

Hepsi de insanlığın vicdanı olmak eğilimindedir-

ler, ideoloji insanlığın vicdanı olmalıdır, aksi tak-

dirde toplumda karşılık gören bir ideoloji olamaz.

İnsan ve toplum hayatının reddedilemez ger-

çeği, hem ülkeler bazında toplumların hem de 

genelde dünya toplumunun bir güçler/iktidarlar 

hiyerarşisi olduğudur, içerdeki ve dışarıdaki bu 

hiyerarşiler bir iktidarlar, güçler mücadelesine 

yol açar. Bu güçler kavgasında güçlülerin zayıfları 

ezmemesi için modern dünyada sarılabileceğimiz 

yegâne şey ideolojidir. Bu güçler karşısında bizi ya 
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ideolojimiz kurtarır ya da hiçbir şey kurtaramaz. 

Eğer Türkiye’de ideolojinin bir aciliyeti varsa, bu 

nedenledir. Böyle baktığımız zaman Batı dünya-

sından farklı bir özelliğimiz daha karşımıza çıkı-

yor. Türkiye’nin kendi toplum yapısının içinde de 

bir hiyerarşi var. Güçlüler ve güçsüzler var. Ama 

Türkiye dünyada bir boşluk içerisinde durmuyor. 

Türkiye, eğer dünya toplumu diye bir toplum var-

sa -son zamanlarda popüler olmuş terimlerden 

biri de budur- bu dünya toplumları hiyerarşisinin 

çok aşağısındadır. Dünya toplumları sıralama-

sında ya da dünya devletleri sıralamasında ya da 

dünya halkları sıralamasında dünyanın nimetle-

rinden en az yiyen toplumlardan biriyiz. Biz zayı-

fız. Biz İrlanda veya İngiltere değiliz. Biz hiyerar-

şinin dibinde duruyoruz. Bizim sorunumuz daha 

insanca yaşamak, daha insanca yaşayan bir halkın 

mensubu olmak. Daha insanca yaşayan bir halkın 

mensubu olmanın yolu da bu güçler mücadelesi-

ne bizatihi katılmaktan geçiyor, ideolojiler burada 

bize yardım edebilir; mesela modern devletimiz 

kurulurken “tekno-bilimizm”i bir kurtuluş ide-

olojisi olarak gönüllü kabul ettik; fakat bu ideo-

loji Türkiye’nin dünya toplumları hiyerarşisinde, 

sözün gelişi Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış 

döneminde bulunduğu konumdan daha iyi bir 

konuma yükselmesine ne ölçüde katkıda bulun-

muştur?

Şu anda Türkiye liberalizmi benimsiyor, acaba 

sosyalizmi benimsese Türkiye dünya toplumları 

hiyerarşisinde daha yukarıya mı çıkacak? Dolayı-

sıyla ben burada sorunumuzun şu ya da bu ideo-

loji olduğunu düşünmüyorum. Bizim sorunumuz 

öncelikle ideoloji sorunu değil, dünya toplumları 

hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan bir top-

lum olarak, “var olma,” “hayatta kalma” sorunu-

dur. Hangi ideoloji dünya toplumları hiyerarşisin-

de hem kendimiz kalarak hem de modernleşerek 

iyi bir konuma yükselmemizi sağlayabilir? Hangi 

ideoloji daha insanca yaşamamızı sağlamamıza 

katkıda bulunabilir? Bu yüzden sınıfta öğrencilere 

ders anlatırken kendimi, bir “anti- ideolog” olarak 

tanımlamayı yeğlerim. Sivri zekâlı bir öğrenci he-

men şu soruyu sorar: “Anti- ideoloji de bir ideo-

loji değil midir?” Evet, anti-ideoloji de ideolojidir. 

Sonra durumu şöyle formüle ederim. Ben ideolo-

jilerle flört ederim, ama asla aynı yatağa girmem. 

Teşekkür ederim.

Terry Eagleton: Gerçekten ideolojiyi tanımla-
mak bir hayli güç. Bir defasında ideoloji hakkında 
bir kitap okumuştum ve burada, ideolojinin ta-
nımlanamaz olduğu söyleniyordu. Havlu atıyordu 
yazar, ideoloji bir kesişme noktası. Söylem ve gü-
cün kesiştiği bir nokta, işaretlerin ve gücün kesiş-
tiği bir nokta denebilir ideoloji için ve ideolojinin 
var olma nedeni, hakkında hiçbir zaman konu-
şulmaması gereken şeylerin varlığıdır, denilebilir. 
Ama bu da ideolojinin her zaman sizin söylediği-
niz gibi bir şeyleri gizlediğine işaret ediyor. Ve ben 
de aslında bununla çok da mutabık değilim sanı-
rım. Evet, elbette ideolojiler hiç görünmez olduk-
larında en fazla işlevseldirler. Bilinçaltı için bir alt 
metin olduklarında ve günlük yaşamın görünmez 
rengi olduklarında en fazla etki gösterirler. Göz 
bebeğine o kadar yakındırlar ki onları göremeyiz. 
Bu durumda en etkili şekilde tezahür ederler ve 
bir gücün etkili olması için kendisini gizlemesi 
gerekir. Büyük İrlandalı felsefeci Edmund Burke, 
kanunla ilgili olarak, kanunun sert, erkeksi ve ce-
zalandırıcı olması gerektiğini söylemiştir. Ancak 
kendisini insanlara satmak için aynı zamanda se-
vilmesi gerekiyor, tapınılması gerekiyor. Bu yüz-
den kanun kadınsı giysiler kuşanır. Androjendir. 
İki şey birdendir, çapraz bir kimliğe sahiptir. Hem 
kadın hem erkektir ve baştan çıkarıcıdır. Ona âşık 
olmamızı ister. Ve tabii ki psikanaliz bize bunun 
tümüyle mümkün olmadığını söylemiştir. Ama 
aynı zamanda terörize de etmesi gerekir. Tatlı sert 
olması gerekir.

Teori Patlaması ve Solun Yükselişi

İdeolojinin basitleştirilmiş bir tanımı, açık-
ça ifade edilen inanç sistemleri olduğudur. Ama 
eğer böyle olsaydı, gücün neden bu kadar dirençli 
olduğunu açıklayamazdık. Zira işlevsel ideoloji-
ler açıkça tanımlanmamıştır. Açıkça tanımlanmış 
inanç dizgeleri değillerdir. Ancak aynı zaman-
da ideolojilerin başarılı olmaları için kendilerini 
kimliğimizin izlediği yollarla örmeleri gerekir. Ve 
gücü korurlar. Kendimizle güç arasında hiçbir za-
man bütüncül bir kimlik oluşamamasının birta-
kım önemli psiko-analitik nedenleri var. Çünkü 
gücü sevsek bile ondan nefret ediyoruz. Babamıza 
duyduğumuz çelişik duygular, onunla tümüyle 
özdeşleşmemize engel oluyor; dolayısıyla güçle 
tam olarak özdeşleşmiyoruz. O olmak istiyoruz 
ama aynı zamanda bir çelişki de var. Ve ideolo-
jinin her zaman kendisini gizlediğine bu yüzden 
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tam olarak katılmıyorum. Evet, birçok kez böyle 
ama bazen birisi şöyle diyor, “Evet biliyorum bana 
ırkçı diyeceksiniz ama Çinlileri sevmiyorum,” Bu 
ideoloji aslında kendine işaret ediyor. Kendine 
parmak gösteriyor. “Belki burada bir burjuva gibi 
konuşuyorum ama çiçek vazosuna tükürmeyin”, 
tuhaf bir şey değil mi? ideolojide böyle ikili bir 
şey var. Dolayısıyla ideolojilerin her zaman ken-
dilerini görünmez kıldıklarını, sonsuz ve ebedi 
olduklarını iddia etmek o kadar doğru olmuyor. 
Şimdi ideoloji ve teori ile ilgili, ikisinin ilişkisi 
hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu ko-
nuda da birçok  düşünce üretildi. Büyük T ile 
yazılan Teori her zaman vardı. Daha doğrusu teori 
her zaman vardı. Bu bir teori çağı, ortaya bir teori 
çıkıyor ve bulaşıcı oluyor, insanlar kaçmaya ve bir 
sığınak aramaya başlıyorlar. Bu tür gelişmeler za-
man zaman yaşanıyor. Bizim çağımızda böylesine 
bir teori patlaması 1962 ve 1982 arasında yaşan-
dı diyebilirim. 20. yüzyılın ikinci yarısında siyasi 
solun yükselişini gördük. Ve büyük T ile yazılan 
Teorinin yükselişi bence yüzyılın ortasında solun 
kısa ve parlak yükselişi ile yakından bağlantılı. 
Peki, teori ne yapar, ne söyler? Nasıl bir işlev ye-
rine getirir?

Teoride entelektüel veya sosyal bir pratik ola-
bilir. Bu pratik daha önce kabul gören bir şey 
olur. Birdenbire tuhaf bir şey yaşanır. Bu prati-
ğin kendisi ile ilgili bir şey olabilir. Ya da dış bir 
etken ortaya çıkabilir. Bir kriz yaşanır. Bu pratik 
artık eskisi gibi sürdürülemez. Öyle bir an gelir 
ki, bunun olması şart değildir. Her pratik böyle 
bir aşamadan geçmez ama bazı pratikler öyle bir 
an gelir ki kendilerini yeniden düşünmek zorun-
da bulurlar. Ve ilk olarak araştırmalarının konu-
su kendileri olur. Burada biraz narsist bir taraf da 
var. Önde gelen teorisyen olma talihsizliğini ya-
şamış olanlarınız da bilecektir, burada düşünce 
imkânsız olmasına karşın, geriye doğru eğilmeye 
kalkışmakta ve kendisini başta var eden koşulları 
yakalamaya çalışmaktadır. Aslında epistemolojik 
nedenlerden dolayı bu çabanın beyhude olduğu-
nu düşünüyorum. Ve teori nihai analizde kısmen 
başarısız olmaya mecburdur. Diğer yandan teo-
rinin neden başarısız olmaya mahkûm olduğuna 
dair başka bir neden de var. Burada özgürleştirici 
teorilerden bahsediyorum. Freud, feminizm, sos-
yalizm, bunlar özeldir. Öncelikle, kendi koşulları-
nı tanımlayabilmek, kolektif olarak özgürleşmeye 
başladığınız anlamına gelir. Burada sadece bir du-

rum hakkında düşünülmekle kalınmaz, müdahil 
olunur.

Sadece yaşamını değiştirme ihtiyacı duyan bir 
grup kendilerine yeni bir tanım bulabildiklerin-
de, o zaman karanlıkta da olsa özgürlüğe doğru 
hareket etmeye başlayabilirler. Diğer bir deyişle 
teori her zaman sizin özgür iradenizle seçtiğiniz 
bir şey değildir. Cornell veya Princeton’da okuyan 
Amerikalı öğrenciler şöyle diyebilir: “Ben dün-
yanın önde gelen klasiklerini mi okusam yoksa 
postyapısalcılık dersini mi seçsem?” Ama bazı in-
sanların böyle bir seçim yapma hakkı yok. Böyle 
bir ayrıcalığı yok. Siyasi, kültürel, etnik duruşu-
nuzdan dolayı bir teoriye ihtiyacınız olabilir. Buna 
mahkûm olabilirsiniz. Yapmak istediklerini ger-
çekleştirmek için durumlarını, onu yapmalarını 
sağlayacak şekilde yeniden tanımlamaları gerekir. 
Dolayısıyla bir zarurettir burada teori. Batının kül-
türel pazarında olduğu gibi bir seçim değildir. Bu 
büyülü çevrenin dışına düşen bizler için teori bir 
tür kaçınılmazlıktır. Özgürleştirici teorilerle ilgili 
şöyle bir nokta da var: İnsanlar şöyle düşünüyor-
lar; feminist olmak ya da anarşist olmak, Yahudi 
olmak ya da Budist olmak gibidir. Buna filozoflar 
bir kategori hatası diyorlar. Hıristiyanlar, Yahudi-
ler, Budistler bu kimliklerini sürdürmek isterler 
diye varsayılıyor. Radikaller ise mümkün olan en 
kısa zamanda radikalliklerine son vermek isteyen 
kişilerdir. Yani öyle bir noktaya gelmek isterler 
ki teorileri sayesinde artık ona ihtiyaç duyulma-
yan bir noktaya gelinsin, iflas ederler, iflas etmek 
isterler. Eğer on yıl sonra etrafta hâlâ radikaller 
olacaksa bu çok üzüntü verici bir şey olacaktır. 
Ben burada papanın görüşlerine katılıyor değilim, 
bunu farklı bir şekilde söylüyorum. Şöyle bir nok-
taya gelmemiz gerekiyor: Günümüzde birçok kişi 
kimliklerini bir endişe kaynağı olarak algılıyorlar 
ve kimlikleri dolayısıyla endişe duyan kişilerin 
hedefi, kendilerinin kim olduğunu bilenler olma-
malı. Hiçbirimiz zaten tam olarak kim olduğumu-
zu bilmiyoruz.

Modem bir iç görü aslında, bizim kendimi-
ze karşı geçimsiz olduğumuzdur. Kartezyenlerin 
söylediği gibi, biz saydam değiliz. Karşımızdaki 
görünmeyen canavar biziz. Kendimizi göremiyo-
ruz, dolayısıyla bu kimlikler konusu da devreden 
çıkmalı yani kimlikleri konusunda endişelenen 
kişiler öyle bir noktaya gelmeliler ki artık kim 
olduklarını biliyor olmaktan ziyade bu konunun 
onlar için önemli olmaması gerekir. Ve cinsiyet, 
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etnik köken, sınıf gibi tarihi olarak biçimlenmiş 
özelliklerimiz, bunların nihai analizde o kadar 
önemli olmaması gerekir. Bizim mücadele alan-
larımız nihai analizde aslında o kadar önemli 
değil. Öyle bir noktaya ulaşmamız gerekiyor ki, 
artık radikal teorisyenlere ve eylemcilere ihtiyaç 
duymamalı, kendimize çok daha ilginç sorular 
sorabilmeliyiz. Mesela Prens Charles’ın kulakları 
niye o kadar büyük? Ya da derin metafizik soru-
lar sorabilme lüksüne erişebilmeliyiz. Son olarak 
da sözde medeniyetler çatışması konusunda bir 
iki söz söylemek istiyorum. Bu konuda burada 
da sorular aldım, ben buna inanmıyorum. Mede-
niyetler konusunda söylenmiş en iyi sözü Gandi 
söylemiştir bence, kendisine “İngiliz Medeniyeti 
hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sormuşlar-
dı ve o da “Çok iyi bir fikir.” demişti. Öncelikle 
medeniyetler çatışmasını Doğu-Batı arasındaki 
bir çatışma olarak görmek iki tarafta da iyi niyet-
li insanların olmadığı anlamına gelir ki bu doğru 
değil. Şimdi Amerikalılar bile hükümetlerine sırt 
çeviriyorlar. Neden, çünkü savaşı kaybediyorlar. 
Bu da hiç yoktan iyidir, ikinci olarak, aslında söz 
konusu olan, medeniyet olabilir mi ki? Medeniyet 
yeni binyıldaki önemli çatışma ve tezatların kültü-
rel olduğunu iddia etmektedir. Ve ben buna inan-
mıyorum. Bu anlamda eski moda bir materyalist 
olduğumu söyleyebilirsiniz. Bir dinozor olduğu-
mu düşünebilirsiniz. Eski ormanlarda yaşayan 
sürüngenlerden olduğumu düşünebilirsiniz. 
Şu anda insanların sorunları, geçen milenyumun 
başındaki insanların sorunlarından o kadar farklı 
değil. Bu aslında bir skandal sayılabilir, açlık, sa-
vaş, yoksulluk hastalık; evet her şey kültürel değil 
ama bu, kültür sözünün anlamını boşaltıyor. Bun-
lar kültürel olgular değil. Dolayısıyla burada bir 
medeniyetler çatışması olduğunu ben düşünmü-
yorum. Kapitalist saldırganlığın belirli bir evreye 
geldiğini düşünüyorum. Kapitalist saldırının hiç 
olmadığı kadar küstah olduğunu düşünüyorum. 

Ve amacının dünya hâkimiyeti olduğunu ve bunu 
da hiç çekinmeden ifade ettiklerini düşünüyorum. 
Ve herhangi bir direnişi de, özellikle İslâmî olursa, 
ezmeye hazır olduklarını düşünüyorum. Ne yazık 
ki önümüzdeki on yılda gelişecek büyük anlatı 
bu. Anlatacağımız hikâye bu. Ve artık büyük anla-
tıların öleceğini düşünen postmodernistler de bu 
konuyu tekrar düşünmeli. Şimdi daha doğrudan 
ve hızlı bir şekilde teori ve ideoloji ilişkisi hak-
kında bazı şeyler söylemek istiyorum. Somut bir 
örnek vermek isterim: Bir odada hapis kalan bir 
grup insan düşünün. Bir çıkış yolu bulmaya ça-
lışıyorlar. Aralarında konuşuyorlar, birisi onların 
söylediğine kulak kabartıyor ve şunu fark ediyor: 
Söylenen bazı şeyler yapıcı, insanlar kafa yoruyor 
ve makul bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Geri 
kalansa öyle değil. Gözlemci şunu görüyor, bazı-
larının söyledikleri sorunun bir parçası. Durumu 
uysallaştırmaya veya inkâr etmeye çalışıyorlar, ya 
da gizliyorlar, ya da tanınmış Freudyen mekaniz-
malardan herhangi birini kullanıyorlar, ideolojik 
söylemlerin incelenmesinde bu tür yöntemlerin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ses-
sizlikler, kaçışlar bu tür konuşmalarda çok yaşa-
nır. Ve bu kişilerin bazıları kurtulmaya çalışıyor 
gibi gözükseler de gözlemci veya teoriysen, bu-
nun tümüyle doğru olmadığını düşünüyor. Bazı 
durumlarda, söylem ve durum arasında içsel bir 
ilişki var. Ve gözlemci de bu ilişkiyi ortaya koymak 
zorunda. Bu tür söylemler sizi bir girdaba çekiyor. 
Daha da çamura batıyorsunuz demesi gerekiyor. 
Ben öğrencilerime de bu tür şeyler söylüyorum ve 
bu teorisyenin kim olduğunu, nasıl oluyor da bu 
durumun dışında kaldığını soruyorlar. Teorisyen 
bu durumun dışında da içinde de olabilir. Göz-
lemci, odanın içinde olduğu halde bu şekilde bir 
yaklaşım sergileyebilir. Zira insan dediğimiz hay-
van, özelliklerinden biri olan dili konuşabildiği 
için diğerleriyle arasına bir mesafe koyabilir. Ve 
kendisini durumlardan soyutlayabilir. Bu bizim 

Hüsamettin Arslan: “Sorunlar mevzi ve mahalli ise, çözümler de mevzi ve mahalli olma-
lıdır. Yani biz de facto, fiilen aslında dünyanın mevzi bir yerinde, her yerinde değil, bir 
yerinde ikamet ediyoruz, bir yerinde ayakta duruyoruz, hayatımızı sürdürüyoruz ve 
dünyanın bir yerinden başka yerlere bakıyoruz. Dolayısıyla hiçbir yerden değil, dün-
yanın bir yerinden başka yerlere bakıyoruz. Bu konuşmada yapmaya çalıştığım şey, 
ideoloji ve eleştiriye, dünyanın bir yerinden, Türkiye’den bakma denemesinden başka 
bir şey değildir.”
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parçası olduğumuz noktanın bir parçasıdır. Bu bi-
zim konuşan kimliğimizin bir parçasıdır. Teorinin 
elitistlerine ben de bu yanıtı verebiliyorum. La-
can kişiyi öznenin bu konumunda tanımlamıştı. 
Ancak bence bilgiyle aramızdaki sınırların bilgisi 
daha önemlidir. Ancak şu anda Batılı sınırların 
merhametindeyiz. Şu anda onlar bizim kırılgan 
ve ölümlü doğamızı tanımıyor. Bunlar insanla-
rın ölümlü, hassas ve muhtaç varlıklar olduğunu 
dikkate almayan teoriler. Bu anlayıştan nasibini 
almayan, tanım itibariyle teröristtir. Küstahlık ve 
kendini beğenmişliği içerir. Bu kişi her zaman 
daha öteye uzanmaya çalışır. Zira bu kişi her şeyi 
başarabileceğine inanır. Faust mitosunu düşünün, 
her şeyi yapabileceğini sanan kişi. Ve “Batının 
sonsuz olanakları ve sonsuz özgürlüğü” rüyası-
nın içinde de bu kendini beğenmişlik vardır. Ve 
bu, sonuçta dış dünyayı olduğu gibi bu teorinin 
sahiplerini de yıkar. Materyalizm, evet, hızlı ara-
balardan, televizyonlardan hoşlanır. Ama burada 
materyalizmden de hoşlanmama vardır. Onu da 
ortadan kaldırmak ister. Materyalistler ise, ne tür 
olursa olsun, bize sınırlarımızı hatırlatmalıdır. O 
zaman gerçekçi bir şekilde bu sınırlar içinde bir 
şeyler yapmaya ve onları aşmaya çalışabiliriz. Bu 
insanlara sınırlamalarını, kısıtlamalarını hatırlat-
ma süreci, bazen şiddetli bir arınmayı içerir. Ve 
buna geleneksel olarak verilen ad, trajedidir. Bu 
korkunç bir süreçtir. Eğer amacınızı aşmışsanız, 
tekrar insanlığa dönmek için ve diğerlerinin in-
sanlığını algılamak için cehennemden geçmeniz 
gerekir. Zaten bana sorarsanız, Shakespeare’in 
anlattığı da bu. ABD anti-trajik bir toplum. ABD 
her şeyi yapabileceğini sanıyor. Ve 11 Eylül’e en 
büyük tepkisi de olayın yaşandığı yerde daha bü-
yük bir bina dikmeyi planlamak oldu. Gene de 
ABD’nin sınırlarını görmesi, tanıması gerekiyor. 
Gücü artık yetmiyor ve bu saldırganlığının sebe-
bi korku ve endişe. Genellikle de böyledir, nefret 
ve saldırganlığın arkasında korku ve güvensizlik 
vardır. Kendi emperyalist gücünün gerilediği bir 
pencereden bakabilmektedir. Ve bu bizim bir öl-
çüde mağduru da olduğumuz küstahça girişim 
“burada küçük çocukların öldürülmesinden söz 
etmiyorum” sınırları içine geri çekilmelidir. Böy-
lesine kötü muamele gören bir dünya da çok az 
görülmüştür. Freud dünyayı algılayışımızda bir 
fantezi unsuru olduğunu söyler. Marx, sosyal 
oyunun bir parçası olduğunu, “illüzyonların ve 
insanın kendisini aldattığını” söyler. Etik ve epis-

temolojik manada zor olan, durumu gerçekten 
olduğu gibi görmektir. Ve öyle bir noktaya geldik 
ki bazı postmodernistler böyle bir şeyin yaşanma-
dığını söylüyorlar. Zor olan kendini aldatmadan 
durumu görmek, buradan başlamak ve politika-
yı insanların sınırları ve kırılganlığı noktasından 
başlatmaktır. Bence kültürün görevi bundan sonra 
bu olmalı. Ve kültür teorisi de bu yüzden kültü-
rün postmodernistlerinin ne olursa olsun bütün 
yolu aşmamıza yardımcı olmayacağını anlamalı. 
Biz kültürel varlıklarız, ama bu bizim doğamızda 
var. Çok teşekkür ederim.

Hüsamettin Arslan: İdeolojilerin Sayın 
Eagleton’ın dediği gibi her zaman kendilerini giz-
lemedikleri fikrine katılıyorum. Benim söylemek 
istediğim, insanlık için en zararlı ideolojilerin, ide-
oloji olduklarını gizleyen ideolojiler olduğudur. 
Çünkü o zaman kimin ne yapacağını bilemezsi-
niz. Dolayısıyla burada bir problem vardır. Ayrıca 
medeniyetler savaşı konusundaki görüşlerine de 
katılıyorum. Fakat kültür insan için bir realiteyse, 
kimliğin de insan için bir realite olduğunu düşü-
nüyorum. Eğer dünyanın egemenleri arasında yer 
alsaydım, kimliğin hiçbir problem olmadığını söy-
lerdim. Çünkü nasıl eğer egemen kültürler varsa, 
egemen kimlikler de vardır ve dolayısıyla bugün 
bir Amerikalının konumundan kimliğin önemli 
olmadığını söylemek kolaydır. Bugün dünyanın 
süper güçlerinin görüş noktasından kimliğin veya 
kültürün problem olmadığını söylemek kolaydır. 
Ama şu ya da bu şekilde bir kültürün dayatması 
ile karşı karşıya geliyorsanız ve Amerikalılar veya 
Çinliler gibi “bunu etnik anlamda söylemiyorum” 
kendi şahsiyetinizle ve kendi insanlık durumu-
nuzla başkaları arasında yer alamayacaksanız, bu-
nun da bir anlamının olmadığını düşünüyorum.

Teoriler önemlidir, fakat teorilerin içinde doğ-
dukları “praksis” daha önemlidir. Belirleyici olan 
şey, akıl, olgular, teoriler, ideolojiler, din ya da 
bilim değildir, insan ve toplum hayatının ve bu 
hayatın ürünlerinin temel belirleyicisi praksistir. 
Praksis, Almanların “Lebenswelt”(yaşam alanı) 
diye adlandırdığı şeydir. Belirleyici olan praksistir, 
altyapı ya da üstyapı değil. Sosyal ve tarihsel pra-
tik hayatımız ya da praksisimiz teorilerimizi de, 
problemlerimizi de, bu problemlerin çözümlerini 
de belirler.

Bizi biz yapan şey aslında tarihten devraldı-
ğımız kültürümüz, halımız, kilimimiz, motifimiz 
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değildir. Bizi biz yapan şey tarihsel praksisimiz, 
bu praksisin doğurduğu problemlerimizdir. Ha-
yatımızın anlamı problemimizde yatar. Hayatı-
mızı anlamlı kılan şey problemlerimizdir. Dola-
yısıyla kişiliğimizi ve kimliğimizi oluşturan şey 
de problemlerimizdir. Daha önce de söylediğim 
gibi problemler evrensel değil, mahallidir ve bu 
mahalli problemlerin çözümü de mahallidir. Eğer 
problemlerimizin çözümünün failleri olacaksak, 
çözümler mahalli olmalıdır. Burada, bir yerden, 
Türkiye’den bakmakta ısrarlıyım. Ayrıca ortak bir 
“insanlık” ideali fikrinin insanlık için zararlı ola-
bileceğini düşünüyorum. Çünkü birçok ideoloji 
böyle bir motivasyonla, katliamlar gerçekleştir-
di. Bugün liberalizm denilen ideoloji ve modern 
kültür dediğimiz kültür Irak’ta ve dünyanın başka 
yerlerinde kan döküyor. Öyle kanıksadık ki hiç 
sesimizi bile çıkarmıyoruz. Mesela Auschwitz’den, 
fırınlarda insanları yakanlardan söz ediyoruz ve 
başka bir sürü katliamdan söz ediyoruz. Ama 
Amerikan uçakları Irak semalarında uçarken ve 
bombalar yağdırırken, televizyonlarımızın başın-
da oturuyoruz ve seyrediyoruz. Ve bundan hiçbir 
endişe duymuyoruz. Modem kültür bizi buna 
alıştırdı.

Eleştiri konusuna gelince, benim burada dik-
kat çekebileceğim şey Türkiye’de bir eleştiri gele-
neğinin olmadığıdır. Batı’daki anlamda bir eleşti-
ri geleneğimiz yok. Bana göre Türkiye’deki yegâne 
eleştiri, entelektüellerin konumundan geriye tari-
he doğru bakmak ve tarihe küfretmek, dine küf-
retmek ve geleneğe küfretmek. Türkiye’de ente-
lektüel yapı öyle monopolitiktir ki, bu yapı içinde 
yer alan entelektüellerden birini dinlerseniz diğe-
rini dinlemenize gerek yoktur; birini dinlemeniz 
hepsini dinlemiş olmak gibidir. Hepsi bir ağızdan 
konuşuyor gibidir. Bunların adlarının sağcı veya 
başka bir şey olması hiçbir şeyi değiştirmez. Hepsi 
aynı eğitimden geçmiştir, hepsi bilimsel oldukla-
rı iddiasındadırlar. Hepsi objektif doğruları temsil 
ederler, dolayısıyla kendi konumlarından geçmiş-
te ve  tarihte ne varsa hepsine küfrederler. Rakip 
eleştirel geleneklerin olmadığı bir toplumda, eleş-
tiri kurumlaşamaz.

Akşam yemeğinde Sayın Eagleton’la konuşur-
ken ona muhafazakâr bir Marksist olup olmadığı-
nı sordum. “Hayır” dedi, “Ben muhafazakâr deği-
lim, ben gelenekçi bir Marksist’im.” inanıyorum 
ki Türkiye’de gelenekçi olduğunu söyleyebilecek 
değil Marksist, liberal birini bile bulmak zordur. 

Entelektüeller arasında zordur. Burada geleneğe 
yaptığı vurgu, bana göre yerinde bir vurgudur ve 
bu tavrı karşısında saygıyla eğiliyorum. Burada 
kastettiği gelenek Marksist gelenektir ama yine 
de eninde sonunda gelenektir. Türkiye’de sınıflar 
olmadığı için, eleştiri gelişebilmişse eğer bu eleş-
tiri modern entelektüellerle kendi toplumları ara-
sında bir eleştiridir ve bu eleştirinin tarihini Reşat 
Nuri’nin Çalıkuşu romanından beri hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Reşat Nuri’nin Çalıkuşu romanından 
beri Türkiye’de entelektüelin eleştirisini nereye 
yönelttiği bellidir. Bu konuda Türk solunun du-
rumu, eleştiri yapmam gerekirse, daha trajiktir. 
Türk solu egemen biçimiyle resmi soldur. Terry 
Eagleton kendisini heterodoks Marksist olarak ta-
nımlıyor. Bunun heterodoks Marksizm’le uyuşur 
bir tarafı olduğunu düşünmüyorum.

Türk solu tarihsel olarak ve büyük ölçüde 
“resmi” soldur. Başka bir şekilde dile getirmek 
gerekirse, “devlet soludur” ve devlet kendi halkı-
na nasıl bakıyorsa “devlet solu” da “bütün Türk 
solcularının aynı şekilde düşündüğünü söylemek 
istemiyorum” aynı şekilde bakar. Eleştirmek küf-
retmek değildir.

Bunun Türk sağının solu eleştirirken sergiledi-
ği “küfür olarak eleştiri” için de geçerli olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’de entelektüel (“aydın” te-
rimi söylemek istediğim şeye çok daha uygundur; 
çünkü aydın aydınlıkta, halk da otomatikman ka-
ranlıktadır ve aydının misyonu aydınlatmaktır), 
solcu olduğu zaman da sağcı olduğu zaman da 
küfreder, eleştirmez. Çünkü eleştirinin kurum-
laştığı, eleştiri geleneği olan bir toplumun ürünü 
değildir. Çok üzücü, ama bir realite…

Yine burada Eagleton’ın konuşmasına dönmek 
gerekirse postmodernlerin var olduğu bir dünyada 
Derrida onca kitap yazmış ve onca görüş sergile-
mişken, mesela Lyotard’ın kitapları apaçık ortada 
okunuyorken, nasıl hâlâ eskiden olduğu gibi “sos-
yalistler,” “demokratlar,” “muhafazakârlar” ya da 
“sağcılar” olmaya devam edebiliriz. Foucault’nun 
metinleri ortada iken, nasıl hâlâ eskisi gibi solcu-
lar olmayı sürdürebiliriz? Sürdüremeyiz, “post-
modern” diye adlandırılan düşünürlere rağmen 
yaşayamayız. Eagleton, Derrida’ya ve Foucault’ya 
rağmen, hatta daha ileri giderek dile getirmek ge-
rekirse, “postmodern Marksizm’e” rağmen eskisi 
gibi bir Marksist olarak kalmayı nasıl sürdürebilir, 
merak ediyorum. Burada noktalamak istiyorum. 
Teşekkürler.
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metli Ercümend Özkan’ın 1991 
yılında kurduğu İslâm Partisini 
akla getiriyor. Birisi tasarı aşama-
sında kalan diğeri ise kurulsa da 
siyasal anlamda başarı göstere-
memiş mecliste temsil imkânına 
erişememiştir. Aslında bu bize 
Türk siyasal hayatında ideolo-
jik partilerin kitleyle münase-
betlerinin mahiyetini de anlatır. 
Belki bu çerçevede Karakoç’un 
1990’lardaki siyasi konuşmaları-
nın ve bilhassa iki binlerde oku-
yucularla buluşan on metinden 
müteşekkil Çıkış Yolu başlıklı ki-
taplarının da ayrı bir şekilde ele 
alınmasının lüzumunu hissetti-
rir. 

Dönemlerin Ruhu

Kitabın ana bölümlerini geç-
meden önce “Sezai Ağabey” baş-
lığıyla anlatılan bölümde Metin 
Önal Mengüşoğlu’nun, Sezai 
Karakoç’la yakın temasının na-
sıl gerçekleştiğini ve ilişkilerini 
hatırlattığı bölüme değinmek 
gerekiyor. Mengüşoğlu, bunu 
bölümde hem dönemin gençle-
rinin ustalar karşısındaki saygısı-
nı hem de daha sonraki yıllarda 
Karakoç’la ilgili yaygınlaşan sert, 
asabi ve muhataplarını terslediği 
yönündeki söylentilerin farklı 
olduğunu gösteriyor. Kendisine 

H ayatta olan bir yazarı konu 
edinmek bir açıdan zor olsa 

da faydalı bir çalışmadır. Zordur 
zira yazanın penceresinden gör-
düğü ile konu edinilen şahsiye-
tin kendini tanımlama biçimi ör-
tüşmeyebilir. İşte bu problem 
alanı da bir faydayı, açılacak bir 
tartışma hattıyla hakikatin orta-
ya çıkmasını sağlayacaktır. Metin 
Önal Mengüşoğlu böylesi riskli 
fakat faydalı bir çalışma yaparak 
Sezai Karakoç’u hem ürünlerini 
verdiği dönemleri anlatmış hem 
de kendi penceresinden gördü-
ğü resmi başarılı bir şekilde ke-
limelerle çizmeyi başarmış. Bir 
kısmı daha önce Umran’da ya-
yımlanan Karakoç odaklı yazılar, 
şairin eserlerini/çabasını hayatını 
da dikkate alarak kronolojik bir 
sırayla ele alıyor. Aslında kitap, 
Karakoç’u anlamanın yanında 
bilhassa Türkiye’de olup bitenle-
ri kavrama çabası olarak da oku-
nabilir. 1950’li ve 60’lı yıllarda 
Müslümanların öncelikleri, kül-
tür ve din algısı ile yaşam tarz-
ları dünden bugüne yapılan de-
ğerlendirmelerle bir bütün oluş-
turuyor. Haddizatında “Felsefe 
Sıfır, Din Bir’di” Sezai Karakoç 
kitabı bahsettiğimiz dönemlerin 
detaylarını da dikkatlere sunan 
ciddi bir çalışma. Karakoç’un 

düzyazılarıyla şiirlerini bir ara-
da yorumlayan eserde zaman za-
man kesişen, tekrar yorumlara 
da rastlanabiliyor. Esasında bu 
durum ele alınan kişinin tekrar 
eden söylemiyle de bir arada dü-
şünülebilir.

Metin Önal Mengüşoğlu, “İlk 
Sözler” olarak adlandırdığı giriş 
bölümünde Sezai Karakoç’la ta-
nışma sürecine değiniyor ve şa-
irle özdeşim kurarak taşralı ha-
yatının izlerini onun şiirinde 
bulduğunu ifade ediyor. “Fo-
toğrafsız Kimlik” adlı bölüm-
de ana hatlarıyla 1933’te Diyar-
bakır Ergani’de dünyaya gelen 
Karakoç’un hayatı genel hatla-
rıyla sunuluyor ve burada özel-
likle taşradan gelişi, parasız yatılı 
oluşu, yaşadığı zorluklar, okuma 
serüveni ve Necip Fazıl’la müna-
sebetine değiniliyor. Ayrıca Men-
güşoğlu, Sezai Karakoç’un kur-
duğu parti kapsamında Bursa’da 
yaptığı ilk mitingde bulunduğu-
nu ve konuşmasına şahitlik etti-
ğini anlatıyor. Kitabını ilerleyen 
sayfalarında Bursa’nın isabet-
li bir seçim olduğunu ifade edi-
yor ama parti tecrübesinin bütü-
nünü düşündüğümüzde bu de-
ğerlendirmeye biraz şüpheli kar-
şılamak durumunda kalıyoruz. 
Karakoç’un bu teşebbüsü rah-

Hatıralarla Örülü
Bir Monografi

Gülşen ÖZER

Yazar sık sık ilişkilere, dostluk ve kavgalara yer veriyor; bu yönüyle 
kitap dönemi yaşamayanların bilemeyeceği birçok ayrıntıyı paylaşması 
nedeniyle kıymetli bilgiler ihtiva ediyor. Mengüşoğlu oturdukları 
mekânlara, yürüdükleri caddelere, okudukları mecmualara kadar 
anlattıklarıyla adeta dönemin kültür havasını solumamızı sağlıyor.
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“ağabey” diye hitap eden ilk ve 
son nesilden olduğunu belirtiyor. 
Öte yandan bu bölümden ha-
reketle bugün İslâmî camia açı-
sından gelinen noktayı anlamak 
mümkün. Mesela namaz kılmak 
için buldukları merdiven altı bir 
bölüm ve okuldaki hâkim at-
mosferi anlattığı kısım bu çerçe-
vede anılabilir.

Günümüzde hemen hemen 
her dindar çevrenin okuma 
gruplarında ama aynı zamanda 
çağdaş bir düşünür ve şair ola-
rak eserleri okullarda okutu-
lan Sezai Karakoç’un o yıllarda 
nasıl görmezden gelindiğini 
ve fikirleri kullanılsa da adının 
anılmadığını anlatıyor. Mil-
li Görüş hareketinin başlangıç 
aşamasında onlarla arasındaki 
mesafenin temellerini bu yok 
sayma süreciyle birlikte anla-
mamızı sağlıyor. Necmettin 
Erbakan’ın Karakoç’un tezlerini 
hitaplarında kullanırken hatı-
rını gözetmediğini Karakoç’un 
kanaatlerini partinin temel tez-
leri gibi sunduğunu ifade edi-
yor. Mesela gazete yazılarında 
“İslam Ortak Pazarı” ifadesini 
ilk kez kullanan kişinin Karakoç 
olduğunu ama daha sonradan 
Erbakan’ın 1969 yılında Milli 
Nizam Partisini kurmasıyla bu 
söylemi gündeme taşıdığını ve 
partiye mal ettiğini hatırlatıyor. 
Aslında onun bu tavrı Karakoç’a 
hürmetsizliktir kaldı ki ikilinin 
arası çok kısa bir zaman dışında 
pek hoş olmamıştır. Öte yandan 
sonraki yıllarda bu hareketten 
kopanların Karakoç’a yakın dur-
maları, ödülle taltif etmeleri hat-
ta şiirlerini bizzat Cumhurbaşka-
nının okuyor olması başta olmak 
üzere bir dizi itibar siyaseti belki 
bu hatırın geç de olsa gözetil-
mesi şeklinde yorumlanabilir. 
Bu bölümün kendisi de kitabın 
tümünün yazar tarafından bir 
vefa ve hatır gözetme niyetiyle 

kaleme alındığını tartışmasız bir 
biçimde gözler önüne serer. 

Metin Önal Mengüşoğlu kita-
bının birinci bölümünde 1960’lı 
yılların ortalarından başlayarak 
Türkiye’deki kamplaşma orta-
mının yazma sürecine doğrudan 
ve dolaylı etkilerine değiniyor. 
Adeta bir var olma mücadele-
sinin aktarıldığı bu bölümü ya-
kın tarih anlatısı olarak dikkatli 
bir şekilde okumakta fayda var. 
Sezai Karakoç’un o yıllarda bası-
lan İslam’ın Dirilişi adlı eseriy-

le birlikte üç eserinin toplatılıp 
yazarının mahkemeye verilmesi 
de Müslümanlar üzerindeki bas-
kının derecesini bir miktar da 
olsa anlamamızı sağlıyor. Diğer 
taraftan yazar, Karakoç’un ya-
yımlanan ilk kitaplarının klasik 
formun dışında küçük cep boy 
boyutunda oluşuna da değini-
yor. Esasen bu tarzın dönemin 
sol ideoloji mensuplarının kul-
landığını dikkat çekici bir de-
tay olarak anlatıyor. Bu biçimsel 

tercihi, sistemin baskıları karşı-
sında kitapların kolay saklanıp 
okunabilir olması ile alakalan-
dırıyor. 1960’lar Türkiye’sinde 
İslam’ın bir ekonomik ya da si-
yasal-sosyal görüşünün, sosyal 
adalet anlayışının olmadığına 
dönük eleştirilere ya da sorula-
ra cevap verebilecek bir iki eser 
dışında herhangi bir metnin bu-
lunmadığını tespit ediyor. Haki-
katen o yıllarda Seyyid Kutub’un 
İslâm’da Sosyal Adalet kitabıyla 
M. Sait Çekmegil’in İslâm’da 
İktisat Anlayışımız kitapları dı-
şında kayda bir değer bir kitap 
yoktur. Sezai Karakoç’un İslam 
Toplumunun Ekonomik Strük-
türü adlı eserinin de dönemin 
tartışmalarına müdahil olmak 
ve sorulara cevap olarak kaleme 
alındığının altını çiziyor. 

Metin Önal Mengüşoğlu bu-
gün hâlâ tartışılan Ayasofya’nın 
müze olmaktan çıkartılıp tek-
rar cami olarak ibadete açılması 
mevzusu üzerinde Karakoç’un 
da 1960’lardan itibaren uzun 
boylu durduğunu söylüyor. Ay-
rıca hatıralarında anlattığına 
göre Karakoç, o dönemde Aya-
sofya adında bir dergide çıkar-
mayı düşünüyor. Bu anlamıyla 
devam eden güncel bir tartışma-
nın o dönemde de olduğunu ya 
da üzerine çok fazla mesafe kat 
edilemediğini görürüz. Yazar, 
Sezai Karakoç’un konu edindiği 
pek çok hususun ana hatlarıyla 
temel meseleler olması ve yo-
rumlarındaki geçerliliğin devam 
edişini şairin öngörülü olması, 
meseleleri vaktinden önce doğru 
okumasıyla birlikte değerlendi-
riyor.

Hesaplaşmalar ve Yeni Yorumlar

Sezai Karakoç’un 1969 yılın-
da Diriliş Yayınlarından çıkan 
Mağara ve Işık adlı eserde mağa-
ra kavramı ile metaforik bir anla-
tımla Müslümanların kendi içine 

Kitabın dip akıntısı 
olarak değerlendire-
bileceğimiz bir husus 
Karakoç’un, Akif ve Necip 
Fazıl arasında hangisi-
ne yakın olduğuna dair 
yapılan yorumlardır. 
Çalışmanın tümünde 
alttan alta devam eden 
kıyaslamalar, benzer-
likler ve farklılıklarla 
adeta Karakoç, karak-
ter ve dini anlayış itiba-
riyle daha ziyade Akif’e 
yakın, hürmetini daima 
muhafaza ettiği Necip 
Fazıl’a belli noktalarda 
mesafeli olarak konum-
landırılıyor.
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dönerek iç dinamizm kazanma-
larını ama sonra muhakkak ilahi 
çağrıyı dillendirmek için toplu-
ma dönmeleri gerektiğini salık 
verdiğini belirtiyor. Ayrıca bu-
rada Mengüşoğlu, Karakoç’un 
örneğinden yola çıkarak Müs-
lümanların yedi yüzyıldan bu 
yana mağaraya çekildiklerini ve 
burada uyuyakaldıkları tespiti-
ni ekliyor. Karakoç’un bu kav-
ramla kurduğu anlam örgüsü 
daha sonra hicret kavramı ile 
de karşımıza çıkacaktır. Özellik-
le hicretin toplumdan ve yanlış 
algılarından sıyrılarak kişinin iç 
dünyasına/özüne yönelimi bu 
metaforla benzerlik arz eder.

Benzer şekilde Allah’a İnan-
ma ve İnsanlık kitabı da 1970 
yılında dönemin ihtiyacına ce-
vap niteliğindedir. Yaygınlaşan 
ateizmin önünü keserek gençleri 
hakikati gösterme çabasıdır. Aynı 
yıl basılan Ölümden Sonra Kalkış 
eseri ile de egzistansiyalist felse-
fenin moda olduğu bir dönem-
de Müslüman zihinlere bir yol 
açtığını vurguluyor. Nietzsche 
ve Andre Malraux, Karl Marks 
terminolojisiyle de hesaplaşarak 
farklı bir ses oluşturmaya çalış-
tığını ifade ediyor. Görünen o ki 
Karakoç hem ülke içinde mevcut 
yozlaşmaya tehlikelere, kavga 
konularına cevap ve savunu ger-
çekleştirmiş hem de batı etkileri 
ile mücadele etmiştir. Mengü-
şoğlu zaman zaman günümüze 
vurgu yaparak “Eski mücahitler 
şimdi müteahhit oldu” şeklinde 
yaygınlık kazanan ifadeyle belli 
makamlara geldikten sonra ma-
kamın hakkını yerine getirse de 
ahiret endişesine unutanlara ya 
da buna mazeret üretenlere karşı 
temelden cevapların Karakoç’un 
eserlerinde verildiğine işaret edi-
yor. Karakoç’un döneminde yaz-
dığı her metnin gençlere bir ufuk 
gösterdiğini ve onlara rol model 

olduğunu vurguluyor. “Bir ırma-
ğın ortası yoksa seni mi hatırla-
yacağız” dizesi Mengüşoğlu’nun 
ciddi anlamda dikkatine takıl-
mış ve kitapta değişik vesileler-
le yorumladığı dizelerden biri 
olmasıyla önem arz ediyor. Bu 
mısraı sembolik okumaya da 
tabi tutarak olası anlam haritala-
rı kuruyor. Irmağın ortasındaki 
“m” harfinin düşürülmesi yoluy-
la “ırak” anlamına vurgu yapmış 
olabileceğini söylüyor. Elbette 
Karakoç’un niyeti gerçekten de 
bu olabilir ama bu tür mümkün 
okumalar bir kesinlikten öte 
metnin anlam zenginliği olarak 
kabul edilebilir. 

Yazar sık sık ilişkilere, dost-
luk ve kavgalara yer veriyor; bu 
yönüyle kitap dönemi yaşama-
yanların bilemeyeceği birçok 
ayrıntıyı paylaşması nedeniy-
le kıymetli bilgiler ihtiva edi-
yor. Mengüşoğlu oturdukları 
mekânlara, yürüdükleri cadde-
lere, okudukları mecmualara 
kadar anlattıklarıyla adeta döne-
min kültür havasını solumamızı 
sağlıyor. Şu anda başka amaçla 
kullanılan Beyaz Saray Kitapçılar 
Çarşısı bu detaylardan birisi ve 
eminim hatırlayanlar için de ha-
tıralarla yüklü. Bu nedenle belli 
bir yaş için kitabın önemli kısmı 
geçmişi canlı biçimde yâd ettir-
me özelliği yaşıyor. Fakat bazen 
de okuru merakta bırakıyor. Tıp-
kı Sezai Karakoç’un Rasim Öz-
denören ile yıllarca dargın kaldı-
ğını söyleyip bunun ne ile alakalı 
bir şey söylemiyor olması gibi. 
Aslında yakın tarihimizin önemli 
olaylarıyla yakından alakalı olan 
bu olayın sebebini Özdenören 
başka metinlerinde özellikle de 
konuşmalarında oldukça sarih 
bir biçimde ifade ediyor. Muh-
temelen Mengüşoğlu, ağabeylik 
müessesesinin itibarını muha-
faza etmek istediğinden bunları 
çok açık bir şekilde anlatmıyor.

Sezai Karakoç’un Monna 
Rosa şiiri hem dergilerde yayım-
lanışının ardından sıklıkla, kitap 
olarak yayımlandığı 1997’den 
sonra nadiren fakat 2000’lerin 
ortalarından itibaren daha çok 
konuşuldu. Mengüşoğlu’nun 
Karakoç’un bu kitabını önemli 
buluşu diğer yazarlardan hayli 
farklı. Ona göre şair Monna Rosa 
ile Müslüman gençlere mahrem 
duygularını mahremiyeti koru-
yarak anlatma imkânını yakala-
mış olması açısından örnek teş-
kil etmiştir. Ayrıca Hızırla Kırk 
Saat şerhinde bahsedilen “evlen-
meyecek olanın”, “Hızır”ın şairin 
bizzat kendisi olarak yorumla-
nıyor. Öte yandan bu bağlamda 
Mengüşoğlu’nun aşk yerine mu-
habbeti öne çıkaran tutumlarını 
hatırlandığında farklı kanaatler 
de ileri sürülebilir. 

Buna karşın 1970’li yıllarda 
Sezai Karakoç’un bazı gazete ha-
berlerinde genç şairimiz olarak 
nitelendirildiğini ve kendisinin 
de bundan pek hoşlanmadığı-
nı aktarıyor. Zira bu niteleme te-
melde hor görme, kıskançlık, ce-
halet ve kompleksle beslenmek-
tedir. Lakin o günlerden bugüne 
geldiğimizde Sezai Karakoç adı-
nın artık tartışmasız olarak otori-
te ifade etmekte “Göklerden ge-
len bir karar var” dizesi en üst 
makamdan okunup tüm ülkede 
bilinir durumdadır.

Yakınlıklar, Yatkınlıklar ve 
Tasavvuf

Kitabın bütününde Necip Fa-
zıl, sürekli karşılaştırma öznesi 
olarak yer alıyor. Yazar, kendisini 
kentsoylu yaşam kültürünü yan-
sıtan Üstad’tan ziyade Karakoç’a 
yakın hissettiğini ifade ediyor. 
O dönem Malatya’daki Mehmet 
Sait Çekmegil’in gençler üzerin-
deki etkisine de vurgu yaparak 
Karakoç’un kendilerine örnek 
olarak gösterdiğini ifade ediyor. 
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Eserin ilerleyen sayfalarında 
daha detaylı anlatılacak olan ve 
adeta kitabın dip akıntısı olarak 
değerlendirebileceğimiz bir hu-
sus Karakoç’un, Mehmet Akif 
ve Necip Fazıl arasında hangisi-
ne yakın olduğuna dair yapılan 
yorumlardır. Yazılar boyunca de-
vam edecek kıyaslamalar, ben-
zerlikler ve farklılıklarla adeta 
Karakoç, karakter ve dini anlayış 
itibariyle daha ziyade Akif’e ya-
kın, hürmetini daima muhafaza 
ettiği Necip Fazıl’a belli nokta-
larda mesafeli olarak konum-
landırılıyor. Bazı detaylar da göz 
ardı edilmiyor. Mesela Mehmet 
Akif, Mülkiye isterken veteriner-
lik, Sezai Karakoç felsefe isterken 
Mülkiye okumak durumunda 
kalmıştır. Bu da yaşam öyküle-
rinde kurulan benzerliklerinden 
biridir. Tabii Karakoç’un felsefe 
okuma isteğinin hatırlanması 
1960 sonrasında Diriliş dergi-
sindeki tercümelerle birlikte dü-
şünüldüğünde daha da önemli 
hale gelir. Yazar bir diğer ben-
zerlik olarak Karakoç’un da tıpkı 
Mehmet Akif gibi devletin verdi-
ği parasal ödülü almadığını ifade 
ediyor. Sezai Karakoç’un Kur’an’ı 
referans göstermesinin Necip 
Fazıl’la en temeldeki ayrışma 
olduğuna işaret ediyor. Bu du-
rum yazara göre Karakoç’u daha 
sahih bir söyleme ulaştırmakta-
dır. Ayrıca o dönem eleştirilen 
Seyit Kutub ve Mevdudi hak-
kında Fazıl’ın olumsuz görüşle-
re rağmen Karakoç’un onlardan 
övgüyle söz etmesi de bununla 
bağlantılıdır. “Diriliş Cephesin-
den Mehmet Akif” başlıklı bö-
lümde Karakoç’un Akif ile ilgili 
değerlendirmelerinin bugün bu 
konuda çalışanlar için önemli 
bir kaynak teşkil ettiğini ve daha 
önce yazılmamış sosyal bir içe-
riğe sahip olduğunu belirtiyor. 
“Sekizinci Oğul Ana Rahminde” 
kısmında da Karakoç Mehmet 

Akif’ten sonra İslamcı düşün-
ce çizgisinde ikinci isim olarak 
anılıyor. Bu bölümde daha mü-
şahhas bir biçimde yazar terci-
hinin Necip Fazıl değil Karakoç 
olduğunu açıkça ifade ediyor. 
Ona göre Karakoç edebiyatımı-
zı İslâm’la ilişkilendirmesi bakı-
mından önemli ve farklı bir isim-
dir. Ona göre Mehmet Akif’ten 
sonra en çok Kur’an diyen şair 
Karakoç’tur. Necip Fazıl’da ise 
siyasal vurgu ağırlıklıdır. Ayrıca 
onun Necip Fazıl’dan belirgin bir 
farkla yerli şiir yazdığını belirti-
yor. (Bu arada şunu da belirtme-
liyiz ki, bu kanaatini daha evvel 
Necip Fazıl ve Nâzım Hikmet’i 
ele alırken de ifade etmişti Men-
güşoğlu; Nazım Hikmet’in insan 
manzaralarının daha sahici dur-
duğunu belirtmişti.) Karakoç’un 
şiirlerini şerhlerle konu edinir-
ken yine konu Necip Fazıl’la 
karşılaştırıyor. Karakoç’un, Ne-
cip Fazıl’ın “ben” diyen söylemi-
ne prim vermeyip “biz” demeyi 
tercih edişini takdirle anıyor. 
Ona göre Karakoç’un “Masal” 
şiirinde altıncı oğul Necip Fazıl, 
yedinci bizzat şairinin kendisi-
dir. Mengüşoğlu’nun Karakoç 
ile Akif arasında kurduğu yo-
ğun benzerlik sadece bir konu-
da kesintiye uğramaktadır. Bu 
nokta da Karakoç’un mistisizmle 
kurduğu vazgeçilmez irtibattır. 
Mengüşoğlu’nun tasavvufla ve 
mistik unsurlarla arasındaki ka-
panmaz mesafe düşünüldüğün-
de Akif külliyatı sıkıntısız ve hat-
ta onu destekler mahiyettedir. Bu 
bakımdan, Mengüşoğlu’nun bu 
kitabının Mehmet Akif ve Necip 
Fazıl kitaplarıyla birlikte okun-
ması gayet yerinde olacaktır.

Metin Önal Mengüşoğlu 
Ölümden Sonra Kalkış adlı eser-
de Karakoç’un “Tasavvuf, hayat 
ve ölümün bu sırrını aralayarak, 
ölmeden önce ölmenin imkânını 
kurcalayarak, insana bu fizik 
dünyada iken öbür dünyanın, 
ahiret dünyasının kapılarını 

daha fazla aralamak istemesidir” 
şeklindeki yorumunda karşımıza 
çıkan tasavvuf kavramının gele-
neğin gönlünü almak veya ze-
vahiri kurtarmak olarak yorum-
luyor. Karakoç’un bütünüyle 
tasavvufi anlayışı benimsediğini 
söylemenin mümkün olmadığını 
ifade ediyor. Hızırla Kırk Saat 
de esasen Mengüşoğlu’nun ka-
bulleri ve terminolojisi dışında 
yoğun bir anlatım vardır. Bu-
rada bir eleştirmen olarak so-
ğukkanlılığını korumaya çalışsa 
da Karakoç’u konumlandırdığı 
noktaya halel getirmeyecek bir 
yaklaşım geliştirerek, Şems Mev-
lana buluşmasını İbn Arabi, Hal-
lac değinilerine folklorik yahut 
kültürel bir gösterge konumuna 
yerleştirir. Fakat konuya hassa-
siyeti bazı kavramları açıklama 
getirme ihtiyacı hâsıl ediyor Gül 
Muştusu açıklamalarında “aşk” 
kavramına değiniyor. Esasen bu 
kavramın Türkçe de tutku anla-
mına geldiğini ve buradan ilahi 
aşka ulaşamayacağını söylüyor. 
Ayrıca tasavvuf literatürünün en 
çok kullandığı gül-peygamber 
ilişkisine de getirdiği izahla ade-
ta gülle alakalı gizemli kutsal 
bağa keskin bir balta çalıp üze-
rine gül-bülbül anlatısını bülbü-
lün beslenme serüveni olarak 
izah ederek sahadaki romantiz-
mi yerle bir ediyor. Hâsılı kitap, 
Karakoç’un hayatını anlatmak da 
beraber adeta şiirlerini şerh edi-
yor metinlerinin yazılma zemini-
ni arka planını okura başarılı bir 
şekilde veriyor.

Son yıllarda Sezai Karakoç 
hakkında şüphesiz ciddi bir 
anlama ameliyesi gerçekleşti, 
gerçekleşmeye devam ediyor. 
Mengüşoğlu’nun çalışmasının 
hem samimi aktarımları hem de 
yalın dili ile bu konudaki çalış-
maların ilk sırasına konulacak ve 
yol haritası olacak bir kitap olarak 
değerlendirilip tartışılmasının 
faydalı olacağı kanaatindeyim.
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Dile Kolay
Cemal Şakar

Söyleşiler, bilhassa da 
edebiyatçılarla yapılan-
lar, okur için, eserleri 
vasıtasıyla kısmen ta-
nıştığı yazarın düşünce 
koridorlarında gezinme-
sinin eşsiz fırsatlarıdır. 
Bu kitap, Cemal Şakar’ın 
35 yılı aşan edebiyat 
yolculuğunda -ilki 1996 
yılında Kervan dergisi 
tarafından yapılan ol-
mak üzere kendisi ile 
gerçekleştirilmiş çok 
sayıda söyleşi ve soruş-
turmadan derlenmiş-
tir. Kitapta 38 söyleşi 
ve 21 soruşturma yer 
almaktadır. Edebiyat 
okuyucusunun öykü ve 
denemeleriyle yakından 
tanıdığı Cemal Şakar’ın, 
gerek öykü gerekse 
genel edebiyat kuramı 
ve düşünce merkezli 
burada yer alan söyle-
diklerinin, onun dünyayı 
yorumlayışını ve mese-
leleri ele alışını anlamak 
bakımından, okura farklı 
kapılar açıyor.

Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak
İsmail Kara

Müslüman kalarak, hatta daha da İslâmlaşarak Avrupalı veya Batılı olmak… Bu fikir çağdaş Türk 
düşüncesinin ve çağdaş İslâm düşüncesinin en üst başlığı, en kalın damarı gibi gözüküyor. Belki 
en büyük iddiası ve davası aynı zamanda… O şairâne deyişle “şarkın akl-ı pîrânesiyle garbın bikr-i 
fikrini izdivaç ettirmek”. Hem bir müdafaa ve korunma hem de bir hamle ve açılma bu… Hâlâ 
ciddi bir karşılığı olan kültür-medeniyet ayırımı da gücünü ve meşruiyetini bir ölçüde bu anlayış-
tan ve iddiadan alıyor. (Avrupa Birliği’ne katılma fikirleri ve medeniyetler çatışması-uzlaşması 
söylemlerinde bile bunun tezahürleri var). Peki, bu cazip fikir mümkün mü? İki unsur arasındaki 
ilişki farklılık mı benzerlik mi? Bu asırlık sorular hâlâ felsefî ve fiilî bir problem olarak önümüzde 
duruyor. Fakat bunun imkânı yahut ciddi problemleri üzerinde modernleşme tarihimiz boyunca 
yeterince durulmadığını söyleyebiliriz. Bu kitap, bu soruların ve muhtemel cevaplarının peşindeki 
araştırmalardan oluşuyor.

Kanaatkâr Bolluk Toplumuna Doğru
Serge Latouche

Serge Latouche, bu kitapta ekonomik büyüme toplumundan çık-
ma projesiyle ilgili gerçek kaygıların ve yanlış bilgi ve kanaatlerin 
dökümünü yaptıktan sonra, bu konuda ortalıkta dolaşan hayal 
mahsulü endişelere son verecek, belgelere dayanan güçlü yanıt-
lar getiriyor. Hayır, “küçülme” sıfır büyüme demek değildir? Ne taş 
devrine dönüşü hedefler ne de bizi cemaatçi ve ataerkil bir düzene 
götürür. Hayır, “küçülme” ne teknoloji düşmanıdır ne de herkesi iş-
sizler ordusuna katmanın aracıdır. Latouche “küçülme stratejisi”ni 
kanaatkâr bolluk toplumu olarak tanımlıyor. Önümüzde bir gereklilik 
olarak duran iktisadi ve siyasal dönüşümü, enerji kullanımıyla ilgili değişimi gerçekleştire-
cek bir toplum projesi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Zaman Üzerine Milay Köktürk

Zaman denince evrenin tamamını kuşatan bir güç, sonra insan ya-
şamı, ardından geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları, günler, aylar 
ve yıllar akla gelir. Zamanın gerçekten mevcut bir şey olduğu var 
sayılır ama ne olduğu açıkça söylenemez. Burada hep bir bilinmez-
lik hali hüküm sürer. Diğer yandan, hakikat her ne ise, hükmünü icra 
etmektedir. Sonuçta zaman diye bir gerçekliğin mevcut olduğuna 
inanmakta, ama onu tanıyamamakta ve tanımlayamamaktadır. 
Zaman hep bir “meçhul” olarak varlığını sürdürmektedir. Bundan 
dolayı zaman büyük kuşkunun konusu olmakta, hatta kuşku git-
tikçe daha da büyümektedir. İşte bu eser zamana ilişkin kuşkuyu 
giderme amacı taşımaktadır. Zamanı merak edenler zamana zaman 
ayırmalıdır; tabii şayet varsa!

Beylerbeyi Günlükleri
Nurettin Durman

Nurettin Durman’ın 1960’ların sonundan itibaren tuttuğu günlük-
lerden oluşan kitap oldukça önemli. Gerek dili gerekse anlattıkları 
açısından son dönem günlük yayıncılığında bir kilometre taşı bu ki-
tap: “Ben de yazdım da ne oldu sanki? Dünya rengini mi değiştirdi. 
Hayır, hiç de öyle olmadı. Yoksa güzelliklere güzellikler katıldı da 
dünyanın bütün varlıkları rahat bir nefes mi aldı? Hayır, hayır hiçbiri 
olmadı. Zaten yazmakla dünyayı kurtaracağımı da iddia etmedim 
hiç. Yalnızca yakama yapışan bu yazma huyumu üzerimden atama-
dığım için yazmaya devam ettim. Niye böyle yaptım diye de dert et-
medim kendime. Yazmak, bir tutku olarak geldi buldu beni. Doğrusu da budur işin. Yoksa 
ben mi aradım durdum yıllarca demem mi gerekiyordu. Hayır, bir imkân olarak bu yazı de-
nen şey, bu kelimeler dünyasının sırlı tarafı gelip önümde duruverdi birden. Bir kapıyı açtı.”

Dergâh Yayınları

Ötüken Neşriyat

Beyan Yayınları

İz Yayıncılık

İletişim Yayınları


