
KAPİTALİZM VE GELECEĞİ ÜZERİNE
-Gösterişçi Tüketim, Parasal Güçler, Hegemonik Finansal Kriz-  

U zun zamandan beri en ciddi sorunumuz kapitalist ilişki biçimleri İslâmî olanı, iktisadımızı, siyasal hayatımızı 
yönlendiriyor. Kapitalist dünya sisteminin Türkiye’yi, İslâm ülkelerini yönlendirmesine, yönetmesine ses çıkar-

sak bile ciddi bir alternatif üretemiyoruz. Kendi değerlerinizden neşet etmiş bir modeliniz olmadığı sürece yapı-
lacak çalışmalar, küresel finans sisteminin değirmenine su taşımaktan öteye geçmeyecektir. Geldiğimiz noktada, 
artık ciddi bedeller ödeyerek değerlerimiz üzerine inşa edilmiş bir yapıyla bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün 
olacaktır.

Türkiye’nin ekonomik olarak karşı karşıya kaldığı durumu, salt Türkiye’nin ekonomik yapısı ile ilgili görerek bir 
değerlendirme yapılması yanlıştır. Şüphesiz  bunun da altında iktisada, modern rasyonaliteye ve teknik dünyaya 
duyulan sonsuz güven var aslında. İktisat disiplininin yaşadığımız dünyayı köklü bir sorgulamaya tabi tutacak 
düşünsel bir olanak sunduğunu söylemek güçtür. İktisat, felsefeden dolayısıyla düşünceden uzaklaştığı müddet-
çe bilimselleşeceğini kabullenen bir sosyal bilimdir. Bu nedenle doğa bilimlerini taklit ederek bilimsellik iddialarını 
sürdürmüştür. Doğa bilimlerine benzer bir kesinlik idealine ulaşmaya çabalayarak bilimsel rüştünü ispat etmeye 
çalışmıştır.

Kapitalizmin karakteri söz konusu olduğunda ister iktisat isterse de genel sosyal teori bağlamında algılanışı-
na ilişkin birbirini büyük ölçüde tamamlayan ama hayli çeşitlenmiş tasvirleri görülür. Bu bağlamda geçmişte gerek 
ABD’de gerekse Avrupa’da kapitalizmin aşırılıklarını törpüleyen düşünceler ve politikalar ileri sürülmüştü. Mesela 
ana akım iktisat ders kitabı anlatısında Keynes, 1929’da büyük bir bunalıma girmiş ekonominin bu bunalıma ne-
den girdiğini ve kendi kendine bu bundan neden çıkamayacağını, bu çıkışın yollarının neler olduğunu göstermiş 
isimdir. Ekonomi politiğin Keynes’i ise piyasa sisteminin süreklilik arz eden zaaflarına karşı, mantıksal zeminde 
devletin müdahale alanına cevaz vermiş, bu sayede refah devletin uygulamalarının teorik meşruiyetini sağlamış 
olan isimdir. Hatta bu yönüyle, kapitalizmin yeniden bölüşümcü bir müdahaleye konu edilip daha yaşanabilir bir 
düzene dönüşmesini sağlamıştır. Marksist ekonomi politik için Keynes, 1929 kriziyle en derin bunalımını yaşayan 
kapitalizmin, tutarlı bir devlet teorisiyle yeniden inşasını en rafine ve zekice bir şekilde sağlayan isimdir. 

Bir başka düşünür Veblen ise, aylaklığı, miskinlik ve uyuşukluk olarak değil de zamanın üretken olmayan 
tüketimi anlamında kullanır. O, bireysel mülkiyetin zuhuruyla birlikte ortaya çıkan aylak sınıfın tarihsel seyrini 
izleyip, kapitalizmin aylak sınıfının eleştirisini oldukça keskin bir üslupla yapar. Gösterişçi tüketimin modern dün-
yadaki tezahürlerini ortaya koyar.  Ayrıca kapitalizmi parasal güçler olarak tasvir ettiği işletme ile üretici güçler 
olarak tanımladığı endüstri arasındaki dinamik bir zıtlaşma üzerinden ele alır. Parasal güçler yalnızca paradan 
para kazanma peşinde olan ve faaliyetleri özünde spekülatif olan güçlerdir. Bunlar kârlarını artırmak için gerek-
tiğinde üretimi dahi sabote ederler. Kapitalizme yönelik entelektüel hücumunu en sert şekilde üretkenlikten 
kopan bir finansallaşmanın belirleyici olduğu boyutuna yöneltmek gerektiği gün geçtikçe daha da önemli hale 
geliyor. İktisatçılığı modern dönemde gelişmiş disiplinlerden bir disiplin, insanın iktisadi dünya hakkında bilgilen-
mesini sağlayan bir bilim dalı olarak görmek yerine, iktisatçılığın ontolojik imasına vurgu yapmak gerektiği gün 
gibi ortada artık. Bu yüzden iktisatçılar kapitalden bahsederken, bir uzmanlık bilgisi aktarımında bulunuyormuş 
gibi davransalar da, aslında son derece ontolojik bir talebi dillendirmektedirler. 

Kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan bir yenilenme havasında tutmakta olan faktörler, eski faktörle-
ri yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Teknolojiyle kapitalizm arasındaki ilişki Schumpeter ve Galbraith gibi 
önemli sosyal bilimcilerin de ortak ilgi odağıdır. Bu “yaratıcı yıkım gelişimi” kapitalizmin esas temelidir. İster iste-
mez her kapitalist girişimci er geç bu gelişime uymak zorundadır. Bugün, Batılı dünyanın içerisini ve/veya dışarı-
sını hem netleştirmenin hem de onu aşacak düşüncenin yurtlandığı yerin neresi olacağının da belirsiz olduğunu 
söylemek gerekir. Bu belirsizlik içinde endüstriyel düzeni aşmak isteyenlerin ise bu düzenin neresinde olduklarını 
veya düzenle dertlerinin nedenli olduğunu maalesef bilemiyoruz.

Şurası son derece açık; kendini tehdit eden, eleştiriyi de teşvik eden “yenilikçi kapitalizm” dışında, ne içinde 
yaşadığımız teknik dünyayı ne de onun ekonomik yansımalarını felsefi düzeyde sorgulayacak köklü düşünceler 
geliştirilmiyor. Türkiye’nin yaşadığı ekonomik açmaz bir zihniyet değişimiyle ortadan kalkacak cinsten. 

Yeni sayımızda buluşmak ümidiyle…

Umran 
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Burhanettin CAN

Türkiye’nin ekonomik olarak karşı karşıya kaldığı durumu, salt Türkiye’nin 
ekonomik yapısı ile ilgili görerek bir değerlendirme yapılması yanlıştır. Yanlış 
bir teşhis konursa, yanlış tedavi yapılır. Bu durumda hastalık tedavi edilemez, 
hastalığın yayılmasına ve kangrenleşmesine imkân sağlanır. Bununla beraber 
Türkiye’nin bugün karşı karşıya kaldığı ekonomik bunalımda, Türkiye’nin tercih 
edip uyguladığı ekonomik modelin ciddi payı olduğu göz ardı edilmemelidir! 

Şer İttifakı (ABD-İsrail-Siyonizm-İngiltere) 
İçin Sonun Başlangıcı

“Zulmetmedenler, nasıl 
bir inkılab ile devrilecekleri-
ni pek yakında bileceklerdir.”   

             (26/Şuara, 227)

C umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, 

AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomik görün-
tüsünü vermesi, siyasi amaçlı küresel bir saldırı 
ile karşı karşıya kalındığını ifade etmesi son dere-
ce önemlidir:

“Temmuz ayı boyunca da aynı seviyelerde sey-
reden dövizin Ağustos’ta bir anda 7 lira seviyesine 
kadar yükselmesi, başlı başına bir ekonomik sui-
kast girişiminin delilidir. Ağustos ayında bu ülke-
de ne siyasi istikrarsızlık yaşandı, ne harp oldu, 
ne afete maruz kalındı ve ne de başka herhangi 
bir fevkaladelik görüldü. Amerikan yönetiminin, 
ülkemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık 
olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir so-
nucun ortaya çıkması, meselenin tamamen siya-
si olduğuna işaret ediyor. Türkiye’nin yaşadığı bu 
hadise, dünyada artık hiçbir ülkenin siyasi ve eko-
nomik güvenliğinin kalmadığının ifadesidir. Nite-
kim bu konuda, Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Hin-
distan başta olmak üzere, dünyanın pek çok ye-
rinden ciddi rahatsızlık işaretleri gelmeye başladı. 
Tabii ülkemize yönelik saldırı, diğerlerinden çok 

daha sinsi, çok daha can 
yakıcı, çok daha kasıtlı 
bir şekilde gerçekleşti. İş 
ekonomi sınırlarını aştı 
ve Türkiye’nin topyekûn 
cezalandırılması boyutu-
na ulaştı.”1 

Tam bir yıl önce 
Umran’da 1- “İslâm Coğrafyası ve Küresel Sa-
vaş-1: “Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve “Küre-
sel Savaş” (Eylül 2017) ve 2- “İslâm Coğrafya-
sı ve Küresel Savaş-2: Küresel Savaş Türkiye Üze-
rinden mi(!) Çıkarılmak İsteniyor? (Ekim 2017) 
adlı iki makale yazarak, ABD’nin ve Siyonizm’in 
Ortadoğu’da Türkiye üzerinden bir “Küresel sa-
vaş” çıkarmak istediklerini, bunun için de ciddi 
hazırlık yaptıklarını, 34 belge/ doküman/kaynağa 
dayanarak ifade etmiş ve Türkiye’nin bu gerçeği 
göz önüne alarak yeni strateji ve politikalar belir-
lemesi gerektiğine dikkat çekmiştik. 

Bu yazıda, Cumhurbaşkanının yaptığı açık-
lamaları, Türkiye’de ve bölgede meydana ge-
len gelişmeleri göz önüne alarak söz konusu iki 
makalede ele alınan Şer İttifakının (ABD-İsrail-
Siyonizm-İngiltere) öngördüğü küresel savaş ko-
nusunu, küresel ekonomik savaşı merkeze alarak 
-özet olarak- yeniden tartışmaya açmak istiyoruz.

1 https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/96576/-turkiye-nin-
yasadigi-hadise-dunyada-artik-hicbir-ulkenin-siyasi-ve-
ekonomik-guvenliginin-kalmadiginin-ifadesidir-; 14.9.2018.

Trump Erdoğan
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ABD ve Siyonizm Küresel Bir Savaş Çıkarmak İstiyor

Konuya ilişkin incelenen 34 belge/doküman/
kaynak, okuyucunun yararlanabilmesi için aşağı-
da verilmiştir: 

Eski ABD Başkan Clinton’ın Çalışma Baka-
nı Robert Reich’in açıklaması, Richard Haass’in 
Karışıklık kitabı, 2003 yılında RAND Corpo-
ration tarafından hazırlanan ‘Sivil Demokratik 
İslâm: Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler’ adlı ra-
por, Büyük Ortadoğu Projesi ile ilgili yapılan ya-
yınlar ve açıklamalar, “2015 Yılına Doğru Küre-
sel Trendler” adlı ABD Raporu (2000), Ekonomik 
analist Jim Griffin’in; George Soros’un, Alman 
Dresdner Investmen Trust genel müdürü Wolf-
ram Gerdes’in açıklamaları, ABD başkanlarından 
Woodrow Wilson, Roosevelt, 
Kennedy, oğul Bush, Oba-
ma ve Trump’ın açıklamala-
rı, Bush, Cheney ve enerji lo-
bisinin (2001) ABD’nin enerji 
politikalarını belirleyen rapo-
ru, “baba Bush”un zamanın-
da (1992) Paul Wolfowitz’in 
başkanlığında savunma bölü-
mü tarafından hazırlanan bel-
ge, “ABD’nin Ulusal Güvenlik 
Stratejisi (2002) (Bush Dokt-
rini)”, “ABD Ulusal Güvenlik 
Strateji Belgesi 2015”, ABD 
Genelkurmay Başkanı Mar-
tin Dempsey, “ABD’nin Ulu-
sal Askeri Stratejisi 2015” ra-
porunu açıklarken yaptığı değerlendirme, Dün-
ya Siyonist Örgütü tarafından Kudüs’te yayınla-
nan Kivunim (Yönelişler) dergisinde “80’li Yıllar 
İçin İsrail’in Stratejik Planları” adlı makale, Emek-
li amiral ve İsrail gizli servisi MOSSAD eski baş-
kanı Ami Ayalon’un, 2012 yılında Carlie Rose’a 
verdiği röportaj, Katar krizi dolayısıyla Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Stratfor Düşün-
ce Kuruluşu’nun Başkanı, George Friedman ile 
2011’de “Amerika’nın Sesi” radyosunda yapılan 
röportaj, Siyon Önderlerinin Protokolleri, Henry 
Kissenger ile 2011 yılında yapılmış röportaj, 2009 
yılında Youtube’da yayınlanan “Yüksek Konseyin 
Kararlarını” açıklayan üç video, 25 Eylül 2017’de 
Kuzey Irak’ta “Bağımsız Kürdistan devletinin” ku-
rulması için yapılacak referandumla ilgili yapılan 
özel açıklamalar, Neocon-Evangeliklerle ilgili ya-

pılan yayınlar Stern, J., “Washington Avrupa’da 
Nükleer Savaşa Hazırlanıyor”, Süddeutsche 
Zeitung’taki makalesi, Texe Mars, İllüminatı, Ent-
rika Çemberi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2002, 
s.175, 

Foster J.B., ‘Emperyal Amerika ve Savaş’, Cos-
mo Politik, sayı:6, sonbahar 2003, s. 39-45, Fos-
ter, J.B., ‘ Emperyalizmin Yeni Çağı’, Cosmo Poli-
tik, sayı:6, Sonbahar 2003, s.12-22, Klare M.T., 
‘Savaşın Jeopolitiği’, Cosmo Politik, sayı: 2 Kış 
2002, s. 14-18, Özemre A.Y. ‘ABD, Her 10 Yıl-
da Bir Savaş Çıkarmak Zorunda’, Umran, sayı: 
87, 2001, s.21-26, Meyssan, T., (Çev. Nizamettin 
Kârabenk), “ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Dokt-
rini bir “Dünya Savaşı”nı mı içeriyor?”, 11 Şu-
bat 2015, Can, B., ‘Küresel Derin Devlet’in Dü-

şük Yoğunluklu Savaşı”, Ekim 
2001, Umran, Can, B., “Yeni 
Soğuk Savaş: ABD Emperya-
lizminin Tükenişi İslâm Dün-
yasının Yeniden Dirilişi”, Um-
ran, 2002, Karagül İ., “Pet-
rol Savaşının Endonezya Cep-
hesi, İslâmî Direniş Dalga-
sı”, Yeni Şafak,19 Ekim 2002; 
“Enerji Savaşları ve Yeni Dün-
ya Haritası”, Umran, sayı: 95, 
Temmuz 2002, s.20-27, Ga-
raudy R., Çöküşün Öncü-
sü ABD, Nehir Yay, İstanbul, 
1997, s.51, Parenti, M., İmpa-
ratorluğa Karşı, çeviren: Öz-
can Buze, Kaynak y., İstanbul, 

1996, s.49-50, Allen G., Gizli Dünya Devleti, Mil-
li Gazete, İstanbul 1996.

Bu kaynaklarda ortaya çıkan ana fikri, aşağıda-
ki başlıklar altında özetleyebiliriz:

1) ABD’nin ekonomisi iyi değildir.
· “ABD ekonomisi önce yavaşlayacak, sonra dur-

gunlaşacak ve ABD kendi içine kapanacaktır.” 
· “Büyük Asya ülkeleri, bir Asya Para Fonu, bir 

Asya Ticaret Örgütü kurarak IMF (Uluslarara-
sı Para Fonu) ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü) 
gibi kuruluşlara zarar verecektir.”

· ABD, “Dünya Bankası ve IMF’yi yeniden yapı-
landırarak, BRICS Bank ve Çin’in Asya Altya-
pı Yatırım Bankası gibi, Batı kontrolünde ol-
mayan alternatif kuruluşların yükselişini” dur-
duracaktır.  

ABD Stratejisi gelecekte 
potansiyel bir küresel raki-
bin ortaya çıkışına meydan 
vermeyecek, ABD’nin gücü-
nü aşma ya da ona denk 
olma ümidiyle yeniden 
askeri yapılanmaya giden 
potansiyel düşmanları 
caydıracak şekilde yeniden 
yapılandırılacaktır.
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· ABD, “Afrika Büyüme ve Fırsat Eylemi’ni 
(AGOA), “Power Africa”, “Trade Africa” ve 
“Doing Business in Africa” girişimleri ile kıta 
üzerinde nüfuzunu sağlamlaştırmak ve Çin’in 
yayılmasını durdurmak zorundadır.

2) ABD’nin küresel hâkimiyetine ve liderliği-
ne itiraz edilmektedir.
· ABD; her alanda liderlik yapmak zorundadır. 

Fakat Avrupa ve Doğu Asya’da ABD’nin küre-
sel üstünlüğüne ve ABD liderliğindeki küresel-
leşmeye karşı siyasi bir direniş ortaya çıkmak-
tadır.

· Çin, Hindistan ve Rusya, ABD’nin liderliğini 
kırmak için fiili bir jeo-stratejik ittifak kurma 
çabası içerisindedir.

· ABD, küresel şirketlerle, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’daki pazarın paylaşımından dolayı 
karşı karşıya gelip restleşmek zorundadır.
ABD’nin liderliğine itiraz, kaos getirir ve kao-

sun üç kaynağı vardır:
· Mevcut kurulu dünya düzenini değiştirmek 

isteyen, “revizyonist” olarak nitelenen güçler; 
“Çin, Rusya ve Türkiye”.

· Ciddi güvenlik kaygılarına neden olan ülkeler; 
İran ve Kuzey Kore.

· Devlet-altı yapılanmalar, şiddete başvuran aşı-
rı örgütler.
Lider olarak ortaya çıkma ihtimali olan ülke-

ler tecrit edilecek ve onlara destek veren ülke yöne-
timleri devrilecektir:
· Mevcut düzen, ABD ve benzer değerleri savu-

nan ülkeler tarafından 2. Dünya Savaşı sonra-
sında kurulmuştur ve bu düzenin korunma-
sında ABD’nin sorumluluğu daha fazladır.

· Küresel ittifak sistemi ile Rusya ve Çin kuşatı-
lıp tecrit edilecektir.

· ABD, Kafkasya’daki ülkelerle bağları geliştire-
cektir.

· Balkanlar ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin Avru-
pa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu kararlılık-
la desteklenecektir.

· ABD, “Güneydoğu Asya Devletleri Ortaklığı 
(ASEAN)” ile Çin’i kuşatacaktır.

· Vekâlet Savaşları ve Kadife Darbelerle “küre-
selleşme değerlerini benimsemeyen ve bunlara 
saygılı olmayan ülkelerin ve Rusya ve Çin ile iyi 
ilişkileri olan ülkelerin yönetimleri devrilecektir.

· ABD değerlerini paylaşmayan ülkelerde, genç 
liderlerle ve STK’larla ilişki kurulacak; hükü-

met, iş ve sivil toplum alanlardaki geleceğin li-
derleri belirlenerek, birbiriyle koordinasyonla-
rı sağlanacaktır. 

· Libya, Mısır, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Lüb-
nan, Suudi Arabistan, Sudan, Nijerya, Alt-
Sahra Afrika’sı, Ortadoğu, Orta ve Güney Asya 
ve And Bölgesi içinde ve etrafında iç çatışma-
lar, şiddetli siyasi karışıklıklar ortaya çıkacak, 
ciddi dini ya da etnik bölünmeler meydana ge-
lecektir.

· Latin Amerika’da özellikle de Kolombiya, 
Küba, Meksika, Panama, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Haiti ve onun öteki Karayip 
komşuları ülkeler yeniden inşa edilecektir.

· ABD, Türkiye ile olan ilişkilerini dönüştürme-
ye devam edecektir.

· Türkiye, Kafkasya, Orta Asya, Suriye, Irak, 
İran ile ve iç çatışmalarla meşgul olacaktır.
Hiçbir  ülkenin askeri gücünün ABD’nin askeri gü-

cünden daha üstün olmasına müsaade edilmeyecek:
· ABD, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelere 

uygun hareketle, üzerine düşen sorumlulukla-
rı yerine getirecek; Revizyonist ülkeler, ekono-
mik ve siyasal yaptırım mekanizmalarıyla ce-
zalandırılacak; gerekirse bunlarla savaşılacak-
tır.

· ABD stratejisi gelecekte potansiyel bir küresel 
rakibin ortaya çıkışına meydan vermeyecek, 
ABD’nin gücünü aşma ya da ona denk olma 
ümidiyle yeniden askeri yapılanmaya giden 
potansiyel düşmanları caydıracak şekilde ye-
niden yapılandırılacaktır.

· Hiçbir büyük güç, henüz ABD ile askeri bir 
çatışmaya girme noktasında değildir; ama 
ABD’nin büyük güçlerden biriyle askeri çatış-
maya girme riski artmaktadır. Böyle bir çatış-
ma, muazzam sonuçlar doğuracaktır. 

· Dünya, 3. bir paylaşım savaşına doğru yol al-
maktadır. 
“Yüksek Meclise”(Siyonizm’in 1$ üzerindeki 

300’ler, 30’lar ya da 13’ler meclisi) göre “varolan 
küresel sistem, yaşam periyodunu tamamlayarak 
çökmenin eşiğine gelmiştir” ve “ölmek üzeredir”. 
· Mevcut sistem, kurucu gücün kendi inisiya-

tifiyle, “yaratıcı yıkım teorisi”/“düzeltici savaş 
teorisinin” uygulandığı küresel bir savaşla çö-
kertilmelidir.

· Yüksek Konsey savaşın Ortadoğu’dan çıkması-
nı uygun görmüş ve çatışmanın patlak verece-
ği ülke olarak Türkiye seçilmiştir. 
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Yüksek Meclis beş aşamalı/safhalı bir “düzel-
tici savaş” öngörmektedir:

Birinci aşamada, Kuzey Irak’taki terör örgü-
tü içine yerleştirilmiş özel fraksiyon tarafından 
Türkiye’ye karşı düzenli kışkırtma eylemleri ger-
çekleştirecektir.

İkinci aşamada, Türkiye, Kuzey Irak toprakla-
rına karşı geniş çaplı bir harekâta girişecektir. Eş 
zamanlı olarak, terör örgütünün diğer fraksiyonu, 
İran’a saldıracak ve çatışmaya Tahran da dâhil ola-
caktır.

Üçüncü aşamada, Konseyin Suudi 
Arabistan’da bulunan bağlantıları sayesinde, Sün-
ni liderler, kuvvetlerini çatışmaya sokacaktır.

İki çatışan Eksen/Blok inşa edilecektir: 1. Ek-
sen, Türkiye-İran-Suriye, 2. Eksen, Irak-Kürt-
Suudi-İsrail. Bu çatışmaya, ABD asla karışmaya-
cak; fakat Irak-Kürt-Suudi-İsrail koalisyonunu 
destekleyerek karşı tarafın üstünlüğünü dengele-
meye çalışacaktır. 

Dördüncü safhasında, Çin ve Rusya, 1. Ekse-
ni desteklemek zorunda bırakılarak savaşa iştirak 
etmiş olacaklardır.

Beşinci ve son aşamada, 2. Ekseni destekleyen 
ABD, 1. Eksen grubunu destekleyen Çin ve Rusya 
ile sıcak çatışmaya girecektir. 

Bu yeni durumda, dünyada iki büyük bloklaş-
ma meydana gelecek ve çatışma küreselleşecek-
tir: 1. Eksen; Rusya- Çin-İran-Türkiye-Orta Asya 
cumhuriyetleri; 2. Eksen: ABD-AB- Irak- İsrail- 
Kürdistan-Arabistan. 

Bu savaşın herhangi bir galibi olmayacak. Ça-
tışma yeterli yıkım düzeyine eriştikten sonra dur-
durulacak, tarafsız kalmış ülkelerin arabuluculu-
ğuyla bloklar arasında ateşkes sağlanacak.

“Düzeltici Küresel Savaş”ın sonunda 
Ortadoğu’da bazı sınırlar değişecek, yeni devlet-
ler oluşacaktır:

Suudi Arabistan’daki krallık rejimi çökecek.
İran’daki şeriat devleti yıkılacak.
Irak resmen üçe bölünecek. 
Türkiye’nin güneydoğusunu, İran’ın kuzey ba-

tısını, Irak’ın Kuzeyi ve Suriye’nin doğusunu kap-
sayan “Büyük Kürdistan” kurulacaktır.

“Düzeltici Küresel Savaş”ın sonunda yeni kü-
resel ekonomik sistem kurulacaktır:

Yeni küresel ekonomik sistemde, yetkiler artı-
rılmış bir IMF ve Dünya Bankası, bir küresel mer-
kez bankası kurulacaktır.”

Küresel tek para birimi olacaktır.

Uluslararası denetime dayalı bir ekonomi po-
litika olacaktır. 

Bu belgelere göre ABD ya da Siyonizm patron-
luğunda “tek bir dünya devleti”, “tek bir dünya hü-
kümeti”, “tek bir dünya güvenlik örgütü”, “tek bir 
dünya dini”, “tek bir dünya bankası”, “tek para bi-
rimi” ve “tek merkezli bir dünya ekonomisi” oluş-
turulmak üzere bir strateji çizilip uygulamaya so-
kulmak istendiğini söyleyebiliriz. 

Siyonist liderlerden Henry Kissenger’e göre “3. 
Dünya Savaşı 2009 yılında başlatılmıştır ve bunu 
duymayan sağırdır.”2

Günümüze baktığımız zaman, İran’daki askeri 
yürüyüş konvoyuna silahlı saldırı yapılması sonra-
sında İran’ın, ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Bir-
leşik Arap Emirliklerini suçlayıp intikam almak-
tan bahsetmesi, Şer İttifakının öngördüğü süreç-
teki eksenlerin oluşmasına uygun düşmektedir. 
Keza Rus uçağının Suriye’de İsrail tarafından tu-
zak kurularak düşürülmesi sonrasında Rusya’nın, 
İsrail’i uçağı düşürmekle ve daha önce verdiği söz-
lere uymamakla suçlaması ve Suriye’nin her tara-
fına S-300 füze sistemini yerleştireceğini beyan 
etmesi de, Şer ittifakının öngördüğü eksenlerin 
oluşmakta olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Küresel Ekonomik Savaş

Trump/ABD yönetimi, yukarıda ifade edi-
len strateji belgelerinde, düşman, muhalif, tehli-
keli ya da revizyonist olarak ilan edilen ülkelere 
(Çin, Rusya, İran, Türkiye, AB) karşı son aylarda 
bir ekonomik savaşı fiilen başlatmıştır. 

2017 yılında Çin lehine ABD dış ticaret açığı 
350 milyar dolardır. Trump yönetimi, Çin menşeli 
mallara yaklaşık 34 milyar dolar ek gümrük vergi-
si koymuş ve bunun 500 milyar $’a kadar çıkarıla-
bileceğini ifade etmiştir. Buna karşılık, Çin yöne-
timi, 545 ABD menşeli ürüne %25 ek vergi uygu-
lamıştır. Ek vergi uygulanan ürünlerin toplam tu-
tarı 34 milyar dolardır. Çin, ABD’yi Dünya Ticaret 
Örgütü’ne şikâyet etmiştir.3

ABD, revizyonist olarak suçladığı Rusya’ya 
Ağustos 2018’den itibaren ciddi ekonomik yap-
tırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu bağlamda, 

2 https://www.dailysquib.co.uk/most-popular/3089-
henry-kissinger-if-you-cant-hear-the-drums-of-war-
you-must-be-deaf.html

3 Tomakin, S.M, “Tek Kutuplu Dünyadan Çok Kutuplu 
Dünyaya Geçiş Süreci ve Yeni Düzen Sancıları”, 
Umran, Eylül 2018, s. 41-45.
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“Rusya’ya dışarıdan yardımların girmesine”, “silah 
satışına ve anlaşmaların finansmanına”, “devlet 
kurumlarının kredi sağlamasına”, “çift kullanım-
lı olarak bilinen sivil amaçlı kullanılan fakat aske-
ri değeri olabilecek ürünlerin satışına” yasak getir-
miştir4. Buna karşılık Rusya’da ABD ürünlerine ek 
vergi koymuştur.

ABD, kendisine rakip olarak çıkmaması, ayrı 
bir güç odağı olmaması için AB’ye ekonomik sa-
vaş açarak 9 Mart 2018 tarihinden itibaren AB’den 
ithal edilen çeliğe %25, alüminyuma %10 güm-
rük vergisi koymuştur. Buna karşılık AB, 22 Ha-
ziran 2018 tarihinden itibaren Amerikan menşeli 
ithal ürünlere 6,4 milyar Euro değerinde ek güm-
rük vergisi koymuştur. Ayrıca 3,6 milyar Euro de-
ğerinde yeni bir ek gümrük vergisinin de planlan-
dığını açıklamıştır.5

Yukarıdaki bölümde söz konusu edilen bel-
gelerde İran’ı “Ciddi güvenlik kaygılarına neden 
olan ülkeler” sınıfında değerlendiren ABD, “Yeni 
Strateji Belgesinde” İran’ı “haydut devlet” olarak 
tanımlamış ve 8 Mayıs 2018’de tek taraflı olarak 
İran’la yapılmış olan “nükleer antlaşmadan” çekil-
diğini açıklamıştır6. 

İranlı hava yolu şirketlerine Amerikan menşeli 
cihazları temin ettikleri gerekçesiyle 9 kişi ve ku-
ruluşa karşı yaptırım kararı almıştır. Ayrıca İran 
havayollarına ait 31 uçağa hizmet veya iniş izni ta-
nıyanlara yaptırım uygulanacağı, İran’ın ABD do-
ları alımı, altın ve diğer değerli metal ticareti, sa-
nayiye ilişkin yazılım alımının engelleneceğini, 
İran’ın petrol ticaretine, merkez bankasına, oto-
motiv sektörüne yaptırım uygulanacağını duyura-
rak ABD müttefiklerinden İran’la petrol ticaretle-
rini kesmesi talebinde bulunmuştur7. Buna karşı-
lık İran da, ABD’yi saldırgan olmakla ve uluslara-
rası barışı tehdit etmekle suçlamış ve ekonomik 
olarak karşılık vereceğini duyurmuştur.8

4 Tomakin, S.M, “Tek Kutuplu Dünyadan Çok Kutuplu 
Dünyaya Geçiş Süreci ve Yeni Düzen Sancıları”, 
Umran, Eylül 2018, s. 41-45.

5 Tomakin, S.M, “Tek Kutuplu Dünyadan Çok Kutuplu 
Dünyaya Geçiş Süreci ve Yeni Düzen Sancıları”, 
Umran, Eylül 2018, s. 41-45.

6 htpps://www.sabah.com.tr/dunya/2018/05/09/son-
dakika-abd-iran-ile-yapılan-nukleer-anlaşmadan-
cekildi

7 https://tr.sputniknews.com/trend/abd-iran-nukleer-
anlaşma-yeni-yaptırım-geldi/

8 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-
abdden-irana-yeni-yaptırımlar-40847380

ABD-Türkiye Ekonomik Savaşı

Türkiye’ye dolar üzerinden ekonomik ope-
rasyon uygulanması, Şer İttifakı (ABD-İsrail-
İngiltere-Siyonizm) menşeli aşağıda ismi verilen 
Projelerle bağlantılıdır: 
• Büyük Ortadoğu Projesi (BOP; ABD-İsrail –

İngiltere-Küresel Sermaye) 
• Büyük İsrail Projesi (BİP; İsrail-Siyonizm, ABD 

destekli) 
• 2. Sevr Projesi (AB) 
• ‘NATO’nun Evrenselleşmesi ve İslam Coğraf-

yasına Yerleşmesi Projesi’ 
• “Serbest Piyasa”-“Özelleştirme Projesi” (ABD-

Siyonizm-Küresel Sermaye-AB) 
• Bölge Güçlerinin Birbirini Dengeleme Projesi-

Ayrı Dengeli Güç Odakları (ABD)
• 3. Küresel Savaş Projesi (ABD-Siyonizm)
• Etnik-Mezhepsel Fay Hatları Oluşturma 

Projesi-Kaos Projesi (ABD/AB/Rusya/Çin/Siyo-
nizm)

• İslâm’ın İslâm’la Savaştırılması Projesi (ABD-
Siyonizm-İsrail-İngiltere)

• Türkiye-İran-Pakistan Eksenine Karşı Sünni 
Bir Eksen Meydana Getirme (Suudi Arabistan-
İsrail-ABD)
Bugün Türkiye’nin ekonomik olarak karşı kar-

şıya kaldığı durumu, salt Türkiye’nin ekonomik 
yapısı ile ilgili görerek bir değerlendirme yapılma-
sı yanlıştır. Yanlış bir teşhis konursa, yanlış tedavi 
yapılır. Bu durumda hastalık tedavi edilemez, has-
talığın yayılmasına ve kangrenleşmesine imkân 
sağlanır. Bununla beraber Türkiye’nin bugün karşı 
karşıya kaldığı ekonomik bunalımda, Türkiye’nin 
tercih edip uyguladığı ekonomik modelin ciddi 
payı olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Genel olarak olayları, özel olarak da sosyal 
olayları değerlendirirken şu 4 ana etkeni/faktörü 
göz önüne almak gerekmektedir: 1- İlahi İrade, 
2-İç Dinamikler, 3-Bölgesel Dinamikler, 4- Küre-
sel Dinamikler. 

Burada Türkiye’ye karşı açılan küresel ekono-
mik savaş, diş dinamikler göz önüne alınarak kı-
saca değerlendirilecektir.

Dış Dinamikler

Birinci bölümdeki belgelere göre ABD, 
Türkiye’yi “revizyonist ülkeler” statüsüne koyup 
ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlata-
rak, Türkiye’yi diz üstü çökertmek için her fırsatı 
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değerlendirmektedir. 27 Mayıs darbesi dâhil tüm 
darbe, postmodern darbe, kadife darbelerinde/gi-
rişimlerinde, darbe öncesi, darbe süreci ve darbe 
sonrasında terör ve ekonomi bir silah olarak kul-
lanılmıştır. Tüm iktidarlar, terör ve ekonomi üze-
rinden itibarsızlaştırılıp halkın gözünden düşü-
rülmeye gayret sarf edilerek darbeleri meşrulaştır-
maya ve Siyonist önderlerden eski ABD Dışişle-
ri Bakanı Henry Kissenger’in “Dostumuz olan ül-
keler, Washington tarafından çizilen genel çerçeve 
içerisinde kalmak kaydıyla bulundukları bölgede 
ki çıkarlarını kendileri hararetle takip etmeliler”9 
şartını yerine getirmeyenlerin tasfiyesine çalışıl-
mıştır.

ABD ve yerli işbirlikçileri, Taksim kadife darbe 
sürecinin her bir aşamasında, hem terörü hem de 
ekonomik kriz çıkarmayı, yaygınlaştırmayı ve de 
derinleştirmeyi birer silah olarak kullanmışlardır. 

Türkiye’de tüm darbe ve muhtıraların, 
Türkiye’nin yatırıma, sanayileşmeye karar verdi-
ği ve Şer İttifakından, özellikle ABD’den bağımsız 
politika izlemeye başladığı andan itibaren mey-
dana gelmiş olması, tesadüf değildir. Taksim Ka-
dife Darbe Sürecinin, Türkiye’nin tanklarını mo-
dernize etmesi, helikopter, insansız hava aracı, 
yerli otomobil üretmek istemesi, savunma sana-
yinin değişik alanlarına girmesi, Çin’den uzun 
menzilli füze almaya kalkması, Avrasya ekseni-
ne yaklaşması, Şanghay beşlisine girmek isteme-
si, “Dünya beşten büyüktür” demesi, İran, Kuzey 
Irak ve Hindistan’la ticareti TL olarak Halk Ban-
kası üzerinden yapması ve bunda ısrarcı olması, 
Mısır’daki darbeyi meşru görmemesi, v.b. üzerine 
başlatıldığını hatırlamakta fayda vardır. Böylelikle 
Türkiye, Şer İttifakının kendisine çizdiği dairenin 
dışına çıkmıştır.

9 Chomsky, N, ABD Terörü, Terörizm Kültürü, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 1991.

15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişiminin 
arka planında, Türkiye’nin Rusya- İran-Çin ekse-
ni (Avrasya Ekseni) ile çok yakınlaşmasının, Irak-
Suriye düzleminde ABD’den farklı politikalar or-
taya koymaya çalışmasının, ABD’nin PYD/YPG it-
tifakına karşı çıkmasının, İran ambargosunu des-
teklememesinin, Filistin devletine açık destek ve-
rip, İsrail ve ABD’nin uyguladığı birçok politi-
kaya karşı çıkmasının, İslâm İşbirliği Örgütü’nü 
harekete geçirmesinin, BM’yi devreye sokması-
nın, Katar’a uygulanan ambargoyu ve işgal hare-
ketini, Türkiye-İran-Pakistan eksenini oluştura-
rak kırmasının, Katar ve Sudan’da üsler kurması-
nın, Sudan’ın çok stratejik bir adasını kiralaması-
nın, Somali ile ilişkileri çok ileri düzeye taşıması-
nın, Afrika’ya, Balkanlara ve Türki Cumhuriyetle-
re geçmişe göre çok hızlı ve kapsamlı girmesinin, 
bütün baskılara rağmen Kıbrıs’tan taviz vermeme-
sinin, F-35’ler projesine ortak olup para yatırma-
sının, Rusya ile S-400 füze anlaşması yapmasının 
var olduğu göz önüne alınmalıdır. 

Türkiye, her darbe ya da muhtıradan sonra, 
üretime dönük olmayan tüketime dönük ekono-
mik modelleri benimsemek zorunda bırakılmıştır. 
Türkiye’deki Darbeler tarihinin bu açıdan incele-
nip raporlandırılması ve kamuoyuna duyurulma-
sında fayda vardır.

Bugün Şer İttifakının Halk Bankası, dolar ve 
Rahip Brunson üzerinden açtığı savaşa bu açı-
dan bakılmalıdır. Ayrıca Halk Bankası ve Ziraat 
Katılım’a yapılan “düşük fiyatla dolar satışı-siber 
saldırısı” bu açıdan değerlendirilmelidir.

Türkiye’deki “dolar operasyonu”, bir ABD ope-
rasyonudur. ABD büyükelçiliğinin, “Bir ABD’li yet-
kilinin yaptığı, doların 7 lira olacağı tahminini”10 
yalanlayan bir açıklama yapması, diplomasi dilin-
de, bir tehdit olup ilgili yerlere mesaj vermek an-
lamındadır. Şer İttifakının Türkiye’ye uygulamak 
istediği ekonomik kuşatmanın boyutlarını aşağı-
daki gibi sınıflandırabiliriz:
· Dolar operasyonu,
· Suriye üzerinden göç operasyonu ile 

Türkiye’nin ekonomisini etkilemek,
· İran’a ambargo uygulayarak Türkiye’nin eko-

nomisini olumsuz etkilemek,
· Irak ve Suriye’de operasyonlara mecbur bıra-

karak Türkiye’nin ekonomisini olumsuz etki-
lemek,

10 Alpaslan, M., “Gündemin Peşine Takılıp Giderken 
Meselenin Özünü Kaçırmamak, Bu Bir Papaz Meselesi 
Değildir”, Umran, Eylül 2018, s. 28-32.
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· Rahip Brunson’dan dolayı Türkiye’ye ekono-
mik yaptırımlar uygulamak.

Evanjelik Rahip Bronsun Üzerinden Yürütülen      
Ekonomik Savaşın Anlamı

Evanjelik Rahip Bronsun, PKK, FETÖ ile irti-
batlı olarak Türkiye’nin aleyhine faaliyet göster-
mekten ve casusluk yapmaktan dolayı, mahke-
me kararı ile tutuklanmış olup mahkemesi devam 
etmektedir. Mahkemesi devam bir şahıs üzerin-
den ABD, Türkiye’ye serbest bırakılması için bas-
kı yapmakta, şantaj yapmakta, yaptırım uygula-
makla tehdit etmektedir. ABD başkan yardımcısı 
ve başkanının değişik zamanlarda diploması di-
lini bırakarak yaptıkları, aşağıda verilen, açıkla-
malar, Türkiye’yi tehdit etmekten başka bir anla-
ma gelmemektedir: “ABD Başkan Yardımcısı Pen-
ce: “Pastör Andrew Brunson serbest kalana ka-
dar Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırız.”11 
“ABD Başkanı Trump: “Amerika Birleşik Devlet-
leri, çok iyi bir Hıristiyan, aile adamı ve harika 
bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun 
süreli tutukluluğundan ötürü Türkiye’ye büyük 
yaptırımlar uygulayacak. Pastör Andrew Brun-
son çok acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen 
serbest bırakılmalı!”12 “…Türkiye masum bir ra-
hibi serbest bırakmadığı takdirde neler olacağı-
nı göreceksiniz.”13 “ABD başkan yardımcısı Pen-
ce (Rahip Bronsun’ın ev hapsi üzerine): Cumhur-
başkanı Erdoğan ve Türkiye Hükümetine ABD 

11 Alpaslan, M., “Gündemin Peşine Takılıp Giderken 
Meselenin Özünü Kaçırmamak, Bu Bir Papaz Meselesi 
Değildir”, Umran, Eylül 2018, s. 28-32.

12 Yamak, T., Saygın E., “Finansal Saldırının Perde 
Arkası: Çıkış İçin ‘Ekonomi Diplomasisi”, Umran 
Eylül 2018, s: 33-40.

13 http://www.internethaber.com/trumptan-bir tehdit-
daha-ne-olacağini-göreceksiniz-1897222h.htm

Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew 
Brunson’ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçları-
na katlanmaya hazır olun. Eğer Türkiye bu ma-
sum din adamını serbest bırakıp, ülkesine gön-
dermezse ABD, Pastör Andrew Brunson özgür ka-
lana kadar Türkiye’ye önemli yaptırımlar uygula-
yacak. Pastör Andrew Brunson Türkiye’de tutulan 
masum bir adam ve adalet onun serbest bırakıl-
masını gerektiriyor. Türkiye, başkan Trump’ın ya-
bancı topraklarda haksız yere hapsedilen Ameri-
kalıların evlerine, ABD’ne döndüklerini görme ka-
rarlılığını sınamazsa iyi olur.”14 

ABD, Rahip Brunson üzerinden yaptığı teh-
ditlerden sonuç alamayınca, Türkiye’ye karşı dört 
boyutlu bir politika uygulama başlamıştır:

1- Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği alüminyu-
ma %25 ve çeliğe %10 ek gümrük vergisi getir-
miştir.

2- ABD kredi derecelendirme kuruluşları olan 
standart Poors, Moody’s aracılığıyla Türkiye’nin 
kredi notunu düşürmüş; Fitch ise, Türkiye’nin al-
dığı tedbirlerin kredibiliteyi inşa etmek için yeter-
siz olduğunu belirtmiştir.

3- ABD Hazine Bakanlığı, İç İşleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül’ün ABD’deki mal varlıklarını ve mal varlık-
larından elde edilebilecek faiz gelirlerini dondur-
muş ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi 
bir iş ve işlem yapmasını yasaklamıştır.

4- ABD Başkanı Trump bir konferansta: 
“NATO’da bir iki diktatör var, harcamaları onla-
rı artırıyor,” açıklamasıyla15, dolaylı olarak, şeffaf 

14 Yamak, T., Saygın E., “Finansal Saldırının Perde 
Arkası: Çıkış İçin ‘Ekonomi Diplomasisi”, Umran 
Eylül 2018, s: 33-40.

15 https://www.mynet.com/erdoğan-i-isaret-eden-
trump-tan-skandal-sozler-nato-da-bir-ya-da-iki-
diktator-var-110104296712

İran’daki askeri yürüyüş konvoyuna silahlı saldırı yapılması sonrasında İran’ın, 
ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini suçlayıp intikam almak-
tan bahsetmesi, Şer İttifakının öngördüğü süreçteki eksenlerin oluşmasına uygun 
düşmektedir. Keza Rus uçağının Suriye’de İsrail tarafından tuzak kurularak düşü-
rülmesi sonrasında Rusya’nın, İsrail’i uçağı düşürmekle ve daha önce verdiği sözle-
re uymamakla suçlaması ve Suriye’nin her tarafına S-300 füze sistemini yerleştire-
ceğini beyan etmesi de Şer ittifakının öngördüğü eksenlerin oluşmakta olduğu şeklin-
de yorumlanabilir.
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bir seçimle gelmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
diktatör olmakla itham etmiştir. 

Dolayısıyla mesele bir Rahip Brunson mesele-
si değil, ondan çok daha geniş kapsamlı bir me-
seledir16. Türkiye, yıllarca “dost”, “stratejik or-
tak”, “model ortak” olarak kabul edip sunduğu 
ABD’den böyle bir muamele görünce, uyanmış ve 
mütekabiliyet esası çerçevesinde ABD’ye aynı dille 
gerekli cevabı vermiştir:

1- ABD’den ithal edilen ürünlere 260 milyon 
dolar tutarında %100 ek vergi koymuştur.

2- ABD’nin adalet ve iç işleri bakanlarına bizim 
bakanlara ABD tarafından uygulanan işlemin ay-
nısını uygulama kararı almıştır.17

Sonuç:                                                                    
Şer İttifakı Başlattığı Savaşın Altında Kalacak

Dünyada gelinen durumu göz önüne aldığı-
mızda, Şer İttifakı, küresel bir savaş için küresel 
ekonomik savaşı araç olarak kullanmaya başla-
mıştır. Bu savaşın muhtemel ana sonuçlarını şöy-
lece sıralayabiliriz: 
· Şer ittifakı, 3. Dünya savaşı çıkarmak istemek-

tedir. Küresel Ekonomik savaşı bu amaçla baş-
latmıştır ve bu savaşın sonunu kazanabilir.

· Şer İttifakı, 3. Dünya savaşı istememekte fakat 
bu görüntüyü vererek öngördüğü dünya niza-
mını, muhataplarına savaşmadan kabul ettir-
mek istemektedir.

· Şer ittifakı, açtığı küresel ekonomik savaşın 
sonunda ekonomik olarak iflas edebilir. Doğal 
seyir içerisinde de hem ittifak hem de ABD bö-
lünüp parçalanabilir.

· Şer İttifakı, “Öngördüğü Küresel Savaşı” İslâm 
coğrafyasında Türkiye üzerinden başlatırsa, 
iman edenler Allah’ın yardımını hak edecek 
bir tavır ortaya koydukları takdirde, İlahi ira-
de; “Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdu-
lar. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden 
oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazır-
lanmış bir düzen/tuzak vardır.” (14/İbrahim 
46) şeklinde tecelli edecek; hem İslâm dünya-
sı hem de tüm insanlık gerçek kurtuluşa ere-
cektir.

16 Alpaslan, M., “Gündemin Peşine Takılıp Giderken 
Meselenin Özünü Kaçırmamak, Bu Bir Papaz Meselesi 
Değildir”, Umran, Eylül 2018, s. 28-32.

17 h t t p s : / / t r . s p u t n i k n e w s . c o m /
ekonomi/201805231033551414-turkiye-abd-celik-
aluminyum-ek-vergi-hamle https://www.bbc.com/
turkce/haberler-dunya-45029793

Eğer iman edenler, Allah’ın yardımını hak ede-

cek (“gerektiği gibi cihad” şartı (22/78), “ilahi sün-

nete uygunluk” şartı (48/23)) tutum, tavır, davra-

nış, politika, strateji ve kadrolarla ortaya çıkarlar-

sa; Allah’ın vaadi gerçekleşecek ve Allah’ın yardı-

mı gelecektir: “Ey iman edenler, eğer siz Allah’a 

(Allah adına İslâm’a ve müslümanlara) yardım 

ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayakla-

rınızı sağlamlaştırır.” (47/Muhammed 7). “Eğer 

Allah’ın, insanların bir kısmıyla bir kısmını de-

fetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manas-

tırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın isminin 

çokça anıldığı mescitler, muhakkak yıkılır giderdi. 

Allah kendi (dini) ne yardım edenlere kesin olarak 

yardım eder.” (22/Hacc 40).

Allah’ın yardımının gelmesi durumunda, müs-

lümanları yenilgiye uğratacak hiçbir güç yoktur: 

“Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye 

uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yar-

dımsız’ bırakacak olursa, ondan sonra size yardım 

edecek kimdir?” (3/Âl-i İmran 160). Allah uğrun-

da gerektiği gibi cihad eden müminlere, Allah, za-

fere giden yolları gösterecektir (29/Ankebut 69). 

Bunun için gerekli sabır ve sebatı göstermek ve 

yol boyu Allah’tan gerektiği gibi korkmak şarttır: 

“Eğer sabrederseniz, korkup-sakınırsanız ve on-

lar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbi-

niz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım 

ulaştıracaktır.” (3/Âl-i İmran 125).

Bu yardıma nail olabilmek için ihtilafları, tefri-

kaya, tefrikayı fırkalaşmaya götürmemek; ihtilaf-

ları ittifaka ve ittifakı ittihada dönüştürmek şart-

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

birinize düşmeyin, çözülüp yılgınlaşırsınız, gücü-

nüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenler-

le beraberdir.” (8/Enfâl 46). “Allah’ın ipine hepiniz 

sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın si-

zin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düş-

manlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-

ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak 

sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kı-

yısındayken, oradan sizi kurtardı.”(3/Âl-i İm-

ran 103). Öyleyse; “Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer 

(gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizler-

siniz/galip gelecek olan sizlersiniz.” (3/Âl-i İmran 

139). 

Ve Zafer Hakk’ın ve Hakk’a İnanlarındır! 
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G Ü N D E M

Metin ALPASLAN

Kendi değerlerinizden neşet etmiş bir modeliniz olmadığı sürece yapılacak 
çalışmalar, küresel finans sisteminin değirmenine su taşımaktan öteye 
geçmeyecektir. Geldiğimiz noktada, artık ciddi bedeller ödeyerek değerlerimiz 
üzerine inşa edilmiş bir yapıyla bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün olacaktır.

Sorunu Doğru Tespit Ettiğinize
EMİN MİSİNİZ?

T ürk lirasının, ta-

rihte ender görü-

lebilecek bir değer 

kaybı yaşadığı, gün-

dem olarak ekono-

minin konuşulduğu 

bir dönemde, ülke-

miz, geçen ay önce 

Merkez Bankası’nın 

faiz kararına daha sonra da Orta Vadeli Progra-

mın (OVP) açıklanmasına kilitlendi. İşin özünü 

anlamak yerine, tavuk yumurta misali “enflasyon 

mu faizi, faiz mi enflasyonu” yükseltir gibi yan-

lış önermelerin peşine takıldık. İnsanların bir nevi 

bağımlı hale getirildiği çarpık finans sisteminin 

ana yapısına dokunmadan pansuman tedbirlerle 

adeta geçmişin IMF tedbirlerine benzer nitelik arz 

eden OVP (yeni adı YEP) toplumu çok heyecan-

landırdı.

Her ne kadar ‘kriz yoktur, bu bir manipülas-

yondur, dış güçlerin işidir’ diye izah edilse de top-

lum olarak maalesef kötü giden bir süreç ile yüz-

leşmekteyiz. Doları “dış güçlere”, faizi “lobilere”, 

zamları “fırsatçılara”, et fiyatlarını “et baronlarına” 

kilitlemek sorunları ortadan kaldırmıyor. Ekono-

minin bugün verdiği fotoğrafta elbette bölgesel 

faktörlerin ve ABD’nin tavrının da etkisi var. Fa-

kat bunlar sadece krizi hızlandıran faktörlerdir. 

Problemleri çözecek yöntemlere kafa yormak ye-

rine, bunları sorunun ana sebebi gibi göstermek, 

günü kurtaracak bahaneler aramaktır.

Kriz Üreten İklim

Kriz nedeniy-
le reel sektör büyük 
bir maddi sıkın-
tı içinde olup eko-
nomi büyük sorun-
larla boğuşuyor. Ya-
şadığımız süreç is-
raf ve savurganlı-

ğın, haksız zenginleşmenin, adam kayırma, rüşvet 
ve yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, hovarda 
bir hayatın yaşanmasının sonucudur. Ne yazık ki 
müslümanların çoğu kaybolan değerlere ve sosyal 
felaketlere seyirci gibi bakıyor, olan bitene tepki-
siz, uyuşuk bir topluluk durumundadır. Ve ne ha-
zindir ki Cumhurbaşkanı’nın “bu ancak esrar ve 
eroin tüccarlarında olur” dediği yüksek faizi, sis-
tem İslâmî hassasiyeti yüksek bir yönetim eliyle 
ödettirir hale gelmiştir.

İnsanlar, Kur’ân’ın emrettiği bir müslüman ol-
mak yerine muhafazakâr demokratlık adı altında 
kendilerine sunulan bir din ve düzen anlayışını ya 
cehaletten ya da nefislerine hoş ve kolay geldiğin-
den kolayca sahiplendiler. Ama görüldüğü gibi bir 
şeyler ters gitmektedir. Bir yerde bazı şeyler ters 
gidiyorsa nedenini aramak, hata ve sapma nerede 
ise bunu bulup düzeltmek gerekir.

Müslümanların çoğunun bugün, inancının ge-
rektirdiği davranışları sergileyemediğini, sistemin 
öngördüğü kurum ve kuralları vazgeçilmez bir 
kadermiş gibi veri kabul ederek hayatını yaşadığı-
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nı müşahede etmekteyiz. Bazı müslümanlar para, 

makam ve mevkiinin insan için izzet kaynağı ol-

duğunu sanmaktadır. Kendi değerlerinden sürek-

li taviz vererek sisteme entegre olmak, insanımızı 

kimliksizleştirme tehlikesi ile karşı karşıya getir-

miştir. Bizim mahalleden birileri iktidar oldu, diye 

bu sisteme söz edemez hale geldik. Sorumluluk-

larımızı bazı kurtarıcılara havale ederek rahata er-

dik. Ancak altımızdaki zemin farkında olmadan 

kayıp gitmektedir.

Dün karşı çıktığımız, itiraz ettiğimiz, mücadele 

verdiğimiz kötülükleri bugün artık kınamıyoruz. 

Eğer oy verdiklerimiz karşı değilse kötüyü ayıp-

lamıyoruz. Birçok ayet ve ha-

diste, bela ve felaketlerin işle-

nen günahlar neticesinde gel-

diği belirtilmekte, Kur’ân’da 

“Size ulaşan her musibet, ken-

di yaptıklarınız dolayısıyla-

dır” (Şûra, 30) buyurulmak-

tadır. Sadece kazan ama na-

sıl kazanırsan kazan anlayışı-

na sürüklenen toplumda ah-

laki yozlaşma da, ekonomik 

kriz de kaçınılmazdır. Çünkü 

iklim kriz üreten bir iklimdir. 

Karşı karşıya kaldığımız 

krizler sadece ekonomik ve 

politik krizler de değildir. Bu 

bir sistem krizidir, daha da 

ötesinde bir medeniyet krizidir. Çünkü yaşadığı-

mız sistem bizim değerlerimiz üzerine inşa edil-

miş bir sistem değildir. Bunun çözümü de asla Ba-

tılı değerlerin ürettiği gayri insani ekonomik dü-

zen ile mümkün olmayacaktır. Yozlaşmış mevcut 

düzen artık ürettiği sorunları çözemiyor, fasit bir 

daire içinde yeni krizleri beslemeye devam ediyor. 

Üretmeden Yüksek Tüketmenin Hikâyesi

Kurlardaki anormal artış bilançoları yıpratmış, 

maliyetleri artırarak fiyatların artmasına dolayısıy-

la fiyat istikrarsızlığını besler hale gelmiştir. Mer-

kez Bankası’nın yaptığı son faiz artışıyla Arjantin 

ve Surinam’dan sonra faizde dünyada üçüncü sı-

radayız. Yüzde 6.25’lik artışın Türkiye ekonomisi-
ne yıllık maliyeti 62 milyar dolardır. Ayrıca kim-

se yanılmasın, faizin yüzde 17,75’ten yüzde 24’e 
yükseltilmesi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı-
nı göstermektedir. Şu an reel piyasa faizleri yüzde 
50-60 arasında seyretmektedir. 

Döviz kurları, enflasyon ve faizler birbirleri-
ni etkileyerek yükselmeye devam ediyor. Dola-
rın çok yükseleceğini düşünerek para harcamayan 
önemli bir kesim olduğundan ekonomi bir küçül-
me ve daralma aşamasında bulunuyor. İşsizlik-
te yavaş yavaş bir artış var. Firmaların finansman 
problemleri çok ağır basıyor. Daha krizin başında-
yız. Faiz sarmalına girmiş Türkiye’de, kurlar ve fa-
izler bu seviyede kaldıkça domino etkisiyle gide-
rek hane halkına, üreticiye ve ekonomik hayatın 

her yanına yansıyacaktır. Za-
ten ekonomik durgunluk ne-
deniyle sıkıntılı olan, kaynak 
azlığı nedeniyle nakit akışları 
bozulan firmalar önce tasarruf 
tedbirlerine gidecekler, üreti-
mi kısacaklar, işçi çıkartacak-
lar ya da yeni konkordatolar, 
yeni iflaslar ilan edilecek.

Geçtiğimiz 10-15 yıl için-
de Türkiye’ye akan dövizin, 
bol paranın ve bundan ötürü 
büyüyen kredilerin sebep ol-
duğu yüksek tüketim dönemi-
nin hikâyesiydi bu. Bankalar 
tüketim kredilerini durmadan 
teşvik etti, çok rahat ucuz kre-
di vererek insanlar harcamaya 

alıştırıldı, sonucunda gelirlerini bankalara transfer 
etmek mecburiyetinde kalıp korkunç faizler öde-
diler. Şu an tüketicinin borcu 600 milyar liraya 
dayanmış durumdadır.

Yanlış özelleştirme politikaları ile devletin ve 
milletin varlıklarının yok pahasına elden çıkarıl-
ması neticesinde binlerce kişinin işsiz kalması-
nın yanında, Türkiye’nin gazete kâğıdını sağlayan 
SEKA gibi köklü bir kurumun özelleştirilmesi so-
nucunda ülkemiz kâğıt sektöründe dışa bağımlı 
hale geldi. Dolardaki yükselişe bağlı olarak kâğıt 
fiyatları son bir yılda neredeyse üç kat arttı. Gaze-
teler kâğıt temininde sıkıntılar yaşıyor, basılı med-
ya zor günler yaşıyor. Bu kriz sadece gazetelerle de 
sınırlı olmayıp kitap ve dergileri de vuruyor. Ga-
zeteler ve yayıncılar ayakta kalma savaşı veriyor. 

Bu kadar borçlanma ileride sıkıntı yaratabi-

Ekonominin bugün verdi-
ği fotoğrafta elbette bölge-
sel faktörlerin ve ABD’nin 
tavrının da etkisi var. 
Fakat bunlar sadece krizi 
hızlandıran faktörlerdir. 
Problemleri çözecek yön-
temlere kafa yormak yeri-
ne, bunları sorunun ana 
sebebi gibi göstermek, 
günü kurtaracak bahane-
ler aramaktır.



14

 Umran • Ekim 2018

G Ü N D E M   SORUNU DOĞRU TESPİT ETTİĞİNİZE EMİN MİSİNİZ? 

lir, denildiğinde Türkiye’nin, borçlarını çevirebi-

lir durumda olduğu, bu nedenle endişeye mahal 

olmadığı söyleniyordu. Bir gün bu kadar borcun 

çevrilemez duruma düşebileceği dikkate alınma-

dı. Borçlanma, ölçüsüzce tüketme ve yüksek enf-

lasyon pahasına bir büyüme üretildi. Ancak bu-

nun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme olma-

dığı yeni yeni görülmeye başlandı. Tasarruf etmek 

yerine harcayarak, ürettiğinden fazla tüketerek 

büyümenin uzun vadede faydadan çok zarar sağ-

layacağını idrak edemedik. Ve bunun sonucunda 

devlet her sene bütçe kalemine 55 milyar lira civa-

rında faiz gideri koymak zorunda kaldı.

Algı operasyonlarıyla halk kendini zenginleş-

miş sanmaya başlamıştı. “Herkeste 3-4 bin liralık 

telefon var”, “Yollar araba dolu”, “AVM’ler insan 

kaynıyor” deniyor ama o telefonun kaç aylık ge-

lirin ipotek edilmesiyle elde edildiğini kimse dü-

şünmüyordu. Yüksek faizlerle borç olarak alınan 

el parasını ve envai türlü kredi kartını zenginlik 

zannediyor, sanki bir daha geri istenmeyeceğini 

zannederek paraları betona yatırıp ranta dönük 

inşaat çılgınlığını gelişme ve kalkınma zannedi-

yorduk. Kârlarını kat kat artıran bankalar, bal tu-

tup parmağını yalayan rantiye, keyfi yerinde siya-

set ve bürokrasi ülkenin geleceğini ipotek ettiği-

nin farkında değildi.

Benzin, elektrik, doğalgaz fiyatları her kesimi 

acıtmaya başladı. İnsanlar çarşı pazara çıktığında 

ceplerindeki paranın yetmediğini görüyor. Asgari 

ücretin 1.603 TL olduğu ülkede, açlık sınırı 1.812 

TL, yoksulluk sınırı 5.903 TL’ye dayanmış. Özel 

sektörün döviz cinsinden borcu, sene başından 

bu yana “durduğu yerde” 800 milyar lira artmış. 

Borç ve Euro Cinsi Tahvil

Kamu ve özel sektörün önümüzdeki bir yıl 

içinde 179 milyar dolar vadesi gelen dış borcu var. 

Bunun 146 milyarı şirketlere ve finans kuruluşla-

rına, 33 milyar doları ise kamuya ait. Bu mebla-

ğın üzerine bir de cari açığı kapatmak için gerek-

li olan 50 milyar doları eklediğinizde, toplamda, 

230 milyar dolar para lazım bize. 

Kamuda ödemeler durdurulduğu için kamuya 

iş yapan birçok şirket hak edişlerini alamıyor, pi-

yasaya olan borçlarını ve elemanların ücretlerini 

ödeyemiyorlar. Firmaların KDV alacakları zama-

nında ödenmiyor, uzatıldıkça uzatılıyor. Bankalar 

geleceğe yönelik endişe ile artık kredi vermek is-

temiyor. Likidite sıkışıklığı özel sektörde kansızlık 

problemine yol açıyor, fabrikalar ya kapanıyor ya 

da sigortadan para almak için yakılıyor, işyerleri 

kepenk indiriyor, çalışan işini kaybediyor.  

Hani TL’ye dönecektik, her şeyi milli paramız-

la yapacaktık. Bakıyorsunuz ihaleler dolarla, borç-

lanma dolarla, krediler dolarla, kamu hizmetleri 

dolarla, mevduatlar dolarla, BOTAŞ sattığı gazın 

parasını dolar olarak istiyor. Önce devlet dolari-

zasyon değirmenine su taşımaktan vazgeçmeli ki 

vatandaşta işini milli paramız ile yapsın. 

Türkiye ekonomisi adeta iki paralı ekonomi 

haline getirilmiş durumda. Bankalardaki mevdu-

atlara göz atınca görüyoruz ki, TL mevduat tuta-

rı 1.026 milyar lira iken döviz mevduatının TL 

karşılığı 1.097 milyarı bulmuş. Yani dolarizasyon 

oranı yüzde 50’yi aşıyor. Yurt içinde yerleşiklerin 

“yabancı para ve fonları” 14 Eylül ile biten haf-

tada 2.14 milyar dolar artışla toplam 153 milyar 

dolar olmuş. Bireylerin “sadece para” mevduatla-

rı ise 1,7 milyar dolar artışla 88,26 milyar dolar 

olurken, kurumların da 424,7 milyon dolar artış-

la 64,78 milyar dolar olmuş. Bu durum, kurum-

ların ve vatandaşın döviz almaya devam ettiğini, 

yastık altı tasarrufların daha çok dövize gittiğini 

gösteriyor.

Dün karşı çıktığımız, itiraz ettiğimiz, 
mücadele verdiğimiz kötülükleri bugün 
artık kınamıyoruz. Eğer oy verdikle-
rimiz karşı değilse kötüyü ayıplamı-
yoruz. Birçok ayet ve hadiste, bela ve 
felaketlerin işlenen günahlar neticesin-
de geldiği belirtilmekte, Kur’ân’da “Size 
ulaşan her musibet, kendi yaptıkları-
nız dolayısıyladır” (Şûra, 30) buyu-
rulmaktadır. Sadece kazan ama nasıl 
kazanırsan kazan anlayışına sürükle-
nen toplumda ahlaki yozlaşma da eko-
nomik kriz de kaçınılmazdır. Çünkü 
iklim kriz üreten bir iklimdir.
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Şu an dövizli borçlar her kesimin kâbusu. 

Ağustos sonu itibariyle bankaların kullandırdığı 

TL cinsinden kredi miktarı1.505 milyar lira iken, 

döviz cinsinden kredi miktarı ise 1.080 milyar ol-

muş. Bunun yanında şirketlerin yurtdışı borçlan-

maları 162 milyar dolar olup bunun TL karşılı-

ğı da 907 milyar lira. Dolayısıyla iç ve dış toplam 

döviz kredileri 1.987 milyar lira ile 2 trilyon lira-

ya dayanmış. Buna göre, döviz kredileri toplamın 

yüzde 57’sini bulurken, TL krediler yüzde 43’e in-

miş durumda. 

Açıklanan YEP (Yeni Ekonomik Program) he-

deflerine göre 2017 yılında 851 milyar dolar olan 

Türkiye’nin milli geliri 2018 yılı sonunda 763 mil-

yar dolara gerileyecek. Kişi başı milli gelir 10.602 

dolardan 9.385 dolara düşecek. Yani 11 sene ön-

ceki milli gelir rakamına geri dönmüş olacağız, 

böylece ülke ekonomisi 88 milyar küçülürken 

ülke halkı da kişi başına 1.217 dolar fakirleşecek. 

Öncelikle İsrafı Önlemek Gerekiyor

Ahmet Hamdi Tanpınar “Her şeyin bir çare-

si vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çare-

si yoktur.” diyor. Sürekli israf eden, çok harca-

yan obez bir kamu düzeni var. Milletin artık, ma-

kam odalarının, makam arabalarının, makam sa-

hiplerinin masraflarını karşılayacak takati kalma-

dı. Devletteki araç, lojman, sosyal tesis saltanatını 

ucu bucağı kaçmış. İstanbul Milletvekili Burhan 

Kuzu, “Yav bu devlette öyle israflar var ki, öyle-

sine masraflar var ki, anam anam anam anamm!” 

demişti. Yine Bülent Arınç bir konuşmasında, “İs-

rafın önünü alabilsek, sizden vergi almaya gerek 

kalmaz.” demişti.

Enerji konusunda dışa bağımlı olan ülkemiz 

yılda ortalama olarak 54 milyar dolar gibi yüksek 

bir meblağı enerji harcamalarına ödüyor ama res-

mi kuruluşların odalarında gündüzleri hiç gerek-

mediği halde ışıklar devamlı yanar, devlet daire-

sinde kaloriferlerin cayır cayır yandığı aşırı sıcak 

ortamlarda pencereler açılarak millî servet boşa 

gider. Sürücüsü aracı park ettiği zaman sırf sıcak 

ya da soğuk hava gerekçesiyle aracı saatlerce çalış-

tırmakla litrelerce yakıtı israf eder. Resmi kurum 

ve kuruluşların uhdesinde bulunan binlerce araç 

şahsi işleri için kullanılarak istismar edilir.

Bütçe açığı dedikleri şey işte bu kamu har-

camalarının bu şekilde artması ile oluşuyor. 

2017’nin ilk yedi ayında 24,3 milyar lira olan büt-

çe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 85 arta-

rak 45 milyar liraya yükselmiş. Yıl sonuna kadar 

ne olacağı ise meçhul!

Devletteki israfa bakıp ülkenin neden bugün-

ler geldiğini anlamak mümkündür.

• Kamu kurumlarının görev zararları 45,4 mil-

yar lirayı bulmuş.

• Sayısı 240 bine dayanan devletteki lojman ve 

misafirhane saltanatına ve tatil kabilinden ya-

pılan yurtiçi-yurtdışı gezi ve yolluk israfı. 

• 2003 yılında devlet faiz hariç 82,7 milyar har-

cama yaparken, 2017 yılında tam 621,6 mil-

yar harcamış. 

• Türkiye’de devlete ait 193 bin 425 adet oto-

mobil, minibüs ve otobüs gibi resmi araç bulu-

nurken bu rakam Fransa’da 2 bin, Almanya’da 

10 bin, İtalya’da ise 29 bin, Japonya’da ise dev-

letin elindeki makam aracı sayısı bin tane bile 

değilmiş. 

• Böylesi büyük bir israf yetmiyormuş gibi dev-

let binlerce araç kiralama yoluna gidiyor. 2012 

yılında 94 milyon lira olan taşıt kiralama gi-

derleri 2016 sonunda yüzde 392 artışla 462 

milyon lira olmuş. Anayasa Mahkemesi, Yar-

gıtay ve Danıştay için kiralanan BMW 760 tipi 

araçlardan bir tanesinin aylık kirasının 7 bin 

600 Euro(50 bin lira) olduğu belirtiliyor 

• Kamu binalarını masraflı oluyor diye ucuz fi-

yatlarla elden çıkarırken, plazalardan fahiş fi-

yatlarla yer kiralayan devlet 2017’de kira için 

901 milyon liralık ödeme yapmış.

• 2006’dan 2016’ya toplam bütçe harcamala-

rı içerisinde kira giderlerinin payı %197, taşıt 
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alım giderlerinin payı % 520, temsil ve tanıtma 

giderlerinin payı % 252 artmış. 

• 2016 yılında resmi taşıt alımlarının maliyeti % 

82 artarak 2 milyar 23 milyon liraya çıkmış. 

Yani, 2016 yılında kamunun kara taşıt alımla-

rına yaptığı harcama 583 bin 611 kişinin asga-

ri ücret aylığına eşit. 

• 2007 yılında 17 milyon lira olan temsil ve ta-

nıtma giderleri 2016 yılında 364 milyon lira-

ya yükselerek 22 kat artmış. Yani, 2016 yılın-

da gösterişli sofralara, pahalı davetlere, tören-

lere harcanan para 256 bin 680 kişinin asgari 

ücret aylığına eşit demek. 

• Ankara Belediyesi’nin bir eğlence parkına har-

cadığı milyar dolarlar, belediyelerin durmadan 

söküp yeniden yaptığı kaldırımlar.

• Başkanlık sistemine geçen Türkiye milletveki-

li sayısının 600’e çıkarılması çok mu gerekliy-

di? Yılın ilk yedi ayında vekillerin ilaç giderleri 

7 milyon 138 bin, tedavi giderleri 493 bin li-

rayı bulmuş.

• Aile Bakanlığı, Eskişehir Yolu’nda 30’ar katlı 

ikiz binaların kirasının aylık 1 milyon liranın 

üzerinde olduğu belirtiliyor. Aile Bakanlığı’nın 

kiralık binasında 2 katlı personel yemekhane-

si bulunmasına rağmen Aile Bakanı, Ankara’da 

da 3 gün üst üste Hilton Garden Inn Otel’de 

kamu personeline 1500 kişilik iftar veriyor, 

kişi başı 90 liraya anlaşılan iftarın faturası, 135 

bin lirayı buluyor. 

Bazı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler

• Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen 

sivil toplum kuruluşlarından olan ve 118 ül-

kede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Ör-

gütü, Türkiye’yi 180 ülke arasında 81.sırada 

gösteriyor, endekste dört yıl üst üste gerileyen 

Türkiye, son 5 sene içerisinde 10 puanlık bir 

düşüşle 28 sıra kaybetmiş. AB ülkeleri ile kar-

şılaştırıldığında Türkiye, 28 üye ülke arasında 

sonuncu sırada, G20 ülkeleri arasında 13. sıra-

da bulunurken, 35 OECD üyesi devlet arasın-

da ise sondan ikinci sırada yer aldı.

• 2 milyon vatandaş icralık olmuş, icralık dosya 

sayısı ise 28 milyonun üzerinde.

• Bu sene 2 milyon 260 bin kişinin girdiği üni-

versite   imtihanlarında fizik, kimya, matema-

tik gibi dallarda sıfıra yakın bir ortalama var. 

Sözel derslerin ortalaması da pek parlak değil.

• Dünyada 15 yaşındaki gençlerin bilgi ve be-

cerisini ölçen PISA sınavında 44’ncü sıradan 

49’cu sıraya gerilemişiz.

• OECD’in araştırmasına göre, işgücümüzün an-

cak % 50’si temel okuma yazma ve matematik 

becerilerine hâkim. OECD sıralamasında alt-

tan 2-3 sıradayız. 

• Bir araştırmaya göre, Avrupa’da en az ve en 

kötü yabancı dil kullanan ülkeyiz. Vatandaşı 

% 67’si herhangi yabancı bir dilde “merhaba” 

bile diyemiyor.

• TÜİK’e göre 15-24 yaş arasındaki gençler ara-

sında “Ne eğitimde ne istihdamda olmayanla-

rının oranı yüzde 28”. Eğitim sistemi bu ka-

yıpları telafi etmek yerine matematikte 4 soru-

yu zor çözen bir nesil yetiştiriyor.

Sonuç: Öyleyse…

Bugün geldiğimiz noktada her şey yitirdiğimiz 

değerlerden kaynaklanıyor. Kendi değerleri istika-

metinde bir hayat inşa etmek yerine, başkalarının 

giydirdiği gömleğin içinde, mevcut faizci ekonomi 

öğretinin koyduğu kurallara göre işleyen bir sis-

temde, aspirin tedavisi gibi yöntemler asla temel 

bir çözüm olmayacaktır. Sivrisinekleri öldürmek 

yerine bataklığın kurutulması gerekiyor. Küresel 

sistemin ekonomi kurum ve kuramlarıyla kurgu-

lanmış çıkış yollarını çözüm olarak gösteren kafa 

yapısı değişmedikçe ve yerine yeni bir model ku-

rulmadıkça ekonominin iyileşmesi mümkün ol-

mayacaktır.

Kendi değerlerinizden neşet etmiş bir modeli-

niz olmadığı sürece yapılacak çalışmalar, küresel 

finans sisteminin değirmenine su taşımaktan öte-

ye geçmeyecektir. Geldiğimiz noktada, artık ciddi 

bedeller ödeyerek değerlerimiz üzerine inşa edil-

miş bir yapıyla bu sıkıntılardan kurtulmak müm-

kün olacaktır.

Bu ümmetin, bu milletin yeniden bir saadet 

çağı üretmesini istiyorsak, tekrar değerlerimize 

dönmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin acilen 

yaşadığı sistemle yüzleşmesi, çalmayan, çırpma-

yan, ehliyeti, liyakati, adaleti ve bilgiyi esas alan 

insanlar yetiştirmesi, buna uygun bir yol haritası 

belirlemesi gerekiyor.
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Dilaver DEMİRAĞ

Suriye’de yaşananların 11 Eylül’den başlayarak nasıl adım adım hazırlandığını ve bu 
anlamda Türkiye’yi de içine çekecek bir girdabın İsrail’in akıl hocalığında, ABD’nin 
ise kaşağı rolü ile nasıl hazırlandığını anlatmak lazım. Yine Türkiye’yi alabora edip 
Erdoğan’ı gerekirse bir iç savaşla hatta bir ABD işgali ile devreden çıkartacak planları 
içeren bir finansal 11 Eylül’ün de hangi jeopolitik saiklerle hazırlanmakta olduğunu da.

Çalınan Devrim Suriye:
11 Eylül’den Yeni Ortadoğuya Öznenin Faşizmi

2 011 yılında baş-
layan Suriye iç 

savaşında artık sona 
gelindiği açık bir bi-
çimde görülüyor. 
Türkiye çoktan kay-
bettiği bu oyunda 
hâlâ bir şeyler ko-
partmak adına tehli-
keli oyunlar oynasa 
da kendisi üzerine 
oyun oynamaya ha-
zır bazı güçlerin provokasyonuna açık bir nokta 
bırakıyor. Putin’in oyuna dâhil olması ile birlikte 
Suriye’de sahadaki oyun değişti ve Rusya ile İran 
tarafından desteklenen rejim güçleri yavaş yavaş 
kaybettiği tüm yerleri geri almaya başladı ve son 
kale İdlib’inde eninde sonunda düşmesi kaçınıl-
maz görülüyor. Suriye konusunda iki farklı anla-
tı var, bu anlatıların her ikisi de gri alanları yok 
sayarak siyah ya da beyaz bir resim çizmekteler. 
Suriye konusunda resmi anlatı Suriye için özgür-
lük mücadelesi veren kahraman Suriye İhvan’ı ve 
onun silahlı gücü olarak Özgür Suriye Ordusu za-
lim Beşşar Esed’in elinde inim inim inleyen Suriye 
halkını kurtarmak için bir devrim başlattı. Ancak 
batının korkak ve bencil sinikliğine karşılık bu za-
limin en büyük destekçisi olan Rusya ve İran, mü-
himmatı tükenen kahraman direniş ordusunu ge-
riletti. Üstelik zalim Esed kendi halkını varil bom-
baları ile katleden bir katil iken, batı ve Rusya sa-
yesinde Suriye halkı üzerindeki dikta rejimini 
kurtardı ve Suriye de ne yazık ki ABD’nin Suriye 

halkını satması ne-
deni ile Baas rejimi 
kazanan taraf oldu. 
Herkes Suriye hal-
kının zalim bir dik-
tatöre karşı verdiği 
özgürlük mücadele-
sini satarken sadece 
Türkiye sonuna ka-
dar direnerek Suriye 
Halkının özgürlük 
davasını adeta yal-

nız şövalye konumunda desteklemeyi sürdürüyor.
Anlatının bu beyaz kısmının tam karşısında ise 

bir de siyah taraf var. Bunlara göre de iyi niyet-
li ve reformcu birisi olan Esed mecburen seçildi-
ği devlet başkanlığı sürecinde Suriye halkının ka-
zanımlarını korumaya çabaladı, reformlar ile de 
Suriye’de yavaş yavaş demokratik bir rejim biçimi 
oluşturacaktı. Ancak ABD Suriye’de istedikleri-
ni elde edemeyince İhvan ve Suriye’deki el-Kaide 
unsurlarından oluşan teröristleri, Esed’in yerine 
neoliberal bir İslâmcı kukla yönetim getirmek için 
kışkırttı. Esed sadece teröristler ile savaştı ve uçak-
lardan atılan bombalarda sivillerden daha çok te-
röristleri öldürdü. ÖSO ılımlı İslâmî unsurlardan 
oluşan bir özgürlük kuvveti değil CIA destekli ve 
el-Kaide’den bir gömlek iyi diyeceğimiz bir şeriat-
çı ordusu. Bu ordu Suriye’de bölgede ayakta kalan 
az sayıdaki laik bir cumhuriyeti yıkmaya çalışan, 
sivillere eza-cefa çektiren ve üstelik mezhepçi ve 
şeriatçı bir düzen kurma peşinde. Esed ise laik ve 
demokratik bir lider olarak üstelik te Suriye halkı 
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tarafından sevilen biri olarak bu emperyalist artı-
ğı cihadist şeriatçılarla savaşıyor. Esed antiemper-
yalist, antikapitalist ve laik bir rejimi savunarak 
emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren, 
ülkesine yönelik emperyalist saldırıyı püskürtme 
çabasında olan laik bir lider.

Birbirine tamamen zıt bu iki anlatıda da doğ-
rular var ve her iki taraf ta kendi tarafını tuttuğu-
nu nerede ise tamamı ile masum ilan ederken di-
ğer tarafı ise şeytanlaştırıyor. Öyleyse artık bu ef-
sanelerin dışına çıkıp Suriye’nin gerçekçi bir res-
mini çekmekte fayda var… Evet Esed batılı eği-
tim almış birisi olarak Baas rejimine oranla daha 
liberal bir Suriye’den yanaydı ama reformlar ko-
nusunda adımlar atarken bir yandan da rejimin 
mantığına uygun olarak ipleri elden kaçırmamak 
için reformlar uygularken diğer yandan da bu re-
formları geri alan zikzaklı bir çizgi izledi. Suriye 
de Lazkiye vb. Akdeniz kıyıları daha gelişkin iken 
Sünni bölgeler daha geri kalmıştı. Rejimin Alevi 
ağırlıklı bir azınlık rejimi oluşturduğu ama Sün-
ni eşrafının da desteğini elde ettiği de bir haki-
kattir. Esed ve rejim güçleri bir tür devlet destek-
li ahbap çavuş kapitalizmi diyeceğimiz bir ekono-
mik sistem kurarken diğer yandan da göreli bir 
refah rejimi inşa ettikleri de bir gerçektir. Dahası 
ABD’nin rejimden Libya’da olduğu gibi neoliberal 
küreselleşmeye kendini açması yönünde teklifler-
le geldiği de bir hakikattir. Buna mukabil rejimin 
bu teklifi geri püskürttüğü de bir doğrudur. Ama 
Suriye savaşı, birilerinin resmetmeye çalıştığı gibi 
neoliberalizmin reddinden değil Suriye rejiminin 
ABD-İsrail ekseni ile ters düşmüş olmasından do-
layı çıkartılmıştır. 

Dahası baba Esed zamanında Sünnilerin tem-
siliyeti olan ve gerçek anlamda bir STK olan 
İhvan’la sert bir savaş yürütüldüğü, rejimin Hama 
vb. yerlerde bir katliam yaptığı da gerçeklerden 
bir diğeridir. Esed demokratik bir anayasa yö-
nünde adım attı ama bu ancak silahlı ayaklanma 
başladıktan sonra gündeme geldi. Sahada selefi 
İslâmcıların ağırlık taşıdığı bir gerçektiyse de hiç 
de bu niteliği taşımayan klasik Sünni İslâmî grup-
ların da Esed rejimine karşı ayaklananlar arasın-
da olduğu da bir hakikattir. ÖSO’nun ilk başlarda 
Vahhabi olmadığı kısmen İbn Teymiyye Selefiliği 
ya da Hanbeli eksenli sert ve daha katı bir Sünni-
lik anlayışına sahip olan İhvan ağırlıklı, sahada-
ki birçok unsuru bir arada bulunduran içlerinde 
Cephetü’l-Ekrâd gibi Kürt ve Sünni İslâmcı grup-
ların da olduğu bir gerçektir. Ama ÖSO içinde ra-
dikal ve cihadist unsurların olduğu Şeyh Aruri gi-

bilerin Alevi düşmanlığı temelinde Alevi köyleri 
basan, bu köylerde katliam yapıp kafa kesen un-
surlar olduğu, hatta içlerinde Suriyeli askerlerin 
kalbini yiyecek kadar vahşi kişilere sahip gruplar 
da olduğu bir gerçektir. Ordunun komuta kade-
mesi görece daha makul bir İslâmî görüşe sahip-
ken yaklaşık yedi yıldır süregelen savaş sırasın-
da ÖSO’nun makul Sünni İslâm’dan cihadist bir 
yapıya evrildiği de bir hakikattir. Üstelik şu anda 
Türkiye tarafından desteklenen ve Milli Ordu adı-
nı alan bu unsurlar içinde el-Kaide ya da IŞİD’ten 
bir gömlek beri olan Ahraru’ş-Şam gibi Suriyeli 
ama Selefi anlayıştaki gruplar da ÖSO içinde gi-
derek ağırlık merkezi oluşturmakta. Bu kapsam-
da Esed’in Batı’da giderek bu gruplar ile kıyaslan-
dığında daha makul görünmeye başladığı bir ger-
çek. Ancak sahada radikal selefiliğin öne çıkması 
sadece savaşın sertliği ve IŞİD, el-Kaide vb. grup-
ların sahadaki militanları etkilemesi neticesi de-
ğil. Batıdaki ağırlıklı sol anlayışta laik olarak mit-
leştirilen Esed ve Baas’ın Suriye hapishanelerinde-
ki radikal selefileri salıp sahaya egemen olmalarını 
sağladığı ve böylece savaşın IŞİD ve el-Kaide gibi 
radikal selefi cihadist grupların egemen gruplarca 
yürütüldüğü algısını pekiştirdiği de bir hakikattir. 

Bir anlamda Esed Batıdaki İslâmofobiye oy-
nadı diyebiliriz. Savaşın başından itibaren Suriye 
ordusunun ilerleyişini sağlayan vahşi bombardı-
man şeklindeki askeri stratejiyi temel savaş yön-
temi olarak kullanması, sözünü ettiğim laikçi ve 
oryantalist sol kesimlerin inkâr çabalarına karşı-
lık bir hakikattir. Yani Esed’in sivil katliamı yaptı-
ğı da bir gerçektir. Ancak buna mukabil ÖSO’da 
dâhil sahadaki devrimci güçlerin de sivillerin ya-
şam haklarına çok da saygılı olduğu söylenemez. 
Savaşın enformasyon unsuru olarak görev yapan 
beyaz bereliler, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 
gibi sözde insan hakları adına çalışanların savaş-
taki kayıpları manipüle ettikleri de reddedileme-
yecek bir başka gerçektir, çünkü bu grupların İn-
giliz istihbaratına bağlı gruplar olduğu biliniyor. 
Dahası Suriye Devrimi adına ortada görünen Ce-
nevre vb. yerlerde devrimin mücadelesini veren-
ler arasında basbayağı şaibeli kişilerin olduğu bir 
başka hakikattir. Ancak aynısı ÖSO için tümüyle 
geçerli değildir, istisnalar bir yana ÖSO saflarında 
savaşanların çoğunun basbayağı yurtsever kişiler 
olduğu inkâr edilemez.

Türkiye’nin buradaki konumu ise tamamı ulus 
devlet ve devletler hukuku bakımından paradok-
saldır. İşte tam da bu nedenle bir yandan Suriye’de 
yaşananların 11 Eylül’den başlayarak nasıl adım 
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adım hazırlandığını ve bu anlamda Türkiye’yi de 
içine çekecek bir girdabın İsrail’in akıl hocalığında 
ABD’nin ise kaşağı rolü ile nasıl hazırlandığını an-
latmak lazım. Diğer bir yandan da yine Türkiye’yi 
alabora edip Erdoğan’ı gerekirse bir iç savaşla hat-
ta bir ABD işgali ile devreden çıkartacak planla-
rı içeren bir finansal 11 Eylül’ün de hangi jeopo-
litik saiklerle hazırlanmakta olduğunu da. Hâsılı 
Türkiye’nin başına birtakım çoraplar örüldüğü bir 
gerçek! 

Suriye Devrimi her ne kadar öznelerinin ko-
numu müphem de olsa, dahası sahadaki yan-
sımalarının selefi ideolojiden kaynaklanan bir-
takım değişimler olsa da meşru taleplerle başla-
yan bir ayaklanma denemesiydi ama tıpkı Arap 
Baharı’nın ta kendisi gibi çalındı ve başkalaştırıldı. 
Ve Suriye denen oyun sahası öyle bir hale geldi ki 
hibrid savaşın laboratuvarı oldu. Temel iddiam şu 
Suriye Savaşı aslında 11 Eylül’ün bir uzantısı olan 
ve kendi deyimleri ile “Yeni Ortadoğu’nun Doğum 
Sancıları”nın yaşandığı bir yer ve hâlihazırda ken-
di elimizle düştüğümüz finansal krizin bir çökün-
tü mücadelesine dönüşümü de yeni Ortadoğu’nun 
ebeliği için yürütülen hibrid savaşın bir uzantısı. 
Tam da bu nedenle bu yazı bir yanı ile geçen ya-
zımda ortaya koyduğum kur savaşları üzerinden 
yürütülen bir yeni dünya düzeni tasarımının bir 
devamı niteliğini taşıyor. Ne yazık ki bu denli bir-
biri ile iç içe geçmiş olguları kısa bir yazı ile anlat-
mak zor oluyor. 

11 Eylül Kara Bulutların Miladı

11 Eylül üzerine çok şey yazıldı çizildi bunla-
rın bir bölümü çok haklı olarak kuşku verici nok-
talara temas etmekteydi. Bir bölümü ise bu olgu-
yu analiz etmeye yönelikti. Ben her iki noktaya 
da değinen bir analizi tercih edeceğim. Bu neden-
le bilindik ile başlayayım. 11 Eylül Medeniyet Sa-
vaşları olgusu ile Batı hegemonyasının bir neticesi 
ve terörle savaş retoriği de ana hedef olarak İslâm’ı 
dönüştürmek ve içini boşaltarak onun bir direnç 
unsuru olmasından çıkartılması için birçok kol-
dan yürütülen bir operasyonun medeniyet polisli-
ği fonksiyonunu icra etmeye yönelikti. Bu nedenle 
öznelerinin asli amaçları farklı olsa da Arap Baha-
rı da Suriye Savaşı da finans operasyonları da as-
lında aynı mücadelenin farklı veçheler ile sürdü-
rüldüğü bir mücadele ve nihai amacı da bölgede 
Süleyman Tapınağı’nın üçüncü kez dikilmesi ile 
İsrail’in üçüncü kez doğumunu sağlamak. Donald 
Trump’ın İsrail lobisi üzerinden evanjelistler ile it-

tifakları sonucu seçilmesindeki asli amaç ta bu. 
Ancak Trump bunun yanında globalistlerin teke-
rine çomak sokacak şekilde milliyetçilik de yapa-
rak Transatlantik çatlağı yarattığı için de bir mü-
cadele sürmekte.

11 Eylül’ün gerçekte planlı bir sahte bayrak 
operasyonu olduğu insanların çoğunda ortak bir 
kanaat. Nitekim baktığımız zaman şüphe çeken 
resmi tezlerle çelişen birçok ayrıntı göze çarp-
makta. Saldırıların ardından Bush kendi hükü-
metinde de önceki hükümetlerde de havada uçan 
uçaklarla binaya çarpan bir saldırıyı düşünmedi-
ğini söylerken Ulusal Güvenlik Danışmanı Con-
doleezza Rice da şunları söyledi: “Hiç kimse bir 
uçağı bir füze olarak kullanmaya çalışacaklarını 
tahmin edemez”. Olayı saldırı olarak adlandıran 
bir Hava Kuvvetleri generali de: “Daha önce hiç 
görmediğimiz, hiç düşünmediğimiz bir şey!” di-
yordu. Ama gerçekler CIA ve FBI tarafından Hü-
kümete bu yönde birçok istihbaratın aktarıldığı-
nı ama hükümetin bu istihbaratları gerçekçi de-
ğil diyerek reddettiğini gösteriyor. Üstelik akan is-
tihbaratlar içinde yakalanan el-Kaide mensupları-
nın uçaklara yönelik saldırı planladıklarına, bazı 
el-Kaide mensuplarının uçuş eğitimi aldıklarına 
dair bilgiler de var. Dahası saldırıdan bir gün önce 
Suudi Arabistan’daki CIA ajanları bir telsiz konuş-
ması yakalıyor ve bu kestirme de “yarın” ve “baş-
lıyoruz” ifadeleri geçmesine rağmen bu istihbarat 
merkeze iletilmiyor.

Bunlardan başka CIA başkanı ve Terörle Mü-
cadele Koordinatörleri o dönemde ulusal güvenlik 
danışmanı olan Condeleezza Rice’a el-Kaide’nin 
uçaklarla Beyaz Saray ve Pentagon’a saldırıda bu-
lunacağı bilgisini vermesine karşılık Rice bu bilgi-
leri gerçekçi bulmayarak dikkate almadı.

11 Eylül öncesi Filipinler Manila’da CIA, ünlü 
el-Kaide militanlarından Ocak 1995’te terörist-
ler Remzi Yusuf ve Halid Şeyh Muhammed tara-
fından planlanan geniş çaplı, üç aşamalı bir sal-
dırı planlanını ortaya çıkardı. Bu saldırı planında 
ikinci aşama Papa II. John Paul’e suikast, Asya’dan 
Amerika Birleşik Devletleri’ne uçuş sırasında uça-
ğı havada infilak ettirilecekti. Bu saldırı 11 uçakla 
yapılacak ve saldırı da 4.000 havayolu yolcusu da 
hayatlarını kaybedecekti. Bu plana göre Virginia, 
Fairfax County’deki CIA karargâhına da bir uçak 
çarpacaktı. Dikkatli bir planlamaya rağmen, 6-7 
Ocak 1995 tarihlerinde Filipin Ulusal Polis - Batı 
Polis Bölgesi’nin (PNP-WPD) dikkatini çeken bir 
kimyasal patlamanın ardından Bojinka planı bo-
zuldu.1
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Yani Amerikan istihbarat kurumları el-Kaide 
tarafından uçaklarla saldırı planlaması yaptığına 
dair bilgi sahibi olduğu gibi Beyaz Saray da Bo-
jinka planı gibi başka planlardan da haberdardı.

The Chicago Sun Times adını taşıyan gazetede 
böyle bir istihbarat olmadığı yönündeki açıklama-
ları yalanlayan bir haber yer aldı. Haberde bir aja-
na dayandırılarak şu bilgiler veriliyor: “FBI, ABD 
uçaklarını kaçırmak ve onları silah olarak kullan-
mak için planların önceden haberlerini aldı, fakat 
ne onların üzerine hareket ettiler ne de istihba-
rat yerel polis kurumlarına dağıtılmadı. 11 Eylül 
saldırılarının anından itibaren, tüm üst düzey fe-
deral yetkililer teröristlerin operasyon yöntemle-
rinin onları şaşırttığında ısrar ettiler. Birçoğu bu 
hikâyeye bağlı kalmaya devam 
ediyor. Aslında, intihar kaçır-
ma planının unsurları FBI ta-
rafından 1995’e kadar bilini-
yordu ve eğer mevcut bilgiler-
le birleştirilirse plan ortaya çı-
kabilirdi.”2

11 Eylül olaylarının ar-
dındaki gerçeklerin İngiltere 
Lordlar Kamarası’nda değer-
lendirildiği biliniyor. Bu olayı 
ayrıntılı şekilde değerlendiren 
Lordlar Kamarası’na rapor ve-
ren Michael Meacher şöyle de-
miştir: “Böylesine devasa öne-
me haiz bir olayın bu şekilde 
gizeme gömülmesine modern 
tarihte daha önce hiç rastlan-
mamıştır. Anahtar konumun-
daki bazı gerçekler mümkün 
ve anlaşılabilir bir temele da-
yandırılarak açıklanamamış 
durumdadır.”3

Hâsılı kelam 11 Eylül saldırısı beklenme-
dik bir saldırı değildi ve buna rağmen bu saldırı-
yı önlemeye dönük hiçbir önlem alınmadı. Çün-
kü böylesi şok edici bir olay olmasa ABD’nin 
PNAC belgelerinde amaçlanan küresel askeri siya-
si hâkimiyet tesis etme planları hayata geçirmek-
te zorlanacaktı. Dahası Irak Savaşı’nın aslında asıl 
amaç olduğuna dair çok sayıda kuşku verici du-
rum söz konusu.

Söz konusu belge ABD’nin Sovyetlerin yıkı-
mı sonrası düşmansız kalan ABD’nin yeni bir düş-
man icadına olan ihtiyacını ve ABD’nin küresel 
hegemonya boşluğunu dolduracak şekilde bir as-
keri güç olması esasına dayanmaktaydı. PNAC’ın 

belirttiği hedef “Amerikan küresel liderliğini teş-
vik etmek” idi. Rapor “Amerikan liderliğinin hem 
Amerika hem de dünya için iyi” olduğu görüşüne 
dayanıyordu ve Reagan dönemindeki askeri güç 
ve ahlaki açıklık politikası için destek oluşturma-
ya çalışıyordu. Rapor ABD’yi Amerika’yı “dünya-
nın en önde gelen gücü” olarak tanımlıyordu ve 
ulusun “Amerikan prensiplerine ve çıkarlarına uy-
gun yeni bir yüzyıl şekillendirmek” için bir mey-
dan okumayla karşı karşıya olduğunu söylüyor-
du. Irwin Stelzer ve Dave Grondin gibi gözlem-
ciler, PNAC’ın özellikle Irak Savaşı’na destek ol-
mak için Bush yönetiminin dış politikasını şekil-
lendirmede kilit bir rol oynadığını belirttiler. Bu 
hedefe ulaşmak için de savunma harcamalarında 

önemli artışlar ve “yurtdışın-
da siyasi ve ekonomik özgür-
lüğün” teşvik edilmesi çağrı-
sında bulunuyorlardı. Bu poli-
tikaların ABD’nin demokratik 
müttefikleriyle olan bağları-
nı güçlendireceğini, “çıkarları-
mıza ve değerlere düşman re-
jimlere meydan okuyacağını” 
ve “güvenliğimize, refahımı-
za ve prensiplerimize uygun 
bir uluslararası düzeni” koru-
yup genişleteceğini iddia edi-
yorlardı. Rapor “ABD, bu yüz-
yılın başarılarını inşa etmek 
ve bir sonraki aşamada gü-
venliğimizi ve büyüklüğümü-
zü sağlamak istiyorsa” bu ilke-
lere uygun olarak Reagan dö-
neminin “Askeri güç ve ahla-
ki netlik” politikasının hayata 
geçmesi için çağrıda buluna-

rak, bunun için Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’nin 
ilkelerinin gerekli olduğunu belirtiyordu. Aslın-
da rapora eşlik eden ruh ABD dış siyasetinin esas 
adamı Kissinger’ın keşfettiği sıkı bir şahin olan ve 
CFR’nin en önemli isimlerinden Clinton döne-
minde dış politika ve ulusal güvenlik danışman-
lığı yapan Zbigniew Brzezinski’nin ABD’nin kü-
resel hâkimiyetini sağlamak için belirlemesi ge-
reken hedefleri anlattığı Büyük Satranç Tahta-
sı kitabındaki değerlendirmeler ile uyuşuyordu. 
ABD imparatorluğu tezinin itibar gördüğü neocon 
hâkimiyetinin amaçlarının yerine gelmesi için ise 
çok önemli bir takım olaylar gerekliydi.

Araştırmacı gazetecilik konusunda dünya ça-
pındaki duayenlerden (kıdemlilerden) biri sayı-

Suriye Devrimi, her ne 
kadar öznelerinin konumu 
müphem de olsa, dahası 
sahadaki yansımalarının 
selefi ideolojiden kaynak-
lanan birtakım değişim-
ler de olsa, meşru talepler-
le başlayan bir ayaklan-
ma denemesiydi ama tıpkı 
Arap Baharı’nın ta kendi-
si gibi çalındı ve başka-
laştırıldı. Ve Suriye denen 
oyun sahası öyle bir hale 
geldi ki hibrid savaşın 
laboratuvarı oldu.
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lan ve her zaman belgelerle yazmayı adet edinmiş 
William Engdahl PNAC (Yeni Amerikan Yüzyılı 
Projesi) kapsamındaki raporda çok dikkat çekici 
bir ifadeye dikkat çeker: “Birleşik devletler yeni 
teknolojiler ve harekât kavramları ile deney ya-
parken ‘stratejik bir duraksama’ ilan edemez. ABD 
ve müttefiklerinin çıkarlarını bozacak bir dönü-
şüm stratejisi de izleyemez. Yalnızca Birleşik Dev-
letler topraklarında kuvvet uygulama yetenekleri 
üzerinde duran bir dönüşüm stratejisi izlemek üs-
lerin ve ABD Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının ge-
nişletilmesinden ödün vermek, Amerika’nın daha 
geniş siyasi hedefleriyle uyuşmaz. Bu ABD’nin 
müttefiklerine sorun yaşatır. Dönüşüm süreci her 
ne kadar devrimsel bir değişiklik getirecekse de 
Pearl Harbor benzeri yıkıcı bir olay yaşanmaması 
durumunda bu uzun bir süreç alacaktır.”4

Bu Pearl Harbour ifadesi 11 Eylül’ün neden 
bir sahte bayrak operasyonu olduğunu ve neden 
ABD’nin onca istihbarat raporlarına, hatta tam 
saldırının olduğu gün tam da 11 Eylül benzeri 
bir saldırı simülasyonuna dayanan tatbikata rağ-
men kılını kımıldatmadığını da açıklıyor. Çünkü 
ABD’nin dünya hâkimiyeti inşa edebilmek yani… 
“Şok Doktrini” teorisine uygun olarak oluşacak 
büyük ödül için 3.000’ne yakın insanın canının 
zerre değer taşımadığını ortaya koymaktadır.

Nitekim asli hedefin bölgemiz olduğunun en 
ciddi göstergesi ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesi-
ne rağmen Bin Ladin’in uzun müddet bulunama-
ması ve Afganistan’ın hemen ardından Irak’ın he-
defe konması oldu. Oysaki Bin Ladin o günkü ra-
porlara göre Afganistan’da Tora Bora dağlarında-
ki bir mağaradaydı ve ABD’nin fısıltıyı bile kay-
deden Echelon’u, uzayda fır dönüp parmağınızın 
izini bile çıkartan keskin gözlere sahip askeri uy-
duları, katmanların ötesine geçen kızıl ötesi göz-
lem aygıtlarına sahip uçakları onu nedense bula-
mıyordu. Irak’a savaş açılması akla ister istemez 
11 Eylül PNAC yazarlarının hedeflerine ulaşmak 
için arzu ettikleri “Yeni Pearl Harbor” baskını mıy-
dı? Sorusunu getirdi. Malum Pearl Harbor baskını 
ile ABD İkinci Dünya Savaşı’na girmişti.

Nitekim PNAC metni yazarı Kristol ve Kağan 
Irak Savaşı konusunda başı çektiler. Tüm bunlar 
yani Afganistan ve ardından Irak ABD’nin Rusya 
ve Çin’i kuşatma ve Avrasya’yı fethetme mücade-
lesini amaçlamaktaydılar. Bu şahinlerin fikir ba-
bası Brzezinski ısrarla Avrasya’ya hâkim olmanın 
önemi üzerinde duruyordu.

“Amerika için en önemli jeopolitik ödül 
Avrasya’dır. Bu bin yılın yarısı boyunca dünya me-

seleleri Avrasyalı güçlerce, bölgesel güç için bir-
biriyle mücadele eden ve küresel güce erişmeye 
çalışan bu insanlarca belirlendi. Artık, Avrasya-
lı olmayan bir güç Avrasya’daki üstün güçtür ve 
Amerika’nın küresel üstünlüğü doğrudan doğruya 
Avrasya kıtasındaki hâkimiyetinin ne kadar süre 
ve ne kadar etkili sürdürüldüğüne bağlıdır… Av-
rasya yerkürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik 
olarak bir eksendir. Avrasya’ya hükmeden bir güç, 
dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli 
üç bölgesinden ikisini kontrol edecektir. Haritaya 
daha yakından bakıldığında, Avrasya üzerindeki 
denetimin, Batı Yarıküre’yi ve Okyanusya’yı jeo-
politik olarak dünyanın merkezi kıtasının çevresi 
haline getireceğini ve Afrika’nın neredeyse kendi-
liğinden Amerika’ya tabi olması gerekeceğini gös-
terir (Haritaya bakınız). Dünya nüfusunun yakla-
şık %75’i Avrasya’da yaşamaktadır ve dünya fizik-
sel zenginliklerinin çoğu, hem yatırımlar hem de 
yeraltı zenginlikleri bakımından burada bulun-
maktadır. Avrasya, dünya GSMH’sinin %60’ına ve 
dünyanın bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçü-
ne sahiptir.

Avrasya aynı zamanda siyasal olarak dünya-
nın en iddialı ve dinamik devletlerinin bulundu-
ğu yerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra 
en büyük altı ekonomi ve en büyük altı silah alı-
cısı Avrasya’da bulunmaktadır. Dünyanın, biri ha-
riç, resmi olarak bilinen ve bilinmeyen tüm nük-
leer güçleri Avrasya’da bulunmaktadır. Dünyanın 
en kalabalık nüfuslu bölgesel hegemonya ve kü-
resel nüfuz talepkârları Avrasyalılardır… Özetle, 
Avrasya’nın gücü büyük ölçüde Amerika’nınkini 
gölgede bırakmaktadır. Avrasya’nın siyasi olarak 
bütünleşmek için fazla büyük olması Amerika için 
bir şanstır.”5

Brzezinski’nin McKinder’den uyarladığı tes-
pite göre Avrasya kalp bölgesidir ve bu kapsam-
da “Avrasya’ya hükmeden, kalp bölgesini yönetir; 
kalp bölgesine hükmeden, dünya adasını yöne-
tir; Dünya adasına hükmeden, dünyayı yönetir.” 
Tam da bu nedenle Bush yönetimi de bunu yap-
tı. Irak bu yöndeki ilk ve en önemli adımdı çünkü 
Irak dünya petrolleri bakımından kritik bölgeydi. 
Bush döneminin dış politika beyni konumundaki 
Dick Cheney Londra Petrol Enstitüsü’nde yaptığı 
konuşmada şunu söylemişti.

“Bazı tahminlere göre gelecek yıllarda küre-
sel petrol talebinde yılda ortalama %2’lik bir ar-
tış olurken hâlihazırdaki var olan rezervlerdeki 
üretimde %3’lük bir düşüş olacaktır. Bu demektir 
ki, 2010 itibarıyla günde ortalama 50 milyon va-
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ril daha fazla petrole ihtiyaç duyulacaktır. Peki, bu 
petrol nereden gelecek? Varolan petrolün %90’ını 
hükümetler ve ulusal petrol şirketlerinin kontrol 
ettiği aşikârdır. Petrol büyük ölçüde hükümetlerin 
denetimindeki bir iş olmaya devam etmektedir. 
Dünyada birçok bölge her ne kadar fırsatlar sun-
sa da, Ortadoğu hâlâ dünya petrolünün üçte ikisi-
nin ve en düşük maliyetiyle çıkarıldığı yer olarak 
ödülün bulunduğu yerdir”6

Engdahl Irak işgali ile petrol arasındaki ilişkiyi 
petrol doruğu olgusu ile ilişkilendirir. Önde gelen 
bağımsız petrol jeologlarına göre son yüzyılın üç-
çeyreğinden daha fazla bir süredir dünya ekono-
misini destekleyen ucuz, bol petrol devri büyük 
ihtimalle mutlak tepe noktasına ulaştı veya bu 
noktayı geçti. Bu gerçek, çok uluslu petrol şirket-
leri ve belli başlı hükümet kurumları, hepsinden 
öte ABD hükümeti tarafından saklanmakta. Yeni 
petrolü mümkün olan en düşük fiyatta almada ve 
bu fiyatı muhafaza etmede petrol şirketlerinin çı-
karı bulunuyor. Sorunun ne denli kritik hale gel-
diğini Dünyanın geri kalanının fark etmemesinde 
ABD hükümetinin stratejik çıkarı var. 

Fransız Petrol Kurumu, Colorado Maden-
ler Okulu, Uppsala Üniversitesi ve Cenevre’deki 
Petroconsultant dâhil bir grup saygın uluslarara-
sı jeologun en iyi tahminine göre dünya, yakın bir 
zamanda cari büyük petrol sahalarının çoğunun 
tepe noktasına gelmesinin ve petrol arzında dra-
matik bir düşüşün etkilerini büyük olasılıkla his-
sedecek. O noktada dünya ekonomisi 1970’lerde-
ki fiyatlara kıyaslandığında sönük kalacak şekilde 
petrol fiyatlarını artıran şoklarla yüzleşecektir. Di-
ğer bir deyişle, yaklaşık 20 yıl içerisinde tüm dün-
ya ekonomisinin ana yakıt ihtiyacı için büyük bir 
küresel enerji kıtlığı ile yüzleşeceğiz. 

Ancak bu doruğun çok daha geç yaşanaca-
ğı uzun müddet dünya ekonomisine ucuz ve bol 
petrol pompalamaya devam edecek bir bölge bu-
lunmakta, bu bölge Ortadoğu. Bu bölgede kuyu-
lar petrol pompalamaya çok uzun yıllar boyunca 
devam edecek. Tam da bu nedenle ABD için bu 
bölgenin kontrolü hayatiydi. Engdahl, Cheney’nin 
büyük ödül laflarını ederken de Irak Savaşı için 
kışkırtıcılık yaparken de durumun farkındaydı ve 
tam da bu nedenle ne bahasına olursa olsun Irak 
petrollerini, Saddam Hüseyin tarafından denet-
lenen petrolleri ele geçirmek ve bölgedeki petrol 
devletlerini denetleyerek bunların da petrollerini 
tamamı ile ABD şirketlerine açmasını sağlamak is-
tediğini belirtiyor.7

ABD bugün petrol yönünden kayaç petrolü 

nedeni ile ithalatçı olmak bir yana ihracatçı gibi 

görünse de Ortadoğu petrollerine hâlâ birkaç yön-

den bağlı durumdadır. Birincisi bu petroller ABD 

için stok konumunda yani ABD bu petrollere ih-

tiyaç duyduğunda elinin altında olması gerekli ve 

halen de bir ölçüde bu bölgedeki petrollere ken-

di tüketimi için gerek duymakta. İki bu bölgenin 

kontrol edilmesi, bu petrole büyük oranda ba-

ğımlı Çin vb. diğer potansiyel rakiplerin boğazı-

na basmak anlamına geliyor. Tam da bu nedenle 

ABD bu bölgeyi asla terk edemezdi ve üçüncü bir 

neden bu bölge halen kaynayan kazan ve özellik-

le İsrail’in güvenliği için çok önemli bir yer, bunu 

riske edecek dahası ABD-İsrail hegemonyasına al-

dırmadan kendi yolunda giden; özerk birtakım 

devletler yani milliyetçilik en büyük tehdit. Bu 

tehdidin bertaraf edilmesi gerek, çünkü bu bölge-

deki milliyetçiliklerin çoğu (İran hariç) laik ulus-

çuluğa yani panarabizme dayansa da meşruiyeti-

ni İslâm’dan almak gereğini hissediyor. İslâm böl-

ge halkları için hâlâ önemli bir motivasyon kay-

nağı ve bu motivasyonla direnç gösterebiliyorlar. 

Bu nedenle İslâm’ın dönüşmesi, dönüştürülmesi 

bu olamaz ise pasifize edilmesi gerekli. İslâm’ın 

önemli bir tehdit kaynağı olma nedenlerinden biri 

de Brzezinski (aslında McKinder tarafından ortaya 

konan) ile de tekrarlanan “Barbarlar bir araya gel-

memeli” ilkesi açısından sorun teşkil ediyor İslâm 

bir tutkal olarak “barbarları” zaman zaman bira-

ya getirebiliyor. İşte bütün bu gerekçelerden dola-

yı ABD bölgeye yerleşmek ve bölgeyi de sürtünme 

kuvveti olmayacak biçimde batı dünyasına tam 

olarak eklemlemek zorunda.

Dipnotlar
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ves. globalresearch. ca/articles/ENG408A.html (çev: Nesrin Aytekin).
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Roger SCRUTON

Nasıl muhafazakâr olunur? Mayıs 68’i pencerenizden izleyerek, diye cevaplıyor 
İngiliz filozof Roger Scruton. Yaşananları toy bir isyan şeklinde telakki eden 
öğrencinin hayatı kadar, muhafazakâr gelenek içerisinde yeni bir politik vizyon 
arayacak geleceğin entelektüelinin ve ‘Aptallar, Sahtekârlar ve Muhterisler 
‘adlı usta işi kitabında okuyup teşrih ettiği post-marksist düşünürleri afallatan, 
geniş bir kabul görmüş filozofun hayatı Mayıs 68’i düşünmekle geçecektir. 

“Mayıs 68 Zehir Saçmayı Sürdürüyor”

L e Point: 1968 
Mayıs’ında Pa-

ris’teydiniz. Anlatın 

bize…

Roger Scruton: 

Mayıs ‘68 benim 

açımdan hakiki bir 

dönüşüm tecrübe-

siydi. Dostlarım-

dan birisi bütün 

“eylemlerin” olup bittiği yerlere çok yakın bir 

yerdeki Blainville caddesi üzerinde bulunan ufak 

apartmanını ödünç vermişti. 

Sahi, eylemler hakkında ne düşünüyordunuz?

Ne düşünmesi! Çok gayretli bir öğrenciydim, 

bu apartmana kitaplarımla ve defterlerimle yerleş-

miştim. Çıkmıyordum. Sokakta neler olup bitti-

ğini yukarıdan seyrediyordum. Tam o sırada De 

Gaulle’ün Savaş Hatıraları’nı okumaktaydım. Sa-

hici, keskin, son derece geniş kültürlü ve tecrübe-

yi kelimelerde vücuda getirmeyi bilen bir yazardı. 

“Belli bir Fransa” fikrini ondan öğrendim. Sokakta 

olup bitenlerin herhangi “belli bir Fransa fikri” ile 

alakası yoktu. Bir hiçlik fikriydi.

Anti-Burjuva 
Tavırlarının 
Riyakârlığı

Ama bu genç 

insanların -sizin-

ki olmasa da- bir 

Fransa fikri vardı 

yine de!

Fakat bu ken-

dilerine ilişkin bir 

fikirdi! Barikatlara tünemiş kahramanlar olarak 

gördükleri kendilerine. Akşam olunca, eylemlere 

heyecanla katılan evinde oturduğum genç kadın 

arkadaşlarıyla birlikte apartmana geçiyordu. “Fa-

şistlere karşı sınıf savaşı”, buydu dövizleri. Bana 

ateşli biçimde polislere nasıl kafa tuttuklarını an-

latıyorlardı. Benim en üst kattaki odamdan gördü-

ğüm ise bambaşka bir şeydi: işçi sınıfının sokak-

taki üyeleri sadece polislerdi. Bütün bu gençler 

burjuva çocuklarıydı: anti-burjuva tavırlarının 

riyakârlığı hayret vericiydi.

Burjuva çocuğunun isyan etmeye hakkı yok mu 

yani?

Ben burjuva değildim: halk kesiminden gelen 

bir çocuktum. Fakat ben, burjuvazinin bir parçası 

olmayı arzuluyordum! Sonra, isyanları yıkıcıydı. 
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Bütün ergenler ebeveynlerine karşı çıkmaya, on-
ların mirasını reddetmeye ve benzerlerini bulmak 
için ailelerini terk etmeye ihtiyaç duyar. Bu He-
gel gibi en büyük filozofların da bahsettiği gerekli 
bir evredir. Fakat bu sorumlu olmayı, yıkmamayı 
öğrenmemiz gereken ve hayatta ne yapacağımıza 
karar vermemiz gereken bir dönemdir. 1968’in 
gençleri ise tek bir yıkım fikrine sahipti. Fransa’ya 
gelince, onlara göre, Fransa’nın üzerine tükürmek 
lazımdı.

Hakikat Fikrinin Tahakküm Fikriyle İkamesi

Sizi hayrete düşüren bu gençlerle tartıştınız mı, 
onları ikna etmeye çabaladınız mı?

Daha ziyade onlar bana kitaplar verdi ve bu 
kitapları okudum, bu okumalar hatalarına iliş-
kin kanaatimi pekiştirdi. İlki Foucault’nun Keli-
meler ve Şeyler’iydi. Foucault’nun buradaki te-
şebbüsü gayet sarihti: hakikat fikrini tahakküm 
fikriyle ikame etmek. Bu ba-
kış açısı hâlihazırda Simon 
de Beauvoir’ın İkinci Cins 
adlı kitabında rüşeym halin-
de mevcuttu. Beauvoir cinsi-
yetler arası münasebetleri ve 
söylemleri hakikatin gizlen-
mesi olarak görüyordu. “Ha-
kiki” hakikat ise ona göre ki-
min hükmettiği -erkek- ve ki-
min boyun eğdiydi -kadın-. 
Foucault bu yorumu çok zeki 
biçimde işitti ve buradan ta-
hakküm sistemi olarak nitele-
diği burjuva toplumuna iliş-
kin bir felsefe geliştirdi.

“68 düşüncesi”nin ente-
lektüelleri yalnızca Beauvoir 
ve Foucault değiller…

Öyle, benim de bu hususta malumat sahibi ol-
mak için bir gayretim oldu tabii! Tel Quel dergi-
sine, yapısalcılara, Lacan’a, Deleuze’e, Guattari’ye 
ilgi duydum ve bilhassa Althusser’e. Herkesin gö-
rüşleri arasında, hakikati elinde tutan oydu, zira 
şimdiki zaman için marksizmi yeniden icat etme-
yi becermişti. Bu ise, en azından geçerli bir argü-
manla geçersiz bir argüman arasında ayrım yap-

mayı bilecek kadar analitik felsefe -Moore’un, 
Russell’ın, Wittgenstein’ın felsefesini- tahsil eden-
ler -benim gibi- açısından Althusser’in ciddiye 
alınamayacağını unutmak anlamına geliyordu. 
Althusser’in düşünmeyi bilmediğini hemen an-
lamıştım. O da beni acayip derecede hayrete dü-
şürdü, fakat başka bir sebeple: Anlamsızlıkla dolu 
kitapların binlerce nüsha satabileceğini söyleseler 
buna asla inanmazdım. Daha sonra, belli bir müd-
det geçince zaten devrin isyanlarının aradığı şeyin 
bizzat anlamsızlık olduğunu anladım. 

1968 Düşüncesi, Hiçliğe Yönelmişti

Bu entelektüellerin zihinlerini şaibeli amaçla-
rın hizmetine sunduğunu mu söylüyorsunuz?

Hayır: Hiçbir sahici amaç gütmüyorlardı. İlk 
kez, hayatım boyunca üzerine çalışmayı bırakma-
dığım şeyi kavramıştım: Sol düşüncenin merke-
zinde negatiflik bulunur. Bu bilhassa Goethe’nin 

Faust’taki Mephistopheles ki-
şisinde çok iyi biçimde te-
cessüm ettirdiği negatifliktir, 
şöyle der: “Hep inkâr eden 
ruhum ben.” 1968 düşüncesi 
amaçlara yönelmemişti, Hiç-
liğe yönelmişti.

Fakat yine de Mayıs 
68’den sonra dünya başımıza 
yıkılmadı!

Gerçekten öyle mi? Ta-
kip eden yıllar boyunca, gü-
nümüze değin, hakikati ken-
disinden daha hakiki olduğu 
varsayılan gerçeklikleri -ik-
tidar ve tahakküm- karartan 
bir değer gibi sunan bu zarar-
lı düşüncenin gidişatını, ente-
lektüellerin ve akademisyen-

lerin düşüncelerine nasıl nüfuz ettiğini şaşkınlık-
la izledim. Buydu 68 Mayısı’nın mirası. Sokakta-
ki tiyatro olarak iki ay sürdü; politik proje olarak 
biraz daha fazla uzun ömürlü oldu. Fakat asıl he-
saba katılması gereken ve süregiden, üniversite ve 
ötesindeki entelektüel tesirleridir. Tahakküme bir 
de “yapısöküm” eklendi. Foucault, Lacan, Deleu-
ze, Derrida ve hatta Zizek. Bu kişiler bir süreliğine 

Althusser’in düşünme-
yi bilmediğini hemen anla-
mıştım. O da beni acayip 
derecede hayrete düşür-
dü, fakat başka bir sebeple: 
Anlamsızlıkla dolu kitapla-
rın binlerce nüsha satabile-
ceğini söyleseler buna asla 
inanmazdım. Daha sonra, 
belli bir müddet geçince 
zaten devrin isyanlarının 
aradığı şeyin bizzat anlam-
sızlık olduğunu anladım.
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Fransa’yı cezbetmedi yalnızca, Birleşik Devletler’e 
ithal edildiler. Bu da entelektüel hayat için gerçek 
bir zehir oldu.

Halk, Gerçeklik ve Sol

Yani Mayıs 1968’den çıkarttığınız tek sonuç bu 
mu?

Hayır! Mayıs 68, bize Fransa hakkında çok şey 
söyleyen, kendinde enteresan bir olaydı. Ama ola-
yın anlamı genellikle bulunduğunu düşündüğü-
müz yerde değildir. Dönemin militanları sıklıkla 
işçi sınıfı ve fakirler adına dünyanın idaresini ele 
almaya soyunan kahraman devrimciler olarak te-
lakki ediliyor. Fakat bu bir bahaneden ötesi de-
ğildi. Fransa’da devrimler hep “halk” adına yapı-
lır -devrimciler halkla her daim kafa bulsalar bile. 
Esasında, halk ve gerçeklik solla alakadar değil-
ler- amaç “adalet” ve “eşitlik” davası uğruna kah-
ramanlık rolünü oynamaktan ibaret. Buna karşın 
eşitlik daha sonra yıkımı ve eşitsizliği meşrulaş-
tırır.

Fakat bütün devrimlerde genellikle samimi 
olan bir özgürlük arzusu da vardır!

Özgürlüğü tek amaç olarak benimsemenin bir 
manası yoktur: Özgürlük hızla baskıya dönüşür, 
zira ötekilerin mevcudiyetini bizlere gösterir. Ni-
çin Foucault, Althusser ve bütün diğerleri, özgür-
lükçü olduğu varsayılan bir hareket adına, haki-
kat fikrini silip süpürmeyi istiyorlardı? Çünkü 
bunu yaparak daha evvel objektif fikirlere mahsus 
olan bir alanı işgal edebiliyorlardı. Marksist an-
lamda ideoloji tam olarak budur: Gerçekliği yeni-
den tasvir ederek dil vasıtasıyla onu temellük et-
mek. Mayıs 68 de tam olarak buydu: kendinden 

evvelkine karşı çıkan ve bir uzlaşmayı öngören 
bir siyaset değil, siyasi prosedürün kendisini yok 
etmeye yönelik bir girişimdi. Bu tür olaylar doğ-
rudan doğruya evrim teorisince tasvir edilen biyo-
lojik intibak biçimlerimize atıf yapar: iktidarı ele 
geçirmek için insanoğlu topluluklar oluşturup di-
ğer gruplarla mücadele eder…

Fakat bu bütün kültürlerde böyle değil mi?
Evet, bu yüzden kültürle medeniyet arasında 

ayrım yapmak gerekir. Zira medeniyet biyolojik 
tabiatımızı aşmayı hedefler. Belki bu yüzden gör-
düğüm şeyden bu kadar irkildim. Kendimi mede-
niyetin yakasında buldum.

Ve muhafazakâr oldunuz…
Bu olmasaydı da muhakkak muhafazakâr 

olurdum, ama bu kurucu bir momentti. O devirde 
hissettiğim karmaşanın ardından Cambridge’deki 
insanlar beni muhafazakâr düşünceyle tanıştırdı 
ve bu düşünce derhal zihnimde tutuşuverdi. 

Sizin dönüşümünüz ister istemez akla 
Burke’unkini ve Fransız Devrimi Üzerine Düşün-
celer adlı şaheserini getiriyor.

Paradoks Fransa’nın beni siyasete uyandırma-
sıydı. Zira Fransa’da medeniyete yönelen tehdit-
leri bütün açıklığıyla görebiliyoruz. Fransız dev-
riminin bazı boyutları, Nazilerle iş birliği, Fran-
sızların konuşulunca surat astıkları bütün bu şey-
ler… Fransa’da kavgalar dolambaçlı ve çatışmala-
rın hatırası uzun süre canlı kalıyor.

Kaynak: 

Le Point, sayı: 2386, 24 Mayıs 2018, s.115-118.

                 Fransızcadan çeviren: Habil Sağlam

Faşistlere karşı sınıf savaşı’, buydu döviz-
leri. Bana ateşli biçimde polislere nasıl 
kafa tuttuklarını anlatıyorlardı. Benim 
en üst kattaki odamdan gördüğüm ise 
bambaşka bir şeydi: işçi sınıfının sokak-
taki üyeleri sadece polislerdi. Bütün bu 
gençler burjuva çocuklarıydı: anti-bur-
juva tavırlarının riyakârlığı hayret veri-
ciydi.
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

İ dlib sadece kendisini hedef al-
mak isteyen taraf için değil, ya-

ratıcı bir yönetim biçimi bulma-
sı gereken Suriye muhalefeti için 
de tam bir sorun oluşturuyor. Mu-
halefet son olarak bölgelerin Esed 
rejiminin eline geçmesinden kor-
kunç ölüm operasyonlularına ka-
dar Suriye Nekbe’si (felaketi) filmi-
ni izlerken ağlamakta ve hayal kı-
rıklığıyla yetinmeyi alışkanlık hali-
ne getirdi. Muhalefetin ve özellikle 
siyasi muhalefetin rahatladığını ve 
hatta bir ölçüde bu durumla uyum 
sağladığını iddia ediyorum. Baş-
larda Halep düşerken uyum sağla-
mak zor olmuş olabilir ancak son-
rasında pürüzsüz oldu, twiter me-
sajları veya kınama bildirileriyle 
ele alındı. 

Bugün İdlib’in muhalefete sun-
duğu imkân, İdlib’i Esed rejimine 
yönelik devrimin sonu olmak ye-
rine yeni bir başlangıç yönünde 
bir hareket noktası kılması. Dün-
ya kendisini bu gelişmeye hazırla-
maya başladı ve dış muhalefet ken-

disini bu kadere hazırladı. Dolayı-
sıyla sadece anayasa konusuna, De 
Mistura’nın gezilerine ve açıklama-
larına önem verdi.

Gerçekçi değerlendirme içinde 
rejimin düşmesini ve siyasi süreç-
te değişikliler isteyen göstericilerin 
yüksek talepler çıtası ile yapılabi-
lecekleri birbirinden ayırmak ge-
rekiyor. Fakat bu durum kitlelerin 
müzakere çıtasını, kabul edilebi-
lir sonuçlar elde etmek için yüksek 
tutmaya dayalı siyasi oyunu anla-
dığının göstergesi. 

Yine gerçekçi değerlendirme-
de İdlib, Türkiye’ye sınır coğrafya-
sından istifade etti. Kentin güven-
liği büyük ölçüde Türkiye’nin ulu-
sal güvenliğine bağlı. Bu yüzden 
Ankara, Rusya’nın İdlib’teki dev-
rimi bitirmek için hazırladığı sal-
dırının gerekçelerini ortadan kal-
dırmak için diplomatik, askeri ve 
medya kaynaklarını seferber etti ve 
Soçi mutabakatıyla İdlib’te bekle-
yen güçler cephesini bir süreliği-
ne de olsa dağıttı. Ayrıca İdlib’in ve 
halkının korumasını garanti altına 
almak için uygun bir çözüm sağ-
ladı. Bu mutabakatın Suriye’de si-
yasi çözüm yaklaşımına evrilmesi 
mümkün. 

Ancak Türkiye’nin İdlib ko-
nusundaki insani boyuttaki argü-
manlarının önemine ve Ankara’nın 
NATO’dan çıkarılmasına bel bağ-
layan Moskova nezdindeki önemi-
ne rağmen halk tarafından destek-
lenen muhalefetin ortak tutumu 
Türk tutumuna güç ve destek un-
suru oluşturacaktır. Tersi de müm-
kün. Yani muhalefetin başarısızlığı 
ve devrimci sokaklarının hayal kı-
rıklığı Türkiye’nin yükünü arttırır 
ve ödünler vermeye sevk eder. Mu-
halefetin siyasi ve idari alternatifler 
sağlama meselesinin Suriyelilerin 
istediği siyasi değişim süreci şartla-

rının en önemlisi olduğunu idrak 
etme zamanı geldi. 

İdlib’teki muhalefet başka böl-
gelerde olmayan özelliklere sahip. 
Suriye’de muhalefetin kayıtsız tes-
lim olmasına ve Esed yönetiminin 
tüm Suriye bölgelerini geri alması-
na dayanan hâlihazırdaki denge-
yi değiştirmek için bundan istifa-
de edilebilir. İdlib bu denklemi kı-
rabilir ve Rusya’yı yeni bir yaklaşı-
ma sevk edebilir. 

İdlib’te tam bir sivil toplum var. 
Nusra ve başka grupların bu ger-
çeği sınırlama ve toplumu bastır-
ma girişimlerine rağmen toplum 
var olma yolunda güçlü bir dire-
niş gösterdi ve devrim yılları bo-
yunca gönüllü yardım ve medya 
örgütlerinde devasa deneyimler bi-
rikti. Etkide bulunma ve sesini dı-
şarı ulaştırma gücüne sahip oldu. 
Hal böyleyken diğer bölgelerin ço-
ğunluğunda askeri yapı sivil yapı-
ya baskın geldiği, sivil kadroların 
göç edip bazı bölgelerde nihai ola-
rak kaybolması sonrası bu güç sağ-
lanamadı. 

Muhalefet, kurumsal yapı alan, 
örgütlenme ve idare noktasındaki 
uluslararası kıstasları kabul eden 
sivil yönü ön plana çıkararak güç 
denkleminden istifade edebilir. 
Bu sivil yön, Batı’da etkili hukuk 
ve yardım örgütleriyle bağlantılı. 
Bu da muhalefete, İdlib sorununu 
Suriye’nin askeri değil de siyasi çö-
zümleri önceleyen özelliğiyle sun-
mak ve bu sürece Rusya’yı mecbur 
bırakmak için yeni bir alan veriyor. 

Birilerinin yaydığının tersine 
bu imkânsız değil. İki gözü olan 

İdlib Sorunu ve Muhalefet Düşen Görevler
Gazi DAHMAN 

Ruhani                         Putin                          Erdoğan
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İ ran’da Ahvaz’daki askeri geçit tö-
reni sırasında Devrim Muhafızları 

unsurlarına yönelik gerçekleşen silah-
lı saldırı, İranlıların halkın çığlıkları 
dış dünyaya ulaşmasın diye kararttığı 
bu bölgedeki Arap halkının sıkıntısını 
tekrar hatırlattı. Bu olay medya organ-
larına bilinçli şekilde unutulan bölge-
nin tarihinin, siyasi, kültürel ve dil so-
runlarının, halkının İran merkezi yö-
netimine yönelik ardı sıra gelen ayak-
lanmalarının sebeplerinin arka plan-
larını sunma imkânı getirdi. 

Ahvaz büyük bir Arap emirliği-
dir. Yüzölçümü Suudi Arabistan ha-
riç tüm Körfez ülkelerinin yüzölçü-
mü kadardır. Bölgenin fethedilme-
sinden 20’inci yüzyıl başlarına kadar 
yüzlerce yıl boyunca siyasi, askeri, 
ilmi, edebi ve dini açıdan büyük bir 
tarihi vardı. Temim’den Beni Kab ve 
diğerine kadar Arap aşiret ve kabile-
leri yaşıyordu ve hâlâ da yaşıyor. Bu 
topraklar Arapça ve Araplar için çok 
önemli dilciler ve Arap edebiyatçıla-
rı çıkardı. Abdullah İbni el- Mukfi, 
İbni Sekit, şair Ebu Nevas, Arap nah-
vinin babası Sibebeyh, Ebu el-Hasan 
er-Ramhurmuzi, Ebu Ali el-Askeri ve 
Ebu Hilal el-Askeri. Bu ikisi Arap di-
linin önderleridir. Meşhur Sufi Sehl 
bin Abdullah et-Testuri ve yüzerce 
âlim ve Arapçayı zenginleştiren sem-
bol isimler. Bu isimlerin dini ilimler, 
dil, tasarruf, şiir ve sanatta açık izle-
ri vardı. 

Ahvaz, İngilizlerin Şah’la anlaştığı 
1925 yılına kadar Arap emirliği ola-
rak kaldı. Şah bu büyük Arap emir-
liğini kontrol altına aldı. Fars devle-
ti tarafından işgal edilmesi akabin-
de tarihin kaydettiği, bağımsızlığı-
nı ve Arap kimliğini savunan bir-
çok devrim yaptı. İran otoriteleri bu 
devrimlere korkunç baskılar, tutuk-
lamalar ve bugüne kadar süren top-
lu idamlarla karşılık verdi. Ayrıca nü-
fusun bir kısmı diğer bölgelere nak-

ledilerek ve Fars vatandaşları yerleş-
tirerek Ahvaz’ın demografisinin ye-
niden oluşturulması için çabalar har-
candı. Ancak Ahvaz’daki Arap varlığı-
nın yoğunluğu sebebiyle bu operas-
yon başarısız oldu. Yaklaşık 8 milyon 
Arap nüfusun yaşadığı tahmin edili-
yor. İran yönetimleri Arapça’yı kal-
dırıp tek eğitim dili olarak Farsça’yı 
dayattı, Arapça eğitimi veya bölgede 
Arapça kültürünü diriltme girişimle-
riyle savaştı. 

Birçok Avrupa ülkesinin sırtını 
Ahvaz Araplarının acılarına dönmesi-
ni anlayabilirim ancak “Arap milliyet-
çilerinin” Ahvaz’a sırtlarını dönme-
sini anlamıyorum. Arapçılık ve Arap 
milliyetçili adıyla yangında kül bırak-
mayan milliyetçi ve Nasırcı akımla-
rın suskunluğunu garipsiyorum. Ah-
vaz Araplarına ve sıkıntılarına yöne-
lik alçaltıcı suskunluğunu garipsiyo-
rum. Hatta birçok milliyetçi ve Nasır-
cı hareket İran’a ve bölgedeki politika 
ve projelerine bağlılıklarını gizlemi-
yorlar. Irak-İran savaşı patlak verdi-
ğinde Arap Baas Partisi içindeki Suri-
yeli Arap milliyetçiler Arap Irak’a kar-
şı Fars İran’ın yanında yer aldılar. Su-
riye devrimi patlak verdiğinde Arap 
milliyetçiler Suriye’deki Arap halkı-
na karşı Fars İran’ı ve işbirlikçilerinin 
yanında yer aldılar. İşte şimdi de Fars 
müttefiklerini kızdırma korkusuyla 
Ahvaz’da Arapçılığı satıyorlar. 

Ahvaz Arapları sorununu Arap 
partilerinin ve Arap hukuk örgütle-
rinin ilgisini çekmesini temenni edi-
yorum. Kendi uygarlıkları, tarihleri, 
kültür, dil ve dinleri olan milyonlar-
ca bir halkın özgür olma ve kimliği-
ni korumak için…  Ahvaz’daki halkı-
mız kendilerini daima hatırlamamızı 
ve geçmişteki eksikliğimizi onları ge-
lecek dönemde siyasi, medya ve insa-
ni açından destekleyerek çözmemizi 
hak ediyor. (Mısır el-Mısriyyûn gaze-

tesi, 26 Eylül 2018)

Ahvaz: Arapların Körfezde Unutulan Mirası
Cemal SULTAN 

ve uluslararası tabloyu iyi 
okuyanlar bunun gerçekle-
şebileceğini anlar. Rusya’nın 
İdlib kapıları önünde geç-
miş dönemdekinden fark-
lı karmaşık hesapları oldu-
ğu sır değil. Zira Rusya var-
lığını meşrulaştıracak ve Ba-
tının kabul edeceği siyasi 
bir çözümle kazanmak isti-
yor. Rusya kendisini, Suri-
ye bedeni üzerinde gerçek-
leştirebileceği bir zaferden 
istifade edemeyen yıkılmış 
bir ülke karşısında buldu. 
Batı’yı ve Arap ülkelerini ye-
niden imara katkıda bulun-
maya ikna edemedikçe fır-
satlar sorunlara dönüşecek 
ve Suriye Rusya’nın kaybo-
lan uluslararası konumunu 
tekrar kazanma hayalinin 
mezarı olacak. 

Rusya’nın normal bir 
hayat yaşayan 4 milyon ci-
varında sivilin varlığını gör-
meyerek İdlib savaşını te-
rörist örgütlere karşı yapılı-
yor gibi tasvir ettiği malum. 
Bu durum muhalefetin Rus 
yaklaşımını çürütmek, İdlib 
sorunundaki sivil boyutu 
ön plana çıkarmak ve İdlib’i 
kelimenin tam anlamıyla 
Suriye devrimi cumhuriye-
tinin başkentine dönüştür-
mek için tüm enerjisini se-
ferber etmesini gerektiriyor. 
Bu da siyasi ve medya faali-
yetlerinin İdlib’e girmesi, bu 
kenti kendi faaliyetleri ve 
çalışmalarının merkezi hali-
ne getirmesini istemektedir. 
İdlib halkı muhalefete Su-
riye devrimi lehinde olum-
lu adınlar atmak için zemin 
hazırladı. Top şimdi muha-
lefetin sahasında. Acaba bu 
topu nasıl karşılayacak? (El-
Araby El-Cedid gazetesi, 25 

Eylül 2018)

Ruhani                         Putin                          Erdoğan
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S uudi Arabistan’ın Yemen’de üç 
yıldır süren savaştan kaynak-

lı zararlarla mücadele etmesi gere-
kiyor. Zira çekişme Riyad’ın ulus-
lararası toplumla ilişkisini tahrip 
etti, bölgesel güvenlik şartlarını et-
kiledi ve kraliyetin İslam dünya-
sındaki saygınlığına zarar verdi. 

Suudi Arabistan’ın şu an İran’ı 
Yemen dışında tutmak ve aynı za-
manda bazı şartlarla savaşı son-
landırmak gibi iyi bir fırsatı bulu-
nuyor. Keşke savaş çıkaran rolün-
den barış getiren bir role dönül-
se. Riyad’ın Batılı çevrelerdeki nü-
fuzunu kullanma ve çekişmenin 
sona ermesi için uluslararası ku-
rumlara ve araçlara etkide bulun-
ma imkânı var. Ancak çekişmeyi 
çözüme kavuşturma fırsatı kaybol-
mak üzere. 

BM gözetiminde yapılması ka-
rarlaştırılan Cenevre barış görüş-
melerinin çöktüğü söylenebilir. Se-
bep ise başkenti ve Yemen’in Batı 
bölgelerinin çoğunluğunu kontrol-

lerinde bulunduran Husi isyancıla-
rın Suudi Arabistan’ın Yemen hava 
sahasını kontrolünde tutması sebe-
biyle dönüşlerinin engellenmesin-
den korkmaları. 

Suudilerin, düşmanlarına ve 
keza BM yetkililerine ihtiyaç duy-
dukları serbest dolaşım imkânı 
sunması mümkün ve hatta Suu-
di uçağı bile ayarlayabilirdi. Daha-
sı Riyad ateşkes ilan edebilir ve Ye-
menlilerle daha önce görüşmelerin 
yapıldığı Suudi Taif kentinde barış 
görüşmeleri çağrısı yapabilir. 

Suudi Arabistan’ı Yemen’de 
adım atmaya iten sebep İran’ın bu 
ülkedeki müdahalesi sebebiyle ya-
şadığı güvenlik endişesidir. Yalnız 
Suudi savaş çabaları güvenliği ko-
rumasına ilave bir katkı sağlamadı. 
Aksine can ve maddi kayıp ihtima-
lini arttırdı. Suudi savunma siste-
mi ABD’de üretilen patriot sistemi-
ne dayanıyor. 

Suudi Arabistan Husi füzeleri-
ni püskürtmekte ve ağır kayıplar 

verdirmesini engellemekte başarılı 
oldu. Bununla birlikte Suudi yetki-
lilerinin Husi füzelerini engelleye-
memesi kraliyet yönetiminin İran 
destekli düşmanın kapasitesini sı-
nırlayamadığı yönünde can sıkıcı 
bir uyarı olarak görülmektedir. 

Husi güçlerinin attığı her füze 
kraliyete siyasi ve   mali bir yük 
oluşturmaktadır. İranlıların Husi-
lere verdiği her füzenin ne kadar 
maliyeti olduğu tam bilinmiyor an-
cak böyle bir füzenin maliyetinin, 
tanesi 3 milyon dolara varan bir 
patriot füzesinin maliyetiyle karşı-
laştırılamayacağını herkes biliyor. 

Yemen’deki çekişmenin bek-
lenmedik maliyetleri Suudi 
Arabistan’ın dünya pazarlarından 
artan bir şekilde borç para alması 
anlamına geliyor. Tabi bu paraların 
niçin alındığına dair hiçbir açıkla-
ma da yapılmamaktadır. Kraliyetin 

Selman Yemen’deki Savaşı Sonlandırmalı!
Cemal KAŞIKÇI 

13 Eylül 1993’te Filistinliler ve 
İsrail Oslo antlaşması im-

zaladı ve Yaser Arafat 1999 yılıy-
la birlikte kapsamlı bir barış anlaş-
ması imzalayacaklarını sanarak İs-
rail Başbakanı İzak Rabin’le Beyaz 
Saray bahçesinde el sıkıştı. 

Sonuçta İsrail sağı Rabin’i öl-
dürdü ve terörist Ariel Şaron da 
Yaser Arafat’ı. Şaron ömrünün son 
yıllarını bitkisel hayatta geçirerek 
öldü ve cehenneme gitsin diyo-
rum. Ne kötü bir son! 

Şu an Filistinlilerin Oslo ant-
laşmasından ellerinde kalan tek 
şey Filistin Ulusal Yönetimi ve sek-
senlerini aşmış Başkan Mahmud 
Abbas’tır. 2005 yılında cumhur-

başkanı seçilmesi sonrası görev sü-
resinin dört yıl olması öngörülü-
yordu ancak bugün dahi yönetim-
de ve bilinen bir halefi de yok. 

Bugün Filistinlilerin dörtte üçü 
hâlihazırdaki şartların Oslo antlaş-
ması öncesi şartlardan daha kötü 
olduğunu ve Filistin yönetiminin 
diktatör bir organa dönüştüğünü 
düşünüyor.  Bu yönetimdeki isim-
ler Filistin vatandaşlarının aleyhi-
ne çalışıyor. Tabi Filistin yönetimi-
nin Filistinlilerin dörtte biri için iş 
imkânı bulduğu da malum. 

  İsrail günahkâr ancak Filis-
tin yönetimi masum değil. Başkan 
Abbas bu yönetimi muz cumhuri-
yetindeki küçük diktatör gibi yö-
netti. Gazze şeridine hükmeden 

Hamas’la devasa bir anlaşmazlık 
var. Hamas yönetimi Batı Şeria ile 
kopukluğun sorumlusu olmakla 
suçlandı. İsrailliler yeni yerleşimler 
inşa etti, terörist Netanyahu gün-
begün yerleşim birimlerinin sayısı-
nı arttırdı. Hatta yerleşimcilerin sa-
yısı 200 bini aştı. 

Yerleşimler meşru değil an-
cak Netanyahu iktidarını sürdür-
mek için yerleşimcilerin oylarına 
bel bağlıyor. Bu yüzden kendisi-
ni bir kez daha başbakan seçmele-
ri beklentisiyle istedikleri her şeyi 
eriyor. Bu savaş suçlusu binlerce 
Gazzeli’yi öldürdü ve bu teröristin 
iktidar içinde ve dışında iken ki si-
cilini ortaya çıkarmak amacıyla ai-
lemin yaşadığı Londra’daki İngiliz 
mahkemesinden kendisiyle karşı-
laşmayı temenni ediyorum. 

Rabin 1995’te öldürüldü. Bir 

Filistin ve Yeni Nekbe
Cihad EL-HAZİN 
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uluslararası bankalardan 11 mil-
yar dolar borç aldığı söyleniyor. 

Buna ilaveten masumla-
rın ölümünden dolayı kaynak-
lanan siyasi kayıpları tespit et-
mek mümkün değil. Masum in-
sanların ölümü Husi savaşçıları 
taşıdığı şüphesiyle otobüsü vu-
ran Suudi istihbaratının hatasın-
dan kaynaklandı ancak füze ço-
cukları taşıyan okul otobüsü-
nü vurdu. Suudi Arabistan’ın 
güney sınırlarına paralel bölge-
nin açık savaş bölgesine dönüş-
mesine katlanamaz ve aynı za-
manda uluslararası pazarla-
rın güvenini devam ettiremez. 

Uzun vadeli çekişmelerden 
kaynaklanan hatalar ve riskler 
Suudi Arabistan’ın uluslarara-
sı saygınlığına zarar vermekte-
dir ve klasik müttefikleriyle ça-
tışmaya girme ihtimalini arttır-
maktadır. ABD Savunma Bakanı 
James Mattis “Ortağımız Suudi 
Arabistan’ın kendisini savunma 
hakkını destekliyoruz” şeklinde 
bir açıklama yaptı. Suudi med-
yası açıklamanın bir kısmını sile-
rek verdi. Oysa Mattis bu kısım-

da Amerikan desteğinin “şartsız” 
olmadığını vurguluyor ve Suudi 
yetkilileri “can kaybından da sa-
kınmak için her şeyi yapmaya” 
teşvik ediyor. 

Mattis’in açıklamalarının Su-
udi Veliaht Muhammed bin 
Selman’a bir uyarı olması gere-
kir. Özellikle de Suudi Arabistan 
kendi kimliğini İslami konumun-
dan alıyor. Suudi Arabistan Suri-
ye ile karşılaştırılamaz. Suriye li-
deri kendi halkına karşı kimyasal 
silah kullanmakta tereddüt etme-
di. Yemen’deki savaşın sürmesi-
nin, Suudi Arabistan’ın Yemen’de 
Esed’in, Rus ve İranlıların 
Suriye’de yaptıklarını yapacağı 
yollu çıkan seslere doğruluk payı 
vermesinden endişe edilmektedir. 

Şu an “kurtarılmış” olarak 
görülen Yemen’in güneyinde 
dahi göstericiler sivil isyan ham-
lesi organize ediyorlar, Suudi 
Arabistan’ın başını çektiği koalis-
yonu eleştiren sloganlar atıyorlar 
ve sürgündeki Yemen hükümeti 
yerine Suudi Arabistan’ı sahada 
etkin güç olarak görüyorlar. 

Barış görüşmeleri Suudi 
Arabistan’a altın bir fırsat sağlaya-
cak. Görüşmeler başlayınca ateş-
kese gidilirse Riyad’ın uluslararası 
destek alacağı kesin. O vakit ulus-
lararası nüfuzunu kullanabilir ve 
Yemen’den çekilmesi için Tahran’a 
mali baskı yapmaları amacıyla 
uluslararası kurumları ve bölgele-
ri dâhil edebilir. Bin Selman ayrı-
ca Husilerin, Islah Hareketi’nin ve 
güneydeki ayrılıkçıların Yemen’in 
gelecek yönetiminde rol oyna-
masını kabul etmeli. Riyad’ın 
tüm istediklerini almaması do-
ğal ve Husilerle olan anlaşmaz-
lıklarını kan akıtmak yerine ulu-
sal konferansla çözmeleri için Ye-
menlileri kendilerine bırakmalı.  

Yemen’de bu barbarca savaş 
uzadıkça savaştan doğan zarar 
da devam edecektir. Yemen halkı 
fakirlikle, kolera, su sıkıntısı ve 
ülkelerini yeniden imar etmek-
le meşgul… Veliaht prens şidde-
te nokta koymalı ve barışın be-
şiğine saygınlığını tekrar kazan-
dırmalıdır. (Washington Post, 13 

Eylül 2018)

İsrailli terörist el-Halil’de cami 

içinde iki Filistinli müslümanı öl-

dürdü. İsrail’de ABD’deki aşırı Ya-

hudi cemaatlerin desteklediği en 

aşırı sağın iktidara gelmesi sonra-

sı karşılıklı terör eylemleri barış gi-

rişimini baltaladı. 

Bugün Netanyahu’nun dünya-

daki tek müttefiki   Amerikan bü-

yükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e 

taşıyan ve ardından Kudüs’ü 

İsrail’in başkenti olarak tanıyan 

ABD Başkanı Donald Trump’tır. 

Kudüs bizimdir, denizden ne-

hire Filistin bizimdir. Birçok ılım-

lı Yahudi vardır ve onlarla barış 

mümkünken İsrail’deki yöneyim 

yerleşimcilerin ve ABD’deki taraf-

tarlarının desteğiyle aşır sağa tes-

lim edilmiştir. 

Trump, Washington’daki Fi-
listin Kurtuluş Örgütü ofisi-
nin kapatılması talimatı ver-
di. Zira Filistinliler ona göre ba-
rış içi çalışmıyormuş. Asıl Trump 
ve Netanyahu’nun barış için çalış-
madığını, aksine tüm Filistin’de ve 
hatta belki Suriye Golan tepeleri 
de dâhil bir Yahudi devleti istedik-
lerini ifade ediyorum. 

İsrail, Oslo barışının çökmesi 
sonrası Filistinlilerin “teröre” baş-
vurduğunu ifade ediyor. Oysa Fi-
listinlilerin işgale karşı direndik-
lerini, işgalin onların direnişlerini 
Batı Şeria’yı 2002’de işgal edip yer-
leşim birimleri inşasına başlamak 
için gerekçe olarak sunduğunu ifa-
de ediyorum. 

Bu durum sürdürülemez ve 
Abbas hastalığı ve başka sebepler-
le giderse üçüncü, dördüncü, be-
şinci, onuncu ve yirminci intifa-

danın başlayacağını tahmin ediyo-
rum. Trump kötü yönetimi sebe-
biyle azlini isteyenlerin varlığı se-
bebiyle görev süresini tamamlama-
yabilir. Netanyahu yerleşimcilerin 
desteğiyle İsrail’de yönetimde ka-
labilir ancak istenmeyen ve nefret 
edilen bir şahıstır. ABD başkanının 
ve Washington’daki İsrail lobisinin 
desteğiyle barışı bitirmeden önce 
yakında gitmesini umuyorum. 

Temennilerim illa olacak demi-
yorum ancak yeni Filistin intifada-
sı barış girişimini vitrine tekrar ta-
şıyacak ve Filistin’in en az dörtte 
birinde bağımsız bir Filistin devle-
ti kurulacaktır. (El-Hayat gazetesi, 
17 Eylül)
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G Ü N D E M

G eçen cumartesi Kahire’nin her 
zamanki boğucu ve tozlu bir 

gününde utanç verici ve komik bir 
mahkemeyle 75 kişi idama mahkûm 
edildi. 700’ün üzerinde insan 2013 
yılında suç işlediklerini iddia eden 
suçlamalarla Kahire ceza mahkeme-
sine çıkarıldı.

İçlerinden yüzlercesi hakkında 
beş yıl ile ömür boyu hapis cezası 
arasında değişen cezalar verildi. Suç-
lamalar arasında Mısır güvenlik güç-
lerinin göstericilere yaptığı barbarca 
muameleyi ve akıtılan kanları belge-
lemeleri suçlaması yer alıyor. 

2013 yılında Rabia Meydanı’daki 
oturma eylemlerinin basıldığı gün 
Mısır’ın modern tarihinin yaşadığı 
en karanlık gün sayılmaktadır. Ge-
neral Sisi toplanan kalabalığa karşı 
şiddetli bir saldırı başlatmış ve aske-
ri darbeyle devrilen cumhurbaşka-
nı Mursi yanlısı 900’den fazla insa-
nı birkaç saat içinde katletmişti. İn-
san Hakları İzleme Örgütü o günün 
modern dünya tarihinde göstericile-
rin maruz kaldığı en büyük katliam-
lardan biri olduğunu açıkladı. Top-
lanan kalabalığa karşı zırhlı araçlar, 
göz yaşartıcı gazlar ve keskin nişan-
cılar kullanıldı. Gençler kasıtlı ola-
rak katledilirken çadırları içinde en 
az bin kişi canlı canlı yakıldı. 

Mahkeme’nin 8 Eylül Cumar-
tesi verdiği karar tamamen siyasiy-
di. Bu kararla birlikte tüm tarafsızlık 
ve adalet iddiaları çöpe gitti. Yetki-
liler kendilerini savunma hakkından 
mahrum kalan yüzlerce kişi hakkın-
da toplu idam kararı verirken nasıl 
nezih olunabilir ki. Yargılama baştan 
aşağıya adil yargılamanın tüm kıstas-
larından yoksundu. Yargıç sanıkla-
rın savunması lehinde olacak delille-
rin sunulmasını kabul etmedi ve çok 
az sayıda şahidin mahkemeye çık-
masına izin verdi. Aynı zamanda id-
dia makamı bireysel suçun ispatı yö-
nünde yeterli kanıtlar sunmadı. 

 Bu kararların uluslararası kıstas-
ların hukukun açıkça ihlali olduğu 

ortada… Aslında ülkenin 14 Ağus-
tos 2013’te işlenen katliamın sorum-
lusu General Sisi’nin hegemonyası 
altına giren kölelik halinin bir başka 
ifadesiydi bu kararlar. 

İnsan hakları örgütlerinden ve 
BM İnsan Hakları Komiserliği’nden 
yapılan kınama açıklamalarına rağ-
men olan bitene ilişkin uluslararası 
toplumu saran öldürücü bir sessizlik 
var. Ne İngiltere’de ne de ABD’de ka-
rara ilişkin bir açıklama duymadık.  

2013 yılından bu yana Sisi ül-
keye yumruğunu vurdu ve 60 bin-
den fazla siyasi tutuklu cezaevleri-
ne konuldu. Yani yönetimden çeki-
len Hüsnü Mübarek dönemindeki 
sayının 10 katından fazla. Tutuklu-
ların yirmisi Amerikan vatandaşı ve 
ABD’deki yetkilileri Mısır güvenlik 
güçlerinin işlediği insan hakları ih-
lalleri ilgilendirmiyor. Hatta yapılan-
lar karşısında elleri kolları bağlı du-
ruyorlar. 

Trump’ın uluslararası ilişkiler-
le ilgili sergilediği çifte standart işi 
daha da kötüleştiriyor. Türkiye’de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 
başarısız darbe girişimi sonrası And-
rew Bronson isimli Amerikalı rahip 
hapse atıldığı zaman Trump NATO 
müttefiki Türkiye’ye karşı kapsam-
lı yaptırım tehdidinde bulundu ve 
twitter hesabından “masum din ada-
mı serbest bırakılmalı” diye yazdı. 

New York’ta taksi şoförü olarak 
çalışan Mustafa Kasım beş yıl önce 
Mısır’da eşini ve çocuklarını ziyaret 
ederken tutuklandı ancak Trump’tan 
aynı tepkiyi alamadı. O da tıpkı 
2013 gösterilerinde tutuklanan baş-
kaları gibi her 45 günde bir tutuk-
luluğu yıl boyunca yenileniyor. Cu-
martesi günü hakkında 15 yıl hapis 
cezası verildi ve Trump’ın ağzından 
onun için tek kelime çıkmadı. 

Trump Mısır’da yaşananlara iliş-
kin sadece gözünü kapatmakla kal-
madı, Sisi’yi “muhteşem bir şahıs” 
olarak görüp övdü. Temmuz ayın-
da Trump yönetimi, Sisi’nin bütün 

Amerikalı siyasi mahkûmları serbest 
bırakmaktan imtina etmesine veya 
eski dışişleri bakanı Rex Tillerson’un 
koyduğu şartları yerine getirmeme-
sine rağmen 195 milyon dolarlık as-
keri yardımı serbest bıraktı. 

ABD’nin tutumu “bu yardımla-
rın ilişkileri güçlendirme çabaları-
mız bağlamında gerçekleştiği” şek-
lindeydi ancak aslında yardımların 
bu şekilde yeniden başlaması ceza-
landırılan siyasi mahkûmların yü-
zünde bir tekmeydi. Bu ise Amerika-
lıların övünüp durduğu ifade ve top-
lanma özgürlüğü gibi değerleri sü-
men altı etme çabalarından başka bir 
şey değil. 

2013 yılında işlenen suçlardan 
dolayı tek bir emniyet subayı sor-
gulanmadı ve katliamın baş mima-
rı adaletin önüne çıkmayı bekliyor. 
Dahası Mart ayında alçaltıcı seçim-
lerle tekrar seçilen Sisi’nin seçimler-
deki tek rakibi kendi yandaşların-
dan biriydi. Sisi’nin kendi emniyet 
organlarının uyguladığı baskıyı ha-
fifletme ve başvurduğu despot yön-
temden vazgeçme niyeti olduğuna 
dair uzaktan veya yakından hiçbir 
işaret yok. 

Uluslararası toplum bu suçlara 
seyirci ve cahil kalmayı sürdürerek 
dünyadaki tüm despotlara ve zalim-
lere şu mesajı vermektedir: Barbar 
rejimlerin zulümlerine sessiz kalmak 
bir yana oradaki suçlular ödüllendi-
rilir ve övülür. 

Bu yüzden cumartesi günü veri-
len ve BM’nin adaletin tesisinden ba-
şarısızlık olarak nitelediği idam ka-
rarlarına sert ve kararlı şekilde cevap 
verilmesi gerekir. Dünyanın tüm li-
beral demokratları tarafından açık 
kınama kararları çıkarılmalı. Zalim-
ler şeffaflık ve adaletin temel gerekli-
liklerini göz ardı eden bir şekilde ha-
reket ettiğinde susmamız doğru ol-
maz. Güçlü bir tepkiyi sadece hak-
larında idam kararı verilen 75 Mısır-
lı beklemiyor, askeri yönetimin ka-
ranlık günlerine dönüşünü yaşayan 
bir nesil bekliyor. Bu gerçekten çok 
üzücü bir dönüş. (arabi21.com, 14 
Eylül 2018)

Mısır’daki İdam Kararlarına Dünya Sessiz
Amr DERRAC 
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Ahmet ÇAPKU - Ahmet DAĞ

Felsefenin artık birey ve topluma, siyasete, ekonomiye, sanata, sinemaya 
söylem üretme gücüne kavuşturulması gerekir. Bu açıdan felsefe bölümleri 
yalnızca felsefe öğretmeni yetiştirme amacını aşmalı, çok çeşitli alanlarda 
ve tekno-dünyada çalışabilecek kişiler yetiştirmeli, programlarını icabında 
revize edip buna uygun hale getirmelidir. Onun için mezkûr alanlarda 
yeni ufuklar ortaya koyabilecek felsefecilerin yetiştirilmesi elzemdir.

Felsefe Tahsili ve Sorunları:
İmkânlar ve Öneriler

F elsefe, kelime anlamı 

itibarıyla sevmek, ardı 

sıra koşmak anlamındaki 

‘philia’ ile bilgi, bilgelik 

manasındaki ‘sophia’nın 

birleşiminden oluşan 

philosophia kelimesinin 

Arapça’ya ‘felsefe’ şek-

linde geçmiş halidir. Var 

olan şeylerin kaynağı, 

sebebi, anlamı üzerinde 

düşünmeyi ve bunların 

bilimsel olarak araştırılmasını konu edinir. Merak 

ve hayret ile yola çıkan felsefe, varlık, bilgi, değer 

üzerinde insan aklına konu olan şeyleri inceler. 

Gündelik yaşam ile ilgili temel ihtiyaçlarını karşı-

ladıktan sonra insanın, kendine, dünyaya, evrene, 

varlık ve oluşa (kevn ü fesât) dair sorgulamaları 

tarih boyunca olagelmiştir. Sorular ve sorunlar 

ekseninde oluşan birikim, zamanla aklî disipline 

dayalı felsefeyi var etmiştir. 

Yazılı metinlere sahip olması itibarıyla Eski 

Yunan’dan başlatılan sistemli felsefe, İslâm dü-

şünce dünyasında, Ortaçağ ve modern dönem 

Batı’da belirgin şekilde kendini göstermiştir. 

Hint, Çin düşüncesi ise 

(bugünkü çalışmalara 

göre) daha çok bilge-

lik şeklinde anlaşılmış-

tır. İslâm düşüncesinde 

felsefe, varlık üzerinde 

düşünme ve araştırma-

lar yapma, ölüm ötesi-

ne hazırlanma, ilimlerin 

zirvesinde yer alan ve 

onlara ilkelerini veren 

bir ilim (hikmet) olarak 

görülmüştür. İslâm filozoflarından Kindî (ö. yak-

laşık 870), Âmirî (ö. 992), Fârâbî (ö. 950), İbn 

Sînâ (ö. 1037), İbn Rüşd (ö. 1198) gibi önde gelen 

filozoflarca felsefe, bir ilimler sisteminin ortak adı 

olup varlık-bilgi-değer ekseninde yer alan bütün 

konularla organik bir bağ içindeki yapıdır. Bunun 

için sadece Fârâbî ve İbn Sînâ’nın ilimler tasnifine 

göz atmak yeterlidir.

 

Kadim/Gelenek ve Gelecek

Varlığa dair sorgulamasında kuşatıcı bir mahi-

yete sahip felsefe, bu özelliğinden dolayı olsa ge-
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rek ki, büyük devletlerin ve medeniyetlerin ku-

ruluş, gelişme ve gerileme dönemlerinde bilim 

ve düşüncenin yürüyüşünde adeta lokomotif 

özelliği taşımıştır. Atina Devleti’nin kuruluş aşa-

malarında Thales, Herakleitos ve Parmanides gibi 

filozoflar vardır. Makedonya Krallığı’nın kurul-

masında İskender’i yetiştiren Aristoteles önemli 

bir yere sahiptir. İskender’in Aristoteles’le, II. Bü-

yük Frederich’in Kant’la, XIV. Louis’in Pascal ve 

Descartes’la, Melik Şah’ın Gazzâlî’yle, Ebu Yakup 

Yusuf’un İbn Rüşd’le, Fatih Sultan Mehmet’in 

Akşemseddin’le birlikte akla gelmesi bu mesele ile 

ilgilidir. Büyük devlet adamları, büyük ufukları 

olan düşünür ve filozofların görüşlerine itibar et-

tikçe büyümüşler ve devletlerinin medeniyet inşa 

etme sürecini geliştirmişlerdir. Aynı durum bugün 

de geçerliliğini korumaktadır.

Eflatun’un Akademia’sı yanında Aristoteles’in 

Lycee’i sadece bilimsel bilginin vücuda getirilme-

si işlevi görmeyip bilgi toplumunun oluşması ve 

devletin düzenli şekilde işlemesi adına da fonk-

siyon icra etmiştir. Benzer bir süreci İslâm-bilim 

ve siyaset geleneğinde de görmekteyiz. Okumayı, 

araştırmayı, düşünmeyi ve dil eğitimini tavsiye 

eden İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in teş-

vikiyle Ehl-i Suffe mektebi kurulmuştur. Bu sü-

recin akabinde İslâm toplulukları, rakipleri olan 

Bizans ve Sasani devletleriyle yalnızca siyasal 

düzlemde değil kültürel düzeyde de rekabet ede-

bilecek seviyeye gelmiştir. Hususiyetle Abbasiler 

döneminde kurulan Beytü’l-Hikme ile güçlenme 

ve felsefî-medeniyetleşme süreci içerisine girildiği 

görülür. Aynı durum Ortaçağ’dan çıkan Avrupa 

düşüncesi için de dile getirilebilir. Şarlman’dan 

sonra Papa VII. Gregory, bütün katedral ve ma-

nastır okullarının rahip yetiştirmek amacıyla 

okullar inşa edilmesini isteyerek Avrupa üniver-

sitelerinin doğuşuna giden yolu açmıştır. Katedral 

okulları, sonradan ilk üniversiteler olan Bologna, 

Paris, Salerno, Oxford, Cambridge, Padua, Sala-

manca ve Toulouse üniversitelerin kurulmasını 

sağlamıştır. Trivum (gramer, mantık ve hitabet) ile 

Quadrivium (matematik, geometri, astronomi ve 

müzik) denilen yedi özgür sanatın öğretildiği bu 

üniversitelerde felsefe, mantık, hukuk ve teoloji 

etkindi. Bu üniversitelerde verilen eğitim yeni ve 

farklı teolog ve düşünürlerin yetişmesine katkıda 

bulunmuştur.

İslâm Düşüncesi ve Felsefe

İslâm’ın ortaya çıkışından itibaren yaklaşık 

ilk üç asırda İslâmî ilimler teşekkül etmiş, klasik 

ürünler vermeye başlamıştır. İnsanın gündelik çe-

şitli ihtiyaçları gereği matematik, astronomi, tıp, 

mimarlık, müzik gibi bugün sayısal ilimler deni-

len ilimler, düzeyi farklı olmakla birlikte, zaten 

her dönem var olmuştur. Müslümanlar sözü edi-

len ilimleri, fetihlerle birlikte genişleyen coğraf-

yaya koşut olarak icabında eski Mısır, Hint, İran, 

Yunan düşüncesinden de istifade ederek geliştir-

miştir. Çünkü bunlara yitik hazine, felsefeye ise 

hikmet gözüyle bakılmıştır. Eflatun’a ‘ilahî’ sıfatı-

nın verilmesi bu bakış açısıyla ilintilidir. Bunun-

la birlikte felsefenin anavatanının eski Yunan ola-

rak görülmesi, başka bir ifade ile onun pagan bir 

toplumdan alınmış olması, doğal olarak kimi fa-

kih ve kelamcının eleştirilerini beraberinde getir-

miştir. Hekim, hâkim ve hakîm olan Endülüs’ün 

büyük filozofu İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl’inde böy-

le bir anlayışın yersiz ve gereksiz olduğunun altı-

nı çizer, aklın ve vahyin kaynağının Allah oldu-

ğunu, dolayısıyla bunların birer sütkardeş mesa-

besinde bulunduğunu belirtir. Onun bu yaklaşı-

mı sonraki tarihlerde Taşköprüzâde düşüncesin-

de de görülecektir. 

Osmanlı’da akademi görevini ifa eden önde 

gelen medreselerde dini ilimler yanında edebiyat 

ve (yer yer doğa bilimleri) ve felsefe okutulurdu. 

İznik Medresesi’nin baş hocası ve Osmanlı eğitim 

müfredatını hazırlayan Davud el-Kayserî’nin dü-

şünce dünyasında bunu görmek mümkündür. Bu 
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müesseseler Osmanlı Devleti’nin güçlenmesini ve 

uzun süre ayakta durmasını sağlayan niteliklere 

sahip kurumlardı. Osmanlının son döneminde 

inşa edilen bazı mektepler de (kadim) gelenek-

ten belli ölçüde bu birikimden nasip almış yapı-

lardı. Bu cümleden olarak Mekteb-i Sultanî-1868 

(Galatasaray Lisesi), Numûne-i Terakkî Mektebi- 

1884 (İstanbul Erkek Lisesi), Kabataş Mekteb-i 

İdadîsi-1908 (Kabataş Erkek Lisesi) gibi okul-

lar zikredilebilir. Mezkûr okullarda Osmanlı bi-

rikiminden istifade edilirken 1933 Üniversite 

Reformu sonrası aynı hususu üniversiteler için 

ifade edebilmek biraz zordur. Dârülfünûn, İs-

tanbul Üniversitesi’ne çev-

rildiğinde Ahmed Refik, 

Babanzâde Ahmet Naim ve 

Ferit Kam gibi ilim ve fel-

sefe adamları kadro dışı bı-

rakılıp onların yerine ideo-

lojik biçimde pozitivist ve 

seküler proje bağlamında 

ülke dışından Reichenbach 

gibi kişiler ikame edilmiş-

tir. Üniversite reformu 

sonrası daha çok yabancı 

akademisyenlerle felsefe 

yapılmaya çalışılmıştır. 

Yakın Tarihte Ne Oldu?

Geleneğin tasfiye edili-

şi ile birlikte memleketin 

çok da işine yaramayacak hatta arızalar doğura-

cak yöntemler ve ideolojiler yerleşmiş ve kalmış-

tır. Kadimle ilişki kesilerek köksüz kalındığı gibi 

kadimden istifade ile yeni olanın inşasında da 

gecikme yaşanmıştır. Oysa ilim tarihini Nizamiye 

Medreseleri’nden başlatmak ile (Dârulfünûn son-

rası) İstanbul Üniversitesi’nden başlatmak farklı 

şeylerdir ve manaları çok farklıdır. İlkini esas alır-

sanız ilim-eğitim tarihinizi yaklaşık bin yıl kadar 

geri götürürken ikincisi esas alındığında seksen 

beş yıllık gibi kısa bir tarihle karşılaşılır. İlim ve 

fikir hayatına dair bu olumsuz durumlardan fel-

sefe de nasibini almıştır. Felsefe açısından kadim 

düşünce geleneğini temsil eden ve yukarıda anı-

lan felsefecilerin üniversiteden uzaklaştırılmasıyla 

akademide hem yerliliği temsil eden hoca kalma-

mış hem de kadim düşünce geleneğiyle ontolojik 

ve epistemolojik bağlar kopmuştur. Felsefe bölü-

münde doktorasını bitirmiş yerli hocalara ancak 

1950’lerde sahip olunabilmiştir. Hâlbuki insan-

lığın düşünce serüveninin izinde olan felsefenin 

kadimle irtibatlı hocalarının kadro dışı kalışı ve 

ancak 1950’de yerli hocaların yetiştirilebilmesi 

ciddi bir kusurdur. Bununla birlikte anakronik 

yöntem ve ideolojilerin etkisinde kalınarak ortaya 

konulan yaklaşım ve duruşların, felsefenin, kökle-

rine bağlı insanlar nezdinde “korku” ve “gereksiz-

lik” olarak görülmesine yol açmıştır. Felsefe tahsil 

edenlere yöneltilen “ne işe 

yarayacak, kafayı mı yiye-

ceksin, dinsiz mi olacak-

sın?” gibi sorular ve felsefe-

nin toplum nezdinde itibar 

kaybına uğramış olmasının 

en dikkate değer sebebi, 

hem İslâm’ın ilk asırların-

dan beri gelen dini kaygıya 

dayalı sebepler hem de yu-

karıda dile getirilen kadim 

düşünce ile ilişkisinin ko-

parılmış olmasıdır. Ayrıca 

yeni felsefeci kuşağın, kök-

leri geleneğe bağlı toplum-

dan kopuk yaklaşımları ve 

felsefenin sekülerizm, po-

zitivizm, ateizm, sosyalizm 

veya Marksizm’den ibaret-

miş gibi görülmesi de bu yanlış algıda önemli bir 

yer tutmuştur. Tüm bu hatalı yaklaşımlar felse-

fenin bir heyula imiş gibi görülmesine ve korku 

haline gelmesine yol açmıştır. Oysaki felsefe yeni 

kurulan devletin önünü açan bir lokomotif olabi-

lirdi ve bu imkânı hâlâ bünyesinde barındırır.

Konu ile ilgili asıl dikkati çeken husus şudur: 

Gerçekte insanın hayatına baktığımızda onun bir 

akıl varlığı olduğu, aklın ise teorik (nazar) ve pra-

tik (amel) olarak iki farklı şekilde işlevsellik gös-

terdiğini kabul edebiliriz. Buna göre teorik açıdan 

akıl, varlığı kavrama noktasında gerek tümdenge-

lim gerek tümevarım biçimlerinde çıkarımlarda 

bulunur, hükümlere varır. Dayandığı bilgi, İbn 

Rüşd’ün bakışıyla, hitabî (retorik), cedelî (diyalek-

2017 yılında Millî Eğitim 
Bakanlığı’nca hazırlanmış tarih 
ve felsefe taslağına bakıldığın-
da bu durumu gözlemlemek 
mümkündür. Fârâbî, Gazzâlî ve 
Mevlâna gibi isimler üzerinden 
Türk-İslâm felsefesinin anlatımı 
oldukça kifayetsizdir. Bir mede-
niyet tasavvuru ve inşasından 
bahsediliyorsa kadim düşünce 
geleneğimizle ilişki kurmak ve 
mevcut birikimi bütün zengin-
liği ile sunmak zorundayız.
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tik) ve burhanî (analitik) olabilir. Mühim olan en 

güvenilir bilgiye ulaşabilmek ve onun üzerinden 

işlem yürütmektir. Buradan hareketle kişi, başta 

kendisi olmak üzere kişilerden oluşan toplumun 

en güvenilir bilgilerle mücehhez olmasını ve o 

doğrultuda bir yaşam (amel) sürmesini arzu eder. 

İslâm filozoflarının ilim siyaseti adına güttükleri 

kaygı bu noktada dikkate değerdir. Onların bu 

kaygısını bugün için bir örnekleme yoluyla şu şe-

kilde ifade edebiliriz: Günümüzde Afganistan’da 

bir insan ömrü yaklaşık kırk ve üzeri; Türkiye’de 

altmış ilâ yetmiş arası; Batı ülkelerinde ise seksen 

ve üzeri şeklinde kendini gösterir. Aynı şekilde 

eğitim ve bilgiye susuzluk oranı ile bunun tersi 

durumları bu üç mekân üzerinde gözlemlersek 

sanırım ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılır. 

Eğer ki, insan akıl varlığı ise bu noktada dikkate 

alınması gereken şey, aklı doğru bilgi ile donatmak 

ve doğru düşünme kabiliyetini ona kazandırarak 

erdemli bir bilgi toplumu inşa etmek olmalıdır. 

Felsefe ve Bugünkü Eğitim Sistemi

Felsefe günümüz açısından, gerek ilimler tas-

nifindeki eski konumunun değişime uğraması ve 

gerekse toplum nezdindeki algılanışı itibarıyla, 

kendi varlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşı-

yadır. Bu durumu B. Russel şu cümlelerle özet-

liyor:  “Günlük yaşamda karşılaştıklarımıza değil 

de ‘büyük’ örneklere sempati duymak felsefecile-

rin ortak kusurudur.” Gönül arzu eder ki, bun-

dan böyle felsefenin muhatapları, farklı bir dün-

yanın içinde yaşadığımızdan hareketle tüm alan-

lara dair fikirler ortaya koyabilmeliler. Aynı şekil-

de felsefenin muhatapları sadece akademisyen ve 

düşünürler değil siyasîler de bu süreçte felsefenin 

önemini fark etmeliler. Bu fark ediş öncelikle fel-

sefe eğitiminin hem lise hem üniversite düzeyin-

de nitelikli hale getirilmesiyle mümkün hale ge-

lir. Ülkemizde süregelen eğitim anlayışı açısından 

tarihsizliğin ve felsefesizliğin yüz yıldır sıkıntısını 

yaşamaktayız. Nitekim 2017 yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı’nca hazırlanmış tarih ve felsefe taslağına 

bakıldığında bu durumu gözlemlemek mümkün-

dür. Fârâbî, Gazzâlî ve Mevlâna gibi isimler üze-

rinden Türk-İslâm felsefesinin anlatımı oldukça 

kifayetsizdir. Bir medeniyet tasavvuru ve inşasın-

dan bahsediliyorsa kadim düşünce geleneğimizle 

ilişki kurmak ve mevcut birikimi bütün zenginli-

ği ile sunmak zorundayız. Hazırlanan tarih ve fel-

sefe taslağına dair tarihçi yazar ve akademisyenle-

rin eleştirisi olurken, memleketin felsefeci ve aka-

demisyenlerinden arzu edilir seviyede bir ses çık-

mamıştır. Bu açıdan her şeye rağmen ülkemizin 

felsefeci ve akademisyenleri konuyla ilgili yersiz 

sükûtlarını yeniden gözden geçirmelidir. 

1996 yılı üniversitelerin felsefe bölümü kon-

tenjanlarına bakıldığında 720 kadar kontenjan 

verilmişken 2018 yılında felsefe bölümlerine ve-

rilen kontenjan sayısı 5.000 kadar olmuştur. Ayrı-

ca 1.250 kadar açık öğretim felsefe bölümü kon-

tenjanı vardır. Usta-çırak ilişkisinin dikkate alın-

ması gerektiğine inandığımız felsefe tahsiline kar-

şın “Uzaktan felsefe eğitimi olur mu?” sorusu ayrı 

bir tartışma konusu olarak önümüzde durur. Yine 

1996 yılında toplamda on iki üniversitede felse-

fe bölümü varken şu an altmış üniversitede felse-

fe bölümü bulunmaktadır. Son yerleştirmede fel-

sefe bölümleri kontenjanı % 56 oranında boş kal-

mıştır. Anadolu üniversitelerinde ve yeni kurulan 

üniversitelerde bu oran % 80-90’lara kadar düş-

müş durumdadır. Örneğin gece ve gündüz kon-

tenjanı toplamda 130 olan Anadolu şehirlerindeki 

veya yeni açılan üniversitelerin felsefe bölümüne 

yerleşen öğrenci sayısı ortalama 5-10 civarındadır. 

Üstelik bu öğrenciler puan sıralamasında oldukça 

“Son yerleştirmede felsefe bölümleri 
kontenjanı % 56 oranında boş kalmış-
tır. Anadolu üniversitelerinde ve yeni 
kurulan üniversitelerde bu oran % 
80-90’lara kadar düşmüş durumda-
dır. Örneğin gece ve gündüz kontenja-
nı toplamda 130 olan Anadolu şehir-
lerindeki veya yeni açılan üniversite-
lerin felsefe bölümüne yerleşen öğren-
ci sayısı ortalama 5-10 civarındadır. 
Üstelik bu öğrenciler puan sıralama-
sında oldukça düşük sıralardan gel-
mektedir.
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düşük sıralardan gelmektedir. Bu durum Afyon, 

Artvin, Bartın, Bingöl, Burdur, Çankırı, Düzce, Er-

zurum, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, 

Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, 

Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Sivas ve Tunceli 

gibi şehirlerde bulunan üniversitelerin felsefe bö-

lümlerinin kontenjanları % 80’den daha fazla boş-

luklar içermektedir. Ayrıca felsefe öğretmeni olma 

hakkı bulunan Sosyoloji bölümünün kontenja-

nı felsefenin neredeyse iki katı yani 10.000 civa-

rındadır. Sosyolojinin açıktan öğretim kontenja-

nı ise 4.000 kadardır. Demek ki, toplamda ülkede 

20.000 civarında felsefeci ve sosyolog unvanı ta-

şıyan kişi olacaktır. Bu kadar sosyolog ve felsefe-

cinin ilgili alanlarda yeterli olduğu iddiasında bu-

lunmak, üzerinde düşünülmeyi hak eden bir du-

rumdur. Lisansüstü açısından meseleye bakıla-

cak olursa, 1930’ların felsefe ders kitapları bugün 

yüksek lisans ve doktora programlarında okutu-

lacak olsa onları anlayıp tahlil edebilecek öğrenci 

seviyesinden söz etmek biraz zordur. Felsefe ala-

nında yalnızca öğrenci kalitesi değil akademisyen 

kalitesi de üzerinde düşünülmesi ve emek veril-

mesi gereken bir husustur. 

Öneriler ve Önlemler

· Öncelikle felsefe ikinci öğretim (gece) gibi üc-

ret eksenli bir öğretim usulü yeniden gözden 

geçirilmelidir. Bununla birlikte ruhu ve dina-

miği itibariyle usta-çırak ilişkisi esasına dayan-

ması gerektiğine inandığımız felsefenin, açık-

tan veya uzaktan eğitim gibi usulleri de ivedi-

likle kaldırılmalıdır. 

· Felsefe gürültüsüz ve kalabalıksız ortamda 

sağlıklı düşünen dimağlarla yapılması gereken 

bir şeydir. Çoğu üniversitenin felsefe bölüm 

kontenjanı 70-80 civarındadır. Felsefenin ru-

huna uygun olan ise bu kontenjanların 30 ci-

varına düşürülmesidir. 

· Bazı üniversitelerde özellikle (Ankara, İstan-

bul gibi) köklü üniversitelerde felsefe bölüm-

leri imkân ölçüsünde yüksek lisans ve doktora 

programları olan birer enstitüye dönüştürül-

meli ve lisans eğitimi diğer üniversitelere dev-

redilmelidir. 

· Felsefeci olmak zor iştir ve bu bağlamda aka-

demisyenlerin niteliklerini artırmak gerekir. 

Bunun yanında herkesin felsefe okuması zaru-

ri olmayıp nitelikli felsefeciler yetiştirmek ge-

rektiği meselesi hususiyetle vurgulanmalıdır.

İstihdam ve Düşünce Yapılarının Oluşturulması

Felsefenin artık birey ve topluma, siyasete, 

ekonomiye, sanata, sinemaya söylem üretme gü-

cüne kavuşturulması gerekir. Bu açıdan felse-

fe bölümleri yalnızca felsefe öğretmeni yetiştir-

me amacını aşmalı, yukarıda anılan alanlarda ve 

tekno-dünyada çalışabilecek kişiler yetiştirmeli, 

programlarını icabında revize edip buna uygun 

hale getirmelidir. Onun için mezkûr alanlarda 

yeni ufuklar ortaya koyabilecek felsefecilerin ye-

tiştirilmesi elzemdir. Küçük yaşlarda felsefe eğiti-

min verilmesi konusu tartışılarak uygun görüldü-

ğünde eğitim kurumlarında felsefecilerin istihda-

mı sağlanmalıdır. Ortaokullarda verilen Düşünme 

Eğitimi dersi akademik incelemeden sonra çocuk-

ların dünyasına indirgenmeli, böyle bir dersin fel-

sefeciler tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

Felsefe bölümlerinin, muhtelif anabilim dal-

larında, felsefe tahsili için gelmiş talebelere var-

lık, bilgi, ahlak felsefesi dersleri yanında sanat, fi-

zik, hukuk, siyaset, tarih felsefesi gibi nice önem-

li dersleri verdiği ders programlarında görülür. Şa-

yet mesele, yetişen nesli aklını doğru kullanabil-

me bilgisi ile donatıp bu yeteneği onlara kazan-

dırmak, bilgili-erdemli bir toplum inşa edebilmek 

ise ülkemiz ve milletimiz adına felsefe bölümleri-

ni kendi kaderine terk etmek herhalde akıl kârı 

olmasa gerektir. 
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  TEKNİK DÜNYANIN YAZGISINI DÜŞÜNMEK 

I. Şiir ve Düşünme

M odern zamanların in-
sanları için düşünme 

ve şiir, ilki akılda (ratio) 
ikincisi duygularda (senti 
ments) temellenen tecrü-
belerdir. Buna göre düşün-
me, insanın kendisini diğer 
canlılardan ayıran aklı va-
sıtasıyla gerçekleştirdiği bir 
edimdir ve bunu bir araç 
olarak kullandığı dil ile ya-
par. Batı düşüncesinin iki 
bin beş yüz yıllık seyri içerisinde düşünme, ilkin 
ve çok uzun bir süre boyunca felsefe olarak tec-
rübe edilmiştir. On yedinci yüzyıl ve sonrasında 
ise önce doğa bilimleri ve sonra da sosyal bilim-
lerin gelişmesi ile birlikte düşünmenin mecrasını 
bilimler oluşturmuştur. Spekülatif karakterli ad-
dedilen felsefe yerine, aklın artık daha olgun bir 
tarzda kullanılabildiği bir evre başlamıştır. Animal 
rationale olarak insanın aklı marifetiyle gerçek-
leştirdiği bilimsel atılımlar, bu aklın toplumsal 
hayatın tamamını açıklama ve tanzim gücüne de 
sahip olduğu inancını pekiştirmiştir. Tarihsel seyir 
içerisinde bilimin insanın düşünmesinin yegâne 
yolu haline gelmesi, bilimsel başarıların toplum-

sal hayatı ve peşinden insa-
nın varlığını bütünüyle be-
lirlemeye başlaması, buna 
yönelik reaksiyon ya da 
çözüm arayışlarını da getir-
miştir. 

Kant, aklın bilebilme 
alanının sınırlarını çizmeye 
çalışırken, oldukça erken 
bir evrede, bilimin insan 
varlığına yönelik muhtemel 
yayılımına hat çekmeye ça-
lışmıştır. Yirminci yüzyılın 

sonlarına doğru bilimsel gelişmelerin insanın do-
ğasına müdahale edebilecek ve hatta onu dönüş-
türebilecek bir beceriye ulaşması karşısında, bu 
faaliyete sınır koymaya çalışan çağdaş felsefecile-
rin Kant’a müracaat dışında çözümlerinin olma-
ması tesadüf değildir. Paradoksal olan şey şudur 
ki Kant’ın akla biçtiği sınırlar sayesinde bilimsel 
faaliyet kendisine felsefi meşruiyet bulmuş ve o 
sınırları aşabilecek kapasiteyi beklemeye koyul-
muştur. 

Aklın belirleyiciliğine ve dolayısıyla bilim-
sel faaliyetin toplumsal hayatı bütünüyle şekil-
lendirmeye başlamasına yönelik güçlü reaksiyo-
nun Romantiklerden geldiği meçhul değildir. Ro-

İsmet Özel’in “John Maynard Keynes’ten Nefretimin Yirmi Sebebi” 
ve sonra da “Did Veblen Do Something?” şiirleri belli ki “ontolojik 
tahlile kapital kelimesini” dâhil etme yönündeki bu çabaların özündeki 
hümanist metafiziği fark ederek, yirminci yüzyılın ilk yarısının bu iki 
iktisatçısından ilkinden nefret ediyor, ikincisine de “No, none” diyor.

TEKNİK DÜNYANIN YAZGISINI DÜŞÜNMEK: 
İsmet Özel’in, John Maynard Keynes ve 
Thorsteın B. Veblen’e Kapitalizm Sorusu

Feridun YILMAZ
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mantikler, aklın hükümranlığının insani varolu-
şun bir başka boyutunu oluşturan sentimental 
olanı bastırma pahasına insanlığı ‘soğuk’ bir dün-
yaya mahkûm ettiğini düşünüyorlardı. Amaçları, 
aklı sınırlamak değildi sadece, insanın varoluşu-
nun karanlık dünyasını da kuşatan bir tür doğa-
tanrısal varlık tecrübesine varmaktı. Bir anlamda 
tanrının kovulduğu modern dünyaya özü insan 
olan bir tanrısallık arayışındaydılar. Peşine düşül-
meye değer bir hakikat varsa, bunun akıl mari-
fetiyle bilinemeyeceğini, o yüzden asli insani ça-
banın özünde sanatsal faaliyet olduğunu düşünü-
yorlardı. Modern dünyada sanatın, bilimlerin dı-
şında ve onların tahakkümü 
olmaksızın özerk bir alan 
elde etmesinde Romantiz-
min çok büyük bir payı var-
dır. Genel olarak sanat ve 
özelde şiir, böylece aklın be-
lirleyicilik alanının dışında 
ama bu yüzden alanı yine 
akıl tarafından tayin edilmiş 
bir işbölümündeki faaliyete 
dönüşmüştür. 

Modern dünyanın işbö-
lümüne dayalı organizasyo-
nuna uygun olarak, düşün-
me aklın dolayısıyla bilim-
sel faaliyetin bir ürünü hali-
ne gelmiş, şiir ise aklın yol 
açtığı ‘soğuk’ dünyayı bazen 
eleştirerek, bazen ondan sız-
lanarak, bazen de onu este-
tize ederek o dünyayı katlanılır kılmayı kolaylaş-
tıran bir sanatsal sentimental faaliyetin adı olmuş-
tur. 

Düşünmenin ve şiirin modern dünyadaki bu 
konumlanışı, Batı düşüncesinin uzun tarihini ka-
teden hümanizmin bir sonucudur. Hümanizm ile 
burada kastedilen şey, Batıda Rönesans ile spesifik 
koşullarda ortaya çıkmış özel bir akım değildir. 
Batı düşüncesinin uzun yazgısal seyrinin dünya 
ölçeğinde belirleyici hale gelmesidir. O uzun yaz-
gısal seyrin bir dönemecini oluşturan moderniteyi 
ayırt edici kılan şey, Batı düşüncesinin hümanist 
karakterinin, tekniğin özünün bir tarzda açığa 
çıkmasıyla dünya ölçeğinde belirleyici hale gelmiş 
olmasıdır. Bu yüzden modern insan, bir tarafta 
bilimlerin ve mantığın öbür tarafta sanatın, değer-
lerin, toplumun veya dünya görüşünün, hatta tan-

rının varlığından söz eder, bunlar hakkında akıl 
yürütürken, bunların her birini varolana dönüş-
türüp humanitas’ın nesnesi kılmaktadır. Bu yüz-
den hakkında düşündüğü unsurların hangisini en 
yükseğe koyduğunun önemi yoktur. Bilimciyse 
bilimleri, sanatçıysa sanatları, dindarsa Tanrıyı en 
yükseğe koyduğunda insan aynı yazgının ifşasıdır. 

Dilin, düşünme ve sanatların ya da iletişimin 
bir aracı olarak anlaşılması, bu zamanın insanının 
henüz düşünemiyor olmasının da göstergesidir. 
İnsanın bilimle, eleştirel düşünceyle, sanatlarla, 
edebiyatla, değerler ve dünya görüşü çeşitliliğiyle 
varlığının zenginleştiğine inanmak, modern in-

sanın en belirgin ahmaklık-
larından birisidir. Bu inanç 
insanın, canlılar içerisinde 
bir canlı olarak, düşünme-
sine, sanat icrasına ve hatta 
inanmasına imkân veren 
ve onu diğer canlılardan 
niceliksel olarak ayıran bir 
beyninin olduğu, bu beyni 
diğer canlılardan tarihsel te-
sadüflerle daha iyi kullandı-
ğı düşüncesine dayanır. Bu 
yönüyle insan, eğer beynini 
insanın maddi ya da gayrı 
maddi zenginlikleri lehine 
kullanırsa bundan insanlık 
da faydalanmış olacaktır. 
İnsanın bu zenginliği nasıl 
elde edeceği, kendi arasında 
ve kuşaklar arasında nasıl 

bölüşeceği, bu zenginliğin ne kadarının maddi ne 
kadarının gayrı maddi zenginlik olması gerektiği 
meselesi, doğa ve sosyal bilimlerdeki ilerlemelerle 
halledilebilecek bir meseledir. Bilimde ve sanatlar-
daki bu ilerlemelerin insan varlığını zenginleştire-
ceğine dair Aydınlanma ile bilince çıkmış inanç, 
bilimsel gelişimin radikal atılımları sayesinde 
görünen o ki insanı diğer canlılardan bir canlı-
ya indirmeyi başarmışa benzemektedir. Bilimin 
insanın doğasını değiştirme becerisinin görünür 
hale gelmesi, bugüne kadar bu avuntu ile yaşamış 
olan insanlığı, ne tanrı ile ne de sanatlarla avuna-
bileceğinin ötesindeki sert yazgısıyla yüzleşmeye 
zorlamaktadır. İnsanlık temeldeki hümanizminin 
gittikçe hızlanan bir tarzda sonuçlarına doğru, 
düşünmenin imkânlarından da uzaklaşarak yol 
almaktadır. 

Batı düşüncesinin Descartes ile 
somutlaşıp, peşinden Kant’la 
olgun formunu bularak güven-
ce altına alınmış düşünme tec-
rübesi, temeline ratio’yu koyan, 
etik ve estetiki de özünde yine 
ratio marifetiyle ama kendile-
rine ait alanlar olarak kabul 
eden bir tecrübedir. Ratio’nun 
hâkimiyeti bilimler eliyle ser-
pilmiş, bilimlerin belirleyici 
olduğu dünyada ise düşünme 
geri çekilmiştir.
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Oysa düşünme, bir vasıta olarak dili kullanıp 
akıl marifetiyle nesnel gerçekliğin resmedilmesini 
sağlayan bir eylem olmadığı gibi insanın varlığını 
bizzat inşa etmesini sağlayan bir eylem de değil-
dir. Düşünme, işitmek ve itaat etmektir, takdir 
olana olanca ihtimamla kulak kesilmektir. Hem 
düşünme hem de şiir dilin hizmetinde, o dilde 
yurtlanan insanın teşekkürüdür. 

Martin Heidegger 1955 yılında yaptığı, Was 
ist das-die Philosophie?, başlığıyla yayınlanan bir 
konuşmada şunları söyler: “Düşünme ve şiir ara-
sında gizli bir hısımlık mevcuttur, çünkü her iki-
si de dilin hizmetinde, dil için kullanır ve harcar-
lar kendilerini. Aynı zamanda bir uçurum bulu-
nur bu ikisi arasında, apayrı dağlarda yurtlanmış-
lardır çünkü.”

İnsanı animal rationale olarak konumlayan ve 
günümüzde dünya ölçeğinde hâkim hümanist ge-
leneğin kavrayış alanının dışına düşen bu ifadele-
rin İsmet Özel’in “John Maynard Keynes’ten Nef-
retimin Yirmi Sebebi” ve “Did Veblen Do Somet-
hing?” başlıklı şiirleri boyunca düşünmeye niyet-
lenmiş bu yazı ile ilgisi ne olabilir? 

Bu iki şiirle birlikte düşünmeye koyulmak-
la muradedilen, yaygın literatürün tarzına uy-
gun olarak ilgili şiirlerin üslup ve içerik analizini 
yapmak ya da edebiyat eleştirisi külliyatına katkı 
yapmak değildir. Bir ya da birkaç disiplinin 
ve onların yöntemlerinin yardımıyla 
şiirin açık ya da örtük imaları, şai-
rinin tarihsel koşulları, şiirde yer 
alan göndermelerin analizi, şiirin 
hangi tür şiir grubu içerisinde ele 
alınabileceği gibi daha da zengin-
leştirilebilecek bir analiz çeşitli-
liğinin peşinden de koşulmaya-
caktır. Şiirde anlamın tekstte mi 
kontekstte mi yer aldığı, 
bunun için herme-
neutikin mi, yoksa 
analitik bir yön-
temin mi kulla-
nılması gerektiği 
tartışmalarına da 
girilmeyecektir. Şi-
irlerin eleştirisi de 
yap ı lmayacakt ı r. 
Çünkü bütün bu 
tartışmalar, vaktiyle 
Kant’ın güvenceye 

aldığı düşünceyi aklın bir ameliyesi olarak teorik 
çabaya, şiiri ise estetik bir tecrübenin sanatsal if-
şasına ait görmektedir. Buradan kalkarak teorik 
çaba ile estetik alan arasındaki ilişkiyi kurma-
ya çalışmaktadır. Belirleyici olan teorik çabanın 
ratio’sudur. 

Oysa düşünme ve şiirin apayrı dağları mes-
ken tutarken dilin hizmetinde olduklarını söyle-
mek Varlığın yalnızca dilde dillenebileceğini söy-
lemek demektir. Düşünme ve şiirin yolu, teorik 
bir çabanın ya da estetik bir yönelimin izharı ol-
mayıp, bizatihi dilin hizmetinde olarak onda izler 
bırakmaktır. Yeterince ciddi ve titiz düşünenlerin 
fark edebilecekleri açıklıktaki silik izlerdir bun-
lar. Ve çoğunlukla dilde en yalın, en çok tekrar 
edilen ve en sıradan ifadeler olarak mevcutturlar. 
Zikrin, yalnızca ve biteviye tekrar olması bundan-
dır. Mantıksal zeminde izahı olmayan, hatta apa-
çık saçma olan bir şeydir bu tekrar ama tam da in-
san orada, o yurtta, düşünmektedir. 

Şiirin düşünmeye yoldaşlık etmesi, onun teo-
rik çözümlemeye tabi tutulması, böylece düz ya-
zıya tercüme edilmesi değildir. Şiirin, hizmetinde 
olduğu dilde bıraktığı izlerin takip gayretidir dü-
şünme. Haliyle düşünme, ayrı meskende barınan 
ve özünde şiir olmayan bir doğaya sahip olduğun-
dan, onun dilde bıraktığı izler kendine hastır. 

II. Gizli Dini Etik ve Para Sevgisi Olana Duyulan 
Nefretle Sıkılmış Yumruklar: “John Maynard 

Keynes’ten Nefretimin Yirmi Sebebi” Şiiri

İsmet Özel, Şiir Okuma Kılavuzu ki-
tabında yer alan 1982 tarihli “Şairler 
Intellect’in Pençesinde” başlıklı yazısın-
da, Batı düşüncesinde Descartes ile bir-
likte intellect’in egemenliğinin seren-

camına değindikten son-
ra, Rousseau’nun 

‘Descartes’ın fel-
sefesi şiirin gırt-
lağını kesti’ cüm-
lesi hakkında 
düşünür. Ona 
göre Intellect’in 
hâkim oldu-
ğu dönemin şi-
iri bir edebiyat 
türüdür, güzel 
söz sanatından İsmet Özel
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ibarettir. Asıl belirleyici olan Kartezyen mantık 
ve onun inşa ettiği akıl düzenidir. Şiir, o aklın sı-
nırlarını çizdiği alanda sürdürülebilir bir sanatsal 
faaliyettir. 

Şairin yazısının başlığında “pen-
çe” kelimesini tercihi manidardır. 
Bu “pençe” animal rationale’nin 
pençesisidir. İnsanların eli, hayvan-
ların pençesi vardır. İşlevlerini ben-
zeterek el ile pençe aynılaştırılamaz. 
Pençe animal’de vardır, insanın ise 
eli vardır. İnsanın eli, insanın özü-
nü, düşünme hünerini kavrayarak 
açığa çıkarır. İnsan eli ile düşünür, 
kavrar.

İsmet Özel’e göre şiir özünde bir 
edebiyat türü değil de yaşantı oldu-
ğundan, dünyanın bu haline tepki 
vermiştir, bu tepkinin adı modern 
şiirdir. Dante ile başlayan bu tepki Baudelaire ile 
iyice gün yüzüne çıkmıştır. “Gırtlağı Descartes 
felsefesiyle kesilmiş bulunan şiir, kapitalizmin 
bir dünya sistemi olarak gücünü tartışılmaz ölçü-
de gösterdiği, insanların kendilerini doğaya karşı 
açılmış savaşın ateş hattında buldukları, bireyin 
amansız Devlet ve Sanayi örgütlenmesi karşısında 
ezildiği bir ortamda yeniden ve yepyeni bir kim-
likle doğmuştur” (Şiir Okuma Kılavuzu, 1989, s. 
87). 

İsmet Özel’in modern şiirin varlığını konum-
ladığı bu düşünme tarzının, şiiri yalnızca bir reak-
siyon, akla karşı bir reaksiyon olarak konumlama 
riskini barındırdığı haklı olarak öne sürülebilir. 
Yine şiirin yalnızca modern olduğunda bir yaşan-
tıya tekabül ettiği, modern öncesi dönem şiirinin 
söz sanatından ibaret olduğu, intibaı da uyan-
dırabilir. Hatta bu sözlerde tam da karşı çıktığı 
‘intellect’in pençelerini dahi hissetmek mümkün. 
Fakat şairin kendi içine doğduğu zamanı olan mo-
dern zamanlar kendi yaşantısı olduğundan, dü-
şünmesi ve şiiri yalnızca ona, o zamana yani yaz-
gıya doğrudur. Bu yüzden düşüncesi ‘intellect’in 
pençesindeyken, şiiri onun ötesine doğru seslen-
meyi sürdürür. 

Yaşamayı bileydim yazar mıydım hiç şiir?
Yaşamayabileydim yazar mıydım hiç şiir?
-Yaşama!
-Ya bileydim?
Yazar: Mıydım
Hiç: Şiir.

Bu şiirdeki “Hiç: Şiir” dizesi gösteriyor ki şair, 
Batı metafiziğinin “Niçin hep varolan var da, Hiç 
yok? (Warum ist überhaupt Seiendes und nicht 
vielmehr Nichts?)” sorusunun Batı düşüncesinin 

ratio’sunu hayat karşısında aciz bı-
raktığı yerden sesleniyor. Şair, ken-
di varlığını, kendi zamanının tek 
hâkimi ‘intellect’in hükmünün dı-
şında bir yerde konumlamaktadır. 
Bunu, şiirini ‘Hiç’ olarak seslendire-
rek yapar. 

“John Maynard Keynes’ten Nef-
retimin Yirmi Sebebi” ve sonra da 
“Did Veblen Do Something?” şiirleri 
ile yoldaşlık edebilmek için şairin 
modernliği ve modern şiiri konum-
lama tarzına yeniden dönmek ge-
rekiyor. “Intellect’in pençesi” konu-
sunda bu denli teyakkuzda olan bir 

şairin, kendi şiir güzergâhında daha önce “Müna-
caat”, “Naat”ı ve “Sebe-i Telif”i kaleme almış bir 
şairin, John Maynard Keynes ve Thorstein Veb-
len gibi iki iktisatçıyı şiirinin başlığına çekmesi, 
doğrudan intellect’in pençesi çağrışımı yapmakta 
değil midir? Yirminci yüzyılın ilk yarısının bu iki 
iktisatçısının şiirlerin başlığında yer alması bizi 
kaçınılmaz bir sosyal teorik çabaya davet etmez 
mi? 

Şiiri düşünmenin teorik bir inşa anlamına 
gelmediğini hatırda tutarak, yukarıdaki soruların 
cevabı belki de Keynes şiirindeki şu dizelerde ara-
nabilir:

O zaman kimin haddiymiş görelim
Kimlerin tavsiyesine uyup ontolojik bir tahlile
Kapital kelimesini sokmamak.

İki iktisatçının yanına iki kavram daha gel-
miş oldu: Ontoloji ve kapital. Batı düşüncesinin 
Descartes ile somutlaşıp, peşinden Kant’la olgun 
formunu bularak güvence altına alınmış düşünme 
tecrübesi, temeline ratio’yu koyan, etik ve esteti-
ki de özünde yine ratio marifetiyle ama kendile-
rine ait alanlar olarak kabul eden bir tecrübedir. 
Ratio’nun hâkimiyeti bilimler eliyle serpilmiş, bi-
limlerin belirleyici olduğu dünyada ise düşünme 
geri çekilmiştir. 

“Ontolojik bir tahlile Kapital kelimesi-
ni” sokmaya çağıran şairin bu çağrısını Martin 
Heidegger’in 1945 yılında Jean Beafret’ye, onun 
sorusuna cevaben yazdığı ve ilk olarak 1947 yı-
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lında yayınlanan ünlü mektubu Hümanizm Üze-
rine (Über denHumanismus) metninde yer alan şu 
bölümle birlikte düşünebiliriz (Çev. Yusuf Örnek, 
Türkiye Felsefe Kurumu, 2013, s. 45): “‘Sein und 
Zeit’ın yayınlanmasından hemen sonra genç bir 
arkadaşım bana şu soruyu yöneltti: ‘Ne zaman bir 
etik yazacaksınız?’ İnsanın özünün bu denli derin, 
hem de insanı Varolanın merkezi haline getirme-
den, yani yalnızca Varlığın Hakikati sorusundan 
hareketle düşünüldüğü yerde, herkes için geçerli 
bir yönerge arzusu, Ek-sistenzden hareketle Varlık 
tecrübesi edinmiş insanın kaderine uygun olarak 
nasıl yaşaması gerektiğini söyleyen kuralları orta-
ya koyma isteği uyanır. İnsanın açık çaresizliği ol-
duğu kadar gizli çaresizliği de ölçülemez bir hale 
geldiğinde, bu etik arzusu kendini daha da çok 
hissettirir. Tüm çabalar etik aracılığıyla insanları 
bağlamaya hasredilmelidir; böylece kitle toplu-
muna terk edilmiş olan tekniğin insanı bütünüyle 
kendi planlarının ve eylemlerinin yalnızca tekniğe 
uygun bir şekilde toplanması ve düzenlenmesi sa-
yesinde daha güvenilir bir dayanıklılığa kavuştu-
rulabilecektir.” 

Düşünür Martin Heidegger, bu açık ve gizli ça-
resizliği, ‘ontoloji’ ve ‘etiğin’ kendilerinin asıl ola-
rak ne olduklarını kökenine doğru sorgulayarak 
Düşünmeyi, Varlığın hakikatini sorarken bunu in-
sanın özünün bulunduğu yeri Varlıktan çıkarak 
soran bir tecrübe olarak ifade eder. Bu yönüyle 
düşünme ne etik ne de ontolojidir. 

Batı düşüncesinin yirminci yüzyıldaki teza-
hürleri, yukarıdaki uzun alıntıda dile gelen çare-
sizliği aşmak için, daha çok Kıta Avrupası özelin-
de önemli gayretler ortaya koymuşlar, lakin bütün 
bu gayretler bir tür yakınma, beyhude inşa ya da 
yıkım çabalarıyla neticelenmiştir. Bunlar her de-
fasında Batı düşüncesinin asli ontolojik vasfı olan 
hümanizmin içinde kalan çabalar olmuştur. Yu-
karıda da değinildiği gibi, Hümanizm ile burada 
kastedilen şey, düşünce tarihinin yaygın anlatısı-
na uygun, Rönesans ile başlayan ve belirli bir ta-
rihsel dönemle adlandırılan, hümaniter eğilimle-
rin serpildiği dönem değildir. Hümanizm, insanı 
animal rationale olarak tanımlayan geleneğin, va-
rolanı bu akıl ile bilebileceğine dair metafiziğe da-
yanır. Varlığın dahi varolan olarak değerlendirildi-
ği bu metafizik, kendini mantığın temelde yer al-
dığı felsefe ve bilimler olarak sunar. Varolan, ba-
zen birey, bazen toplum olabildiği gibi, bazen fizi-
ki gerçeklik olarak doğa, bazen de aşkın gerçeklik 

olarak Tanrı olabilmektedir. Bu yüzden sosyal te-
orik düzeydeki her çaba, ister kapitalizmi meşru-
laştırma, isterse de onu eleştirme amacında olsun, 
özü itibariyle hümanisttir. Hatta hümanizm karşı-
tı bir dünya görüşüne sahip olduğunu iddia eden 
“dünya görüşü” de hümanisttir. Dünyayı gören bir 
humanitas’ın ürünüdür çünkü.

“Ontolojik tahlile kapital kelimesini” dâhil 
etme yönünde Batı düşüncesinde yirminci yüz-
yıl boyunca kayda değer çabaların ortaya kon-
duğu malumdur. Bu çabalar, bilimsel düşünce-
nin uzmanlaşmasının birbirinden kopardığı ince-
leme alanlarını ve düzeylerini birbirlerine yaklaş-
tırarak, modern dünyanın yirminci yüzyılının al-
dığı şekli anlamaya çalışmışlardır. Bilimsel düşün-
cenin hâkimiyeti ile birlikte her biri kendi incele-
me nesnesine odaklanmış disiplinlerin ortaya çık-
ması, bir tür uzman körlüğüne yol açmıştır. Öte 
yandan bilimlerin hâkimiyeti felsefi olanın, nes-
nel gerçekliği bilebilme yetkisini de ondan aldığı 
için bilimler ile felsefe arasından bir düzey farklı-
laşmasının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısı ile birlikte ortaya çı-
kıp etkilerini ikinci yarısında da sürdüren Frank-
furt Okulu, varoluşçuluk, yapısalcılık ve post ya-
pısalcılık gibi eğilimler hem bu bilimsel uzman-
laşmanın körlüğünün hem de bilimler ile felsefe 
arasındaki düzey farklılaşması ve ona bağlı olarak 
ortaya çıkan kopukluğun ötesinde, bu uzmanlaş-
ma ve ayrışmaları aşan daha kuşatıcı bir kavrayış 
çabası olarak ortaya çıkarlar. O yüzden bu eğilim-
ler içerisinde düşünen isimleri ve onların çabala-
rını bilindik disipliner ayrışmalar içerisinde bir 
yere sığdırmak pek mümkün değildir. Bu çabalar 
bir felsefe ya da sosyal teori olabildiği gibi, ekono-
mi politik ya da tarihsel sosyolojik analizler ola-
bilmektedir. Bu çabaların uzmanlaşma körlüğü-
nün ötesine uzandığı ve içinde yaşadığımız dün-
yayı daha eleştirel kavrama imkânı sunduğu aşi-
karken, bunların hümanizmin metafiziği içinde 
düşündüklerini fark etmek o kadar kolay değil-
dir. Üstelik bu eğilimlerin bir kısmı açıktan hüma-
nizm karşıtlığı yapabilmektedirler. 

Mesela eleştirel okul olarak da adlandırılan 
Frankfurt Okulu, Aydınlanma ile birlikte toplum-
sal meşruiyet de kazanmış olan aklın belirleyicili-
ğinin kendisine yönelik değil de, aklın bir tür yol-
dan çıkma potansiyeline yönelik eleştirel bir tu-
tum almış, modern kapitalist dünyanın insan teki 
üzerindeki fenalıklarını dile dökmüştür. Eleştirel-
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liğin, aklın düzeninin yol açtığı tahribatı 
önleyebileceğine güvenirler. Varoluş-
çuluk olarak adlandırılan eğilim ise, 
varoluş (existentia) ile öz (essentia) 
ayrımında varoluş lehine bir tercih-
te bulunur. Varoluşun özden önce 
geldiğini öne sürerler. Buradan kal-
karak, özün önce geldiğini iddia eden 
geleneğin akla verdiği ayrıcalığa çeşit-
li tarzlarda itirazlar getirirler. Yaptıkları 
bir yer değiştirmeden ibarettir oysa. Ya-
pısalcılar, yapıyı öznenin önüne koyduk-
larında, post yapısalcılar öznenin ölümü-
ne hükmettiklerinde hep aynı hümanist 
metafizik temelinde düşünmekte-
dirler. 

Kabul etmek gere-
kir ki tekniğin etkisin-
den, sermayenin belir-
leyiciliğine, gerçeklik yitiminden, büyük anlatıla-
rın eleştirisine, objektivizme itirazdan paradigma 
hapishanelerine, geleneğin ihyasından, barbarlık 
ya da ilkel komünal yaşam övgüsüne, bilinç al-
tından rüya yorumuna kadar oldukça çeşitlenmiş 
bir kavram hazinesi saçılmıştır bu sayede yirmin-
ci yüzyıl okurunun önüne. Bütün bunlar “ontolo-
jik tahlile kapital kelimesini” dahil etme yönünde-
ki hümanist metafiziğin sonsuz çeşitlilik üretebil-
me kabiliyetini göstermektedir. 

“John Maynard Keynes’ten Nefretimin Yirmi 
Sebebi” ve sonra da “Did Veblen Do Something?” 
şiirleri belli ki “ontolojik tahlile kapital kelimesi-
ni” dâhil etme yönündeki bu çabaların özündeki 
hümanist metafiziği fark ederek, yirminci yüzyılın 
ilk yarısının bu iki iktisatçısından ilkinden nefret 
ediyor, ikincisine de “No, none” diyor. İsmet Özel, 
iktisatçılığı modern dönemde gelişmiş disiplinler-
den bir disiplin, insanın iktisadi dünya hakkında 
bilgilenmesini sağlayan bir bilim dalı olarak gör-
mek yerine, iktisatçılığın ontolojik imasına vurgu 
yapar. Bu yüzden iktisatçılar kapitalden bahseder-
ken, bir uzmanlık bilgisi aktarımında bulunuyor-
muş gibi davransalar da, aslında son derece on-
tolojik bir talebi dillendirmektedirler. Şöyle der: 
“Yaptığı işin bilincine sahip her iktisatçı dünyevi-
lik dininin ruhbanıdır. Çünkü iktisatçı olabilmek 
için, eşyaya standart getirmenin yanı sıra, zamanı 
sekülerleştirmenin de şartı vardır. “Din günü” bir 
iktisatçının reddettiği ilk şey olsa gerek.” (Kalın 
Türk, 2006, s.51).

John Maynard Keynes’in ister iktisat ister-
se de genel sosyal teori bağlamında algılanışına 
ilişkin birbirini büyük ölçüde tamamlayan ama 
hayli çeşitlenmiş tasvirleri görülür. Örneğin, ana 
akım(mainstream) iktisat ders kitabı anlatısında 
Keynes, 1929’da büyük bir bunalıma girmiş eko-
nominin bu bunalıma neden girdiğini ve kendi 
kendine bu bundan neden çıkamayacağını, bu çı-
kışın yollarının neler olduğunu göstermiş isimdir. 
Ekonomi politiğin Keynes’i ise piyasa sisteminin 
süreklilik arz eden zaaflarına karşı, mantıksal ze-
minde devletin müdahale alanına cevaz vermiş, 
bu sayede refah devletin uygulamalarının teorik 
meşruiyetini sağlamış olan isimdir. Hatta bu yö-
nüyle, kapitalizmin yeniden bölüşümcü bir mü-
dahaleye konu edilip daha yaşanabilir bir düzene 
dönüşmesini sağlamıştır. Marksist ekonomi poli-
tik için Keynes, 1929 kriziyle en derin bunalımını 
yaşayan kapitalizmin, tutarlı bir devlet teorisiyle 
yeniden inşasını en rafine ve zekice bir şekilde 
sağlayan isimdir. Tutarlı Marksistler Keynes’ten 
hazzetmedikleri gibi Keynes’in kendisi de Mark-
sizm hakkında şunu der: “Çamuru balığa tercih 
eden, hataları olsa da hayatı nitelikli kılıp insani 
ilerlemenin bütün özünü bünyesinde barındı-
ran burjuvazi ve entelijansiyaya karşı görgüsüz 
ve kaba proletaryayı tercih eden bir komünist ve 
Marksist amentüye nasıl olur da evet derim?” (Es-
says in Persuasion, s.258). Politik felsefe için ise 
Keynes, her ne kadar iktisadi işleyişe yönelik dev-
let müdahalesine teorik meşruiyet sağlamışsa da, 
özünde liberaldir. 

John Maynard Keynes
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Keynes’e göre kapitalizmin asli karakterini 
belirleyen şey, “ekonomik makinenin temel moti-
vasyon gücü olarak bireylerin para sevgisi ve para 
kazanma güdüsünü” esas almasıdır. (Essays in 
Persuasion, s.319). Bu onun “bireyci kapitalizm” 
dediği düzendir. İnsanların kişisel güç ve otorite 
peşinde koşmak gibi zararlı eğilimlere sapmaları-
nı önlemek için, onların para kazanma ve servet 
biriktirme gibi fırsat kanallarına yönlendirilmeleri 
gerektiğine inanır. Takipçisi olduğu Cambridgeli 
felsefeci G. E. Moore’dan ilhamla hayal edilebile-
cek en değerli şeyin insani ilişkilerden ve güzellik-
lerden elde edilebilecek olan hazlar olduğuna ina-
nır, bunu bir tür kendi “gizli dini” olarak yorumlar. 
Kudret, irade ya da kararın politik-ontolojik dün-
yası değil, para sevgisinin sebep olduğu mecburi 
barışın evrensel teknik dünyasıdır onunkisi. 

Keynes hakkındaki literatür, onun kendiliğin-
den düzen fikrine bağlı Hayek gibi klasik libe-
rallerden farkına vurgu yaparak, müdahaleciliği, 
toplumsal olanı, sosyal adaleti ve devleti işin içe-
risine kattığını öne sürse de bu onun en temel-
de liberalliğini değiştirmez. Keynes’e göre iktisa-
di dünya, araçsal olarak işleyişini bilebileceğimiz 
bir makinedir (machine). Bu yönüyle nötr bir işle-
yişi vardır. Liberalizm içi tartışmalarda, bu maki-
nenin işleyişine yönelik muarızlarından farklılaş-

sa da, ontolojik düzeyde, işleyiş mekanik bir iş-
leyiştir. Kendi çağındaki ister komünizmden, is-
terse de faşizmden gelen meydan okumalara karşı 
bir tür kapitalizm devrimcisidir. Onun bireyci on-
tolojisini güvence altına alarak, yeniden inşasının 
yollarını gösterir. Düşünmesinin iktisadi dünya-
yı nötr bir mekanizma olarak kavraması, liberaliz-
minin derinliğini gösterir. Keynes’in düşüncesin-
de politik olan, mekanizmanın işleticisi anlamın-
da gündelik politika olduğu gibi, karar ya da irade 
gibi kavramlara yer yoktur hatta bu kavramlar za-
rarlı insani güdüler olarak para sevgisi ile bastırıl-
ması gereken kavramlardır. 

Keynes “Ontolojik tahlile kapital kelimesini” 
sokmayan modern dünyanın en rafine temsilci-
lerindendir. Keynes’in çağdaşı Carl Schmitt 1932 
tarihli Der Begriff des Politischen (Siyasal Kavra-
mı, Çev. Ece Göztepe, 2006) kitabında “Teknik 
çağın karşısında ruhun ya da tinin çaresizliği”ni 
(s.112) işaret ederek, siyasal kavramı ve karar üze-
rinden bu çaresizliği aşma, ontolojik tahlile kapi-
tal kelimesini sokma gayreti gösteren en önemli 
düşünürlerdendir. Carl Schmitt, siyasal kavramını 
ve kararı, kendi zamanının nötr addedilen libera-
lizmine ve tekniğe doğrultur. Schmitt’in düşünce-
si, ekonomiyi bir makine gibi ve dolayısıyla hem 
ekonomiyi hem de tekniği nötr bir kavram olarak 
tasavvur eden liberal düşüncenin ontolojik teme-
lini ifşa eder. Schmitt şöyle der (s.91-92): “Liberal 
düşünce, devleti ve siyaseti sistematik bir biçimde 
teğet geçer ya da dikkate almaz; bunun yerine iki 
heterojen alanın sürekli yinelenen, tipik iki ucu 
arasında hareket eder: Ahlak ve ekonomi, tin (Ge-
ist) ve iş, eğitim ve mülkiyet….Varılan nokta, si-
lahlarından arındırılmış ve depolitize edilmiş bir 
kavramlar sistemidir. … Dikkat edilmesi gereken 
husus, liberal kavramların normalde etik (“ma-
neviyat”) ile ekonomi (iş) arasında salınıp iki üç 
noktadan hareketle siyasalı, “zaptedici gücün” ala-
nı sıfatıyla yok etmeye çalıştıklarıdır. Bu çerçevede 
“hukuk devleti” kavramı (gerçekte özel hukukun 
devleti) kaldıraç işlevi görürken, özel mülkiyet de 
evrenin merkezine oturur. Evrenin kutuplarını 
oluşturan etik ve ekonomi, merkezin iki zıt yan-
sımasından ibarettir. Etik coşku ile materyalist-
ekonomik nesnellik, her tipik liberal ifadede bir-
leşerek, siyasala yeni bir veçhe kazandırır. Böylece 
siyasal nitelik taşıyan kavga kavramı, liberal dü-
şüncenin ekonomi tarafında rekabete, liberaliz-
min “manevi” tarafında ise tartışmaya dönüşür; 

Veblen için teknoloji yalnızca dışsal 
bir unsur değil, ontolojik olarak insa-
nı dönüştürecek olan bir varoluş tar-
zıdır. Parasal güçlere rağmen, somut 
anlamını işçide, teknikerde, mühendiste 
bulan bu üretken güçler topyekûn düze-
ni dönüştürme potansiyelini haizdirler. 
Makineleşme süreci modern dünyanın 
hem iktisadi hem de toplumsal yapısını 
dönüştürmeye yönelmiş bir tür yazgısal 
işleyişe sahiptir. Veblen tekniğin belir-
leyiciliğine öylesine güvenir ki Birinci 
Dünya Savaşını total kapasiteyi mobi-
lize edeceği ve böylece rasyonel plan-
lama ihtiyacını göstermiş olacağı için 
Amerika lehine destekler.
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“savaş” ve “barış” gibi iki değişik statü arasında net 
ayrım yerini sonsuz rekabetin ve sonsuz tartışma-
nın dinamiğine bırakır. Devlet, topluma dönüşür; 
etik –manevi açıdan “insanlığa” dair ideolojik- in-
sancıl bir tasavvur, öte yandan da bir örnek üre-
tim ve değişim sisteminin ekonomik-teknik birliği 
görünümünde olan bir toplum. Kavga esnasında 
gayet doğal karşılanan düşmanı defetme iradesi, 
rasyonel olarak kurgulanmış, sosyal bir ideale ya 
da programa, bir eğilime ya da ekonomik hesaba 
dönüşür. Siyaseten birleşmiş halk ise, bir yanda 
kültüre meraklı bir kamuoyu, öte yanda ise işlet-
menin personeli, kısmen de bir tüketici kitlesi olu-
verir. İktidar ve kudret, manevi kutupta propagan-
da ve kitle telkini, ekonomik kutupta ise denetim 
görünümünde karşımıza çıkar.”

Liberalizmi tutarlı ve kapsamlı bir metafizik 
sistem olarak gören Schmitt ile benzer bir tarz-
da Heidegger de onu modern sübjektivizmin bir 
biçimi olarak görür. Bu yüzden liberalizmin ken-
disini politik serbestiyet talebi olarak sunmasının 
onun özü ile ilgisi yoktur. Çünkü bu iddia, insa-
ni özgürlüğün, bütün modern ideolojilere hük-
meden sübjektivist deformasyonundan başka bir 
şey değildir. 1940 yılında şunu yazar: “Liberalizm 
kendi özünü modernitenin tarihi olarak açığa çı-
karan libertas’ın özel bir dönüşümünden ibaret-
tir. … Sübjektivitenin tarihi, insanlığın koşulsuz-
ca kendini düzenlediği, özgürlüğün yeni özünün 
serbestleşmesinin tarihidir.” (Heidegger, Contri-
butions to Philosophy 1999, s.213)

İsmet Özel, siyasi kararı insanlık adına tehlike-
li bulan, modern devleti Max Weber’in onda gör-
düğü şeye uygun olarak büyük bir fabrika gibi ta-
savvur eden, para sevgisinin gizli dinine inanan, 
teknik dünyanın zeki temsilcilerinden birisi olan 
John Maynard Keynes’ten nefret etmektedir. Key-
nes, yalnızca çökmesine yol açacak kadar büyük 
bir bunalıma düşmüş kapitalizme hayatiyet ka-
zandırmamış, bizatihi o kapitalizmin temelinde-
ki teknik dünyayı kendine varoluş tecrübesi kıl-
mıştır. O teknik dünya ki Heidegger ve Schmitt’e 
göre insanı açık ve gizli çaresizlikle karşı karşı-
ya bırakmıştır. Heidegger’in tam da o çaresizlik-
ten mülhem insanlığın etik arzusunun yükselişine 
vurgu yapmasını haklı çıkarırcasına Keynes, 1928 
yılında Cambridge’de “Torunlarımız için Ekono-
mik Olasılıklar” başlıklı bir konuşmasında, tek-
nik dünyanın insanlığı daha önce tanık olmadığı 
bir “teknolojik işsizlikle” yüz yüze bıraktığını dile 

getirdikten sonra, bu teknolojik işsizliğin geçici 
bir durum, bir tür fırsat olduğunu vurguluyordu. 
Teknik gelişme sayesinde muhtemel bir gelecekte 
insanlık neredeyse çalışmanın olmadığı bir dün-
yaya varacak, bu dünya “nesnelerden doğrudan 
zevk almasını bilen tatlı insanları onurlandıracak-
tır”. İnsanlık kadar eski olan iktisadi sorun, za-
man alsa da, nihayet ortadan kalkacaktır. Bu yüz-
den bir süre daha “tedbir, paraya tamah ve faizci-
lik tanrılarımız olmayı” sürdürmelidir.(Essays in 
Persuasion, s.364, 371, 372). Bu geçici dönemden 
sonra insanlığı büyük bir mutluluk dönemi bek-
lemektedir. Keynes, insanlığı bu dünya cennetinin 
etiğine ikna etmeye çalışmaktadır. 

Buradaki sorun Keynes’in etiğinin maddeciliği 
ve liberalliği değil bizatihi etiğin kendisidir. Etik, 
ister maddi isterse de manevi temele dayandırıl-
sın, teknik dünya karşısındaki çaresizliğine der-
man olsun diye humanitas’ın ürettiği avunma ara-
yışının adıdır. Modern teknik dünyanın etik ara-
yışını maddiden maneviye en geniş yelpazede 
bir temele oturtmaya çalışanların hep aynı adre-
se, Kant’a, müracaat etme zarureti karşısında İs-
met Özel “Sebeb-i Telif” şiirinde bizzat bu etiğe 
hücum eder. 

“Üstümde yıldızlı gök” demişti Königsberg’li
“içerimde ahlak yasası”.
Yasa mı? Kimin için? Neyi berkitir yasa?
İster gözünü oğuştur, istersen tetiği çek
idam mangasındasın içinde yasa varsa.
girmem, girmedim mangalara
Yer etmedi adalet duygusu içimde benim
çünkü ben
ömrümce adle boyun eğdim.
Yıldızlı gökten bana soracak olursanız
kösnüdüm ona karşı
onu hep altımda istedim.

İsmet Özel “John Maynard Keynes’ten Nefreti-
min Yirmi Sebebi” şiirinde ilki insanlığın kalube-
ladan günümüze, ikincisi kendisinin çocukluktan 
günümüze yani modern dünyaya varışını iki kat-
manlı olarak dillendirmektedir. Şiir, bir yandan 
insanlığın modern zamanlara doğru, diğer yan-
dan da şairin bizzat kendisinin modern zama-
nının izini sürer. Kendi doğum tarihi olan 1944 
yılı, teknik dünyanın insanlığının Almanlarca ve 
İngilizlerce başka tarzlarda düşünülmesinin getir-
diği bir total tecrübenin, İkinci Dünya Savaşının, 
sonuna denk düşer. İkinci Dünya Savaşının son-
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rasında, kavganın rekabete, devletin topluma ve 
etik bir tasavvura, iradenin ideale ya da hesaba, 
halkın kültüre meraklı bir kamuoyuna döndüğü 
bir düzen kurulur. Şiir boyunca, yer yer bunun 
gerilimi dile gelir, bu düzenin teşhiri yapılır. Bu 
teşhir yalnızca Müslümanın yapabileceği bir teş-
hirdir. Modern zamanın kendisi yalnızca Müslü-
mana kendisini açar, onu kâfirin bilmesi mümkün 
değildir. Çünkü,

Hayat mıntıkasının sınırı nereden geçer
Edebilseydi tasrih kuşku yok edecekti
Ama kâfirde nâtıka ne gezer
Sarahatten kâfire ne
…
Kâfir odur ki aslan ağzında görür ekmek

Ne ki kâfirin zamanına, modern teknik dünya-
nın zamanına doğulmuş, onun insanlığı yüz yüze 
bıraktığı imtihanın verilmesi gerekmektedir. Bu 
yüzden şiir modernin düşünülmesiyle sona erer.

Selâm verdim almadın
Almadın selâmımı
Halbuki almıştı selâmını Dante’nin Baudelaire
Şimdi sen neci oluyorsun büyük müsün 

Baudelaire’den.

III. Teknik Dünyada İşçi Üzerinden Beyhude Çaba ve 
Aylak Sınıf: “Did Veblen Do Something?” Şiiri

Keynes’in geçici bir süre “tedbir, paraya ta-
mah ve faizcilik tanrılarına” tapındıktan son-
ra asıl dinine, Aydınlanmış, reşit bireylerin, ani-
mal rationale’nin insanlık dinine dönüşü müjde-
leyen teklifinden nefret eden İsmet Özel, bir baş-
ka şiirinde Norveç göçmeni bir ailenin oğlu olan 
Amerikalı iktisatçı Thorstein B. Veblen’i başlığa ta-
şır. Şiirin başlığı “Did Veblen Do Something?”tir 
ve cevap hemen ilk dizede olumsuz olarak dille-
nir: “No, none”. Hemen akabinde “Öksürdü bel-
ki,” diye devam eder.

Yazıya konu ilk şiirde Keynes’ten nefretin va-
roluşsal dillenişine karşı bu şiirde Veblen’e, içine 
doğulan zamanın yazgısını ifşa için hamle etmiş, 
lakin sonuç alamamış bir isim muamelesi layık 
görülür. Veblen’in nefrete değil ama cevabı olum-
suz olan bir soruya muhatap olması, kapitalizmin 
büyük bunalımının başladığı 1929 yılında ölen 
bu iktisatçının kapitalizmi ve modern dünyayı 
yorumlama tarzıyla birlikte düşünülmelidir. 

Şiir, Veblen’in 1899 tarihinde yayınlanan ve 
Amerika’da yayınlandığında çok popüler olan 
Aylak Sınıfın Teorisi (The Theory of the Leisure 
Class) kitabına İngilizce bir dize ile göndermede 
bulunur: “Were you indeed a part of leisure class?”. 
Bu meşhur kitabında Veblen, aylaklığı, miskinlik 
ve uyuşukluk olarak değil de, zamanın üretken 
olmayan tüketimi anlamında kullanır. Kitapta, bi-
reysel mülkiyetin zuhuruyla birlikte ortaya çıkan 
aylak sınıfın tarihsel seyrini izleyip, kapitalizmin 
aylak sınıfının eleştirisini oldukça keskin bir üs-
lupla yapar. Gösterişçi tüketimin modern dünya-
daki tezahürlerini ortaya koyar. 

Fakat Veblen’in kapitalizmin karakterine yö-
nelik teşhisi bununla sınırlı kalmaz. Kapitalizmi 
parasal güçler olarak tasvir ettiği işletme (busi-
ness) ile üretici güçler olarak tanımladığı endüst-
ri (industry) arasındaki dinamik bir zıtlaşma üze-
rinden yorumlar. Parasal güçler yalnızca paradan 
para kazanma peşinde olan ve faaliyetleri özün-
de spekülatif olan güçlerdir. Bunlar karlarını artır-
mak için gerektiğinde üretimi dahi sabote ederler. 
Veblen entelektüel hücumunu en sert bir şekilde 
kapitalizmin bu kültürüne yöneltir. Nitekim son-
raki yıllarda günümüze kadar kapitalizm Veblen’i 
haklı çıkarırcasına üretkenlikten kopan bir finan-
sallaşmanın belirleyici olduğu bir yöne doğru ev-
rilecektir. 

Veblen’in kapitalizmin müsrif karakterine yap-
tığı vurgu önemliyse de, ki şiirde de aylaklık daha 
fazla vurgulanır, İsmet Özel’in şiirinin başlığında-
ki soruya muhatap olmasının ve cevabın olumsuz 
olmasının bu iktisatçının kendi zamanını kavrama 
tarzıyla daha fazla ilgisi vardır. 1904 tarihli The 
Theory of Business Enterprise adlı kitabında ve di-
ğer çalışmalarında Veblen makine sürecinin (the 
machine process) ve dolayısıyla temeldeki tekno-
lojinin belirleyiciliğine vurgu yapar. Teknoloji, 
üretim sürecinin kendisini belirlediği gibi insan-
ların davranışlarını, alışkanlıklarını ve düşünme 
tarzlarını da belirlemektedir. Veblen için tekno-
loji yalnızca dışsal bir unsur değil, ontolojik ola-
rak insanı dönüştürecek olan bir varoluş tarzıdır. 
Parasal güçlere rağmen, somut anlamını işçide, 
teknikerde, mühendiste bulan bu üretken güçler 
topyekûn düzeni dönüştürme potansiyelini haiz-
dirler. Makineleşme süreci modern dünyanın hem 
iktisadi hem de toplumsal yapısını dönüştürmeye 
yönelmiş bir tür yazgısal işleyişe sahiptir. Veblen 
tekniğin belirleyiciliğine öylesine güvenir ki Birin-
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Keynes, kendi çağındaki ister komünizmden, isterse de faşizmden gelen meydan oku-
malara karşı bir tür kapitalizm devrimcisidir. Onun bireyci ontolojisini güvence altına 
alarak, yeniden inşasının yollarını gösterir. Düşünmesinin iktisadi dünyayı nötr bir 
mekanizma olarak kavraması, liberalizminin derinliğini gösterir. Keynes’in düşünce-
sinde politik olan, mekanizmanın işleticisi anlamında gündelik politika olduğu gibi, 
karar ya da irade gibi kavramlara yer yoktur hatta bu kavramlar zararlı insani 
güdüler olarak para sevgisi ile bastırılması gereken kavramlardır.

ci Dünya Savaşını total kapasiteyi mobilize edece-
ği ve böylece rasyonel planlama ihtiyacını göster-
miş olacağı için Amerika lehine destekler. 

Bir “teknisyenler sovyeti” umudunu dillendir-
diği ve ilk baskısı Birinci Dünya Savaşı’nın erte-
sinde 1921 yılında yapılan kitabı The Engineers 
and the Price System, 1932 yılında yeniden ba-
sılır. Aynı yılda Ernst Jünger’in İşçi (Der Arbeiter 
– Herrschaft und Gestalt) adlı kitabı da yayınlanır. 
Veblen’in Amerika lehine tavır aldığı Birinci Dün-
ya Savaşına Jünger bizzat Alman askeri olarak ka-
tılmış ve savaş sonrasında en yüksek kahramanlık 
nişanı ile ödüllendirilmiştir. 

Bu kitaplarda dillenen şeyin, teknik dünya kar-
şısındaki insanın çaresizliğine karşı biri Amerikan 
diğeri ise Alman tarzı iki cevabın, görünüşte ben-
zer olduğu söylenebilir. Yirminci yüzyılın başıyla 
birlikte ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı son-
rasında teknik dünyanın insani varoluşu ne den-
li dönüştürme potansiyeli barındırdığı aşikâr hale 
gelmiştir. Üstelik her iki yazar da tekniğe itiraz et-
mek yerine ona katılma peşindedir. Fakat benzer-
lik görünüştedir. Veblen, animal rationale’nin na-
türalizmine sadakatle en nihayet hümanizmin in-
sanının refahını artırma peşindedir. Aylaklığın bir 
şekilde bertaraf edildiği, üretkenliğin en etkin dü-
zeyine çıkarıldığı barışçı bir topluma ulaşma ama-
cındadır. Teknik dünyanın belirleyiciliğini kavra-
mış, onu maddi refaha havale etme peşindedir. 

Jünger’e göre (1932) ise modern teknolojinin 
özü teknik bir şey değildir ve insan tarafından 
belirlenmemiştir. Teknolojinin özü güç isteminin 
(Wille zur Macht) makine teknolojisi kılığında 
insanlığı karşı konulmaz bir şekilde egemenliği 
altına almasındadır. Teknoloji bütün değerleri yı-
karken aynı zamanda yeni bir varoluşu da işaret 
etmektedir. Teknoloji işçinin Gestalt’ının dünyayı 
mobilize etmesidir. Jünger işçi Gestalt’ının dün-

yayı mobilize etmesi yoluyla animal rationale’nin 
mukadder nihilizmini aşma çabasındadır. Gestalt 
soyut ve cansız aklın, animal rationale’nin karşı-
sında canlı ve gerçektir. İşçi Gestalt’ı bir typus’tur 
ve bir tür yeni ırktır. Jünger’in işçisi burjuva bi-
reyselliğinin ya da sınıfın bir unsuru değil, işçinin 
bizatihi varlığı (Sein) olarak anlaşılması gereken 
Gestalt’ın belirlediği bir ırktır. Jünger işçi Gestalt’ı 
ile insanın teknolojinin özünün hâkimiyeti al-
tında yazgısı ile yüzleşmesinin bir tür açığa çık-
ması halini dillendirmeye çalışır. Max Weber’in 
demir kafes (stahlhartes Gehäuse) kavramında 
kafes (Gehäuse) diye nitelenenin Almancada 
ev (Haus) ile aynı kökten geldiği hesaba katıl-
dığında, Jünger’in Weber’de de ara ara yankıla-
nan Nietzsche’nin son insanını aşma yönündeki, 
özünde kadere kahramanca bir boyun eğme ça-
basını işitmek mümkündür. Bir ev ki (Gehäuse) 
çelikten örülmüş ama yeni bir dili olan yeni bir 
ırkın, işçi Gestalt’ının yurdudur. 

Heidegger, Jünger’i yirminci yüzyılda 
Nietzsche’nin güç isteminin hakkını veren yegane 
isim olarak taltif eder. Teknolojinin özüne ilişkin 
düşünmeleri birbirine yakındır. Ama Nietzsche’yi 
son metafizikçi olarak niteleyen Heidegger, tekno-
lojinin özünün Jünger’den de gizlendiğini düşü-
nür. 

Teknolojinin insani varoluşu belirlemeye baş-
ladığı dönemin iki tanığından Jünger onu aşmaya 
çalışır. Nietzsche’nin son insanından öteye geçi-
şin yolu olarak teknolojinin özüne katılarak onu 
bir açıklığa çağırır. Burjuva bireyin, son insanın 
ötesine bir sıçrama hamlesidir bu. Veblen’inki ise 
hümanizmin natüralizmine sadakatini koruyarak 
son insana varma çabasıdır. O yüzden “Did Veblen 
Do Something?” diye sorulduğunda cevap “No, 
none/Öksürdü belki” olacaktır. 
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Kapitalizmin Geleceği Üzerine Bir Tartışma: 
Schumpeter’in “Entelektüel”leri

Galbraith’in “Teknostrüktür”üne Karşı

I

B ilim ve teknoloji ikilisinin insanlığı daha mü-
reffeh kılacağına ve bu müreffehliğin de mut-

luluk içerdiğine dair düşünce, modern dönemle 
birlikte yaygın bir kanaate dönüşmüştür. Bilim, 
bilinmezin sistematik keşfine; ilgili bilimsel bil-
gi temelli teknoloji ise, dünyanın hükmedilme-
sine olanak sunan araçlar olarak telakki edilmiş-
tir. Bu nedenle bilimin gelişmesi teknolojinin ge-
lişiminin koşulu sayılmıştır. İkili arasında kop-
maz bir bağ kurulmuştur. Bilim ve teknoloji ara-
sında bir neden-sonuç ilişkisi ve illiyet bağı varsa-
yılmıştır. Modern düşünceyle beraber insanın, bu 
ikili vesilesiyle dünyayı yönetmeye muk-
tedir olacağı ve ergenlik halinden çı-
kacağı düşünülmüştür. Bilim ve tek-
noloji arasındaki söz konusu iliş-
ki, modern dönemde insanın ka-
çınılmaz kaderi olmuştur. Bu kader 
üzerine düşünmek de bilim ve tek-
noloji ikiliğiyle beraber rasyonaliteye 
çağırmıştır. Böylece bilim ve teknoloji 
temelli rasyonalite doğa bilimci-
lerin araştırma sorunsalı hali-
ne gelmiştir. Teknik düzey-
de süregelen bu ilişki bir-
çok sosyal bilimcinin de 
ilgisini çekmiştir. Sosyal 
bilimciler söz konu-
su ilişkiyi bir iktisa-
di ve politik sistem 
olan kapitalizm te-

melinde yorumlamaya çalışmışlardır. Bilimin geli-
şiminin teknoloji ve teknolojinin de rasyonel en-
düstriyel bir düzen ürettiğine olan inanç, 20. yüz-
yıl kapitalizm araştırmalarında öne çıkmıştır. 

Bilim, teknoloji ve endüstriyel bir düzen ola-
rak değerlendirilen kapitalizm ilişkisi, birçok sos-
yal bilimcinin yanı sıra Joseph Schumpeter ve 
John Kenneth Galbraith gibi önemli sosyal bilim-
cilerin ortak ilgi odağıdır. Her ikisi de meslekten 
iktisatçı olmalarına karşın eserleriyle sosyoloji di-
siplinine hatta daha spesifik olarak bir alt disip-
lin varsayılan iktisat sosyolojisine dahil olabilecek 
ikili, endüstriyel düzen olarak kapitalizmi eleştirel 
açıdan yorumlamışlardır. Weberci anlamda mede-
niyeti anlamanın anahtarı sayılan iktisat sosyolo-

jisi, modern zamanların ruhunu yakalamak is-
teyen her iki düşünüre de yardımcı olmuştur. 

Schumpeter ve Galbraith’in endüstri-
yel düzen, kurumlar, entelektüeller, bilim 
ve teknoloji bağlantıları geliştirirken Alman 

düşüncesinde bulunan içsel ilişkiler dokt-
rininden yararlandıkları söylenebilir. Bu 

doktrine göre mevcut olan her şey 
birbiri ile sıkı bir ilişki içerisin-

dedir. Evrendeki her şey di-
ğer şeylerle ilişki halindedir. 
Söz konusu içsel ilişkiler 
doktrininin bilim açısından 
son derece önemli sonuçla-
rı vardır. Her şey birbiriy-
le ilişki içerisinde olduğu-
na göre, herhangi bir şey-

Adem LEVENT

Schumpeter endüstriyel düzenin muhaliflerini, yine bu sistemin içinden 
çıkagelen entelektüeller olarak gösterirken Galbraith’in düşüncesinin 
büyük bir kısmını oluşturan entelektüeller olarak teknostrüktür üyeleri ise, 
düzeni tahkim eden en önemli sosyal sınıftır. Bu yönüyle entelektüeller ve 
teknostrüktür üyeleri üstlenmiş oldukları roller bakımından karşıt konumdadırlar.

Schumpeter
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Kapitalist sistemi dur-
madan, yorulmadan bir 
yenilenme havasında tut-
makta olan faktörler, eski 
faktörleri yok etmekte, 
yenilerini yaratmaktadır. 
Bu “yaratıcı yıkım geli-
şimi” kapitalizmin esas 
temelidir. İster istemez 
her kapitalist girişimci er 
geç bu gelişime uymak 
zorundadır.

le ilgili bütün bilgiye ulaşabilmek, her şey hakkın-
da bilgi sahibi olmayı gerektirecektir. Oysa mo-
dern bir bilim olan iktisadın takip ettiği metot te-
ori ve modelleri kullanarak yol almaktır. İçsel iliş-
kiler doktrinini benimseyen iktisatçılara göre ikti-
sadın söz konusu metodu geçersizdir. Bunun ye-
rine iktisatçının elinden geldiğince iktisatla ilgili 
her şeyi içerecek tümel bir resme ulaşması gerek-
lidir. İktisadın toplumla ilgili diğer disiplinlerden 
kesin çizgilerle ayrılmaması ve 
tarih, politika, ahlak ile birlikte 
çalışması gerekir.1 Schumpeter 
ve Galbraith’in ilgili iktisat sos-
yolojisinin içsel ilişkiler doktri-
ni çerçevesinde endüstriyel dü-
zen incelemelerinde bulunduk-
ları söylenebilir. Bu bakımdan 
hem Schumpeter hem de Galb-
raith, bilim ve teknoloji arasın-
da ilişkiler kurarak 19. yüzyıl 
kapitalizmi ile 20. yüzyıl kapi-
talizmini mukayeseli olarak yo-
rumlamışlardır. Burada Schum-
peter ve Galbraith’in kapitaliz-
min gelişimine dair düşüncele-
rini yorumlamaya çalışmak su-
retiyle, içinde yaşadığımız en-
düstriyel dünyanın seyrini an-
lamayı olanaklı kılma çabası 
mevcuttur. Ancak ikilinin eleştirel düşüncelerinin 
bu endüstriyel düzeni aşacak düzeyde bir olanak 
sunup sunmadığından şüphe duyulmaktadır.

II
Schumpeter ve Galbraith’in her ikisi de ka-

pitalizm ve teknolojik gelişmenin doğası üzerine 
çalışmakla beraber, kendilerine özgü metodolo-
jik yaklaşımları gereği kapitalizmin gelişim süre-
cini farklı değerlendirmektedirler.2 Schumpeter’in 
ispatlamaya çalıştığı tez; kapitalizmin, ekonomik 
durgunluk yerine kendi başarısının sosyal kurum-
larını çürütmesi ve bu şekilde kaçınılmaz bir hal-
de kendini yıkacak şartları hazırlamasıdır. Kapita-
list sistemi durmadan, yorulmadan bir yenilenme 
havasında tutmakta olan faktörler, eski faktörleri 
yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Bu “yaratı-
cı yıkım gelişimi” kapitalizmin esas temelidir. İs-
ter istemez her kapitalist girişimci er geç bu geli-
şime uymak zorundadır3. İlerleme ve gelişmenin 
motor gücü yeniliktir. Yeniliğin itici etkileri, ka-
pitalist girişimci ve teknolojik ilerleme ile sağlan-
maktadır. Schumpeter’e göre yenilikçi kapitalizm, 

kendini tehdit eden eleştiriyi de teşvik etmektedir. 
Kapitalist süreç, davranışları ve düşünceleri ras-
yonalize eder. Böyle yaparak her türden metafi-
zik inanç, mistik ve romantik düşünceler aklımı-
zı kovalar. Böylesi bir rasyonalitenin yarattığı eleş-
tirel düşünce tarzı hiçbir sınır tanımaz ve bütün 
kurumları, bütün kabul edilmiş gelenek ve göre-
nekleri, bütün otoriteyi karşısına alır. Bu süreç en-
telektüelin ortaya çıkmasıyla son noktaya ulaşır. 

Entelektüel hem bir eleştirmen 
hem bir ütopyacıdır. Kapitalist 
rasyonalizmin ürünü olan en-
telektüel sisteme sırtını döner 
ve toplumun geri kalanına ha-
yal kırıklığı aşılar. Kapitalist sis-
tem, sadece içerden değil, aynı 
zamanda dışarıdan da tehdit al-
maktadır. Girişimcinin yerine 
yönetici geçmiştir ve bu yöneti-
cilik, teknik düzeyde uzmanla-
rın işi haline gelince yenilik ru-
tinleşmiştir. Bu nedenle iktisadi 
süreç, insansızlaşma ve otoma-
tikleşme yolundadır.4 

Galbraith’a göre ise endüstri 
devrimi sırasındaki girişimci ve 
bireyci özellikleri ile bilinen ka-
pitalizm, çağdaş dönemde deği-
şim geçirerek yönetimsel kapi-

talizme dönüşmüştür. Büyük girişimcinin yenilik-
çi gücü yerini büyük şirketlere bırakmıştır. “Plan-
lı sistemde” girişimcinin rolü hafiflemiş ve tek-
nostrüktürün rolü artmıştır. Galbraith, teknoloji-
nin değişim gücünün kurumlar üzerindeki etkile-
rinin gelişimini rasyonalize etmektedir. Ona göre 
kapitalist malvarlığındaki formuyla mülkiyet, mo-
dern endüstride üretim faktörlerinden en önemli-
si olmaktan çıkmıştır. Modern şirketin gelişimiyle 
mülkiyetin önemi azalmıştır. Galbraith’in Yeni Sa-
nayi Devleti’nde (The New Industrial State) mül-
kiyetin yerini teknik ve uzmanlık isteyen bilgi ile 
modern teknoloji almıştır. Modern teknolojinin 
sürükleyicisi uzmanlar sınıfı olan teknostrüktür-
dür.5 Galbraith’a göre II. Dünya Savaşı sonrası dö-
nemde kapitalizmi anlamanın en iyi yolu, modern 
şirketi ve özellikle de modern şirketin yönetim ya-
pısı olan teknostrüktürü analiz etmektir. Bu du-
rum da modern endüstriyel sistemin önemli bir 
yanını oluşturan “planlı sistemin” analiz edilmesi-
ni gerektirmektedir. Modern endüstrinin diğer ya-
nını ise planlı sistemin dışında kalan perakendeci 
kısımları içine alan “piyasa sistemi” oluşturmakta-
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dır. İlgili planlı sistem, “yönetimsel kapitalizm”e 
tekabül etmektedir. Yönetimsel kapitalizm, kapi-
talizmin, şirketler yoluyla planlamanın yapıldığı 
ve kararların yöneticiler sınıfı yani teknostrüktür 
tarafından alındığı bir biçimidir. 20. yüzyıl yöne-
timsel kapitalizmin yüzyılıdır.6 

Alfred Chandler’e göre de özellikle Amerika’da 
19. yüzyılın sonundan başlamak üzere 20. yüz-
yılın başında yeni bir kapitalizm tipi doğmuştur. 
Bu kapitalizm tipinde, mal ve hizmetlerin üretim 
ve dağıtımla ilgili temel kararları alma yönünden, 
ücretli yöneticiler şirket sahiplerinden daha etki-
lidir. Bu durum da söz konusu kapitalizm tipini 
geleneksel “kişisel” kapitalizmden farklı kılmakta-
dır. Yeni gelişen kapitalizm tipi yönetimsel kapita-
lizmdir. Teknolojik devrimle birlikte uzman çalı-
şanların ve yöneticilerin etkisi organizasyon üze-
rinde şirket sahiplerinden daha fazladır. Yönetim-
sel kapitalizmin doğuşu, büyük ve kompleks yö-
netim kurumlarının evrimi ve entegre endüstri gi-
rişimi üzerine odaklanarak anlaşılacaktır. Modern 
ulaştırma, iletişim, entegre kitlesel üretim ve dağı-
tımla beraber iş hacminin büyümesi yönetim hi-
yerarşilerini artırmıştır.7 

Galbraith’in düşüncesinin anlaşılması teknost-
rüktürün sahip olduğu söz konusu gücün ana-
liz edilmesine bağlıdır. Çünkü teknostrüktür mo-
dern şirketin gücünü temsil etmektedir. Modern 
büyük şirketler elde ettikleri ekonomik güçle pi-
yasa sistemini kontrol etmektedir ve piyasa sis-
temi, planlı sisteme bağlıdır. Modern büyük şir-
ketler tüketiciler, işçiler ve diğer şirketler üzerin-
de kontrol sahibidirler. Endüstriyel sistemde mo-
dern büyük şirketin çıkarları toplumun çıkarları-
na dönüşmektedir.8 Galbraith’in düşünce sistema-
tiğinde modern endüstriyel düzen, kapitalizm ve 
iktisat bilimi aynı anlamlara gelecek şekilde kulla-
nılmaktadır. Galbraith için II. Dünya Savaşı sonra-
sında modern büyük firma çözümlemesi yapmak, 
hem modern endüstriyel düzen olarak gelişen ka-
pitalizmi hem de buna bağlı olan iktisat bilimini 
çözümlemek anlamına gelmektedir. 

Bu bağlamda Galbraith’in düşünce sistema-
tiğindeki yeni yönetici sınıf teknostrüktür ile 
Schumpeter’in entelektüeller yaklaşımları arasın-
da bazı karşıtlıklar bulunmaktadır. Artık yeni en-
telektüeller sayılabilecek olan teknostrüktür üye-
leri sosyal sistemin değişen yönüne karşıtlık bes-
lemekten ziyade ona yaklaşmaktadır. Çünkü tek-
nostrüktür bilgiye, sadece üretim sürecinin haya-
ti bir parçası olduğu için bağlı değildir. Aynı za-
manda değişen sosyal sistemin yeniliğinin bir so-

nucu olarak entelektüeller (Galbraith’in formülas-
yonundaki teknostrüktür üyeleri) artık devrimci 
karakterini yitirmektedir. Modern şirkete yakın-
laşarak yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bun-
dan ötürü planlı sistemde eğitim önemli bir üre-
tim faktörüdür ve modern büyük şirket sermaye-
den daha çok eğitime bağlıdır. Bir üretim faktörü 
olarak eğitim, büyük oranda, devlet tarafından su-
nulduğu için planlı sistem ile devlet arasında çe-
şitli düzenlemeler mevcuttur. Entelektüeller siya-
sal otorite üzerinde karar verici güç olmak ister-
lerken teknostrüktür bunu bürokrasi üzerinden 
yapmaktadır.9 

Schumpeter ve Galbraith’in endüstriyel düze-
nin dinamizmini yenilik düşüncesiyle açıklama-
ları birbiriyle gayet uyumluyken bu sistemin ge-
leceğine yönelik analiz farkları dikkat çekmekte-
dir. Schumpeter endüstriyel düzenin muhalifleri-
ni, yine bu sistemin içinden çıkagelen entelektü-
eller olarak gösterirken Galbraith’in düşüncesinin 
büyük bir kısmını oluşturan entelektüeller olarak 
teknostrüktür üyeleri ise, düzeni tahkim eden en 
önemli sosyal sınıftır. Bu yönüyle entelektüeller 
ve teknostrüktür üyeleri üstlenmiş oldukları rol-
ler bakımından karşıt konumdadırlar. Dolayısıy-
la Schumpeter ve Galbraith endüstriyel düzenin 
veya kapitalizmin geleceği bağlamında birbirleriy-
le ters noktalara düşmektedirler. Ancak düzenin 
işleyişinden veya düzenin bizatihi insanın varlığı-
nı tehdit eden etkilerinden herhangi bir rahatsız-
lık duymamaktadırlar.

III

Martin Heidegger, 1966 tarihli “Bizi Ancak Bir 
Tanrı Kurtarabilir” başlıklı Der Spigel mülakatın-
da10, modern teknik dünyanın teşekkül ettiği yer-
den bir dönüşüme uğrayacağını dile getirir. Ona 
göre düşünce sadece aynı menşe ve kadere sahip 
bir düşünce yoluyla dönüşüme uğrayabilir, He-
gelyen anlamda aşılabilir. Zen Budizmi ya da di-
ğer doğulu dünya tecrübelerini aktararak aşıla-
maz. Heidegger’e göre modern teknolojinin ise 
birbiriyle bağlantılı üç anlamı vardır: Birincisi, en-
düstriyalizmle ilişkilendirilen teknikler, aygıtlar, 
sistemler ve üretim süreçleridir. İkincisi, genel-
likle moderniteyle ilişkilendirilen rasyonalist, bi-
limsel, komersiyalist (ticari), faydacı, antroposen-
tirik (insan merkezci), seküler dünya görüşüdür. 
Üçüncüsü şeyleri, hem endüstriyel üretim süreci-
ni hem de modernist dünya görüşünü mümkün 
kılan çağdaş anlama yahut açma/ifşa etme modu-
dur. Hem endüstriyalizm hem de modernite, şey-
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leri teknolojik gücün egemenlik alanını teknolojik 
güç lehine genişletecek hammadde olarak anlama/
açıklama amacındaki çağdaş eğilimin semptomla-
rıdır. Heidegger, teknoloji çağının Platon’dan beri 
şekillenmeye başladığını düşündüğü için modern 
teknolojiyi Batı düşünce tarihinin kaçınılmaz so-
nucu olarak görmüştür.11 

Schumpeter ve Galbraith içinden geldikle-
ri Batılı kapitalizmi eleştirel açıdan yorumladılar. 
20. yüzyıl kapitalizmini endüstriyel düzen olarak 
anlamaya çabaladılar, eleştirdiler ama onu aşa-
cak güçte bir düşünce geliştir(e)mediler. Martin 
Heidegger’in dile getirdiği tarzda Batı düşüncesi-
ni içerden bir sesle dönüşüme uğratma veya onu 
aşma girişiminden uzaktılar. Çünkü Galbraith için 
bilim ve teknolojinin birleştiği modern kurum, 
büyük firmalardı. Teknostrüktür ise bu kurumun 
aktörüydü. 20. yüzyıl kapitalizminin gelişim süre-
ci teknostrüktürün gelişimiyle paralellikler sergi-
ledi. Ancak Galbraith, bu süreci eleştirmekten zi-
yade iktisatçılar başta olmak üzere sosyal bilimci-
lerin teknostrüktür sürecini anlamamış olmalarını 
eleştirdi. Daha gerçekçi bir iktisadın veya sosyal 
teorinin bunun farkında olduğunu varsaydı. Do-
layısıyla Galbraith, iktisada, bilim ve teknoloji iki-
liğine veya endüstriyel düzen olarak kapitalizme 
yönelik köklü bir sorgulama sergilemedi. Eleştiri 
noktası sürecin bağlamsal karakterinin iktisatçılar 
ve diğer sosyal bilimciler tarafından görmezden 
gelinmesiydi. Schumpeter için de sosyal bilimciler 
kapitalizmin yenilikçi yönünü göremediler, bun-
dan ötürü endüstriyel düzeni doğru çözümleye-
mediler, ona yüzeysel bir karşıtlık sergilediler. An-
cak Schumpeter de endüstriyel düzenin doğasını 
köklü bir sorgulamaya yanaşmadı. Sürecin anla-
şılmasına engel oluşturacak akademik standartlaş-
maya ilişkin eleştiriler getirdi. Bu bağlamda gerek 
Schumpeter gerekse Galbraith endüstriyel düze-
nin insan varlığına yönelik tehdit edeci güçte bir 
tehlike içerdiğini göremediler. Akademik depart-
manlaşmayı eleştirerek disiplinler arası bir meto-
doloji önerdiler ve akademik teorilerin çeşitlen-
mesine katkı sağladılar. Ancak endüstriyel düze-
nin aşılmasını hiç bir vakit istemediler veya böyle-
si bir dertleri de hiç olmadı. Ne içinde yaşadığımız 
teknik dünyayı ne de onun ekonomik yansımala-
rını felsefi düzeyde sorgulayacak köklü düşünce-
ler geliştirdiler. Bunda her ikisinin de meslekten 
iktisatçı olmalarının payı olduğu düşünülebilir. 
Zira iktisat disiplininin yaşadığımız dünyayı kök-
lü bir sorgulamaya tabi tutacak düşünsel bir ola-
nak sunduğunu söylemek güçtür. İktisat, felsefe-

den dolayısıyla düşünceden uzaklaştığı müddetçe 
bilimselleşeceğini kabullenen bir sosyal bilimdir. 
Bu nedenle doğa bilimlerini taklit ederek bilim-
sellik iddialarını sürdürmüştür. Doğa bilimlerine 
benzer bir kesinlik idealine ulaşmaya çabalayarak 
bilimsel rüştünü ispat etmeye çalışmıştır. Bunun 
sonucu olarak da iktisadın henüz tam olarak for-
melleşmediği bir evreye ait olan ahlaki, tarihi ve 
kurumsal yönleri spekülatif addederek disiplinin 
çeperine itmiştir. Schumpeter ve Galbraith iktisa-
dın bu gidişinden rahatsızlık duydukları için di-
siplinler arası bir metodoloji önerdiler. Endüstri-
yel düzen olarak kapitalizm araştırmalarını mer-
keze alan sosyal teori bağlamında bir iktisat bili-
mi tahayyül ettiler. Ancak her ikisi de kapitaliz-
min gelişimini evrimsel bir süreç olarak algıladık-
larından ötürü doğa bilimlerine benzer bir şekilde 
tekamülcü bir sosyal teori peşindeydiler. Yapmak 
istedikleri, kapitalizmin evrimci karekterinin teo-
rik kabulünün sosyal bilimler içerisinde yaygın-
laşmasıydı. Hakim iktisat söyleminin fizik özelin-
deki doğa bilimi taklidini, ikili biyoloji özelinde 
sürdürerek aynı düşünsel açmaza girdiler. Teknik 
dünyayı eleştirel açıdan yorumlayacak donanım-
dan uzaklaştılar. Aksine teknik dünyayı kabulle-
nen bir sosyal teori inşa etmek istediler.

Bugün ise içinde yaşadığımız Batılı dünya-
nın içerisini ve/veya dışarısını hem netleştirmenin 
hem de onu aşacak düşüncenin yurtlandığı yerin 
neresi olacağının da belirsiz olduğunu söylemek 
gerekir. Bu belirsizlik içinde endüstriyel düzeni 
aşmak isteyenlerin ise bu düzenin neresinde ol-
duklarını veya düzenle dertlerinin nedenli oldu-
ğunu maalesef bilemiyoruz.
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  TÜRKİYE’NİN EKONOMİ ÇIKMAZI 

Türkiye’nin Ekonomi Çıkmazı

O yunun kuralla-
rı 1945’te yazıl-

madı; kapitalizmin 
dünya ekonomi-
si haline gelmesinin 
başlangıcı İtalyan 
Site Devletleri’ne da-
yanır. 

Her ne kadar 
Osmanlı’nın varlığı 
kapitalizmi 400 yıl 
geciktirse de Hollan-
da ile başlayan, ok-
yanusları aşan gemilerin inşasıyla süren, Amerika 
Kıtası’nın keşfiyle büyük bir sermaye temerküzü-
ne gidip, kıta Avrupası’nın makûs talihini değişti-
ren, İngiliz Güneş Batmayan İmparatorluğu döne-
minin sömürgeci-sanayi-finans kapital sistemleri-
ne evrilen dünya sistemi, Normandiya Çıkarması, 
Bretton Woods ve Yalta’dan sonra ABD’nin liderli-
ğinde küresel boyuta ulaştı. 

Şöyle söyleyebiliriz, İngiliz dünya sistemi ic-
bar ettirici, emperyalizmi cebre, kültürel dönüşü-
mü tepeden inmeci yöntemlere dayandıran, siya-
sal alanı hükümranlığındaki ülkelerin içindeki en 
zayıf etnik-mezhep-dini gruba veren karakterdey-
di. Sadece İngilizler değil, Fransızlar, Almanlar, 
Hollandalılar, İtalyanlar, İspanyol ve Portekiz dev-
letleri de girdikleri sahada en zayıf halkayı yöneti-
ci elit yapmışlardı. 

Amerikan dün-
ya sistemi İngiliz 
dünyasından fark-
lı olarak demok-
rasi başlığı altın-
da “denetimli ser-
bestlik” rejimi uy-
gular; halk dinini 
yaşamada, oy ver-
mede, bireysel ter-
cihlerini yerine 
getirmede, inan-
mada, inandığını-

düşündüğünü göstermede özgürdür. Fakat ka-
pitalizmin dünya ekonomi haline gelme hayali-
ni küresel şirketlerin başını çektiği yeni doktrin, 
Keynes sonrası neoliberal ekonomi yerine getire-
bildi.

Neoliberalizm merkez-yarı çevre-çevre mo-
delinden sapmadan çevreyi merkeze yaklaştırıp, 
merkezden çok az pay vererek küresel medeniye-
ti, küresel kültürü, kapitalizmi herkesleştirdi! 

Öyle değil mi, artık yerli ve millî ürünlerin 
kalitesiz, bizim ahalinin, esnafın, piyasada iş ya-
pan insanımızın hep “alavera dalavera” peşinde 
koştuğunu, dürüst iş yapanın azaldığını, herkesin 
kredi-çek-senet ile çalıştığını, elinden geldiğince 
muhatabını sömürdüğünü, çürük çarık ne varsa 
vatandaşa yedirmeye çalıştığını, mevsimine göre 
patates, soğan, et ne gelirse stokçuluk, karaborsa-

Ercan YILDIRIM

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik açmaz bir zihniyet değişimiyle ortadan 
kalkacak cinsten. Çünkü kapitalist ilişki biçimlerinde oyunu büyük 
burjuvanın kurduğu denkleme göre oynadığınızda zaten siz kendiniz olmaktan 
çıktığınız gibi, küresel ekonomi sorun yaşadığında da göstergeleriniz 
ne kadar sağlam olsa bile krize girebiliyorsunuz. Neoliberalizmin 
Türkiye’ye yaptığı fenalıklar modern dönemde her daim yaşanmıştı zaten.
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cılık, tekelcilik yaptığını, fiyat kırıp-fiyat yükselt-

tiğini anlatmıyor muyuz? Bunu ahlaki bir eleştiri 

gibi görsek de aslında Türkiye’de kapitalist dönü-

şümün gerçekleştiğini de iyiden iyiye belirlemiş 

oluyoruz. 

Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi meselesi de-

ğil, İngiliz dünya sisteminin varlığını gösterdi-

ği, yaklaşık 17. asrın sonlarından itibaren “Türk 

düzeni”nin bozulduğu tarihten beri en ciddi so-

runumuz kapitalist ilişki biçimleri İslâmî olanı, 

iktisadımızı, siyasal hayatımızı yönlendiriyor. 

Kapitalist dünya sisteminin Türkiye’yi, İslâm ül-

kelerini yönlendirmesine, yönetmesine ses çıkar-

sak bile ciddi bir alternatif 

üretemiyoruz. Belki bu Türk 

modernleşmesinin sorunu, 

modernleşmeyi bütüncül 

görmemek, kapitalizmi mo-

dernitenin dışında algıla-

mak… Hâlbuki Aydınlanma 

değerleri, modernite, kapi-

talizm birbirini yedekleye-

rek gelişmişti. Kapitalizmi 

hesaba katmayan bir İslâmî 

düşünce hâlâ yürürlükte, 

dünya sistemine cepheden 

karşı çıkmaktan çok onun 

figüranlarıyla kavga etmeyi 

kolaycı görebiliyoruz. 

Osmanlı idaresi Mehmet 

Genç’in deyimiyle “kul hak-

kı” yememek için, Kerim 

Devlet sisteminin de bir ge-

reği olarak kapitalist iktisa-

dı reddetti. İmparatorluğun, dönemin en önemli 

siyasi organizasyonları olan İmparatorlukların 

tarihin derinliklerine gömülmesi biraz da “küre-

selleşen” ve dolayısıyla devletlere kafa tutan, hi-

yerarşileri, erkleri yönetmek isteyen burjuvayla, 

şirketlerle ters düşmesine bağlıydı. 

Türkiye Osmanlı sonrasında bir “iktisat prog-

ramı”, doktrini, bize özgü iktisadi sistem kurma-

dı, kuramadı, buna yönelmedi bile!

Neoliberalizmin Gelişi ve Kur Krizinin Sebepleri 

Bugün içinde bulunduğumuz ve hâlâ “kriz 

olup olmadığı” tartışılan durum ile ilgili getirilen 

izahlara, eleştirilere bakıldığında Türkiye’nin me-
selelerinin köklü ele alınmadığını görüyoruz. Kur 
krizi üzerinden Türkiye okuması yapmaya başladı 
sol-liberal kesim ile iktidara yakın enteljansiya. 
Elbette burada da belirgin bir “kamplaşma” orta-
ya çıktı; iktidar kesimi kur krizini “operasyona” 
bağlayarak Gezi ile başlayan süreçte Batı’nın, hu-
susen Amerika’nın Türkiye’ye diz çöktürmek için 
giriştiği darbe girişimlerinin yeni bir evresi ola-
rak okuyor ekonomideki gerilemeyi… Buna tabi 
siyasal hadiseleri de eklemeli, bilhassa yerli ve 
milli dönemdeki terör-HDP-imzalanan bildiriler-
Suriye’deki operasyonlar, rahip krizi, kaldırılan 
OHAL… 

Batının “güven sağlama-
sı” için Türkiye’deki siyasi 
iradeye mutlaka bu demok-
ratik ortama geri dönülmesi 
gerektiği kanaati gün geçtik-
çe genişliyor esasında. Buna 
Merkez Bankası’nın özerkli-
ğini koruma, Mehmet Şim-
şek gibi küresel sistemin 
makbul saydığı isimlerle 
çalışmanın getirdiği “itimat 
telkin edici” doneleri de 
eklemek gerekecek. Siya-
si iradenin karşı çıkmasına 
rağmen Merkez Bankası’nın 
faizi yükseltmesi bir bakı-
ma kurumun özerkliğine 
işaret. Fakat muhalifler aynı 
zamanda yeni ekonomi kur-
maylarının da küresel sis-

tem tarafından benimsenmediği, istenmediği, gü-
ven verici bulunmadığı yorumlarını da getiriyor. 

Bunun karşısında hükümet sorunun ne güven 
beklentisi ne klasik ekonomi anlayışından geri 
adım atmak olmadığını, tam tersine siyasal süre-
cin getirdiği ve “Türkiye’yi boyun eğdirmeye” yö-
nelik darbe girişimlerinin devamı yani “ekono-
mi darbesi” şeklinde geliştiğini izah ediyor. Haliy-
le çok taraflı, çok denklemli ama hakikati belir-
ginleştirecek, ekonomik krizden çıkmaya yönelik 
adımları atacak açıklamalar, girişimler hâlâ belir-
ginleşmedi. 

Türkiye’de Ahmet Çiğdem’in dediği gibi kapi-
talizmi AK Parti’nin icat ettiği gibi bir tutum var. 

İngiliz dünya sisteminin var-
lığını gösterdiği, yaklaşık 
17. asrın sonlarından itiba-
ren “Türk düzeni”nin bozuldu-
ğu tarihten beri en ciddi soru-
numuz kapitalist ilişki biçim-
leri İslâmî olanı, iktisadımızı, 
siyasal hayatımızı yönlendiri-
yor. Kapitalist dünya sistemi-
nin Türkiye’yi, İslâm ülkeleri-
ni yönlendirmesine, yönetme-
sine ses çıkarsak bile ciddi bir 
alternatif üretemiyoruz.
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Şunu öncelikle dile getirmek gerekir 2000 sonra-

sındaki politikalar 1980’de Özal ile başlayan neo-

liberalizmin bir devamı… 

Özal döneminde aynen Menderes’te olduğu 

gibi iletişim, ulaşımın önde olduğu hizmet sektö-

rünü geliştirmeye yönelik adımlar, özelleştirmeler, 

döviz serbestliği, alt yapı hizmetleri, sendika-işçi 

haklarının kısıtlanması, dış sermaye açıklık, ara 

malı sanayi üreticiliği gibi iktisat politikaları uy-

gulanmıştı. Neoliberalizm muhafazakâr kimlik-

le Özal tarafından ülkeye getirildi; 2000 sonrasın-

da AK Parti bu iktisat anlayışını neoliberal siya-

sallıkla destekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan neo-

liberalizme sosyal devlet ve refah devleti uygula-

malarını katarak dünyadaki neoliberal politikala-

rın “acımasızlığı”nı kısmen engelledi, zaten halkın 

teveccühü de bu sosyal politikalara bağlı gelişti. 

Türkiye neoliberalizmle 90’larda çokça zikre-

dilen “küreselleşme” dalgasına, küresel köye in-

tibak etti. Haliyle dünya sisteminin yeni treni-

ni yakaladı, 2007 yılındaki seçimlere Türkiye ik-

tisadi yüklerinden arınmış görece refah ihtimali-

nin eşiğinde girdi, 2008 krizini çok az zararla at-

latması da yine entegrasyona, küresel sermayenin 

Türkiye’yi yatırım yapılabilir görmesine bağlıydı. 

Küreselleşme, küresel kültür dünyada belki de 

en fazla Türkiye’yi tesirine aldı, insan portresini 

bütünüyle değiştirdi. Hele ki 2000’lerde doğan 

yeni kuşak, X ve Y kuşakları tam da küresel me-

deniyetin paradigması uyarınca şekillendi, post-
modern hakikatin çoğulluğunu da katarsanız, 
gevşek, ortak din, ortak kültür, ortak hissiyata da-
yalı birey portresi bu aşamada tamamlandı. Amorf 
değer yargılarına, az çalışarak çok para kazanma, 
en lüksünü elde etme, hayata ev’de değil kafelerde 
veya kamusal mekânlarda karışma kültürü yeni 
bireyde ontolojik durum alsa da 2000 öncesi ku-
şaklar da küresel kültürün etkilerini özümsedi. 

Tüketime dayalı refah, kolay elde edebilme, 
internet ve kredi imkânlarının getirdiği imkânları 
değerlendirip “dünya ile eş zamanlı” sahip olma 
fırsatları neoliberal politikaların sorgulanmasının 
önüne geçti. İşçi hakları, tasarruf, doğayı düşün-
me, yüksek katlı binalardan rahatsız olmama, bo-
ğuk şehirler, tarım sektöründeki gerileme, otantik 
gıdaların yerini GDO’lu ürünlerin almasını umur-
samama neoliberal iktisadi ve siyasi ortamı güç-
lendirdi. 

Küresel sermayenin Türkiye’de rahatlıkla iş 
kurabilmesi, Körfez sermayesinin “bir şekilde” 
Türkiye’ye girmesi refahın kaynağını sorgulamayı 
unutturdu; biz Türkler konforun menşeini gör-
mek istemedik, tam tersine küfrün iktisadi teklif-
lerine, açık çeklerine, imkânlarına tüm değerleri, 
İslâmî engelleri aşarak yahut fetva müessesesinin 
yılışık genişliğini kullanıp caiz hale getirerek in-
tibak ettik. Dolayısıyla küresel sermayenin ulus 
devletlerle el ele kol kola yürüttüğü genel refah 
ortamından faydalandık. Fakat başta ABD ve kıta 
Avrupası’nın merkez ülkeleri olmak üzere küre-
sel şirketlerle devlet hiyerarşileri çatışmaya, yarı-
çevrede yeni oligopol arayışları gelişmeye, siyasi 
sınırlar daralıp hesaplaşma ortamı doğmaya, ener-
ji koridorlarında menfaatler çatışmaya başlayınca 
neoliberal sistem krize girmeye başladı. 

Türk Ekonomisinin Yapısal Sorunları

Türkiye’deki ekonomik sorunun, kur krizinin 
çıkması belli başlı dört problemi “açığa çıkardı.” 
Sıcak para, sermaye yoğun dünya ekonomisinin 
ürettiği refah-bolluk ve konfor ortamı hakikatin, 
temelli yaraların üstünü örtmüş, “giz”lemişti. Giz 
yavaş yavaş kapitalizmin aşmayı bir türlü başara-
madığı iktisadi menfaat köklerinin çatışmasıyla 
dağılıyor artık. 

Öncelikle giz’in dağılmasıyla neoliberaliz-

min krizinin Türkiye ekonomisini vurduğu, 

Türkiye’de Ahmet Çiğdem’in dediği gibi 
kapitalizmi AK Parti’nin icat ettiği gibi 
bir tutum var. Şunu öncelikle dile getir-
mek gerekir 2000 sonrasındaki politi-
kalar 1980’de Özal ile başlayan neolibe-
ralizmin bir devamı… Özal döneminde 
aynen Menderes’te olduğu gibi iletişim, 
ulaşımın önde olduğu hizmet sektörünü 
geliştirmeye yönelik adımlar, özelleştir-
meler, döviz serbestliği, alt yapı hizmet-
leri, sendika-işçi haklarının kısıtlanma-
sı, dış sermaye, açıklık, ara malı sanayi 
üreticiliği gibi iktisat politikaları uygu-
lanmıştı.
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Türkiye’nin yalnızca kapitalist dünya sisteminin 

çizdiği iktisadi politikalara uyduğu, ülkemizin ik-

tisadi politikalarının yaklaşık 200 yıldır neredeyse 

hiç olmadığı, krizlere karşı ne bir alternatif planı-

mızın ne çıkış yolumuzun bulunduğu, siyasal ma-

nada da zaman zaman vurguladığımız 3. Yol’un 

yani paktlar üstü bize özgü yolun şu aşamada 

imkânsızlaştığı “âyân” oldu. 

Kapitalizm krizlerle varolur. Krizsiz kapitalizm 

imhanın eşiğine sürüklenir! 

Kapitalist dünya sistemi krizlerin neticesinde 

yeni bir iktisadi-siyasi-kültür paradigma değişi-

mine geçer. Türkiye tarihi boyunca pek çok eko-

nomik sıkıntı yaşadı, tüp kuyruklarından döviz 

yokluğuna kadar geçmişteki ekonomik bilanço-

perspektif Türkiye’nin teslimiyetçi tarzda kendi-

ne özgü, büyük bir devlet olamayacağı psikolojisi-

ni taşıyordu. 2002 sonrasında özgüven yerine gel-

di, ekonomik refah ve alım gücünün yükselişi da-

hası dünyadaki tüketim imkânlarından bir şekil-

de aynı anda faydalanabilme iktidar egosunu yük-

seltti; anoloji kurarsak Ertuğrul dizisindeki kahra-

manlara özenerek televizyon karşısında dünyaya 

savaş açan insan portremiz çok yaygınlaştı. 

Kur krizi bu özgüveni tekrar ait olduğu hayal 

kırıklığına itti; “Türkiye’nin eti ne budu ne!” cüm-

lesi sokağa taşmaya başladı bile. Bu tabi çift yönlü 

bir süreci de başlatacak gibi görünüyor, peşinden 

siyasi meseleler raftan inecek.

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik açmaz bir zih-

niyet değişimiyle ortadan kalkacak cinsten. Çün-

kü kapitalist ilişki biçimlerinde oyunu büyük bur-

juvanın kurduğu denkleme göre oynadığınızda 

zaten siz kendiniz olmaktan çıktığınız gibi, kü-

resel ekonomi sorun yaşadığında da göstergeleri-

niz ne kadar sağlam olsa bile krize girebiliyorsu-

nuz. Neoliberalizmin Türkiye’ye yaptığı fenalıklar 

modern dönemde her daim yaşanmıştı zaten. Bu 

bakımdan sol liberal isimlerin cari krizi yorum-

larken hep başa sarmaları, “yapısal çözümler”den 

bahsetmeleri meseleyi kronik kılan nedenlerden 

biri. 

Lale Devri’nden bu yana “milli-yerli sanayi” 

kurma fikrini taşıyoruz fakat sistem hiçbir zaman 

buna izin vermedi. Kah savaşla, kah yaptırımlarla 

veya sabotajlarla bu topraklarda küçük sanayi dı-

şında “ağır sanayi”ye izin çıkmadı. Neoliberalizm 

bırakın ağır sanayiyi, ara mamül maddelerine da-

yalı orta kalibre sanayiyi de tüketti. Küreselleşme-

nin etkilerini buna gerekçe gösterebiliriz. 

Yaklaşık 25 milyar dolar ithalatımızın olduğu 

Çin’den “çakı çakmak ayna tarak” cinsinden ürün-

ler alıyoruz. Türkiye’deki imalatçı Çin mallarının 

ucuzluğu nedeniyle kepenk indirdi. İthalata mec-

bur, mahkûm kaldık. Bunu tarım sektörü için de 

söyleyebiliriz. “Maliyet hesabı”yla tarım yapmaya 

çalışmak bizim gibi geç modern, tarım yoğun aşırı 

neoliberal ülkeler için söz konusu. Yüksek maliyet 

gerekçesiyle tarım ürünlerinde de orta boy sanayi-

de de dışa bağımlılığımız neoliberal dönemde kat-

landı. Zaten enerjide dışarıya mahkumuz. 

Rekabetçi ortam gidip ithalat tek alternatif 

olunca Türkiye’de üretim geriledi. Neoliberalizm 

hizmet sektörü demektir. Hizmet sektörü eğer 

merkez ülkelerde yüksekse önemli bir gelir kapı-

sıdır, gelişmiş ülkelerin sanayi sektörü güçlüdür 

çünkü; bunun karşısında çevre ülkelerde hizmet 

sektörünün büyüklüğü küresel şirketler açısından 

gelir kapısı manasına gelir. Türkiye bu dönemde 

kalkınmasını hizmet sektörüne bıraktı; fakat tek-

noloji üretimi yapamayınca yine dışa bağımlılık o 

da dövize mahkûmiyet getirdi. 

Sıcak paranın küresel manada yüksek olduğu 

dönemlerde 2005 sonrasında sanayie aktarmak-

tansa emlak-inşaat sektörüne yönlendirdik. 

İnşaat, onlarca sektörü tetiklediği için ekono-

miyi döndürür ama kazancı tabana yayacak ikti-

sadi politikaları doğurmaz; serveti artırır, burju-

vayı genişletir, zenginleştirir. Hâlbuki küresel para 

bolluğundan faydalandığımız dönemlerde tekno-

loji üretecek alt yapıyı kurmuş olsaydık, dünyada 

sözünü ettiğimiz öncü ülkeler arasına girebilirdik. 

Temel Karamollaoğlu
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Türkiye özellikle Gezi’den sonra sanayiye, sa-

vunma sanayiine, teknoloji üretimine yöneldi. 

Tabi sıcak paranın azalıp, küresel sermaye ile ulus 

devletlerin kapıştığı bir evrede bu istenilen çapta 

büyüme getirmedi. 

Üstelik neoliberalizmin tesiriyle tüm sektörleri 

piyasalaştıran, piyasaları serbestleştiren ekonomi 

programlarıyla özel sektör borçları arttı. Geçmiş-

teki yani 2000 öncesindeki borçlanma devlete ait-

ken günümüzdeki sorun özel sektörün aşırı borç-

lanmasından ileri geliyor. 

Emlak-inşaat sektörü merkez ülkelerin değil 

yarı çevrenin neoliberal azığıdır!

Bireysel kredilerin ucuzlaması, bankacılık sek-

törünün sağlam gidişi, sıkı para politikası tüketi-

mi artırdı. 

Bir ev, bir araba, bir cep telefonu ikiye üçe çık-

tı. 

Kapitalizm “kıt kaynakların sınırsız insan ih-

tiyacını karşılama” ihtimaliyle kendini var eder; 

hâlbuki ne kaynaklar kıt ne insan ihtiyaçları sı-

nırsızdır. 

Kapitalizm, hele ki paganlaşan şirket kültü in-

sanlara yepyeni ihtiyaçları olduğunu, kendileri-

ni tatmin ve mutlu edebilmelerinin yolunun üret-

mekten değil tüketmekten geçtiğini salık verir. 

“Sahip olmak” kapitalizmin şiarıdır, bireylere 

“olmayı” değil, “sahip olmayı” telkin eder. 

Haliyle sahip olma paranoyası şirketlerin daha 

fazla kâr ve üretim yapmalarına neden oldu. Bir 

giyim firması istediği satışları yapamadığında, 

“marka değeri”ni düşürmemek ve yeni sezonda 

daha yüksek kazanç için elinde kalan malları ya-

karak imha edebilmektedir. Neoliberalizmin kri-

zi, kapitalizmin çelişkisi ve bundan sonra savaş-

ların temel gerekçesi artık hammadde elde etmek, 

yetersiz üretim değil tam tersine aşırı üretim, Pa-

zar bulma, dağıtma üzerine olacak. Türkiye bu sü-

reçte küresel şirketlerin en önemli pazarlarından 

biri oldu. 

Bugünkü kriz kendi kaynaklarımızı yeterince 

kullanmamaya, toprakları boş, tezgâhları kendi 

kaderine terk etmeye bağlı. 

Hoş devlet bugün istihdamın çok büyük kıs-

mını sağlayan ve krizi en çok yaşayan KOBİ’lere 

kredi desteği sağlayarak, onları ayakta tutmaya ça-

lışıyor. Küresel pazarda yer bulabilecek yenilikler, 

teknoloji geliştirmeleri bu aşamada çok önemli 

hale geldi. Türkiye’nin en önemli meselesi bu ba-

kımdan ekonomi, ekonomiye bağlı sosyoloji, in-

san gerçekliği olarak şekilleniyor. Dış borcu birik-

tiren, rezidans rantını yaygınlaştıran, alt yapı kur-

maya müsaade etmeyip sadece ithalat ve tüketi-

me yönelten, kaynakları kullanmayı imkansızlaş-

tıran, siyasal manada sürekli ekonomiyi “giyotin” 

gibi kullanan neoliberalizmi Türkiye’nin terk et-

mesi gerekir.

Sisteme Muhalefeti Engellemek İçin…

Varoluş tekdüze değildir, her gün, her an yeni-

lenen bir dünyada yaşıyoruz. 

Kendini en iyi yenileyen, varoluşunu tazeleyen 

kapitalizm neoliberal sistemle çevredeki ülkelerin 

desteğini aldı, onları da sistemin içine “gönüllü” 

yerleştirdi. 

Küresel şirketlerin ulus devletleri sıkıştırdı-

ğı, onlara iktidar kurduğu ortamda halklar, Batılı-

lar da devletlerden yana tavır aldı. Bugün de yine 

halklar devletlerinden yana tavır alıyor. İki dün-

ya savaşı arasındaki faşizmleri ne kadar yerse de 

“beka korkusu”na girer girmez Batı insanı demok-

rasiyi rafa kaldırıp fabrika ayarlarına dönebiliyor. 

Bu yüzden gerektiğinde Sosyal Darwinciliği gün-

celleyebilen Batı insanı, küresel sermayeye karşı 

premodern kapitalizme bile rıza gösterebileceği-

ni ispatladı. 

Halklar devletlerinden devletler büyük burju-

vadan, küresel şirketlerden yana olduğunu gös-

terdi; 2008 ekonomik krizinde devletler, hususen 

ABD pek çok şirketi kurtardı. Bugün de benzer bir 

süreç yaşanıyor. 

Dünya sistemi krizi gözlerden kaçırmak için 

savaşları, çatışmaları, terörizmi, göçü, mülteci so-

rununu, İslâmofobiyi, cinsiyetçiliğe dayalı linç 

kültürünü devreye koyar. Böylece siyasal çatış-

malarla meşgul olan insanlar düzene eleştiri ge-

tirecek, onu hırpalayacak yaklaşımlara yönele-

mez. Sistemin devamı ekonomik uygulamaların 

sürekliliğine değil siyasal alanın toplumları tuta-

cak, kültürel boyutlarda meşguliyet sağlayacak gi-

rişimlere bağlıdır. Bu bakımdan Türkiye’de küre-

sel sermayenin tesiri hâlâ güçlüyken sosyal politi-

kalarda da gerileme mevcut değil. Yine aynı şekil-

de insanların devlete olan bağlılığı, inancı yüksek. 

Muharrem İnce
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Türkiye’deki 

krizde de girdap 

zaten burada olu-

şuyor, Türkiye 

krizde İstanbul 

büyük burjuvası-

nı mı, KOBİ’leri 

mi kurtaracak, 

halkı mı… ya da 

şirketleri kurtar-

ma görevini alt-

orta gelir grubuna 

mı yükleyecek?… Bu muamma neoliberalizmle 

beraber Türkiye’nin yönünü de belirleyecek. 

Türkiye’nin dünyada öne çıkabilmesi en başta 

çok güçlü bir ekonomik sistem kurmasına bağlı. 

Ekonomisinin güçlü olmasıyla güçlü bir ekono-

mik sistem arasında taban tabana zıtlık var! Ne 

derece güçlü bile olsa eğer dünya sisteminin or-

ganlarıyla şekillenen ekonomi politikalarına sa-

hipseniz sizin rakamlarınız iyi olsa bile küresel 

çaptaki bir kriz tüm dengeleri değiştirebilir. 

Şunu öncelikle kabul etmek gerekir ki merkez 

ülkeler aralarına çevreden kimseyi almaz, almıyor! 

Varolan kapitalist dünya sisteminde Türkiye’nin 

kalkınmışlık düzeyi AK Parti iktidarının en parlak 

olduğu dönemin üzerine çıkamayacak, bu belli! 

Dünya sistemi Türkiye’yi gözden çıkarmadığı 

gibi onu “süper lige” de almıyor, almayacak. Tür-

kiye kendi çabasıyla “devler ligi”ne ilerlese bile 

onların tanımladığı iktisadi düzende krizlerle, sa-

botajlarla buna engel oluyorlar. Kapitalist dünya 

sistemini geçmek kendi kurallarımız, Peygamber 

Efendimiz’in kurduğu Medine Pazarı’ndaki ilke-

lerle mümkün. Cari iktisadi düzende üretimi kat-

layacak sanayiyi kurmak neredeyse imkânsız, adı 

‘serbest Pazar’ olsa bile dünyanın gördüğü en katı 

tekel kapitalizmle kuruldu. 

Neoliberalizm şirket fetişizmi demektir, haliy-

le serbest rekabeti gerektirir. Halbuki bu işleyişte 

rekabet olmadığı gibi merhamet de bulunmaz. Za-

ten çark öyle kurulmuştur ki şirketler de, ceo’lar 

da mutlak değildir… 

Enron battı, General Motors iflas etti, dünya-

daki marka otomobil firmaları el değiştirdi, Steve 

Jobs öldü… onları arayan, eksikliğini hisseden 

oldu mu… eksiklik şirketlere, kişilere bağlı değil-

dir çünkü. 

Tekel, tröst, 

oligopol mantı-

ğında öne çıkan, 

“söz dinleme-

yen”, dengesiz 

büyüyen, tehdit 

oluşturan şir-

ketler, ülkeler 

hemen dünya 

sisteminin cende-

resine alınır; ağır 

vergiler konur, yaptırımlar uygulanır, Pazarda mal 

satması, hammadde alması engellenir, kotalar ko-

nur, hemen patent kurumu devreye girer, tekeller 

kendi ürünlerini sübvanse ederek ucuzlatır reka-

bet ortamını yok eder, sonuçta “çizgiyi geçen” şir-

ket ya da ülke “hizaya getirilir.” 

Türkiye gibi ülkeler tam da hizaya getirilmeye 

çalışılan ülkelerin çökmesi, “yaratıcı yıkım”a uğra-

ması ya da yükselmesi istenmez, engellenir. 

Son yıllarda bizde ABD’nin yaptırımları, te-

röre desteği nedeniyle farklı siyasi arayışlar baş 

gösterdi. Bu kapsamda Avrasya ihtimali her za-

mankinden daha çok öne çıktı. Transatlantik blok 

karşısında Avrasya dengeleme siyasetinin gereği, 

kendini belli etti. Tabi bunun karşısında farklı 

sesler de zuhur etti. Ne Transatlantik ne Avrasya 

diyenler çoğaldı. Fakat bunların pek çoğu yine 

“paktlar arası” düşünce geliştirdiği gibi bize özgü 

değerlerden oluşan, Batı dışı, kapitalizm karşıtı 

yeni bir modelden söz edemiyor. 

3. Yol diyenler aslında yine Batının, dün-

ya sisteminin içinden çözüm önerileri getiriyor. 

Hâlbuki gerek İslâmî ilkeler gerekse bu değerlerin 

pratikte kurulduğu Anadolu’daki İslâmî nizam 3. 

Yol’dan çok “bize özgü” yol için ciddi referanslar 

sağlıyor. Modernleşme döneminden sonra tek yol 

gibi sunulan kapitalist dünya sisteminin suyun-

dan gidildiğinde hiçbir zaman ne kendimiz olu-

yoruz ne hegemonik baskıdan kurtulabiliyoruz. 

Pekâlâ, bize özgü iktisadi düzeni, siyasal alanı, 

ahlaki tutumu belirginleştirip bunu hayatımıza, 

dünyaya teşmil edebiliriz. 

Bize özgü yol mümkün!



56

 Umran • Ekim 2018

Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

İ slâm dünyasının son iki yüz 
yıldır içinde bulunduğu buh-

ran, sömürgecilerin işgalleri ve 

iç çatışmaları bahane eden kimi 

yapı ve örgütler, İslâmî temel 

kaynaklarda bulunan ve zulmün 

ortadan kaldırılmasını, insanları 

boyunduruktan kurtararak öz-

gürlüğe kavuşmalarını sağlaya-

cak bazı temel kavramları istis-

mar etmişlerdir. Bu kavramların 

başında, “cihad, tağut ve tuğyan, 

hilafet, İslâm Devleti ve toplumu” 

gelmektedir. Bununla birlikte 

İslâm tarihi içerisinde şekillenen 

ve bazıları geçmiş öğretilerden 

tahrif edilerek tevarüs etmiş olan 

“mehdi, mesih inancı”dır. Bu-

nunla birlikte, dini bir cemaat 

görünümünde hareket ederek, 

Türkiye’nin meşru yönetimine 

karşı 15 Temmuz 2016 tarihin-

de darbe girişiminde bulunan 

terör örgütü FETÖ’nün kullan-

dığı “halife ile kurtarıcı mehdi 

inancının” tuhaf bir bileşkesi 

durumundaki “kâinat imamlığı” 

kavramı da sayılabilir.

Bu kavramların kendi asli 
mecrasından uzaklaştırıldığında 
nasıl büyük bir tehlikeyle karşı-
laştığımız İslâm dünyasının son 
yüz yılına ve halen içerisinde 
bulunduğumuz duruma bakıl-
dığında net olarak görülebilir. 
Özellikle dini görünümlü ör-
gütlerin en fazla istismar etti-
ği “cihad” kavramının Kur’an-ı 
Kerim’de 22 ayette doğrudan, 
60’dan fazla ayette ise gönderme 
yapılarak ya da benzer muhteva-
ya sahip kavramlarla ifade edil-
diği düşünülürse, bu kavramın 
maksadını, herkesi bağlayıcı ge-
nel bir çerçevesini çizmek, sınır-
larını belirlemek bir makalenin 
gücünün çok ötesinde bir şeye 
talip olması anlamına gelecektir 
ki, buna imkan yoktur. 

Kur’an-ı Kerim’de 11 fark-
lı ayette ifade edilen tağut kav-
ramı da üzerinde konuşulma-
sı gereken önemli bir kavramdır. 
Dünya üzerinde sınırsız ve ölçü-
süz bir şiddet uygulamakla adın-
dan söz ettiren DAİŞ ve benze-
ri silahlı terör örgütlerinin, aynı 
zamanda silahsız olmakla birlik-
te bu kavramı kendi bağlamın-
dan ayrı bir şekilde kullanarak 
İslâm dünyasındaki meşru oto-
ritelere karşı bir silah gibi kulla-
nan “silahsız yapıların” en çok is-
tismar ettiği bir diğer kavram da 
“tağut”tur. 

“Andolsun, Biz her ümmete: 
“Allah’a kulluk edin ve tağuttan 
kaçının” (diye tebliğ etmesi için 
bir elçi gönderdik”1 ve “İman 
edenler Allah yolunda savaşırlar; 
inkâr edenler ise tağut yolunda 
savaşırlar. Öyleyse şeytanın dost-
larıyla savaşın”2 ayetleri açık-
ça, tağutun Allah’ın karşısında 
“olanlar”ı ifade ettiğini ortaya 
koymaktadır. Yine benzer şekil-
de “Tağut’a kulluk etmekten ka-
çınan ve Allah’a içten yönelenler 

DİNİ KAVRAMLARIN 
ASLİ MECRASINDAN 
UZAKLAŞTIRILMASI

Murat ÖZER

İslâmî kavramları bağlamından koparan, İslâm tarihindeki olayları 
çarpıtarak algı oluşturan yapılarla mücadele edebilmek için 
öncelikle kavramlarımızı asli mecrasına uygun şekilde tanımlamak, 
İslâm tarihindeki vakaları nesnel verilerle, herhangi bir istismara 
kapı aralamayacak şekilde yeniden ortaya koymak durumundayız. 
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ise; onlar için bir müjde vardır, 
öyleyse kullarıma müjde ver”3 
ayeti bu kavramı Allah’ın “tam 
karşısında” bir yere konumlan-
dırmaktadır. 

Sömürgecilerin Taşeronları: 
Tekfirci Yaklaşımlar

İslâm dünyasında zuhur 
eden, büyük çoğunlukla sömür-
geci devletler tarafından doğru-
dan ya da dolaylı olarak destek-
lenen; meşru mücadele çizgisini 
gölgeleyerek hedef saptıran ve 
dini kullanan terör örgütleri, 
kendi otoritesini kabul etme-
yen tüm yapıları, cemaatleri ve 
devletleri “tağut” ya da “tağuti 
otorite” olarak görmektedir. 

Bu örgütler, “meşruiyet”i 
kendinden menkul kabul et-
mekte, insanların beş temel 
dokunulmaz değeri olan “can, 
mal, akıl, nesil ve din emniye-
tini” hiçe saymakta ve dünya-
da zulmün daha da çoğalma-
sına sebebiyet vermektedir. Bu 
terör organizasyonlarının kü-
resel güç odaklarıyla doğrudan 
ya da dolaylı bir ilişki içerisin-
de oldukları açıktır. Sözgelimi 
1991 yılında Cezayir’de halkın 
oyuyla iktidara gelmek üzere 
olan İslâmî Selamet Cephesi’ne 
(FİS) karşı yapılan Fransa des-
tekli darbe sonunda çıkan iç 
savaşta 100 bine yakın insan ha-
yatını kaybetmiştir. Bu dönemde 
zuhur eden Silahlı İslâmî Grup 
(GİA), FİS yönetimini ve bu 
partiye oy veren insanları tekfir 
etmiş, partiye oy veren yerle-
şim yerlerinde büyük katliamlar 
gerçekleştirmiştir. Bu örgütün, 
yabancı istihbarat örgütleriyle 
nasıl bir ilişki içerisinde olduğu 
ve Cezayir’in dünyadan tecrit 
edilerek fakirleştirildiği bu iç 
savaşa nasıl sürüklendiği daha 

sonra örgütün içerisinde bulu-
nan istihbaratçılar tarafından 
kaleme alınan kitaplarda açıkça 
görülebilir.4

Suriye’de halkın baskı rejimi-
ne karşı kitlesel ve barışçı gös-
terilere başlamasından bir süre 
sonra ortaya çıkan DAİŞ örgütü 
de, refiki GİA benzeri yöntemler-
le halkın meşru taleplerini gölge-
lemiş, küresel güçlerin Suriye’ye 
operasyon yapmasının zeminini 
hazırlamıştır. Suriye’deki Baas 

rejimi ile çeşitli düzeylerde iliş-
ki kuran bu örgütün, tüm Suri-
ye muhalefetini tekfir ederken, 
halka, azınlıklara karşı acımasız 
saldırılarda bulunurken kullan-
dığı argüman; “tağutlara karşı 
cihad” retoriğidir. Örgütün, bir 
başka terör örgütü olan PKK’nın 
uzantısı durumundaki PYD’nin 
kontrolündeki Kobani’ye (Ayn 
el-Arab) düzenlediği saldırılar 
sonrası, PYD terör örgütü Batı 
dünyasında kahramanlaştırıl-

mış, “dini köktenciliğe karşı 
mücadele eden, batılı değerleri 
koruyan” bir yapı olarak sunul-
muştur. ABD’nin DAİŞ’e karşı 
savaştığı iddiasıyla binlerce tır 
silahla teçhiz ettiği PYD-PKK, 
önce Kobani’de ardından daha 
önce Suriyeli muhaliflerin kont-
rolünde bulunup DAİŞ tarafın-
dan ele geçirilen Menbiç, Rakka 
ve Deyr ez Zor gibi bölgeleri bu 
terör örgütünden almıştır. Hal-
kı, azınlıkları ve tüm muhalif 

unsurları tekfir ederek “tağut” 
olarak tanımlayan DAİŞ men-
suplarının, PYD tarafından ve 
ABD desteğiyle savaş sonrası 
Rakka’dan tahliye edildikleri 
görüntüler daha sonra dünya 
kamuoyuna yansımıştır.5 

Halkı ve barışçıl siyasi mü-
cadele yürüten kesimleri tek-
fir ederek düşmanlaştıran bu 
terör örgütlerinin, sömürgeci 
güçlerle paralel bir şekilde 
hareket ederek, halkın meşru 
taleplerine karşı tavır geliş-
tirmelerine bir başka çarpıcı 
örnek Mısır’da 2011’den itiba-
ren yaşanan siyasi süreçlerdir. 
30 yıl boyunca Mısır’ı yöne-
ten Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek’in barışçı protestolar 
sonrası istifa etmesiyle, ülkede 
seçimler yapılmış ve seçim so-
nucunda muhalif Özgürlük ve 
Adalet Partisi adayı Muham-

med Mursi 2012 yılında cum-
hurbaşkanlığı makamına otur-
muştu. Ancak, küresel güçlerin 
teşvikiyle General Abdülfettah 
Sisi, meşru yönetimi devirdi ve 
bu darbe esnasında 3 binden 
fazla savunmasız insan yaşamını 
yitirdi. Seçimle işbaşına gelmiş 
olan Cumhurbaşkanı Muham-
med Mursi tutuklanarak, çıkarıl-
dığı darbe mahkemesi tarafından 
idama mahkûm edildi. Dini kav-
ramları istismar ederek, egemen-

1991 yılında Cezayir’de hal-
kın oyuyla iktidara gelmek 
üzere olan İslâmî Selamet 

Cephesi’ne (FİS) karşı yapı-
lan Fransa destekli darbe 
sonunda çıkan iç savaş-
ta 100 bine yakın insan 

hayatını kaybetmiştir. Bu 
dönemde zuhur eden Silahlı 

İslâmî Grup (GİA), FİS 
yönetimini ve bu partiye oy 
veren insanları tekfir etmiş, 

partiye oy veren yerleşim 
yerlerinde büyük katliam-

lar gerçekleştirmiştir.
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da örülen mistik, adeta sürekli 
olarak ilahi vahiyle muhatap 
olan ve bu sebeple söyledikle-
ri tartışılmaz bir hakikat olarak 
kabul edilen liderlik sayesinde, 
örgüt mensupları hipnotize edil-
mektedir. İslâm tarihinde çeşitli 
dönemlerde ortaya çıkan “meh-
di tasavvurunun” dahi ötesinde 
bir anlamla teçhiz edilen “kainat 
imamlığı” figürü sayesinde, nebi 
ve resullerin üstünde “ilahi” bir 
otorite Gülen’in şahsında oluş-
turulmuştur. Örgüt mensupları-
nın önemli bir kısmının, darbe 
teşebbüsü sonrasında ağır hapis 
cezaları almalarına rağmen bir 
pişmanlık göstermemelerinin 
sebebi, liderlerine duyduğu bu 
kesin inançlılıkta aranmalıdır. 
Militanca hareket edenler, Hasan 
Sabbah’ın kurduğu Haşhaşiyyun 
benzeri bir yapılanma ile Gülen’e 
karşı mistik ve ezoterik imgelerle 
süslü bir anlayışla sadakat gös-
termektedirler. 

Dini düşüncenin ağır baskı 
altına alındığı, kişinin inancıy-
la ölüm arasında tercih yapmak 
zorunda bırakıldığı bir dönem-
de Allah tarafından inananlara 
bir ruhsat olarak verdiği “şeklen 
inancı reddetme, buna mukabil 
kalben imanı tasdik etme” şek-
linde tanımlanan takiyye, bu te-
rör örgütü tarafından hayatın her 
alanına teşmil edilen bir anlayış 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun sonucu olarak, örgüt mi-
litanları amaca ulaşmak için her 
yolu mübah kabul eden, çıkar-
cı, yalancı ve her türlü ahlaktan 
yoksun bir suç makinesine dö-
nüşmüşlerdir.

İslâmî kavramları bağlamın-
dan koparan, İslâm tarihindeki 
olayları çarpıtarak algı oluşturan 
bu tarz yapılarla mücadele ede-
bilmek için öncelikle kavram-
larımızı asli mecrasına uygun 

lik alanlarını genişletmek isteyen 
yapılar, bu darbe sürecinde meş-
ru iktidara karşı tutum geliştir-
dikleri, Özgürlük ve Adalet Par-
tisi ile mensuplarını demokratik 
yolları tercih ettikleri gerekçesiy-
le, “tağuti otoriteye” taraftar ol-
duklarını öne sürmüşler; darbe 
sonrası ise tekfirci organizasyon 
ve anlayış sahiplerinin darbe 
iktidarını açıkça destekledikleri 
görülmüştür.

Dini Kavramları İstismarda Bir 
Örnek Olarak FETÖ

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 
tarihinde yine dini kisveli bir te-
rör yapılanmasının öncülüğün-
de gerçekleşen darbe teşebbüsü 
esnasında, Fetullahçı Terör Ör-
gütü mensupları ve liderleri, se-
çimle işbaşına gelmiş meşru ik-
tidarı “yezidi bir tavır içerisinde 
yer alan gayri meşru otorite ola-
rak” ilan etmişlerdir. İslâm tari-
hindeki olayları tahrif ederek, 
kendi içinde bulundukları du-
ruma gönderme yapan Fetullah 
Gülen, 481. Nağme başlıklı ko-
nuşmasında: “Zavallı Yezid’i tür-
lü türlü kötülüklere sevk eden o 
düşünceydi. Kendini bir şey zan-
nediyordu ve alternatif olabile-

ceğini vehmettiği Ehl-i Beyt’ten 
kırk elli insanı “paralel” görerek 
Kerbela’da onların canlarına kı-
yıyor, kanlarını döküyordu..”6 
demektedir.

Darbe sonrası, 250 insa-
nımızı hunharca öldüren ve 3 
bine yakın sivil insanı yarala-
yan örgüt mensupları tutuklana-
rak adalet önüne çıkartıldığında 
ise yine benzer retoriği kullan-
maktan geri durmamıştır. Gü-
len, 19 Mart 2018 tarihinde in-
ternet üzerinden yayınlanan ko-
nuşmasında bu defa tehditlerini 
doğrudan ülkenin seçilmiş lide-
rine yöneltiyor: “Sinek diyorlar; 
sinek de olabilir, bir başka çağın 
Nemrut’unda olduğu gibi bir vi-
rüs de olabilir, bir AIDS virüsü 
de olabilir; musallat olur, yere 
serileceğini aklının köşesinden 
bile geçirmeyen o Nemrut, bir 
de bakarsınız, birden bire yere 
serilivermiş” diyebilmiştir.

FETÖ, bir yandan İslâm ta-
rihindeki vakaları bağlamından 
kopartarak yeni bir tarih algısı 
ve çarpık bir gelecek tasavvuru 
kurgularken; diğer yandan dini 
kavramları kendi örgüt anlayışı 
çerçevesinde yeniden tanımla-
mıştır. Fetullah Gülen etrafın-

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tutuk-
lanarak, çıkarıldığı darbe mahkemesi tarafından 

idama mahkûm edildi. Dini kavramları istismar ede-
rek, egemenlik alanlarını genişletmek isteyen yapı-
lar, bu darbe sürecinde meşru iktidara karşı tutum 

geliştirdikleri, Özgürlük ve Adalet Partisi ile mensup-
larını demokratik yolları tercih ettikleri gerekçesiy-

le, “tağuti otoriteye” taraftar olduklarını öne sürmüş-
ler; darbe sonrası ise tekfirci organizasyon ve anla-

yış sahiplerinin darbe iktidarını açıkça destekledikle-
ri görülmüştür.
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şekilde tanımlamak, İslâm tari-
hindeki vakaları nesnel verilerle, 
herhangi bir istismara kapı arala-
mayacak şekilde yeniden ortaya 
koymak durumundayız. 

Bu iş, bilimsel veriler ışığın-
da, iyi niyet sahibi, kişisel çıkar-
larını değil, tüm insanların mas-
lahatını gözeten; İslâm’ın evren-
sel çağrısını hiçbir manipülatif 
yaklaşıma kapı aralamadan izah 
edebilecek ilim adamlarının ko-
lektif gayretiyle mümkün olabi-
lecektir. Bu doğrultuda Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın, Din İşleri 
Yüksek Kurulu tarafından 2017 
yılında hazırlanan “Kendi Dilin-
den FETÖ, Örgütlü Bir Din İs-
tismarı” başlıklı rapor son dere-
ce önem arz etmektedir.7 Rapor 
terör elebaşının, uzun yıllar bo-
yunca İslâm’ın temel değerleriy-
le çelişen görüş ve beyanlarını ti-
tiz bir şekilde değerlendirmiştir. 
Bu muharref anlayışın, İslâm’ın 
uluhiyyet ve nübüvvet anlayışla 
açıkça çelişen yönleri ortaya ko-
nulmuştur. Raporun sonuç bö-
lümünde bize ulaşan bir bilgi-
nin doğru ve uygulanabilir ol-
masının temel ölçüsü şu şekilde 
belirlenmiştir: “İslâm’ın iki ana 
kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. 
Peygamber’in Sünneti’ne aykırı 
düşen hiçbir bilginin dinî değe-
ri yoktur. Sahabe neslinden gü-
nümüze kadar sevâd-ı a’zamın 
(Müslümanların büyük çoğun-
luğunun) üzerinde yürüdüğü 
yolun dışında bütün anlayışlar 
sırat-ı müstakimden sapmadır.” 
Bununla birlikte, İslâmî kav-
ramların tahrif edilerek Sırat-ı 
Müstakim’den sapmanın nasıl 
olduğu da açıklanmaktadır. 

“İslâm’ın temel bilgi kaynak-
larının göz ardı edilmesi hâlinde, 
saf zihinleri kendi halüsinasyon-
larıyla saptıran, kişisel zanları ve 
vehimleri istikametinde insanla-

rı yönlendiren hasta ruhlu kişi-
lerin, din adına her şeyi söyle-
yip yapabilmelerinin önü açıl-
mış olur. Böyle olunca kendisin-
den başka hiç kimsenin muttali 
olamayacağı ve dinin temel bilgi 
kaynaklarına göre kontrol ede-
meyeceği rüyalarla, gizemlerle 
ve sözde kerametlerle bir ‘kült’ 
önder oluşturulması da kolayla-
şır. Bu durumda, seçilmiş oldu-
ğuna inanılan bu kişi, Yüce Al-
lah ve Hz. Peygamber (s.a.s.) ile 
yakaza hâlinde görüşür ve aldı-
ğı talimatlarla (!) örgütünü yöne-
tir hâle gelir. İş bu noktaya va-
rınca da müntesipleri nezdin-
de Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’in 
ne dediğinin artık bir önemi kal-
maz. Zira bağlayıcı olan, sözde 
masum/masûn (korunmuş) ön-
derin ne dediği ve dini nasıl an-
ladığıdır. Bu da, İslâm’ın tahrif 
edilmesinin önünü açar.”8

İslâm dünyasında siyasi an-
lamda merkezi bir otoritenin 
bulunmayışı ve sömürgecilerin 
Müslümanların yaşadıkları top-
raklar üzerinde sürdürdükleri 
tahakküm, dini kavramları istis-
mar eden kötü niyetli kişi ve ya-
pıların zuhur etmesi için müm-
bit bir arazi oluşturmaktadır. Bu 
açıdan, Türkiye’de Diyanet İşleri 
Başkanlığının yaptığı gibi İslâm 
dünyasında da kolektif bir ça-
lışma ile iyi niyetli yaklaşımların 
ve aynı doğrultuda hareket eden 
anlayışların çalışmalarını birleş-
tirmesi istismarın önlenmesin-
de büyük bir kazanım olacaktır. 
İslâm tarihi içerisinde birbirin-
den farklı dini anlayışların, ke-
lami mezheplerin oluşması ta-
biidir. Bu yaklaşımlar, Kur’an ve 
Sünnet çerçevesinde âlimlerin 
usulüne uygun istişareleri neti-
cesinde çatışma konusu olmak-
tan çıkartılarak, tarihi birikimi-
mize katkı sunabilirler. 

Tarih boyunca, Haşhaşiler, 

Karmatiler gibi marjinal fikir-

lere dayalı suç örgütleri teşek-

kül etmiştir. Fakat, bu yapılar, 

İslâm dünyasının küçük bir kıs-

mında etkili olmuş, süreç içeri-

sinde giderek daha da marjinal 

bir karaktere bürünmüş ve niha-

yetinde de herhangi bir fikri te-

mele dayanmamaları sebebiyle 

bütünüyle ortadan kalkmışlar-

dır. Bugün dini istismar ederek 

ortaya çıkan, bir insanı yücelte-

rek ve onun etrafında gizemli ef-

saneler üreterek toplumsal des-

tek bulmaya çalışan; ezoterik an-

layışa sahip; amaçlarına ulaşmak 

için her türlü şiddeti onaylayan; 

İslâm tarihindeki olayları parça-

cı bir yaklaşımla değerlendirerek 

kendilerine meşruiyet kazandır-

maya çalışan yapıların da ömür-

lerinin kısa olacağı muhakkak-

tır. Fakat, Müslüman toplumlar-

da ve dünya genelinde yaptıkları 

tahribatları en aza indirebilmek, 

bilinçli, iyi niyetli ve kolektif ça-

balarla mümkün olabilir.
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nı anlatmışlar. Çektikleri acılara, 
sevinçlerine, coşkularına bir şe-
kilde sizi tanık etmişler. 

Şunu söylemeliyim: Şimdi siz 
kuşak olarak öyle bir zamanda 
gelmişsiniz ki bizim anladığımı-
zı anlayabilecek durumda değil-
siniz bizim çocuklarımızsınız so-
nuçta. Biz de onların anlattıkla-
rını onlar gibi anlayamadık ama 
onları gördük. Bursa’da bolca 
muhacir vardır. Ben de muha-
cir torunuyum, çocuğuyum. De-
delerime baktığım zaman hep 
bir yerlerden gelmiş bu insan-
lar. Onların hikâyesini dinliyor-
sunuz, anlattıklarını, hatıraları-
nı dinliyorsunuz. Ne anlatıyor-
lar size? Heman, Kırmızı Başlık-
lı Kız yahut Andersen Masalları 
yok ama gerçekleri dile getiriyor-
lar. Kendi tecrübelerini anlatı-
yorlar ve bakıyorsun ki bu insan-
lar nerden gelmişlerse, bir ömür 
yüzleri oraya dönük yaşamışlar. 
Kavuşamamışlar bir daha, akıl 
almaz olaylar yaşamışlar... Bütün 
bunları bir fotoğraf olarak görü-
yorsunuz. Şimdi böyle bir süre-
cin ardından kaldıramayacağı-

A slında sorularımla gelmiştim 
ama 1970’lerden başlayalım. 

Gençliğinizin geçtiği yıllardaki 
ortamda insanlar nasıldı?

Açıkça söylemem gerekirse 
şahsen toplumsal değerlendir-
meler yapmaktan hep kaçındım. 
Meselelere kendi tanıklığım açı-
sından ve gördüğüm bildiğim ve 
anladığım kadarıyla konuşmak-
tan da geri durmadım. Yaşadı-
ğım dönem benim tecrübe etti-
ğim dönemdir. Bir yeryüzü dö-
nemidir dolayısıyla ben bu dö-
nemi elbette sahiplenerek ama 
kendimi merkeze alarak değer-
lendiririm. 

Her dönemdeki gibi o zaman 
da insanlar, o zamanın genç in-
sanları diğer dönemdeki insan-
lar gibiydiler, farklı değillerdi. 
Hayatlarını yaşıyorlardı. Kimi-
miz cesur, kimimiz ürkek, ki-
mimiz dindardı… Kimi öyleydi 
kimi böyle sonuçta herkes ken-
di imtihanını veriyordu. Ben 
Bursa’daydım. O dönem itiba-
riyle çok yalnızdım. Evliydim, 
çoluk çocuğum vardı. Buna rağ-
men hayatımda en çok sürme-

naj olduğum yıllardı. Bazı şeyleri 
kaldıramıyorsunuz. Hemen bur-
nunuzun ucunda İkinci Dün-
ya Savaşı olmuş, bunun sonuç-
larını yaşıyorsunuz. Çocuk ve 
bir genç olarak yeryüzüne tanık-
lık ediyorsunuz. Hemen onun 
öncesinde Birinci Dünya Sava-
şı olmuş ve Müslümanların bir-
liği yerle bir olmuş. Onun kah-
ramanları babalarınız ve dedele-
riniz olarak en sevdiğiniz kuşak 
olarak hayatta ve onlardan çok 
şeyler dinliyorsunuz. Bu şekilde 
büyümüşsünüz. 

Sınırlarda Yaşayan İnsanlar

Ayrıca bunları kitaplardan 
da okuyorsunuz ve resmi tarih-
te ya da resmi kayıtlarla haber-
lerde neler varsa, yaşanmışsa on-
ları merak ediyorsunuz. Dilinize 
çevrildiği zaman onların izini sü-
rüyorsunuz. Bir de dinlediğiniz 
ve ömrünüzün en mahrem hatta 
duyarlı anlarını oluşturan bunu 
size yaşatan ortamlarda yaşamış-
sınız. Dedenizden, ninenizden 
dinlemişsiniz. Dünya tarihini an-
latmamışlar ama kendi hayatları-

YALNIZLIK İÇİNDE
DOSTLUK DAHA GÜZELDİR

Hasan AYCIN

Hasan Aycın ile İz Yayıncılık’ta, çizimlerini yaptığı kitaplarla dolu 
dünyasında hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Söyleşi için yola çıkarken 
bir ustanın karşısına çıkmaktan ötürü hayli tedirgin olmuştum. Ne 
ki tanıştıktan sonra bu endişe yerini daha başka duygulara bıraktı. 
Hasan Aycın, günümüzün oldukça hızlı akan hayatına karşın sözün 
imkânlarının sonuna kadar öne çıktığı bir isim. Çizgileri kadar derinlikli 
bir kişilik. Söyleşinin latifelerle bezeli ve tebessümle dolu olması da 
şu yalan dünyada hayata konan bir virgül gibiydi.(Gülşen Özer)
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nız kadar kendinize yüklemeler 
yapıyorsunuz. Dünyada ne ol-
muş, ne bitmiş merak ediyorsu-
nuz. Sanatı, felsefeyi, tarihi hep-
sini anlamak için adeta saldırı-
yorsunuz. Müslüman arkadaşla-
rımın o zamanki kütüphanele-
rinde Kapital de, Adolf Hitler’in 
Kavgam’ı da, Militana Öğütler 
de başka yasak kitaplar da vardı. 
Dışardan bakıldığında insanla-
rın aklına şu soru takılabilir: Na-
mazlı niyazlı insanın ne alakası 
olabilir bunlarla? Biz bir din ara-
mıyorduk ki... Olup biteni anla-
mak için buna benzer kitaplara 
saldırıyorduk. Mesela bir solcu 
bunlara bir din gibi yaklaşmış, 
kabullerini, retlerini ve hareket-
lerini bunlar üzerinden biçim-
lendirmiş olabilir. Ama biz böy-
le değildik. Böyle tuhaf bir at-
mosferde kendinize yer ararken, 
zorlandığınız, yer bulamadığınız 
başkalarının aralarına girmek-
ten kaçındığınız ve kendinize 
özel bir yer bulmak için çırpın-
dığınız müstesna zamanlar vardı. 
İşte tüm bu tecrübelerden son-
ra inandığınız kitabın Kur’an’ın, 
nasıl muhteşem bir sığınak oldu-
ğunu tecrübe ediyorsunuz. Şunu 
söyleyebilirim; o şabloncu kitap-
lardaki tanımlardan uzak, bam-
başka bir lütuf olduğunu anladı-
ğınız ama hiçbir zaman anlatıla-
mayacağını gördüğünüz ve sizin 
de anlatamayacağınızı anladığı-
nız bir dönem. 

Bursa’da sıkça sürmenaj ol-
duğum, mezarlıklarda dola-
şıp sabahladığım, bolca ağladı-
ğım, toparlanmakta zorlandı-
ğım, Molla Arap’ta geceleri so-
kak köpekleriyle yürüdüğüm za-
manlar... Şehre, dünyaya bakar-
sınız ama hiçbir yerden imdat 
olmaz. Öyle bir şey yaşadığım 
bir an, bir gece saat iki, iki bu-
çuk gibi Bursa’da şu anda bir ku-

rumun bölge müdür yardımcısı 
olan fakat o vakitler öğrenci olan 
bir arkadaşımın kapısında bul-
dum kendimi. “Bilal, canlı cansız 
varlık âlemindeki kardeşlerimle 
boşlukta yüzüyorum, toslamam 
lazım bir yere” dedim. Hakika-
ten dağılmak üzereyim… Bana o 
saatte çay demledi. O gece o kapı 
açılmasaydı hangi kapıya gider-
dim. Kayıp gittiğim bir an olabi-
lirdi. Sonrasını getiremeyip, to-
parlayamayabilirdim. Her kuy-
tuda terörün pusu kurduğu za-
manlardı. Aylarca neredeyse hiç 
uyumadan sabahladığımı hatır-
lıyorum. O dönemin şartlarında 
benzer tecrübeler yaşayan başka 
arkadaşlarda vardı. Birçok arka-
daşın benzer hikâyesi vardı. Sı-
nırlarda yaşayan insanlar vardı. 
Ya var olacaksınız ya yok olacak-
sınız.

Yalnızlık Bir Nimettir              
Kıymeti Bilinirse!

Yalnızlığınız devam ediyor 
mu? 

Evet. Yaşadığımız durum 
böyle bir şeydi şükür ki öyle ya-
şadık. Benimle yapılan röportaj-
lardan birisinde yalnızlık sorusu 
da vardı. Ben bu soruyu ilk za-
man cevaplamadım, cevaplama-
dım, cevaplamadım daha doğ-
rusu kendimce cevapladım ka-
bul edilmedi. Cemal Şakar’ın so-
rusuydu. Kayıtlar dergisi için-
di. Cemal, bir türlü ikna olmadı. 
Sen bu soruyu böyle cevaplaya-
mazsın, buna hakkın yok dedi. 
Üç defa yazı gidip geldi.

Cevapta gerçeği söylediğiniz 
için mi kabul etmediler?

Hayır, gerçeği söylememek 
için söylediklerim kabul edilme-
di. İlk soruydu, hatta şöyleydi 
“Tek başına bir çizgi serüveniniz 

var ne önünüzde gidenler var ne 
de sizi izleyenler. Bu bir başına-
lık sizi tedirgin etmiyor mu? Bu 
yalnızlığı neye yoruyorsunuz.” 
Bu soruyla çizer olarak yalnız-
lığımı soruyor ama bir yanıyla 
benim için boyutlar taşıyor. Bu 
cevabın son halinde şöyle demi-
şim. “Söyleyeceklerim sorunu-
za cevap olur mu, bilemiyorum 
ancak ben yalnızlığa biraz farklı 
yaklaşmayı deneyeceğim. İn-
sanın hayatında bazı dönemler 
vardır ki, bence çok önemlidir. 
Bu, sorumluluklarınızı kuşan-
maya başladığınız dönemdir; ki-
şiliğiniz oluşmaya başlar, taşıdı-
ğınız ya da yöneldiğiniz kimliği 
tartışmaya başlarsınız. Sonradan 
kurulan kimi dostlukların kolay 
kolay yerini alamayacağı dost-
luklarınız oluşur. Birlikte evren-

Bursa’da bolca muhacir 
vardır. Ben de muhacir 
torunuyum, çocuğuyum. 
Dedelerime baktığım 
zaman hep bir yerler-
den gelmiş bu insanlar. 
Onların hikâyesini dinli-
yorsunuz, anlattıklarını, 
hatıralarını dinliyorsu-
nuz. Ne anlatıyorlar size? 
Heman, Kırmızı Başlıklı 
Kız yahut Andersen 
Masalları yok ama ger-
çekleri dile getiriyorlar. 
Kendi tecrübelerini anla-
tıyorlar ve bakıyorsun ki 
bu insanlar nerden gel-
mişlerse, bir ömür yüzle-
ri oraya dönük yaşamış-
lar. Kavuşamamışlar bir 
daha, akıl almaz olaylar 
yaşamışlar...
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sel bir yapı düşlersiniz; herkesin, 
yapıtaşlarını yüreğinde hazırla-
yacağı bir yapı... Ve zaman geçer. 
Ürünlerinizi ya da tuğlalarınızı 
hazırlayıp yerlerine koymuşsu-
nuzdur. Tuğlaların altında ya da 
yanlarında boşluklar görürsü-
nüz. Boşluklar sizi tedirgin eder. 
Sorarsınız: bu boşluklar kimin? 
Tuğlalarınız boşluklara rağmen 
yerinde durur, hayret edersiniz. 
Ve zaman zaman yerlerinden 
endişe edersiniz. Yapı nereye 
gidiyor, kestiremezsiniz. Bu en-
dişe, bu tedirginlik benim yetişe 
geldiğim ortam, daha doğrusu 
kendi kuşağım içindeki yalnız-
lığımdır.

Evet, bir çizgi ortamında ye-
tişmedim. Eğitimini alarak ya 
da izleyerek de çizer olmadım. 
Yeryüzünde birlikte bulundu-
ğumuza şükrettiğim insanların 
acılarından, sevinçlerinden, dü-

şüncelerinden ve dualarından 
bolca nasiplendiğimi sanıyorum. 
Zaten çizgim de onların ilgile-
riyle büyüdü ve güçlendi. Yani 
şikâyetim yok.”

Bu konuşma 1993’te Kayıt-
lar dergisinde yayınlandı. Bura-
da tam da bizim kişiliklerimizin 
oluşma evresinde birlikte bulun-
duğumuz beraber olduğumuz 
ama sonrasında yan çizmiş ar-
kadaşlardan şikâyet etmeliydim, 
cevap bunu gerektiriyordu, itira-
zı bundandı Cemal’in. “Böyle ce-
vaplamaya hakkın yok abi” dedi. 
O zamanlar Çıdam Yayınları var-
dı. İsmet abiye uğradım. Kendi-
si bana orada bahsedilmesi gere-
ken arkadaşlardan birini sordu, 
hatta başkalarını da. Ben de ka-
çamak cevaplar verdim. Onların 
aleyhinde bir şey söylememek 
için yaptım bunu. Canım sıkkın-
dı ama. İsmet abinin gözünden 
kaçmamıştı bu. “Cemal’in soru-
ları vardı orada da böyle bir soru 
var bende bir şey demekten im-
tina ediyorum” dedim. O zaman 
bana “Yapma öyle” dedi. “Nasıl?” 
dedim. “Yahu kayığı boş bırak 
boğazın ortasında, insanlar yü-
zerek karşıya geçmek istiyorlar-
sa, boğulma tehlikesi yaşayacak 
olan, nefesinin bittiği yerde ka-
yığa atlasın geçsin. Sen insanla-
rın kayığı kullanıp kullanmaya-
caklarına karışma.” “Ne diyor-
sun abi?” dedim. “İnsanlara ver-
diğin krediyi nasıl kullandıkları-
na bakma” dedi. İsmet Özel be-
nim büyüğüm ve abim. Fakat 
hakikaten zordaymışım demek 
ki ona “Nasıl böyle söylersin, 
bana verdiğin kredileri nasıl kul-
landığıma bakmayacak mısın, 
sen bizim abimizsin.” dedim. 
“Peki, sen neden ithafları kaldır-
dın” dedim. Zira o, bildiğim ka-
darıyla kendisindeki karşılıkları-
nı dolduramadıkları gerekçesiy-

le ilk kitaplarındaki ithafları kal-
dırmıştı. Ben o zaman bunu şöy-
le anlıyordum. İsmet abi onlara 
o kadar güvenmiş ki kader bir-
liği içinde saymış dostluklarını 
ve bu yol İslâm’a çıkıyor, peki siz 
neden burada değilsiniz, gibi bir 
durum olduğunu düşündüm. Bu 
soylu ve erdemli bir şeydi. Hâsılı 
ben o sorunun cevabını kendi-
mi kurtaracak kadar cevaplama-
ya çalışmıştım: Yalnızlık güzel-
dir, yalnızlık bir nimettir kıymeti 
bilinirse. Bir fıkra var: Tecrübeli 
bir insan tecrübesiz bir delikan-
lıya der ki “Evlen”. Genç “Ne-
den?” der. Tecrübeli kişi “Bir dert 
ortağın olur?” der. Delikanlı “Be-
nim derdim yok ki!” der. Diğeri 
“Evlenirsen o da olur?” diye ce-
vaplar. Yalnızlığın zahmetleri de 
güzeldir hâsılı. Yalnızlık içinde 
dostluk daha güzeldir. Bunaldı-
ğınızda sığınacak bir liman ola-
rak, sığınmak istediğiniz köşede, 
tenhada sizi hazır bekleyen dost-
luk ne güzeldir... 

Notlarımı da Sembollerle Alırım

Çok ağır ve derinlikli konu-
lardan başladık. Müsaadenizle 
biraz daha somut konulara doğ-
ru yol alalım: Dergi ve gazete 
sayfalarında yer alan çizgileri-
nizi albüm haline getirirken ge-
nelde tek kelimelik ama sembo-
lik isimleri seçiyorsunuz. Say-
ha, Şâr, Ahzan, Hub, Kulbar, Zı-
lal, İftah gibi. Albümlerinizi na-
sıl oluşturursunuz? Adlandırma 
konusunda birileriyle istişarede 
bulunuyor musunuz? 

Öncelikle bir parantez aç-
mam lazım: “Hayatımızda söz-
lük var mı?”, var. Yerine göre ben 
de sözlük karıştırırım ama söz-
lükten mi buluyorum albümle-
rimin adını? Tabii ki hayır… İs-
tişare mi ediyorum? Evet, çoğu. 

İlk albümün adını 
İsmet Özel koymuştur; 
Bocurgat. İkinci albü-
müm Gece Yürüyüşü için 
önce “İsra” adını düşün-
müştüm. Tam baskıya 
gideceği zaman değiş-
ti. Yusuf Ziya Cömert 
ve İlhan Kutluer’le fik-
rimi paylaştım. Yusuf 
beğendi diye hatırlıyo-
rum, İlhan itiraz etti: 
“Abi Türkçesi olsun” 
dedi. “Nasıl dedim?”. 
“Gece Yürüyüşü olsun, 
bu daha güzel”. Böylece 
ikinci albümün isim 
babası da İlhan oldu.
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Yalnız mı buluyorum bu isim-
leri? O da evet. Yani istişare et-
tiklerim de var. Kendi buldukla-
rım da. Dostlarımın önerdikleri 
de var. İlk albümün adını İsmet 
Özel koymuştur; Bocurgat. İkin-
ci albümüm Gece Yürüyüşü için 
önce “İsra” adını düşünmüştüm. 
Tam baskıya gideceği zaman de-
ğişti. Yusuf Ziya Cömert ve İlhan 
Kutluer’le fikrimi paylaştım. Yu-
suf beğendi diye hatırlıyorum, 
İlhan itiraz etti: “Abi Türkçesi ol-
sun” dedi. “Nasıl dedim?”. “Gece 
Yürüyüşü olsun, bu daha güzel”. 
Böylece ikinci albümün isim ba-
bası da İlhan oldu. 

Sonrasındaki albümlerin ad-
larının birçoğu doğrudan Cemal 
Şakar’ın önerdikleridir. Şu anda 
baskıda olan Berk dâhil böyle… 
Buna İlhan itiraz etmişti ama 
Cemal’in dediği oldu sonunda. 
Sembolik anlamlara merakla iliş-
kili olduğundan mı, böyle olu-
yor. Hayır, benim sanatım sem-
bol sanatı zaten. (Masasındaki 
küçük kare ajandaları göstere-
rek) bunlar benim bugüne kadar 
kullandığım ajandalardan. Ajan-
daların sayısını bilemiyorum. 
(hepsi çizim olan sayfaları gös-
teriyor) Bunlar benim çizgi not-
larım. Nihayetinde notlarımı da 
sembollerle alırım, yazıyla değil. 

Bu defterlerde çizip daha 
sonra bunlara son şeklini mi ve-
riyorsunuz? Bunların arasında 
yayınlanmamış olanlar da var 
mı? 

İşi bitene çarpı atarım. Di-
ğerleri dar vakitlerde kullan-
mak için bekler. Kolaylıkla bul-
mak için onlar katlanmış halde-
ler. Üzerinde çalışıp düzeltme-
mişim mesela. Böyle kaç ajan-
da daha vardı hatırlayamıyorum 
ama albümlerdekiler genellik-
le bu şekilde çizildiler. Mübarek 

senin hiç yazıyla not aldığın bir 
ajandan yok mu, deseler maale-
sef buna olumsuz cevap vermek 
durumundayım. Benim için pra-
tik olan çizgidir. Sembollerle uğ-
raşıyorum sonuçta. Elbette yazı 
ile de meşgulüm fakat çizgi da-
ima önde. Tekrar isim konusuna 
dönersem nihayetinde bu kav-
ramlar benim anlam dünyamda 
var ve dolayısıyla isimlendirme-
ler de bu dünyadan oluyor. Ya-
bancısı olduğum kavramlar de-
ğiller. 

Albüm Adlarına Dair 

Gençlerin sözlüğe bakması 
şart gibi görünüyor yine de me-
sela ben Bocurgat kavramı için 
sözlüğe baktım.

1989 yılında Bocurgat Çıdam 
Yayınlarından çıkarken İsmet abi 
“Bocurgat olsun ne dersin?” dedi. 
“O ne abi” diye sordum bende. 
“Türkçe” dedi. Sonra Şemset-
tin Sami’nin Kamûs-ı Türki’sine 
baktım. İsmet abi “Vapurda ak-
lıma geldi” demişti. Sonrada bu 
albüm çıktı ve tutuldu. Kulakları 
çınlasın bir gün Hakan Albayrak 
gelmişti. O zaman Amerika’da 
watergate skandalı tazeliğini ko-
ruyordu. “Abi bir şey soracağım 
bu bokurgeyt nedir” dedi. (Gü-
lümsüyor) 

Ben Arapça bilmiyorum, lise-
de Fransızca görmeme rağmen 

Fransızca öğrenemedim, Farsça 
ise hayli uzak ama Arapçayı ayır-
madan, Farsçaya girmeden bun-
lardan yeterince beslenmiş bir 
dil; Türkçe var. Masalları bu kav-
ramlarla dinlemişim şifahi kültü-
rü bu kavramlarla almışım. Son-
ra kitabi bir beslenme söz konu-
su olduğu, kitaplar üzerinden iz 
sürmeye başladığım zaman bu 
kelimelerin imla denen yol kesi-
ci ile yolunun kesildiğini, bunla-
rın dilden ayıklandığını gördüm. 
Dediğim gibi bu kavramlar be-
nim dünyamda var oldu hep.

Şöyle devam edelim şu ana 
kadar İsmet Özel adı çok geç-
ti. Çizgileriniz üzerine ilk ola-
rak İsmet Özel yazdı. Ardın-
dan Ömer Lekesiz ve Cemal 
Şakar’ın birer kitabı yayımlan-
dı. Kitaplar ayrıca konuşulabi-
lir ama İsmet Özel’in yazdığı ilk 
oldu. Sanırım sonraki albümle-
rinizin başında bir metin yer al-
madı. Oysa metinler çizgi sana-
tını düşünme konusunda okur-
lara bir açıdan kılavuz da olu-
yor. Sizin düşünceniz nedir bu 
konuda? 

Bocurgat’ta İsmet Öze-
lin; Gece Yürüyüşü’nde Ömer 
Lekesiz’in bir yazısı bulunuyor. 
İlk albümlerde bunlar var fakat 
sonrasında yok. Anlattığım gibi 
Bocurgat Çıdam Yayınlarından 
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çıktı. Burası İsmet Özel’in kur-
duğu ve kendi kitapları dışında 
(tercüme çalışmalar vardı) ya-
yımlanan tek telif eser benim ça-
lışmamdı. Bocurgat ismini de o 
verdi dolayısıyla kendisi de gü-
zel de bir takdim yazdı. Son-
ra İsmet abi yayınevini tasfiye 
etti. Bocurgat’a daha sonra Yedi 
Gece Kitapları talip oldu. Gece 
Yürüyüşü de (sonrasında Asâ ve 
Kulbâr da) burada yayınlandı. 
Hatta büyük boy basıldılar. Me-
tinlerin İngilizcesi de yer aldı. 
Gece Yürüyüşü’nde de aynı şe-
kilde uzunca bir takdim karşılar 
çizgi okurlarını. Arif Ay’ın bir şi-
iri ile Ömer Lekesiz’in ve Cemal 
Şakar’ın birer yazısı var. Hepsi de 
yayıncının talebiyle İngilizcele-
riyle beraber basıldı ama sonraki 
baskılar da metinleri kaldırdık. 
İz Yayıncılıkta artık yer almadı-
lar. Artık sadece mümkün olursa 
bir epigraf alıyorum, bir mısra, 
bir beyit bazen bir ayeti kerime 
olabiliyor. Elbette albümün ismi 
ile mütenasip olmak kaydıyla.

Şâr albümünün başında şu 
mısralar vardı: “Çalabım bir 
şâr yaratmış/ İki cihân âresinde/ 
Bakıcak dîdâr görünür/ Ol şârın 
kenâresinde...” Aslında şimdiki 
durumu bir manada siz de uy-
gun buldunuz. 

Rahmetli Ramazan Dikmen 
hayattayken ilk kitabı yayımlan-
mıştı. Kitabını Ankara’da öğren-
cilik günleri beraber geçen Mus-
tafa Yılmaz’a şöyle imzalıyor: “Bu 
hikâyeleri birlikte yazdık ben sa-
dece kalemi tuttum.” Çizgi işi de 
Ramazan’ın dediği gibi kolektif 
bir yan barındırır. Diğer kitaplar 
gibi değildir. Yazar yazısını yazar, 
şair şiirini söyler çekilir. Şiir or-
taya çıkarken yalnızdır. Roman-
larda, hikâyelerde, araştırma ki-
taplarında da durum böyledir 

ama çizgi çizilir ve bir dergide ya 
da bir gazetede yayınlanır. Son-
ra gün gelir albümleşir. Albümle-
şirken bir yayınevi talip olur ba-
sar. Yayıncıyla oturursunuz bera-
ber bir yol belirlersiniz. Yayıne-
vinin kendince bir konsepti, ya-
yın politikası vardır. Nihai kararı 
bana bırakmalarına rağmen şah-
sen yayıncıların görüşlerini de 
önemserim. 

 
Kitaplarda metinler önsöz gibi 
bir yol göstericidir diye düşün-
müştüm. Siz anlatırken zihnim-
de şu canlandı; belki de çizgile-
rin en başına tüm çizimleri ve 
başlığı ifade eden çizim de ola-
bilir. Çizimden bir önsöz bel-
ki…

Öyle dersen olabilir. O za-
man var mı, bakalım. O nedir 
biliyor musun? (masadaki albü-
mü alıyor) bu albüme bakalım. 
(ve elindeki albümden besmele-
yi gösteriyor) Budur. Besmeledir 
bu. Bu bir göz… Besmele motif-
li bir göz… Kelebek motifli bir 
besmele… Kelebek gibi naif, her 
olaya konan, gözlemleyerek ko-
nan ama rahman ve rahim olan 
Allah’ın adıyla anlayışının özet-
lendiği, böyle bakmaya çalışan, 
böyle düşünen... Bir sergide bir 
grup gelmişti. Biri, nasıl çizdiği-
mi sormuştu. O da çiziyormuş, 
çizgilerini getirip göstermek is-
tediğini belirtti. Bir tipi nerden 
çizmeye başladığımı öğrenmek 
istedi. “Besmele ile başlıyorum.” 
dedim. Bozuldu, kendisini hafi-
fe aldığımı zannetti galiba. Oysa 
olanı söylemiştim.

Yeni Devir ve Sonrası

Bildiğim kadarıyla çizgile-
rinizin kamuoyuyla buluşma-
sı Yeni Devir gazetesiyle ger-
çekleşti. Geçenlerde bir fotoğraf 

gördüm: İsmet Özel’den Rasim 
Özdenören’e kadar pek çok isim 
aynı masa etrafında toplanmış-
tı. Bu gazetenin 1970 sonrası 
düşünce, kültür ve sanat haya-
tımız bakımından önemi nedir? 

Sen Yeni Devir dedin, ben 
Bursa’ya gittim... Çizmeye 
Bursa’da başladım. Bursa’da Me-
rinos Fabrikası şu anda sosyal te-
sislerin olduğu yerdi… Üniversi-
tede öğrenciyken aynı zamanda 
orada grafiker olarak çalışıyor-
dum. Yeni Devir’in okuyucusuy-
dum ama çizgi göndermek ak-
lımın ucundan bile geçmiyor-
du. Osman Bayraktar sürekli sı-
kıştırırdı. Okulda da beraberdik. 
Çiziktirip durduğumu görüyor-
du ve ısrarla karikatürden bah-
sediyordu, karikatür sergisi aça-
lım diyordu. Karikatür yarışma-
sına katılalım diyordu. Kendisi 
bir çizgiyi doğru çizemezdi ama 
benim adıma böyle söylüyordu. 
Genelde savuşturuyordum. Bir 
gün “İstanbul’dan gazeteci arka-
daşlarla konuştum, çizimlerini 
görmek istiyorlar” dedi. “Mek-
tup yazacaklar, yol gösterecek-
ler”. Ciddiye almadım ama haya-
tımın başlama vuruşu olacak bir 
şey yaptım farkında olmadan. O, 
hazır giyim ünitesinde çalışıyor-
du ben grafik bölümünde. Tü-
kenmezle hayalimden bir port-
re karikatürünü yaptım kendisi-
nin. Erzurumlu bir odacılar var-
dı, Musa. “Musa” dedim “bunu 
Osman abiye götür.”

Al bunu kime benziyorsa 
ona mı götür dediniz?

Elbette öyle yapmadım, kapa-
lı bir zarfta gönderdim. Şu oldu 
tabi, Osman bir daha yakamı 
bırakmadı. Sekiz, on kadar çiz-
gi verdim bir gün. Böylece baş-
lamış oldu. Mektup beklerken 
bir sabah tahakkuk servisinden 
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bir arkadaş geldi elinde Yeni De-
vir gazetesi. “Seni konuşuyoruz, 
karikatürün çıkmış bak, haberin 
var mı?” dedi. “Biz mektup bek-
liyorduk” dedim. Tabii Osman 
buraya mı göndermiş, diye de 
şaşırdım. Sonra sürdü gitti, gön-
derdiklerimi yayınladılar. Ama 
hâlâ Yeni Devir gazetesinin bana 
bir mektup borcu var! Nedense 
o mektup bir türlü gelmedi. 

Belki göndermişlerdir posta-
cı sizi evde bulamamıştır. Latife 
bir yana Yeni Devir gazetesinin 
siyaset ve kültür hayatımızdaki 
yeri konusunda ne dersiniz? 

Bu yolda kırk yıllık tecrü-
bemin ardından “Yeni Devir ga-
zetesi bağlamında hayatımda 
silinmez iz bırakan ilk isim şüp-
hesiz Mehmet Durlu’dur” derim. 
Gazetenin genel yayın yönet-
meniydi. Milli Gazete eskiden 
Topkapı’daydı. Milli Gazete’nin 
bir köşesinde çıkıyordu Yeni De-
vir. Bildiğim kadarıyla kendine 
ait bir telefonu, hatta daktilosu 
bile yoktu. Tahta perde ile bö-
lünmüş bir alanda çıkıyordu. 
İstanbul’a geldikçe uğramaya 
çalışırdım. Herkesi de içeri al-
mazlardı. Mehmet Durlu genç 
arkadaşlara özellikle yeteneği 
olanlara imkân tanıyordu. Nabi 
Avcı yazıyordu. Fehmi Koru da 
orada başladı. Benim çizgilerim 
ilk orada yayımlandı. Şakir Kur-
tulmuş, Ahmet Özalp, Mehmet 
Ocaktan.. orada çalışıyordu. İs-
met Özel ses getiren fıkra yazıları 
yazmaya başladı. Rasim Özdenö-
ren de... Rahmetli Âkif İnan ve 
Cahit Zarifoğlu da orda yazdılar. 
İkinci sayfa düşünce sayfasıydı. 
Bir köşede İsmet Özel, bir kö-
şede Rasim Özdenören, ortada 
çizgim... Yeni Devir entelektüel 
katsayısı yüksek bir gazeteydi 
hasılı. Biz ona günlük bir dergi 
gibi bakardık. 

Ayşe Şasa, Âkif Emre ve Hayat

Battalname’nin yazım sü-

recinde Ayşe Şasa hanımefendi 

ile bir vesile ile ekranlardaki 

çarpık Battal Gazi’yi konuşmak 

durumunda kalmışsınız. Bunun 

ayrıntılarını merak ediyorum: 

Yeşilçam’ı önemseyen Ayşe Ha-

nımla neler konuştunuz? 

Ayşe Hanımla zaman zaman 

görüşürdük. Sahipkıran’ı götür-

müştüm, okumuştu. “Bunu film 

yapmamız lazım” dedi. Hatta 

“Dizi film”... Aslında Ayşe Hanı-

mın bana ilk film yapalım deme-

si değildi bu. 1990’larda Dergâh 
dergisinde Mustafa Kutlu’nun 

sorularını cevapladığım röpor-

tajdan sonra da “Senin hayatını 

film yapalım” demişti. “Bu be-

nim tabii halim, film yapacak 

nesi var” diye cevap vermiştim 

kendisine. Temaşa başka bir şey-

di elbette ama ben anlattığım ha-

yatı yaşamıştım sonuçta.

Niçin böyle düşünüyorsu-

nuz? Oysa hayatınızın zorlu 

yıllarının ardından çizgi sana-

tında belli bir seviyeye ulaştı-

nız. Şahsen Ayşe Hanımın tekli-

fini ciddiye almak gerekir kana-

atindeyim…

Hayır, aslında durum yine 
aynı olur. Ben farklı değilim, gü-
cümün yettiği bir şeyi yapıyo-
rum. Muhtemelen siz bana göre 
daha iyi bir şey yapıyorsunuz ya 
da benim yapamadığım ama si-
zin güzel yaptığınız bir şeyler 
mutlaka vardır. Herkes bir şeyi 
güzel yapabilir. Kaldı ki bütün 
mesele onu özenerek yapmak. 
Cemal Nadir’in bir karikatürü-
nü genel hatlarıyla hatırlıyorum; 
“Ne çalışkan talebe, ne iyi kız…” 
ama “Ne çalışkan adam…” Ne 
yani diyorum: “Çalışmasın mı o 
insan, öğrenci dersine çalışmasın 
mı?” Diyorlar ki “Aa kuş ne güzel 
ötüyor!” Ötmesin de ne yapsın 
kuş? “Kelebek ne güzel uçuyor!”. 
Uçmasın mı kelebek? Çiçek aç-
masın mı? Çiçek açtığı zaman çi-
çekliğini yapar. Kuş uçtuğu za-
man kuş olmanın gereğini ya-
par. Biz insanız. Allah bize hangi 
melekeyi ihsan etmişse onun ge-
rektirdiklerini güzelce, özenerek 
yapmaya çalışmalıyız. 

Ama Ayşe Şasa size film 
yapmayı teklif etmiş nihayetin-
de yine de farklı olanın filmi dü-
şünülmez mi?

Tabii sinemacı ben olmadı-
ğım için neden teklif ettiğini bil-
miyorum. Allah rahmet etsin ha-

Ayşe Şasa Hanımla zaman zaman görüşürdük. 
Sahipkıran’ı götürmüştüm, okumuştu. “Bunu film 
yapmamız lazım” dedi. Hatta “Dizi film”... Aslında 
Ayşe Hanımın bana ilk film yapalım demesi değildi 
bu. 1990’larda Dergâh dergisinde Mustafa Kutlu’nun 
sorularını cevapladığım röportajdan sonra da “Senin 
hayatını film yapalım” demişti. “Bu benim tabii halim, 
film yapacak nesi var” diye cevap vermiştim kendisi-
ne. Temaşa başka bir şeydi elbette ama ben anlattı-
ğım hayatı yaşamıştım sonuçta.
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yatta olsaydı Ayşe Hanıma sorar-
dık. Onun öyle yapalım deme-
si röportajı okuduktan sonra ol-
muştu. “Soruldu ben de söyle-
dim” dedim. “Çizgi ile olan iliş-
kimin nasıl başladığı, hangi aşa-
malardan geçtiği” ile ilgili ilk so-
ruya verdiğim cevap hoşuna git-
mişti… Merak edenler 1993’te 
Dergâh’ın 38. sayısında yayımla-
nan bu söyleşiyi Güneşin Altında 
kitabından okuyabilirler. 

Ayşe Hanım cevaplarımı oku-
yunca çok heyecanlanmış. “Ama 
bakın bunları böyle söylemişsi-
niz, bu şehirleri tarifiniz harika” 
dedi. Şimdi nasıl bakarsanız öyle 
görürsünüz. Ben bunu herhan-
gi bir şeye yaslanarak söylemi-
yorum. Tecrübelerim bana bunu 
böyle söyletiyor. İsmet Özel’in 
çokça bahsi geçti. Benim için ha-
yatımda önemli bir yeri vardır. 
Bir gün Anadolu Kavağı’na git-
miştik orada bir yerden konuşa-
rak geçiyoruz. Ağaçlıklı bir yer. 
Bir edebiyat eserinden bahse-
diyor... Kahraman, aşığıyla bu-
luşmaya giderken geçtiği yerle-
ri cennet gibi görüyor, dönüşte 
aynı yerleri cehennem gibi görü-
yor. Yani hangi halin içinden ba-
karsanız öyle görürsünüz. Na-
sıl görmek isterseniz öyle görür-
sünüz. Eskiler güzel bakmak se-

vaptır demişler. Tersinden ba-
karsak, çirkin bakmak günahtır 
diyebiliriz. Ayşe Hanım’a Allah 
rahmet etsin. 

Pek çok yazarımız, sanat-
çımız ve kanaat önderimiz için 
ithaflı çizgileriniz yayımlandı. 
İtibar’da Âkif Emre’ye ithafen 
yayınlanan bir çizginiz var. Ben 
bu çizgiyi Âkif abinin dünyasıy-
la birlikte düşünüyorum. Fakat 
sanki hep Ortadoğu’yu konuşu-
yor olmamızdan dolayı biraz 
da eksik buldum. Haddimi aş-
mak istemem Endülüs, Balkan-
lar, Türkistan ve Hind yoktu çiz-
gide. Âkif Emre’nin sizdeki kar-
şılığı nedir? 

Âkif’in bendeki karşılığından 
ziyade Âkif’in vefatı üzerine çi-
zilmiş bir çizgidir o. Şimdi bu-
rada çokta konuşulmasını iste-
meyeceğim bir şeyler oldu. Âkif 
üzerinden bazıları birbirini suç-
lamaya kalkmıştı. Bu bana bir 
Müslüman olarak ağır gelmişti. 
O atmosferde çizilmiş bir port-
re. Portreler konusunda konuş-
tuğum zaman o insanların müm-
kün olduğu kadar bendeki karşı-
lıklarını çizmeye çalıştım. Âkif’in 
çizgisi tam olarak buna denk dü-
şen bir çizgi değil. Belki daha 
sonra tekrar çizebilirim... Na-

sip inşallah... Şimdi sen buradan 
şunu çıkarttın “Hasan abi bu so-
ruya pek de cevap vermedi.” 

Ne yalan söyleyeyim öyle 
oldu biraz…

Âkif Emre yeri doldurulmaz 
biridir, önemli işler yaptı. Ömrü 
hayatında sadece Türkiye’de de-
ğil farklı coğrafyalarda da ulaşa-
bildiği tüm Müslümanların dik-
katlerini belli bir noktaya çek-
meye çalıştı. İşin o tarafı pek 
fazla görülmedi. O çizgiye fark-
lı eleştiriler geldi. Hayat bu olu-
yor... Sen nasıl çiziyorsun, öyle 
mi çizilir, el çizimine çalışsana... 
gibi. Allah rahmet eylesin. Terte-
miz yaşadı ve öyle gitti Âkif. 

Neşe ve Mizah

Söyleşi boyunca tebessümü-
nüz eksik olmadı yüzünüzden. 
Günlük hayatta da neşeli misi-
niz?

Evet tabii. Ben biraz böyle-
yim. Böyle yaşıyorum. Tabi ki 
gülmek deyince ölçüsüz bir du-
rumdan bahsetmiyoruz. Şunu 
unutmamalıyız bence: Her şey-
den evvel hayatın anlamını neşe 
koymuşlar. Neşe-i evvel, neşe-i 
ula. Neşe-i evvel dünya haya-
tı, diğeri ise ahiret hayatı. Dün-
yada da bir neşe vardır fakat bu 
Allah’ın rızasından kopuk bir 
neşe değildir. Kalbi öldürecek 
mahiyette değildir. Yunus Emre 
şöyle der: “Bu dünya bir gelin-
dir yeşil kızıl donanmış. Kişi 
taze geline bakıbanı doyamaz.” 
Böyle baktığımız zaman hik-
metli bir durum görürüz. Bugün 
saçmalığın adına mizah deniyor 
ama bu yok bizim inancımızda. 
Güzellik, estetik, efendim leta-
fet, zarafet nerden bakarsak ba-
kalım İslâm’da var. Müslüman-
larda var. İslâm, Müslümanların 

Şunu unutmamalıyız bence: Her şeyden evvel haya-
tın anlamını neşe koymuşlar. Neşe-i evvel, neşe-i ula. 
Neşe-i evvel dünya hayatı, diğeri ise ahiret haya-
tı. Dünyada da bir neşe vardır fakat bu Allah’ın rıza-
sından kopuk bir neşe değildir. Kalbi öldürecek mahi-
yette değildir. Yunus Emre şöyle der: “Bu dünya bir 
gelindir yeşil kızıl donanmış. Kişi taze geline bakıba-
nı doyamaz.” Böyle baktığımız zaman hikmetli bir 
durum görürüz. Bugün saçmalığın adına mizah deni-
yor ama bu yok bizim inancımızda.
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asık suratlı olmalarını istemiyor. 
Surat asmalarını istemiyor, güler 
yüzlü olmalarını istiyor. Özellik-
le kendi aralarında güler yüzlü 
olmalarını istiyor. Sadece kibirli-
lere ve zalimlere karşı yumuşak 
olunmaz. 

Müslümanlara karşı Allah’ın 
yarattıklarına karşı munis ol-
mak, Müslümanların şiarıdır. 
Birkaç ahlakı düşük insan olur-
sa şöhreti yayılır ve ortalığı ber-
bat ederler. Bunu genele teşmil 
etmek yanlış. Ahlak ve edep ko-
nusunda da kendi zamanımızda 
dikkatli ve edepli birçok insan 
var kıyamete kadar da olacaktır. 

Mizahı nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

İsterseniz yaşadığım bir ola-
yı anlatayım. Bir sergime Mo-
dern bir hanımla bir delikanlı 
gelmişti. Delikanlı on yedi on se-
kizinde var yok kulağında küpe, 
ağzında sakız, elinde bir dos-
ya... İkinci gelişleriymiş, sergi-
yi daha önce gezmişler ben yok-
muşum, bu kez konuşmaya gel-
mişler. Anne oğulmuşlar. Dosya-
ya tek tek baktım güzel çizgiler, 
usta işi fakat konu olarak hoş de-
ğiller. Neredeyse bütün ifadeler 
argo. Abartısız üçte biri de kü-
für. Bir harf eksiltilerek yazılan 
küfürler. Çizgilerin altında im-
zalar çift; esprileri üreten bir ba-
yanmış. “Siz misiniz?” dedim ba-
yana. Değilmiş, ama aileden bi-
riymiş. “Ne yapayım, hangi usta-
ya yada okula göndereyim, kim-
leri takip etsin, hangi kitapları 
okumasını tavsiye edersiniz ...” 
dedi. Tereddütsüz “Vazgeçirtin!” 
dedim. Hava buz kesti. “Dua 
ediyor musun?” diye sordum de-
likanlıya. Tutulup kaldı. Baya-
na sordum, o da kaldı. “Bakın” 
dedim “Dua insanın Allah’la ko-
nuştuğu dilin adıdır. Bence dua 

etmelisiniz”. Dosyaya dönerek, 
delikanlıya “Bu senin dilin de-
ğil” dedim. “Bu konular da senin 
meselen değil. Eminim annenle 
bu dille konuşmuyorsun.” Estağ-
firullah, demişti kadın. “Bir har-
fi eksiltip yazdığınızda küfür kü-
für olmaktan çıkmaz. Belli ki öz-
verilisin, çalışmaların bunu söy-
lüyor. Arkadaşların hayatın key-
fini sürerken sen kenarda kuy-
tuda bunları çizmişsin, bunlarla 
uğraşmışsın, emek harcamışsın 
ama bunlar senin meselen değil, 
bu senin dilin değil. Uzun yaşa-
san ve dolu dolu böyle çizsen en 
sonunda bir ömür başkasının ağ-
zıyla yemek yemiş gibi hisseder-
sin kendini.” Annesine döndüm. 
“Bu sergide elli çizgim var, çiz-
gi toplamımın yüzde iki buçuk 
üçü kadar... Her birinin ardın-
da derin insanlık acıları var. İn-
sanlar gönüllerince yaşarken siz 
oğlunuzun öyle yaşamasını ister 
misiniz? Şayet isterseniz, buna 
değmeli. Yok derseniz vazgeçir-
tin, her şeye rağmen vaz geçirte-
mezseniz o zaman önünü sonu-
nu düşünüp var gücünüzle des-
tek olun.” Kadıncağız teşekkür 
etti. “Biz, mizahı dergilerden ta-
kip ettik ve bu sergiyi gezinceye 
kadar öyle olacağını zannediyor-
duk” dedi. Ardından yine olduk-
ça modern ama mazbut bir ab-
lamız geldi elinde birkaç karika-
türle. Otuz otuz beş yaşlarında. 
Ressam ve karikatüristmiş. Po-
püler bir mizah dergisinde çizi-
yormuş. Sergiyi gezmiş. Onun-
kilere de baktım. Bundaki sıkın-
tı da üsluptu. Usta çizimler, ko-
nular pespaye değil, küfür yok 
fakat başka bir şey var. Ona de-
dim ki “Sen Müslümansın böyle 
çizemezsin” Kadınları çizerken 
paketlenmiş gibi, oradan bura-
dan fırlamış hatlar. Hatta burun-
lardan, kulaklardan fırlamış kıl-

lar, sivilceler... “Böyle yapamaz-

sın” dedim. “İnsan azizdir, muh-

teremdir. Allah, onu en güzel su-

rette yaratmış. Biz bu ilkeyi gö-

zetmek zorundayız.” Şaşırdı ve 

bir öncekilerin söylediğinin ay-

nısını söyledi. Dedim ki “Senden 

önce böyle böyle birileri vardı, 

aynı sözü söylediler, ama onlar 

hayatlarında dua etmemişler.” 

Mesele böyle işte. 

Peki, ne yapmalı? 

Kur’an vahyedilmiş mi? Evet. 

Peygamber gelmiş mi? Gelmiş. 

Biz Müslüman mıyız? Elhamdü-

lillah. İslâm, dünyanın her ye-

rinde kötülenir, Peygamberimiz 

itibarsızlaştırmaya çalışılırken, 

kimi kürsülerde dayatmalar ol-

muyor mu? “Sanat böyle olacak, 

akademik hayat şöyle olacak” 

hatta “günlük hayatta şunlar ola-

cak” şeklinde dayatmalar olur-

ken, belli noktalarda itiraz et-

meli değil miyiz! Filozoflardan, 

Descartes’ten, Heidegger’den, 

ondan şundan bundan bahsede-

cekler… Peki, bunlar Peygamber 

geldikten sonra Peygamber yok-

muş gibi davranmamışlar mı? 

Ekseriyetle evet. O vakit “Karış-

tırma yahu karıştırma işimiz fel-

sefe” diye itiraz ederlerse biz de 

karıştırmak ve inancımızı söyle-

mek zorundayız. Kur’an gelmiş, 

gelmemiş gibi davranıyorsunuz. 

Peygamber gelmiş, gelmemiş gibi 

davranıyorsunuz. Bizler Müslü-

manız, değilmişiz gibi davranı-

yorsunuz. Nerde isek orda adeta 

Kitabınız da yok Peygamberiniz 

de yok geçmişiniz de yok, siz 

yok hükmündesiniz bizim nez-

dimizde, diyenlere tavrımız ne 

olacak? Böylesi ortamlarda ciddi 

bir itiraz geliştirmemiz lazım.
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tanıyıncaya kadar en çok sevdi-
ği yazar Aziz Nesin’dir. İlginçtir, 
1958’de bir gazete haberi üze-
rinden “Haydar Kuyusu Cinaye-
ti” ismiyle yapmak istediği film 
bağlamında rahatsız edici bir 
karşılaşmaları olur Aziz Nesin’le. 
Almanya’dan gelen bir teklifle bu 
film üzerine çalışmaya başladı-
ğında, ustalardan yardım almayı 
düşünür ve önce Nesin’i ziyaret 
eder. Nesin ise ona kendi yazdı-
ğı bir eseri sinemaya uyarlamayı 
teklif eder. Bununla kalmaz, bir 
mizah dergisinde Refiğ’le isim 
vermeden alay ettiği bir hikâye 
yayımlar. Çok üzülür Refiğ. Bir 
hafta sonra yine destek ricasıyla 
Kemal Tahir’e gider. Birlikte se-
naryoya çalışırlar.

Farklı Bir İlişki

Kemal Tahir-Halit Refiğ ilişki-
sinin Türk sinemasında bir ben-
zeri yok. Halit Refiğ ve arkadaş-
larıyla tanışıncaya kadar sine-
mayla özel bir yakınlığı olma-
mıştır Kemal Tahir’in. Başlangıç-
ta senarist olarak, takma adla fa-
aliyet gösteriyor. Halit Refiğ’in 
yanı sıra Metin Erksan ve Atıf 
Yılmaz’la çalışıyor. Refiğ, sinema-
cıların Kemal Tahir’e edebiyatçı-
lardan daha yakın olduğunu be-

K emal Tahir Türkiye’de fikirle-
ri ve üslubuyla kuşakları etki-

lemiş bir romancı. Yazarın tarihe 
ve topluma bakışı edebiyat çev-
relerine olduğu gibi sinema çev-
relerine de dikkate almadan ede-
meyecekleri bir bakış açısı ka-
zandırmıştır. Bu yeni sol bakış 
açısının gerçekçiliği, halkla iç-
tenlikli bağı öne çıkarması iti-
barıyla o döneme kadar hâkim 
“sol” kültürel kalıp ve klişelerin 
ötesinde hikâye ve yorumlar için 
yeni bir imkân anlamına geliyor-
du. Sinemada 50’lerde başlayıp 
60’larda asıl ürünlerini vermeye 
başlayan böyle bir gelişme, sol 
kesim içinde yeni tartışmalara da 
yol açmıştır. Varlığını devlet des-
tekli olmaya borçlu bir “sol” fa-
aliyetler ağı, Kemal Tahir’i “Ke-
rim Devlet” başlığı altında ve Os-
manlı Devleti bağlamında açma-
ya çalıştığı devlet görüşü nede-
niyle adeta tekfir etmiştir.

1910 İstanbul doğumlu Ke-
mal Tahir, hem anne hem de 
baba tarafından sarayla bir şe-
kilde bağlantılı bir aileye men-
suptur. Doğum tarihi itibarıy-
la da –bir bakıma Cemil Meriç 
gibi- Cumhuriyet devrimlerinin 
unutturmaya çalıştığı Osmanlı 
dönemi hafızasına sahiptir. Ko-
lay ikna olmuyor, alfabe devri-

mi nedeniyle silikleşmiş bir kü-
tüphane durumunu kendine ye-
dirmiyor, kuşakların toplum-
sal duyarlığının birbirini tüket-
meye götüren çatışmalarda he-
der edilmesi üzerine düşündü-
ren romanlar yazıyordu. Elbette 
bu metinde hayat hikâyesini ay-
rıntılı olarak sunmam imkânsız. 
Başlığın meramı açısından önem 
kazanan atıf ve değinilerle yeti-
neceğim.

Nâzım Hikmet, Kemal Tahir 
için önemli bir şair. Onu tanıma-
dan önce en yakınlık duyduğu 
şair ise Yahya Kemal Beyatlı’dır. 
1938’de Nâzım Hikmet’le dost-
luğundan kaynaklanan sebep-
lerle 15 yıl hapse mahkûm olup 
1950’de genel afla hapisten çı-
kıyor. Hapishane yıllarında ta-
nıştığı mahkûmlarla sürdürdü-
ğü sohbetlerin yazarın dili, üs-
lubu, konuları ve kahramanları 
için zengin bir kaynak oluştur-
duğu muhakkak.

1934 İzmir doğumlu olan 
Halit Refiğ ise, seçkin olarak gö-
rülen ailesini terk edip, aile mi-
rasını da reddederek kendisine 
mücadele gerektiren bir yol se-
çen bir mühendis. Refiğ, “Ulu-
sal Sinema” hareketini Kemal 
Tahir’in fikirleriyle kurup geliş-
tiriyor. Onun da Kemal Tahir’i 

HALİT REFİĞ SİNEMASINDA 
KEMAL TAHİR ETKİSİ

Cihan AKTAŞ

1964’teki Sinema Şurasında gerçekleşen kopuş Halit Refiğ’in 
düşünce dünyasında Kemal Tahir’e yakınlaşmasıyla aynı 
döneme denk düşüyor. Bu yıllarda, Türk sinemasına alışılagelmiş 
Batıcı aydın tavrıyla yaklaşmayan Kemal Tahir genç sinemacılar 
için bir cazibe merkezi oluşturuyor. Türk sineması, Batıcı solcuların 
dediği gibi nasıl tamamen kötü olabilirdi, hiç mi iyi tarafı yoktu?

Kemal Tahir
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lirtir. Memduh Ün’le birlikte se-
naryolar yazmıştır. Ayhan Işık’la 
Fatma Girik’in başrollerde oyna-
dığı 1966’da gösterime giren Na-
musum İçin filminin senaryosu-
nu ise tek başına Halit Çapın’ın 
eserinden uyarlamıştır.

Usta romancının sinemaya 
bu ilgisi nasıl izah edilebilir? Re-
fiğ şu şekilde anlatıyor: Kemal 
Tahir’e göre sinemanın seyirciyle 
ilişkisi veya seyircinin sinemaya 
yönelik tepkileri toplumsal ger-
çekleri öğrenmekte çok önemli 
imkânlar. Kemal Tahir şu soru-
nun cevabını da aramaktadır: Si-
nema hangi şartlardan, hani se-
beplerden ötürü bu kadar çok 
sayıda seyirciye hitap edebiliyor?

Yukarıda adlarını andığım 
yönetmen grubuyla yakınlaş-
masıyla sinemaya ilgisi artıyor 
Körduman’ın yazarının. Peki, 
Halit Refiğ’in Kemal Tahir’e ilgi-
sin nasıl başlıyor? En başından 
itibaren Türk toplumunun ger-
çeklerini araştırmayı öne çıkar-
tan bir sinemanın arayışı için-
dedir Refiğ, ama aynı zamanda 
“halkçı” diye tanımladığı, seyir-
ci tarafından finanse edildiğine 
inandığı bir sinema ortamı için-
de bulunduğunu dikkate aldığı 
filmler yapıyor, bunu gerekli gö-
rüyor kendi sinemasını yapabil-
me imkânlarına sahip olabilmek 
adına.

Kemal Tahir’le ilk kez -1957 
olmalı- “sanat meraklıları-
nın buluşma yeri olan” Baylan 
Pastanesi’nde karşılaşıp tanışı-
yorlar. Metin Erksan da vardır 
pastanede. O sırada Halit Refiğ, 
arkadaşı, Sinema Tarihçisi Nijat 
Özön’ün tavsiyesiyle Körduman’ı 
okumuştur. Köy hayatının alışı-
lagelenden farklı bir gerçekçilik-
le anlatımı Özön’ü olduğu gibi 
Refiğ’i de etkiler ve yazarın bu-
labildiği bütün kitaplarını okur. 
Baylan Pastanesi’ndeki karşılaş-
madan sonra Kemal Tahir’le gö-

rüşmeye başlarlar. Yukarıda yaz-
dığım gibi, Aziz Nesin’in alaycı 
bir hikâyeyle yorumladığı “Hay-
dar Kuyusu” senaryosu teklifini 
Kemal Tahir sevecen bir tutum-
la kabul etmiştir. İnsan dramı ve 
drama düşen insan anlayışı ba-
kımından bu senaryonun kendi-
si için meslek hayatındaki temel 
senaryo çalışmalarından biri ol-
duğunu dile getiriyor Halit Re-
fiğ, İbrahim Türk’ün gerçekleş-
tirdiği söyleşi kitabında. Gelge-
lelim bu film, Almanya’dan ge-
len bir dosyada “çingene sahne-
leri” eklenmesi talebi yer aldığı 
için çekilemez. Refiğ talebi, fil-
min bütünlüğüne uymuyor” di-
yerek reddetmiştir.

Halit Refiğ 1958’de Atıf 
Yılmaz’ın teklifiyle Yaşamak 
Hakkımdır isimli film senaryo-
suna katkıda bulunuyor ve fil-
min çekiminde rejisör yardımcı-
lığı yapıyor. Böylelikle fiilen si-
nemaya adım atmış oluyor. Ara-
dığı sinemayı şöyle tasvir edi-
yor: “İşin başından itibaren be-
nim asıl meselem zihniyet mese-
lesiydi. Bu da Türkiye gerçekleri-
ni sinemaya yansıtmak şeklinde 
özetlenebilir.”

İdealindeki sinemayı ger-
çekleştirmek için kendi için-
de özerk, tıpkı “eski sistemde” 
ahilerin gerçekleştirdiği şekilde, 
iç çalışma kanunlarını, ilkeleri-
ni ve değerlerini kendi kendine 
oluşturabilen bir ortam düşün-
cesinin tatbikine çalışıyor. Nihai 
planda başaramadığını, arkadaş-
larıyla birlikte başarısız oldukla-
rını belirtiyor.

1960 Sonrasındaki Gelişmeler

Sağ-sol iktidar değişimleriyle 
geçen yıllar, aksayan, iptal edilen 
planlarla doludur. Bu verimsizlik 
ortamını oluşturan çekişme, te-
mel varoluşla ilgili ciddi bir yan-
lışın sahiplenilmesiyle aynı şey 
olarak görünür Refiğ’e.

Kendi ifadesiyle, festivaller-
de, jürilerde, sinema kurumla-
rında mevcut Batıcı aydın he-
gemonyasıyla, adeta bir aydın 
ruhbanı yaratma temayülünde-
ki aydınlarla takışmıştır hep. 27 
Mayıs’ı destekliyor. 1963’de yap-
tığı Şafak Bekçileri, bu deste-
ğin eseridir. “1963’te henüz 27 
Mayıs’ın iç yüzünü bilmiyor-
dum” diye izah ediyor. Haddiza-
tında 27 Mayıs darbesi, sinema-
da eleştirdiği Batıcı sanat ve sine-
ma hegemonyasının siyasetteki 
karşılığıydı.

60’ların başlarında, Atatürk 
devrimlerini, amacı olan Batılı-
laşma doğrultusunda sürdürme-
nin ve devletçiliğim kitlelere mal 
edilmesinin gerekliliğinin altını 
çizen Yön bildirisinin imzacıları 
arasındaydı. 60’ların ikinci yarı-
sında kırılgan, tartışmaya kapalı 
bir solculuk, sosyalizm anlayışı 
hâkimdir sol çevrelere. Refiğ bu 
yıllarda solcu geçinenlerin bir 
kısmının antiemperyalizm diye 
bağırırken emperyalizm hesabı-
na çalıştığı kanısına ulaşıyor. Yıl-
maz Güney’in Sürü (1968) filmi-
ni Kemal Tahir’le birlikte benzer 
gerekçelerle eleştiriyorlar. “Ken-
di şehrinde her şeyini yitirdiğin-
de elinden hiç mi tutan olmaz?” 
Kemal Tahir’e göre, en sıkışık bir 
sırada, kendi kendini var gücüy-
le sıkıştırmış olsa bile Doğulu in-
san toplumun yardımından büs-
bütün mahrum kalmıyor.

60’ların ilk yarısında Kemal 
Tahir için henüz emperyalist ve 
sosyalist olmak üzere iki Batı 
vardır. 60’ların ikinci yarısın-
da Kemal Tahir gibi Halit Refiğ 
de “İki değil de tek bir Batı var” 
düşüncesine varıyor. Refiğ’in 
senaryosunu yazıp yönettiği İki 
Yabancı (1990) bu kanaatin yo-
rumlandığı bir filmdir. Devlet 
Ana romanının gördüğü tepkiler, 
Batı meselesinde sol/batıcılar-
la bir yol ayrımına gelindiğinin 
göstergesidir.
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Kemal Tahir’in 1964’te bir 
yürüyüşleri sırasında sarf etti-
ği “Bu, bizdeki Batılılaşmanın fi-
yaskosudur” şeklindeki ifade, 
zihnindeki karmaşık düşünceleri 
düzene sokmasına yardım eden 
bir etki uyandırmıştır Refiğ üze-
rinde. Kemal Tahir’in romanla-
rıyla diyalektik düşünmeyi sür-
dürmesi, Refiğ için sinemada yol 
gösterici bir anlama sahipti.

Gerçeğin zamana ve mekâna 
göre değişkenliği fikriyle Kemal 
Tahir, belli bir tarihte söylediği 
bir sözün başka belli bir zaman-
da belli bir mekânda geçersiz 
hale gelip yerini başka bir gerçe-
ğe terk edebileceğini öne sürü-
yordu. Fikir yazısı yazmıyor, bu 
yüzden kahramanlarına söyleti-
yordu görüşlerini.

Diyalektik düşünce, Refiğ’in 
Marksist kaynaklardan en çok 
etkilendiği yöntem. Gurbet Kuş-
ları (1964) filmini bu yönteme 
uygun bir şekilde yaptığını dile 
getiriyor. Filmin senaryosu Tur-
gut Özakman’ın Ocak (1962) 
başlıklı tiyatro oyunuyla Orhan 
Kemal’in Gurbet Kuşları (1962) 
romanından serbest bir şekilde 
uyarlanmış, senaryodaki diya-
loglar ise Orhan Kemal tarafın-
dan kaleme alınmıştır. Türk sine-
masının ilk göç filmi, Haydarpa-
şa istasyonunda başlıyor ve yine 
orada sona eriyor. “Kahpe İstan-
bul, seni fethetmeye geliyorum! 
Sana kral olacağım.” der, “Hay-
beci” isimli kahraman. “Haybeci” 
hedefine ulaşsa bile sürüp giden 
mesele, gurbete bağlanan umut-
ların sıklıkla hayal kırıklığına yol 
açması. Hep bir şeyler eksiktir, 
eksilmektedir.

Halit Refiğ, Gurbet Kuşları’nı 
çektiği dönemde Kemal Tahir’le 
yakınlığı olsa da ustası bildiği 
yazarın katkısı yoktur bu film-
de. Kimi eleştirmenler filmde 
Visconti’nin Rocco ve Kardeş-
leri etkisinden söz etmişlerdir. 

Büyük umutlarla toprağını terk 
eden kalabalık ailelerin Mila-
no Tren İstasyonu ile Haydarpa-
şa başlangıçları iki filmin ortak 
mekân tercihlerinden biridir. An-
cak Gurbet Kuşları’ndaki müca-
deleden Rocco ve Kardeşleri’nde 
olduğu üzere sınıf farkı çıkarı-
lamaz. Toplumsal içiçelik belir-
gindir. Göçmen orayı fethedebi-
leceğini, orada kral olabileceği-
ni düşünür. Tıp okuyan ve da-
mat olarak seçkin bir aileye karı-
şacak olan oğul, kayınvalidesine 
Kur’an hediye eden şehirli gelin 
adayı, amacına ulaşan “Haybe-
ci”… Rocco’da “kapitalist ekono-
minin arenasında bir gladyatör” 
gibi olduğunu düşündüren genç 
adam, Gurbet Kuşları’nda bunu 
hissettirmez. İnsanlar büsbütün 
çaresizlik içinde görünmezler 
Refiğ’in filminde. Batı’daki gibi 
aşılmaz sınıflar olmadığı tespi-
ti için de “Haybeci”nin nihayet 
varlıklılar arasına karışması gös-
terir.

Sinema alanına nüfuz eden 
aydınlar ve sinema örgütlenme-
leri Refiğ’in ve arkadaşlarının si-
nemanın alışılagelen tarzının dı-
şına çıkarak hegemonyayı sorgu 
sual altına aldığı izlenimi veren 
filmlerine mesafe koyarlar. Türk 
Sinema Sanatçıları Derneği’nin 
1959’da İstanbul Gazeteciler Ce-
miyeti ile düzenlediği festivalin 
“Batıcı, evrensel kültür savunu-
cularının ağırlıkta olduğu” jürisi, 
Memduh Ün’ün 1959’da yaptığı 
Üç Arkadaş filmine, olumlu tep-
kiler almış bir film olduğu halde 
ödül vermez. “En İyi Film” kate-
gorisine layık bir film olmadığı 
öne sürülür.

1964’te hükümetin girişimiy-
le gerçekleşen Sinema Şurası’yla 
bir kopuş yaşanır. İthalatçılar ve 
Batıcı aydınlar kaliteye devlet 
desteği kararından rahatsız olur-
lar. Yerli filme devlet desteği ih-
timali ithalatçıları rahatsız etmiş-

tir. Neticede şura fiyaskoyla so-
nuçlanıyor. Peki, bu rahatsızlık 
nereden kaynaklanıyor? Çün-
kü bu şuraya kadar gerçekleşen 
bütün kültür hareketleri devlet 
tarafından organize edilmiştir. 
Türk sineması ise devletin hedef-
lerine, Muhsin Ertuğrul kodları-
na rağmen oluşturulmuş filmle-
riyle toplumla arasında bir bağ 
kurmayı başarmıştır. Devletin 
resmi politikaları dışında oluş-
muş yapısı, kültürde Batılılaşma 
hedefine uyum göstermemekte-
dir. Bu yüzden Türk sinemasına 
bir irtica hareketi gözüyle bakı-
yordu Batıcı aydınlar ve film it-
halatçıları.

1964’teki Sinema Şurasında 
gerçekleşen kopuş Halit Refiğ’in 
düşünce dünyasında Kemal 
Tahir’e yakınlaşmasıyla aynı dö-
neme denk düşüyor. Bu yıllar-
da, Türk sinemasına alışılagel-
miş Batıcı aydın tavrıyla yaklaş-
mayan Kemal Tahir genç sine-
macılar için bir cazibe merkezi 
oluşturuyor. Türk sineması, Batı-
cı solcuların dediği gibi nasıl ta-
mamen kötü olabilirdi, hiç mi iyi 
tarafı yoktu?

Vedat Türkali’nin yerli sine-
maya dönük aydın tavrı konu-
sundaki eleştirilerinde de yer 
alan sorulardır bunlar. Elbette 
Türkiye’nin kendi gerçeklerine 
dayanan bir sineması olmalıydı. 
Refiğ, “Ulusal sinema kavgası”nı, 
“Kişisel olarak ulusal gerçekleri-
mizi anlamada genel, anonim si-
nemayı aşan ne yapabilirim da-
vası” olarak izah ediyor.

Halk sinemasının tıpkı halk 
sanatları gibi anonim olduğunu 
öne sürüyor Refiğ. Bu sinema 
popüler yerli kültür ile popüler 
yabancı kültürün bir bileşimidir. 
Kendisi “bilinç meselesi” diye 
hedeflediği ulusal sinemayı ger-
çekleştirmenin peşindedir ama 
halk sinemasına hiç de düşman-
ca yaklaşmadan bunu başarmayı 
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istiyor. Toplumsal gerçekçiliğin 
Umut gibi filmlerdeki yönelimi-
ne bir tepki içinde olduğu da 
açık. Tabii şiddetli bir tepkiyle 
karşılanıyor bu görüş ve yakla-
şımları. Sinematek’in başkanı 
Metin Erksan’la Halit Refiğ’e ağır 
hakaretlerde bulunuyor.

 
     Gerçeğin Değişkenliği
  
Şurası açık: Halit Refiğ, “Ulu-

sal Sinema” görüşünü tamımlar-
ken Kemal Tahir’in gerçekliğin 
değişkenliğine ilişkin tespitle-
rinden yola çıkıyor. Beri taraftan 
Kemal Tahir, sinema çevrele-
rinde de keskinleşen kavgadan 
memnun değildir. “Biz dünkü 
fikirlerimizi değiştirdik, onlar da 
bizim bugün geldiğimiz noktaya 
gelebilirler ve yarın biz bugünkü 
görüşlerimizi değiştirebiliriz.”

Ortak çalışmalarının ese-
ri olan Harem’de Dört Kadın 
(1965) çeşitli konular üzerine 
yeniden düşündüren bir dönüm 
noktasıdır. Filmin senaristi Ke-
mal Tahir ve yöneten Halit Refiğ 
açısından hayal kırıklığına yol 
açan yorumlarla karşılanır seyir-
ciler tarafından. Ulusal sinema 
görüşüne bu hayal kırıklığının 
sevk ettiği bir muhasebeyle ula-
şıyor Refiğ. Filmde devleti temsil 
eden Sadık Paşa, yabancılardan 
rüşvet alan, hazcı, kaba-saba 
bir adamdır. Çöküş içinde olan 
Osmanlı’nın temsili olarak tasvir 
edilir.

Yeni yapılan bir film konu-
sunda Anadolu’nun bakışını 
fark etmek açısından alışıla-
gelmiş bir uygulamayla, önce 
Adapazarı’nda bir sinema sa-
lonunda gösteriliyor film. “Ai-
leye hakaret”, “Bu filmi ya-
panların Allah belasını versin” 
şeklinde tepkilerin ardından se-
yirci salonu boşaltıyor. Antalya 
Film Festivali’ndeki gösterimi 
sırasında da şaibeli bir “milliyet-
çi” protesto gerçekleşiyor. Yuha-

lamalar yükseliyor salondan. Bu 
film konusunda, “Yanlış yapmı-
şım” diye öz eleştiride bulunan 
Kemal Tahir, senaryoda ismini 
kullanmadığı halde yanlışı üst-
leniyor.

1965’te Memduh Ün’ün 
yapacağı bir film için Kemal 
Tahir ve Halit Refiğ birlikte 
Güneydoğu’ya gidiyorlar. İnsan 
Avcıları ismini taşıyacak olan 
filmin Güneydoğu Anadolu so-
rununu ele alması amaçlanıyor. 
Eşkıyalık hareketlerinin kayna-
ğı nedir? Rafinerilerin, petro-

lün millileşmesi gündemdedir. 
Çeşitli şehirleri dolaşarak ince-
lemelerde bulunuyorlar. Tam 
filmi çekecekleri sırada seçimler 
gerçekleşiyor ve AP kazanıyor. 
Sansüre takılacağı endişesiyle 
vazgeçiyorlar bu filmi çekmek-
ten. Zira Süleyman Demirel ya-
bancı şirketlerin temsilcisi olarak 
tanınmaktadır.

Kemal Tahir’le Halit Refiğ 
1966’da Acar Film için yine bir-
likte “Osmanlı Devleti’nin Ku-

ruluşu” üzerine bir film yapmak 
için çalışmaya başlıyorlar. Âşık 
Paşazade Tarihi okumaları ya-
pıyorlar. Kemal Tahir Asya tipi 
devlet kavramını araştırıyor. An-
cak filmin yapımı epey pahalıya 
gelecektir. Sonuçta vazgeçiliyor. 
Kemal Tahir bir yıl daha çalışıp 
Devlet Ana romanına dönüştü-
rüyor elindeki senaryoyu. Refiğ 
ise o yıllarda yaşadığı fikri şokun 
ilk göstergesi olarak Bir Türk’e 
Gönül Verdim filmini çekiyor, 
1969’da. Filmin sağ kesimde 
gördüğü ilgi anlaşılan Kemal 
Tahir’i rahatsız ediyor. Nedenini 
belirtmeksizin filmi beğenmedi-
ğini söylüyor. Bir yıl kadar süren 
bir soğukluk yaşanıyor iki arka-
daş arasında.

Kemal Tahir elbette kutup 
yıldızı gibi yazar ve sinemacı-
lar arasında. Halit Refiğ ise bir 
yorumcu. Kemal Tahir sürekli 
olumlu özgün bir düşünceyi ge-
liştiriyor. Sekter hareketlere dai-
ma karşı… Refiğ’in ise ilham al-
dığı, fikirlerini belirlediğini be-
lirttiği beş isim vardır: Freud, 
Marx, Sedat Hakkı Eldem, Ad-
nan Saygun ve Kemal Tahir…

Adnan Saygun’un Yunus 
Emre Oratoryosu, “İnsanın ölüm 
düşüncesine nasıl katlanabildiği-
ne” dair öğrettikleri ve hissettir-
dikleriyle önemlidir Refiğ için. 
Sedat Hakkı Eldem’in sürdürdü-
ğü “Türk Evi” formunu önemse-
diği söylenebilir. Gelgelelim Ca-
rel Bertram’ın “Hafızası alınmış 
bir hatıralar alanı” diye tanımla-
dığı bir uyarlamadır söz konu-
su olan böyle bir ev tasarımın-
da. Belki de Kemal Tahir’le ara-
larında mevcut net olarak tanım-
lanmamış görüş ayrılığını belir-
lemekteydi, tarihin ve toplumun 
bu şekilde yorumu.

1966’dan sonra Kemal Tahir 
gibi Halit Refiğ’in de görüşlerin-
de köklü bir değişim meydana 
gelmiştir, Osmanlı’ya bakış açı-

Kemal Tahir elbette 
kutup yıldızı gibi yazar 
ve sinemacılar arasın-
da. Halit Refiğ ise bir 
yorumcu. Kemal Tahir 
sürekli olumlu özgün 
bir düşünceyi geliş-
tiriyor. Sekter hare-
ketlere daima karşı… 
Refiğ’in ise ilham aldı-
ğı, fikirlerini belirledi-
ğini belirttiği beş isim 
vardır: Freud, Marx, 
Sedat Hakkı Eldem, 
Adnan Saygun ve 
Kemal Tahir…
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sı ve devlet anlayışı konuların-
da. Sol kesimde tercüme faali-
yetlerinin hızlandığı bir dönem-
dir bu. Dünyadaki sol içi tartış-
malar Türkiye’ye de yansıyıp sol 
gruplar arasında iç tartışmaların 
hararetlenmesine sebep olmak-
tadır. ATÜT konuşulmaya baş-
lanmıştır. Kemal Tahir Devlet 
Ana üzerinde çalışırken, devlet 
ve tebaa, devlet ve toprak üzeri-
ne sürdürdüğü okumalarının ne-
ticesinde Osmanlı’nın farkı üze-
rinden “Kerim Devlet” kavra-
mı üzerinden düşünmeye baş-
lamıştır. Başat sol grupların Os-
manlı İmparatorluğu’nun devlet 
yapısına bakış açısı itibarıyla zi-
hin konforlarını altüst eden bu 
kavram mevcut ihtilafları derin-
leştirmektedir. Hat sanatını tab-
lolarında kullandığı için “geri-
ci” olmakla suçlanan Erol Akya-
vaş gibi Kemal Tahir de “gerici” 
suçlamasına maruz kalır. Batı si-
neması destekçisi solcu aydın-
lar, Sinematek gibi kurumların 
faaliyetlerinde Erksan’ı, Refiğ’i 
ve Türkali’yi dışlarlar. Bu yönet-
menleri “sol” saymayan Sinema-
tek, onları “gerici, faşist” diye 
suçlarken 68 etkisi altındaki 
başka bir sol da çıkıp Sinematek 
çevresini “işbirlikçi” diye suçla-
maktadır gerçi.

Devlet Ana Sonrası ve              
Ulusal Sinema

Devlet Ana’nın açtığı tartışma 
zemininde toplumsal gerçeklerin 
her açıdan evrensel olmadığını 
ortaya koyan tartışmalar gerçek-
leşiyor. Devlet Ana tartışma plat-
formları ve medyada büyük tep-
ki görürken hem sol hem de mil-
liyetçi ezberleri bozuyor. Bu tep-
kileri şöyle izah ediyor Refiğ, İb-
rahim Türk’le söyleşisinde: “Sol, 
60’lı yılların ortalarından itiba-
ren çok büyük ölçüde CIA de-
netimi altına girmiştir, aynı şey 
sağ, bilhassa Türkeşçiler için de 

geçerlidir. Onlar da NATO ka-
nalından Amerika güdümünde-
dir. Ama bütün sağ da angaje kı-
lınmış değildir.” O bu bağlam-
da bazı kitaplarını da yayınlayan 
Hareket dergisi çevresinden Ezel 
Erverdi ile Mustafa Kutlu adları-
nı veriyor. Onların kendisine ve 
Kemal Tahir’e farklı bir yakla-
şım sergilediğini belirtiyor. Onat 
Kutlar gibi Batıcı çevrelerin bu 
yakınlaşmadan rahatsızlıklarını 
belirten çeşitli yayınlarının varlı-
ğını da bu bağlamda hatırlamak 
gerekir. Refiğ’e göre siyasal grup-
lar üzerindeki CIA denetimini ve 
NATO güdümünü ilk fark eden 
aydınlardan biri Kemal Tahir’dir.

Devlet Ana’nın gördüğü tep-
kilere geri döndüğümüzde ise 
asıl tartışma yaratan hususun bu 
romanın gündeme getirdiği “Ke-
rim Devlet” kavramı olduğunu 
görmekteyiz. Kemal Tahir “Ke-
rim Devlet”i, halkın yararına ça-
lışan, kamusal işler yapan, ceber-
rut olmayan, sömürünün düşük 
düzeyde gerçekleştiği ve zümre-
ler arasında denge sağlayan sos-
yal bir devlet olarak anlatıyordu. 
Osmanlı’da toprak köleliği yok-
tu. “Hür köylülük” Batı’dan ayı-
ran önemli bir farktı. 1967’de ya-
yımlanan Devlet Ana, Türkiye’de 
yaşanan çatışmanın sınıflar arası 
olmadığını, Osmanlı toplumsal 
yapısından hareketle ortaya koy-
duğu için de rahatsızlık uyandır-
mıştı sol gruplar arasında.

Halit Refiğ’in “Ulusal Sinema” 
kavramsallaştırması, Devlet Ana 
tartışmalarını takiben 1968’de 
billurlaştı. Ayşe Şasa Yeşilçam 
Günlüğü’nde Devlet Ana’nın sa-
natımızı trajik olmayan yerli es-
tetiğe kavuşturduğunu dile ge-
tirir. Refiğ, Kemal Tahir’in Türk 
toplum yapısının Batı’dan farklı 
olduğu, bu nedenle Batı köken-
li siyasal, ekonomik tercihlerin 
Türkiye’de olumlu sonuç verme-
yeceği, Türkiye’nin sorunlarının 
ancak kendi toplumsal karakte-
rini ve gerçeklerini göz önünde 
bulunduran yöntemlerle çözüm-
lenebileceği şeklindeki görüşle-
rini sinemasına uyarlamaya ça-
lışmıştır.

Halit Refiğ, sinemaya ustası 
saydığı Kemal Tahir’in yöntem-
leriyle yaklaşarak, gerçeğin de-
ğişkenliği fikrinden hareketle, 
sürekli olarak yenilenen mese-
lelerin anlaşılabilmesi için o me-
selelere çeşitli açılardan baka-
bilmeyi amaçlamıştır. Doğrudan 
Kemal Tahir düşüncesine dayalı 
olarak yaptığı filmler Yorgun Sa-
vaşçı (1983) ve Karılar Koğu-
şu (1989)’dur. Kendi Ulusal Si-
nema görüşünü en uç noktalara 
kadar taşıdığını belirtiği filmler 
şunlardır: Hanım (1989), İki Ya-
bancı (1991) ve Köpekler Adası 
(1996)

Hiç şüphesiz Kemal Tahir gö-
rüşleriyle Halit Refiğ’in kuşağın-
daki birçok yönetmen üzerinde 
iz bırakmıştır. Türk sinemasına 
klasik Batıcı aydın gözüyle bak-
madığı için genç sinemacılar açı-
sından bir cazibe merkezi oluş-
turuyor, sinema üsluplarını etki-
liyordu. Atıf Yılmaz’ın Yedi Ko-
calı Hürmüz (1971) isimli filmi 
merkezi perspektif estetiğinden 
uzaklaşma, derinliği kaldırma 
özellikleriyle bu konuda önem-
li bir örnektir. Senaryosunu Ayşe 
Şasa’nın yazdığı film, Derviş 
Zaim’e göre minyatür sanatının 

Halit Refiğ
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felsefesinden esinlenilen “oynak 
zaman-oynak mekân” yöntemi 
esasında yapılmıştır.

Metin Erksan’ın 1968 ya-
pımı filmi Kuyu bir diğer ör-
nek. Film, Kur’an’ı Kerim’den 
bir ayetle başlıyor: “Kadınla-
ra iyi davranın.” Zamandan ve 
mekândan soyutlanmış bir şe-
kilde kadın-erkek ilişkileri anla-
tılıyor bu filmde de… Refiğ, bu 
sinemacıların andığı eserleriyle 
Ulusal sinema kapsamında de-
ğerlendirilebileceği kanısında-
dır. Kuşağı yönetmenleri değer-
lendirirken son derece hakkani-
yetlidir. Metin Erksan’ı önemser 
ve Kemal Tahir’in Erksan’ın si-
nemasına kendi sinemasına na-
zaran daha fazla yakınlık duydu-
ğunu hakkaniyetli bir yaklaşımla 
dile getirir.

Peki, “ulusal” olanla “millî” 
olan arasındaki farkı nasıl izah 
ediyor Refiğ? “Ulusal” sıfatını bi-
linçli olarak seçtiğini ifade edi-
yor. Tarihi ve toplumsal gönder-
meleri nedeniyle “millî” demek 
istemiyor. Dini konularla ilgilen-
se bile laiklik konusunda taviz 
vermeyeceğini belirtmek içindir 
bu seçimi.

Ulusal sinema anlayışının 
Kemal Tahir’le ilgisi ve Cumhu-
riyet Türkiye’sinin kuruluşu, va-
roluş şartları itibarıyla düşünül-
düğünde, bu sinemanın ulaştığı 
zirve olarak Yorgun Savaşçı fil-
mini gösteriyor. TRT’nin tekli-
fiyle 1979’un sonlarında çekimi-
ne başlanıyor bu filmin. Refiğ’in 
daha önce Aşk-ı Memnu (1979) 
dizisinin oluşturduğu bağlantıla-
rı vardır TRT’yle.

Yorgun Savaşçı’nın çekimi 
büyük sıkıntılarla ve hazırlık sü-
reci de dâhil olmak üzere beş yıl 
içinde gerçekleşiyor. Yakılma ka-
rarı ve bununla bağlı tartışma-
lar apayrı bir metinle ele alınma-
yı gerektiren önemde. Asıl sebep 
ise Kemal Tahir’e düşmanlıktır. 

Herhangi bir düşmanlık katego-
risine sığmayan fikirleriyle usta 
romancı, zihin konforlarının bo-
zulmasına tahammülü olmayan 
her kesimi rahatsız etmiştir. Fil-
min Atatürk’e yer vermemesi, 
bölgecilik yapması, askerlere uy-
gunsuz lakaplar takılması, Çer-
kez Ethem’in bir kahraman gibi 
gösterilmesi, Ermeni meselesin-
de Türk tezi aleyhine görüşle-
re yer verilmesi gibi gerekçelerle 
eleştirildiği biliniyor. Ancak film 
için yakma kararı verenlerin özel 
hazırlatılmış 30 dakikalık seçme 
montaj bir kaset üzerinden filmi 
yargıladıklarını da belirtmek ge-
rekiyor.

Halit Refiğ, tarihte bir örne-
ği olmayan film yakma vakasına 
karşı yapıyor Karılar Koğuşu’nu, 
1989’da. Cezaevine bir siya-
si mahkûm olarak giren Kemal 
Tahir oradan bir romancı olarak 
nasıl çıktı? “Komünist” olarak 
damgalanmıştır. Tanıdığı maz-
lum insanlara karşı vicdani bir 
sorumluluk duyuyor hep. Ken-
dinden çok başkasını düşünme 
özelliğine sahip. Kendisini değil 
başkalarını kurtarmak için sağa 
sola mektuplar yazıyor hapis-
haneden. Refiğ, “Devletten bir 
kuruş çıkarı olmayan bir adam, 
devlet tarafından en büyük hak-
sızlığa, gadre uğratıldığı halde, 
Türkiye’de devletin temel oldu-
ğunu söylüyor” diye anlatıyor 
söyleşi kitabında. Kemal Tahir 
için kimsesizliği her kesim için 
aşmak veya kimi kimseli olmak-
la ilgili şefkat çok önemlidir. O 
bu yönde hatalarıyla yüzleşerek 
sürekli gelişme gösteriyor. Kendi 
düşüncesinde adım adım mesa-
fe kat ediyor. Yaşasaydı nereye 
giderdi, bilemiyoruz. Tariflerini 
Doğu-Batı karşıtlığı üzerinden 
mi yapardı? Ancak ölümüne ka-
dar bir gelişme çizgisine has tu-
tarlılığını korudu.

Kemal Tahir’in 1973’te vefa-
tından sonra etrafındakiler onun 
egodan yoksun ve dürüst fikri 
gelişiminden mahrum kalıyorlar. 
Bu bağlamda 1960’larda can-
lanan sinema ortamına katkısı 
açık… Ne var ki Halit Refiğ’in si-
neması ise gerçeğin değişkenliği 
ilkesine riayette zorlanır olmuş-
tur, Kemal Tahir’in vefatından 
sonra. Hedeflediği noktaya ulu-
sal sinema tanımıyla ulaşabilir 
miydi zaten? Kim daha gerçek-
çi şimdi kim daha idealist, kim 
daha ütopik; sürekli yeniden yo-
rumlanmalı değil midir? 

Hiç şüphesiz meselesi olan 
bir yönetmendir Halit Refiğ. 
Camiye giremeyen Batıcı aydını 
1990 yapımı İki Yabancı filmin-
de tasvir etti. 1980’lerde Vedat 
Türkali ve Alev Alatlı da anlat-
mıştı bu olguyu romanlarında. 
Türk sineması ekonomik bağım-
sızlığına sahip olmadığı, ayrıca 
devlet tarafından desteklenme-
diği için de belki, gönülsüz des-
teklerle çalıştı ömrünün son yıl-
larında. Köpekler Adası (1996), 
Freud’dan Yunus’a uzayan bir 
yorumdu. Adnan Saygun’dan 
öğrendiği, Yunus’un “Allah, sana 
sundum elim” mısraı, filmin de-
rinlerinde yankılanan dua, içten-
liklidir. Filmin temasında Kemal 
Tahir bakışı yine kendini his-
settirir: İnsan, egosunu ve ölüm 
korkusunu, başkalarını kendin-
den daha çok düşünerek aşabilir.
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nı söylemektedir. Her ne kadar 
sosyolojiye dair böyle bir ima-
jın varlığından söz edilse de ona 
göre bu iki alan birbirinden ol-
dukça farklıdır. Berger’e göre 
sosyal hizmet toplum içinde ya-
pılan bir uygulama iken, sosyo-
loji bir anlama teşebbüsüdür. Yu-
karıda da bahsedildiği üzere Ber-
ger, bu kitabını 1963 yılında ka-
leme almıştır. Ancak Berger’in 
sosyolojinin imajına dair yaptı-
ğı bu tespit, günümüz Türkiye’si 
için hâlâ geçerliliğini korumak-
tadır. Berger’in sosyolojinin ima-
jına dair yaptığı bir diğer sapta-
ma da sosyolojinin toplum mü-
hendisliği olduğu yönündedir. 
Zira sosyolojinin ortaya çıktı-
ğı döneme ve tarihsel koşullara 
bakıldığında, ciddi sarsıntıların, 
alt-üst oluşların ve toplumsal 
kaosun olduğu görülmektedir. 
Böyle bir ortamda sosyoloji ken-
disine toplum planlayıcılığı mis-
yonunu üstlenmiştir. Bu anlam-
da sosyolojinin, toplum mühen-
disliği imajı yine onun ontolojik 
kökenlerinden kaynaklanmakta-
dır. Sosyolojinin toplum mühen-
disliği imajını Berger’in şu sözle-
ri daha iyi özetlemektedir. “Ame-
rikalı sosyologlar ulus için daha 
yaşanılabilir bir toplum planla-

1 929 yılında İtalya’da dünyaya 
gelen Peter L. Berger, Avustur-

ya asıllı Amerikalı bir sosyolog-
dur. II. Dünya savaşı sonrasında, 
henüz on yedi yaşında iken ai-
lesiyle birlikte Amerika Birleşik 
Devletlerine gelen Berger, aka-
demik kariyerini ve entelektüel 
yaşamını burada sürdürmüştür. 
Yakın dönemde kaybettiğimiz 
Berger, (2017, Ağustos) vefatı-
na kadar çağının problemleriyle 
ilgili birçok çalışma yapmıştır. 
Yaptığı çalışmalar içerisinde onu 
ön plana çıkaran ve tanınmasına 
vesile olan konular; modernite, 
sekülerleşme ve bilgi sosyolojisi 
olmuştur. Berger’in yaptığı çalış-
malar Amerika’nın yanı sıra dün-
yanın farklı yerlerinde de etkili 
olmuştur. Özellikle Türkiye’yi 
bu ülkelerin başında saymak 
yanlış olmayacaktır. Peter 
Berger’in bilhassa sekülerleşme 
konusundaki fikri dönüşümü 
Türkiye’deki din sosyologlarının 
ona hayli ilgi göstermesine sebep 
olmuştur. Bu ilginin bir başka 
göstergesi de Berger’in Türkçeye 
çevrilen eserleridir. Modernleşme 
ve Bilinç, Gerçekliğin Sosyal İn-
şası, Kutsal Şemsiye bunlardan 
sadece birkaçıdır. Bu eserlere 
değerlendirmesini yaptığımız 

Sosyolojiye Çağrı adlı eserde 
eklenmiştir.1 Berger’in ilk dönem 
çalışmaları arasında yer alan 
eser, 1963 yılında yayımlanmış-
tır. Eserin Türkçe çevirisi 2017 
yılı Ağustos ayında İletişim Ya-
yınları arasından çıkmıştır. Eser 
sekiz bölümden oluşmaktadır. 
Kitap geniş bir kitleye hitap et-
mesinden dolayı anlaşılır bir dili 
vardır. Eserde sosyolojinin temel 
problemlerinden olan yapı-fail 
meselesi, tabakalaşma kuramı ve 
sosyolojinin imajından bahsedil-
miştir.

Sosyolojinin İmajı ve Yapı-Fail

“Bireysel Bir Uğraş Olarak 
Sosyoloji” adlı bölümde Berger, 
sosyolojinin imajından ve bu 
imajın nasıl olması gerektiğin-
den bahsetmektedir. Ona göre 
sosyolojinin bugünkü var olan 
en önemli imajlarından birisi, 
sosyal hizmetler alanıyla bir tu-
tuluyor olmasıdır. Böyle bir ima-
jın varlığının sebebini ise Ber-
ger, sosyologların genellikle sos-
yal hizmet alanlarında istihdam 
edilmesinden kaynaklandığı-

1 Peter L. Perger, Sosyolojiye Çağrı 
Hümanist Bir Perspektif, Çeviren: 
A. Erkan Koca, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2017.

SOSYOLOJİYE ÇAĞRI

Numan YILDIZ

Peter Berger, eserinde toplum üzerine kafa yoran, söz söyleyen 
herkesi kitabı okumaya davet etmektedir. Berger’in bu davetinden 
de anlaşılacağı üzere kitap sosyoloji öğrencilerine, sosyal bilimler 
alanında çalışanlara ve bunların yanı sıra her sosyoloji heveslisine hitap 
etmektedir. Yayımlandığı dönemde geniş bir kitleye ulaşma hedeflendiği 
için teknik terimler kullanılmaktan olabildiğince kaçınılmıştır.
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ma arayışında, kimileriyse ge-
rek olduğunda düşman ulusla-
rın halklarını haritadan silmek-
le meşgul olan kurumlarda çalış-
maktadır” (s.13). Berger bu söz-
leriyle sosyolojinin toplum mü-
hendisliği imajı üzerinde durur-
ken bunun ahlakiliği hususunda 
bir şey söylememektedir. Berger 
ideal bir sosyolog tasviri de yap-
maktadır. Ona göre iyi bir sosyo-
log gündelik hayatta karşılaştığı 
herhangi bir olay karşısında şu 
soruları sorması gerekmektedir. 
Burada insanlar birbirleriyle ne 
yapıyor? Birbirleriyle olan iliş-
kileri nasıl? Bu ilişkiler kurum-
lar içerisinde nasıl organize edi-
liyor?

“İnsanın İçindeki Toplum” ve 
“Toplumun İçindeki İnsan” bö-
lümlerinde sosyolojinin temel 
problemlerinden biri olan yapı-
fail meselesi ele alınmıştır. “İnsa-
nın İçindeki Toplum” bölümün-
de toplum ürkütücü bir hapisha-
neye benzetilmektedir. Toplumu 
bireyin üzerinde baskı ve zor uy-
gulayan dışsal bir realite olarak 
tanımlayan Berger, toplumun bi-
rey üzerindeki bu hâkimiyetini 
sosyal kontrol aracılığıyla sağla-
dığını ifade etmektedir. Sosyal 
kontrol kavramı toplum içinde-
ki itaatsiz üyeleri yola sokmak 
için kullanılan bir kavramdır. 
Şüphesiz sosyal kontrolün nihai 
ve en eski aracı fiziksel şiddettir. 
Bunun yanı sıra sosyal kontro-
lün çoğu insan açısından şidde-
te kıyasla, daha önemli ve etki-
li araçları bulunmaktadır. Berger 
bunlara örnek olarak bir kimse-
nin geçim kaynağının, yani işi-
nin elinden alınması, alay etme 
ve dedikoduyu göstermektedir. 
Bunların yanı sıra Berger grup 
normlarına uymanın da bir sos-
yal kontrol aracı olarak görüldü-
ğünü söyler. Berger toplumun bi-

reyler üzerindeki hâkimiyetinin 
bir göstergesi olarak bireylerin 
çoğu zaman toplumun onlardan 
beklediği şeyleri arzu ettiklerini 
söyler. Örneğin insanlar kural-
lara uymak ve toplumun onla-
ra verdiği rolü oynamak isterler. 
Berger’e göre toplum yalnızca 
ne yaptığımızı belirlemekle kal-
maz, aynı zamanda sosyal konu-
mumuza, yapıp ettiklerimize ka-
dar varoluşumuzu içine alır. Bu-
raya kadar söylediklerinden ha-
reketle Berger’i makro yaklaşımı 
benimsemiş bir teoriysen olarak 
tanımlamak mümkündür. Ancak 

Berger, içselleştirme, dışsallaştır-
ma ve nesnelleştirme kavramla-
rı ile yapı-fail arasında bir köp-
rü kurmaktadır. Ele aldığımız 
mesele karşısındaki nihai görü-
şünü Durkheim eleştirisi yapa-
rak izah etmektedir. Berger, top-
lumun Durkheim’ın ifade ettiği 
gibi orada öylece duran bir şey 
değil aynı zamanda içsel varlığı-
mızın bir parçası olarak, burada 
içimizde bir şeydir demektedir. 
Berger’in de ifade ettiği gibi top-

lum içerisindeki kurumlar veya 
yapılar insan eylemlerini belir-
leme hususunda salt belirleyici 
bir pozisyonda değildir. Zira bi-
rey, içerisinde yaşadığı toplum-
la ilişki halindedir. Onu değiştir-
me ve dönüştürme potansiyeline 
sahiptir. Yapı-fail veya makro-
mikro problemlerine salt mak-
rocu veya mikrocu bir yaklaşım-
la bakmanın popülaritesi ve ka-
bul görüşü sosyolojide ve sosyal 
bilimlerde etkisini yitirmektedir. 
Nitekim bu gelişmelerin yaşan-
masında yapı-fail problemlerine 
alternatif kuramlar geliştiren Ha-
rold Garfinkel, Michel Fouacult, 
Anthony Giddens gibi sosyolog-
lar etkili olmuştur.

Sosyal Konum ve Kötü Niyet

“Bir Gösteri Olarak Toplum” 
bölümünde Berger, “sosyal ko-
num” kavramını ele almaktadır. 
Berger’e göre sosyal konum inşa 
edilen bir şeydir ve sosyal konu-
mu ortaya koyacak önemli bir 
sosyolojik analiz alanı da sosyal 
tabakalaşmadır. Berger’in taba-
kalaşma kuramı incelendiğinde 
Weber’in tabakalaşma kuramın-
dan etkilendiği görülmektedir. 
Berger’e göre tabakalaşma kav-
ramı, her toplumun, ayrıcalık ve 
saygınlık gibi nedenlerle birbi-
rine farklı düzeylerde üstünlük 
ya da tabiiyet ilişkisi içermesine 
gönderme yapar. Daha yalın bir 
şekilde ifade edilecek olursa ta-
bakalaşma; her toplumda bir ka-
demelendirme sisteminin olma-
sı demektir. “Günümüz batı top-
lumlarındaki en önemli tabaka-
laşma türü, sınıf sistemidir. Sı-
nıf kavramı, tabakalaşma teori-
sindeki birçok kavram gibi, fark-
lı şekillerde tanımlana gelmiştir. 
Bizim buradaki amacımız açısın-
dan sınıfı, bir kimsenin toplum 

Sosyolojinin toplum 
mühendisliği imajı-
nı Berger’in şu sözleri 
daha iyi özetlemekte-
dir: Amerikalı sosyo-
loglar ulus için daha 
yaşanılabilir bir top-
lum planlama ara-
yışında, kimileriyse 
gerek olduğunda düş-
man ulusların halkla-
rını haritadan silmek-
le meşgul olan kurum-
larda çalışmaktadır.
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içindeki genel konumunun te-
melde ekonomik kriterlerce be-
lirlendiği tabakalaşma türü ola-
rak anlamak yeterli olacaktır.” 
(s.102). Ayrıca sınıflı bir toplum 
aynı zamanda yüksek derecede 
bir sosyal hareketlilik anlamına 
gelir. Bunun bir sonucu olarak 
da sosyal konum göstergelerin-
den biri olan semboller büyük 
önem taşımaktadır. Yani bir kim-

se çeşitli sembolleri (maddi nes-
neler, konuşma, tavır ve zevkleri 
gibi) kullanarak bulunduğu top-
lumda hangi sosyal konumda ol-
duğunu gösterir. Aynı zamanda 
Bu sosyologların statü sembolü 
dedikleri şeydir.

Berger’in ele aldığı bir diğer 
kavram da “kötü niyet” ve “sos-
yolojik etik” kavramlarıdır. Ber-
ger, kötü niyet kavramını, Jean 
Paul Sartre’den mülhem olarak 
kullanmıştır. Berger kötü niye-
ti en yalın haliyle; ihtiyari olan 
bir durumda zorunluymuş gibi 
davranmak şeklinde tanımlar. 
Berger’in kötü niyet kavramını 
yine onun şu sözleri daha iyi an-
latır. Kötü niyet en bayağısından 
en feci olanına kadar sayısız in-
sani durum içinde ifadesini bu-
lur. Bir kafede belirli saatler ara-
sında çalışan bir garson sadece 
belirli vakitler garson olarak ça-
lışmasına rağmen kendi gerçek 
varoluşunu söz konusu garson-
luk üzerinden kurduğu müddet-
çe bu bir kötü niyettir. İnsanla-
rı öldüren ve boğazlayan bir te-
rörist, parti ondan öyle istedi-
ği için başka şansının olmadığı-
nı söylüyorsa bu bir kötü niyet-
tir. Çünkü aslında bu kendi seçi-
minin bir sonucu iken varoluşu-
nu kaçınılmaz olarak partiyle ir-
tibatlıymış gibi davranmaktadır 
(176). Berger burada bireyin ro-
lünün kendisinden talep ettiği-
ne gönderme yaparak “başka se-
çeneğim yok” diyen herkesi kötü 
niyetli saymaktadır. Berger’e 
göre bir sosyoloğun yaptığı ça-
lışmalarda zorunluluktan bah-
setmesi ve başka seçeneğim yok-
tu demesi, o sosyoloğun kötü ni-
yetli olduğunu göstermektedir. 
Berger’e göre ayrıca bu tavır sos-
yolojik etiğe de aykırı bir tavır-
dır. Sosyolog herhangi bir iktida-
rın gölgesinde kalarak başka se-
çeneğim yoktur dememelidir. 

Berger sosyolojide etik ile il-
gili görüşlerini akademik olarak 
istihdam edilen sosyologlar üze-
rinden de ifade etmektedir. Ber-
ger bu analizinde akademik re-
kabet ortamını da analiz etmek-

tedir. Berger’e göre üniversiteler-
deki akademik rekabet genellik-
le Madison caddesindeki meş-
hur rekabetten çok daha vahşi-
dir; tek fark buradaki ahlaksızlı-
ğın, bilimsel nezaket ve pedago-
jik idealizmle kamufle edilmesi-
dir.

Peter Berger, eserinde toplum 
üzerine kafa yoran, söz söyleyen 
herkesi kitabı okumaya davet 
etmektedir. Berger’in bu dave-
tinden de anlaşılacağı üzere ki-
tap sosyoloji öğrencilerine, sos-
yal bilimler alanında çalışanlara 
ve bunların yanı sıra her sosyo-
loji heveslisine hitap etmektedir. 
Yayımlandığı dönemde geniş bir 
kitleye ulaşma hedeflendiği için 
teknik terimler kullanılmaktan 
olabildiğince kaçınılmıştır. Bu-
nunla birlikte sığ bir dilin orta-
ya çıkışına da müsaade edilme-
miştir. Sosyolojik bir perspektif 
kazanmak ve sosyolojinin temel 
problemleriyle irtibat kurmak 
için bu eser oldukça önemlidir. 
Berger eserde genel hatlarıyla, 
sosyolojinin imajından, yapı-fail 
meselesinden ve tabakalaşma 
kuramından bahsetmiştir. Bir gi-
riş niteliğinde olmasından dolayı 
meseleler derinlemesine işlene-
memiştir. Berger’in sosyolojinin 
imajına dair yaptığı analiz ge-
rek Türkiye’de gerekse de dün-
ya üzerinde pek çok ülkede hala 
geçerliliğini korumaktadır. Kita-
bın özgün yanlarından birisi de 
yayımlandığı tarihe kadar sos-
yal bilimlerde genel olarak “kim-
lik” yerine “benlik” kavramı ter-
cih edilirken, Berger’in bu süreç-
te işaret ettiği ve daha sosyolojik 
bir karşılığı olduğu gerekçesiy-
le bu eserinde kimlik kavramını 
kullanması, sosyal bilimlerde bu 
kavramın ilerleyen yıllarda daha 
kalıcı olmasının önünü açmıştır.

Peter Berger’e göre 
bir sosyoloğun yaptı-
ğı çalışmalarda zorun-
luluktan bahsetme-
si ve başka seçeneğim 
yoktu demesi, o sos-
yoloğun kötü niyetli 
olduğunu göstermek-
tedir. Berger’e göre 
ayrıca bu tavır sos-
yolojik etiğe de aykırı 
bir tavırdır. Sosyolog 
herhangi bir iktidarın 
gölgesinde kalarak 
başka seçeneğim yok-
tur dememelidir.
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gibi pek çok hikâye bir gözlük 
gibi takılıp pembe pardösü ile 
seçilen olma örneklerinin haya-
tın içinde bir dönem fark edilir 
olduğunu söylemek çok da mü-
balağalı olmaz. En azından kişi-
sel olarak bende bu böyle oldu. 

Ana Akım Anlatının Ötesi

Şurası açık ki, Cihan Aktaş, 
Esenler’in her yönüyle hemhal 
olmuş, çalışma masasının ayrıl-
mazları arasında ilçe haritası, ilçe 
sakinleri ile yaptığı söyleşiler, 
krokiler, fotoğraflar ilk elde sayı-
labilir. Buna bir de tarihsel derin-
liği ve dönüşümü izleyişini ilave 
edersek ne kadar özgün bir çalış-
ma ortaya çıktığını daha net bir 
biçimde ifade etmiş oluruz. Ak-
taş, kurgu metinleri ile öne çıkı-
şının ötesinde mimarlığa daya-
nan akademik bir titizlikle Esen-
leri tüm boyutlarıyla ele alıyor.

Öncelikle şunu itiraf etmeli-
yim: Esenler denince akla ilkin 
dar sokaklar ve biçimsiz bina-
lar geldiği için açıkçası kitabı eli-
me aldığım anda ne anlatıldığı-
nı daha çok merak ettim. Öteden 
beri biliyoruz ki İstanbul üzeri-
ne yüzlerce kitap yazılmış bir şe-
hir. Bunların önemli bir kısmı 

M ekânlar, üzerinde yaşanmış 
ve yaşanmakta olan hayata 

dair ilk izlenimleri edinmemizi 
sağlamasıyla bizi de inşa ederler. 
Bugünün ve dünün izleri ve hat-
ta yarın yaşanacaklara dair tah-
minleri yapılara bakmak sure-
tiyle kolaylıkla elde edebiliriz. 
Üstelik sadece orada yaşayanla-
rı değil o âna dâhil olanların da 
ruh hallerini etkilerler. Nihaye-
tinde son yıllarda hızla betonla-
şan şehirlerde hissettiğimiz hu-
zursuzluk böylesi bir etkiyle ala-
kalıdır. Benzer şekilde bir yerle-
şim yeriyle alakalı ilk ve en be-
lirgin izlenimler şehirlerin kapı-
sı kabul edilen yerlerde oluşur. 
Yani otoban kenarları, raylı sis-
tem güzergâhları, havaalanı ya-
kınları, tren garı ve otobüs ter-
minalleri… Buralar tabir caizse 
şehirlerin vitrinidir.

Mekân meselesinin öne çık-
masıyla beraber gezi yazıları, 
belgeseller aracılığı ile pek çok 
mekân anlatısına şahit olmak-
tayız. Şehirlerle ilgili çıkan sü-
reli yayınları da buna eklediği-
mizde mekânın poetikasıyla po-
litikasının kesişmesinin bin bir 
hali daha da belirginlik kaza-
nır. Türkiye’deki mekân yazının-
da öteden beri genel olarak şe-

hirlerle alakalı kitaplar yaygın-
dır fakat ilçeyle alakalı yazılmış 
fazla kitaba rastlayamayız. Muh-
temelen bunda Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın Beş Şehir’le başka 
bir boyuta taşıdığı şehir edebi-
yatı etkili olmuştur. Bunu söyler-
ken Metin Önal Mengüşoğlu’nun 
günümüzde ilçe olmasına kar-
şın tarihsel yönü bakımından 
şehir olan Harput üzerine kale-
me aldığı Harput Şehrengizi’ni 
göz ardı ediyor değilim. Ayrıca 
2000’li yıllarda İstanbul’un çe-
şitli semtlerini ele alan, anlatan 
metinler de var fakat bunlar ya 
tümüyle tarihi mirasa yahut ulu 
orta bilgilere yaslanmış tabir ca-
izse kolay kotarılmış kitaplar. 
Mesela Cağaloğlu ile Maltepe’yi 
anlatan kitaplar buna iki örnek 
olarak verilebilir. 

Cihan Aktaş’ın kalemin-
den çıkan Rüzgârla İyi Geçin-
mek ilçe ölçekli derinlikli bir ki-
tap olmasıyla benzerlerinden ay-
rılıyor. Çok ciddi emek harca-
nan kitapta özellikle mekâna bir 
hikâyecinin dokunuşunun cid-
di bir fark meydana getirdiği 
açık… Cihan Aktaş hikâyeleriyle 
birçoğumuzun özellikle kadına 
dair bakışını şekillendirmiş bir 
yazar öyle ki “Seçilen” hikâyesi 

RÜZGÂRI KESMEDEN 
YAŞAMAK

Gülşen ÖZER

Cihan Aktaş, Esenlerin her yönüyle hemhal olmuş, çalışma 
masasının ayrılmazları arasında ilçe haritası, ilçe sakinleri ile 
yaptığı söyleşiler, krokiler, fotoğraflar ilk elde sayılabilir. Buna bir 
de tarihsel derinliği ve dönüşümü izleyişini ilave edersek ne kadar 
özgün bir çalışma ortaya çıktığını daha net bir biçimde ifade etmiş 
oluruz. Aktaş, kurgu metinleri ile öne çıkışının ötesinde mimarlığa 
dayanan akademik bir titizlikle Esenleri tüm boyutlarıyla ele alıyor.
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bir nevi nostalji ile içli dışlı, ba-
zıları ise şehre olan borçluluğun 
neticesi. Fakat bu kitapların ana 
ekseni bu kadim şehrin merkezi 
olan sur içi ve çevresidir. Dolayı-
sıyla buralara dair anlatılar için-
de kaynak da boldur. Ne var ki, 
Esenler gibi ana akım İstanbul 
anlatısının dışındaki bir mekân 
söz konusu olduğunda yararla-
nılabilecek kaynaklar yok dene-
cek kadar azdır. Dolayısıyla kı-
sıtlılığı aşarak mekânı yazıyla ye-
niden kurmak için parçaların ve 
hafızalarda yer alan kamusal hü-
viyet kazanmayan anlatılara dik-
kat kesilmek zorunlu hale gelir. 
Bu anlamda Cihan Aktaş, ilçenin 
tarihini aktarırken çok çaba har-
camış ve sınırlı olan kaynakla-
ra ulaşmasının ötesinde yaşayan 
kaynakları da sürece dâhil etmiş.  
Cihan Aktaş, çalışmasında göç 
ve kadınların da yer aldığını gi-
riş kısmında belirtiyor ve böyle-
si bir çalışmayı yapmasının ana 
nedenlerinden birisinin de mi-
marlık mesleğine duyduğu borç-
luluk hissiyle bağlantısını ifade 
ediyor. Aktaş, kitabıyla ilgili bir 
söyleşisinde Esenler’in Osman-
lı ahalisini bir araya getiren, zor-
lu tarihi tecrübelerin harmanlan-
dığı bir mekân olarak tanımlana-
bileceğinin altını çiziyor ve şöy-
le diyor: “İstanbul’a yakınlığı-
na karşılık aldığı hizmetler açı-
sından bir Anadolu köyü ıssızlı-
ğı var arka planında. Hüzünlü ve 
zorlu var olma mücadelesinin et-
kisiyle belki de göçmene, mülte-
ciye açık kucağı.”

Mimarinim özellikle günü-
müzde ihtiyaçları hızlı karşıla-
makla biçimlenen hali Esenler’de 
göç olgusu ile doğrudan çakışı-
yor. Dolayısıyla bu durum aynı 
zamanda yazarın hissiyatını an-
lamamızı sağlıyor: “Nasıl ile alı-
nırsa alınsın göç, medeniyet ta-
savvurunu ayakta tutma çabası-
nın da atlımıdır. Hayatı üstlen-
menin, riski göze almanın, mah-

rumiyetleri sineye çekmemenin, 
daha uygun şartlara dönük keş-
fetme arayışının bir bedeli elbet-
te vardır. Göçmenler gelişme ka-
pılarını zorlamak için mahrumi-
yetlere katlanırken sıklıkla yal-
nız bırakılmanın zorluklarıyla 
yüz yüze kaldılar. Aykırı ve ay-
rıksı bulunmanın yerleşmele-
ri güçleştireceği şartlarda şahsi 
renkler ve zevkler terk edilmek 
istendi. Kendine has sesler hiza-
ya getirildi.” 

Kadınlar şu ya da bu şekil-
de Cihan Aktaş’ın hikâye ve ro-
manlarında başat bir tema za-
ten. Ayrıca göç olgusu zorlukla-
rı ve fedakârlıkları göğüslemede 
öne çıkan kadınlara vurgu yap-
madan anlatılamazdı. Aslına ba-
kılırsa yazara anlatılanlar sade-
ce Esenler için değil göç alan 
hemen tüm şehirlerde aileler-
den işitebileceğimiz anılar. Baş-
ları üzerine çatı çekilene hat-
ta yarı inşaat halindeyken ika-
met edilmeye başlanılan evle-
rin tüm aile üyelerine (evli er-
kek kardeşlere ayrı hane olmak 
biçiminde) yetme fikriyle gece-
kondunun apartman haline ge-
liş serüveninde kadınların hatta 
çocukların alın terleri mevcuttur. 

Göçün artış gösterdiği 
1970’lerdeki gecekondularda 
kadınların gerek fikirleri gerekse 
emekleriyle daha bir belirleyici 
oldukları görülüyor. Bunu Hava-
alanı Mahallesi’nde yaşayan Ko-
cakayaların evinde olduğu gibi 
başka evlerde duymak mümkün: 
“Hanımlar yaptı buralardaki ev-
leri. Öyle ya imece usulü çalış-
tılar; herkes üzerine düşeni yeri-
ne getirdi. Makara ile çekiyorlar-
dı malzemeyi yukarı kata, halat-
lar yüzünden elleri su topluyor-
du. Dört yıl sürdü Kocakaya aile-
sinin apartmanın inşaatı.” 

Bir Mekânın Serüveni

Esenler’in kendini rüzgârlı 
bahçelerden İstanbul gibi büyük 
bir şehirde birilerinin kılma ça-
basını kitapta adım adım takip 
etmek mümkün. İlçenin serüve-
ni, çekilen çileler, yerleşenlerin 
kısa hayat hikâyeleri, değişim 
içerisinde ayakta kalmayı ba-
şaran az sayıdaki tarihi yapılar, 
sosyal ilişkiler kitabın çatısını 
oluşturuyor kanaatimce. Aktaş, 
çalışmasının başında belli so-
rular oluşturarak gideceği yolu 
da belirginleştirmiş: “Bütün bu 
dönemler boyunca değişmeyen 
bir Esenler’den söz edilebilir mi 
acaba? XV. yüzyılda sadece yüz 
otuz altı kişinin yaşadığı bir köy 
iken XXI. yüzyılın başlarında 
Türkiye’nin en kalabalık ilçele-
rinden biri olma noktasına gelin-
ceye kadar neler yaşadı Esenler? 
Doğudan ve batıdan gelen göç-
menler niye önce Esenleri tercih 
ediyor? Onca göçe ve yapılaşma-
ya rağmen ilçede değişmeden 
kalan başlıca özellikler nelerdir? 
Bir Esenlerli kimliğinden söz 
edilebilir mi?” 

Sürekli değişen ve dönüşen 
Esenler tarihinden geriye pek de 
fazla tarihi yapı kaldığını söyle-
mek mümkün değil. İlçede uzun 
yıllar farklı amaçlarla kullanılmış 
Ayayorgi Kilisesi 2010 yılında di-
jital kütüphaneye dönüştürülene 
dek adeta can çekişiyordu de-
nilebilir. Öyle ki yazarın kitaba 
aldığı bir fotoğrafta otopark ola-
rak kullanıldığını da görüyoruz: 
“Ayayorgi geçen yıllar içinde, ze-
mine yer yer kat döşemesi yapı-
larak ve duvarlar örülerek konut 
olarak kullanıldı. II. Dünya Sa-
vaşı yıllarında cephanelik olarak 
değerlendirildi. Ustaoğlu çifti 
1957’de Menderes Mahallesi’ne 
geldiğinde harabe halinde “ahır 
gibiydi” kilise. Birileri yıkmaya 
kalktılar, belediye izin vermedi.” 
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  RÜZGÂRI KESMEDEN YAŞAMAK 

İstanbul’un Kapısı

Esenler, otogar nedeniy-
le İstanbul’un kapısı olan bir 
mekân. Cihan Aktaş, bu duru-
mu atlamamış ve “şehrin eşi-
ği” ifadesinin kendisine mekânı 
kavramak açısından yepye-
ni düşüncelere kapı açtığını be-
lirtmiştir. Otogarla ilgili şöy-
le güzel bir benzetme yapıyor: 
“Esenler, otogar yolcularına hoş 
bir kabul gösteren ‘giriş kapısı’ 
İstanbul’un. Elbette bir eşik her 
zaman umutla anlam kazanır. 
Henüz vakit var, diye düşündü-
rür göründüğünde. Eşik, geçtik-
ten sonra artık bir daha asla es-
kisi gibi olmanıza izin vermeye-
cek ara bölge, kimileri için doğ-
ruca asil hedefe açılırken kimile-
ri nezdinde yeni bir yurdun ka-
lıcı adresini veriyor; kimileri için 
ise zor karar ve durumlarla yüz-
leşmenin sahnelerini hazırlıyor.” 
Çalışmada günümüzde bu eşik-
ten geçerek umuda, yeni bir ya-
şama kapı aralayanların ve özel-
likle de Esenleri mesken tutanla-
rın sosyokültürel serüvenleri in-
san hikâyeleri, istatistikler ve de-
ğişim verileri üzerinden anlatılı-
yor.

Esasında Esenler’de gezen 
biri buranın gecekondularının ve 
çarpık yapılaşmasının daha önde 
olması ve eskiye dair çok az şey 
göreceği için açıkçası 2000 yıllık 
bir tarihe sahip olduğunu hiç ha-
yal edemeyebilir. Bizans, Osman-
lı ve Cumhuriyet dönemi ilçenin 
tarih içerisinde nasıl konumlan-
dığını görmek bakımından dik-
katle ele alınmayı hak ediyor. İl-
çenin adı Bizans ve Osmanlı dö-
neminde Litros’tur daha sonra 
hemen onun yakınında olan Atı-
şalanı köyünün adı ise Avas’tır ve 
burası daha sonra Esenler’e bağ-
lanarak ilçe sınırları genişlemiş-
tir. İlk ismi “Aretai” yani Fazilet-
ler Tepesi olan Esenler 1970’li 
yıllara kadar Rüzgârlı Tepe ola-

rak anılıyor. Aktaş, betonların 
artık rüzgârlara geçit vermedi-
ği bir şehirde çalışmanın adını 
da Rüzgârla İyi Geçinmek olarak 
belirlemiş. Bu adlandırma, ilçe 
serüveninde yoğun göçlerden 
sebep bugüne kadar olan çarpık 
inşa durumunun gelecekte alaca-
ğı yönün doğru olması için ince-
likli mesaj olarak da okunabilir. 
Rüzgârla İyi Geçinmek dikkatli-
ce okunduğu takdirde Aktaş’ın, 
tarihsel hafızaya dair mevcut 
yanlış algıyı kırmaya katkı sağ-
layacak oylumlu bir çalışmaya 
imza attığı söylenebilir. Böylelik-
le yazar yalnızca mimarlık mes-
leğine değil, aynı zamanda ken-
tin ana anlatısı dışında kalan bir 
mekânın nasıl yazılabileceği-
ni de örneklemeyi başarmıştır. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şe-
hir adlı kült kitabında şehirlerin 
değişimine dair “İstanbul böy-
le değişmedi. 1908 ile 1923 ara-
sındaki on beş yılda o eski hüvi-
yetinden tamamen çıktı” diye ya-
zar. Sonraki yıllarda da İstanbul’a 
dair kaleme alınan metinlerde, 
bu ibarenin kullanımının sürek-
lilik kazandığı görülüyor. Üstelik 
bazı değişimler neredeyse geçmi-
şin izlerini tamamen yutarak ger-
çekleşmeye devam ediyor. Yo-
ğun göç alan Esenler, çabuk bi-
çimde ikameti sağlamak amacıy-
la ucuz ve hızlı dolayısıyla da es-
tetik kaygının dile bile getirilme-
yeceği biçimde inşa edilmiştir. 
İlçe bünyesinde farklı kesimleri 
barındırır. Diğer birçok ilçede ol-
duğu gibi Kürtler, Aleviler, Çin-
geneler, mülteciler yaşıyor fakat 
burada belki de belirgin olarak 
fark oluşturabilecek çingeneler-
dir ki onların da İran üzerinden 
Hindistan’dan geldiklerini ve 
Esenlerin Karabayır kısmını yurt 
edindiklerini kitaptan öğrenebi-
liyoruz. Karabayır ile ilgili basın-
dan duyduğumuz tek şey bıçak-
lı silahlı kavgalar. Açıkçası belki 
de böyle ürkütücü bir imajı olan 

semtin şiddet olaylarının gölge-
sinde bir algıdan sıyrılıp, semtin 
kapısını aralayıp buradaki insan-
ların hayat tarzlarını geçmişleri-
ni yakalayıp yazıya dökmek de 
büyük bir başarı. Aynı zaman-
da buradaki çingenelere dair de-
taylar, okuru da mevcut algıdan 
sıyırıp başka bir okuma yapma 
imkânı sağlıyor. Aktaş’ın söyle-
şi yaptığı Mümin Turan yaşadı-
ğı bir tecrübeyi paylaşırken çö-
züm önerileri de sıralıyor: “Dış-
lanmışlığın öfkesi” diyor Mümin 
Turan. “Fakat oraya gidip de se-
lam verdiğinizde selamınızı al-
mayan olmaz. Arabam yolda kal-
mıştı Karabayır da, koşa koşa ge-
lip yürümesini sağladılar. Dışlar-
sanız bir sonraki kuşak intika-
mını alıyor. Siz sahip çıkmazsa-
nız suç şebekeleri sahip çıkıyor. 
Ekonominin içine bu insanla-
rı bir şekilde katmak gerekiyor-
du. Bu insanlardan devlete, as-
kere silah sıkanını ben hatırlamı-
yorum. Rol modeli kim onların?” 

Bilindiği üzere İstanbul’da 
büyükşehir ve ilçe belediyeleri 
kültürel faaliyetleri arasında yay-
gın biçimde kitap yayımlamak-
tadır. İlçe ve semt gibi odak ça-
lışmalar sınırlı da olsa muhak-
kak yapılıyor. Cihan Aktaş’ın 
Rüzgârla İyi Geçinmek kitabı-
nı diğerlerinden ayıran özelli-
ği yazarın edebiyatçı ve mimar 
kimliğidir denilebilir. Böylelik-
le mekânın oluşumu ve dönüşü-
mü yanında farklı seslere de ku-
lak kabartılabilmiştir. Yoksa onca 
insanı dinlemek için aylarca şeh-
rin sokaklarını adımlayıp bir bü-
tün oluşturmak başka türlü na-
sıl mümkün olabilirdi ki? Artık 
bundan sonra herkes ne yapar-
sa onu yapalım anlayışı terk edil-
meli ana anlatının dışında kalan 
çeperdeki mekânlara odaklanıl-
malı.
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Afrika’ya Dair
Wole Soyinka

Hece Yayınları

Afrika’nın dünyayla 
olan ilişkisine yönelik 
etkileyici ve önemli 
bir değerlendirme 
yapan Wole Soyin-
ka bizlere Afrika’nın 
kültürü, dini, tarihi, 
hayal gücü ve kimliği 
hakkında geniş kap-
samlı bir araştırma 
sunuyor. Afrika’nın 
en değerli nitelikle-
rini -“hümanizmini, 
kendi varoluşunun 
niteliği ve değeri-
ni, hem somut hem 
soyut (manevi) 
anlamda kendisini 
idare etme biçimle-
rini”- keşfederken 
kıta tarihinin başka 
kıtaların tarihleriyle 
nasıl iç içe geçtiğini 
anlamaya çalışıyor.

Türk’e Tapmak, Seküler Din ve İki Savaş Arasında Kemalizm
Onur Atalay

Onur Atalay, okuru 1930’lar boyunca genç cumhuriyetin üzerinde yükseleceği “manevi” temelleri 
yeniden değerlendirmeye çağırıyor. Yazar, etrafında milletin inşa edileceği bir ortak anlatının oluşum 
sürecinde söylemlerin, kavramların ve simgelerin sahip olduğu özgül ağırlığı ve bunların o zamanın 
totaliter rejimleriyle nasıl bir etkileşim içerisinde şekillendiğini tartışıyor. Türk’e Tapmak, geleneksel 
dinin evreninden Kemalist kavramlara doğru yaşanan “kutsiyet nakli”nin ve nihayetinde Kemalizm’in 
bir sivil din, hatta yarım kalmış bir siyasal din olarak ayakları üzerinde yükselişinin anlatısı… Mede-
niyet, bilim, millet ve sonunda şef kavramlarının kutsallık halesiyle nasıl çevrildiğini, Cumhuriyet’in 
“yeni insan”ının onlar vasıtasıyla nasıl mayalandığını, Osmanlı’dan ve geleneksel inanç sisteminden 
kopuşun yarattığı manevi boşluk duygusunun farklı bir tarzda nasıl ikame edildiğini anlatan Atalay, 
din-siyaset ilişkisine dair zengin kaynak kullanımı ve titiz araştırmacılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sadece ilk yıllarını değil bugününü de anlamaya yönelik yeni bir çerçeve öneriyor.

Radyo Benjamin
Walter Benjamin

Walter Benjamin gibi bir düşünürün karşısına radyoda program yap-
ma, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere ulaşma imkânı çıksaydı ne tür 
programlar yapardı? Böyle bir dinleyici kitlesine nelerden söz ederdi? 
Ve belki daha da önemlisi, söyleyeceklerini nasıl söylerdi?
Benjamin, 1929-1933 arasında Frankfurt ve Berlin radyolarında 80’i 
aşkın yayın yaptı. Bu programlarda sunduğu metinlerin önemli bir kıs-
mının yer aldığı derlemede, eşitlikçi bir pedagoji anlayışıyla kaleme 
alınmış çok sayıda deneme, öykü ve radyo oyununun yanı sıra düşü-
nürün yetişkinler için yaptığı programlarda sunduğu çeşitli edebiyat 
eleştirisi metinleri ve radyo hakkında yazdığı kimi yazılar da yer alıyor.

Sünnî Düşüncenin Teşekkülü
Christopher Melchert

Melchert makalelerinde, İslâm medeniyetinin teşekkülünün tüm süreç-
leriyle yaşandığı coğrafyalarda, “Ehl-i sünnet” adı verilen İslâm anlayışı-
nın, daha doğrusu bu anlayışın özünü oluşturduğunu düşündüğü temel 
esasların çeşitli ilim gelenekleri içerisinde nasıl şekillendiğini belirleme-
ye çalışıyor. Ehl-i hadis ile ehl-i rey arasındaki mücadele ve etkileşimi 
merkeze alarak erken dönem İslâm ilim tarihine bütüncül bir nazarla 
bakmaya çalışıyor. Şüphesiz kendi penceresinden, içine girip anlamaya 
çalıştığı dünyaya dair sahip olduğu öncül, birikim ve araçlarla. Melchert 
bu makalelerde ele aldığı konuları nihai bir çözüme kavuşturmasa da, il-
ginç ayrıntı ve bağlantılara işaret etmek suretiyle İslâm ilimlerinin erken 
dönem tarihine dair bilgilerimizi sorguluyor, zenginleştiriyor, derinleş-
tiriyor ve yapılacak daha ileri araştırmalar için önemli ipuçları sunuyor.

Sevincini Bulmak
Mustafa Kutlu

Kitap, “dış dünyanın hücumuna karşı kitapların dünyasına sığınan” 
Suna ile Elif’in hikâyesini anlatıyor. Hikâye, Tanpınar hayranı bir aka-
demisyen olan Suna’nın ve onun dert ortağı, sırdaşı Elif’in hayatlarına 
giren insanların, yaşadıkları aşkların, ayrılıklarının, uğradıkları hayal 
kırıklarının, hüzünlerinin anlatılmasıyla şekilleniyor. Kutlu, “sevincini 
arayan” ve bütün zorlukların üstesinden gelen kadınların dünyalarını 
okuyucuya açıyor. Kutlu, yeni kitabında insani ilişkilere değinmekle 
birlikte günümüz ilişkilerini de sorguluyor.
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