
GELECEK İÇİN YENİ BİR DİL 
- YENİ SİSTEM, İTTİFAKLAR VE 2023’E HAZIRLIK -

İ ttifaklar yarışı şeklinde geçen 31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Bazı belirsizliklerle birlikte sayısal sonuçlar karşımızda 
duruyor. Tablolar üzerine televizyon ekranlarında ve gazetelerde çeşitli analizler yapılıyor. İşin gerçeği, görünürde bu 

seçimin büyükşehirlerdeki başkan değişimleri haricinde öncekilerden kayda değer bir farkı yok. Ayrıca sonuçlar, Türkiye’yi 
yönetmek için yüzde 50 artı 1’in şart olduğu iki bloklu yapının, yeni sistem şartlarının kabul gördüğünü de belli ölçüde 
ortaya koyuyor.

 Bir bakıma 16 Nisan Referandumu ile girilen, 24 Haziran seçimleri ile devam eden sürecin bir etabıydı 31 Mart yerel 
seçimler. Kendilerine ‘Cumhur’ ve ‘Millet’ isimlerini uygun gören iki ayrı ittifak bileşenleri hariç artık kalıcı hâle geldi deni-
lebilir. Yerel seçimler sadece belediye başkanlarını belirlemedi, yeni sistemi test etti, ittifakların sıhhatini ölçtü, insanların 
hangi asgari müştereklerde birleşebileceğini belirledi. Bu anlamda iki temelli zihniyet dünyasının geçişken olabileceğini 
de alenen ortaya koydu.

Küresel politik/ekonomik aktörlerin ülkemizdeki yerel seçimler üzerine bazı senaryolar kurduklarında şüphe yoktur. 
Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik riskleri ifade eden beka söyleminin özellikle Anadolu’da  karşılık bulması bu-
nun göstergesidir. Bununla beraber, ‘olmakta olan’ üzerinde düşünmeyi ertelemek doğru olmaz. 31 Mart seçiminin birinci 
partisi, gerek kazandığı belediye sayısı gerekse oy oranı itibariyle tartışmasız AK Parti’dir. Ama buna rağmen, Ankara’yı 
(İstanbul henüz sonuçlanmadı) kaybetmiş bir AK Parti’nin ciddi bir yara aldığını söyleyebiliriz. Şüphesiz siyasetçiler gerekli 
değerlendirmeleri yapacak ve alınan sonuçtan geleceğe yönelik dersler çıkaracaktır.  Emin ve ehil aday seçimindeki bir-
takım isabetsizlikten başlamak üzere, gençlik kesiminin muhalif duruşu, teşkilatın taleplerinin ne kadar dikkate alındığı, 
bazı belediye başkanlarının görevden alınma şekli, beka kaygılı sert söylemlerin alınan sonuçlara etki eden faktörler 
olduğunun tespit ve tahlilini yapacaklardır.

 Seçim sonuçları büyükşehirlerin genel olarak milli-yerli beka dilini benimsemediğini ortaya koydu; orta sınıfların kon-
for, ekonomik istikrar yanında neoliberal siyasallığı da benimsediğini, kültür, hayat tarzı, özgürlükler, hak-hukuk-adalet, 
erdem-ahlak, kalite-liyakat gibi meselelerin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. AK Parti, sivil siyaseti önemseyen, sivil 
siyasetin alanını genişleten bir sivil hareketti. Siyaset alanını genişleten bir sivil dilin ülkenin geneline rahatlık getirdiğini 
de geçmiş dönemde yaşadık. Bu seçim döneminde, güvenlik vurgusu çok olan bir siyaset dilinin AK Parti’nin imajına hatta 
yapısına zarar verdiğini görüyoruz. Güvenliğin önemli ve devletin güvenliği sağlamakla görevli olduğu yadsınamaz. Ancak 
güvenlik bürokrasisinin bir siyaset enstrümanı olarak kullanıldığını düşündürecek davranışların sivil siyasete, dolayısıyla 
iktidar partisi olan AK Parti’ye zarar verdiği açık.

CHP stratejisini önemli ölçüde sağ seçmene açılma üzerine aday profillerini oluşturdu. Bu stratejinin riski ise şuydu; 
24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi seküler-ulusalcı tabanı İYİ Parti’ye kaptırmak. İYİ Parti’yle büyük şehirlerde ittifak ya-
parak bu riski ortadan kaldırdı. İkinci risk de şuydu; daha sol-sosyal demokrat kesimleri HDP’ye kaptırmak. HDP’yi ittifaka 
örtülü olarak dâhil ederek bu riskin de önüne geçmiş oldu. Seçim sonuçlarının Millet İttifakı adına salt toz pembe bir man-
zara sunmadığını da tespit etmek gerekir. Büyükşehirlerin kazanılması başlı başına önemli ancak genele bakıldığında Millet 
İttifakı için bu seçimin daha iyi sonuçlar almaya imkân verecek şartları mevcuttu. Ekonomideki sıkıntılara, enflasyonun 
yukarılara doğru tırmanmasına, işsizlik rakamlarındaki artışa, iktidar mensuplarının yer yer kullandığı rahatsız edici dile 
ve medyadaki çürümeye rağmen Millet İttifakı bırakın yüzde elliye yaklaşmayı yüzde kırkı bile yakalayamadı. Muhalefet 
seçmene cazip bir alternatif sunabilse, mevcut şartlarda bambaşka bir sonuçla karşılaşabilirdik. Fakat muhalefet böyle 
bir alternatif sunmaktan çok uzak… Millet İttifakı’nı bir araya getiren “Erdoğan alerjisi” ve pragmatizm genel sonuçlar söz 
konusu olduğu zaman krize girecektir. Daha da önemlisi Millet İttifakı, AK Parti’ye muhalefet etmek ile, bölgede jeopolitik 
kıskaca alınmış ülkeye sahip çıkmak arasındaki farkı kavramaktan çok uzaktır. Bunu kavrayamadıkları sürece elde ettikleri 
kazanımların ancak sınırlı ve konjonktürel olacağını unutmamak lazım.

Güneydoğu’da terörün geriletilmesiyle siyasetin sesinin daha yükseldiğini görüyoruz. HDP, Kandil’in etkisini nispeten 
az hissettiği bir seçim dönemi yaşadı gibi gözüküyor. MHP ile kurulan ittifak ve AK Parti’nin bazı söylemlerine rağmen böl-
gede alınan sonucun, bölge halkının önemli bir kısmının ülke bütünlüğünü önemsediğini gösteriyor. Seçim sonuçları, Doğu 
ve Güneydoğu’da yaşayan Kürtlerin, muhafazakârlıkları ve dindarlıkları korunduğu müddetçe, HDP’ye yakınlıklarında ciddi 
düşüşler yaşanacağını gösterdi. Bu düşüş sürecine, örgütün etkisinin kırılması eklenince de Kürt halkının devlet ile yan 
yana gelme ihtimali daha da güçlenmektedir. PKK’nın şehir yapılanmalarının çökertildiği zaman aralığında, devlet ile millet 
samimi bir biçimde bir araya gelebilmektedir. Elbette ki, bu sürecin  hemen olmasını kimse bekleyemez lakin pratiğin bu 
şekilde devam etmesi HDP’nin oy oranını güçlü biçimde azaltacaktır. Ama bunun da iktidarın diliyle bağlantılı olduğunu 
göz ardı etmemek lazım.

Sonuçlar, siyasetin imkânları üzerinde düşünmek için önemli bir dönemece girildiğini gösteriyor. Siyasetin aksı yeni 
bir hatta geçmiştir denilebilir: Sandıktan çıkan sonucun ülkenin istikrarını sarsmayacak bir ayarda, ancak mevcut iktidarın 
kendine çekidüzen vermesini gerektirecek bir dozda olduğunu görüyoruz. Kısaca millet siyasete ince elenip sık dokunmuş 
bir ayar verdi;  iktidara “kendine çekidüzen ver”, muhalefete de “iktidara ehil olup olmadığını göster” dedi.

Seçim sandığı sadece AK Parti’ye mesaj vermedi, yoksulluğun yeni hâllerini anlayan, adalet, erdem, liyakat ve sahici 
bir muhalefet talebine de işaret etti. Bunlar bir dönem AK Parti’nin de öne çıkardığı hususlardı. Kavgadan uzak bir dil kul-
lanmak şüphesiz pozitif bir mesajdır ve bu dil her daim somut icraata dönüştürülmelidir. Bu bakımdan herkesin şapkasını 
önüne alıp düşünme, söylediklerine, yapıp ettiklerine dikkat etme, bunların nereye varacağını ve kimleri etkileyeceğini 
görme vakti gelmiştir. Müslüman için feraset sahibi olmak bir gerektir; hele söz konusu olan toplum üzerinde söz sahibi 
olan siyasetçiler, aydınlar ve kanaat önderleri ise feraset sahibi olmak iki kere gerektir. 
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Metin ALPASLAN

Şüphesiz siyasetçilerimiz gerekli değerlendirmeleri yapacak ve alınan 
sonuçtan geleceğe yönelik dersler çıkaracaktır. Emin ve ehil aday 
seçimindeki isabetsizlikten başlamak üzere, gençlik kesiminin muhalif 
duruşu, teşkilatın taleplerinin ne kadar dikkate alındığı, bazı Belediye 
Başkanlarının görevden alınma şekli, Kürtler ile ilgili sert söylemlerin alınan 
sonuçlara etki eden faktörler olduğunun tespit ve tahlilini yapacaklardır.

Seçimler Dünyanın Sonu Değildir!

“Unutmayın ki son-

suz iktidar yoktur. Her 

iktidar geçicidir ve her-

kes, er veya geç önce mil-

letin ve nihayet Allah’ın 

önünde hesap verecek-

tir.” Aliya İzzetbegoviç 

R abbimiz “referansı-
mız İslâm’dır” diyen bir ekibe Türkiye’de her 

iki kişiden birinin desteğini verdi, siyasi güç verdi, 
tek başına kanun yapma yetkisi verdi. Ekonomik 
güç olarak devlet bütçesini emirlerine verdi ve 
neredeyse medyanın tamamı destek gücü verdi. 
İnancımızın hayata hâkim kılınması için İslâmî 
camianın hemen hemen tümü desteğini verdi. 

Buna karşılık Allah’ın hükümlerini dışlayan 
laik, seküler, liberal-kapitalist sistem tüm kaide, 
kural, kurum ve kuruluşlarıyla yaşamaya ve ha-
yatımızı tanzim etmeye devam etti. Değerlerimi-
ze ve inancımıza yabancı olan bir düzenin parçası 
olan kadrolar devlet imkânlarından nemalanma-
yı, bürokraside yer tutmayı, tebliğ, davet, irşad va-
zifelerinden daha önemli gördü. Davanın iktidarı 
için yola koyulması gerekenler nefislerinin iktida-
rına, İslâm düzeni yerine, muhafazakâr demokra-
siye, ehven-i şerre razı oldu.

Ehil ve emin kadrolar yetiştiremedik. Da-
vayı koruma ve öne çıkarmak yerine kendi 

konumumuzu koru-
maya çalıştık. Kahve-
hanelerden, kenar 
semtlerden uzak du-
rup, meclis koridorları-
na, belediye binalarına, 
ihale salonlarına, lüks 
otellerin salonlarına 
kapanıp bize umutla 

bakanlardan koptuk. Takva, ilim ve hizmet yerine 
para, makam, nutuk atma ve önemli bağlantılara 
sahip olma gibi özelliklere önem verdik.

İlahi kaynaktan gelmeyen bir değerler man-
zumesine boyun eğdik. Harama ve yanlışlara kar-
şı etkin bir mücadele vermek yerine düzene tes-
lim olduk. Kur’ân ve sünnetin hayata hâkim ol-
masını sağlayacak talepler geliştiremedik, projeler 
üretemedik. Bugün zamanı değil diye diye kendi 
değerlerimizi ve iddialarımızı arkamıza attık/yer-
le bir ettik. Yapılan ikazları dikkate almadık. Müs-
lümanlar olarak vazifelerimizi ve sorumlulukları-
mızı reisin sırtına havale ederek ona da haksız-
lık ettik.

Bu seçimlerin sonucuna baktığımızda halkın 
%52 destek ile cumhur ittifakına hâlâ bir umutla 
baktığını ama ‘şakam yok ha, ayağını denk al’ uya-
rısında bulunduğunu görüyoruz. Nitekim, Baş-
kan Erdoğan’ın, “Bu seçimde arzu ettiğimiz netice-
leri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, 
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gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak gö-
rüyorum” değerlendirmesinde bulunduktan sonra 
şunları söylüyor, “Buna rağmen eksikliklerimiz 
varsa, bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. 
Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız. Yine 
kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren 
eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmaları-
na başlıyoruz” diye konuşması, olanların farkında 
olduğunu göstermektedir.

Şüphesiz siyasetçilerimiz gerekli değerlen-
dirmeleri yapacak ve alınan 
sonuçtan geleceğe yönelik 
dersler çıkaracaktır. Emin ve 
ehil aday seçimindeki isa-
betsizlikten başlamak üzere, 
gençlik kesiminin muhalif 
duruşu, teşkilatın taleplerinin 
ne kadar dikkate alındığı, bazı 
Belediye Başkanlarının görev-
den alınma şekli, Kürtler ile 
ilgili sert söylemlerin alınan 
sonuçlara etki eden faktörler 
olduğunun tespit ve tahlilini 
yapacaklardır.

Buradan ayrıca parlamen-
to dışı faaliyet gösteren İslâmî 
kuruluşların da 16 yıllık ik-
tidarın ve belediyelerdeki 24 
yıllık tecrübenin bir muha-
sebesini yapıp buradan ders 
çıkarmasını, ehliyet-liyakat sahibi insanlarımızın 
kendine yol bulduğu, şuursuz-istikrarsız-çizgisiz- 
mefkûresiz insanların dışlandığı, ucuz politikalar 
ve söylemlerin prim yapmadığı, bizim biz olarak 
kalmamız gerektiğini anlamasını umut ediyoruz. 

Yeni Zelanda Saldırısı                                            
Fobik Haçlı Terörü Müslümanları Vuruyor…

Alçakça bir saldırı sonucu 50 masum ve sa-
vunmasız Müslümanın Cuma namazında kalleşçe 
ve vahşice katledildiği Yeni Zelanda’daki terör sal-
dırısı karşısında dünyanın önde gelen ülkelerinin 
ve Batı’nın sanki yapılan alelâde bir olaymış gibi 
takındığı tavır da en az saldırı kadar alçakçadır.

Yeni Zelanda gibi terör olaylarının yaşanma-
dığı Küresel Barış İndeksi’ne göre dünyanın en 
huzurlu ikinci ülkesi konumunda olan, güvenli 
zannedilen bir ülkede dahi Müslümanlara huzur 

olmadığı mesajını vermek isteyenler bu terör ola-
yını organize ettiler.

SSCB’nin dağılmasıyla NATO’yu lağv etmek 
yerine İslâm hedef seçilerek uydurma bir cihatçı 
terör bahanesiyle, Avrupa’da ve Amerika’da Müs-
lümanlara karşı ırkçı söylemler, tacizler ve saldı-
rılar giderek artıyor. Kendi güvenlik kuruluşları 
aşırı sağ tehlikesini göz ardı ederek mülteciler ve 
Müslüman sığınmacılar üzerinde yoğunlaşıyorlar. 
Son 15-20 yıllık seçim sonuçları Batı’da aşırı sağın 

giderek güçlendiğini gösteri-
yor. Yeni Zelanda Başbakanı 
Jacinde Ardern’in tereddüt et-
meden olayın başında belirtiği 
“aşırı sağcı terör eylemi” ifa-
desine rağmen Batı olaya kör 
ve sağır olmaya devam ederek 
terör kelimesini kullanmadı-
ğı gibi terörist yerine “silahlı 
kişi” ifadesini kullandı. Batı 
kendi topraklarındaki her-
hangi bir terör saldırısında or-
talığı ayağa kaldırırken, Yeni 
Zelanda’daki katliama maale-
sef gerekli tepkiyi vermedi.

Fransa’da 12 kişinin öldü-
ğü Charlie Hebdo dergisine 
saldıranlara “Müslüman te-
röristler” diyen Batı medyası 
katliam yapan bu caniye “me-

lek çocuk” deme alçaklığını gösterdi. Fransa’daki 
saldırının ardından dünya liderleri -Türkiye’nin 
Başbakanı dâhil- yürüyüş yapmış, terörü lanetle-
mişlerdi. Buna karşılık Müslümanın kanı onların 
nezdinde ucuz olduğu için, kimse liderlere bir 
çağrı yapıp bu haçlı terörünü lanetlemeye gitme-
diği gibi doğru dürüst bir kınama bile yapmadılar. 

Gerçek Hristiyanlıktan uzaklaşmış bencil se-
küler bir Avrupa var karşımızda. Kendi kutsalla-
rını öldüren Avrupa, ötekininin kutsallarına nasıl 
saygı gösterecektir. İslâmofobya, artık bir İslâm 

Ortadoğu, Afrika ve Asya 
kıtasında yeniden bir 
aktör hâline gelen, dün-
yadaki mazlum halkların 
ve Müslümanların uyanı-
şına vesile olan Türkiye’ye 
bir mesaj veriyorlar. Artık 
Türkiye’nin güvenliğinin 
sınırlarından veya yakın 
coğrafyadan değil Yeni 
Zelanda’ya kadar uzanan 
bir Haçlı zihniyetinden 
geldiğini görmek gereki-
yor.

Charlie Hebdo saldırısı sonrası liderlerin yürüyüşü
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düşmanlığına dönüşmüş, Son yıllarda Avrupa’da 
297 cami saldırıya uğramış. Batı her zaman ken-
disini özne, İslâm dünyasını ise nesne olarak gör-
düğü için problem devam etmektedir. 

Teröristin katliamı gerçekleştirirken kay-
da aldığı görüntüleri Playstation oyunu gibi 
Facebook’tan canlı yayınlaması, insanın kanını 
donduruyor. Bu vahşet, sömürgeci Batı’nın barbar 
haçlı tarihinin ve karakterinin özeti gibidir. Batı 
bugünkü dünya hâkimiyetini fikirleriyle, değerle-
riyle veya dinlerinin üstünlüğü ile değil, acımasız-
ca zor kullanarak elde etti. Batının bütün tezleri 
çatışma üzerine kuruludur. Dünyadaki 9 büyük 
katliamın Japonya hariç tamamı Avrupa’da ger-
çekleşmiştir. İnsan hakları karneleri çok zayıftır. 
Engizisyon işkenceleri ile milyonlarca kendi insa-
nını katletmiş sırf büyücü avı ile 900 bin kadını 
öldürmüşlerdir.

Haçlı seferlerinde 4 milyon kişiyi öldüren, 
Amerika kıtasında 100 milyon Kızılderili’yi öl-
düren, yüzyıllar boyunca 180 milyon Afrikalıyı 
Amerika’ya taşıyan ve 35 milyon Afrikalının ölü-
müne sebep olan, Vietnam’da 4 milyon kişiyi öl-
düren, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında 70 milyon ki-
şinin ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değil, 
Batı’nın zorbalıklarıydı. Çıkarcı, ayrımcı ve çifte 
standartlı Batı uygarlığı dünyayı talan ederek, so-
yarak, kitlesel imha uygulayarak ortaya çıkmıştır.

Daha yakın zamanlarda ABD ve onun maşası 
PTD/YPG Deyrizor’un Bagoz bölgesinde sizi tahli-
ye edeceğiz diye kamplara topladığı 300’den fazla 
sivili katletmiş ve hâlâ bazıları ölmemiş insanla-
rı canlı canlı kepçelerle çukurlara doldurmuştur. 
Cesetlerin arasında ne yapacağını bilmez şekilde 

çaresizce oturan kadın ve çocukların görüntüsü 
insan olanın yüreğini parçalayan görüntülerdi. Bu 
bölgede bir ay içinde 6 bin kişinin katledildiği ha-
berleri Müslümanlara karşı tam bir soykırım uy-
gulandığını göstermektedir.

Üstad Cemil Meriç diyor ki; “İslâm’la Hıristi-
yan, Haçlı seferlerinden beri tez’le antitezdir. Bü-
tün Kur’an’ları yaksak, bütün camileri yıksak, Batı 
insanının gözünde Haçlı seferlerinin yalınkılıç ve 
tekbir getiren cündileriyiz. Avrupa materyalizmi-
ne rağmen Hıristiyan’dır. Hıristiyanlık, Doğu ismi 
anılır anılmaz şahlanıverir. İşçisi de, Marksist’i de, 
Hıristiyan’dır Avrupalının. Durup dururken Hıris-
tiyan değildir belki. Ama Hıristiyan bir devletle 
Müslüman bir devlet arasında bir tercih yapmak 
gerekince saf kan Hıristiyan’dır.” diyor. Tarih bo-
yunca Haçlı terörü hep var oldu. kendinden ol-
mayanı yok etme fikri onlarda ezeli olarak vardır. 
Kudüs, Endülüs, Bosna ve Balkanlarda sahipsiz 
kalan Müslümanları katletmeleri Ermeni vahşeti 
bunun en bariz delilleridir. 

Yeni Zelanda olayı bize gösterdi ki, Müslü-
man ve Hıristiyan dünya arasındaki kırılgan fay 
hatları kıyamete kadar devam edecek. Dünyadaki 
Müslümanların yaşadığı sorunlar dini farklılıktan 
kaynaklanan bir terör sorununa dönüştürülmek 
isteniyor. Müslümanları “kötü öteki”, “öcü” olarak 
göstererek, tahrik ederek, terörize ederek çatıştır-
mak istiyorlar. 

Teröristin Manifestosu ve
Türkiye’nin Hedef Hâline Getirilmesi…

Ortadoğu, Afrika ve Asya kıtasında yeniden 
bir aktör hâline gelen, dünyadaki mazlum halk-
ların ve Müslümanların uyanışına vesile olan 
Türkiye’ye bir mesaj veriyorlar. Artık Türkiye’nin 
güvenliğinin sınırlarından veya yakın coğrafyadan 
değil Yeni Zelanda’ya kadar uzanan bir Haçlı zih-
niyetinden geldiğini görmek gerekiyor. 

Silahının üzerine Haçlı tarihini sığdıran bu ca-
niyi sadece cinnet geçirmiş bir sapık olarak gör-
mek yanıltıcı olur. Cinayeti soğukkanlılıkla işleyen 
caninin çalıştığı spor şirketinin yetkilileri, caninin 
akli dengesizlik veya ideolojik aşırılık şeklinde 
görüntü vermediğini açıkladılar. Bu katilin para, 
eğitim ve psikolojik destek olmadan birçok ülke-
yi gezerek bilgi toplaması mümkün değildir. Bu 
olay münferit bir eylem olmayıp, iyi planlanmış 

Ehil ve emin kadrolar yetiştireme-
dik. Davayı koruma ve öne çıkarmak 
yerine kendi konumumuzu korumaya 
çalıştık. Kahvehanelerden, kenar semt-
lerden uzak durup, meclis koridorları-
na, belediye binalarına, ihale salonla-
rına, lüks otellerin salonlarına kapa-
nıp bize umutla bakanlardan koptuk. 
Takva, ilim ve hizmet yerine para, 
makam, nutuk atma ve önemli bağ-
lantılara sahip olma gibi özelliklere 
önem verdik.
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ve Türkiye’yi hedef alan boyutları olan istihbarat 

örgütlerinin işi olduğunu görmek gerekiyor

Adalet ve merhamet duygularını yitirmiş bir 

dünyada, yaşanan zulüm ve haksızlıklara karşı, 

ancak İslâm’ın bir kurtuluş reçetesi sunabileceğini 

biliyorlar. İslâm’ın, dünyaya yeni bir nefes, yeni bir 

ruh verecek değerlere sahip olduğunu biliyorlar. 

Müslüman bir Türkiye’nin İslâm dünyasını aya-

ğa kaldıracak, mazlumların umudu yegâne ülke 

olduğunu biliyorlar. Türkiye’ye diz çöktürdükle-

rinde tüm İslâm dünyasına da diz çöktürecekle-

rine inanıyor ve işte bu yüzden Türkiye’yi hedef 

tahtasına oturtuyorlar, “en iyi Türk ölü Türk’tür” 

diyorlar. 15 Temmuz kalkışmasında parmağı olan 

eski CIA istasyon şefi Graham Fuller, “İslâmsız 

Dünya” kitabında Vehhabilerle ortak çalıştıkları-

nı, Şiileri kullandıklarını yazıyor, Sünniliğin küre-

sel hedefleri önündeki tek engel olduğunu beyan 

ederek “Sünni iktidarların yıkılması, Sünniliğin 

kalesi olan Türkiye’nin yıkılması ile mümkündür” 

diyor.   

Saldırgan terörist 74 sayfalık manifestosun-

da Ayasofya vurgusu yapıyor, İstanbul’un fethine 

yönelik intikam söylemleri kullanıyor, “Erdoğan, 

en kadim düşmanımız olan Türklerin, düşman-

larımızın lideridir” diyor. Silahlara, şarjörlere 

“Turkofagos” (Türk Yiyici) ifadesini kazıyor, Vi-

yana kuşatmasını ve Osmanlı’ya karşı savaşmış 

komutanların-kralların isimlerini yazıyor, Murad 

Hüdavendigâr’ı şehit eden Sırp Miloş Obiliç’in 

ismini yazıyor. Yani Batı dünyasının şuur altı-

na hitap ederek bin yıllık bir hesaplaşmayı dile 

getiriyor.. 

Avrupa Parlamentosu’nun Aldığı Karar…
AP’de ‘Türkiye Raporu’ ile ilgili yapılan oy-

lamada, Türkiye’nin AB sürecinin askıya alın-

ması yanında ayrıca PKK’nın Avrupa terör ör-

gütü listesinden çıkartılması, Kıbrıs’tan Türk 

askerinin çekilmesi, Ayasofya’nın kesinlikle 

camiye çevrilmeyip müze statüsünün korunma-

sı, Mersin’de inşa edilecek Akkuyu nükleer güç 

santralinin inşa planlarının durdurulması, Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yap-

madan iş birliği yapması, ihraç edilen FETÖ’cü 

hâkim ve savcıların işten atılmasının hukukun 

bağımsızlığı ve tarafsızlığına tehdit oluşturduğu 

belirtiliyor.

Türkiye’yi bir sömürge ülkesi olarak görüp 

küstahça taleplerde bulunuyorlar. Bizimkiler ise 

nerdeyse bizi AB’ye alın diye yalvar yakar olacak-

lar. Adamlar olmaz diyor biz “ne olur bizi alın!” 

diye yalvarıyoruz. Türkiye’nin kendi tezleri çerçe-

vesinde bir toplumsal dönüşüm yaşaması, kendi 

istikametini belirleme, kendi yapısal özelliklerine 

uygun bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirme 

yolunda adımlar atması gerekirken, bu koca ül-

keyi gâvurun karşısında bu kadar alçaltmamalı. 

Sıkıntılarımızın baş müsebbibi ve üreticisi olan 

Batı dünyasını kurtuluş mercii olarak görmek ne 

yaman bir çelişkidir.

Umran’ın Eylül 2003 sayısında şunları söyle-

mişiz; “AB müktesebatı İslâmî prensiplerin ve Müs-

lümanların beklentileriyle örtüşmemektedir. AB’ne 

girmek İslâmî iddialarımızı olumsuz etkileyecek-

tir. Özellikle hukuki düzenlemelerden çıkacak ve 

katlanılacak sonuçlara ilişkin öngörüsüzlük ve 

vurdumduymazlık ürkütücü boyuttadır. Eğer İslâm 

Türkiye’nin ‘olmazsa olmaz’ıysa ve yeniden diri-

liş ve yükseliş İslâm ile olacaksa, AB’ne girmekle 

oluşacak kimlik erozyonu İslâmî hüviyetimizi ya-

ralayacak ve aşındıracaktır.” Bu söylediklerimizin 

ışığında 16 yıl sonra bugün yaşadığımız topluma 

baktığımızda maalesef dediğimizin çıktığını gö-

rüyoruz. Birlikte yaşama, demokrasi, çoğulculuk 

gibi süslü laflar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 

düzenlemeler, İstanbul Sözleşmesi vs. gibi uygu-

lamalar sonucunda ailenin çatırdadığı, ahlaki ba-

kımdan tefessüh etmiş bir toplum olgusuyla karşı 

karşıya olduğumuzu görüyoruz. 

Bu müstekbirlerin fıtrat dışı değerlerine gönül 

rızasıyla itaat eden Müslümanlar; hem bu dünya-

da, hem de ahirette zilletle baş başa kalacakları-

nı bilmelidirler. Ömer Hayyam; “Celladına âşık 

olmuşsa bir millet, İster ezan, ister çan dinlet, 

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, Müstahaktır ona 

her türlü zillet!” diyor.  Müslüman oldukları hal-

de bu dünyada izzeti Allah’ın, Peygamberi’nin ve 
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Müminlerin yanında değil, dini hayatın dışına at-

mış seküler bir havzada arayanlar iflah olmazlar. 

Rabbimiz buyuruyor: “Dinlerine uymadıkça Yahu-

diler de Hristiyanlar da asla senden razı olmaya-

caklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yolu-

dur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına 

uyacak olursan, andolsun ki, Allah’tan sana ne bir 

dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara/120) 

Kudüs Elden Çıkmak Üzere…

İsrail, Mescid-i Aksa’da terör havası estiriyor, 

olur olmaz sebeplerle hem Gazze’de ve hem de 

Batı Şeria’da bahaneler çıkartarak devlet terörü es-

tirip Filistinlilerin evlerini yıkarak göçe zorlamak-

tadırlar. Filistin’de bir insanlık suçu işlenmekte ve 

ABD’nin İsrail’e arka çıkmasıyla da bu suç sürüp 

gitmektedir.

İsrail polisi, Kubbetüssahra Camii’ne baskın 

düzenleyerek Kudüs Şeriat Mahkemesi Reisi ve 

Kudüs İslâmî Vakıflar Reisi Şeyh Vasıf el-Bekri 

ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-

Kisvani’yi ve içeridekileri darp etmiştir. Mescidin 

kapıları kapatılmış, pis postallarıyla kirlettikleri 

mabetlerimizde Müslüman yöneticiler hakarete 

maruz kalmıştır.

İsrail zindanlarında 7 bin esir var. Bunların 

300’ü çocuk, 60 civarında kadın, 6 milletvekili, 

bin 700 hasta tutuklu var. Gazze’de kuşatılmış 

bir halk ölüme terk edilmiş durumdadır. İsrail 

zindanlarında, 75 esirin işkence, 60 esirin sağlık 

ihmali, 8  kişinin gardiyanlar tarafından copla dö-

vülmesi ve 75 esirin de zindanda idam edilerek 

224 Filistinli şehit olmuştur.

Dünyada şeytanın imparatorluğunu kuran-

lar, ne yazık ki isimleri İslâm ülkesi olan ülkele-

rin desteğiyle/sessizliğiyle bütün bunları yaptılar. 

İslâm ülkelerini yöneten diktatörler saltanatlarını 

kaybetmemek adına sessizliklerini sürdürdükle-

ri sürece bunun hesabını veremeyeceklerdir. Bir 

kısmı Batı’nın kucağına oturmuş ona uşaklık et-

mekte, diğer yarısı kan ve ateş içinde yangın yeri. 

Zulüm ve haksızlıklara sadece Türkiye direniyor.

Ezanı Islıklamak…

İstanbul’da 8 Mart’ta düzenlenen Feminist 

Gece Yürüyüşünde ezanı ıslıklama olayı damga-

sını vurdu. Organizatörler ıslıkların yolu kesen 

polisi protesto etmek için çalındığını, o esnada 

ezan okunduğunu, ezanı protesto amaçlarının 

olmadığını söylüyorlar ama ezan sesi duyulunca 

ıslıkların kesilmesi gerektiğini bilmeleri gerekirdi. 

Bir an için kitlenin hemen kontrol edilmesinin 

zor olduğunu veya gerçekten bazı kendini bilmez-

lerin bunu kasıtlı olarak yaptıklarını farz edelim. 

Ancak burada üzerinde durulmayan ve en az eza-

nı ıslıklamak kadar vahim bir konu, yürüyenle-

rin taşıdıkları afişler ve sloganlarıdır. ‘Fahişeyim 

Feministim’ , ‘Bedenimi Satarım’, ‘Namusumu 

Kirletmeden Duramam’, ‘Yılın En Sürtüğü’ gibi ve 

burada yazmaya hicap ettiğimiz afişlerle yürüyen-

lerin helal, haram, mukaddesat gibi bir hassasi-

yetlerinin bulunmadığını, içinde yaşadığı toplu-

mun değerlerine saygı göstermediğini görüyoruz. 

Organizatörlerin de bu afişleri engellememiş 

olması bu türedilerin derdinin kadın hakları fa-

lan olmadığını göstermektedir. Ailenin göz ardı 

edildiği, her tür cinsel sapkınlığın iğrenç pankart-

larla haykırıldığı, kadını aşağılayan söylemlerin 

havada uçuştuğu, toplumun birliğine ve dirliği-

ne kasteden yüzkarası sloganların mevcudiyeti 

bu provokatif yürüyüşte ezan ıslıklanması kadar 

ürperticidir!
İsrail’in Kubbetüssahra Cami Baskını
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Burhanettin CAN

Batı’nın benimsediği politikalar, kendi toplumsal yapısını altüst etmekte ve bunalım 
toplumu meydana getirmektedir. Batı dünyası insan neslini kendine yabancılaştırıp 
bunalıma sürüklerken Türkiye’nin bu kervana katılması üzücüdür. Bu nedenle 
fıtratın % 40 etkisinin öngördüğü cinsiyet rolü ile çevresel etkilerin(sonradan 
kazanımların) öngördüğü cinsiyet rolü arasında farklılaşma, çatışma olmamalıdır. 
Fıtratın öngördüğü cinsiyet rolünü, çevresel etkiler desteklemeli ve beslemelidir. 
Herhangi bir çatışma, insan ruhunda çatışmaya ve bunalıma sebebiyet vermektedir. 

Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi 

“Nötr Cinsiyet Hareketinin”
Üç Aşamalı Savaş Stratejisi

“Allah’ın dışında başka veliler edinenlerin örne-
ği, kendine ev edinen örümcek örneğine benzer. Ger-
çek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı dişi örümcek 
evidir; bir bilselerdi.” (29/Ankebut 41)

G eçen yazıda, “cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet”, 
“toplumsal cinsiyet ayırımı”, “cinsiyet rol-

leri”, “toplumsal cinsiyet eşitliği kriterle-
ri” ve “nötr cinsiyet hareketi” ele alı-
nıp ana hatları ile incelenmiştir. Ya-
zıda verilen toplumsal cinsiyet eşit-
liği ile ilgili kriterlerde aile ortamı, 
evde üretilenler, el emeği, çocukla-
rın durumu, bakımı ve sayısı, gele-
cek nesil meselesi, yaşlıların durumu 
ve bakımı, evin dışında çalışanların 
mutlu olup olmaması (mutluluk derece-
leri), kültür ve medeniyet kodları, dini değer-
ler, yaratılış hiç göz önüne alınmamakta, bu etken-
lerden hiç bahsedilmemektedir. 

Bu yazıda, “nötr cinsiyet hareketinin” strateji-
sindeki üç evreye/aşamaya dikkat çekilmeye çalışı-
lacaktır.

“Cinsel Yönelimin” Kapsam Alanı

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yapılan çalış-
maların sonucunda oluşan kavramsal alt yapı çok 
genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Mesele kadın ve er-
kek eşitliğinin çok dışına taşmış, insanlığın gelece-
ğini ilgilendiren “çocuksuz aile”, “ailesiz toplum” 

modeline uygun bir serüven izlemeye başlamıştır.1 
Şekil 1’de cinsiyetle ilgili oluşturulan ve oluşturul-
maya devam edilen bir kavramsal çerçeve söz ko-
nusudur. Bu çerçeveyi göz önüne almadan, bu çer-
çevede ortaya konan kavramların mahiyetine ve ne-
den olabileceği sonuçlara bakmadan yapılacak tüm 

değerlendirmeler, anlamsız ve eksiktir. Bu ne-
denle mesele bir bütün olarak, değişik 

yönleri ile ele alınmak zorundadır.
“Cinsel Yönelim bir kişinin, cinsel 

arzusunun, hemcinsine, karşı cin-
se ya da her ikisine birden yönele-
bileceğini” anlatmak için kullanı-
lan ve meşruiyetini savunan bir kav-

ram olup2 İstanbul Sözleşmesi’nin 4. 
Maddesi tarafından yasal güvence al-

tına alınmıştır. 6284 Sayılı Kanun’un 2. 
Maddesinde de, 6284 sayılı yasanın İstanbul 

Sözleşmesi’ni esas aldığı belirtilmektedir. Dolayısıy-
la Cinsel yönelim 6284 sayılı yasa tarafından meşru 
olarak tanınıp koruma altına alınmıştır.

1 Meryem Şahin, Mücahit Gültekin, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve Aile, 
SEKAM, İstanbul 2015.  http://islamianaliz.com/yazi/cinsel-
istismar-ve-hukukun-manipulasyonu-amerika-3581#sthash.
WP6rKvCC.dpbs

2 Meryem Şahin, Mücahit Gültekin, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın 
ve Aile, SEKAM, İstanbul 2015. Mücahit Gültekin, Batı 
Tarafından Hacklenmek: 2053’te Türkiye Nasıl Bir Ülke 
Olacak? 13.5.2018; http://islamianaliz.com/yazi/bati-
tarafindan-hacklenmek-2053te-turkiye-nasil-bir-ulkeolacak-
3626#sthash.1bxaeuLH.h5RCo3jD.dpbs
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Cinsel yönelim kavramının kapsam alanına gi-
ren pek çok kelime vardır3:
· “Heteroseksüellik”: Cinsel arzunun diğer cinse

yönelmesi,
· “Homoseksüel lik’/ “Modern Eşcinsellik”: Cinsel

arzunun aynı cinse yönelmesi,
· “Gey” (G): erkek eşcinsel,
· “Lezbiyen” (L): kadın eşcinsel,
· “Biseksüel” (B): her iki cinse cinsel yönelimi

olan,
· “Transseksüel” (T): operasyon geçirerek beden-

lerini karşı cinsiyetin bedenine dönüştüren,
· “Travesti”: di ğer cinsiyetin giyim ve tavırlarını

benimseyen,
· “İnterseks” (İ): bedenleri ve üreme sis-

temleri tam olarak erkek ya da kadın
üreme sistemi olmayan,

· “Queer” (Q): heteroseksüel olmayan ve azınlık-
ta kalan cinsiyet ve cinsel yönelimlerin hepsini
içine alan bir şemsiye terim.

· + : kendini herhangi bir cinsiyet kimliğinde ta-
nımlamayanlar,

· “Aseksüel”: cinsel arzu ve yönelimi olmayan,
· “Pedofili”: çocuklara cinsel yönelim,
· “Zoofili”: hayvanlara cinsel yönelim,
· “Ensest”: aile içi yasak olan ilişki,
· “Robotlarla seks”: robotla cinsel ilişkiye girmek,
· “Grup Seksi”: kadın ve veya erkeklerin birlikte

cinsel ilişkiye girmesi,
· “Sado-mazoşizm”: cinsel edim de acı vermek ve

acı çekmekten haz alma,
· “Partner”: kadın veya erkeğin nikâhsız birlikte

yaşadığı kimse.
Bununla birlikte Psikiyatride cinsel davranış bo-

zuklarını ifade eden çok sayıda terim vardır. Do-
layısıyla cinsel yönelim kavramının yasal güven-
ce altına alınması ile birlikte bütün bu psikiyatrik 

3 http://islamianaliz.com/yazi/cinsel-istismar-ve-hukukun-
manipulasyonu-amerika-3581#sthash.WP6rKvCC.
dpbshttp://www.cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/

hastalar, toplumun başına bela olacak, çok ciddi bir 
kriz yaşanabilecektir.

Kinsey Raporu: 
Bilimsel Araştırma Adı Altında Yapılan Büyük Sahtekârlık

Cinsel yönelim kavramı, ilk kez bilimsellik 
kisvesi altında ve fakat tam sahtekârca literatü-
re bir zoolog olan Alfred Kinsey tarafından sokul-
muştur. Rockefeller Foundation tarafından finan-
se edilen (yaklaşık 1.750.000 $) Kinsey, 1947’de 
İndiana Üniversitesi bünyesinde Cinsellik Araş-
tırmaları Enstitüsünü kurup 1948 ve 1955 yılla-
rında birbirinin devamı olan iki araştırma raporu 
yayınlamıştır.4 Alfred Kinsey, bu araştırması ile cin-
siyetin tanımını ve kapsam alanını değiştirmiş; in-
sanların, biyolojik cinsiyetlerinin yanı sıra “cinsel 
yönelimlerine” göre de cinsiyetlerinin tanımlanması 
gerektiğini belirtmiş ve cinsel yönelimin farklı bo-
yutlarına işaret eden Kinsey Skala’sı diye bir skala 
yayınlamıştır (Tablo-1). 

Tablo-1: Cinsel Yönelime İlişkin Kinsey Skalası5

Ancak daha sonraki yıllarda Kinsey’in araş-
tırmalarının “tamamen sahtekârlık üzerine inşa 

4 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s.153-212. Ufuk Coşkun, 
“Ailesiz Toplum Projesi”, 18 Ekim 2018, https://www.milat-
gazetesi.com/ufuk-coskun/ailesiz-toplum-projesi/haber-
182566;
Ümit ŞİMŞEK Bilim tarihinin en ahlâksız deneyi ve günü-
müzdeki sonuçları, 24 Ekim 2018; https://yazarumit.
com/bilim-tarihinin-en-ahlaksiz-deneyi-ve-gunumuzdeki-
sonuclari/

5 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212. Ahmet 
H. Çakıcı, Türkiye’de ‘Ailesiz Toplum Projesi’-2, İnsansız Bir
Gelecek.22.10.2018
http://www.ekrangazetesi.com/haber/15064/ahmet-h-
cakici-yazdi-turkiyede-ailesiz-toplum-projesi-2-insansiz-bir-
gelecek.html; Ailesiz Toplum 3, İstanbul Sözleşmesi, LGBT
Toplum ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği http://www.ekran-
gazetesi.com/haber/15131/ahmet-h-cakici-yazdi-ailesiz-
toplum-3- istanbul-sozlesmesi-lgbt-toplum-ve-toplumsal-
cinsiyet-esitligi.html; http://ahmethakancakici.blogspot.
com/2018/11/ailesiz-toplum-modern-family-ya-sonras.html
Ailesiz Toplum 4- Bi Acayip Aileler; http://ahmethakancaki-
ci.blogspot.com/2018/10/ailesiz-toplum-4-bi-acayip-aileler.
html

Şekil 1: Cinsiyetle ilgili kavramlar uzayı
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edildiği”, “büyük bir manipülasyon olduğu”, “ra-
porlarına kaynaklık eden çocuklara tecavüz etti-
ği”, “para karşılığı babaları ile küçük kızları ensest 
ilişkiye zorladığı” ortaya çıkmış; “4 aylık çocukla-
rın cinsel performansını nasıl ölçtüğünü”, “çocuk 
seksi ve çocukların cinsel kapasiteleri ile ilgili bil-
gileri nasıl elde ettiğini açıklayamamıştır.” “Sıra-
dan insanlar diye tanıtılan deneklerin para ile kira-
lanmış seks işçileri oldukları”, “söylediği kadar de-
neğe hiçbir zaman ulaşmadığı” gibi yığınla eleşti-
ri almış ve fakat inşa ettiği skala uygulama alanın-
dan çıkarılmamıştır. “Liberty Counsel’in kurucusu 
ve Dekanı Mathew Staver’in, “Alfred Kinsey ve Kin-
sey Enstitüsü, işledikleri devasa sahtekârlıktan so-
rumlu tutulmalıdır” tarzındaki şikâyeti ilgi görme-
miş, gizli bir el tarafından örtbas edilmiş, cezalan-
dırılması engellenmiştir.6 Cezalandırılmamış olma-
sına rağmen Kinsey itibarını tamamen kaybetmiştir. 
Ancak yaptığı sahtekâr çalışmanın etkisi büyük ol-
muş, Amerikan ceza sistemi cinsellik açısından cid-
di bir değişim geçirmiştir.

Savaşın Birinci Raundu:                                      
Eşcinselliğin Suç ve Hastalık Olmaktan Çıkarılması

1955 yılında Kinsey’in araştırmasının ikinci kıs-
mı yayınlanınca, medya üzerinden oluşturulan ka-
muoyunun etkisi ile Amerika Barolar Birliği, o güne 
kadar Amerikan ceza sisteminde “suç” olarak ka-
bul edilen zina, çocuk erotizmi, kürtaj, evlilik önce-
si cinsel ilişki, karı-kocaların birbirlerini aldatması 
ve eşcinselliği suç olmaktan çıkarmıştır.7 

Kinsey Raporunun etkisi sadece ceza sistemi-
ne yansımamış, yaklaşık 15 yıl sonra eşcinsel ör-
gütlerin yaptığı organize eylemlerin etkisi ile sağ-
lık alanına da yansımış ve eşcinsellik, Amerikan 
Psikiyatri Birliği (APA) tarafından hastalık olmak-
tan çıkarılmıştır: “1935 yılında Amerikan Psikiyat-
ri Birliği (APA) tarafından yapılan ruh hastalıkları 
sınıflandırmasında “patolojik cinsellik-
li psikopatik kişilik” tanımı altında yer alan 
eşcinsellik, 1952 yılında APA’nın oluşturduğu tanı 
kılavuzunda (DSM), “sosyopatik kişilik bozukluğu” 
kategorisinin bir alt grubu olan seksüel sapkınlıklar 
bölümünde transvestizm, fetişizm, sadizm ve pedo-
fili ile birlikte yer almıştır. 1968 yılında ise, DSM-2 
basılmış ve bu sefer eşcinsellik, teşhircilik, fetişizm 

6 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212. https://stopt-
hekinseyinstitute.org/more/a-child-victim/

7 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212. http://www.
cocukaile.net/cinsel-istismarin-tarihi/

ve pedofili ile birlikte yer almıştır. 1973 yılına gelin-
diğinde ise, eşcinsellere yönelik ayrımcılığa ve yasal 
sınırlamalara son verilmesine yönelik APA’nın için-
den yapılan bir çağrıyla eşcinsellik hastalık katego-
risi olmaktan çıkarılmıştır. 1993 yılına gelindiğinde 
de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) eşcinselliği hasta-
lık kategorisinden çıkarmıştır.”8 

Eşcinselliğin psikolojik bir hastalık olmaktan 
APA tarafından çıkarılması, bilimsel araştırmalar 
sürecinin sonunda doğal olarak olmamış, tam tersi-
ne eşcinsel organizasyonların APA kongresini basıp 
üyeleri rehin almasının ve medyanın baskısının so-
nucu olmuştur: “Peki, bu karar nasıl alındı? Geyler 
ve lezbiyenler, Amerikan Psikiyatri Birliği’ni bastı-
lar. Böylece, eşcinsellik hastalık kategorisinden çıka-
rıldı. Yarın heteroseksüeller ya da muhafazakârlar 
Amerikan Psikiyatri Birliği’ni basıp, tersi bir karar 
çıkartırlarsa ne olacak? Bilimsel bir karar böyle ve-
rilemez… APA eşcinselliği tartışmalı bir oylama so-
nucu hastalık olmaktan çıkarmıştı. Oylama sonuç-
ları bu tartışmanın derinliğine işaret etmektedir… 
17.905 APA üyesinden 10,555’i oy kullanmıştı ve oy 
kullananların 5854’ü eşcinselliğin DSM’den silin-
mesine evet, 3810’u hayır demişti. Eşcinsellik oyla-
maya katılanların %58’inin, toplam üyelerin %32’si-
nin kabul oyuyla hastalık olmaktan çıkarılmıştı.”9 

APA’nın medikal direktörlüğünü de yapan Mel-
vin Sabshin, 1973 ve sonrasında yaşanan olayları 
bir “gerilla gösterisi”; Lutz da (2004) “kültürel ge-
rilla” hareketi olarak ifade etmişlerdir.10

Savaşın İkinci Raundu:                                    
Eşcinselliğin Bir Yaşam Tarzı Olarak Kabul Ettirilmesi

Siyonist Rockefeller İmparatorluğunun/
Siyonizm’in öngördüğü “arı, seçilmiş, üstün ırkın” 
dünya hâkimiyeti için bu ırktan olmayan toplumla-
rın ailesiz, çocuksuz, sürüleştirilmiş bir yığın hâline 
getirilmesi (Nötr Cinsiyet Hareketi) gerekmektedir. 
Bu bağlamda eşcinsellik hastalık olmaktan çıkar-
tılarak savaşın birinci aşaması ya da raundu ka-
zanılmıştır. Savaşın ikinci aşaması ya da raundu, 
eşcinselliğin alternatif bir yaşam tarzı olarak kabul 
ettirilmesi olacaktır: “Rondeau: APA’nın yıllık kon-
feranslarında yıllarca karışıklığa yol açan eşcinsel 
protestoları ki bunların bazıları Eşcinsellere Öz-
gürlük Cephesi tarafından açıkça desteklenmişti ve 
saldırgan eşcinsel aktivizmi nihayet 1973’te toptan 

8 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212.

9 Mücahit Gültekin, a.g.e., s. 153-212.

10 Mücahit Gültekin, a.g.e., s. 153-212.
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değişti. Bu politik ve bilimsel olmayan karar, “aslın-
da normalliğe karşı açılan bir savaşın açılış safhası” 
ve iki aşamalı cinsel bir radikalleşmenin bir parçası 
idi; ikinci aşama ise eşcinselliğin alternatif bir yaşam 
tarzı seviyesine çıkarılmasıydı. Görünüşe göre bu 
savaş analojisi gerekçelere dayandırılmıştır. APA’nın 
onay vermemesini etkisiz bırakma çabalarının ba-
şarılı olması, eşcinsel harekete bugün gördüğümüz 
kampanya için tam da ihtiyacı olan silahı verdi. 
“…Savaşın hedefi, muhalifleri susturmak ve niha-
yetinde Amerikan toplumunun inancını değiştirmek 
için kabul gören kural ve gelenekler içinde eşcinsel-
lik kültürünün zorla kabul ettirilmesiydi.” 11

Savaşın ikinci raundunun 
kazanılabilmesi ve eşcinselli-
ğin meşrulaştırılabilmesi için 
eşcinsellikle ilgili olumsuzluk 
çağrıştıran tüm kavramların 
isimleri değiştirilmiştir: “(Ron-
deau) AIDS hastalığının ilk 
kez duyulduğu yıllarda tıp ca-
miası bu yeni hastalığa GRID 
(Gay Related Immun Disorder) 
yani “Eşcinsellikle İlişkili Bağı-
şıklık Sistemi Bozukluğu” adı-
nı vermişlerdi. Fakat daha son-
raları eşcinsellik yanlısı lobi-
lerin baskısı sonucu hastalığın 
ismi AIDS (Edinilmiş Bağışık-
lık Sistemi Bozukluğu) olarak 
değiştirilmiştir.”12

Savaşın ikinci aşamasının/
raundunun kazanılabilme-
si için bundan daha da önemli 
olan bir hamle yapılmış, eşcin-
selliğin, doğuştan gelen bir du-
rum olduğu, anormal bir durum 
olmadığı, bu şekilde doğanların kendi genetik yapı-
larına uygun olarak yaşamak ve davranmak hakkı-
na sahip olduğu savunulmaya başlanmıştır: (Ron-
deau Kirk ve Madsen’den yaptığı alıntı): “İnsanla-
rın, eşcinsellerin şartların kurbanı olduklarına, ar-
tık cinsel yönelimlerini kendilerinin seçmedikleri-
ne ikna edilmesi gerekir… Tüm pratik amaçlar doğ-
rultusunda eşcinsellerin, eşcinsel olarak doğdukları 
düşünülmelidir, her ne kadar cinsel yönelim pek çok 
insan için doğuştan yatkınlıklar ile çocukluk ve er-
ken ergenlik dönemindeki çevresel etmenler arasın-
daki karmaşık bir etkileşimin ürünü olarak gözükü-

11 Mücahit Gültekin, a.g.e.,2018, s. 153-212.

12 Mücahit Gültekin, a.g.e., s. 153-212.

yor olsa da, eşcinselliğin tercih edilebilir olduğunu 
halk içinde öne sürmek, “ahlâkî seçim ve günah” 
olarak etiketlenen bir durumu daha da karmaşık 
hâle getirmekten öteye gitmez ve ‘dini hak savunu-
cularına’ bizi dövmeleri için bir sopa vermek anla-
mına gelir...”13

Türkiye’de de bu bağlamda açılan kampanyalar 
etkisini göstermiş, eşcinselliğin bir hastalık olmadı-
ğı, doğuştan gelen bir olgu olduğu, meşru görülme-
si, bir yaşam tarzı olarak kabul edilmesi gerektiği 
bilerek ya da bilmeyerek savunulmaya başlanmış-
tır. Dolayısıyla bireysel bir hastalık olan eşcinsellik, 
toplumsal bir hastalık hâline dönüştürülmeye ve bir 

yaşam tarzı olarak kabul ettiril-
meye çalışılmıştır, çalışılmakta-
dır ve de çalışılacaktır: “Ergen-
likten itibaren de ‘cinsel yöne-
limimiz’ belirginleşir. Kendimi-
ze kendi cinsimizden birini cin-
sel eş olarak istiyorsak eşcin-
sel, karşı cinsten birini istiyor-
sak heteroseksüel, her ikisini 
de istiyorsak biseksüel oluruz. 
Bu üç cinsel yönelim de birbi-
rine eşdeğerdir ve hiçbiri psiki-
yatride, en az 30 yıldır hasta-
lık ya da bozukluk olarak ka-
bul edilmiyor. Ayrıca cinsellik-
le ilgili bu üç temel kavram, be-
densel cinsiyet, cinsel kimlik ve 
cinsel yönelim, kişilerin istem-
li olarak seçtikleri değil, kar-
şı karşıya kaldıkları durumlar-
dır. Hiçbirimiz kadın ya da er-
kek olarak doğmayı seçemeye-
ceğimiz gibi, cinsel yönelimimi-
zi de seçemeyiz. Eşcinsel yöne-

lim, keyfi, ahlâkî veya istemli bir seçim değildir, ay-
nen heteroseksüel yönelim gibi bir durumdur.”14

Eşcinselliği Hastalık Olmaktan Çıkaran Amerikan 
Psikiyatri Birliği (APA) Eşcinselliği Normal Bir Durum 

Olarak Kabul Etmiyor

Eşcinselliği hastalık statüsünden çıkaran APA 
konuyla ilgili resmi belgesinde eşcinselliği, doğal, 
normal bir vaka olarak kabul etmediklerini, sadece 

13 Mücahit Gültekin, a.g.e., s. 153-212.

14 Nesrin Yetkin, Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve STK’lar, CETAD 
(Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) . http://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/diger/132868/Escinsellik_Bir_
Hastalik_midir_.html

Eş yaratılma olayında, zıt 
işaretli yükler, parçacıklar, 
cinsler birbirini çekerken; 
aynı işaretli yükler, parça-
cıklar, cinsler birbirlerini 
itmektedirler. Pozitif yük 
pozitif yükü, negatif yük 
negatif yükü iterken; pozi-
tif yük negatif olan yükü 
çekmektedir. Zevc olan 
varlıklar arasında daima 
bir cazibe, çekim kuvve-
ti vardır. Zıtların birliği 
ilkesi, kâinatta bir denge 
ve sükûn hâlinin ortaya 
çıkmasına sebebiyet ver-
mektedir.
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tercih eden insanlar için hastalık olmaktan çıkar-
dıklarını belirtmektedir: “Bunu DSM’den silmekle 
onu normal gördüğümüz ya da heteroseksüellik gibi 
değerli gördüğümüzü söylemiyoruz. Homoseksüel 
aktivistler homoseksüelliğin heteroseksüellik kadar 
normal olduğunu APA’nın kabul etmesini bekliyor. 
Yanılıyorlar. Bizim onu silmemiz homoseksüelliğin 
bozukluk kriterlerini karşılamadığı anlamına gelir. 
Biz hiçbir şekilde homoseksüel davranışın arzula-
nan bir davranış olduğunu kabul eden özel bir görüş 
noktasıyla aynı hizada bulunmayacağız.” (APA Do-
cument Reference No. 730008)15

Normal, doğal şartlar altında, herhangi bir dış 
müdahale olmadan, yanlış gıda almadan insanın eş-
cinsel olarak doğmasını sağlayan bir gen, tüm in-
sanların genetik yapısında var mıdır? Eğer böyle bir 
gen tüm insanlarda yok ve fakat bazılarında varsa 
sebebi nedir? Bu gen, genetik bir bozukluğun sonu-
cu mu ortaya çıkmıştır? Eğer bir genetik bozulma-
nın sonucu ise buna sebep olan etkenler nelerdir? 
Dış müdahale mi, yanlış beslenme mi veya daha 
başka bir etken mi? söz konusudur. Bu sorgulama-
yı yapabilmek için kâinattaki var olan yasalara bak-
mak, onları değerlendirmek gerekmektedir.

İlahi Yasa:                                                          
Kâinatta Her Şey Çift/Eş (Parity) Yaratılmıştır

Kâinatta her şey belli bir kanuniyete göre çift ve 
eş (zevc, parity) olarak yaratılmıştır. Kur’ân’da bu 
anlamı ifade eden kavram, zevc olup isim ve fiil ola-
rak yaklaşık 70 yerde geçmektedir. 

Râğıb el İsfahani’ye göre “kendi cinsinden bir di-
ğeri ile bulunana zevc denir. Bu, insan, hayvan, bit-
ki ve diğer varlıklardan olabilir. Zevcler birbirleri-
nin benzeri olabileceği gibi tam zıtları da olabilir-
ler. Zevciyet, erkeklik-dişilik ikiliği olabileceği gibi, 
başka ikilikler de olabilir. Eşya; cevher, araz, madde, 
suret gibi ikiliklerin sentezinden ibarettir. Hiçbir şey, 
bu ikiliğe dayalı terkibin dışında kalamaz… Türler, 
cinsler, sınıflar da birer zevciyat oluştururlar.”16

Kâinatta her şeyin çift/eş(zevc) olması, Kur’ân’a 
göre insanların öğüt alıp düşünmesi için Allah tara-
fında vazedilen genel bir kanuniyettir:

“Ve biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt 
alıp-düşünürsünüz.” (51/49)

15 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 2018, s. 153-212.

16 Yazır E., M,.H., Hak Dini Kur’ân Dili, Azim Dağıtım, 
İstanbul, c.6, s.415-416.

“Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefisle-
rinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün 
çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.” (36/36) 

Yasin Suresinin 36. ayetinde, zevç (eş, çift) yara-
tılma ile ilgili üç sınıflama yapılmaktadır: 

· Arzın Bitirdiklerinde 
· İnsan Nefsinde
· İnsanların Bilmediklerinde

Bu sınıftaki çiftler kendi aralarında aşağıdaki 
gibi alt gruplara ayrılabilir:

Arzın Bitirdiklerindeki Zıt Çiftler:
Karakter Açısından Zıt Benzer Çiftler/Eşler 

(Metaller-ametaller (Metal olmayanlar), Biyolojik 
Açıdan Zıt Eşler (Bitki ve hayvanların dişi ve erkek 
türleri), Elektrik ve Manyetikte Zıt Eşler (Birbirinin 
zıddı olan elektrik yükleri, Manyetik zıt kutuplar), 
Topraktaki Ölüm ve Hayat Olayları (Analiz-Sentez 
olayları). Fizikte (Madde-anti madde, parçacık fizi-
ğinde, her parçacığın antisi ile var olması)

İnsanların Bilmediklerindeki Eşler/Zevcler:
Kur’ân’ın nazil olduğu ve hitap ettiği o anki top-

lumu göz önüne aldığımızda, o çağdakilerin bilme-
diği/bilemediği fakat zamanla insanların keşfedece-
ği/ keşfedebileceği eşlerin/çiftlerin varlığı söz konu-
sudur. Her çağda insanlar, kâinattaki birçok şeyi bi-
lemezler. Ancak bugünkü bilinmezler, bir gün bili-
nir, keşfedilir olacaktır. Bu noktada, Kur’ân’ın “İn-
sanların Bilmediklerindeki Eşler/Çiftler” ifadesinin 
kıyamete kadar olan süreci ihtiva ettiğini göz önüne 
almak gerekmektedir. 

Kur’ân’ın indiği çağdaki insanların bilmediği ve 
fakat günümüzde bilinen birçok zevç (eş, çift) var-
dır. Parçacık fiziğinin bugün için bulup ortaya çı-
kardığı, o gün için bilinmeyen elektron-pozitron, 
nötron-anti nötron, müon-anti müon gibi yığınla ele-
manter parçacık bu sınıflama içerisinde değerlen-
dirilmelidir. Keza dönen tüm cisimlere etki eden 
“Merkezkaç-merkezil kuvvetler”, uzaydaki “ak ve 
kara delikler” hep sonradan bulunmuş, keşfedil-
miş çiftlerdir. Schrodinger Denkleminin daima iki 
eş çözümü vardır. Bu denklemlerin uygulandığı her 
alanda daima birbirinin zıddı(pozitif-negatif) çö-
zümler vermesi, kâinatta var olan her şeyin bir anti-
sinin bulunduğunu göstermektedir.17

Eş yaratılma olayında, zıt işaretli yükler, par-
çacıklar, cinsler birbirini çekerken; aynı işaretli 

17 John R. Taylor, Chris Zafaritos, Fizik ve Mühendislikte 
Modern Fizik, ARTE-Güven, İstanbul, 1996, S: 295-319.
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yükler, parçacıklar, cinsler birbirlerini itmektedirler. 
Pozitif yük pozitif yükü, negatif yük negatif yükü 
iterken; pozitif yük negatif olan yükü çekmektedir. 
Zevc olan varlıklar arasında daima bir cazibe, çe-
kim kuvveti vardır. Zıtların birliği ilkesi, kâinatta 
bir denge ve sükûn hâlinin ortaya çıkmasına sebe-
biyet vermektedir. 

İnsan Nefsindeki Eşler/Çiftler:
İnsanların kadın ve erkek olarak iki karşıt cins 

olarak var olması da, zıtların birliği ilkesi ile ilgili 
ilahi kanuniyetin bir sonucudur:

“Onda ‘sükûn bulup-durulmanız’ için, size ken-
di nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir 
sevgi ve merhamet kılması da, O’nun ayetlerinden-
dir...” (30 Rum 21)

Kâinatta olan her şeyin eş yaratılmış olmasını 
göz önüne aldığımızda, genetik yapımızda (İşletim 
sistemi- yazılım) birbirinin zıddı olan ve insanı zıt 
istikametlere sevk etmeye çalışan iki ana yapı bu-
lunmaktadır: 1- Fıtrat, 2- Heva.

Fıtrat insanın iyilik yönüne, saf ve temiz hâline 
ilişkin bir karar mekanizması iken; Heva, kötülük 
yönüne ilişkin bir karar mekanizmasıdır. İnsan dav-
ranışları, bu iki mekanizmanın bileşke kuvvetinin 
yönüne ve şiddetine bağlı olarak şekillenmektedir. 

İnsan iki ana kaynaktan beslenmektedir: 
· Birincisi: Genetik yapımıza yerleştirilmiş 

olanlar, 
· İkincisi: “Kesbi olan”, sonradan kazanılmış 

olanlar. 
Kesbi olan kaynak, insanın içinde doğup büyü-

düğü çevrenin, kültür-medeniyetin, değerlerin örf, 
adet, gelenek ve göreneklerin etkisi ve ferdin oku-
yup öğrendiklerinin etkisinden oluşan iki bileşen-
li bir kaynaktır.

Bugünkü bilimsel verilere göre insan genetik 
yapısından gelen özellikler, insan davranışları üze-
rinde %40, içinde yaşanılan sosyal, kültürel çevre 
%40, sonradan okunup öğrenilenler %20 oranın-
da etkili olmaktadır.18 Dolayısıyla bu dünyaya ge-
len bir çocuğun üzerinde genetik yapının dışında, 
çevresel etkilerin (okunup öğrenilenler dâhil) ağır-
lığı %60’tır.

Normal şartlar altında doğan her çocuk iyilik, 
güzellik, fıtrat yönü baskın bir şekilde doğmak-
tadır. “Çocuklar melektir” özdeyişi doğan çocuk-
ların saf ve temiz olmasına işaret etmektedir. Hz. 
Peygamber’in fıtrat hadisi, bu durumu teyit etmek-
tedir: “Hiçbir doğan çocuk yoktur ki, fıtrat üzere 

18 Tarhan, N., Son Sığınak Aile, Nesil Yayınları, İstanbul, 2010.

doğmuş olmasın. Sonra onu annesi babası Yahudi-
leştirir, Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir...”19

Hz. Peygamber’in yukarıdaki hadisi, çocuğun 
dünyaya saf, temiz ve iyilik yönü baskın olarak gel-
diğini ve fakat ilk çevresel ortam olan aile ortamı-
nın onu ifsat edebileceğini ifade etmektedir. Aşağı-
daki hadis, insan üzerinde etkili olan çevresel et-
kenlerin aileden daha geniş olduğunu; içinde yaşa-
dığı kültür ve medeniyeti, sistemi de ihtiva ettiğini 
belirtmektedir: “Resûlüllah (s.a.s.): “Ben bütün kul-
larımı hanif (Müslüman, hakka taraftar) olarak ya-
rattım. Ancak şeytanlar onlara gelip fıtri dinlerin-
den alıp götürdüler, kendilerine helal kıldığım şey-
leri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim 
şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler.”20

Eşcinsellik Anormal Bir Durum, Bir Hastalık Hâlidir

İlahi yasaya göre karşı cinsler arasında bir ca-
zibe, çekim kuvveti, aynı cinsler arasında ise itme 
kuvveti vardır. Dolayısıyla karşıt cinsler arasında 
bir çekimin olması normal durum iken; aynı cinsler 
arasında çekimin olması anormal bir durumdur ve 
bir hastalık hâlidir, fıtratın bozulmasıdır. 

Bundan dolayı eşcinsellik doğal bir durum değil 
anormal bir durumdur, bir hastalık hâlidir, vücu-
dun dengesinin bozulmasıdır. Bu anormal duru-
mun genlerle alakası yoktur. Bu güne kadar bunu 
ispatlayan hiçbir bilimsel tez yoktur. Dolayısıyla 
kişi eşcinsel olarak doğmamaktadır:

“Psikiyatrist Nevzat Tarhan: Eşcinsellik  insanda 
doğal olarak var olan bir yönelim değildir. Sosyal 
öğrenme ile ve yanlış eğitimle gelişmiş bir durum-
dur. Biyolojik doğaya uymayan bir sapmadır. Hete-
roseksüelliğin geni vardır ancak eşcinselliğin geni 
yoktur. 

40 yıl önce kabul edildiği bilinen hastalık olarak 
tanımlanmayan eşcinsellik egosintonik eşcinsellik-
tir. Yani kişi bu tercihi seçmiştir. Özgür iradesi ile 
karar vermiştir. Psikiyatrinin ilgi alanına girmediği 
kabul edilmiştir. Bu onaylandığı ve teşvik edildiği 
anlamına gelmez. 

İkinci grup eşcinsellik egodistonik olarak bili-
nen eşcinselliktir. Bu tür eşcinsellik kişinin ego sa-
vunmaları tarafından onaylanmamıştır. Kişi arzu ve 
dürtülerine yenik düşmektedir. Arzu ve dürtülerin-
den özgür olamayan bu kişilere yardım edilmesi ve 
tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu grup eşcinsellik, 
adı geçen dernekler tarafından ayrıca tanımlanma-
mış ve belirtilmemiştir. Eşcinselliği Heteroseksüellik 

19 Müslim, Bab no: 6.

20 Müslim, Cennet 63, (2865).
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gibi sağlıklı bir durum olarak tanımlamanın hiç bir 
bilimsel dayanağı yoktur. Kamuoyuna aydınlatıcı 
bilgi verilmediği takdirde erken ergenlik dönemin-
de eşcinsel eğilimini fark etmiş, iç denetim ve dürtü 
kontrolü için çabalayan yani eşcinsel eğilimi olup 
da kontrol etmek isteyen kişilere tedavi ve yardım 
kapısı kapanmaktadır. Yanlış anlamalara ve eşcinsel 
tercihleri artıracak önerilere psikiyatri dernekleri-
nin alet olması son derece sakıncalıdır.21 

“Zoofili ve fetişizm ne kadar legal ise eşcinsellik 
de o kadar legaldir.” 

“Esrar kullanımı, ne kadar sosyal olarak onay-
lanırsa eşcinsellik de ancak o kadar sosyal olarak 
onaylanmalıdır. Bu sebeple gelecek kuşaklar arasın-
da eşcinsellerin artmaması için sağlık ve eğitim po-
litikalarında doğru duruş gösterilmelidir.”22

Bu anormal durum, çocuk doğduktan sonra 3-4 
yıllık süre içerisinde çocuğun yaşadığı sosyokültü-
rel ve sosyoekonomik ortamda, aldığı terbiye, ye-
tişme tarzı ve şartları ile alakalıdır. Allah tarafından 
saf ve temiz olarak yaratılan çocuğun, aile ve sosyal 
çevresi tarafından dengesinin bozulması ile ilgilidir. 

Bu açıdan eşcinsellik yaratılış kanunlarına ters, 
onlarla çatışan anormal bir durum, anormal bir 
hâldir. Amerikan Psikiyatri derneğinin(APA) ver-
diği karar, düştüğü şerh bunu göstermektedir. APA 
eşcinselliği normal olarak kabul etmemekte ve de 
karşı çıkmaktadır. 

Eşcinselleri iki ana sınıfa ayırmak mümkündür: 
Birinci Grup: Kişi kendisini hasta olarak kabul 

etmektedir. Bu durumda olanlar kendi hâllerinden 
şikâyetçi olmakta, kendilerini anormal olarak ka-
bul etmekte ve bu illetten kurtulmak istemektedir-
ler. Toplum ve devlet, bu insanların tedavi sürecine 
katkıda bulunmalı, yardımcı olmalıdır.

İkinci Grup: Bu durumda olanlar kendilerini 
hasta olarak kabul etmemektedir. Eşcinselliği bir 
yaşam tarzı olarak benimseyip topluma kabul ettir-
meye çalışmaktadırlar. Bunlar meseleyi, insan hak-
ları, birey hak ve özgürlükleri ve ayırımcılık açısın-
dan ele alarak kendilerine meşruiyet kazandırmaya 
çalışmaktadırlar. 

İlahi yasaya göre cinsiyet, tüm eşyaya yaratılışla 
birlikte verilmiş bir özelliktir; sonradan kazanılmış 
bir özellik değildir (4 Nisâ 1; 30 Rum 21). Kur’ân (7 
A’râf 80-84; 11 Hûd 78-83; 26 Şu’arâ 166-174; 27 
Neml 54-57; 29 Ankebût 28-35; 51 Zâriyât 31-37) 
ve Kitab-ı Mukaddes (Leviller 18: 22, 20:13; Ro-
malılar: 1: 26,27; Yaratılış: 19: 8-25; Yahuda: 1:7), 

21 Sivil Toplum Kuruluşları Basın Bildirisi, Mart, 2010.

22 Haber 7 10.03.2010.

başta eşcinsellik olmak üzere farklı cinsel yönelim-
lerin tümüne karşı çıkmakta; bunu savunanlara Lut 
Kavminin helakını, helak şeklini hatırlatmaktadır.

Vatikan da yaptığı açıklama ile eşcinselliğin 
ikinci şekline karşı çıkmaktadır: “Papa 16. Bene-
dikt, Noel konuşmasında: `Kimin erkek ya da ka-
dın olduğuna karar veren insanlar değil Tanrı`dır.` 
`Kilise sadece, herkese ait yaradılış armağanları olan 
dünyayı, havayı, suyu savunmamalı, aynı zaman-
da insanlığı, kendini imha etmekten de korumalı. 
Kadınlarla erkekler arasındaki birliğe saygı göster-
meme, `insanoğlunun kendi kendini imhasına’ yol 
açacak.”23

Biyolojik Cinsiyetin İnsan Davranışlarına Etkisi

İnsan nesli için cinsiyet, eş (zevc) yaratılma 
kanuniyetinin ortaya çıkardığı bir olgudur. Cinsi-
yet farklılığı, biyolojik bir gerçekliktir. İnsan ira-
desinden bağımsız, ilahi hikmetin bir sonucudur. 
İnsanların beyninde “cinsiyet şeması”adı verilen 
bir yapılanış/yazılım bulunmaktadır.24 Cinsiyet şe-
maları, erkeklerin ve kadınların nasıl davranması 
gerektiğiyle ilgili bilgi ve kurallardan oluşmaktadır. 
Dolayısıyla cinsiyet farklılığı, kadın ve erkeğin ana-
tomik, fizyolojik, genetik, psikolojik, zihinsel ve be-
yin yapılarında farklılıklara sebebiyet vermektedir. 
Kadınlarda sağ beyin lobu gelişkinken erkeklerde 
sol beyin lobu gelişkindir. Sağ beyin lobu, duygusal 
zekâya; sol beyin lobu, sayısal zekâya göre organize 
olmuştur. Loblar arasındaki çapraz bağlar, sayısal 
ve duygusal zekâların geliştirilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

Kadın ve erkek beyninin farklı olması, kadın 
ve erkeğin psikolojisinde, zihinsel faaliyetlerinde, 
düşünme ve davranışlarında farklılıklara sebebiyet 

23 Time Türk, 23.12.2008; NTV 24.12.2008.

24 Meryem Şahin, Mücahit Gültekin, Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Dayalı Politika Uygulayan Ülkelerde Kadın ve 
Aile, SEKAM, İstanbul 2015.
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vermektedir. Erkek ve Kadın, dinleme-konuşma, 
üzüntü-mutsuzluk, motivasyon, ilgi- beğenilme, 
duygularda dalgalanma, para kullanma-sarf etme, 
şikayet etme, geçmişi yaşama-unutma, risk alma-
zorluklarla mücadele, sorun çözme/sorun karşısın-
da tavır, zaman kullanımı, sabır, güven duygusu, 
meslek seçimi, ağlama, eleştirme-çekiştirme, empati, 
fonksiyonellik ve görünüş, hastalıklar, beklenti gibi 
konularda çok ciddi farklılıklar göstermektedir.25 

Cinslerin beyin yapısından kaynaklanan belli 
alanlardaki gelişme farklılıkları, onlara hayatta, do-
ğal olarak, farklı rol ve sorumluluklar yüklemekte-
dir. Bu farklı rol ve sorumluluklar, evlilik ile birlikte 
(aile hayatı) eşlerin birbirinin eksikliğini tamamla-
masını, bütünleşmesini, olgunlaşmasını ve mükem-
melleşmesini sağlamaktadır (2 Bakara 187).

Genetik etkilerle çevresel etkilerden dolayı cin-
siyet farklılığı, cinsiyet rolünde farklılaşmaya ne-
den olmaktadır. Cinsiyet farklılığı, doğumdan he-
men sonra çocuklarda etkisini göstermekte, kız ve 
erkek çocukların pek çok davranışı, cinsiyete bağ-
lı olarak şekillenmektedir. Bu konuda yapılan pek 
çok araştırma, biyolojik olarak meydana gelen cin-
siyet farklılığının, cinslerin farklı düşünme, tutum, 
tavır ve davranış göstermesine neden olduğunu or-
taya koymaktadır.26 

California (L. A.) Üniversitesinde Profesör Ric-
hard Haier’in, kadın ve erkeklerin beyinlerinde-
ki gri ve ak madde dağılımını inceleyen araştırma-
sı sonuçlarına göre, “Kadınlardaki ak madde oranı, 
erkeklerinkinin 6,5 misli”; “erkeklerdeki gri madde 
oranı, kadınlarınkinden 10 misli fazladır.” Ak mad-
de, bilgiler arası bağlantının kurulmasını; gri mad-
de ise beynin bilgi işlemesini sağlamaktadır.27 Bu 
nedenle kadınlar bilgiler arasında erkeklere naza-
ran daha hızlı ilişki kurabilmektedir. 

Yapılan çalışmalara göre, anne karnındaki kız 
çocuğunun dudak hareketi, erkek çocuğun dudak 
hareketinin 2-2,5 katı kadar fazladır.28 Bu farklılık, 
kadınların konuşma eğiliminin erkeklere nazaran 
çok daha fazla olmasını sağlamaktadır. Muhteme-
len bunun ana sebebi, çocuklarla iletişim kurma ve 
çocuklara dil öğretme ile alakalıdır. Muhtemelen 
anadil denmesinin sebebi de budur.

25 Tarhan, N., Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008.

26 Tarhan, N., Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008. 
Louann Brizendine, Kadın Beyni, Say Yayınları: İstanbul.

27 Tarhan, N., Son Sığınak Aile, Nesil Yayınları, İstanbul, 2010., 
Tarhan, N., Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008.

28 Tarhan, N., Son Sığınak Aile, Nesil Yayınları, İstanbul, 2010., 
Tarhan, N., Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008.

Çocukların davranışları üzerinde biyolojik cinsi-
yetin etkisini görebilmek amacıyla, sosyal çevrenin 
etkisini nötralize ederek bazı araştırmalar yapılmış-
tır. Bu araştırmalarda uzmanlar doğuştan getirilen 
bir özellik olarak cinsiyetin tercihlere, kişiliğe, yete-
neklere etkisinin olup olmadığını araştırmışlardır:29 

Moleküler genetik uzmanı Bahri Karaçay: “Aca-
ba cinsiyetler arasındaki davranış farklılıkları çev-
reden bağımsız mı oluşmaktadır?” “Uzun bir sü-
redir yeni doğan bebekler arasında cinsiyet açısın-
dan davranış farklılıkları olduğu konusunda ipuç-
ları vardı.” Ancak davranışların yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde sosyal ve bilişsel faktörler tarafın-
dan etkileniyor olması, doğumla gelen farklılıkların 
gerçek olup olmadığı konusunda belirsizliğe neden 
oluyordu. Örneğin kız çocukları oyuncak bebekler-
le, erkek çocuklar arabalarla oynamayı gerçekten 
kendileri mi seçiyor, yoksa oyuncak tercihleri anne-
babaların seçimi sonucu mu şekilleniyor? 

Bu soruya cevap bulmak için yola çıkan Texas 
A&MÜniversitesi’nden Gerianne Alexander ve Me-
lissa Hines çocuklar arasında gözlenen oyuncak ter-
cihi farklarının ne ölçüde doğuştan gelen bir özellik 
olduğunu belirlemeye çalıştı. Alexander ve Hines 
oyuncak tercihini etkileyebilecek sosyal ve bilişsel 
etkenlerden arınmış bir ortam sağlamanın imkânsız 
olduğunu bildikleri için araştırmalarını biyolojik 
olarak insana en yakın türlerden biri olan maymun-
larla yaptı. Daha önce hiç oyuncak görmemiş may-
mun topluluklarında maymunların oyuncaklara ve-
receği tepkiler oyuncak tercihinin biyolojik temel-
lerinin olup olmadığı hakkında kesin cevaplar elde 
edilmesini sağlayacaktı.

Araştırmada, maymunlara top, polis arabası (er-
keksiz), bebek, tencere (kadınsı), resimli kitap ve içi 
doldurulmuş bez bir köpek (nötr) verilmiş “Araştır-
manın sonucunda: Çocuklarda olduğu gibi may-
mun yavrularında da cinsiyete bağlı tercih yapıldığı 
görülmüştür. Dişi maymun yavruları zamanlarının 
büyük bir bölümünü bebek ve tencereyle oyna-
makla geçirirken; erkek maymun yavruları araba 
ve topla oynamışlardır. Uzmanlar dişi maymunların 
bu tercihini “annelik güdüsü”ne bağlamışlardır. Bu 
ve benzeri araştırmalar, cinsiyete bağlı farklılıkların 
sosyal olarak değil biyolojik olarak (doğuştan) geti-
rildiğini göstermektedir.”30

29 Karaçay, B. (2013) “Erkek Beyni Kadın Beyni”, Bilim ve 
Teknik, Şubat, sayı:543.

30 Karaçay, B. (2013) “Erkek Beyni Kadın Beyni”, Bilim ve 
Teknik, Şubat, sayı:543.
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Bee ve Boyd (2009) çocuk gelişimini inceledik-
leri kitaplarında, cinsiyete bağlı farklılıkların biyo-
lojik temelli olduğunu gösteren araştırma sonuç-
larını vermektedirler: “Doğum öncesi testesterone 
maruz kalmanın insan davranışları üzerindeki etki-
lerine yönelik doğal veriler söz konusu. Normal bir 
gelişim gösteren dişi embriyolar çok küçük oran-
larda testesteron üretirler. Öte yandan, genetik ku-
surlar bazen daha büyük oranlarda testesteron üre-
tilmesine neden olur. Bu kusurlar cinsel organlarda 
fiziksel kusurlara neden olabilir. Ayrıca bu durumu 
yaşayan kızların diğer kızlara oranla erkek davra-
nışlarını daha fazla sergiledikleri görülür.

Bölümün başında değindiğimiz bebeklerde cin-
siyet değiştirme ameliyatları gibi vakaların sonuçla-
rı hormonal etkilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
durumdaki erkek çocukların birçoğunda deforme 
olmuş cinsel organ gelişimine neden olan genetik 
bir kusur söz konusudur. Bununla birlikte bu ku-
sur, yalnızca testesteronun cinsel organlar üzerin-
deki etkisini değiştirmektedir. 

Bu fetüslerin beyinleri doğum öncesi gelişim 
sırasında normal düzeyde testesterona maruz kal-
mıştır. Hormonal hipoteze göre bu tür bir gene-
tik kusur taşıyan erkek çocuklarda kız çocuk gibi 
büyütülseler bile erkek toplumsal cinsiyet kimliği 
gelişir. Çünkü doğum öncesinde beyinleri erkek 
fetüslere özgü oranda testesterona maruz kalmıştır. 
Bunun sonucunda da diğer erkek çocuklar gibi er-
kek çocuklara özgü şeylere yönelme eğilimi ile dün-
yaya gelirler ve gelişmekte olan benlik kavramlarına 
içten içe bu tip şeyleri dâhil ederler. Bu yaklaşıma 
göre kız olduklarına inandırarak büyütmekle bu 
çocukların benlik kavramlarına kadınlık duygusu-
nun aşılanacağı beklentisi makul değildir.”31

Psikiyatrist Nevzat Tarhan’a göre Türkiye’de kız-
ların/kadınların meslek olarak eczacılık, mimarlık, 
edebiyat öğretmenliği gibi alanları tercih etmeleri-
nin sebebi, kadınların sahip olduğu genetik yapıdır: 
“Bu, acaba öğrenilmiş bir davranış mıdır?” Hayır, 
değil. Bütün bunlar şunu gösteriyor: Kadın, farkın-
da olmadan genlerinin emrettiği gibi hareket ediyor. 
Genetik algoritmasına uygun davranıyor. Yazılım 
nasıl yönlendiriyorsa ona eğilim gösteriyor. Kadı-
nın kişiliği ve bilhassa toplumsal rolü bu şekilde olu-
şuyor. Meslek seçiminde de “kişilik” ön plâna çıkı-

31 Bee, H., Boyd, D. (2009), Çocuk Gelişim Psikolojisi, Kaknüs 
Yayınları, İstanbul.

yor. Şahsiyet oluşumunda genetik algoritmaya göre 
yönelmeleri söz konusudur.”32

Eğer Bu Gidişe Dur Denmezse Olacak Olan

Bizim toplumsal yapımızla, Kültür ve medeni-
yet değerlerimizle uyuşmayan, hatta çatışan “Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı ve buna dayalı po-
litikalar, uygulamaya girdiği andan itibaren, top-
lumsal yapıda derin yaralar açmış ve açmaya da de-
vam ediyor/edecektir de. 

Batı’nın benimsediği politikalar, kendi toplum-
sal yapısını altüst etmekte ve bunalım toplumu 
meydana getirmektedir. Batı dünyası insan nesli-
ni kendine yabancılaştırıp bunalıma sürüklerken 
Türkiye’nin bu kervana katılması üzücüdür. Bu 
nedenle fıtratın %40 etkisinin öngördüğü cinsiyet 
rolü ile çevresel etkilerin(sonradan kazanımların) 
öngördüğü cinsiyet rolü arasında farklılaşma, ça-
tışma olmamalıdır. Fıtratın öngördüğü cinsiyet ro-
lünü, çevresel etkiler desteklemeli ve beslemelidir. 
Herhangi bir çatışma, insan ruhunda çatışmaya ve 
bunalıma sebebiyet vermektedir. 

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Brizendine’in 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili yaptığı itiraf ve 
değerlendirme bu açıdan çok önemlidir: “…Oysa 
bize insanlardaki cinsiyet ayrımının ailelerin ço-
cukları kız ya da erkek olarak yetiştirmelerinden 
kaynaklandığı öğretilmişti. Bugün bunun tamamen 
doğru olmadığını biliyoruz… Özgür irade ve poli-
tik olarak doğru davranmak adına biyolojinin beyin 
üzerindeki etkisini görmezden gelmeyi deniyoruz, 
kendi doğamızla savaşıyoruz.”33

Batı dünyasının bugünkü bunalımının temel ne-
deni budur. Türkiye’yi yönetenlerin bu gerçeği gö-
rüp hatalı yoldan bir an önce dönmeleri hem ken-
dilerinin hem de ülkenin yararına olacaktır. Eğer bu 
yapılmaz ise savaşın üçüncü raundu kaybedilebilir. 
Nötr cinsiyet hareketi stratejisinde savaşın üçün-
cü raundu, tüm dinlerin, kültür ve medeniyetlerin 
tasfiye edilerek toplumların sürüleştirilmesi, yığın 
hâline getirilmesidir.

Öyleyse; 2011 İstanbul Sözleşmesi feshedilme-
li ve Aileyi Koruma Yasası kendi inanç sistemimize, 
kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yeniden ha-
zırlanmalıdır.

Henüz Vakit Varken!

32 Tarhan, N., Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008.

33 Louann Brizendine, Kadın Beyni, Say Yayınları: İstanbul.
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Terör, Batı’nın bizim eylemlerimizi tanımlamak ve bizi yok etmek için inşa ettiği dilin 
önemli bir bileşenidir. Bu sebeple Yeni Zelanda saldırılarını terör saldırısı olarak 
görülemez. Sovyetlerin dağılmasının ardından NATO Sekreteri, AB yetkilileri, çeşitli 
Avrupa ülkelerinin devlet başkanları ve siyasi parti başkanlarının açıkça ifade 
ettikleri üzere “İslâm’a açılmış savaş”ın adı basit bir terör kelimesiyle geçiştirilemez.

Yeni Zelanda’daki Saldırılar ve 
Karşı-Söylem Dili

Söylem, kendini ifade 
etmek ya da ötekini 

inşa etmek için kullanı-
lan dildir. Karşı-söylem 
ise söyleme cevap ver-
me amacıyla ortaya çıkar 
ve bu yönüyle söyleme 
bağlıdır; söylemin iddi-
alarını çürütmeye, ken-
disinin söylemin kur-
guladığı gibi olmadığını 
ispatlamaya, söylemin vurguladığı noktalar üze-
rinden kendini tanımlamaya yönelir. Bir anlamda 
karşı-söylem söylemin çizdiği çerçevenin içinde 
düşünür. Karşı-söylemin dili apolejetiktir, yani sa-
vunmacıdır; bir yandan söylemin saldırgan dilinin 
kendisinde açtığı gedikleri kapamaya çalışırken, 
diğer yandan onun inşa ettiği dil üzerinden onu 
vurmaya çalışır. Ne var ki dili inşa eden ve kav-
ramları üreten onu kontrol yetkisine de sahip ol-
duğu için derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak 
genelde mümkün değildir.

Savunmacı Dilin Mahiyeti

Doğu’nun savunmacı üslubu tarihseldir. 19. 
yüzyılda Avrupa’nın diğer medeniyetler üzerin-
deki teknik üstünlüğü bariz olarak ortaya çıkın-
ca Doğu’dan üç farklı tepki yükseldi; Batı’yı red-
deden cılız ses, Batı’yı olduğu gibi taklit etmeyi 
savunan ikinci ses ve Batı’dan tekniği devşirirken 

kendi kültürünü de ko-
rumayı arzu eden üçün-
cü bir ses. Bu üçüncü ses 
Batı’ya cevap verirken 
Batı’nın üstünlüğünü ka-
bul etmişti. Batı demok-
rasiyi siyasi bir değer 
olarak yüceltirken bu 
ses “İslâm da meşvereti 
emrediyor”, Batı hüma-
nizmden bahsettiğinde 

“İslâm’a göre de insan eşref-i mahlûkattır”, Batı 
Aydınlanma dediğinde “İslâm da akıl dinidir” 
diye cevap vermişti. Bu dil Batı’nın üstünlüğü-
nün ikrarı idi. Yani hümanizmin, demokrasinin, 
rasyonalizmin yüce değerler olduğunu kabul et-
miş, fakat bu yüceliğin, erdemin sadece Batı’ya ait 
olmadığını iddia ederek Batı’ya kendimizi ispat 
etme derdine düşmüştük. Bir taraftan kendimizi 
Batı’ya kendi dilimizle değil Batı’nın diliyle anlat-
maya çalışırken, diğer taraftan onun muhtemel bir 
tecavüzünün gerekçelerini bertaraf ederek ken-
dimizi korumaya çalışıyorduk. Bu karşı-söylem 
hatalıydı. Oysa “İslâm da meşvereti emrediyor” 
değil “İslâm meşvereti emrediyor” demeliydik, 
Batı hümanizmasının serbest bırakılmış insanı ile 
İslâm’ın ibadet eksenli insanının farklı olduğunu 
haykırmalıydık. İslâm’ın akıl değil, iman dini ol-
duğunu, Aydınlanma’nın ve liberalizmin araçsal 
aklı ile İslâm’ın tevhide ulaşma amacıyla nişanlan-
mış aklının farklı olduğunu söylemeli, “akletmez 
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misiniz” ayetinden rasyonalizm çıkarmaya çalış-
mamalıydık. Söylemi reddetmek ya da söylemin 
evrensel olmadığını belirtmek yerine söylemin 
çizdiği sınırlar içerisinde kendimizi ifade etmeye 
çalışrken söylemi de kabul etmiştik. Söylemin bizi 
içine girmeye ikna ettiği bu ring galibi baştan belli 
bir kavganın başladığını gösteriyordu. 

Karşı Söylem ve Avrupa’nın Bilinçaltı

Bugünden geçmişi okumak işin kolay tarafıdır 
ve marifet değildir. Bu satırların yazarı o günler-
de yaşasa muhtemelen aynı dili kendisi de kul-
lanacaktı, çünkü zamanın ruhu, şartları ve idra-
ki başka türlü düşünmeyi 
mümkün kılmıyordu. Fakat 
bugün hala aynı apolejetik/
savunmacı karşı-söylem dilini 
kullanmanın izah edilebilecek 
bir tarafı olmadığını düşünü-
yorum. Yeni Zelanda’daki sal-
dırıyı bir kişinin şahsi eylemi 
olarak görmek hatadır. Arka-
sında bir örgütün olduğunu 
kastetmiyorum, bu saldırının 
faili Batı’dır. Batı bir zihniyet-
tir ve bu zihniyet İslâm or-
duları Sicilya’ya, Kurtuba’ya, 
Poitiers’e (Puvatya) ulaştığın-
da filizlenmeye başlamıştır. 
Bu zihniyet Haçlı seferlerinde 
tecessüm etmiştir. Bu zihniyet 
1492’de Doğu Hint Adaları’na 
ulaştığında orada yaşayanları 
muhakemeleri kusurlu diye 
insan olarak görmeyen, gittiği 
her bir adayı sanki isimsiz-
miş gibi yeniden isimlendiren 
Kolomb’un zihniyetidir. Bu zihniyet, milyonlarca 
insanın yaşadığı ve onlarca medeniyete ev sahip-
liği yapmış Amerika kıtasına bir Avrupalının bir, 
beyazın, bir Hristiyan’ın ayak basmasını dünyaya 
keşif olarak yutturmuş, kıta nüfusunu 200 yıl-
da 200 milyondan 1 milyona indirmiş zihniyet-
tir. İnka hükümdarı Atahualpa’ya 200 askeri ile 
giden, onun İncil’i reddetmesi üzerine koca me-
deniyete büyük bir katliamla son veren İspanyol 
komutan Pizarro’nun zihniyetidir. 

Bu zihniyet 16. yüzyılda Amerika’yı, 19. yüz-
yıldan itibaren Afrika’yı ve Asya’yı sömürmeye 

başlamıştır. Geliştirmiş olduğu teknik ve bilimi 
sömürgelerden getirmiş olduğu maliyetsiz ham-
madde ve köleler ile birleştirip kendisine bir 
madde medeniyeti kurmuştur. İnsanlığın beyaz 
(Avrupa), sarı (Asya) ve siyah (Afrika) ırklara 
bölündüğünü, üstün ırkın beyaz ırk olduğunu 
iddia etmiş, diğer ırkları yamyam, muhakemesi 
kusurlu, akli melekelerden yoksun, soyut düşü-
nemeyen, alet kullanamayan, duygusal, şehvetine 
düşkün, doğanın biçimlendirdiği canlılar olarak 
görmüş, beyaz adamın bu halkları yönetmesi-
ni, bunlara dil öğretmesini, Tanrı’yı tanıtmasını, 
bunları yönetmesini beyaz adamın yükü ve bir 

lütfu olarak görmüştür. Jomo 
Kenyatta’nın “Avrupalılar gel-
diklerinde onların elinde İn-
cil, bizim elimizde ise toprak-
larımız vardı. Bize gözlerimizi 
kapatıp dua etmeyi öğrettiler. 
Gözlerimizi açtığımızda bak-
tık ki İncil bizim, toprakları-
mız ise beyazların elindeydi.” 
sözü beyaz adamın misyoner-
liğinin bile lütuf olmadığının 
ve Pizarro’nın 16. yüzyıldaki 
zihniyetinin 20. yüzyılda da 
değişmediğinin delilidir. Batı, 
lütfunun karşılığında elde et-
tikleriyle kurmuş olduğu me-
deniyetle beyaz adama müref-
feh bir yaşam kurmuştu. Ne 
var ki, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası siyah adama toprak-
larını geri vermek zorunda 
kaldı. Bu arada beklemediği 
bir gelişme yaşandı, zira siyah 
adam topraklarına gelmeye 
devam etti, fakat köle olarak 

değil özgür insanlar olarak. Bu siyah adam top-
lumun en alt sınıfına mensup olduğu ve beyaz 
adamın yapmak istemeyeceği işleri yaptığı süre-
ce sorun yoktu ama siyah adamın çocukları ve 
torunları üst sınıfları zorladıkça, kalifiye çalışan 
haline geldikçe, üniversite sıralarını, yönetici po-
zisyonlarını işgal etmeye başladıkça beyaz adam 
siyaha adama öfkelendi. 

Halihazırda sadece Fransa sınırları içerisinde 
geçerli olan eşitlik, özgürlük, kardeşlik düsturu-
nu kendi sınırları içerisine yerleşen bu insanlar 
için uygulamak istemedi. Aynı durum Batı Avrupa 

Bugün Avrupa’nın en 
özgür, en müreffeh, 
en güvenlikli ülkele-
ri olarak bilinen Fransa, 
Danimarka, Hollanda, 
Avusturya, Almanya, 
Norveç, Finlandiya, İsveç 
gibi ülkelerde her yıl yüz-
lerce camiye saldırılmak-
ta, cami duvarlarına yazı-
lar yazılmakta, cami önle-
rinde domuz şiş çevrilmek-
te ve ezan, minare, cami 
karşıtı yürüyüşler gerçek-
leşmektedir. Radikalleşen 
Batı ötekileri de tahrik 
ederek radikalleşmeye 
zorlamaktadır.
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ülkelerine göç eden Müslümanlar için de geçerliy-

di. Başlangıçta sayılarının azlığı sebebiyle dikkat 

çekmeyen Müslümanlar, sayıları artıp, sosyal, si-

yasi ve iktisadi hayatta görünür hale geldiklerinde, 

asimilasyona direnip kendi dinlerini ve kültürle-

rini korumak istediklerinde beyaz ve Hristiyan 

adam bu zümreleri kendisine tehdit olarak algı-

ladı. Hoşgörü, kardeşlik, fırsat eşitliği, demokrasi, 

insan hakları, çok kültürlülük gibi övündüğü tüm 

değerleri bir kenara bırakıp ötekileri sindirmeye, 

geri döndürmeye ve yeni gelecek olanları engelle-

meye çalıştı. Irkçılar, İslâm düşmanları ve göçmen 

karşıtları seslerini gittikçe daha fazla yükselttiler. 

Kısacası bu süreçte Batı toplumunun bir kısmı 

radikalleşti. Batılılar ve ötekilerin mücadelesin-

de ilk radikalleşen Batı’dır. Bu radikalleşme “aşırı 

sağ” adıyla siyasete de taşındı. 2000li yıllarda Batı 

Avrupa parlamentolarında bunların sesleri duyul-

maya başlandı, cumhurbaşkanlığı koltuklarına bu 

dili kullanan, bu kitlelerin desteklediği isimler 

oturdu, hükümet politikaları bu ayrımcı sesten et-

kilendi. Bugün Avrupa’nın en özgür, en müreffeh, 

en güvenlikli ülkeleri olarak bilinen Fransa, Da-

nimarka, Hollanda, Avusturya, Almanya, Norveç, 

Finlandiya, İsveç gibi ülkelerde her yıl yüzlerce 

camiye saldırılmakta, cami duvarlarına yazılar ya-

zılmakta, cami önlerinde domuz şiş çevrilmekte 

ve ezan, minare, cami karşıtı yürüyüşler gerçek-

leşmektedir. Radikalleşen Batı ötekileri de tahrik 
ederek radikalleşmeye zorlamaktadır. 

Ötekini Radikalleştirme Faaliyetleri

Ötekini radikalleştirme faaliyetleri sade-
ce Batı’nın kendi topraklarıyla sınırlı kalmadı. 
11 Eylül sonrası Müslüman coğrafyadaki saldırı-
lar ötekini radikalleştirme ve dolayısıyla onu yok 
etme meşruiyetini elde etmek için Batı’nın planlı 
adımlarıydı. Ötekini yok etmenin en meşru yolu 
onu terörize etmektir. Çünkü terörle mücade-
le savaş hukukunun uygulanmak zorunda olma-
dığı bir mücadele yöntemidir. 11 Eylül’den son-
ra Afganistan’da, Pakistan’da, Irak’ta, Somali’de, 
Sudan’da, Yemen’de, Suriye’de ölen Müslümanla-
rın sayısı milyonlarda ifade edilmektedir. Yurdu-
nu terk etmek zorunda kalanlar, dullar, yetimler, 
sakatlar, tecavüze uğrayanlar, işkence görenlerin 
sayısı ise iki haneli milyonlara ulaşmıştır. ABD ve 
Avrupa bu topraklarda kendi dilince terörü üret-
miş, ürettiği terör üzerinden tüm bu katliamlarını 
meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Bugün Ortadoğu’da terör denildiği zaman akla 
İŞİD geliyor ama kimse Ebu Gureyb hapishane-
sindeki işkenceleri, mahkumları çırılçıplak soyup 
onlarla poz veren, köpekleri mahkumların üzerle-
rine salan, Hummer cipleriyle Bağdat sokakların-
da arabalara çarpa çarpa kendine yol açarak iler-
leyen, bilgisayar oyunu oynar gibi şehirleri bom-
balayan ve bunları kaydedip yayınlayan Ameri-
kan askerlerini hatırlamıyor. ABD sınırlarında iş-
kence yasak olduğu için Guantanamo’ya kurulan 
hapishaneden ve buradaki işkencelerden bahset-
miyor. Avrupa’nın ortasındaki Srebrenitsa’da, Bir-
leşmiş Milletler’in ve diğer ülkelerin gözetimi al-
tında katledilen Boşnaklar unutulmuşa benziyor. 
İslâm coğrafyasındaki şiddet eylemleri kendiliğin-
den doğmamıştır; onları buna zorlayan Batı’nın 
bu tecavüzkâr, aşağılayıcı saldırılarıdır. Son 20 yı-
lın en büyük terör saldırılarının hangileri olduğu-
na dair dünyada bir anket yapılsa 11 Eylül, İŞİD 
ve Charlie Hebdo ilk üç sıraya alır. Çünkü Batı 
medyası için terör, Müslümanların şiddet eylemle-
rinin adıdır. Bir İsveçli, Danimarkalı, Alman Müs-
lümanlara saldırdığında ise bunun adı bireysel ey-
lemdir, fail Yalnız Kurt’tur. 

Charlie Hebdo vakasına da ayrıca değinmek 
gerekir. Zira bu vakadan sonra Batı’nın muhte-
mel bir İslâm-terör özdeşleştirmesini bertaraf 

Bizim siyasilerimiz Yeni Zelanda saldı-
rıları üzerinden Batı’nın İslâm karşıtı 
zihniyetini yüzlerine vurmak, demokra-
si, hoşgörü, çok kültürlülük, eşitlik, kar-
deşlik gibi çok övündükleri ve dünyaya 
yaymaya çalıştıkları değerlerinin içini 
dolduramadıklarını haykırmak yerine, 
mağduriyet üzerinden Batı’nın “İslâmî 
terör” imajını silmeye çalışıyor. “Yeni 
Zelanda saldırıları ile IŞİD’in kumaşı 
aynıdır” demek yerine hiçbir yere atıf 
yapmadan Yeni Zelanda saldırılarının 
hastalıklı bir zihniyetin eylemi olduğu-
nu, bu hastalıklı zihnin tüm Batı’yı sar-
dığını ve Batı’nın bu kanseri ya tedavi 
etmesi ya da kesip atması gerektiğini 
söyleyebilmeliyiz.
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etme adına Müslüman liderlerin çabaları ibret-
lik bir manzara olarak hafızalardadır. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) çirkin bir şekilde karikatürize 
edilmesi hiçbir Batılıyı rahatsız etmemiş, bu du-
rumu ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirmiş-
lerdir. Müslüman liderler Batı’nın buradaki zih-
niyetini eleştirmek ve Batı’yı açıklama yapmaya, 
özür dilemeye zorlamak yerine İslâm’ı aklama te-
laşına düşmüşlerdir. Bu olay sonrasında birçok 
ülke lideri terörü protesto etmek için Fransa’da 
bir araya gelerek yürüyüş yaptılar. Peki, Mah-
mud Abbas’ın ve Ahmet Davutoğlu ora-
ya ne maksatla gittiler? Mahmud Abbas, 
1948’den beri İsrail’in sistematik devlet te-
rörüne maruz kalan Filistin halkıyla da-
yanışma ve İsrail’e karşı adım atma-
ya ikna etme adına hangi Batılı lideri 
Filistin’de ağırlayabildi? Ahmet Davu-
toğlu, İstanbul’da, Ankara’da, Bağdat’ta 
patlayan bombalar ve Batı’nın saldırı-
larında ölen milyonlarca sivil için, sı-
radanlaşmış kınama bildirilerinden 
başka hiçbir eylemi olmayan top-
lantılar haricinde uluslararası toplumu 
hiçbir adıma zorlayamazken, Peygamber 
Efendimiz’e hakaret ettiği gerekçesiyle öl-
dürülen gazetecilerin sorumluluğunu niçin 
hissetmek zorunda kalıyor? Doğu’da ‘terör’ 
saldırılarında ölenler için Batı hissiz ve ha-
reketsiz kalırken Batı’da ‘terör’ saldırıların-
da ölenler için Doğu neden telaşlanıyor? 

Bilinmelidir ki, dünyada terör diye bir 
şey varsa- bir genel başkanın talihsiz açık-
lamalarının aksine- bu İslâm dünyası kaynaklı de-
ğil, Batı kaynaklıdır. Bununla birlikte terör sözcü-
ğünün kullanımına da karşı olmak gerekir. Çün-
kü terör, söylemin dilidir; terör, Batı’nın bizim ey-
lemlerimizi tanımlamak ve bizi yok etmek için 
inşa ettiği dilin önemli bir bileşenidir. Bu sebep-
le Yeni Zelanda saldırılarını terör saldırısı olarak 
görmüyorum. Sovyetlerin dağılmasının ardından 
NATO Sekreteri, AB yetkilileri, çeşitli Avrupa ül-
kelerinin devlet başkanları ve siyasi parti başkan-
larının açıkça ifade ettikleri üzere “İslâm’a açıl-
mış savaş”ın adı basit bir terör kelimesiyle geçiş-
tirilemez. Terör bu savaşın ancak bir parçasıdır. 
Uluslararası hukuku ve BM kararlarını payanda 
yaparak Müslüman coğrafyaları yerle bir etmek, 
Müslümanları Avrupa’dan söküp atmaya çalış-
mak, ibadetlerine, kılık kıyafetine izin vermemek, 

ibadethanelerine karşı çıkmak, Müslümanların ti-
carette, siyasette bir yerlere gelmesini engellemek 
bu zihniyet savaşının diğer parçalarıdır. 

Yeni Zelanda saldırıları sonucu Türkiye’de si-
yasetin yine apolejetik/savunmacı bir dil kullan-
dığını gördük. Saldırı sonrası gündeme gelen ör-
güt yine İŞİD oldu. Siyasiler özetle şunu söylemek 
istiyor: “İŞİD’in saldırılarında biz Batı’ya terörün 
dini olmadığını ifade ettik ama siz İslâm ile terö-
rü yan yana getirdiniz. Yeni Zelanda’da bir Hristi-
yan terör saldırısı düzenledi ama biz bunu Hristi-
yan terörü olarak nitelendirmiyoruz. Lütfen bun-
dan sonra siz de herhangi bir Müslüman’ın sal-
dırısını İslâmî terör olarak değerlendirmeyin”. Bu 
düşünce biçimi ve dili acziyetin ve mağlubiyetin 
dilidir. Çünkü Müslümanlara karşı gerçekleştiri-
len saldırıların hiçbirinde Batı kendini müdafaa 
ihtiyacı hissetmedi. İŞİD’in saldırılarında “bizde 
de bu zihniyette kimseler var, terörün dini olmaz” 

demedi; bilakis İslâm ve terörü ısrarla bir 
arada kullandı. Oysa bizim siyasileri-

miz Yeni Zelanda saldırıları üzerin-
den Batı’nın İslâm karşıtı zihniyeti-

ni yüzlerine vurmak, demokrasi, hoş-
görü, çok kültürlülük, eşitlik, kardeşlik 
gibi çok övündükleri ve dünyaya yayma-
ya çalıştıkları değerlerinin içini doldura-
madıklarını haykırmak yerine, mağduri-

yet üzerinden Batı’nın “İslâmî terör” imajını 
silmeye çalışıyor. “Yeni Zelanda saldırıları ile 
IŞİD’in kumaşı aynıdır” demek yerine hiçbir 
yere atıf yapmadan Yeni Zelanda saldırılarının 

hastalıklı bir zihniyetin eylemi olduğunu, bu 
hastalıklı zihnin tüm Batı’yı sardığını ve Batı’nın 
bu kanseri ya tedavi etmesi ya da kesip atması ge-
rektiğini söyleyebilmeliyiz. “Bu sapkın ideolojile-
rin, tıpkı antisemitizm gibi insanlığa karşı işlen-
miş bir suç olduğu kabul edilmeli” diyerek antise-
mitizm kalkanı altına sığınmak yerine kendi kal-
kanımızı müstakil olarak oluşturmalıyız. 

Tekrar altını çizmek gerekir ki Batı bu tür sal-
dırılar noktasında İslâm’ı ve Müslümanları suçla-
yıcı bir dil inşa etti ve bizi bu dilin içine hapsetti, 
bizi daima savunmada bıraktı. Bu savunmacı üs-
lup içimize o denli işledi ki, mağduriyetimizi bile 
kendimizi temize çıkarmak için bir fırsat gibi gö-
rüyoruz. Söylem karşısında savunmacı bir dil be-
nimsemek yerine, 200 yıldır içinde bocaladığımız 
bu dili terk etmeli, Batı’yı, eylemlerini ve zihniye-
tini kendi dilimizle tekrar inşa etmeliyiz.
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Yeni Zelanda’nın vicdanlı kadın Başbakanı ve Hz. Ali’nin bu yazının 
başlığındaki sözü gibi ‘insanlıkta eşitimiz’ vicdanlı ve insan Yeni 
Zelandalılar bu senaryoya iyi bir darbe vurdular. Aynı zamanda Batılı 
ülkelere, görünürde Müslümanlara, gerçekte insanlığa yapılan bu zulüm 
karşısında nasıl davranmaları gerektiğine dair bir örnek ortaya koydular.

Ya İnsanlıkta Eşitimiz ya da 
Dinde Kardeşimiz

Y eni Zelanda’nın Baş-
bakanı Jacinda 

Ardern’in yaptıkları bi-
zim mahalledeki bede-
vilerin ezberlerini boz-
du. Yeni Zelanda’da 15 
Mart Cuma günü iki ca-
miye yapılan 51 kişi-
nin ölmesiyle sonuçla-
nan terör saldırısının ertesinde yaptığı açıklama-
da sözlerine ‘selamünaleyküm’ diye diyerek başla-
yıp, dayanışma için başörtüsü takmıştı. Terör sal-
dırısının sonrasındaki Cuma Namazında televiz-
yon ve radyolardan canlı ezan okutup, sözlerine 
Hz. Muhammed’in bir hadisiyle başlayarak öldü-
rülen Müslümanların aileleri ve Yeni Zelanda’da 
yerleşik ve göçmen olarak yaşayan Müslümanlar-
la dayanışma içinde olduklarını belirtip, sözlerini 
‘hepimiz biriz’ diyerek bitirdi. Yine Müslümanlar-
la dayanışma için Yeni Zelanda’da yerleşik, cami 
etrafında koruma zinciri yapan Batı kökenli gay-
rimüslim kadınlarla birlikte başörtüsü taktı. Yeni 
Zelanda vatandaşları ve devlet görevlileri de ben-
zer destek ve dayanışma eylemleri yaptılar.

Kin ve Nefret Engelini Aşmak

Aslında bu saldırıyı tertipleyenler muhtemelen 
bu katliamın akabinde, aklını Batılı haber servis-
lerinin emrine vermiş, kendini Müslüman olarak 
adlandıran birkaç fanatik tetikçiyle bir iki kilise-
ye saldırı düzenleyip, güya Müslümanlar bu sal-
dırının intikamını aldılar senaryosu yazmışlardı. 

Ancak Yeni Zelanda’nın 
vicdanlı kadın Başbaka-
nı ve Hz. Ali’nin bu ya-
zının başlığındaki sözü 
gibi ‘insanlıkta eşitimiz’ 
vicdanlı ve insan Yeni 
Zelandalılar bu senaryo-
ya iyi bir darbe vurdu-
lar. Aynı zamanda Batı-

lı ülkelere, görünürde Müslümanlara, gerçekte in-
sanlığa yapılan bu zulüm karşısında nasıl davran-
maları gerektiğine dair bir örnek ortaya koydular. 
Bu destek ve dayanışma hareketi, dinler ve inanç-
lar arasındaki önyargı duvarlarını aralayacak, te-
rörle oluşturulmaya çalışılan kin ve nefret engeli-
ni yıkacak, gönüllerin ve kalplerin fethinin önü-
nü açacaktır.

İslâm’ı ve onun ilkelerini dilleriyle engelleye-
meyenler, terör kin ve intikam oyunlarıyla insan 
gruplarının arasına ırk, din ve mezhep duvarla-
rı örüp, dilin, iknanın ve gönüllü imanın önünü 
kesip engellemeye çalışıyorlar. Onun için Kur’ân, 
asırlar öncesinden bize gerçeğin üstünü örtenler-
le olan mücadelemizde: “Bütün insanlığı) hikmet-
le ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlar-
la en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış; şüp-
hesiz, onun yolundan kimin saptığını en iyi bilen 
senin Rabbindir ve yine doğru yola erişenleri de 
en iyi bilen odur.” (Nahl 125) diyerek sulh ve ba-
rış yolunu tavsiye ediyor.1 Elbette bu barış yolu-

1 Bakara 208: ‘Ey inananlar, hepiniz birlikte İslâm’a (veya barı-
şa) girin, şeytanın adımlarını izlemeyin.’
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nun anlamı ve amacı; terör saldırısını yapan te-
tikçi ve arkasındaki ortaya çıkartma ve onların en 
ağır biçimde cezalandırılması talebinden vazgeç-
mek değildir. Bütün mesele; gerçek düşman ve ar-
kasındaki şeytani akılla, vicdanlı ve adil insanoğlu 
insanları ayırt etmektir. 

Müslümanlar olarak bizler, her devirde var 
olduğuna inandığımız vicdanlı ve insani değerler 
sahibi insanları, şeytani ve zalim güçler ve onların 
emrindeki tetikçilerle bir tutmamalıyız. Kur’ân, 
Âl-i İmran 75’te bu ayrımı yaparak ehli kitabın bir 
olmadığını, bazılarının emaneti sahiplerine ver-
mekte titiz ve güvenilir olduklarını, bazılarının ise 
emanetleri zimmetlerine geçirdiklerini anlatır. İşte 
bizler de bu insanlık emanet-
lerine sahip çıkanlar, vicdan 
ve merhamet sahibi insanoğlu 
insanlarla birlikte iyilik gü-
zellik ve doğruluk yolunda iş 
birliği yapabiliriz. Peygambe-
rimiz henüz kendisine vahiy 
gelmeden ve peygamberlik-
le görevlendirilmeden önce 
gençliğinde Hılfu’l-Fudûl 
denilen Erdemliler Birliği’ne 
üye olmuş ve haksızlık ve 
zulme karşı diğer vicdanlı ve 
merhametli Mekkelilerle bir-
likte mücadele etmiştir. Ta-
rihi kaynaklarda bu Erdem-
liler Birliği’nin kuruluşu ve 
yaptıkları hakkında önemli 
bilgilerden biri de şudur: Ha-
ram aylardan biri olan Zilkâde 
ayında, Zübeyd kabilesine 
mensup Yemenli bir adam, 
satmak üzere Mekke’ye ticaret malı getirmişti. 
Kureyş ileri gelenlerinden Âs bin Vâil bu malı 
satın aldı, ancak parasını ödemedi. Adamcağız, 
Abduddâr, Mahzûm, Cumâh, Sehm ve Adiy bin 
Kâ’boğulları gibi Mekke’nin ileri gelen ailelerinin 
büyüklerine başvurup kendisine yardım etmeleri-
ni istedi. Fakat onlar bu mazluma yardım edecek 
yerde, Âs bin Vâil’i kayırarak adamı azarladılar. 
Çaresizlik içinde kalan adam, Kureyş ileri gelenle-
rinin Kâbe çevresinde oturdukları bir sırada, Ebu 
Kubeys dağına çıkarak; “Ey Mekkeliler Haneda-
nı!” diye bağıra bağıra şiir okudu. Uğradığı zulmü 
ve haksızlığı îlân ederek yardım istedi. Yardım için 
ilk harekete geçen zât, Peygamber Efendimiz’in 

amcası Zübeyr oldu. Kureyş’in ileri gelenleriyle 

birlikte Abdullâh bin Cüd’an’ın evinde toplandı-

lar. Abdullâh onlara yemek ikram etti. Daha son-

ra, “kim olursa olsun, Mekke’de zulme uğramış 

kimselerin hakkını geri alıncaya kadar, zalime 

karşı mazlumu müdafaa etmek” üzere ahitleştiler. 

Denizlerde, bir kıl parçasını ıslatacak kadar su bu-

lundukça, Hıra ve Sebir Dağları yerlerinde dur-

dukça ahitlerine bağlı kalacaklarına yemin ettiler.

Peygamberliğinden sonra da bugün dahi böy-

le bir şeye davet edilsem giderim diyerek bu ko-

nudaki tavrını ortaya koymuştur. “Abdullâh bin 

Cüd’ân’ın evinde amcalarımla birlikte, Hılfü’l-

Fudûl’de hazır bulun dum. O meclisten o kadar 

memnun oldum ki, ona bedel 

bana kızıl develer (yâni en 

kıymetli dünya metaı) verilse, 

o kadar sevinmezdim. O ant-

laşmaya şimdi de çağrılsam, 

yine icabet ede rim.”(İbn-i 

Kesîr, el-Bidâye, II, 295) 

Yine bu dönemde 

Mekke’de kız çocuklarından 

kurtulmak için onları topra-

ğa gömmek isteyenlere, ser-

vetlerini vererek, o küçücük 

çocukları satın alıp kurtaran, 

onları yetiştirip evlendiren 

vicdan sahibi insanoğlu insan 

Mekkeliler de vardı. Bunların 

çoğu Allah’ın hak davetiyle 

Resulullah’ın merhamet ve 

sevgi diliyle mümin ve mümi-

ne oldular. Bu insanlar daha 

sonra Müslüman olduklarında bu amellerinin 

bir mükâfatı olup olmadığını peygamberimize 

sorduklarında Nebi: ‘Allah mükâfat olarak sizleri 

İslâm’la şereflendirdi’ demişti.

Eğer İslâm adına bir davamız varsa bilmeliyiz 

ki insanlar ya Müslümandır ya da Müslümanlığa 

adaydır.  Hele vicdanlı merhametli emin ve güve-

nilir olanlar, Hz. Ali’nin dediği gibi bizim insan-

lıkta kardeşlerimizdir. Habeş Kralı Necaşi, Yeni 

Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Filistinde ezi-

len Filistinlilerle dayanışma için tankın paletleri 

arasında çiğnenen Rachel Corrie bizim insanlıkta 

kardeşimiz, vicdanda ortağımız, gözümüzde ima-

na adaydır. 

Terörle yaratılmak iste-
nen sonuç; İslâm ülkele-
rinden ve yurtlarından 
savaş, fakirlik ve yoksul-
luk sebebiyle çıkan veya 
çıkmak zorunda bırakı-
lan Müslüman göçmenler-
le kısmen huzur ve geçim 
bulabilecekleri ülkeler-
de yaşayan beyaz ve kıs-
men Hıristiyan değerlere 
sahip batılı yerleşiklerin 
arasını açmak, araya kan 
kin ve terör duvarı inşa 
etmektir.
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Müşterek Vicdan

Bizler Müslümanlar olarak insanlıkta kardeşle-
rimiz için bir insanlık ve sevgi dili geliştirmeliyiz. 
Vahyinde desteklediği ortak vicdani değerlerle, or-
tak sevgi ve merhamet hareketi yaratmalıyız. Be-
led Suresi’nde insanlığın önüne, Rabbimiz Akabe 
hedefini koyarken önce bir boynu kölelikten kur-
tarmayı, bir insanı özgürleştirmeyi, yoksulluğu 
ortadan kaldırmayı, güçsüzleri yedirmeyi, yetim-
leri kerimleştirmeyi, iman sahibi olmaktan önceye 
koymuştur. Gerçekten de vicdan, merhamet, sevgi 
ve takva sahibi olanlar, imana da öncelikle koşarlar. 
 Bizler, önüne geleni süpüren, kendinden başka 
herkesi tekfir eden, herkese cihat zannederek sa-
vaş ilan eden, bütün insanları vicdanlı vicdansız 
ayırmadan namlunun ucuna koyan bedevilerden 
değiliz, olmamalıyız.

Cihat; insan öldürmek değil insan diriltmek-
tir. Cihatla ilgili ayetler incelendiğinde cihat deni-
len çaba ve gayretin temel dini/ahlaki/insani/vic-
dani ilkelere bağlı insan gücü yetiştirmek oldu-
ğu görülür. Bu çabanın metodu: Bu ilkeler ışığın-
da yetişen insan gücünün farklı din, dil ve etnik 
kökenli insanlarla karşılaştıklarında dil vasıtasının 
kullanılmasıdır.2 Bu çabanın ikna silahı kelimeler-
dir. Söz ve kelimelerle yapılan bu cihadı Furkan 
51-52 de Rabbimiz, büyük cihat olarak adlandırı-
yor. Bu arındırma, ıslah, tebliğ, merhamet çaba ve 
gayretlerinin hedefi kâfir ve müşriklerdir. 

Sıcak savaşın(kıtal) hedefi ise zalimlerdir. (Tev-
be 73) Cihatta hedef; kâfir ve müşriklerin hakika-
te ikna edilmesi, savaşta(kıtalde) hedef ise zalim-
lerin ve zulmün bertaraf edilmesidir.

Cihat anlayışımızı bu Kur’ânî anlayışa otur-
tamazsak, düşmanın istediği gibi İslâm denilin-
ce akla terör ve savaşın gelmesini önleyemeyiz. 
Kur’ân’ın inen ilk ayetlerinde, Fatiha Suresinde 
Allahın Rahman ve Rahim isimlerinin çokça zik-
redilmesi, Beled Suresinde ‘birbirlerine sabrı ve 
merhameti tavsiye edenlerin’3 kurtuluşa erecekle-
rinin belirtilmesi ve Rabbimizin kendine merha-
meti bir ilke olarak yazması4 İslâm’ın merhamet 

2 16.125: ‘’(Bütün insanlığı) hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin 
yoluna çağır ve onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tar-
tış; şüphesiz, onun yolundan kimin saptığını en iyi bilen senin 
Rabbindir; ve yine doğru yola erişenleri de en iyi bilen odur.’’

3 90.17: “Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve mer-
hamet tavsiye edenlerden olmak.”

4 6.54: “Mesajlarımıza inananlar sana geldiklerinde de ki: 
“Size selam olsun! Rabbiniz rahmet ve merhameti kendisine 
ilke edinmiştir.”

dini ve medeniyetinin de merhamet medeniye-
ti olduğunu gösterir. Hiç kimsenin cihadı sadece 
savaş zannederek İslâm’ın misyonunu saptırmaya 
hakkı olmasa gerek. Yine bu yanlış anlayışlarla hiç 
kimsenin İslâm’ı ve Müslümanları dünyadan so-
yutlamaya ve gettolara hapsetmeye, imana aday 
insanlarla aramıza duvar örmeye de hakkı yoktur. 
Düşmanlar ve zalimlerle, vicdanlı ve insanlıkta 
eşit olduğumuz insan kardeşlerimizi bir tutama-
yız. Bunları bir tutmak; Müslüman muhacirlere 
kol kanat geren Habeş Kralı Necaşi’yle Firavunu, 
İsrail tankları altında kendini feda eden Rachel 
Corrie’yle Filistinlilere zulmeden Netanyahu’yu, 
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’le Mymar-
da Müslüman göçmenleri katleden “Bir yılan ne-
rede olursa olsun zehirlidir. Sadece bir tane var 
diye yılanı küçümseyemezsiniz. Nerede olursa ol-
sun tehlikelidir. İşte Müslümanlar da böyledir” di-
yen Budist Rahip Wirathu ve bunlara destek olan 
Myanmar lideri Bayan Suu Kyi’yi bir tutmak de-
mektir.

Terörle yaratılmak istenen sonuç; İslâm ülke-
lerinden ve yurtlarından savaş, fakirlik ve yoksul-
luk sebebiyle çıkan veya çıkmak zorunda bırakı-
lan Müslüman göçmenlerle kısmen huzur ve ge-
çim bulabilecekleri ülkelerde yaşayan beyaz ve 
kısmen Hıristiyan değerlere sahip batılı yerleşik-
lerin arasını açmak, araya kan kin ve terör duvarı 
inşa etmektir. Böylece Batılı ve kısmen Hıristiyan 
değerlere sahip beyazlarla Siyonistler ittifak ya-
pacak, birlikte ortak tehlike(!) saydıkları Müslü-
manlara karşı evanjelik Siyonist cephe kuracaklar-
dı. Senaryonun tam da böyle olması gerekiyordu. 
Çünkü tetikçi Hıristiyanları harekete geçirecek 
sembollere, haçlı tarihinin önemli olaylarına, haç-
lı seferlerine, İslâm’la savaşan ve savaşacak bütün 
kahraman(!) Hıristiyanlara mesaj gönderiyordu. 
Kendisini bu kahramanların öncülerinden göster-
mek ve örnek olmak için feda etmişti! Hem de bu 
kahramanlığı(ibadet eden masum insanların kat-
liamını) dünyaya canlı yayınla baş kamerasından 
kaydederek, kendince tarihe not düşüyordu. 

Asıl amaç Hıristiyan motiflerini ve İslâm’a karşı 
savaş içgüdülerini kaybeden Batı’nın fanatik Hıris-
tiyanlarına geçmişteki katliamcı istilacı ve saldır-
gan günleri hatırlatmak, yeni haçlı şövalyelerinin 
ve haçlı ordularının ortaya çıkmasını sağlamaktı. 
Tarihle yakın ilgili birçok insanın dahi bilmediği 
detayı silahlarının üstüne yazıyla veya arabasında 
çaldığı müzikle ve bildirisiyle gündeme getirmeye 
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çalışıyordu. Bu araştırma ve saldırı öncesi, Türki-
ye dâhil birçok kritik ülkeye yaptığı geziler bile 
saldırgan tetikçinin boyunu ve kapasitesini aşan 
boyuttadır. Bu hazırlık ve saldırının sloganları te-
tikçinin arkasında uluslararası büyük bir örgüt (ki 
bu muhtemelen güçlü bir istihbarat servisidir) ol-
duğunu gösteriyor.

Yeni Zelanda, dünyada Türkiye’ye en uzak 
coğrafyadır. Cami saldırganının gerek silahı üzeri-
ne yazdığı II. Viyana kuşatmasının tarihi, gerekse 
araç içinde Boşnakları katleden Sırp Kasabı Milo-
seviçin marşı, Ayasofya vurgusu, Haçlı Seferleri 
hatırlatması, Türkiye gezisinde Tokat’a uğrayıp 
Türk ve Müslüman düşmanı Kazıklı Voyvada’nın 
yerini ziyaret etmesi bunların tamamı Osmanlı, 
İslâm ve Türkiye’ye dönük ideolojik hedeflerdir. 
Ne yaşı ne bulunduğu coğrafya ne de yakı-
nında katlettiği Müslümanlar bu cani sal-
dırganın Türkiye tarihi ve Osmanlı geçmi-
şini bu kadar detaylı bilmesini sağlamaz.  
Bundan anlaşılan, Türkiye’ye karşı uluslararası 
güçler tarafından ideolojik bir saldırı başlatılmıştır. 
 Bu saldırın mesajları ve sloganları, İslâm Dünya-
sından ziyade Türkiye ve Türkiye’nin misyonunun 
hedef alındığını göstermektedir. Planın ve strate-
jinin boyutları, Yeni Zelandalı tetikçinin boyunu 
çoktan aşar. Tetikçinin arkasında çok daha bü-
yük uluslararası güçler olsa gerek. Yapılması ge-
reken; dünya çapında bize karşı açılan topyekûn 
savaşın ilk ideolojik saldırısına karşı ideolojik 
bir savunma ve medeniyet tezi ortaya koymaktır. 
İdeolojik savaşı kazanmadan, ne ekonomik ne 
siyasi ne de askeri bir zafer kazanmak mümkün 
değildir.

Batıya, Doğuya ve insanlığa huzur, umut ada-
let ve güvenlik sağlayacak, dünyaya evrene yeni ve 
adil düzen getirecek, bir dünya ve medeniyet gö-
rüşünü ortaya koymadan hiç bir sahada başarı ka-
zanılamaz. Resûlüllah; cahiliyenin bütün gücüne, 
zamanının süper güçleri Roma ve Sasani impara-
torluklarının ordularına rağmen, hiç bir maddi 
gücü olmadan, önce iman ve inanç mücadelesiy-
le işe başlamış, bu savaşta yenilen psikolojik ve 
ideolojik savaşı kaybeden Mekke müşriklerini 
neredeyse savaşsız teslim almıştı. Müslümanlar, 
Resûlüllah’ın vefatından sonra otuz kırk yıl için-
de yine İslâm karşısında ideolojik savaşı kaybe-
den Roma İmparatorluğu’nun Suriye toprak-
larını daha sonra da Sasani İmparatorluğu’nu 

çok az kuvvetlerle fethetmişlerdi. Çünkü İran 

kapısına dayanan mücahitlere: “Çölden çıkıp 

çıplak ayaklarınızla bizi yağmalamaya mı gel-

diniz?” diyen İranlı devlet adamına Müslüman 

mücahit asker: “Sizi kula kul olmaktan çıkarıp 

Allaha kul yaparak özgürleştirmeye geldik!” de-

mişti. İşte bu söz, sıradan bir Müslüman mü-

cahidin inancına, medeniyetine ve dinine olan 

güvenini gösteriyordu. Aynı zamanda İranlı dev-

let adamının ideolojik yenilgisini yansıtıyordu. 

İdeolojik savaşı kazanmanın tek çaresi, Kur’ân’a 

ve ilahi vahye dayanan, çağı ve çağın sorunlarını 

yorumlayan, değer üreten, ilmi ve ahlaki olan, ev-

rensel bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacak 

üretken aydınlarımız ve âlimlerimizin önlerini 

açarak, onları destekleyerek, fikir, değer ve inanç 

alanında İslâmî bir rönesansın yolunu açmaktır. 

Merhametin, adaletin, insanın doğuştan gelen fıtri 

haklarının, barışın, güvenliğin ve huzurun, insan 

olarak eşitliğin, yoksul ve yoksunların haklarının 

ilkelerini taşıyan, değer üreten bir medeniyetin te-

mel taşlarını oluşturan vahiy, bu sayede vicdanlı 

insanlara da ulaşacak, onları da cezbedecektir. Bu 

sayede İslâm ülkeleri rivayetler sebebiyle araların-

da oluşan mezhep farklılıkları ve çekişmelerinden 

kurtulacak, ‘toptan Allahın ipine sarılan mümin-

ler’5 arasındaki ihtilaflar azalacak veya önem-

sizleşecektir. Bu sayede Kuran etrafında bütün 

Müslümanlar toparlanacaktır. Yine ilahi vahyin 

kelam gücü, fıtrata uygun, adil ilkeleri, insanın, 

toplumun ve doğanın ıslahını öngören ayetlerinin 

karşısında hiç bir insan uydurması ideoloji zafer 

kazanamayacak, zafer Hakkın ve Hakka inanan-

ların olacaktır.

5 3.103 - Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun ve birbi-
rinizden kopmayın.

Yeni Zelanda’da katliamı anma
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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 Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

A BD Başkanı Donald Trump’ı, 
İsrail lehinde olan zorbalı-

ğını sürdürmesini engelleyecek 

hiçbir şey görülmüyor. Hatta işler 

daha da sarpa sardı ve ABD Baş-

kanı tüm Arap ülkelerini, işgal 

devletinin başbakanı Binyamin 

Netanyahu’ya hediye edecek. 

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanıması kararından son-

ra -kararı kınayan tüm dünyanın 

tepkisine rağmen- şimdi Trump, 

Suriye’nin işgali altındaki Golan 

üzerinde işgal devletinin egemen-

liğini tanıyarak İsrail’e daha fazla 

Arap toprağı verilmesi yolunda 

ilerliyor. 

Trump’ın sözleri, 9 Nisan-

da yapılacak İsrail genel seçim-

leri öncesi Netanyahu’ya hedi-

ye şeklinde analizlere rağmen 

İsrail’in Arap topraklarına işgaline 

ABD’nin yaklaşımındaki strate-

jik dönüşüm sayılmaktadır. Zira 

hiçbir ABD yönetimi uluslararası 

hukukun kavramlarına göre meş-

ru olmayan işgalin tanınmasına 

dahi imada bulunmamışlardı. 
Bu durum Trump döneminde 
Washington’un küstahlığının, 
geçmişte Washington’un zahi-
ren uygulayanlar listesinde yer 
aldığı tüm yasaları açıkça ihlal 
etme noktasına vardığı anlamına 
geliyor. 

Kudüs ve Golan özellikle de 
birçok Arap rejiminin Amerikan 
yönetimine boyun eğmesi ve hatta 
başta Filistin davası olmak üzere 
Arapların temel davaları aleyhinde 
kendisiyle işbirliği yapmaları göl-
gesinde Trump’ın İsrail’e hediye 
ettiği tek iki toprak olmayacaktır. 
Zira belli başlı Arap ülkelerinden 
gelen yumuşak tepkiler bu ülke-
lerin Beyaz Saray’ın efendisine 
boyun eğdiğini gösteriyor. İsrail’in 
işgal altındaki Suriye’nin Golan’ı 
üzerindeki egemenliğini tanıma 
kararına karşı çıkan tüm uluslara-
rası tutumlar Trump’ı caydırmaya-
caktır. Hatta Trump ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo’nun hazır 
olduğunu ve çok yakında sunula-
cağını açıkladığı “Yüzyılın Antlaş-
ması” kapsamında yeni tanımalara 
hazırlanmaktadır. 

Dış diplomasiye dayanması 
gereken Pompeo’nun kendisi işgal 
devletini ziyareti sırasında “Tanrı 
Yahudileri kurtarmak için Trump’ı 
gönderdi!” diyerek bu diplomasiyi 
yürütecek şekilde açıklamalar yap-
makta tereddüt etmedi. Amerikan 
diplomasi piramidinin zirvesin-
den böyle bir açıklamanın gelmesi 
bu diplomasisinin tanımlarına ve 
bölgedeki önceliklerine dair bir 
çerçeve veriyor. Bölge bazı Arap 
ülkelerinin siyasi tanımlarıyla bir-
likte yürüyor. Özellikle de ABD’li 
bakan, kurtarmanın “İran’dan” ol-
duğu tanımını yaptı ve belli başlı 
Arap ülkeleri ABD’nin bölgede 

İran’la mücadeleye hazır olması 
karşılığında işgal edilmiş her karış 
Arap toprağından ödün vermeye 
hazır şekilde bu konuda Trump’la 
hemfikirler. Bu amacı gerçekleş-
tirmek için İsrail’le aleni ittifaka 
hazırlar. Bu ittifak, Polonya’nın 
başkenti Varşova’nın geçen ay ev 
sahipliği yaptığı ve İran’la müca-
dele stratejilerini belirlemek için 
Arapları ve İsrail’i aynı masada bu-
luşturan konferansta ortaya çıktı. 

Temelde bu hedefi gerçekleş-
tirmek ve “kurtarmayı” tamamla-
mak için bu ülkeler İsrail’e daha 
fazla toprak verilmesini veya İs-
rail için topraklardan ödün veril-
mesini garanti edecek “Yüzyılın 
Antlaşması”na karşı durmayacak-
lardır. Konu sadece Filistin veya 
Suriye topraklarıyla sınırlı kalma-
yacak. Zira geçen aylarda “Yüzyı-
lın Antlaşması” ile ilgili sızdırılan 
bilgilere göre bu antlaşma Gazze 
şeridinin coğrafi alanının genişle-
tilmesi için Mısır’ın Sina toprakla-
rından bir parça ödün verilmesini 
kapsayacak. Belki gelecek dönem-
de mülteciler buraya götürülecek. 
Buna ilaveten Batı Şeria toprakları 
ve Filistin yönetiminin egemen-
liğindeki sınırları içeren büyük 
ödünler verilecek. 

Bu temelde Trump’ın Arap 
sorunları âlemindeki zorbalığı 
sürecek, bu sorunlarla bağlantılı 
taraflarla masanın altından ve üs-
tünden antlaşmalarla artan bir hat 
içinde devam edecek. (El Araby El 
Cedid gazetesi, 24 Mart 2019)

Kudüs, Golan ve Sonrası 
Husam KENFANİ 

Trump’ın Golan’ın İlhakını Tanıma Töreni
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C ezayir Başbakan yardımcı-
sı ve dışişleri bakanı Ramtan 

Leamanire’nin Rusya ve bazı Avru-
pa ülkelerine yönelik yaptığı birbiri-
ni izleyen ziyaretleri nasıl açıklama-
lı ve okumalıyız? Milyonlarca Ceza-
yirlinin rejimin gitmesini istediği bir 
zamanda cumhurbaşkanı Butefli-
ka ve adamları uluslararası düzlem-
de geçiş sürecinin planını geçirmek 
ve süper devletlerden gerekli desteği 
almakta ısrar ediyor. 

Şu günlerde başta Genel Kur-
may Başkanı Ahmed Kayid Salih, 
hükümet yanlısı partiler, sivil top-
lum kurumları ve cemiyetlerin ekse-
riyeti olmak üzere herkes Cezayir’de 
sokakların taleplerini ve yürüyüş-
lerin barışçı vasfını övüyor. Saha-
da ise maalesef değişen bir şey yok, 
halkın taleplerine karşı Buteflika’nın 
ve çizdiği planın yanında yer alını-
yor. Yani Cezayir sokaklarını ve ta-
leplerini öven herkesin gelecek dö-
nemi ve herkesi bekleyen büyük so-
runu düşünmesi gerekiyor. Şu saa-
te kadar Cezayir yürüyüşleri ve so-
kakları Buteflika’dan kurtulmuş de-
ğil. Çekilmesi ve beşinci dönemden 
vazgeçmesi, iktidarda olduğu ve 28 
Nisan 2019 günü görev süresinin 
bitimi sonrası dahi yönetimi sürdür-
meyi niyetlendikçe hiçbir anlam ifa-
de etmez. Cumhurbaşkanının me-
sajı ve Ramtan Leamamira’nın açık-
lamaları Buteflika’nın iktidarda kal-
mayı sürdürme niyetini gösteriyor. 
Yani Cezayir krizinde bir tıkanıklık 
var ve her taraf kendi talep ve he-
deflerinde ısrarcı. Yürüyüşler her 
Cuma devam edecek ve cumhurbaş-
kanı dördüncü dönemini belirsiz bir 
tarihe kadar uzatmakta ısrarcı. 

Şu günlerde Cezayir’de olan 
biteni düşünen ve okuyanlar Bu-
teflika tarafından haksız bir inat-
laşma olduğunu, Cezayir halkının 
taleplerine medeni şekilde karşılık 

vermediğini gözlemler. Gösteri-
ler barışçıl ve medeniydi. Talepler 
meşru ve mantıklıydı. Yürüyüşler 
Cezayir’in tüm vilayetleri ve şehirle-
rinde başladı ve herkes katıldı. Maa-
lesef Cezayir’deki iktidar, krize karşı 
ve muamele şekliyle hâlâ inatçı… 
Krizlerin çözümü geciktikçe krizin 
daha da ciddileşeceği ve daha da 
çözümsüzleşeceği söylenebilir. Basit 
ifade ile Cezayir krizinde bir ağırdan 
alma, inat ve tıkanıklık söz konusu. 
Barışçıl ve medeni yürüyüşlerden 
bir ay sonra bir sağırlar diyaloğu, 
iktidarın milyonlarca Cezayirliyle 
olumlu etkileşim içine girmediğini 
gözlemliyoruz. 

Cezayir’in dört bir yanında her 
meşrep, grup, meslek, gazeteci, 
doktor, avukat ve üniversite ve lise 
hocaları, petrol ve gaz işçileri, üni-
versite öğrencileri, cami imamları, 
ordu ve mücahit gazi derneklerin-
den emekliler, tüccarlar ve yargıçlar-
dan, kadın, erkek ve genç milyonlar-
ca Cezayirlinin yaptığı gösterilerden 
bir ay sonra rejim tarafından ciddi 
hiçbir yanıt ve diyalog gelmedi. Bu 
minvalde can alıcı soru şu: Acaba 
Buteflika milyonlarca Cezayirlinin 
taleplerine karşılık verdi mi, has-
talığı ve yaşı sebebiyle ülke işlerini 
idare edemeyeceğinin farkına vardı 
mı? Milyonlarca Cezayirlinin talep-
lerinin yürüyüşlerin barışçıl olması 
gibi meşru, mantıklı ve makul oldu-
ğuna ikna oldu mu? 

Maalesef milyonların sokaklara 
inmesi sonrası Buteflika, geçiş süre-
cini yürütebilecek ulusal konferansa 
hazırlayabilecek, anayasayı değiş-
tirebilecek ve yeni seçim yasasını 
belirleyecek tek kişinin kendisinin 
olduğunu sanıyor. Buteflika’nın yap-
tığı, halkın taleplerini çevrelemek 
amaçlı üzerinde iyi çalışılmış bir ma-
nevra olarak görülmektedir. Tam bir 
incelikle Buteflika beşinci dönemini 

iptal etti ve anayasayı ihlal ederek 
dördüncü dönemini uzattı. Anayasa 
kendisine cumhurbaşkanlığı seçim-
lerini iptal etme ve görev süresini 
uzatma yetkisi vermemektedir. 

Bir diğer ihlal ise Cezayir tari-
hinde ilk kez başbakan yardımcısı 
atamasıydı. Gösterilerden bir ay 
sonra Buteflika Cezayirlilere mey-
dan okudu ve şu ana kadar 28 Ni-
san 2019’da dördüncü dönemi bit-
mesi sonrası gideceğini açıklamadı. 
19 Mart’taki zafer bayramı müna-
sebetiyle verdiği mesajda Buteflika 
ulusal konferansa başkanlık edeceği 
ve gelecek başkanlık kazanımlarını 
organize edeceği imasında bulundu. 
Yani Buteflika bir aydır sokaklarda 
olan milyonların taleplerine karşılık 
vermedi ve hatta beşinci dönemini 
bırakmasının yerine dördüncü dö-
nemini uzatıyor ve bu satırlar ka-
leme alındığı vakit Buteflika halen 
cumhurbaşkanlığı ne zaman bıraka-
cağını belirlemedi. 

Hatta kendisini öven ve beşin-
ci dönem için aday olmasında ısrar 
eden destekçisi partiler dahi dağıldı-
lar ve rahatsız oldular, sokakları ve 
taleplerini desteklediklerini açıkla-
dılar. Yani birkaç gün ve hafta sonra 
cumhurbaşkanı kendisini tamamen 
tecrit edilmiş bulacak ve yakınında-
ki bir avuç fırsatçı dışında destek-
çisi kimse olmayacak. Bu kimseler 
sabırları tükenince ve ordu da bı-
rakınca Buteflika ortada kalacaktır. 
Cezayir’in yaşadığı hassas süreç des-
tekçisi partilerin siyasi ve toplumsal 
ikiyüzlülüklerini ortaya koydu. 

Cezayirlilerin çoğunluğunun ce-
vabını beklediği soru şu: Ordu bu 
krize yönelik tutumunu ne zaman 
açıklayacak ve birçok defa açıkladığı 
tutumunu sahada ne zaman somut-
laştıracak? Ordu sokağın taleplerini 
destekliyor ve sokakla aynı eğilimi 
paylaşıyor ancak şu saate kadar Ce-
zayirlilere, halkla mı yoksa cumhur-
başkanının yanında mı olduğunu 
açıklamadı. Kesin olan şu ki şu saate 
kadar Buteflika’nın yanında. (Katar 
gazetesi Şark, 24 Mart 2019)

Buteflika Cezayirlilerin Taleplerini                      
Ne Zaman Karşılayacak?
Muhammed KIRAT
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Ö ncelikle, yıpranmış kahra-
manlıklardan ve söylemler-

den uzakta ABD’ye meydan oku-
yabilen, emirlerine karşı gelen, 
ABD’nin ve Ortadoğu’daki şımarık 
çocuğu İsrail’in çıkarlarını tehdit 
edebilen bir Arap rejimi ve yöne-
tici olmadığını kabul edelim artık. 
Birilerinin Sam Amca’ya isyan edip 
yerinde kalabileceğine kesinlikle 
inanmayın. Batı dünyayı otuz kere 
yerle bir edebilecek nükleer bom-
balara sahip Sovyetler Birliği’ni 
devirdiyse Batının dehlizleri ve 
özellikle Amerikan ve İsrail kapı-
ları üzerinden iktidara gelen ham 
Arap’ı düşürmekten aciz değildir. 
Şimdi gelin niçin Saddam Hüseyin 
ve Muammer Kaddafi’nin devrilip 
Beşşar Esed’in kaldığını görelim. 
Sizden rica ediyorum. Hiç kimse 
bizlere Esed kendi gücüyle veya 
müttefikleri Rus ve İranlıların gü-
cüyle direndi, diyemez. Gerçekten 
de Rusya ve İran, ABD ve İsrail’in 
Esed’in halkından ve başka düş-
manlarından korunması yönünde 
yaktığı yeşil ışıkla Suriye’ye mü-
dahale etti. Arap milliyetçilerinin 
gözyaşı ve saçmalıklarını bırakın. 

Esed rejimini şu ana kadar 
koruyan, düşüşünü engelleyenler 
İranlılar ve Ruslar değil, Ameri-
kalılar ve İsraillerdir. Devrimin ilk 
yıllarında üst düzey Rus bir yetkili 
Esed’i koruyanın Moskova değil, 
Washington olduğunu söylemişti. 
Üst düzey yetkiliden bunu kendi 
kulaklarımla duymuştum. Açık-
çası gerçekler sahada bizzat müşa-
hede edildiği için bunları duyma 
ihtiyacında olmadım. Rusya’dan 
da teyide muhtaç değilim. Ame-
rikalıların Saddam ve Kaddafi’ye 
nasıl muamele ettiğine, Esed’e 
nasıl davrandığına dikkat edin. 
Saddam’ı Irak taş devrine dönene 
kadar 13 yıl abluka altına aldılar. 
Sonra rejimini ve ordusunu bir 

hamleyle bitirdiler. Rejimi imha 
ettiler ve rejimin önemli isimlerini 
iskambil kâğıtlarına yazdılar, tek 
tek tasfiye ettiler. Rejim tamamen 
eridi ve kalıntılar dışında hiçbir 
şey kalmadı. Keza ABD işgalin 
başında dağıttığı Irak ordusuna 
da bir benzerini yaptı. Irak’ta ne 
ordu kaldı ne rejim. Ayrıca ABD 
işgal günlerinde Irak yönetiminin 
sesinin Saddam’ın kayıtlı bir veya 
iki kaseti, bir anda ortadan kaybo-
lan medya bakanıyla bazı röpor-
tajlar dışında medya organlarına 
ulaşmasını engelledi. Rejimin sesi 
Amerikan baskılarıyla medya or-
ganlarından engellendi. 

Kaddafi rejimi ile de aynısı ya-
pıldı. ABD yönetimindeki NATO, 
rejim ve ordusunu bitirmek için 
havadan ve karadan müdahaleyle 
yetinmedi. ABD ve müttefikleri 
Kaddafi rejimini kökünden sök-
meye çalıştı. Saddam Hüseyin’i 
nasıl yakaladıklarını ve oldukça 
alçaltıcı bir sahnede dünyada sun-
duklarını gördük. Kaddafi’yi na-
sıl öldürdüler, cesedini sundular 
ve dünya televizyon ekranlarında 
göstermekle yarıştılar. Sonra reji-
minin ayaklarının çoğunluğunu 
tutuklayıp öldürdüler. 

Saddam ve Kaddafi rejimleri-
nin kökünü sökme yönünde bir 
Amerikan kararı olduğu açıktı. 
Peki niçin? Sebep çok basit… 
Kaddafi ve Saddam rejimleri Ame-
rikan çıkarları için uygun olsaydı 
kesinlikle düşürülmezlerdi an-
cak günler bizlere Libya ve Irak 
rejimlerinin Amerikan ve İsrail 
çıkarları ve projeleri için tehlike 
oluşturduğunu gösterdi. Bu yüz-
den köklerinden sökülmeleri ve 
başkanlarının Amerikan emirle-
rine isyan etmeyi bir an aklından 
geçirecek herkese ibret olsun diye 
bu emirler geldi. Saddam İsrail’in 
göbeğine balistik füzeler atarken 

Kaddafi Libya liderliğinde bir Af-
rika dünyası hayal ediyordu ancak 
bu miskin Afrika’nın Batı işgali al-
tında olduğunu unuttu. Kendisi ve 
Saddam çocukça düşüncelerinin 
kurbanı oldu. 

Libya ve Irak’ın aksine Suriye 
ordusunun en zayıf dönemine na-
sıl geldiğini düşünün. Bu durum 
İsrail için Suriye’yi bitirmek adına 
öldürücü bir fırsattı. Ancak İsrail, 
Suriye’nin zayıflığını kullanma-
dı ve bitirmeye çalışmadı. Hatta 
kendisi ve ABD Suriye’nin mu-
halefete kaybettiği tüm bölgeleri 
geri almasına destek oldu. Esed’in 
ordusu iddia edildiği gibi İsrail 
için ciddi bir tehlike oluştursaydı 
kendisinden kurtulurlardı ancak 
böyle yapmadılar. Irak’ta İsrail ve 
ABD Irak ordusunu imha etti ve 
ABD Bağdat Havalimanı savaşında 
tankları eriten silahlar kullandı. 

Irak ve Libya rejimlerinin 
adamlarına ABD’nin ne yaptığını, 
Suriye rejimini kendi haline bırak-
tığını düşünün. Hiçbir Suriye ba-
kanlığı, güvenlik birimi ve askeri 
kıta düşmedi. Hatta Suriye yöne-
timi tüm olanlara rağmen devle-
tin ayaklarını korudu. ABD ve İs-
rail Esed devletinin kurumlarının 
yıkımını isteselerdi bir an bile te-
reddüt etmezlerdi. 

Hiç kimse Suriye ordusunun 
veya yönetimin gücünden bahset-
mesin bana. Şayet Amerikalılar ve 
İsrailliler bu orduyu dağıtmak iste-
selerdi bu su içmekten daha kolay 
oldurdu. Ancak ortada Suriye reji-
minin düşmesi veya değiştirilmesi 
yönünde bir Amerikan kararı yok-
tu. Çünkü bu rejim hiçbir gün Batı 
çıkarları ve İsrail için tehlike oluş-
turmadı. Hatta rejim Siyonizm’e 
ve emperyalizme yönelik komik 
Esedçi medya kahramanlıklarına 
rağmen kendisi için çizilen rolü 
eksiksiz oynuyordu. 

Son olarak ABD’nin Saddam ve 
Kaddafi rejimlerini devirmeyi ka-
rarlaştırdığında Rus veya Çin ve-
tosuna karşı Güvenlik Konseyi’ne 

Niçin Kaddafi ve Saddam Düşerken Esed Kaldı?
Faysal EL-KASIM  
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gitmediğini ve Güvenlik Kon-
seyi dışında bir tasarrufta 
bulunduğunu düşünün. Hiç 
kuşkusuz Amerikan projesin-
de büyük rolü bulunan Esed 
rejimine zarar verme niyetin-
de olmadığı için Ruslarla veto 
kullanımında anlaşmışlardı. 
Hiç kimse Beşşar’ın yıllardır 
bilinçli veya bilinçsiz olarak 
bölgede ABD’nin yaratıcı kaos 
projesinin lider rolünü oynadı-
ğını inkar edebilir mi? ABD’nin 
Libya ve Irak rejimlerinin tüm 
medya borazanlarının sesini 
nasıl kestiğini düşünün. 

Kaddafi için tek bir medya 
kapısı kalmazken sesini dün-
yaya duyurmak için milyonlar-
la dolar karşılığında Şam’dan 
yayın yapan Irak kanalında bir-
kaç saat yayın satın almak zo-
runda kalmıştı. Sonrasında an-
laşıldı ki Kaddafi’nin Şam’daki 
kanalın sahibiyle yaptığı ko-
nuşma Fransızlarca yerinin tes-
pit edilmesine ve avlanmasına 
götürdü. Oysa Amerikan, Batılı 
ve Arap medya organlarının, 
devrimin başından itibaren 
Beşşar Esed ve yetkilileriyle rö-
portajlar gerçekleştirmek için 
adeta yarış içinde olduklarını 
gözlemleyin. Hiçbir uluslara-
rası medya organının Esed’in 
yetkililerinin açıklamalarını ya-
yınlaması engellendi mi? Tabi 
ki hayır. Şayet Esed rejiminin 
medyada sesinin kesilmesi yö-
nünde bir Amerikan kararı ol-
saydı hiç kimse hiçbir Suriyeli 
yetkili ile görüşme cesaretinde 
bulunamazdı. 

Sonra çıkıp sizlere uluslara-
rası komplodan bahsediyorlar. 
Suriye üzerinde bir komplo ol-
duğu doğru ancak bu komplo 
Suriye’nin yıkılması ve İsrail’in 
yıllarca rahat uyuması için 
harabeye çevrilmesi şeklin-
de olmayıp rejimin komplo 
kuranlara katılımına dayanır! 
(Kudsülarabi gazetesi, 15 Mart 
2019)

Y eni Zelanda katliamını yapan 
Brenton Tarant, eylemiyle il-

gili manifestosunda kendi kendine 
“Sen Donald Trump’ın destekçi-
lerinden misin?” diye soruyor ve 
şöyle cevaplıyor: “Kesinlikle Trump 
beyaz kimliğinin yinelenmesinin 
sembolü ve hedefimiz ortak”. Ay-
rıca şöyle ekliyor: “Ben küçükken 
komünisttim, sonra anarşist ve so-
nunda faşist olmadan önce liberal 
oldum.” Ardından şöyle devam edi-
yor: “Dylan Rove ve birçok başka 
kitap okudum. Ancak ben gerçek-
ten Jostisar Brevik’ten ilham aldım.”

Birçok internet kullanıcısı onun 
manifestosunu “kesinlikle video 
muhteşem” gibi yorumlarla birlikte 
övdü. Batıdaki terörist faşist suçla-
rı münferit veya yoldan çıkmış bir 
kurt işlemez. Bu tarih boyunca kök 
salmış bir kültürün ürünü. Aşırı, 
ılımlı sağ ve sol bu kültürün yayıl-
masına ortak. Bu gerçeği doğrula-
mak için Avrupa ve ABD’nin em-
peryalist tarihi dönemine gitmek 
yeterli. Emperyalizm, kendi söy-
lemi içinde geri kalmış, farklı olan 
ötekinin kültürünü kötülemektir. 
İmparatorluklar döneminde Britan-
ya ve İngiliz savaşları bu temelde 
yapılırdı. 

Taraflar Kızılderilileri, milyon-
larca  Afrikalı ve Asyalıyı tarih ki-
taplarının ayrıntılı anlattığı vahşi 
şekilde soykırımdan geçirilmesine 
katıldılar. Gerekçe ise açıktı. Geri 
kalmış halkların medeniyeti yok-
tur. Devletlerin nasıl kurulacağını 
öğrenmeleri gerekir. Devletlerin 
kurulmasını bu halkların servet-
lerinin çalınması, borç bataklığına 
batırılmaları, diz çöktürülmeleri 
ve güce boyun eğmeleri eşlik edi-
yor. Britanyalıların Hindistan, Çin 
ve Güney Afrika’da ne yaptıkları-
nı hatırlayalım. Belçikalıların ve 

Hollandalıların Endonezya’da yap-
tıklarını da…

Faşizm, Nazizm ve Siyonizm 
beyaz ırkın üstünlüğü temeline da-
yalı Batı kültürünün ürünüdür. Bu 
kültürü, bazısı hâlâ eski kıtada ve 
ABD’de günümüzde dahi etkin olan 
cemaatler ve partiler çıkardılar. Bu 
cemaatlere aşırı sağ ismi veriliyor 
ancak ne sağ geçmişin ve bugünün 
suçlarını itiraf edip özür diliyor ne 
de sol özür diliyor. Britanya bugün 
dahi Filistinlilere karşı işlediği as-
rın suçlarını itiraf etmiyor. Hatta 
Netanyahu’nun işlediği suçları des-
tekliyor ve onu sıcak şekilde karşı-
lıyor, İsrailli generalleri saat suçla-
rından yargılamaktan kaçıyor. 

Bu kültür George W. Bush’un 

“ya bizdensin ya bize karşısın” söy-

lemini üretti. Sovyetler Birliği’nin 

düşmesi sonrası düşman arama dü-

şüncesini, Huntigton’un “medeni-

yetler çatışması” ve Fukayama’nın 

“tarihin sonu” felsefesini doğurdu. 

Müslümanlar alternatif düşman-

dı. Bazı ülkelerinin kuşatma altına 

alınması, bazı ülkelerinin yıkılması, 

bazılarının da tehdit ve “esnek” sa-

vaşla boy eğdirilmesi planı yapıldı. 

Bu kültür Trump’ı Beyaz Saray’a 

taşıdı. O, yalnız bir kurt değildir. 

Onu, Amerikalıyı başkalarından 

ayıran ırkçı ve düşmanca fikirlerin 

yuvalandığı kitleler seçti. Bu kültür 

Black Water’i doğurdu. Bu kültür 

Avrupa’yı Macaristan’da sorum-

luluk almaya götürdü. Bu kültür 

sayesinde eski ABD Başkanı Danış-

manı Steve Bannon Avrupa elçisi 

oldu. Amaç ise AB’yi dağıtmak ve 

ülkelerine daha fazla ırkçılık ek-

mekti. Bu kültür “Ku Klux Klan” ve 

Amerikan şehirlerindeki Hıristiyan 

Siyonizm’dir. (El-Hayat gazetesi, 

24 Mart 2019)

Yeni Zelanda ve Beyaz Adamın Kültürü 
Mustafa ZEYN 
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3 1 Mart yerel seçimle-
ri yapıldı. Bazı belir-

sizliklerle birlikte sayı-
sal sonuçlar karşımızda 
duruyor. Tablolar hâlâ 
televizyon ekranlarımı-
zı süslüyor. İşin gerçe-
ği görünürde bu seçi-
min öncekilerden bir farkı yok. Ekonomik, siyasal 
bazı sıkıntılarla seçime girmesine rağmen Cumhur 
İttifakı % 51.6, AK Parti yuvarlak olarak yüzde 45 
oranındaki oy oranlarıyla tahminlerdeki yerini ko-
rurken, Millet İttifakı yuvarlak hesap % 37.5, itti-
fakın omurgasını oluşturan CHP % 30 oy oranıyla 
eski yerinde durmaktadır. İttifak üyeleri İP ve özel-
likle HDP ve SP ciddi oy kayıplarına uğramışlardır. 
Gerçi bu muvazaa partilerinin o kayıplarından do-
ğan bir sorunlarının olmadığı söylenebilir. Çünkü 
geleceğe yönelik, gelişmeye namzet bir siyaset ön-
görülerinin, kitleyi inandıracak bir siyasal projele-
rinin olmadığı söylenebilir. Bir başka deyişle top-
lumsal açıdan bir şeyin olması değil, (mesela ülkeyi 
Erdoğan “sultasından” kurtarmak gibi, gerektiğin-
de siyaset ötesi radikal müdahalelerin yolunu aç-
mak gibi) olmaması gereken üzerine kurulmuş si-
yasal kanaatler taşımaktadırlar. 

Yerel seçim bağlamında önemli noktalardan bi-
risi Millet İttifakı’nın gerisindeki yapıların beklen-
tileriydi. Hedef, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, An-
talya, Adana, gibi yarım düzine kadar büyükşehir 
belediye başkanlıklarının alınmasıydı. Bunlardan 
Bursa’yı alamadılar, İstanbul ise henüz sonuçlan-
dırılmadı. Öyle gözüküyor ki Cumhuriyet tarihi-
nin hatırı sayılır (!) bir seçim skandalı ortaya çıka-
bilir ki benim aşağıda üzerinde duracağım noktalar 

biraz da bununla ilgili-
dir. Sonuç şöyle ya da 
böyle olabilir ama be-
nim söyleyeceklerim bu 
şartlarla sınırlı olmayan, 
geçerliliği daha geniş 
şeylerdir. 

Hemen pek çok si-
yaset yorumcusu, muhalefetin, Cumhur İttifakı’nın 
büyük şehirleri kaybetmesini iktidarı rahatsız et-
mek için kullanacağı, hükümeti, arkasında toplum 
desteğinin olmadığı, dolayısıyla erken seçime git-
meye zorlayacakları teması üzerinde durmuşlardır. 
İşin gerçeği bu muhalif kesim yeni başkanlardan, 
hizmet vermekten çok daha başka işlevler beklen-
mektedir. İstanbul’u yönetmeye namzet İmamoğ-
lu bir konuşmasında özet olarak “Biz yatırım için 
gelmiyoruz, İstanbul’a fazlasıyla yatırım yapılmış-
tır. Onun için Kanal İstanbul gibi sıradaki bazı pro-
jeler iptal edilebilir. İstanbul’un yönetime ihtiya-
cı var, biz bunu yapacağız!” demiştir. Kanaatimce 
eğer bu söz, kabaca “Bizden hizmet beklemeyin, 
Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu gibi hizmet sağ 
iktidarların işidir, bizim değil!” anlamına gelmiyor-
sa, gelecekte bazı muhtemel siyasal işlevlere atıfta 
bulunduğunu düşünebiliriz. 

Gerçekten de olup biten pek çok şey, arka plan-
da bir şeylerin yıkılması veya inşası noktasında bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Onun için de arka 
planda nelerin yıkılıp, nelerin kurulması istendiği-
ne bakmamız gerekir. Bu yazımızda önce söz konu-
su köklü bir projeden, sonra da muhtemel senar-
yolardan söz etmek istiyoruz. Bunlar aşırı karam-
sarlık diyenlere de zamanında güç itibariyle dün-
yanın altıncı ülkesi konumunda olan Osmanlı’nın 

Küresel politik/ekonomik aktörlerin bizim yerel seçimler üzerine bazı senaryolar 
kurduklarında şüphe yoktur. Duyumlarımıza göre oyun, bir süredir hazırlaya 
geldikleri Millet İttifakı üzerinden kurulmaktadır. Tabii ki bu iş, ittifaka destek 
veren vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin tabii niyet ve düşüncelerinin hilafına 
işleyebilecek bir süreçtir ve planlar genel olarak büyük şehirlerin alınması üzerine 
kurulmuş bulunmaktadır. Seçimler üzerinde müdahale gibi ne planladıklarını henüz 
bilmiyoruz ama mevcut veriler bu konuda da bir oyun oynandığı izlenimini vermektedir.

Yerel Seçimler ve Muhtemel Sonuçlar

Mustafa AYDIN
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II. Abdülhamid düşürüldükten altı yıl sonra koca 
imparatorluğun çökertildiğini hatırlatmak isteriz. 
Esasen burada bir ülkenin yeryüzünden silinme-
mesinden değil, kendisi olmaktan çıkarılmak is-
tendiğinden bahsediyoruz. Tabi bunun, kendi ba-
şına bir fert olmak istemeyenler için bir anlam taşı-
madığını, ancak gerçeği görmekte zorlananlar için 
bir anlam ifade edeceğini belirtmeliyiz. 

Unutmamalıyız ki siyasi hayatımızda ne deği-
şirse değişsin bütün bunlar arasında değişmeye-
cek bir tarihi proje var: Bu proje, Türkiye’yi dize 
getirmek, kendince bir şey yapamayan, güdülebi-
lir İslâm dünyası üzerinde hiç-
bir diyeceği olmayan, savunma 
sanayi ile ilgili bir üretim hak-
kına sahip olmayan, S-400 gibi 
silahlarını bile istediği yerden 
değil buyurulan yerden almak 
zorunda olan, hemen sınırında 
yakılan fitne ateşine müdahale 
hakkı ve gücü bulunmayan vb. 
bir ülke hâline getirmeyi hedef-
lemektedir.

Türkiye’de Siyasal Sorunların 
Gelişimi

Osmanlı çökertildikten 
sonra onun yerine, tarihsel ve 
dini misyonlarından arındırıl-
mış bir ülke olarak yaşaması-
na izin verilmiş yeni bir devlet 
oluşturuldu. Türkiye ile ilgi-
li proje Lozan Antlaşması me-
tinlerinde garantiye bağlanmış, 
tescil edilmişti. Türkiye Cum-
huriyeti yaklaşık 80 yıl bu şart-
lara uygun olarak yaşadı, kont-
rolörlüğünü de ABD yaptı. 
Türkiye bu süreç içinde hemen 
her isteneni yerine getirdi. Top-
lum rejim bakımından sıkı bir denetime tabi tu-
tuldu, farklı görülen gelişmelere müdahale edildi. 
Bu noktada ABD Silahlı Kuvvetleri tabir caizse tepe 
tepe kullandı. Askeri darbelerle toplum dizayn edi-
le geldi. Ama bu arada toplum potansiyeli her ha-
liyle belirlenen şartlarla bütünüyle örtüşmeyen ik-
tidarlar çıkarmaya çalıştı. DP, AP, ANAP, RP, niha-
yet ABD ile yüz yüze gelecek, çatışmayı göze alacak 
olan AK Parti bu potansiyelin ürünleri idi. 

1990’lı yıllarda dünyadaki iki bloklu yapının 
yıkılması üzerine Batıda planlanıp uygulamaya 

konan bir küresel siyaset oluşturuldu. Mevcut dev-
letler aşağıda nihai kararlarını kendileri veremeyen 
taşeron hükümetler haline getirildi. Bu gelişmeye 
direnen tek ülke Türkiye oldu. Çünkü diğerlerinin 
basit çıkar çatışmalarının ötesinde mevcut küresel 
siyasete uymayan bir tarafları yoktu. Mesela yeryü-
zündeki beş insandan birinin yaşadığı Çin’in, in-
sanlığın ciddi sorunları mesela Avrupa’nın Afrika’yı 
hâlâ sömürmesine üzerine bir itirazı, diyebileceği 
alternatif bir düşüncesi yoktu. Çünkü “kendine ya-
pılması istemediğin şeyi yapma” diyen Konfüçya-
nizm bir daha ayağa kalkmamak üzere Batı komü-

nizmi tarafından alaşağı edil-
mişti. Yani Çin’in tarihsel bir 
misyonu yoktu ki insanlık adı-
na küresel siyasete itiraz etsin.

Türkiye 2002’den itiba-
ren bağımsız hareket edebil-
menin, tarihi ve dini misyo-
nunun gereklerini yerine ge-
tirebilme yoluna girdi. Önce, 
bana göre Cumhuriyet tarihi-
nin en önemli olaylarından bi-
risi olan kurumların yeniden 
yapılandırılması gerçekleşti-
rildi: Türk Silahlı Kuvvetle-
ri siyaseten ABD’den koparıla-
rak ülkesine bağlı hâle getiril-
di. TRT’den yargı kurumlarına 
kadar önemli değişiklikler ya-
şandı, insanımızın inancının 
önündeki engeller büyük çapta 
kaldırıldı, toplumun refah se-
viyesi yükseltildi. Bir seri açı-
lım hareketine girişildi. Bu sü-
reçte ülke için en önemli sorun 
PKK idi.

Bilindiği üzere hükümet so-
runun çözümü için HDP aracı-
lığıyla Abdullah Öcalan ile do-

laylı görüşmelerde bulundu. Olumlu gelişmeler 
de yaşandı. Mesela Öcalan’ın fevkalâde olumlu bir 
bildirisi Diyarbakır’da nevruz kutlamaları sırasında 
okundu. Önemli bir yankı yarattı. Ancak Abdullah 
Öcalan Amerika tarafından gözden çıkarıldı. Tabi 
taşeron PKK liderleri tarafından da silindi. Hükü-
met Kürt asıllı vatandaşlarımız için dil, eğitim vb. 
gibi konularda önemli adımlar attı, dağdakileri in-
dirmenin yollarını aradı. Önceden yapılan yanlışla-
rın telafisi için uğraştı. Ama PKK bu yumuşak gi-
rişimleri daha bir kötüye kullandı, daha bir silaha 

Pek çok siyaset yorumcu, muha-
lefetin, Cumhur İttifakı’nın 
büyük şehirleri kaybetmesini 
iktidarı rahatsız etmek için kul-
lanacağı, hükümeti, arkasında 
toplum desteğinin olmadığı, 
dolayısıyla erken seçime gitme-
ye zorlayacakları teması üze-
rinde durmuşlardır. İşin ger-
çeği bu muhalif kesim yeni baş-
kanlardan, hizmet vermekten 
çok daha başka işlevler beklen-
mektedir. İstanbul’u yönetmeye 
namzet İmamoğlu bir konuş-
masında özet olarak “Biz yatı-
rım için gelmiyoruz, İstanbul’a 
fazlasıyla yatırım yapılmıştır. 
Onun için Kanal İstanbul gibi 
sıradaki bazı projeler iptal edi-
lebilir. İstanbul’un yönetime 
ihtiyacı var, biz bunu yapaca-
ğız!” demiştir.
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sarıldı. Dolayısıyla hükümetin bu sosyal ve ekono-
mik girişimlerde başarı sağlamasına fırsat verilme-
di, bu şans dumura uğratıldı.

Bu arada başka önemli bir süreç yaşandı. HDP 
siyaset yapmaya karar verdi ve seçim barajını da 
aştı. Artık Kürt sorunu Meclis’ten yürütülecek, ge-
rilim düşecek, diye sevindik. Ne var ki bu sevinci-
miz çok sürmedi. PKK, HDP’nin siyasi mücadele-
sine izin vermedi, mücadele her hâlükârda silah-
lı olacaktı. Bu talimata uygun olarak HDP de siya-
si mücadeleden vazgeçti. Ve doğudaki bazı ilçeler-
de hendek savaşı başlatıldı. HDP’liler de bu karara 
uyduklarını göstermek için abuk sabuk konuşma-
lara başladılar: “Silahlı direnişten yanayız, sırtımızı 
YPG’ye, PYD’ye dayadık, Öcalan’ın heykelini dike-
ceğiz, vb.” gibi sözler bir siyasal mücadelenin lafla-
rı değildi. Bu durum, bir siyasi mücadele vermeye 
niyetlerinin olmadığının, dağdaki terör örgütünün 
Meclis’te bir bürosunu temsil ettiklerinin bir ifade-
siydi. Bugüne kadar da HDP, Erdoğan karşıtı, baş-
ka amaçlar taşıyan bir grup Türk aydınının dışın-
daki kesimler nezdinde, siyasal mücadele veren bir 
parti olarak görülmedi. 

Hükümet te, verilen fırsatları/şansları iyi değer-
lendiremediği için bu tür saçma söz ve eylemlerin 
sahiplerini tutukladı. Böylece Türkiye aleyhindeki 
küresel siyaset için HDP fevkalâde kullanılır hâle 
geldi. Bu parti böylece Batıya, özellikle küresel si-
yasetine güya Türkiye’de özgürlüğün olmadığını, 
hukukun işlemediğini, vb. somut bir biçimde (!) 
anlatmış oluyordu. Açılım politikalarından bir so-
nuç alamayan ve hendek gibi hareketler karşısında 
gerektiğinde bir iç savaşı göze alabileceğini düşü-
nen devlet, PKK’nın kökünü kazımak üzere içte ve 
dışta yoğun operasyonlara başladı.  

Türkiye’ye Müdahale Yolu Arayışları 

Uzun bir zamandır içeride PKK etkinliğinin kı-
rılabileceğini gören ve eli ayağı tutuşan küresel si-
yasetin öncü gücü ABD, güney sınırlarımızı sürek-
li sorunlu hâle getirecek bir terör şeridi oluşturma 
kararı aldı. Uzun bir süredir bununla uğraşmakta-
dır. Adı sürekli değiştirilen, bir kısmı Kürtlerden 
oluşsa da çoğunluğu farklı etnisitelerden meyda-
na gelen bu insan kesimi uzun bir zamandır aynı 
yerden, aynı amaçla desteklenip yürütülmektedir. 
Bunların kendilerine özgü hiçbir sabiteleri yok-
tur. IŞİD, YPG, PYD aynı yapının adlarıdır. Tıpkı 
Afganistan’da bir dönemler aynı grubun, Rusya ile 
çarpışırken mücahit, sonra içerdeki muhalif grup-
larla mücadele ederken Amerikan yanlısı Taliban, 

daha sonra da Afganlı terörist adını almaları örne-
ğinde olduğu gibi. 

Türkiye’de iktidar, bir taraftan savunma sana-
yini güçlendirirken, diğer taraftan sınırların öte-
sine müdahale etme yollarını belirlemekte cid-
di tedbirler almaktadır. Bu tür gelişmeler karşı-
sında ABD, Türkiye’ye fiili müdahalenin yollarını 
aramaktadır. Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002 yı-
lından bu tarafa dışarıdan bir düşmanlık, içeriden 
ciddi bir muhalefet sürdürülmektedir. Özellikle 
karşıtlığını doğal görebileceğimiz bir kesimin öte-
sinde yaklaşık 150 yıllık aymazlık geleneğine sahip 
bir (Türk, Müslüman) aydın kesimi Osmanlı’nın 
son dönemlerinde olduğu gibi siyasi fanteziler-
le oyalanmaktadır. Dışarıdan mülhem kapsayı-
cı bir retorik oluşturmuştur ve tema hep aynıdır: 
Bu tema ‘Erdoğan despotizmi’ ile mücadele etmek-
tir. İlgi çekicidir ki despot orada duran, belirgin 
anlama sahip bir kavram değildir, Kadim kültür-
lerde despot olmadı, otoriter hükümdarlar vardı. 

Despot(izm), modern kültür üretimi bir kav-
ramdır ve alaşağı edilmesi gereken yöneticinin 
kimliğidir. Mesela despot, binlerce adamın kanı-
na girmiş darbeci Sisi değildir, insan kasabı Suu-
diler veya dünya magandalığına soyunmuş bir Bir-
leşik Arap Emirlikleri şeyhi değildir. Adaletiyle ta-
nınan bir yönetici alaşağı edilmek istendiği zaman 
bir despot gömleği giydirilir. Bu retoriği netleştire-
cek pek çok olay bulunur. Fransız İhtilali’nde ger-
çekten bilge ve adil olan ve harekete pek de karşı 
çıkmayan Kral XVI. Louis despot hükmüyle öldü-
rülmüştü.

Bu bağlamda küresel siyasetin takipçisi olan 
ABD uzun bir süredir Türkiye’ye fiilen müdaha-
le edebilmenin yollarını aramaktadır. Çünkü eski-
si gibi, yönlendirdiği seçimlerle bir iktidar değişik-
liği yapabileceğinden umudu geçmiştir. Bir ülke-
ye dışardan gelen bir fiili müdahalenin başarılı ola-
bilmesi için içerideki halkın ve kurumlarının des-
teğine ihtiyaç vardır. Bu ise çoğu kere ancak kaotik 
bir ortamda gerçekleşebilir (Venezuela önümüz-
de taze bir örnektir). Şüphesiz bu süreçte o ülke-
de, seçim gibi önemli dönemeçler değerlendirilir. 
Esasen ABD, şu ana kadar boş durmamış, özellik-
le 2006’dan beri dünyanın pek çok yerinde oldu-
ğu gibi Türkiye’de de bir seri operasyona girişmiş-
tir: Yeni darbe planları, MİT krizi, Gezi Kalkışma-
sı, 15 Temmuz askeri Darbe girişimi, vb. bunların 
ilk akla gelenleridir. Bir süredir, Gezi türü bir toplu 
kıyam, Türkiye’yi dize getirme ana projesi çerçeve-
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sinde uygulanabilecek senaryolarının omurgasını 
oluşturmaktadır. 

Küresel politik/ekonomik aktörlerin bizim ye-
rel seçimler üzerine bazı senaryolar kurduklarında 
şüphe yoktur. Duyumlarımıza göre oyun, bir sü-
redir hazırlaya geldikleri Millet İttifakı üzerinden 
kurulmaktadır. Tabii ki bu iş, ittifaka destek veren 
vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin tabii niyet ve 
düşüncelerinin hilafına işleyebilecek bir süreçtir ve 
planlar genel olarak büyük şehirlerin alınması üze-
rine kurulmuş bulunmaktadır. Seçimler üzerinde 
müdahale gibi ne planladıklarını henüz bilmiyoruz 
ama mevcut veriler bu konuda da bir oyun oynan-
dığı izlenimini vermektedir. Her seçim sonrasında 
cıngar çıkarıp çöp kutularında seçim oyları arayan 
CHP’nin bu seçimde ciddi hiçbir itirazının olma-
ması, yoğun şüphelere rağmen sonuçların bir an 
önce ilan edilmesi için çırpınışı klasik tavrına uy-
muyor ve hatta bu sakinliği şüpheler doğuruyor. 
Hele itiraz bölgelerindeki oylar sayılırken mazba-
ta almadaki ısrar dikkat çekmektedir. Kesinleşme-
miş başkanlığı Anıtkabir’le kutsamak anlaşılır gibi 
değildir. Ama her şeye rağmen bizim asıl üzerinde 
durmak istediğimiz nokta seçim sonrası öngörülen 
senaryolardır. 

Bir Senaryo Örneği

Basına sızdırıldığı kadarıyla bundan bir süre 
önce Millet İttifakı’nın üç temsilcisi ABD, İsrail, 
bazı finans sektörü ve bazı araştırma kurumlarının 
temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda bu senaryo-
lardan birisi hazırlanmış. Senaryonun temel espri-
si sokak hareketleriyle ülkeyi karıştırmak ve bu sü-
reçte ellerindeki belediyeleri gönüllerince kullan-
maktır. 

Bu plana göre, “Mayıs ayında barışçıl yürüyüş-
ler başlatılacak, (şu anda da damarlarına basılma-
dıkça barışçıl bir üslup kullanmaktadırlar). Asıl 
ciddi yürüyüşler ‘Haziran Hareketi’ olarak başlaya-
cak, gülen yüzlerin yerini öfkeler alacak. Büyük-
şehir belediyeleri buna destek verecek. Hareketleri 
CHP İstanbul il başkanı yönetecek. Bu hareketler 
ekonomik sorunlarla desteklenecek. Araştırma 
kurumları ekonominin çöküşünü dillendirecek, 
düzmece raporlar yayınlayacak (şimdiden doların 
gerçek karşılığının 8 TL olduğu, hükümetin bas-
kısıyla 5.5 gösterildiği ve hemen seçimden sonra 
bu değerin yükseleceğinin dillendirildiğine dikkat 
çekeyim). Bu arada bazı fon ve bankalar varlıkları-
nı satacak veya dolara dönüştürecek. Bankalar do-
lar alımını teşvik edecek, para çekimlerinde, kart 

kullanımlarında sorunlar çıkarılacak, halk esaslı 
bir şekilde tedirgin edilecek… 

“Siyaset ise şöyle bir yol izleyecek: Mayısla 
başlayan, Haziran Hareketi’yle iyice yükselen ve 
ekonomik sorunlarla da pekişen sokak hareket-
leri Ağustosta yeni bir aşamaya girecek. PKK ve 
DHKP-C’lilerle FETÖ’cü kriptolar arasında fiili ça-
tışmalar gerçekleştirilecek. Kaosu artırabilmek için 
CHP’nin elindeki büyükşehir belediyeleri çoğu 
AK Partili yoğun personel çıkarmalarında buluna-
cak. Erdoğan’ın Suriye’ye müdahalesi fiilen bitmiş 
olacak. PYD-YPG rahat bir nefes alacak. Bu arada 
ABD’nin yaptırımları başlayacak, böylece Erdoğan 
ülkeyi yönetemeyecek hale düşürülecek ve erken 
genel seçim gündeme getirilecek. 2020 Ocak ayın-
da bir erken genel seçim gerçekleşecek. Bu büyük 
değişimden sonra da yeni bir durum değerlendir-
mesi yapılacak vb... 

Şüphesiz, buna haklı olarak bir “hayal ürünü” 
diyebiliriz. Ama unutulmamalıdır ki bütün senar-
yolar genelde bir hayal ürünüdür. Bir proje içinde 
kullanıldıklarında gerçek olurlar. Umarız gerçek-
leştirme fırsatı bulamazlar! Ortada Türkiye’yi Er-
doğan üzerinden çökertmeye yönelik çok açık bir 
proje ve bunun ısrarlı yürütücüleri var. Söz konusu 
projenin tek değil, pek çok senaryosu vardır. Bu-
nun hiçbiri gerçekleşemez değil. Alaşağı edilmesi 
gereken sırf bir fert olarak Erdoğan olmadığı gibi, 
vesile de sadece bir yerel seçim değil. Bu konularda 
sınırsız ihtimal var. Diğer taraftan güya insanımız, 
sözüm ona (zanlarınca) Erdoğan’a bir ders verdi-
ğini düşünüyor! Oysa hangi projenin payandaları 
haline getirildiğinin, nasıl o gemiye bindirildiğinin 
farkında değil!

Bir dostun isabetle belirttiği gibi tüm saçmalıkla-
rına rağmen taraftarlarından kimse Kılıçdaroğlu’na 
bir ders vermedi. Ama Erdoğan’ın taraftarları İs-
railoğulları gibi soğan bulmada zorlandıkları için 
isyan ettiler. “Bu bize bıldırcın eti sağlamıştı”, de-
mediler. Şimdi gidecekler ve helva isteyecekler. 
Belediyeler destekli muhtemel kalkışmaların üs-
tesinden gelmeyi yine Erdoğan’dan bekleyeceğiz. 
Umarız Beka sorununu olaylardan önce anlarız.

Meral Akşener       Kemal Kılıçdaroğlu
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Ö nemli bir seçimi geri-
de bıraktık… 31 Mart 

yerel seçimleri dergimizin 
önceki sayısında da belir-
tildiği gibi bir genel seçim 
havasında geçti… Bugün 
geldiğimiz noktada % 
80’in üzerinde katılımın 
sağlandığı bir seçimi geri-
de bırakmış bulunuyoruz.

Bu seçim, Türkiye’nin parlamenter sistemin ar-
dından geçtiği cumhurbaşkanlığı sistemiyle yaptığı 
ilk yerel seçimdi. Dolayısıyla yeni sisteme verilen 
desteğin devam edip etmediğinin de test edildiği 
bir seçim oldu. Genel hatlarıyla Cumhur İttifakı 
tarafından savunulan sistemin, halkın çoğunluğu 
tarafından desteklendiği ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerini, parlamenter sisteme 
dönüş veya Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemin-
den intikam seçimi olarak takdim edenlerin, suku-
tu hayale uğradıkları ve intikam duyguları ile baş 
başa kaldıkları görülüyor.

Seçim sonuçlarını siyasi iktidar açısından bir 
meşruiyet sorununa dönüştürmeyi bekleyenlerin 
de istedikleri sonuca ulaşamadıkları açık. Cumhur 
İttifakı Türkiye genelinde % 51,5’in üstünde oy 
alarak bu meşruiyet tartışmasının önünü kesmiştir.

Seçimler, Türkiye’nin sorunlarının sandıkları 
aşabildiğini gösterdi. Makamların seçimle el değiş-
tirebildiği konusunda üretilen hayali suçlamaların 
geçersizliği zaten açıktı, bir kez daha ortaya çıktı. 
Otoriterlik suçlamalarının sorunlu olduğu da cid-
di bir şekilde görüldü.

Sandıktan çıkan sonucun ülkenin istikrarını 
sarsmayacak bir ayarda, ancak mevcut iktidarın 

kendine çekidüzen ver-
mesini gerektirecek bir 
dozda olduğunu görü-
yoruz. Kısaca halkımız 
iktidara “kendine çeki 
düzen ver”, muhalefete 
de “iktidara ehil olup ol-
madığını göster” dedi diye 
düşünüyorum. 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

Seçim sonuçlarının iktidara da muhalefete de 
verdiği mesajlar vardır. Seçim, sürdürülen siyasal 
tartışmaları belli bir süre de olsa bir sonuca bağ-
lar. Yeni bir seçim dönemine kadar bu tartışmalar 
belli bir dinginlik kazanır. Umarız ki, seçimin so-
nuçları doğru okunur. Türkiye, bu sonuçlara saygı 
göstererek önümüzdeki seçimsiz geçmesi gereken 
yaklaşık 4.5 yıllık zaman dilimini verimli değer-
lendirir. Bu temenniden sonra seçim sonuçlarının 
değerlendirmesine geçebiliriz.

1. Öncelikle dünya genelinde seçimlere katı-
lımın % 50’lere doğru gerilediği bir zamanda, % 
80’lerin üzerinde katılımla bir seçimin gerçekleş-
mesi önemli. Hele bu bizim gibi seçim yorgunu bir 
ülkede oluyorsa daha da önemlidir.

2. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine ge-
çildikten sonra yapılan bu ilk seçimlerin sisteme 
onay veren bir şekilde sonuçlanması dikkate alın-
malıdır. Sistemi getiren Cumhur İttifakı’nın oyu-
nun % 51,5’in üzerinde çıkması sistemin meşrui-
yet tartışmasını bitirmelidir. Rakamlara matematik 
değerlerinin ötesinde anlamlar yükleyenler her za-
man olur. Biz makul olandan bahsediyoruz.

Sandıktan çıkan sonucun ülkenin istikrarını sarsmayacak bir ayarda, 
ancak mevcut iktidarın kendine çekidüzen vermesini gerektirecek bir dozda 
olduğunu görüyoruz. Kısaca halkımız iktidara “kendine çeki düzen ver”, 
muhalefete de “iktidara ehil olup olmadığını göster” dedi diye düşünüyorum. 

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım!

Cevat ÖZKAYA

Erdoğan’ın Seçim Gecesi Balkon Konuşması
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3. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir özelliği 
olan, % 50’nin üzerinde oy alanın iktidar olma-
sı, ittifakı bir mecburiyet hâline getirmektedir. Bu 
bağlamda, mevcut olan iki bloklu yapının devam 
edeceğini öngörebiliriz.

4. Gruplar ve partiler arası geçişmenin yaşana-
cağı ve siyasetin merkeze doğru evrilen iki blok 
arasında olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Si-
yasette parçalanma değil, merkeze doğru devam 
eden bir bütünleşmenin olacağını düşünebiliriz.

5. Güneydoğu’da terö-
rün geriletilmesiyle siyasetin 
sesinin daha yükseldiğini 
görüyoruz. HDP, Kandil’in 
etkisini nispeten az hisset-
tiği bir seçim dönemi yaşa-
dı gibi gözüküyor. HDP’nin 
söylemleri çok irite edici de 
olsa, kitlelerin terörün bas-
kısından siyasete evrilmesi-
nin önemli olduğunu düşü-
nüyorum. MHP ile kurulan 
ittifak ve AK Parti’nin bazı 
sert söylemlerine rağmen 
bölgede alınan sonucun 
bölge halkının önemli bir 
kısmının ülke bütünlüğünü 
önemsediğini gösteriyor.

Ayrıca HDP’nin kendisi-
ni bölgenin yegâne temsilci 
saymasının da bölgedeki 
mevcut gücüne rağmen doğ-
ru olmadığını görüyoruz. 
Merkez siyasetin bölgeye 
yapacağı uygulamalarda da bu durumu dikkate 
alması, buna göre bir siyaset üretmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.

6. Bu seçim sonuçları iktidar bloğunun ve AK 
Parti’nin bir sarsıntı geçirdiğini ve birtakım önemli 
kayıplara uğradığını gösteriyor. AK Parti’nin An-
kara ve Antalya’yı kaybetmesinin, İstanbul’daki 
durum henüz netleşmese de İstanbul’da alınan 
sonucun ciddi bir kayıp olduğu aşikâr. CHP’nin 
moderatörlüğünde Millet İttifakı’nın bazı büyük-
şehirleri kazanması hiç şüphesiz onlar açısından 
başarıdır. Ancak aradaki fark kaybedeni hayata 
küstürecek kadar, kazananı sevindirecek edecek 
kadar büyük değil.

Ayrıca Cumhur İttifakı, genelde % 51,5’in üs-
tünde, AK Parti % 44 üzerinde bir oy alarak yarışı 
önde bitirdi. Böylece 24 Haziran’daki oy oranını 

korudu. Millet İttifakı’nın açıklanan bileşenlerinin 
oyu % 37 civarında.

7. Bütün bunlara rağmen, bu seçim sonuçla-
rı herkesin bir biçimde kazandığını iddia edeceği 
sonuçlar üretti. İyi Parti bile “ben olmasam” diye 
kendini teselli edebilir. HDP zaten başından beri 
“biz olmazsak olmazdı” modunda -ki bir açıdan 
söylenenler doğru-.

8. Cumhur İttifakı’nın beka söyleminin tuttuğu 
görülüyor. Olağanüstü olumsuz şartlarda seçime 

girilmesine rağmen alınan 
oy bu söylemin halk tara-
fından genel anlamda kabul 
gördüğünü gösteriyor. Millet 
İttifakı’nın da ekonomi üze-
rinden götürdüğü söylemin 
ve gerginliğe prim vermeyen 
tavrın halkta karşılık buldu-
ğu anlaşılıyor.

Burada bir durumu be-
lirtmekte yarar var. Beka 
söylemi bir siyaseti ifade 
ediyor. Yani Cumhur İttifakı 
bir siyasete dayanıyor. Mil-
let İttifakı, Erdoğan karşıtlı-
ğı üzerinden kurulan bir it-
tifak. Bir siyasete dayanmı-
yor. Bunun önümüzdeki za-
manda Millet İttifakı açısın-
dan ciddi sorunlar oluştura-
cağını öngörebiliriz. 

AK Parti Açısından                
Seçim Sonuçları  

   Öncelikle belirtmeliyiz ki AK Parti bu seçim 
dâhil bugüne kadar girdiği tüm seçimleri kazan-
dığı için, bütün seçimleri kazanabileceğine iliş-
kin bir beklenti yaratmıştır. Bir kısım AK Parti 
mensubunun büyük bir mağlubiyet yaşamış gibi 
demoralize olması bu beklentinin sonucudur. 
Yaklaşık yirmi beş yıl genel yönetimlerin önemli 
bir kısmında, on yedi yıldan bu yana merkezi 
iktidarda olan bir partinin son derece olumsuz 
ekonomik şartlarda girdiği seçimden % 44 oy 
alarak ana muhalefet partisinin 14 puan önünde 
ipi göğüslemesi küçümsenmeyecek bir sonuçtur.

Büyükşehirlerde yaşanan kayıplar elbette üzü-
cüdür. Bu kaybın sağlıklı bir değerlendirmesi ya-
pılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece 
önemli balkon konuşmasında bu değerlendirme-
nin yapılacağını açıkça ifade etmiştir.

Güneydoğu’da terörün geriletil-
mesiyle siyasetin sesinin daha 
yükseldiğini görüyoruz. HDP, 
Kandil’in etkisini nispeten az 
hissettiği bir seçim dönemi 
yaşadı gibi gözüküyor. HDP’nin 
söylemleri çok irite edici de 
olsa, kitlelerin terörün baskı-
sından siyasete evrilmesinin 
önemli olduğunu düşünüyo-
rum. MHP ile kurulan ittifak ve 
AK Parti’nin bazı sert söylem-
lerine rağmen bölgede alınan 
sonuç bölge halkının önemli 
bir kısmının ülke bütünlüğünü 
önemsediğini gösteriyor.
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YA Cumhurbaşkanı, ‘”Bu seçimde arzu ettiğimiz 
neticeleri alamadığımız yerlerdeki tek sebebi, 
milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gö-
nüllere yeterince girememiş olmamız olarak gö-
rüyorum. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek 
boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, mille-
timizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız.’” 
demiştir.

Bu değerlendirme ve arayışa katkı olsun diye 
AK Parti konusundaki kanaatlerimizi ifade etmek 
istiyoruz.

1. AK Parti, sivil siyaseti önemseyen, sivil siya-
setin alanını genişleten bir sivil hareketti. Siyaset 
alanını genişleten bir sivil dilin ülkenin geneline 
rahatlık getirdiğini de geçmiş dönemde yaşadık. 
Bu seçim döneminde, güvenlik vurgusu çok olan 
bir siyaset dilinin AK Parti’nin imajına zarar ver-
diğini görüyoruz. Güvenliğin önemli olduğunu, 
devletin güvenliği sağlamakla görevli olduğunu 
yadsımıyoruz. Ancak güvenlik bürokrasisinin, bir 
siyaset enstrümanı olarak kullanıldığını düşündü-
recek davranışların sivil siyasete, dolayısıyla iktidar 
partisi olan AK Parti’ye zarar verdiğini söylüyoruz.

2. Gönül belediyeciliği ve gönüllere girmek 
önemli sloganlar. Sonuçlara baktığımızda kısmi 
bir karşılık bulduğu da görülüyor. Ancak, genel 
ve yerel bürokraside ve örgütlerin bir kısmında 
görülen, büyük ve belirli bir kitleyi kendilerine 
mahkûm gören kibirli tavır neticeyi olumsuz etki-
lemiştir. Partiye çok şey katmadan partiden nimet-
lenen, en ufak bir olumsuzlukta gemiyi terk etme-
ye hazır bu “mütegallibe” takımından kurtulmak 
partinin dinamizmini artıracaktır.

3. Baştan bu yana seçmenin Katolik nikâhıyla 
kimseye bağlı olmadığının ibret verici örnekleri 
vardır. Seçmenin genelinin siyasi anlamda bir bağ-
nazlığı olmadığı bilinir. Seçmen, hizmet ve kıy-
met ister. Hizmeti artırmak ve seçmenleri kıymetli 
kılmak, siyasi partiye oy olarak yansır. AK Parti, 
yakın zamanlara kadar başarılı bir şekilde yapabil-
diği bu siyaset tarzına dönmelidir. Kimse “odunu 
koysam kazanır” lüksüne sahip değil.

4. Pelikan benzeri yapılanmaların, pelikan üs-
lup ve davranışının insani olarak, siyasi olarak, 
İslâmî olarak doğru olmadığı açıktır. Amaca var-
mak için her şeyi mubah gören böylesi anlayış ve 
organizasyonların partide güveni yok ettiğini, in-
san ilişkilerini çürüttüğünü bilmek ve görmek için 
âlim olmaya gerek yok. Bu tür oluşum ve organi-
zasyonların sonlandırılması ve bu şekliyle asla bir 
daha hayatiyet bulmaması gerekir.

5. Sosyal medya bütün siyasi organizasyon-
lar için ihmal edilmez bir olgudur. Bunun en 

iyi şekilde kullanılması önemlidir. Popülerliğin 
imkânlarından temel değerlerle, insan haklarıyla 
çelişmeyen bir biçimde yararlanmak kaçınılmaz 
bir gerekliliktir.

6. Söylendiği kadar kolay olmasa da insanlara 
yeni şeyler söylemek lazım. Temel insani ve siya-
si değerler bağlamında bu yeni şeylerin üretilmesi 
gerekiyor.

7. Yasaklar, yolsuzluk, yoksullukla mücadele-
nin aksamadan yürütülmesi önemlidir.

8. Ekonomi çok önemlidir. Ancak sadece eko-
nomik istikrarın sağlanması yetmiyor. Hak ve öz-
gürlükleri genişletmenin ciddi bir beklenti oldu-
ğunun farkında olmak gerekiyor.

Bu maddeleri çoğaltabiliriz. Ancak yukarıda 
sayılanların gündeme alınması bile, birtakım küs-
kün ve kederli AK Parti seçmeninin partisine dö-
nüşünü sağlayacaktır.

Bir gazeteci büyüğümüz bu seçim sonuçların-
dan sonra, “Kaçacak yer arayan AK Parti seçme-
ni Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a gidiyorsa, 
yeni kurulacak bir partiye niye gitmesin.” diyor. 
Aklıyla düşünebildiğini zannettiğimiz bu büyü-
ğümüzün, bu sonuçlardan sonra seçmeninin AK 
Parti’den ayrıldığını da değil kaçtığını söylemesi, 
beklentisi gerçekleşmemiş birinin öfkesi değil ise, 
tam bir akıl tutulmasıdır! 

Son Söz 

Lider bahçede yetişmiyor. Hatasız kul da yok. 
Kendine itimadını kaybetmiş, bir şeyler yapabi-
leceğine ilişkin kendisine olan güvenini yitirmiş, 
kararsız hâle gelmiş bir topluma Cumhurbaşkanı 
Erdoğan özgüven aşılamıştır. Bu asla küçümsen-
meyecek çok önemli bir eylemdir. Herkesin ve her 
liderim diyenin yapabileceği bir iş de değildir.

Yanlışları söylerken, eleştiri yaparken adil ol-
mak, sözünü esirgememek ama bir hakkı da tes-
lim etmek erdemli olmanın gereğidir. Özellikle 
dış dünyanın basınına bakıldığında Erdoğan’ın, 
Türkiye’yi embeded bir devlet olmaktan kurtarıp 
kendi kararlarını kendisi alabilen, küresel çapta 
ve İslâm coğrafyası bazında etkin bir aktör yapma 
yolunda aldığı mesafe açıkça görülebilir. Bu yol 
yarıda kalmamalıdır, geleceğe doğru ilerlemelidir. 
Türkiye bu ilerleme potansiyeline, coşkunluğuna 
sahiptir Parçalanmaya, demoralizeye meydan ver-
meden hakkaniyetli kritikler yapılarak Erdoğan 
yalnız bırakılmamalıdır!...
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T ürkiye yeni 
yönetim sis-

temine geçer-

ken ülkede, 

devlet meka-

n i z m a s ı n d a , 

k u r u m l a r d a 

hatta zihni-

yetlerde ciddi 

değişikliklerin 

vuku bulacağı 

düşünülmüş-

tü; ben umut etmiştim. Sistemin hayata geçtikten 

sonraki ilk seçimlerde oy oranlarını koruduğu 

tespitlerine rağmen CHP, ittifak ettiği seküler-ulu-

salcı, ülkücü İyi Parti, HDP, Saadet Partisi ile bir-

likte yeni sistemin “kazananı” oldu; buna ufaktan 

MHP’yi de ekleyebiliriz. Dolayısıyla aslında kaza-

nan 1924 sonrasında ortaya çıkan statükonun iki 

mühim ayağı… 

Yerel seçimler sadece belediye başkanlarını be-

lirlemedi, yeni sistemi test etti, ittifakların sıhha-

tini ölçtü, insanların hangi asgari müştereklerde 

birleşebileceğini gösterdi. Bu anlamda iki temelli 

zihniyet dünyasının “geçişkenliği” tecrübe edildi. 

Türkiye’de 

kimse “körü 

körüne oy ver-

me” taraflısı 

değil; mecburi-

yetler bir tarafa, 

CHP’li ulusalcı-

ların öğrenilmiş 

çaresizliğini de 

hesaba katarak 

söylersek ult-

ra-politik bir 

top lumumuz 

var. Farklı denklemler, hassasiyetler gözetebili-

yor. İktidara gelemediği için CHP’den AK Parti’ye 

geçmeyecek kadar katı olan geniş bir kitle aynı 

zamanda “ortak düşman” belirlendikten sonra 

gerekirse HDP ile bile ittifaka gidebiliyor. Buna 

ülkücüleri de ekleyebilirsiniz, Bahçeli’nin tavizsiz 

tutumuna rağmen AK Parti ve Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a oy vermeme direncini gösterebiliyor. 

Yerel seçimlerin göstergelerinden biri, Türk 

toplumunun politik ve daha önemlisi siyaseti 

takip etmenin ötesinde müdahil olmayı sevdiği, 

politika üretmese bile siyaset yaptığının görül-

mesi. Milletimiz marjinallikten, uçtan, sivrilikten, 

Türk siyasal hayatı biraz koalisyondur, yeni sistem ittifaklarla 
koalisyonu seçim öncesine taşımıştı, 31 Mart’ta birincil meselelerin 
değişebildiği kanaatini, çoklu alternatiflerin varlığını eksene 
aldı. Bilhassa 2000 sonrasında doğan yahut hayata atılan x-y-z 
kuşaklarının arayışları, hakikat, gerçeklik, maddiyat konusundaki 
fikirleri hiçbir parti tarafından anlaşılamadı… 2023 düzeni 
post-truth, post-değer anlayışına sahip gençlerce inşa edilecek!  

Değişirken Aynı Kalan…

Ercan YILDIRIM 

Binali Yıldırım                                                         Ekrem İmamoğlu
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heterodoksiden hoşlanmıyor, daha agonist bir 
tavrı belirginleştiriyor ama yeri geldiğinde antago-
nist siyasetten çekinmediğini ikrar edebiliyor. Bel-
ki ilçe belediyelerindeki tercihiyle büyükşehirdeki 
arasını tefrik edebilme yeteneği aynı zamanda “ra-
dikal siyaset” istemeyen, “kırılma”ya yüz verme-
yen yapısını da gösteriyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meşruiyet proble-
mi doğurmadan “ikazı”nı yapabilen denklemi sa-
hiden ibretlik. Tabi tam da burada sormak gereki-
yor; hangi konularda, ne ikazı yapıyor insanımız, 
derdi, beklentisi, isteği ne?  

Post Siyasi Dil 

31 Mart seçimleri iktisadi, siyasi, kültürel pek 
çok bileşenin bir araya gelmesiyle gerçekleşti. So-
nuçları sadece günlük politikayı değil Türkiye’de-
ki siyasi alanı, iktisadi yapıları, fikirleri, kampları 
etkileyecek, ilgilendirecek boyuttadır. 

Türkiye bir burjuva devrimi geçirmedi, kapi-
talizmin temel koşullarını yerine getirmedi, Batı-
daki burjuva sınıfına benzer bir güç odağı da yok. 
Batı dışı modernliklerin tümünde olduğu gibi 
modernleşme süreçleriyle kapitalistleşme aşama-
ları birbirine paralel ilerlemedi. 

Toplum, “muasır medeniyet”in maddi 
imkânlarına erişmek isterken aynı teolojik, zihni-
yet, uygarlaşma basamaklarını görmezden de gel-
mek istedi. Fakat Türkiye gibi Batının kıyısındaki 
ülkelerde, İmparatorluk bakiyesi mirasın verdiği 
büyüklük duygusunu yeniden yaşamak isteyen 

ülkelerde maddi imkânlar, “uygarlık süreçleri”, 
kapitalistleşme dozu farklı da olsa yükseldi. 

Türkiye’de 1980 sonrasında başlayan 2000’ler-
le güçlenen ve genişleyen bir orta sınıf zuhur etti. 
Batıdaki orta sınıflardan farklı olmakla birlikte 
“talepleri” açısından benzer nitelikler barındırdı-
lar. AK Parti iktidarının ilk on yılında alt sınıfta-
ki pek çok kişi alt-ortaya yerleşti, yine önemli bir 
miktar da orta-üst basamaklara çıktı, kabaca orta 
sınıf çok genişledi. Milli gelirin artışına kredilerle 
konfor artışını da ekleyince neoliberal tüketici sı-
nıf, devlete endeksli burjuva sosyal, siyasal, iktisa-
di, kültürel beklentilere yöneldi. Kültürel iktidar 
söylemi biraz da bu “doygunluk”tan ileri gelir… 

Gezi ile başlayan süreç AK Parti iktidarını 
yıprattı, sol-liberal ittifak dağılıp millî yerli aşa-
maya gelince uluslararası destek yerini kararsız 
sıcak çatışmaya bıraktı. AK Parti darbe fırtınasın-
da devletin temel dinamiklerine tutundukça dil, 
söylem, demokratik kanallar bakımından ulus 
devlet reflekslerine oturdu. Yeni sistemin hayata 
geçmesi, önceki müttefiklerin gayri demokratik 
hareketleri, MHP ile ittifak, yeni dönemde MHP’yi 
toplumdan, iktidara gelmekten uzak tutan, dışla-
yan, tehdit gören, hatta düşmanlaştıran dilini öne 
çıkardı. Ulus devletin beka kaygısı, AK Parti’nin 
artık “devlet partisi” kimliğiyle birleşince beka sa-
vaşı genişledi.

Türkiye’nin bir beka savaşı, kaygısı, korkusu 
tabii ki var! 

Yeni Zelanda’daki teröristin manifestosunda, 
kullandığı silahlarda Türk korkusu büyük yer tu-
tuyor. Irak ve Suriye’deki gelişmeler, Kürt devleti 
çabaları, ABD’nin varlığının da yokluğunun da 
Türkiye’ye zarar vermesi, Rusya’nın güçlenmesi, 
Akdeniz’deki dengeler, iç bünyede etnik-mezhep-
gayrimüslim-hayat tarzına bağlı fay hatlarının 
sürekli kaşınması, terörize edilmesi beka kay-
gısını diri tutuyor. Fakat 31 Mart yerel seçimle-
rinde beka söylemi bazı bölgelerde seçmende yer 
bulmadı. 

Hendeklerin kazıldığı, Kobani olaylarının ya-
şandığı, HDP’nin yüzde 13’ün üzerine çıktığı, 
FETÖ darbe girişimlerinin yaşandığı zamanlarda 
beka canlı, dinamik ve hayata doğrudan temas edi-
yor, düşman tarifi de yerini buluyordu. 31 Mart’a 
giden evrede “olay”lar vuku bulmadığı için beka 
insanlarda “tahayyülî” kaldı… Tek argüman beka 
olduğu için söylemin şiddeti de arttı, bu, seçmeni 
domine etti, millet ile cumhur kelimelerinin aynı 

Kemal Kılıçdaroğlu MHP ve İyi Parti diye 
ayrılan dindar-ulusalcı ülkücüleri, Milli 
Görüşçüleri, CHP tabanını HDP ile bir 
araya getirince 24 Haziran sonrasında 
yeni sistemin “millî – yerli” ağırlığıyla 
geleceği garantiye alacağı savı da çöktü. 
İhtiyaçlar, yanlış politikalar, adaylar 
demek ki “insanların bağrına taş basıp” 
muarızına yönelebileceğini açık etti. 
Hâliyle millî-yerli bir isim kutbun diğer 
tarafında Cumhurbaşkanlığını kazana-
bilir; Ekrem İmamoğlu ismi şimdiden 
bu ihtimali düşünenlerin sığınağı oldu.
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manaya gelmesine rağmen karşı tarafın düşman 
diye kodlanması oy vermeyecekleri bile sandığa 
gönderdi. 

“Çevre”nin Değişmesi 

AK Parti sivil bir hareket olarak doğdu; 
2002’de iktidara geldiğinde “çevrenin merkeze 
karşı yürüyüşü”ydü, merkez ise devlete çörekle-
nen dar bir kadrodan ibaretti. Oy vermese bile çev-
redeki diğer unsurlar AK Parti ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a sempatiyle yakla-
şıyordu. Bu sivil tavır 2013 
eşiğinin aşılmasından son-
ra gelen darbe fırtınalarıyla 
daha güvenlikçi bir siyasete 
evrildi. Türk milleti güven-
lik istiyor, güçlü devletten 
yana, kerim devletin peşin-
de, Avrupa ve Batı ülkeleri 
gibi güçlü lider aramıyor, 
onu buldu… bu yüzden si-
villiğin HDP gibi hareketleri 
coşturacak yönünü de esa-
sında kabullenmiyor fakat 
hâssaten 15 Temmuz sonra-
sında 90’lı yılları hatırlatan 
pervasız görüntüler ekono-
mik krizle birleşince tolere 
edilemeyecek hâle dönüştü. 
Buna kazanma mecburiyeti-
ni, yeni sistemin icbar ettir-
diği ittifak sistemini ekleyin-
ce AK Parti’nin asgari siyaset 
krizine girmesini daha rahat 
anlayabiliriz. Buna elbet-
te ekonomik göstergelerin, 
dönem dönem kabaran kur 
krizinin tesirlerini de eklemek gerekir… 

AK Parti’nin beka söylemi Millet İttifakı’nı 
“devlet karşısında mağdur” konuma itti, devlet-
beka-güvenlik endişesi egemen kodlarını güçlen-
dirdiği için insanlar 17 yıllık iktidarda hâlâ beka 
korkusunun yaşanmasının gerekçelerini aramaya 
başladı. Eskiden bünyesinde topladığı tüm kesim-
leri şimdi karşısına almaya başlayınca, kutbun öte 
tarafına geçenlere bakış kine yönelince Millet İtti-
fakı genişledi. 

Kemal Kılıçdaroğlu MHP ve İyi Parti diye ayrı-
lan dindar-ulusalcı ülkücüleri, Milli Görüşçüleri, 

CHP tabanını HDP ile bir araya getirince 24 Hazi-
ran sonrasında yeni sistemin “millî-yerli” ağırlığıy-
la geleceği garantiye alacağı savı da çöktü. İhtiyaç-
lar, yanlış politikalar, adaylar demek ki “insanların 
bağrına taş basıp” muarızına yönelebileceğini açık 
etti. Hâliyle millî-yerli bir isim kutbun diğer tara-
fında Cumhurbaşkanlığını kazanabilir! 

Türkiye’nin bir beka savaşı var fakat bu bil-
hassa MHP’nin içinde bulunduğu blokta karşılık 
bulmadı; CHP’nin Karadeniz ve Orta Anadolu’ya 

girmesi, sahilleri tamamıyla 
alması küçük ve büyük beka 
meselelerini âyân etti… 
Bahçeli bu ortamda beka 
savaşı verdiği Meral Akşener 
ve İyi Parti tehlikesinden 
kurtuldu. 

Orta Sınıf Talepleri 

Siyaset tüm sınıflarla, 
kesimlerle birlikte yapılır; 
hele AK Parti gibi üstten alta 
kadar herkese hitap eden 
bir hareket, kendini İslâmcı, 
Milli Görüşçü, milliyetçi gibi 
ideolojik angajmanlardan 
ayırdığını ikrar etmişken 
2013 eşiğiyle birlikte daral-
maya, toplumsal hitap mer-
kezini küçültemeye başladı. 
Belki Türkiye’de yüzde 60 
gibi bir oranda muhafazakâr 
kimliği öne alanların oyu-
nu yeterli görmenin bunda 
ciddi etkisi var; 31 Mart 
seçimleri ve yeni sistemin 

getirdiği ittifaklar yüzde 60’ın garanti olmadığını, 
muhafazakârlığın tek ve asli kimlik içermediğini 
açık etti. 

2023’e doğru siyasal hayatımızın garanti-
li kesin doğrularının bulunmadığı, bu seçimde, 
Türkiye’deki siyasal alanın varlığında tecrübe 
edildi. Türk siyasal hayatı kendine özgü dengele-
ri, dinamikleri ihtiva ederken seçmen kavramını 
millet hayatıyla birleştirerek konuşmak gerekir; 
Kırşehir’in CHP’ye geçmesi bizim toplumsal ge-
netiğimizdeki muhalif, üsttenci, garantici bakışa 
karşı tepkinin tipik örneklerinden… 

Siyaset tüm sınıflarla, kesimler-
le birlikte yapılır; hele AK Parti 
gibi üstten alta kadar herkese 
hitap eden bir hareket, kendi-
ni İslâmcı, Milli Görüşçü, mil-
liyetçi gibi ideolojik angajman-
lardan ayırdığını ikrar etmiş-
ken 2013 eşiğiyle birlikte daral-
maya, toplumsal hitap merke-
zini küçültemeye başladı. Belki 
Türkiye’de yüzde 60 gibi bir 
oranda muhafazakâr kimli-
ği öne alanların oyunu yeter-
li görmenin bunda ciddi etkisi 
var; 31 Mart seçimleri ve yeni 
sistemin getirdiği ittifaklar 
yüzde 60’ın garanti olmadı-
ğını, muhafazakârlığın tek ve 
asli kimlik içermediğini açık 
etti.
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Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis gibi yerlerin AK 
Parti’ye geçmesine rağmen büyükşehirdeki Kürt 
seçmenin ulusalcıyla güç birliği yapması da si-
yasal alanımızın dinamik ve tepkici karakterini 
gösterir. 31 Mart yerel seçimleri büyükşehirlerin 
genel olarak millî-yerli beka dilini benimseme-
diğini ortaya koydu. Orta sınıfların konfor, eko-
nomik istikrar yanında neoliberal siyasallığı da 
benimsediğini, kültür, hayat tarzı, özgürlükler, 
hak-hukuk-adalet, erdem-ahlak, kalite-liyakat 
gibi meselelerin de hayati olduğunu ikrar etti. 

Türk siyasal hayatı biraz koalisyondur, yeni 
sistem ittifaklarla koalisyonu seçim öncesine taşı-
mıştı, 31 Mart’ta birincil meselelerin değişebildiği 
kanaatini, çoklu alternatiflerin varlığını eksene 
aldı. Bilhassa 2000 sonrasında doğan yahut ha-
yata atılan x-y-z kuşaklarının arayışları, hakikat, 
gerçeklik, maddiyat konusundaki fikirleri hiçbir 
parti tarafından anlaşılamadı… 2023 düzeni post-
truth, post-değer anlayışına sahip gençlerce inşa 
edilecek! Dindarlık kadar İslâmî hassasiyetlerin 
orta sınıflarda var olduğu, bu seçimlerdeki ger-
çeklerden bir diğeri… 

Her ile açılan üniversiteler, eğitimin maddi 
şartlar açısından Batı standartlarına gelmesi, yol, 
köprü gibi alt yapı yatırımlarına rağmen üniver-
site mezunlarının istihdam meselesi, yapısal eko-
nomi, üretim ekonomisi, tarım ve sanayi sektörle-
rindeki emek daralması, yeni iş imkanlarının açıl-
ması, ekonomik istikrarın yanında bölüşümün 
adil hâle getirilmesi, dayanışma, rant ekonomisi-
ne karşı pastadan payın herkese dağıtılması, şef-
faflık, emlak yatırımları gibi konuların orta sınıfta 
asıl beklentilerin niteliğini ortaya koydu.

Liyakat ve ehliyet kavramlarının çok konuşul-
masının, doktora, yabancı dil, yurtdışı eğitimi gibi 
kâğıt üzerindeki vasıfların, KPSS’de sözlü sınavı-
nın, devlete girmek isteyenler üzerinde etkileri 
oldu. Orta sınıfın, yeni gençliğin hatta varoşlar-
daki alt sınıfların bile rahatsız olduğu temel konu 

ise medyadaki lümpen, nobran, sloganik, ısrarcı, 
kör gözüm parmağına yayınlardı. Pek çok gazete-
cinin ‘dün dündür bugün bugündür’ anlayışıyla, 
lümpen dili kullanması orta sınıf, kentlileri oldu-
ğu kadar taşradakileri de rahatsız etti; lümpenleri 
bile soğutan bir dil medyada aktif rol aldı! Buna 
kavramların içini boşaltmayı da ekleyebiliriz; 
millî-yerliden tutun da Anadolu irfanına kadar 
pek çok mümeyyiz kavram bu süreçte değersiz-
leştirildi… Medyanın 2023 Türkiye’si için yeniden 
dizayn edilmesi, yeni bir dil kurulması, entelektü-
el ve erdemli bir yayının, propagandanın, düşün-
cenin, matbuatın hayata geçmesi elzem hâle geldi.  

Yeni Sistemin Tecrübe Edilmesi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran’da Türk 
siyasal hayatını değiştiren sistemi icraatta çift baş-
lılığın ortadan kaldırılması, bürokratik vesayetin 
engellenmesi, darbe mekanizmalarının zayıflatıl-
ması için talep etmiş, uygulamaya geçirmişti. 31 
Mart bu yeni sistemin denenmesi bakımından si-
mülasyon niteliği de göstermiştir. 

Cumhurbaşkanı olduğunda Erdoğan iki Baş-
bakan ile çalıştı, belirgin bir ikili yapı göze çarptı, 
yeni sistem icrayı, pratikleştirme açısından doğru-
dan Cumhurbaşkanına bıraktığı için aktif, dina-
mik, seri karar alma mekanizması biçiminde ça-
lışabilecekti. Kararnameler bu pratikliği işletti fa-
kat bu sefer siyasal alanın kendi kaideleri ikili hat-
ta çoklu yapıları da beraberinde getirdi. Başba-
kan kavramı ortada gözükmese bile bu sefer itti-
fak edilen partinin Demoklesin Kılıcı gibi kenar-
da durması vesayetin yön değiştirdiğini açık etti. 

24 Haziran’da Cumhurbaşkanının oyları yük-
sek iken AK Parti’nin en az on puan gerilemesi 
şimdiye kadar Erdoğan’a oy veren MHP’lilerin 
“Reise verdiğim gibi partime de dönebilirim” ka-
pısını açmıştı. 31 Mart’ta MHP’nin AK Parti’den 
aldığı belediyeler bu anlayışın bir devamı, belli 
yerlerin CHP’ye kaptırılmasına rağmen Cumhur 

Devlet biraz da koalisyon demektir. Devlet farklı toplumsal yapıların, güç merkezlerinin 
ittifak ettiği mekanizmanın adıdır. Yeni sistem bürokrasinin etkisini kırmaya matuftu, 
özellikle bazı bakanlıklarda bürokrasi neredeyse sembolik konuma geçti ama güvenlik 
bürokrasisi eskisinden daha da güçlendi! Buna güçlü icraata bağlı siyasal iradeyi de ekle-
diğinizde kendi bünyesindekilere bile hesap vermekten imtina edenler çıkabilir.
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İttifakı’nın partileri arasında birbirinden belediye 
alması siyasal alanın daraldığını da gösterir. 

Ne ABD ne Fransa ne de Türk tipi olamayan 
yeni sistem ilk tecrübesinde belirgin zafiyetler 
gösterirken vesayeti ortadan kaldırma ihtimalinin 
imkânsızlığını belirginleştirdi. Vesayet odakları-
na yeni grupları, paralel yapıları, özerk alanlarını 
korumak isteyen kesimleri de eklemek gerek… 
Dolayısıyla bürokratik oligarşiden ve vesayet mer-
kezlerinden kaçılırken bu sefer kendi iç bünyesin-
de daha tehlikelilerinin doğabileceği kanaati fiile 
döküldü. 

Devlet biraz da koalisyon demektir. Devlet 
farklı toplumsal yapıların, güç merkezlerinin it-
tifak ettiği mekanizmanın adıdır. Yeni sistem bü-
rokrasinin etkisini kırmaya matuftu, özellikle bazı 
bakanlıklarda bürokrasi neredeyse sembolik ko-
numa geçti ama güvenlik bürokrasisi eskisinden 
daha da güçlendi! Buna güçlü icraata bağlı siyasal 
iradeyi de eklediğinizde kendi bünyesindekilere 
bile hesap vermekten imtina edenler çıkabilir. Üs-
telik buna yeni sistemin getirdiği gücü de eklerse-
niz AK Partililerin pek yakındığı kibrin, üstten ba-
kışın mekanizmada dönüştürücü role bürünmesi 
siyasal alanı, millet tercihlerini etkiler. 

31 Mart seçimleri yeni sistemin özündeki bas-
kınlığı tartışmaya açtı. Millet özellikle hendek ve 
15 Temmuz darbe girişimiyle güçlü devlet ve güç-
lü lider arayışını Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerin-
den cisimleştirmişti. Gelinen noktada Erdoğan’ın 
pratikliğiyle sorunları çözme kabiliyeti ve ka-
rizmasına güven yenilendi fakat ilçelerde farklı, 
büyükşehirde farklı, il genel meclislerinden ayrı 
adaylara mühür basılması idare biçiminin mono-
litik usulünü de tartışmaya açtı. 

Türk milleti katılımcılığı seviyor, seçtikten 
sonra pasifize olmayı reddediyor, siyasetin hatta 
icraatın içinde olmaya ehemmiyet veriyor. Bu açı-
dan yeni yönetim sistemindeki boşlukları doldu-
rabilecek göstergelere 31 Mart’ı iyi tahlil ederek 
ulaşabiliriz. 

Millet bağının ne kadar hayati olduğunu 
gördük, hiçbir kitle, hiçbir ideolojik angajman, 
mezhep-etnik hassasiyet tek başına belirleyici 
olmadığı gibi yekpare oy tercihinde de bulunma-
dı. Orta Anadolu en geri kalmış yöre olarak yine 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında olduğunu 
Karadeniz’den daha çok gösterdi fakat katılımcı 
hatta özne iştiyakını da açıkça deklare etti. Türk 

siyasi hayatı, millet bağı, devlet mekanizması ara-

sında tariflere uymayan, öngörüleri örten, proje-

leri batıran, toplum mühendisliğini rafa kaldıran, 

keyfiliği bastıran, muhafazakârlığı araçsallaştıran 

genetiğini tekrarladı. 

31 Mart seçimlerinden daha önemlisi, 

Türkiye’nin uluslararası denklemde girdiği yeni 

cendere… 

S-400’leri alma kararsızlığı, ABD’nin ekono-

mik ambargo tehditleri, ekonomik kriz, Rusya 

ve Çin’in büyük oyunları, Suriye ve Irak’ta artık 

sonuna gelen Kürt devleti meselesi… Türkiye bu 

cendereden çıkmak için güçlü devlet, güçlü lider 

kadar güçlü millet kimliğini kotarması gerekir. 

Güçlü devlet dendiğinde pervasız güvenlik bürok-

rasisini anlamayı da terk etmeliyiz; mekanizmanın 

sağlamlığı direncin milli müştereklerine endeksli. 

Dünya sisteminin yeni bir doktrine evrildiği 

dönemde 2023 yılını görmek, 2023 düzenini kur-

mak, bölünmez bütünlüğü içinde Türkiye’yi ge-

leceğe taşımak “dil”le ilgili biraz da; millet bağını 

sıkılaştıran, devlet ile millet arasındaki bütünlü-

ğü sağlayan, katılımcılığı güçlendiren, erdem ve 

ahlakı öne çeken, adalet-hukuk-hak kavramlarını 

özgürlükle özdeşleştiren yeni bir dil, söylem, siya-

sal alan inşa etmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

bunu yapabilecek karizmaya, yetkinliğe sahip. 

Türkiye’yi ekonomik ve siyasal cendereye al-

mak isteyen Batının şerrinden, Avrasyacılığın 

gizli gündeminden, ekonomik istikrarsızlığı si-

yasal kargaşaya itmek isteyenlerden, “Türkiye’nin 

önünü açma” deneyimine sahiplerin erken seçim 

çağrısından, değiştikçe aynı kalan statükoculuk-

tan korunmak milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

güvenine, Erdoğan’ın da reformcu, yenilikçi, ku-

şatıcı, mutabakat sağlayıcı siyasetine bağlı!
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T ürkiye’de yerel seçim 
sonuçlarını değer-

lendirmek genel seçim-
lere göre daha pragma-
tist yaklaşımlara sahne 
olabilmektedir. Zira ye-
rel seçimlerde belediye 
başkanlığı için alınan, 
belediye meclis üyelik-
leri için alınan oylar ve bazı sembolik şehirlere 
ilişkin sonuçlar farklı değerlendirmeler yapmaya 
müsait bir yapı sunmaktadır. Genel anlamda yerel 
seçimlerin yerel değil de genel seçim atmosferin-
de geçmesi gibi yerel sonuçlar da genel siyasete 
matuf birtakım etkilerle de değerlendirilebilmek-
tedir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden çıkan 
sonuçlarla da aslında bu iki husus teyit edilmiş 
oldu; hem farklı bakış açılarına göre farklı başa-
rı hikâyeleri oluşturmak hem de yerel değil genel 
siyasete ilişkin birtakım domino etkisinden söz 
etmek mümkün. 

31 Mart yerel seçimlerinin kendinden önceki 
seçimlerden önemli bir farklılığı, ilk kez, hem de 
yasal bir zemini olmamasına karşın ittifaklarla se-
çime girilmesiydi. Türkiye siyaseti ittifak sistemine 
artık alışmaya başladı, zira 16 Nisan Referandumu 
sonrası teşekkül eden seçim sistemi ittifakları zo-
runlu kılmakta ve 24 Haziran’da da hukuken bu 
ittifaklar yapılmıştı. Ancak yerel düzeyde ilk kez 
31 Mart seçimlerinde partiler ittifaklarla seçime 
girdiler. Bilindiği üzere, 24 Haziran’daki gibi AK 
Parti ve MHP Cumhur İttifakı’nı oluştururken, 
CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı’nı oluşturdu. HDP 
de özellikle büyükşehirlerde aday göstermeyerek 
bu ittifaka örtülü destek verdi. 

31 Mart seçim so-
nuçlarına bakıldığı za-
man moral üstünlüğün 
bu ittifak bileşenlerin-
den Millet İttifakı’nda 
olduğunu söylemek 
mümkün. Zira resmî 
olmayan sonuçlara 
göre Millet İttifakı’nın 
büyük bileşeni CHP 

Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi 
Türkiye’nin büyük büyükşehir belediyelerini -İs-
tanbul henüz kesinleşmedi- kazanmış durumda. 
Bunlarda İzmir zaten CHP’nin kalesi olarak bilini-
yor; Adana ve Mersin’de HDP faktörü etkili olur-
ken, Antalya da CHP adına sürpriz bir sonuç oldu. 
Ankara ise, seçimlerden önce ‘bıçak sırtı’ olarak 
değerlendiriliyordu, fakat Mansur Yavaş’ın daha 
rahat bir netice elde ettiğini söylemek mümkün. 
Ancak Millet İttifakı ve CHP adına hiç kuşkusuz 
en büyük sürpriz İstanbul oldu. Zira İstanbul’da 
CHP adayı Ekrem İmamoğlu belki kendi partili-
lerinin beklediğinden bile fazla oy aldı; şayet -iti-
razlar sonrası- seçimler gayrı resmi sonuçlara göre 
tescillenirse İstanbul’un yeni belediye başkanı da 
kendisi olacak. 

Ankara’nın başkent olması ve CHP’nin 1994 
yılından sonra ilk kez kazanmasının sembolik 
bir önemi var. İstanbul ise Türkiye’nin ulusal ve 
uluslararası anlamda en büyük metropollerinden 
birisi. Özellikle uluslararası iş ve ekonomi dün-
yası aktörlerince İstanbul’u iktidarın kaybetmesi 
önemli bir gelişme olarak görülecektir. Ulusal an-
lamda ise, İstanbul mevcut Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın siyasal kariyerinde tırmanışa 

Şayet muhalefet seçmene cazip bir alternatif sunabilse, mevcut koşullarda 
bambaşka bir sonuçla karşılaşabilirdik. Fakat muhalefet böyle bir 
alternatif sunmaktan çok uzaktır. Millet İttifakı’nı bir araya getiren 
pragmatizm genel sonuçlar söz konusu olduğu zaman krize girecektir. 

Millet İttifakı’nın Pirus Zaferi mi?

Yunus ŞAHBAZ 

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş Ankara’da Seçim Kutlaması
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geçtiği ve rüştünü ispatladığı bir deneyimi ifade 
eder. Hem İstanbul’un kaybedilmesi hem de Ek-
rem İmamoğlu üzerinden benzeri bir senaryo kur-
gusunun yapılmaya başlanması meselenin sembo-
lik tarafını daha da artırmaktadır.  

Alternatif Sunamamak 

Ancak seçim sonuçlarının Millet İttifakı adına 
salt toz pembe bir manzara sunmadığını da tes-
pit etmek gerekir. Büyükşehirlerin kazanılması 
başlı başına önemlidir. Fakat genel anlamda ba-
kıldığında Millet İttifakı için bu seçimin daha iyi 
sonuçlar almaya imkân ve-
recek koşulları mevcuttu. 
Ekonomik göstergeler pek 
iyiye gitmiyor; yaz ayların-
daki kur krizinin etkileri 
artık fazlasıyla hissedilmeye 
başlandı ve işsizlik ile enf-
lasyon rakamları AK Par-
ti iktidarları ortalamasının 
hayli üzerinde. Tanzim Satış 
Çadırları gibi iktidar adına 
hayli dezavantajlı gelişme-
ler de oldu. Ancak seçme-
nin tüm bu olumsuzluklara 
karşın muhalefet kanadını 
bir iktidar alternatif olarak 
görmediği anlaşılıyor. Sade-
ce iktidarı uyarmak ve seçim 
döneminde popüler olan 
bir tabirle ‘kulağını çek-
mek’ için seçmenin Millet 
İttifakı’na kısmî bir tevec-
cüh gösterdiği anlaşılıyor. 
Millet İttifakı’nın büyükşe-
hir kazanımları dışındaki 
genel tabloya bakıldığında 
da bu durum anlaşılabilir. 
Zira CHP oyunu artırsa da, Muharrem İnce’nin 24 
Haziran’da aldığı oy oranına yakın bir oy aldı. İYİ 
Parti ve HDP ise oylarını düşürdü. İYİ Parti hiç 
il belediye başkanlığı kazanamazken, HDP Şırnak 
da dahil Doğu’daki 4 il belediye başkanlığını kay-
betti. Tüm bu ekonomik olumsuzluklara karşın ve 
asıl önemlisi hâlâ iktidar partisi olarak AK Parti 
seçimlerden açık ara birinci çıktı. Cumhur İttifakı 
da 24 Haziran seçimlerindeki oy oranına yakın bir 
oy aldı. 

Dahası muhalefet kanadının bir siyasal ajan-
dasının olmaması, daha çok pragmatist saiklerle 

bir araya gelen bir yapı arz etmesi de ilerisi için 
çok da iyimser bir tablo sunmuyor. Propaganda 
döneminde de ekonomik huzursuzlukları kısmen 
kullanması dışında Cumhur İttifakının ‘beka me-
selesi’ söylemi dışına çok da çıkamadı. Özellikle 
Ankara’da seçmene somut projeler ve program-
lar sunması noktasında hayli zayıf kaldığı gö-
rüldü. Ankara’da Mansur Yavaş’a karşı başka bir 
isim aday gösterilse ve Melih Gökçek’in seçmen 
üzerindeki bıraktığı enkaz daha iyi hesaplansa 
Yavaş’ın propaganda performansıyla bu seçimleri 
kazanması çok daha zor olurdu. Seçmenin Millet 
İttifakı’na kısmî bir teveccüh göstermesine karşın 

bir iktidar alternatifi olarak 
görmemesinin esas nedeni 
Millet İttifakı’nın heybesi-
nin boş olduğunu düşün-
mesindendir. Aksi taktirde, 
mevcut ekonomik ve sosyal 
şartlar düşünüldüğünde, 
AK Parti’nin kayıpları daha 
dramatik olabilirdi.

CHP’nin Stratejisi 

Millet İttifakı ve özellik-
le CHP’nin başarı sayılabi-
lecek sonuçları nasıl aldığı 
ise ayrı bir tartışma konusu. 
Zira seçimlerden önceki dö-
nemde CHP son yıllardaki 
en hararetli aday gösterme 
süreçlerinden birini yaşadı. 
Gösterilen ve gösterilmeyen 
adaylar yüzünden parti ge-
nel sekreterinin istifası da 
dahil sert tepkiler gösterildi. 
CHP’nin özellikle Ankara 
ve İstanbul’da sağ köken-
li isimleri aday göstermesi 

çokça tartışıldı. Ancak seçim sonuçlarıyla birlikte 
bu tartışmalar büyük oranda nihayete erdi. Çün-
kü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara 
ve İstanbul’daki aday stratejisi tutmuşa benziyor. 
Kılıçdaroğlu son seçimlerde yaptığı gibi yine par-
tinin geleneksel tabanına uymayan sağ kökenli 
adaylara yöneldi. Bu stratejinin önceki seçimlerde 
tutmamasının sebebi parti yönetimi ile gösterilen 
adayların farklı tellerden çalıyor olmasıydı. Bir de 
seçimlere yakın zamanlarda muhafazakâr seçmeni 
ürküten söylem ve davranışlar AK Partili kararsız 
seçmeni kendi partisi etrafında konsolide ederdi. 

Seçim sonuçlarının Millet İttifakı 
adına salt toz pembe bir manza-
ra sunmadığını da tespit etmek 
gerekir. Büyükşehirlerin kaza-
nılması başlı başına önemlidir. 
Fakat genel anlamda bakıldı-
ğında Millet İttifakı için bu seçi-
min daha iyi sonuçlar almaya 
imkân verecek koşulları mev-
cuttu. Ekonomik göstergeler pek 
iyiye gitmiyor; yaz aylarındaki 
kur krizinin etkileri artık fazla-
sıyla hissedilmeye başlandı ve 
işsizlik ile enflasyon rakamları 
AK Parti iktidarları ortalama-
sının hayli üzerinde. Tanzim 
Satış Çadırları gibi iktidar 
adına hayli dezavantajlı geliş-
meler de oldu.
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Ancak bu seçimlerde özellikle CHP parti yönetimi 
bu tür seçmeni ürküten söylem ve eylemlerden 
uzak durdu. Kampanya başlangıcında yine üst 
perdeden bir anti-Erdoğanizm söylemi tutturul-
maya çalışılsa da bu söylem zamanla terk edildi. 
Beka meselesinin yerel seçim gündemi olmadığı 
vurgulandı; muhafazakâr seçmenle bir problemin 
olmadığı özellikle adaylar tarafından sıklıkla dile 
getirildi. Daha net bir ifadeyle özellikle CHP adına 
şunu söylemek mümkün; CHP yönetimi kendisi-
ni geri çekerken adayları öne sürdü. Bu ilk başta 
adayların partisiz ve örgütsüz bir seçim kampan-
yası yapması gibi manzara ortaya çıkarırken za-
manla CHP lehine bir durum oluşmaya başladı ve 
nihayetinde bu da sandığa yansıdı. Hatta Millet 
İttifakı’na gönül ve umut bağlayan bazı yazar-çizer 
isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine 
‘gölge etme’ şeklinde yorumlanabilecek ‘kibarca’ 
önerilerde bile bulunduklarını gözlemlediğimi 
söyleyebilirim. 

CHP’nin bu seçimlerdeki kısmî başarısının bir 
diğer sebebi kurulan ittifak stratejisiydi. Bunda 
da Kılıçdaroğlu’nun başarılı olduğu söylenebilir. 
Kılıçdaroğlu stratejisini yine sağ seçmene açılma 
üzerine aday profillerini oluşturdu. Bu stratejinin 
riski ise şuydu; 24 Haziran seçimlerinde olduğu 
gibi seküler-ulusalcı tabanı İYİ Parti’ye kaptırmak. 
İYİ Parti’yle büyük şehirlerde ittifak yaparak bu 
riski ortadan kaldırdı. İkinci risk de şuydu; daha 
sol-sosyal demokrat kesimleri HDP’ye kaptırmak. 
HDP’yi ittifaka örtülü olarak dâhil ederek bu ris-
kin de önüne geçmiş oldu. Hatta Alper Taş gibi 
sembol isimleri aday göstererek sol-sosyalist ka-
muyu da ihmâl etmediğini göstermiş oldu. Bun-
lardan özellikle HDP oylarını alma stratejisinin 
İstanbul ve Ankara için hayati olduğunu düşünü-
yorum. Zira CHP İstanbul ve Ankara’da 2014 ye-
rel seçimlerinde aldığı oyları aldı. AK Parti de iki 
ilde kabaca aynı oyları aldı. Ancak CHP, MHP’ye 
kızgın, İYİ Parti’ye gitmesi kuvvetle muhtemel se-
küler-milliyetçi oyları alarak ve HDP’nin oylarını 
da kendi bünyesine dahil ederek avantajlı duru-
ma geldi. AK Parti’nin kendi tabanını konsolide 
etmek için kullandığı sert anti-HDP söylemi de bu 
kitleleri CHP’nin adayı etrafında konsolide eden 
bir faktör oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu stra-
tejisini bozabilecek tek faktör DSP’nin çıkışıydı. 
Ancak DSP CHP’ye tepkili olacağı düşünülen Ke-
malist oyları alamadı. Hatta güçlü adaylarla gir-
diği Şişli, Avcılar gibi yerlerde bile bir netice elde 
edemedi. Dolayısıyla CHP’ye katılan Kürt kökenli 

seçmenin ve muhafazakâr-milliyetçi seçmene ek 
olarak, CHP kendi Kemalist tabanını da konsolide 
edebildi.  

İYİ Parti’yi ‘İyi Bilirdik’ 

Millet İttifakı’nın diğer bir ortağı İYİ Parti için 
ise daha kötümser bir tablo ortaya çıktığı söyle-
nebilir. Zira belirtildiği gibi İYİ Parti hiç il beledi-
yesi kazanamadı. Görece güçlü olduğu belirtilen 
Antalya’nın ilçelerinde bile sadece iki ilçe alabil-
di. Zaten seçimler öncesinde de parti içinde kriz 
alametleri kendini göstermeye başlamıştı. Seçim-
lerden hemen sonra da Ümit Özdağ açıklamala-
rıyla bu krizin daha da derinleşeceğinin sinyalle-
rini verdi. 

CHP ne kadar Millet İttifakı’nın kazançlı ta-
rafıysa, İYİ Parti de o kadar kaybeden taraf. Bu 
seçimler İYİ Parti için kendi varlığını ve rüştünü 
ispat etmek adına önemli bir eşikti ancak hay-
li olumsuz bir sonuç aldıkları da ortada. Partiye 
yakın isimler CHP’ye kazandıran asıl katalizörün 
İYİ Parti olduğu ve bundan sonra Türkiye siyase-
tinde İYİ Parti gerçeğinin kabul edilmesi gerektiği 
gibi bir saikle meşrulaştırmaya çalışsa da siyasi re-
aliteler başka bir gerçekliğe işaret etmektedir. İYİ 
Parti’deki krizin temel sebebi, partinin kendisine 
bir kimlik oluşturamamasıdır. AK Parti’nin hâlâ 
% 40’larda oy aldığı bir siyasal ortamda merkez 
sağ siyaset boşluğundan bahsedilemez; dolayısıyla 
İYİ Parti’nin merkez sağa yerleşme söylemi hava-
da kalmaktadır. Milliyetçi oylar MHP’den kopmak 
yerine daha çok MHP etrafında konsolide olduğu 
için milliyetçi seçmen nezdinde de İYİ Parti’ye yo-
ğun bir teveccüh gösterildiği söylenemez. Hâliyle 
İYİ Parti milliyetçi bir parti de olamadı. Ancak 
CHP’nin sağa ve HDP oylarına talip politikala-
rından rahatsız seküler-ulusalcı tabanı için cazibe 
hâline gelebilen bir partiden söz etmek mümkün. 
Bu da ittifak mantığında İYİ Parti’ye çok da bir 
alan açmayacaktır. 24 Haziran seçimlerinde Me-
ral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olarak aldı-
ğı oy ile 31 Mart seçimlerinde ittifakla CHP’ye bı-
rakılan şehirlerin dışındaki yerlerde aldığı oy ora-
nı arasında bu zaviyeden bir paralellik kurabiliriz. 
Bir başka deyişle, seçmenin CHP’den uzaklaşma-
dığı durumlarda İYİ Parti bir aktör olarak ortaya 
çıkamamaktadır. 

Girdiği her iki seçimden aldığı başarısız so-
nuçlar partinin varlığını sorunsallaştıracak ve 
yeni arayışlara sebebiyet verebilecektir. İYİ Parti 
merkez sağ ya da milliyetçi bir hüviyet kazana-
madığına göre, Avrupa’daki radikal sağ partilere 
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benzer ‘radikal sağ’ bir hüviyete evrilmesi söz ko-
nusu olabilir. Nitekim hem Meral Akşener’in 24 
Haziran seçimlerindeki Suriyeli göçmenlere yöne-
lik söylemleri hem de İstanbul Fatih’teki İYİ Parti 
adayının 31 Mart seçimlerindeki söylemleri radi-
kal sağ söylemle uyuşmaktadır. Ayrıca Türkiye’de 
MHP’nin de merkeze yaklaşması İYİ Parti’ye bu 
alanda bir kapı açabilir. Ancak Türkiye’de seç-
menin radikal sağ ya da sol ‘marjinal’ partilere ne 
kadar teveccüh göstereceği ise tartışmalıdır. Zira 
Türkiye’de seçmen bazı popülist söylem ve isim-
lere itibar eder gözükse de sandık başına gittiği 
zaman daha rasyonel saiklerle hareket etmektedir. 
Ülkenin genel durumu, istikrarın bozulmaması, 
ekonomik göstergeler, devletin âlî menfaatleri gibi 
saikler seçmen üzerinde daha etkili olabilmekte-
dir. Bu perspektiften bakınca da İYİ Parti’nin siya-
seten alan bulmakta zorlanacağı söylenebilir. Şa-
yet İYİ Parti oluşması muhtemel parti içi ihtilafları 
çözemezse ve CHP’yle yaptığı ittifakı sonlandırıp 
kendisi yeni bir söylem ve kimlik oluşturamaz-
sa çok da uzun olmayan bir gelecekte İYİ Parti 
için ‘iyi bilirdik’ sözünü kullanmak durumunda 
kalabiliriz.  

Kimlik Sınırlarının Belirsizleşmesi 

Seçim sonuçlarıyla birlikte yeni bir siyasal sos-
yolojinin de belirmeye başladığı söylenebilir. Bu 
seçimlerde artık 2000 doğumluların da oy kul-
lanmaya başladığı düşünülürse, Türkiye’de si-
yasetin geleneksel kodlarıyla sürdürülmesi artık 
imkânsızdır. Sözgelimi AK Parti 1994 seçimleri-
ni gündeme getirip ’94 ruhundan söz etse de, bir-
çok seçmen zaten ’94 sonrasında doğduğu için bu 
söylemin bir karşılık bulduğu söylenemez. Bunun 
yanında artık kimlik siyasetinin yeni sosyolojide 
belirsizleşmeye başladığı söylenebilir. 

Millet İttifakı’nın ve özellikle CHP’nin büyük-
şehirlerdeki başarısında bu kimlik siyasetini ikinci 
plana atmasının yattığı da söylenebilir. Ancak İYİ 
Parti her ne kadar bir kimlik oluşturamasa da bir 
siyasal program ve ajanda üzerinden kendini tak-
dim edemediği de bir gerçek. İYİ Parti krizi tam 
da bundan kaynaklanıyor; kendisini bir kimlik 
partisi olarak sunmuyor; ancak kimlik siyaseti ya-
pıyor; öte yandan da bir parti kimliği oluşturamı-
yor. CHP ise büyük oranda seküler elitlerin partisi 
idi. Ancak bu seçimlerle birlikte kimlik siyasetinin 
de bir erozyona uğramaya başladığını söylemek 
mümkün. CHP hem kendi kimliğine uymayan 
adaylarla yola çıktı hem de bu adaylarla başarılı 

olunabileceğini göstermiş oldu. Bu durum iler-
leyen dönemlerde CHP adına daha radikal geliş-
melerin gündeme gelmesine sebep olabilir. Şayet 
Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı kesinleşirse ve 
kendisi siyasi çıkışını sürdürürse, ilerleyen yıllar-
da CHP’nin başında İmamoğlu ya da onun profi-
line uygun bir isim görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Toparlamak gerekirse, 31 Mart yerel seçimle-
ri siyasal iktidar adına epey değerlendirilmesi ge-
reken sonuçlara haizdir. Siyasal iktidardan az ol-
mamak kaydıyla muhalefet kanadını teşkil eden 
Millet İttifakı bileşenlerinin de sonuçlar üzerin-
de derinlemesine muhasebe yapması gerekmekte-
dir. Sonuçlar şunu net olarak göstermiştir ki, şa-
yet muhalefet seçmene cazip bir alternatif sunabil-
se, mevcut koşullarda bambaşka bir sonuçla kar-
şılaşabilirdik. Fakat muhalefet böyle bir alternatif 
sunmaktan çok uzaktır. Millet İttifakı’nı bir araya 
getiren pragmatizm genel sonuçlar söz konusu ol-
duğu zaman krize girecektir. Özellikle HDP’yi bu 
ittifaka dâhil etmek yerel seçimlere göre çok daha 
zor olacaktır. Toplumun AK Parti’ye olan tepki-
si nispeten azalıp da sular durulduğunda ise ders 
verme oyları kendi partilerine geri dönebilir. Şüp-
hesiz bu gelişmeler biraz da AK Parti’nin iyi bir 
muhasebe yapmasına, kendini yenileyip yenile-
memesine, toplumun önüne yeni bir hikâye ko-
yup koyamamasına da bağlı. Erdoğan liderliğin-
deki AK Parti 2023’e yeni hikâye ve söylemle çı-
kabilirse muhalefet kanadının buna cevap ürete-
bilmesi daha da zorlaşabilir. 

Özellikle 31 Mart yerel seçim sonuçlarını veri 
alarak yapılan değerlendirmeler muhalefetin bir-
çok dezavantajlı durumunu örtbas edebilir. Ni-
tekim ilk günlerdeki zafer sarhoşluğu ve Ekrem 
İmamoğlu’nun ‘tezcanlı’ tavırları biraz da bu za-
fer sarhoşluğunun emareleri olarak görülmekte-
dir. İYİ Parti için ise mesele daha hayatidir. Sade-
ce genel seçimlere hazırlanmak ya da Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde başarı elde edip edememek-
ten daha ziyade İYİ Parti kendi rüştünü ispat ede-
bilmelidir. Bunun yolunun da seçimler olmadığı 
görülmüştür. Söylem ve kimlik konularında İYİ 
Parti’nin daha tutarlı ve belirli bir çerçeve çizebil-
mesi gerekir. Fakat seçimlerden sonra başlaması 
muhtemel parti içi hesaplarda bu arayışların geri 
planda kalacağı, hatta hiç olmayacağı bile söyle-
nebilir. Dolayısıyla seçim atmosferi geçip de şap-
kalar öne alındığında en az iktidar kadar muhale-
fet kanadının da esaslı ve derinden bir muhasebe 
yapma ihtiyacı kendini göstermektedir. 
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3 1 Mart yerel seçimlerinden 
sonra AK Parti’ye verilen 

mesajların yeniden analiz edil-
mesi için AK Parti’nin yeni bir 
dinamik ve farklı niteliklerle 
yola devam etmesi gerekti-
ği aşikâr hâle gelmiştir. Genel 
oy oranına bakıldığında AK 
Parti’nin % 44 ortalama ile 
birinci parti olduğu görülse 
dahi Cumhurbaşkanının süre-
ci doğru yönetmesi için, metal 
yorgunluğun dışında başka bir 
pratik ile yeniden sahaya dön-
mesi ve devletin yeniden yapılandırıldığı gibi AK 
Parti’nin de yeniden yapılandırılması gerekmek-
tedir. Özellikle sembol hâline gelmiş bazı şehir-
lerin kaybedilmesi ve AK Parti’nin anıldığı bu 
semboller ile artık anılmama ihtimalinin olması, 
AK Parti’ye hiçbir gerçekliğin vermediği zararı ve-
recektir. AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin özellikle 
büyükşehirlerdeki sembollerle yakından ilişkisi 
mevcuttur. Dolayısıyla sosyolojik açıdan toplum, 
AK Parti’yi bir hizmet partisi olarak tanımlıyordu. 
Böylece AK Parti, yaptığı icraatlar ve semboller ile 
ifade edilen bir siyasi kültür hâline gelebilmişti. 

AK Parti’nin, büyük şehirler ile alakalı olarak 
yaşadığı kayıpların bu bağlamda büyük önemi 
söz konusudur, çünkü hizmetin kendisini sem-
bolik olarak gösterdiği alanlar büyük şehirlerin 

alanlarıdır. Özellikle doğu ve 
güneydoğu bölgelerinde oy 
oranını artırmış olsa dahi, AK 
Parti’yi AK Parti yapan gerçek-
lik, kurduğu kültürel üstün-
lüktür. Sadece ülkemiz için de-
ğil uluslararası alanda da aynı 
savlar geçerlidir. Birçok ülke, 
AK Parti’nin belirli projelerini 
uygulama aşamasına gelmiş-
tir. Aynı Osmanlı Devleti gibi 
Türkiye’de, kültür ve sembolik 
olarak görsellik ihraç eden bir 
konuma yükselmiştir. Özellikle 

İstanbul üzerinden tanımlanan bu ihracat modeli, 
İstanbul’un tartışmalara konu olması ile sekteye 
uğramış görünmektedir. Oy sayımlarının devam 
ettiği ve tartışmalarla daha da alevleneceği ileri-
ki günlerde İstanbul AK Parti’nin gözbebeği olma 
konumunu kaybetmeyecektir. Ama İstanbul’un 
AK Parti tarafından kazanılamaması durumu AK 
Parti için en önemli kayıp olacaktır. İstanbul’a 
rağmen AK Parti’nin aldığı oy oranındaki artış ise 
ancak Kürtler ile alakalı olarak gelen bir destek ile 
açıklanabilir. MHP ile kurulan ittifakın, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ters tepmemiş 
olmasına rağmen, batıdaki Kürtler açısından farklı 
algılanması da ayrı bir konudur. İstanbul’un kay-
bedilmesi durumunda, bunda etkili olan HDP oy-
larının, AK Parti’nin lehine dönmesi zor değildir 

Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan Kürtlerin, muhafazakârlıkları ve 
dindarlıkları korunduğu müddetçe, HDP’ye yakınlıklarından ciddi 
düşüşler yaşanacaktır. Bu düşüş sürecine, örgütün etkisinin kırılması 
eklenince de Kürt halkının devlet ile yan yana gelme ihtimali daha da 
güçlenmektedir. PKK’nın şehir yapılanmalarının çökertildiği zaman 
aralığında, devlet ile millet bir araya gelebilmektedir. Pratiğin bu 
şekilde devam etmesi HDP’nin oy oranını hızlı biçimde azaltacaktır.

31 Mart Seçimlerine Sosyo-Politik Bir Bakış 
ve Kürt Seçmenin Tavrı

Adem PALABIYIK

Ağrı Bld. Bşk. Seçilen Savcı Sayan
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ama HDP’nin propaganda dili ve Kandil’den ge-
len açıklamalar ister istemez oy dağılımını 
etkilemektedir. 

HDP’nin Oyları ve Cumhur İttifakı

HDP’nin birçok seçimde izlediği stratejinin 
genel yorumu, HDP’nin tek başına iktidar olma 
çabası ve buna yönelik siyasi tutumu ve pratiği 
işe açıklanabilirdi. Lakin bu seçimlerde HDP’nin 
Millet İttifakı’na destek vermesi, HDP’yi oy da-
ğılımı açısından etkili fakat sonraki pratikler 
için etkisiz konuma getirecektir. CHP’nin aldığı 
büyükşehir belediyelerinde, HDP’nin yakının-
dan dahi geçemeyeceği 
aşikârken, neden böyle bir 
tercih yaptığına dair öngö-
rünün ise tek cevabı, Er-
doğan karşıtlığı üzerinden 
bir siyasi blok oluşturma 
çabasıdır. Erdoğan karşıtlığı 
üzerinden inşa edilen Mil-
let İttifakı’nın illegal ortağı 
olan HDP’nin, süreci doğru 
okuyamaması kendisinin 
Doğu ve Güneydoğu’da oy 
kayıpları yaşamasına yol 
açtı. Bu kayıpların, HDP’nin 
Kürtler ile alakalı tercihi ile 
yakından ilişkisi mevcut-
tur. Öyle görünmektedir 
ki, Doğu ve Güneydoğu’da 
yaşayan Kürtlerin, 
muhafazakârlıkları ve din-
darlıkları korunduğu müd-
detçe, HDP’ye yakınlık-
larından ciddi düşüşler yaşanacaktır. Bu düşüş 
sürecine, örgütün etkisinin kırılması eklenince de 
Kürt halkının devlet ile yan yana gelme ihtimali 
daha da güçlenmektedir. PKK’nın, şehir yapılan-
malarının çökertildiği zaman aralığında, devlet ile 
millet samimi bir biçimde bir araya gelebilmekte-
dir. Elbette ki, bu sürecin hemen olmasını kim-
se bekleyemez, lakin pratiğin bu şekilde devam 
etmesi HDP’nin oy oranını güçlü biçimde azalta-
caktır. Bunun en belirgin göstergesi ise Şırnak’tır. 
Şırnak’ta yıllar sonra belediyeyi alan AK Parti, 
HDP’yi ciddi oranda geride bırakmıştır. Ayrıca 
Van, Diyarbakır ve Hakkâri gibi illerde yaşanan 
oy düşüşleri, AK Parti’ye yönelimin arttığının da 
işaretidir. 

PKK’nın etkisinin azalması, Kürt çocukları-
nın okullaşma oranı, gelir düzeyinde yaşanan kıs-
mi artışlar, bölge halkının devlete karı olan sem-
patisini arttırmıştır. Bu sonuçlardan anlaşılıyor ki, 
AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan, ülke-
nin Batısına doğru devam eden göç akışını durdu-
rabilirse ve bununla birlikte bölgede ciddi istih-
damlar oluşturabilirse, HDP’nin gücü önemli öl-
çüde azalacak ve HDP mağdur edebiyatı yapama-
yacaktır. Çünkü Batıya yönelen ve seküler süre-
ce dâhil olan Kürt gençlerinin, muhafazakârlıktan 
ve dinden uzaklaştığı aşikârdır. Gelenekten ko-
puş süreci, Kürt gençlerini olumsuz olarak etkile-
mekte ve geleneğin getirdiği değerler kaybolmak-

tadır. Böylece, siyasi düşün-
me biçimi de şekillenmekte 
ve HDP’nin işaret ettiği is-
tikamette Kürt gençleri ter-
cihlerini yapmaktadırlar. 
Bu süreçte önemli bir olgu 
ise kadınlar ve annelerdir. 
HDP’nin özellikle üzerinde 
durduğu Kürt kadınları ve 
anneleri, siyasi sürecin bir 
parçası hâline getirilmeye 
çalışılmakta ve başarılı olun-
maktadır. HDP’nin, kadın 
kimliği üzerinden yürüttü-
ğü siyasi politik süreç, Kürt 
siyasi parti süreçleri için ol-
dukça önemli görünmekte-
dir. Bu sürecin sekteye uğ-
raması, HDP’nin sonraki 
yıllarda yapılacak seçimler-
de ciddi olumsuzluklar ya-
şamasına sebep olacaktır. 

AK Parti kadın kollarının, sadece belirli alanlarda 
yaptığı çalışmalar ile gündeme gelmesinden dola-
yı karşılık bulamamaktadır. Herhangi bir AK Parti 
kadın kolları başkanının, HDP’nin yüksek oy aldı-
ğı yerlerde politika yürüttüğü görülmemiştir. Ay-
rıca AK Parti gençlik kollarının da yine aynı se-
beplerden dolayı HDP’nin gençlik adımlarını iz-
lemediği bu seçim sonuçlarından anlaşılmaktadır. 
Kürt gençliğinin, ülkenin doğusunda AK Parti’ye 
yönelmesinin tek sebebi mevcut geleneksel dü-
zendir ve bu düzen bizzat devlet tarafından ko-
runmalıdır. 

Yine anlaşılmaktadır ki, AK Parti ile HDP 
arasındaki en önemli fark, strateji farkıdır. AK 
Parti’nin MHP ile kurduğu ittifakı resmî olarak 

CHP’nin aldığı büyükşehir bele-
diyelerinde, HDP’nin yakı-
nından dahi geçemeyeceği 
aşikârken, neden böyle bir ter-
cih yaptığına dair öngörünün 
ise tek cevabı, Erdoğan karşıt-
lığı üzerinden bir siyasi blok 
oluşturma çabasında yat-
maktadır. Erdoğan karşıtlı-
ğı üzerinden inşa edilen Millet 
İttifakı’nın illegal ortağı olan 
HDP’nin, süreci doğru okuya-
maması kendisinin Doğu ve 
Güneydoğu’da oy kayıpları 
yaşamasına yol açtı.
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ilan etmesine rağmen HDP’nin arkaya saklanıyor-
muşçasına takındığı tavır, HDP’yi oldukça güçsüz 
bir konuma getirmiştir. Genelde yaşanan düşü-
şün, özelde CHP’ye verilen destek olduğunun 
bilinmesi, HDP’yi bir anlamda rahatlatmaktadır. 
Ama HDP’ye verilmeyen aktör rolü, HDP’nin za-
man zaman kullanılabileceğine dair algıyı da net-
leştirmiştir. HDP’nin tabanının bundan rahatsız 
olduğu bilinmekteyken, CHP gibi bir sistem par-
tisi ile birlikte hareket ediyor olması, siyasi çıkar-
ların hangi boyutlara ulaşacağını da ortaya koy-
muştur. Normal şartlarda bir araya gelemeyecek 
kitlelerin, seçim süreçlerinde bir araya gelmesinin 
başka bir açıklaması yoktur. 

Önceki yazılarımda ifade ettiğim üzere, bir ül-
kede belirli sorunları çözmek için bir araya gelebi-
len blokların olacağını ifade ederken, bu blokların 
ortak sorunlar üzerine inşa edilmiş süreçlere katkı 
sağlayabileceğini de eklemeyi ihmal etmemek ge-
rekir. Lakin CHP ile HDP’nin yahut İYİ Parti ile 
HDP’nin, geleceğe dair nasıl bir ortak çıkarının 
olabileceğini de anlamak bir o kadar zor görün-
mektedir. Geleceğe dair sorunların çözülmesi, or-
tak çıkarların olduğu anlamına da geleceği için, 
Cumhur İttifakı’nın bir araya gelmesini daha ko-
lay anlayabiliriz ama Millet İttifakı’nda HDP’nin 
üstlendiği gizli rolü anlayabilmek mümkün değil-
dir. Zaten partinin kendi siyasi tabanı da bu it-
tifakı anlayamamıştır. CHP’ye geçen bir belediye 
başkanlığında İYİ Parti ile birlikte atılacak adımlar 
mevcutken, HDP’ye dair atılacak adımlar mevcut 
değildir. 

HDP’nin, bu süreçten nasıl bir kazanç elde 
edebileceği gerçekten sorunludur anlaşıldığı ka-
darıyla. HDP ciddi anlamda bir ontolojik kopuş 
yaşamıştır ve yaşamaya devam edecektir. HDP’nin 
varlık sebebini sorgulaması bir yana, varlık sebe-
binden aldığı siyasi gücü heder etmesi ve varlık 
nedenine dair sorunları çözmek için harcamama-
sı, HDP’yi alelâde bir parti hâline getirmiştir. Kürt 
meselesine dair sunamadığı ve realiteye dökeme-
diği sonuçların üstü böylece örtülmüş olmaktadır. 
HDP’nin bu taktiği, bir anlamda kendisine alan 
da açmaktadır. Kazandırdığı bu alanda HDP, dö-
nüşümlü olarak siyasetine devam etmekte lakin 
varlık sebebini de unutmaktadır. Tüm bunlara 
rağmen, yine de HDP’yi sorgulamadan destek 
olan bir taban hâlâ mevcuttur. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi bu taban, özellikle göç sürecinde 
büyük şehirlere gelip yerleşen ve yaşam biçimi 

olarak geleneklerinden kopan bir niteliğe sahiptir. 
AK Parti’nin ilk yapması gereken de, göçü tersine 
çevirmek ve HDP’nin siyasallaştıramadığı Kürtleri 
korumak olacaktır.

Büyükşehirler, MHP’nin Oyları ve Cumhur İttifakı

Yerel seçimlerde en kırılgan noktalardan biri 
de MHP’nin oylarının nereye gittiğine dair bir tar-
tışma noktasıdır. Özellikle Ankara ve İstanbul’da, 
ilçelerdeki oy oranı ile büyükşehirlerdeki oy oran-
larının birbirini tutmaması akıllara bazı sorula-
rı getirmektedir. Ankara ve İstanbul’un birçok 
ilçesinde AK Parti’nin kazanmış olmasına rağ-
men, büyükşehirde kaybetmiş olmasının sadece 
bir sebebi mevcuttur. Bu seçimde verilen ilçe ve 
büyükşehir oy pusulalarında, ilçe seçimlerinde 
AK Parti’nin tercih edilmesine rağmen, büyükşe-
hir oy pusulasında neyin tercih edildiği, YSK’nın 
açıklayacağı kesin sonuçlardan sonra netleşecek-
tir. Cumhur İttifakı’na gölge düşürülmemesi için 
yapılmayan açıklamalar belki ileride meyvesini 
verecektir, lakin oy dağılımına bakıldığı takdirde, 
AK Parti’nin ilçelerde yüksek oranda oy almasına 
rağmen, aynı büyükşehirde kaybetmesi oldukça 
manidardır. MHP’nin, AK Parti’ye nasıl destek ol-
duğuna dair soru işaretleri işte tam bu bağlamda 
düşünülmektedir. 

Kendi içinde soru işaretleri taşıyan bazı örnek-
ler üzerinden gidersek ilk örneği Ankara’dan baş-
latabiliriz. AK Parti’nin, Ankara’da toplamda sahip 
olduğu ilçe sayısı on dokuz adet olarak görül-
mektedir. CHP’nin ve MHP’nin toplam kazandı-
ğı ilçe sayısı altıdır, yani CHP üç ilçe alabilmiştir. 
Bütün ilçelerde AK Parti’nin oy oranı neredeyse 
% 50’den fazladır. Oy oranının bu kadar yük-
sek olmasına rağmen AK Parti’nin hâlâ Ankara’yı 
nasıl kaybettiği ciddi bir soru olarak önümüzde 
durmaktadır. Nallıhan’da %53, Beypazarı’nda % 
48, Güdül % 66, Kızılcahamam % 60, Çubuk % 
65, Kalecik % 60, Akyurt % 54, Elmadağ % 45, 
Pursaklar % 72, Kahramankazan % 53, Ayaş % 
52, Mamak % 50, Sincan % 67, Haymana % 43, 
Bala % 60 ve Şereflikoçhisar % 57 gibi oranlarlarla 
AK Parti birinci sırada yer almıştır. Bazı ilçelerin 
isimlerini yazmamamızın sebebi ise AK Parti’nin 
MHP ile kurduğu ittifaktan dolayı aday çıkarma-
ması ve CHP’nin birinci sırada yer almasıdır. CHP, 
her şeye rağmen birçok ilçede AK Parti’den geride 
kalmıştır. AK Parti’nin bazı ilçelerde olmamasına 
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karşın CHP’nin de bazı ilçelerde neredeyse hiç 
oyu yoktur. Aynı durum İstanbul için de geçerli-
dir. İstanbul’da AK Parti yirmi dört ilçeyi kazan-
mış, CHP on dört ilçede galip gelirken MHP ise 
bir ilçeyi kazanmıştır. İstanbul’da AK Parti’nin 
kazandığı ilçelere bakıldığı takdirde, genel oy or-
talamasında AK Parti’nin geride kalmasının iki se-
bebi mevcuttur. İlçe seçiminde MHP’ye oy veren 
vatandaşların büyükşehir oy pusulasında hangi 
partiye oy verdiği netleşmelidir. İkinci olarak ise 
AK Parti’nin seçime girmediği ve MHP adayının 
desteklendiği ilçelerde AK Parti’ye oy verilip ve-
rilmediğinin de netliğe kavuşturulması gerekmek-
tedir. Bazı ilçelerde CHP, AK Parti’ye oy oranında 
fark atmış olsa dahi, AK Parti’nin yüksek oy ora-
nı aldığı bazı ilçelerde de CHP’nin düşük olduğu 
görülmektedir. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, AK Parti’nin 
oy oranı ile CHP’nin oy oranı dengeli bir dağılıma 
sahip değildir. Neredeyse CHP’nin iki katı kadar 
ilçeyi kazanmış olan AK Parti’nin hâlâ nasıl geride 
kaldığına dair soru cevaplanabilmiş değildir. Bü-
yükşehirlerdeki oylama usulünün üç oy pusulası-
na bağlı olduğunu hesaba katılarak yapılacak bir 
analizin net sonucu vereceği açıktır. İşte bu sebep-
ten dolayı YSK’nın net sonuçları açıkladığı zaman 
aralığında AK Parti’nin ciddi bir saha araştırması 
yapması gerekecektir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan’ın, gönül belediyeciliğine 
dair vurgusunu hatırlarsak, konunun bununla 
alakalı olmasından çok, ittifak ortağının oy kul-
landığı ilçelerin analiz edilmesinin daha doğru 
olacağı kanaatindeyim. AK Parti’nin sözünü tut-
tuğu açıkken, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağının 
süreci nasıl yönettiğine dair kuşkular vardır. 

Türkiye geneli oy dağılıma bakıldığı takdirde 
Cumhur İttifakı’nın oy oranının % 51,64 olduğu 
görülebilir. Bir önceki seçim ile arasında önemli 
bir fark olmayan Cumhur İttifakı’nın, asıl sorunu 
il genel meclis dağılımında yaşadığı görülmekte-
dir. İl genel meclis dağılımında AK Parti’nin ezici 
bir üstünlüğü olmasına rağmen, belediye terci-
hinde değişenin ne olduğunu anlamak mümkün 
değildir. İttifakın yapıldığı iller ile yapılmayan 
iller arasında, il genel meclisine dair dağılımda 
dahi AK Parti birinci sıradayken, nasıl oluyor da 
AK Parti diğer tercihlerde geri planda kalabiliyor 
anlaşılabilmiş değildir. Örneğin, il genel mecli-
sinde Bilecik ilinde AK Parti birinci sırada iken 
belediye seçimini CHP nasıl oluyor da kazanıyor, 

sosyolojik açıdan anlaşılabilir değildir. Yahut 
Bolu’da yine il genel meclisi dağılımında AK Par-
ti birinci sıradayken belediye seçiminde CHP’nin 
galip gelmesi sosyo-politik izaha muhtaçtır. Dola-
yısıyla burada iki etkenin söz konusu olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü MHP’nin 
seçime girdiği iller ve ilçelerde AK Parti’nin meclis 
dağılımında yine aynı ilçede MHP’den yüksek oy 
aldığı görülmektedir. Bu kadar karmaşık bir süre-
cin de netliği ancak YSK’nın net açıklamalarından 
sonra anlaşılabilecektir. 

Ayrıca AK Parti’nin büyük şehirlerde, özel-
likle Kürt oylarını alamamasının altında MHP ile 
yapılan ittifakın olduğunu düşünmek yanlış ola-
caktır. Çünkü HDP’nin yaşadığı oy kaybı aşikâr 
olarak ortadayken başka bir değişkenin olduğu-
nu anlamak son derece kolaydır. Bu değişken, AK 
Parti’nin özellikle son dönemde izlediği politi-
ka ve kullandığı siyasi dil ile açıklanabilir. Daha 
önce de ifade ettiğimiz gibi bölge halkı, PKK’nın 
zulmünü yaşarken ülkenin batısındaki Kürtlerin 
böyle bir sorun ile karşılaşmıyor olmasının da 
ciddi etkisi mevcuttur. Siyasi Kürt hareketi artık 
pratik üzerinden değil ideolojik süreç üzerinden 
kendisini yeniden inşa ettiği için, AK Parti’nin bu 
ideolojik süreçteki esnekliği durdurmaya yöne-
lik siyasi bir zemin oluşturması gerekecektir. İşte 
asıl gönül belediyeciliği burada ortaya çıkmalıdır. 
Lyotard’ın ifade ettiği gibi büyük anlatıların sonu-
nun konuşulduğu bir dönemde yaşıyoruz ve AK 
Parti’nin büyük anlatılardan artı uzak durmasının 
vakti gelmiştir. Bourdieu’cü anlamda her alanın 
kendisine ait bir savuma alanı mevcuttur ve bun-
dan kaynaklanan bir yerel söylem oluşturulmak 
zorundadır. AK Parti’nin oluşturacağı söylem bu 
bağlamda daha mikro bir nitelik taşımalıdır. Ülke 
adına oluşturulacak söylemin maksimum bir nite-
lik taşıdığı kabul görse de bölgesel bağlamda AK 
Parti, farklı söylemler ile siyasetini yürütmek zo-
rundadır. Özellikle ekonomik hamlelerin de yine 
aynı metodoloji ile ilerlemesi gerekmektedir. 
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YA Erdoğan’ın Karizması ve Kılıçdaroğlu

2019 yerel seçimlerinin AK Parti lehine de-
vam etmesinin en büyük etkenlerinden biri yine 
Cumhurbaşkanının karizması olmuştur. Karizma-
nın, ülkenin her sorunlu sürecinde devreye gire-
rek sorunların düzeyini asgariye indirme başarı-
sı, önemli ölçüde AK Parti’nin de varlığını koru-
masının garantisi haline gelmiştir. Her ne sebep-
le olursa olsun Erdoğan ismi, ülkenin tarihin de-
ğiştiren ve dönüştüren bir niteliğe sahiptir ve son-
raki siyasi süreçleri de belirleyecek gücünü koru-
maktadır. AK Parti’nin girdiği son seçimden yeni 
bir galibiyetle çıkması ama bu galibiyetin İstanbul 
ve Ankara’nın gölgesinde kalması çok dramatik-
tir. Lakin unutulmamalıdır ki AK Parti hâlâ birin-
ci partidir. Karizmatik liderin, sorunlu süreçler-
de ortaya koyduğu ağırlığı ancak böyle yorumla-
nabilir. Ülkenin çeşitli sıkıntılar yaşadığı dönem-
ler önceki yıllarla mukayese edilirse, Erdoğan is-
minin karizmatik niteliği daha net anlaşılacaktır. 
Turgut Özal’ın benzer bir seçimde yaşadığı yenil-
gi sonrası varlığını koruyamaması yahut Erbakan 
dönemindeki siyasi sürecin yine trajik bir şekilde 
sona ermesi karşısında Erdoğan isminin karizma-
sı hâlâ devam etmektedir. Tunceli değişkeni süre-
ce dâhil edilmez ise ülke genelindeki ciddi başa-
rı ancak bu şekilde açıklanabilir. Tunceli’nin sa-
hip olduğu sosyolojik ve demografik durum ile 
seçimlerin kendi içinde sahip olduğu değişken-
ler birbirinden oldukça bağımsızdır. Muhalefete 
göre kutuplaştırıcı bir hâl almış olan Türkiye siya-
seti, Tunceli’yi asla açıklayamamaktadır. Özellik-
le Kılıçdaroğlu’nun hiçbir karizmasının olmadığı, 
aksine Kılıçdaroğlu’na ait bir karizma oluşturmak 
için İmamoğlu ve Yavaş’ın kullanılacağı açıktır. Bu 
iki isim, Kılıçdaroğlu hiç planlamamış olmasına 
rağmen Kılıçdaroğlu’na karşı olan blokun çökme-
sine de sebep olacaktır. Böylece CHP’nin bir sü-
redir kendi içinde devam eden tartışmanın da so-
nuna gelinmiş olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun kariz-
matik yoksunluğunu başka isimler üzerinden ta-
mamlama çabası bu seçim sürecinde karşılığını 
bulmuştur.

Tabi ki Erdoğan’ın, AK Parti içinde karizmasını 
da kullanarak bazı değişiklikler yapacağı da açık-
tır. Metal yorgunluk ile atlatılmayacak bu sürecin 
bazı katı kararlar ile sürdürülmesi gerektiği açık-
tır. Özellikle “Bu trenden inenler bir daha bu trene 
binemez” açıklamalarından sonra bazı kesimlerin, 
kendi aralarında saf belirleme çabasına girişme 

ihtimaline karşın alınacak tedbirler, AK Parti’nin 
gelecek süreçteki varoluşunun garantisi haline 
gelecektir. Halkın mesajını ikinci defa aldıklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı da, bu mesaja göre ha-
zırlıkların yapılacağına dair sinyali yeniden verdi. 
Bu saatten sonra AK Parti için bazı adımların atıl-
ması kaçınılmaz olacaktır. 

Sonuç

31 Mart 2019 seçimlerini analiz ettiğimiz ya-
zımızda özellikle üç önemli olgusal durumu yeni-
den ifade etmenin faydalı olduğunu düşüyorum. 

İlk olarak AK Parti’nin ülkenin doğusunda 
aldığı oylara karşı verdiği refleksten başlamalı-
yız. Balkon konuşmasında Kürt halkına teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı, PKK’nın gücünün kırıldık-
ça Kürt halkının devletin sıcaklığına yüzünü dö-
neceğini artık net olarak anlamıştır. Özellikle şe-
hirlerde verilen mücadeleler, geçmişte yaşanan so-
runların yerini, yeniden samimi ilişki biçimlerinin 
almasına vesile olacaktır. 

İkinci olarak ise AK Parti’nin Kürt halkı ile ala-
kalı yapması gerekenin, doğudan batıya yapılan 
göçün durdurulması gerektiğine dair kazandığı 
tecrübe olacaktır. Çünkü Kürt gençleri göç ettik-
leri müddetçe geleneksel ve muhafazakâr tavırla-
rında uzaklaşmakta ve seküler sürece doğru ilerle-
mektedir. Böylece bu göç süreci sonunda HDP’nin 
istediği tabana ait olma süreci başlamakta ve Kürt 
gençleri ideolojik alana dâhil edilme çabasına gi-
rişmektedirler. 

Üçüncü olarak, AK Parti’nin, kazandığı ilçe 
sayısına rağmen bazı büyükşehirlerde kaybetmiş 
olmasının da üzerinde durulması gerekmektedir. 
YSK’nın kesin sonuçlarından sonra bir saha ana-
lizinin yapılması gerekmektedir. Dördüncü olarak 
ise AK Parti’nin güç kaybetmiş görünmesinin bazı 
kesimlerin iştahını kabartacağına dair endişeler-
dir. Bundan dolayı AK Parti gelecek siyasi varlığı 
için bazı sert tedbirleri yahut kadro değişimini ha-
yata geçirmelidir. 

Ve son olarak da Erdoğan karizmasının hâlâ 
güçlü olduğu bilinmeli ve siyasi süreçlerde kul-
lanılmalıdır. Her siyasi sürecin aldığı bir mesafe 
vardır, bu mesafeler kimi zaman uzun kimi zaman 
ise kısa devam edebilir önemli olan siyasi süreçler 
ile alakalı devamlılıktır. AK Parti, yaklaşık on yedi 
yıldır bu süreci başarıyla devam ettirmiştir, bun-
dan sonraki süreçte gerekli hamlelerin yapılması 
hem ülkemiz hem de uluslararası siyaset için bü-
yük önem taşımaktadır.
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M odernlik gele-
neksel toplum-

ların temel özelliği 
olan cemaat eksen-
li bir toplum ye-
rine birey eksen-
li bir toplum in-
şaa etti. Bunun ne-
ticesi olarak da bi-
rey temel belirle-
yen oluverdi. An-
cak birey eksen-
li bir toplum inşaa 
etmek aynı zamanda bireye kendi yaşamının sa-
hibi olacağı kendi sosyal yaşamını kendisinin be-
lirlediği ve özgürlüğünün de seçimlere dayandığı 
anlayışına dayanır. 

Birey özerk ve özgür bir varlık olarak kendi 
hayatını kendi yaptığı seçimlerle belirler, bu du-
rumda hayatını belirleyen kendisi olduğu için de 
bu seçimlerinin sonuçlarından da kendisi sorum-
lu olacaktır. Bir anlamda hayatının efendisi olma 
hakkı bahşedilmiş olur bireye. Ama bu, bireye 
mutluluk da vermez, çünkü bu özgürlükle bera-
ber eskiden yükümlülükler üzerine kurulan bir 
toplumda belli bir yere ve bu yerle beraber sahip 

olduğu güvenliğe 
de sahip olan birey 
özgürlükle birlik-
te çırılçıplak kalır. 
Artık kazanan yal-
nızdır diyeceğimiz 
bir konumdadır. 
Hayatının efendisi-
dir ama buna kar-
şılık artık yapa-
yalnızdır, ölse bile 
ölümünün varlı-
ğından haberi ol-

mayacak kadar kim kime dum duma denecek bir 
iklimde yaşar. 

Taşra sıkıntısı denen cemaat ve bu cemaatin 
verdiği güvenlik karşılığı talep ettiği itaat etme du-
rumundan kurtulmuştur, ahlaki değerlerde dâhil 
her şeyin tek belirleyicisi artık kendisidir ve bu 
onun siyasal olarak da hakkı ve güvencesidir. Ka-
nunlar ile çelişmedikçe yaptığı şeylerden dola-
yı devlet de dâhil kimse ondan hesap soramaz. 
Ama bunun verdiği dehşetin katlanılmaz ağırlığı 
da onun sırtındadır. Tam da bu yüzden modern 
çağ hem ben olmanın ya da birey olmanın zaferi-
ni kana kana içtiğim, diğer yandan da bu zaferden 

Seçim sandığı sadece Erdoğan ve AK Parti’ye mesaj vermedi, 
yoksul sofrasına konuk olan, ona gönül indiren, onu insan yerine 
koyan bir muhalefet talebine de işaret etti. Eğer muhalefet bunu 
başaramazsa şu anda düşürdükleri tüm kale burçlarının bayrağında 
tekrar Erdoğan flaması eskisinden bile güçlü bir biçimde sallanmaya 
devam edecek. Kavgadan uzak bir dil kullanmak şüphesiz pozitif 
bir mesaj iken bu mesajı somut icraata dönüştürmedikçe, gerçek 
anlamda bir sosyal demokrasi ile sosyal belediyecilik yapmadıkça, 
kenti yönetilebilir hâle getirmedikçe değişen bir şey olmayacaktır. 

Kimliğin Laneti, Videolojinin Karabasanı: 
Bir Postmodern Seçim Analizi

Dilaver DEMİRAĞ 



G
EL

EC
EK

 İÇ
İN

 Y
EN

İ B
İR

 D
İL

52

 Umran • Nisan 2019

D O S Y A
D

O
S

YA
  KİMLİĞİN LANETİ, VİDEOLOjİNİN KARABASANI: BİR POSTMODERN SEÇİM ANALİZİ

nefret ederek, onaylanma, kabul edilme ve bir yer 
edinme yani aidiyet duygusu ile de kıvrandığı bir 
dünyadır. Bu nedenle kimlik ve cemaat olgusu ile 
bireycileşme olgusu arasında kopartılamaz bir bağ 
var. 

Kimlik ve Cemaat:                                         
Postmodern Siyasetin Belirleyenleri 

Postmodern olarak adlandırılan çağın temel 
özelliği, bireyin yüceltildiği siyasetin de sosyoloji-
nin de merkezine onun oturtulduğu bir hiper tü-
ketim dönemi olmasıdır. Ama belki de insanların 
en çok birbirine sokulma gereği hissettiği newa-
ge cemaatlerden milliyetçi kabilelere kadar cema-
at hasreti ile yanıp tutuştuğu dönemde bu oldu. 
Sosyal yaşamın zirvesindeki postmodern kabile-
ler siyaset dünyasında da en çok din ve milliyet 
üzerinden kabileleştiler, cemaatlerine kaçtılar. Ba-
uman, cemaat kavramının bir birlik olma duygu-
su olarak içerdiği sıcak imaları belirterek cemaatin 
güvenlik -ki bence ontolojik bir güvenlik çabası-
dır da bu- ihtiyacını karşılayarak bireye bir ağ ger-
diğine dikkat çeker.1

Ancak aynı anda cemaatin bir benzerlik de ta-
lep ettiğine, kendi kurallarını dayatarak bireyden 
koşulsuz itaat ettiğine de değinir. Cemaat olgusu-
nun diyalektiği diyeceğimiz olgu budur. 

Kabileciliğin bir başka tezahürü ise kimlik ol-
gusu. Kimlik bize kendimizin ne olduğunu söyler 
ki bu da sekülerleşmenin bir tezahürüdür. Çünkü 
dinin sosyal düzenin temel kurucusu ve belirleyi-
cisi olduğu dünyada din kimlik ihtiyacımızı karşı-
layarak bize ne olduğumuzu, kim olduğumuzu ve 
nereye ait olmamız gerektiğini söylüyordu. Böyle-
ce bizi bir yere yerleştirerek aidiyet ihtiyacını bir 
başka cepheden daha sağlıyordu. Sekülerleşmeyle 
birlikte bu da sarsıntı geçirir. Bireyleşme ve bu-
nunla bağlantılı olarak sekülerleşme dinin gücü-
nü kırınca bireysel kimlikler cemaat ve inanç kim-
liğinin yerini almaya ya da yanısıra onunla birlikte 
varolmaya başlar. Buna postmodern zamanlarda 
sosyal hareketlerin kimlikleri de eklenebilir. Fe-
minizmden hareketinden eşçinselliğe dek sosyal 
hareketlerde hukuki eşitlik ekseninde eşitlik ve 
tanınma talepleri ile siyasette önemli bir değişken 
hâline geldiler. Tüm bunlardan dolayı postmo-
dern sosyolojide iki kavram merkezi işgal eder 

1 Zygmunt Bauman, Cemaatler, Güvenli Olmayan Bir Dünyada 
Güvenlik Arayışı, çev. Nurdan Soysal, Say Yayınları, İstanbul, 
2017, s.7-8.

oldu, fark ve öteki. Bu olgularla birlikte kimlik si-
yasetinin temel bir başka birleşeni ise postmodern 
liberal demokrasi tahayyülüne sıkı bir gol olan 
popülizm olgusu oldu.

Hâsılı modernlikte siyasetin kitle siyaseti ol-
ması, kitle üretimi ekseninde oluşan bu olgu ye-
rini butik üretim ve kimlik ekseninde fark siyase-
tine bırakmaya başladı. Merkez dediğimiz ve ge-
nel toplumsal taleplerin üzerinden siyaset yapan 
siyasi partiler kıyıdan gelerek yavaş yavaş merkeze 
top atışları yapan kimlik siyasetçisi popülist par-
tiler karşısında giderek bu tabana hitap edecek si-
yaset yapmaya başladılar. Tüm bu olgular ister is-
temez Türkiye’yi de belirledi.

24 Ocak ve Göç:                                                
Akışkan Modernliğin Türkiye’de Etkileri 

Bauman’nın kullandığı anahtar kavramlar-
dan birisi de akışkan modernite kavramı, hiper 
modernlik, post modernlik vb. kavramlar yerine 
Virilio’nun hız kavramını modülerlik olgusu ile de 
birleştirip bütün sabitliklerin yok olduğu, herke-
si hareket etmeye mecbur bırakan bir toplumsal 
düzeni ifade etmek için kullandığı bir kavramdır 
bu. Aynı zamanda batı siyasetinin ve ulus devletin 
temel birleşeni olarak düşünülen sözleşme kavra-
mının ve bu anlamda devletin sosyal sözleşme te-
melinde tesis ettiği tüm taahhütleri de bitirdiği bir 
toplumsal foruma işaret eder bu kavram.

Bu kavramların ifade ettiği şey bir boyutu ile 
neo-liberalizm denen siyasi ekonomik forumun 
toplumsal boyutudur. Bizde bu olgunun başlan-
gıç tarihi ise 24 Ocak Kararları’dır ve arkasında-
ki güç de 12 Eylül Darbesi’dir. Bununla devlet ar-
tık toplumun büyük bölümü için bir baba olmak-
tan çıkıp, insanları birey olmaya zorladığı, yani 
her koyunun kendi bacağından asılmak zorunda 
bırakıldığı bir süreçtir. Bu sürecin aynı zamanda 
İslâm’ın bir toplumsal kimlik olarak devlet eli ile 
teşvik edildiği, bir başka ifade ile geleneksel İslâm 
ile siyasal İslâm’ın kitleleri seferber etmede hem 
iş birliğine gittiği hem de birbiri ile kıyasıya reka-
bet ettiği bir süreç olması da bir rastlantı değildi.

Burada akışkan modernite, neoliberalizm üze-
rine uzun uzadıya analizlere girmeyeceğim ama 
devletin artık koruyucu olmaktan çıkıp sadece 
emreden, sadece yeri geldiğinde döven despotik 
babaya dönüşümü olgusu ırkçılık ve popülizmin 
nedenidir diyebilirim. 
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Tüm bunların bir araya geldiği devletin bir 
yandan otoriterlikle diğer yandan da dinin araç-
sallaştırarak bir tür siyasal rıza ve itaat ögesi ola-
rak öne çıkarılması, tam da 24 Ocak Kararları’nın 
siyasi partisi olan ANAP döneminde oldu. İnsan-
ların belirsizlik ve güvensizlik nedeni ile “sıcak 
yuva” hissi verecek yerlere kaçması olgusu da biz-
de ANAP dönemi ile başlar ve önce Refah Partisi 
sonrasında ise AK Parti’nin yükselişi ile başka bir 
evreye girdiği dönemle başkalaşır. Bir anlamda 
solun 12 Eylülce ezilmesi, onun besin kaynak-
ları olan kentin çeperlerinin birer rant alanına 
dönüşmesi ile toplumun en 
alttakilerinin artık soldan 
yüz çevirmesi ile toplumun 
adalet arayışı İslâmî muha-
lefeti gerçek bir toplumsal 
muhalefet rolü oynamayla 
başbaşa bıraktı.

12 Eylül aynı zamanda 
göçün hızlandığı ve “nö-
betleşe yoksulluk” adıyla 
hemşehri cemaatleri ile olu-
şan sosyal ağların kent rantı 
üzerinden ama esas olarak 
da siyaset üzerinden sınıfsal 
pozisyon değişimi olgusu-
nun bu söylediğim olguları 
beslediğini gördük. İslâmî 
muhalefetin kentin kenar 
bölgelerinden yükselmesi ve 
anayol gibi neoliberalizmi 
tüm çıplaklığı ile uygulayan 
ANAP versiyonu partiler 
karşısında “sol” dil olarak 
görülecek adalet merkezli 
bir söylemle muhalefeti ya-
pan İslâmcılık siyasal olarak 
o günden sonra yükselişe geçti. IMF politikaları 
ile ezilen toplum içinde beslediği hıncın sembolü 
olarak bir mağdur olan, dahası kendisinin ayna-
daki yansıması olan Erdoğan’a oy yağdırdı.

Şu ana kadar yaptığımız teorik analizleri topar-
layarak bunları modellersek: Akışkan modernite, 
postmodernite ya da hipermodernite gibi birçok 
olguyla izah edilen modernlik olgusunun yeni bir 
evreye girdiği toplum biçimleri önemli sosyal de-
ğişimlere yol açtı. Birey bir yandan merkeze otu-
rurken diğer yandan da sığınak arayışı zirve yaptı. 

Sınıf, emek vs. olgulara dayalı kitle siyaseti ve 
kitle partileri giderek dönüştü ve kimlik siyaseti 
denen olgu içinde insanların dini ve millî kimlik-
lerinin siyasi tercihlerini belirlediği yeni tür bir 
kabileleşme ile siyasete de sirayet etti ve bunun 
neticesi bugünkü popülizm oldu. Buna akışkan 
modernlik denen devletin tüm koruyucu şemsiye-
leri çektiği, insanları kendi başlarına terk ederek 
sürekli bir ip cambazı formunda yaşamak zorun-
da bıraktığı bir başka faktör ise bu süreci tetikledi.

Cemaat olgusunun en net biçimde ortaya çık-
tığı yer özellikle de İstanbul gibi mega kentler ile 

İzmir, Adana, Antalya, An-
kara vb. metropol kentlerde 
şehrin kenar ve yoksul böl-
geleri oldu. Pavlus’un Hz. 
İsa cemaati için kullandığı 
“yeryüzünün çer çöpü” de-
nilen, çoklukla yoksul, eği-
timsiz ve eğitimsiz olduğu 
için de modern toplumlarda 
sınıf atlayamayan, gelenekçi 
muhafazakâr ve dindar bir 
kitle kentin merkezindeki 
sosyal adaletsizliğe yönelik 
hıncını siyasal İslâm gelene-
ğinden gelenler üzerinden 
giderip onlardan intikam 
aldı. Din bu kitle için bir 
siyasi ve sosyal kimlik ola-
rak kendi sosyal konumunu 
dönüştürme noktasında dil-
lendirdiği ya da aradığı ada-
letin sembolü oldu.

İşte bu yüzden AK Parti 
ezilenlerin partisi, Erdoğan 
ise bu kesimin sembolü 
konumunda oldu. Ezilen, 

mağdur olan, mustazaflaşan kentliler Erdoğan’da 
kendi özlemlerini buldular. Onun cesurluğunu, 
hasbiliğini, onların dili ile konuşarak onların 
adalet taleplerini dillendirdi, Batı karşısında her 
daim ezik duran, ülkedeki egemenler karşısında 
hep itaatkâr olan lider tipleri yerine ilk defa dik 
duran, kendisine muhtıra verildiğinde şapkayı 
alıp gitmek yerine gerekirse Allende gibi direne-
ceğinin işaretlerini ifade eden bir siyasal lideri çok 
sevdi. Rasyonel değil duygusal bir tutum takına-
rak onun etrafında kümelendi ve net olarak “ye-
dirmeyiz” söyleminde ifadesini bulan bir tutumla 

Yaşanan gelişmelerden dola-
yı AK Parti ezilenlerin partisi, 
Erdoğan ise bu kesimin sembolü 
konumunda oldu. Ezilen, mağ-
dur olan, mustazaflaşan kentli-
ler Erdoğan’da kendi özlemleri-
ni buldular. Onun cesurluğunu, 
hasbiliğini, onların dili ile konu-
şarak onların adalet taleplerini 
dillendirdi, Batı karşısında her 
daim ezik duran, ülkedeki ege-
menler karşısında hep itaatkâr 
olan lider tipleri yerine ilk defa 
dik duran, kendisine muhtıra 
verildiğinde şapkayı alıp git-
mek yerine gerekirse Allende 
gibi direneceğinin işaretleri-
ni ifade eden bir siyasal lide-
ri çok sevdi.
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onu ölesiye sahiplendi. Bugün artık sadece bir 
halkla ilişkiler firması konumuna inmiş AK Parti 
eğer hâlâ % 45’in çok altına inmiyorsa bunda en 
büyük faktör sözünü ettiğim kitlelerin Erdoğan’ı 
sahiplenmesidir. O yüzden Türkiye de artık siya-
set rasyonel bir hizmet siyasetini aşarak bir kimlik 
siyaseti hâline gelmiş ve kimlikler etrafında öbek-
lenen siyasal kitleler de birer postmodern cemaate 
dönüşmüştür.

Ancak AK Parti’ye oy veren önemli bir miktar-
da orta sınıf olduğunu düşünürsek son yıllarda re-
formist olmaktan uzaklaşıp ötekileştiren bir dille 
siyaset yapan AK Parti’nin siyasi parti gibi değil bir 
kimliğin kristalize olduğu dar bir cemaat biçimine 
dönüşmesinden hoşnut olmadılar. Erdoğan’ın ar-
tık 2011 seçim şarkısındaki gibi kucaklayan, po-
zitif söylemler üreten bir liderin öfke ve nefret dili 
ile siyaset yapmaya yönelmesi, rasyonel bir siyaset 
yerine irrasyonel bir siyaset yaparak kendi etrafın-
da inanılmaz bir zenginlik yaratan lidere dönüş-
mesi bu kesimin onunla ilişkisinin zaafiyete uğra-
masına yol açtı. 

Diğer yandan Türkiye’nin kalkınmasının hızı-
nı kesmesi, uzun zamandır inşaat rantına dayanan 
ve devletin harcadığı paralar ile büyüyen ekono-
minin özellikle de genç ve eğitimli kesimlerde iş-
sizliğe neden olması, esnafın düşen tüketim ne-
deni ile giderek kaybolması alt orta sınıfların ve 
kentli yoksulların da bir bölümünün ondan uzak-
laşmasına yol açtı. 

Somut bir örnek vermek gerekirse turiz-
min kalbinin attığı Antalya’da İçişleri Bakanı’nın 
Almanya’dan tatile gelenler ile ilgili yaptığı açık-
lamalar ve giderek daha ürkütücü ve dizginsiz 
bir söylemle Batılı turistin gelişinde azalmalar, 
Türkiye’nin yurt dışında artık İslâmcı bir ülke ol-
maya başladığı algısı turizm bölgelerinin Erdoğan’a 

kırmızı kart göstermesine yol açtı. Yine Antalya 
örneğinden sera ürünlerinin iklimsel dengesizlik 
nedeni ile zarar gördüğü bir dönemde tanzimler 
üzerinden çiftçiye fayda sağlamadığı açık olan 
ucuzlaştırma operasyonu, zorlatılmış sera ürün-
leri satışı da Antalya başta olmak üzere sera çift-
çisinin öfkesini daha da arttırdı. İthalata dayanan 
tarım politikası dibe vurmuş gibi, bu konuda nasıl 
bir tutum takınılacağı da merak konusu.

Kısacası AK Parti içinde kimlik siyasetinden 
daha az etkilenen rasyonel seçmen Erdoğan’a tek-
rar kucaklayan, tekrar rasyonel siyaset yapan re-
formist bir lidere dönüşmedikçe seçimlerin hep 
bıçak sırtında olacağını, ölüp ölüp dirileceğini 
gösterdi. Bu da ekonomik sorunların en yakıcı bi-
çimde hissedildiği kentli orta sınıflar ve bir mik-
tar kent yoksulları üzerinden kendisine iletildi. 
Şimdi AK Parti ve Erdoğan bu olguyu kabul edip, 
“milli iradeye” saygıda kusur etmeyip bazı büyük 
şehirleri alan muhalif belediye başkanlarına -ol-
ması gerektiği üzere- adaletle davranacak mı yok-
sa onların soluğunu mu kesecek? İstanbul’da ve 
Ankara’da sandıktan gelen mesajı almamakta ıs-
rarcı mı olacak yoksa tekrar kitlelerin tümünün 
çözümü kendisinde gördüğü bir siyasi liderlik mi 
gösterecek? bunu göreceğiz. Dünya konjonktürü 
dikkate alınarak, şu ana dek sürdürülen ekonomi 
politikalarının gözden geçirilmesi ve birçok sin-
yal yeni bir küresel ekonomik krizin ayak sesleri-
nin duyulduğunu göstermekteyken siyasette de-
ğişimin Erdoğan için kaçınılmaz olması söz konu-
suyken bunları yapmamakta ısrar edilirse bu se-
çim Erdoğan ve AK Parti için sıkıntılı bir dönemin 
başlangıcı olabilir! 

Kısacası AK Parti için bugüne dek zaferi sağla-
yan kentli yoksullar ve yeni orta sınıflaşan kentli, 
esnaf vb. yani sosyoloji onun için yok oluşun aracı 

Seçim dönemlerinde olsun başka dönemlerde olsun son yıllarda iktidar yanlısı medyanın 
özellikle de bir medya grubunun adeta gözümüzün içine baka baka yalan söylemesi bir 
propaganda, gerçeği bir ölçüde değiştiren manşetler ya da haber sunumları ise incelikli 
olduğu için algı mühendisliği. Mesela gerçek, HDP oylarının büyükşehirlerde sonuçlar 
üzerinde bir hayli belirleyici olduğudur, bunu HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 
ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni yönetecek demek bir manipülasyon olduğundan 
algı mühendisliğidir. Ama Mansur Yavaş’ın zafer işareti yapan elini PKK’lı bir militana 
kaldırtan bir karikatür ise düpedüz yalana dayanan bir propagandadır.
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olabilecek mahiyette. AK Parti’nin ideolojik dönü-
şümü bağlamında işin ideolojisi ile ilgili söylene-
cekler ise ayrıca ele alınmalı. 

Sanal Gerçeklikten Algı Mühendisliğine: 
AK Parti Medyası ve Propaganda 

Aydınlanma çağı Batı için gerçeği yalnızca ger-
çeği söyleyeceğim diyen bir tanık edası ile, hura-
fe ile hakikat arasında aklın çizdiği sınırlar ile be-
lirlendi. Hurafe ya da efsane dinsel olan, metafizik 
olanla, aşkın olanla irtibatlıyken akıl sadece haki-
katin yolunu izleyecekti. Bu bakımdan aklın vazi-
fesi dünyanın mitim ve mistik perdesini açıp ha-
kikat güneşi ile aydınlatmaktı. Bilgi de bu anlam-
da dünyanın bilgisi ile aklın vukufiyetinin birbi-
ri ile tam bir mütekabiliyet içinde olduğuna da-
yanmaktaydı.

Bununla bağlantılı olarak ideoloji kavramı 
üretildi. Terimin ilk kullanımı daha çok bir fikir-
ler, dünya görüşü, bilinç vasıtasıyla oluşturduğu-
muz bilgiyi içeriyordu. Terimin yaratıcısı Destutt 
de Tracy’ye göre ideoloji, “ideler bilimi”dir, idele-
ri (geniş anlamıyla bilinç olaylarını), idelerin nite-
liklerini, yasalarını, gösterdikleri anlamlarla bağ-
lantılarını ve kökenlerini inceler.

Ancak günümüzde hakikat ya da doğruluk bü-
yük oranda dönüştü. Artık gerçeklik ya da hakikat 
sözde değil. Tevrat bugün inseydi sanırım “başlan-
gıçta Söz/logos vardı ve söz/logos Tanrıdaydı” diye 
değil, “Başlangıçta görüntü vardı, görüntünün lo-
gosu hiper gerçekliğin nezdindeydi” diye başlar-
dı herhâlde.

Baudrillard, aydınlanmanın gerçeklik ve haki-
kat, ideler bilimi olarak ideolojiden yanılsama ola-
rak ideolojiden yanılsama olarak ideoloji kavram-
larına en büyük darbeyi indirdi ve gerçek kavra-
mının imha edildiği görsellik ve medya çağını, vi-
deolojik gerçeklik çağını ortaya koydu. Böylece 
medya vasıtası ile gerçek hiper gerçekliğe dönü-
şerek simülasyon dediğimiz yüzer-gezer görselli-
ğe dönüştü.

Bunun en somut sağlaması bugün medyada 
yer bulmayan herhangi bir olgunun gerçek olarak 
kabul edilmeyişidir.2 Bir şeyin gerçek sayılması 
için onun medya aracılığı ile “belgelenmesi” ge-
rekmektedir. Susan Sontag’ın fotoğraf üzerinden 
kurguladığı tezler bugün videolojik medya için 

2 Jean Baudrillard, Kusursuz Cinayet, çev. Necmettin Sevil, 
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998, s.15.

katlanarak daha bir pekişti. O fotoğrafın görüntü 
çarpıtılsa bile bize gerçekliğe dair bir kanıt sun-
duğunu belirtir ve fotoğrafı sunulmayan bir şeyin 
hakikat sayılmadığını belirtir. Ancak fotoğraf bize 
gerçeği düzenlenmiş bir şekilde sunar.3

Kısacası görünür dünya gerçektir ama bu gö-
rüntü imgenin olduğu gibi sunulması değildir, 
görüntü zamanı dondurarak zamanı uzamdan 
ya da mekândan soyutlar ve gerçeğin tek boyut-
lu bir haritasını çıkartmış olur. Kaldı ki fotoğrafın 
imge olarak tepe takla olması gibi film karesi de 
bir “göz aldanması”dır. Ancak hiper gerçeği, ger-
çeğin basitçe hakikat olandan kopartılması olma-
dığını, gerçeğin, kendi taşıdığı yükten fazlasını ta-
şımak zorunda kalarak bir tür kısa devre yapması-
dır. Baudrillard’ın simülasyon kavramı için verdi-
ği örnekle simülasyon hastalık taklidi yapmak de-
ğildir, simülasyon hastalık belirtisi gösteren ama 
hastalık da olmayan bir tür karar verilemezlik ha-
lidir. Bu yüzden gerçekten daha gerçektir. Hiper-
gerçekliğin olduğu dünya dünyanın bir imgeye 
dönüşmesi durumudur. Ancak Baudrillardcı hi-
pergerçekliğinde bir sınırı var, bu sınır propagan-
da tarafından gerçekliğin görselleştirilmesi ile ger-
çekliğin değişiminden öteye giderek Nazi Alman-
yası ya da Stalin Rusyası gibi bir propaganda un-
suruna, ama bunun çok daha incelikli bir şekil-
de yapıldığı bir evreye dönüştü. Algı mühendisli-
ği ya da manipülasyon tekniği denen olgu gerçe-
ği değiştirme olgusu olarak simülasyondan fark-
lı bir işlev görür. Mesela ‘a’ marka çamaşır maki-
nesini kullanan bir ev kadınının çok mutlu, eşi ve 
çocukları tarafından çok sevilen bir kadın olacağı 
şeklindeki propaganda basbayağı bir yalan olma-
sına rağmen gerçeklik algımızı dönüştürmeye ya-
rar. O markayı tüketmekle, o reklamdaki gibi ol-
mak arasında kurulan bu bağ gerçek değildir ama 
o imaj yolu ile o kadın söz konusu markayı alma-
ya yönlendirilmiş olur.

Hâkeza 28 Şubat’ta Türkiye’nin şeriat devletinin 
eşiğinden döndüğü, eğer 28 Şubat olmasa ülkenin 
en koyu ve en kanlı şeriat devletine dönüşeceği 
bir algı değiştirme biçimidir. Yalanı allayarak-
pullayarak sunma tekniğidir propaganda. 

Kısacası algıyı değiştirmek için gerçeğin eğip 
bükülmesi, haberlerin dili, sunumu, görüntülerin 
montajı gibi birçok yöntemle medya aracılığı ile 

3 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, çev. Osman Akınhay, Agora 
Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2008, s.100.
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YA belirli bir ideoloji sunulabilir. Ancak bunun da 
ince ve kör gözüm parmağıma şeklinde yöntem-
leri vardır. 28 Şubat sırasında merkez medyanın 
özellikle de Hürriyet gazetesinin yaptığı mani-
pülasyonlar bu gazetenin haberin içine incelikle 
yerleştirilen ya da isim vermeden etkili bir kişinin 
söylediklerine refere edilmesi, algı mühendisliği-
nin kolayca ayırdına varılamayacak biçimleri ile 
yapılmasıydı. Hürriyet bu konuda gerçek bir üstat 
konumundaydı. Buna mukabil aynı gazete 28 Şu-
bat döneminde aleni propaganda yöntemi ile aleni 
yalanlar ile algıyı değiştirme mücadelesi verirken 
yalanlarını adeta gözümüze sokuyordu. Bu, algı 
mühendisliğinin kaba yöntemlerle yapılmasıydı.

Baudrillard’a “Körfez Savaşı hiç olmadı” dedir-
ten saklanmış görüntüler ile savaşı adeta bir bilgi-
sayar oyunu gibi sunmak ince bir yöntemken, İs-
rail bombaları arasında bloklar altında ezilen göv-
deleri üzerinden bu olguyu yeni Ortadoğu’nun 
doğum sancıları şeklinde sunmak aleni bir yalan, 
aleni bir kaba propagandadır. Bu anlamda kaba 
yöntemlerle yapılana ‘propaganda’ denirken, ince 
yöntemlere dayanarak yapılanına ‘algı mühendis-
liği’ diyebiliriz.

Seçim dönemlerinde olsun başka dönemlerde 
olsun son yıllarda iktidar yanlısı medyanın özel-
likle de bir medya grubunun zaman zaman gerçe-
ği bir ölçüde değiştiren manşetler ya da haber su-
numları incelikli olduğu için algı mühendisliğidir. 
Mesela gerçek, HDP oylarının büyükşehirlerde 
sonuçlar üzerinde bir hayli belirleyici olduğudur, 
bunu HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ya 
da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni yönetecek de-
mek bir manipülasyon olduğundan algı mühen-
disliğidir. Ama Mansur Yavaş’ın zafer işareti yapan 
elini PKK’lı bir militana kaldırtan bir karikatür ise 
düpedüz yalana dayanan bir propagandadır.

Algı mühendisliğini sanal gerçeklik olgusunun 
sosyal medya üzerinden örneklerini de sunmak 
mümkün; caps, mizah vb. yöntemler ile bir ger-
çeklik algısı yaratan twitler üstelik de bunu AK 
Parti karşıtı cephe olarak yapmak düpedüz bir algı 
mühendisliği. Erdoğan’ın dindarların eşitler ara-
sında birinci olduğu bir laiklik düzeni inşaa etme-
si bir gerçek, bunun üzerinden Türkiye’de siyasal 
İslâmcı bir iktidarın ülkeyi İslâmcı bir sisteme dö-
nüştürdüğünü söylemek ise algı mühendisliğidir. 
Yani sadece İktidar medyasının algı mühendisliği 
ve propaganda yaptığını söylerken diğer tarafın 
bunu yapmadığını söylemek mümkün değildir.

Kısacası değişimin, hınç siyasetinin ve bel-

li bir kesimin hâlâ en üstün olduğu tezi üzerin-

den berbat bir elitizm yapması karşılığında popü-

lizmi üretti ve toplumun “çer çöpleri” olan altta-

kilerin haysiyet ayaklanmasına yol açtı. Kabul et-

mek istemeseler de AK Parti’yi ve Erdoğan’ı yara-

tan bu haysiyet ayaklanmasıydı. Kendilerini hâlâ 

elit olarak gören çakma elitistler bu gerçeği kabul 

etmedikleri sürece elde edecekleri her zafer bir pi-

rus zaferi olacaktır ve karşı tarafın da buna karşı-

lık bir nefret söylemi üretmesinin de önüne geçi-

lemez. Kısacası seçim sandığı sadece Erdoğan ve 

AK Parti’ye mesaj vermedi, yoksul sofrasına ko-

nuk olan, ona gönül indiren, onu insan yerine ko-

yan bir muhalefet talebine de işaret etti. Eğer mu-

halefet bunu başaramazsa şu anda düşürdükleri 

tüm kale burçlarının bayrağında tekrar Erdoğan 

flaması eskisinden bile güçlü bir biçimde sallan-

maya devam edecek. Kavgadan uzak bir dil kul-

lanmak şüphesiz pozitif bir mesaj iken, bu mesa-

jı somut icraata dönüştürmedikçe, iddialarınca bir 

sosyal demokrasi ile sosyal belediyecilik yapma-

dıkça değişen bir şey olmayacaktır. En yoksul ma-

hallenin zengin mahalle kadar hatta ondan daha 

çok pozitif ayrımcılıkla hizmet almasını sağlamak, 

yerel yönetimi bir yerel ekonomi modeli için kal-

dıraç yapmak muhalefetin görevi. 

Bu anlamda, TKP gibi solculuk adına hareket 

eden bir partinin HDP’nin onca etkinliğine rağ-

men Tunceli’yi ele geçirmesi tam da kimlik değil 

sınıf diyenlere söz hakkı verdi. Postmodern siya-

setin kimliksel kabilelerinin boğucu cemaatlerin-

den çıkmak için Maçoğlu bir model sundu. Bu 

modelin Latin Amerika’da solu zirveye taşıyan, 

AK Parti’yi yaratan sosyal adaleti esas alan, daya-

nışma ağları inşa eden İslâmcı muhalefet ile aynı 

olduğu açık.

Tunceli Bld. Bşk. Seçilen TKP Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu
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İslâmî Olan İnsani 
Olandır Bu Fıtratın 

Gereğidir

S on zamanlarda ül-
kemizde bazı ay-

dınların insan hakla-
rı ile ilgili söylemle-
rinin, dil ve üslupla-
rının son derece dik-
kat çekici bir hâl al-
dığını gözlemliyoruz. Bu söylemlerin Müslümanlı-
ğa olduğu gibi insanlığa da ne gibi faydalar sağlaya-
cağı gerçeği üzerinde çokça durulacak bir konudur.

Söz konusu aydınların insanı ve haklarını kul-
luk ve İslâm kavramları arkasına sığınarak bu den-
li olumsuz ve karşıtlık üzerinden gündeme getirme-
si ve dünyaya insanlık kazanımları ve hakları karşıtı 
bir algı oluşturması ve adeta Müslümanlara bir tu-
zak kurması kabul edilir bir durum değildir. Daha 
da acısı bu sorumsuz söylemlerin gerekli eleştiri-
den muaf, sanki sorgulanamaz gibi kabul görmele-
ridir. Bu söylem sahiplerinin, etrafındaki ve etkisin-
deki insanlar tarafından mazur görünmesinin öte-
sinde büyük bir kabulle karşılanması, adeta bun-
ların her yaptıklarına bir hikmet aranması, söyle-
diklerinin zorlama yorumlarla aklanmaya çalışılma-
sı ülkenin hür ve bağımsız aydın ihtiyacını göster-
mesi açısından son derece ibret vericidir. 

Bilindiği üzere, insanlık tarihi boyunca sürekli 
gündemde yer alan konuların başında “İnsan Hakla-
rı” gelmektedir. Hak, hukuk, adalet, merhamet, öz-
gürlük gibi insan hakları çerçevesi içine giren kav-
ramlar insanlığın varoluşundan bu yana bütün in-
san topluluklarının ortak değeridir. Bu günümüzde 

de böyledir, bu se-
beple dünya günde-
minin en önemli ko-
nusunu teşkil eden 
insan hakları kavra-
mını ve ondan ne an-
lamak gerektiğini or-
taya koymakta yarar 
vardır.

İslâm’ın değerle-
rini belli bir coğraf-

yada doğmuş, belli toplulukların inandığı dar bir 
çerçeveye koyamayız. Bu Allah’ın ayetlerini sadece 
bir kitabın iki kapağı arasına sığdırmaya çalışmak 
gibi boş ve saçma bir çaba olur. Çünkü İslâm’ın ilk 
insandan bu yana var olan ve dünya durdukça var 
olacak tek gerçek din olduğu sabittir. Allah’ın ayet-
leri her yerde ve onun üflediği ruh bütün canlı var-
lıklarla beraber bütün insanların da içindedir. Yani 
İslâm fıtraten, yaradılış gereği bütün insanların ade-
ta genlerine işlenmiştir. İslâmî olan aynı zamanda 
insani olandır; çünkü İslâm, ismiyle müsemma ol-
mak üzere insanları selamete, selam yurduna çıkar-
mak üzere vardır. Bu noktada Müslümanlık asgari 
insanlık temelinde var olur ve yükselir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) dahil olmak üzere hiç-
bir peygamber, resul olarak gönderildikleri toplu-
mun bütün değerlerini, kültürlerini, geleneklerini 
yıkıp tarumar etmemiş, sadece Allah’ın emir ve ya-
saklarına aykırı olanları ortadan kaldırmış ve haki-
katin neşet etmesinin önünü açmıştır. Peygambe-
rimizin risaletten önce içinde bulunduğu Erdemli-
ler İttifakı (Hılfu’l-Fudûl) bu durumun en bilinen 
örneğidir. Peygamberler insanları kendilerine değil 
Allah’a kulluğa davet etmişlerdir. 

İnsan Hakları Bilinci ve 
Yoldaki Tuzaklar

Temel HAZIROĞLU

İnsan hakları kavramı Batı’ya has, oradan neşet etmiş nevzuhur bir kavram olmadığı 
gibi insanın Allah’a karşı isyanının bir sonucu olarak da ortaya çıkmamıştır. Bu kavram 
insanlığın içine düştüğü açmazdan sıyrılıp giriştiği gerçeği arayış sürecinde ortaya çıkmış 
evrensel ve insani bir kavramdır. Ve bir arayışın, gerçeği bulma çabasının ürünüdür.
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Buna bağlı olarak insan hakları, en genel ifadey-
le, kişinin insan olarak doğmasından ve var olma-
sından kaynaklanan inkâr edilemez, vazgeçilemez, 
devredilemez ve ertelenemez en doğal, en tabii, en 
temel haklardır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insan hakları 
kavramını adalet, hukuk, özgürlük ve barış gibi ev-
rensel değerleri de kapsayan fıtratın sesi ve insanlı-
ğın ortak kazanımı olarak görmek gerektiği açıktır. 
Bu noktada insan hakları, Hz. Adem’den bu yana 
fıtrattan kopan insanlığın tarih boyunca yaşadı-
ğı bunalım ve huzursuzluklar neticesinde başlattı-
ğı iyiyi, doğruyu ve güzeli arama 
çabalarının -bir bakıma tekrar 
fıtrata dönme çabalarının- ürü-
nüdür.

Doğal olarak, fıtrata dön-
me arayışları ile bu uğurda ve-
rilen mücadelelerin dini ve mil-
liyeti ne olursa olsun bütün in-
sanlığı ilgilendirir ve Müslüman-
ların da bundan istisna olmadığı 
açıktır. Nitekim bizim tarihimiz-
de de maalesef insan hakları ih-
lallerinin örneklerini bolca gör-
mek mümkündür. 

İnsan Hakları Gerçeği Arama 
Sürecinin Ürünü ve İnsanlığın 

Kazanımıdır

Burada kısaca ve açıkça be-
lirtmek gerekir ki, insan hakları 
kavramı Batı’ya has, oradan ne-
şet etmiş nevzuhur bir kavram 
olmadığı gibi insanın Allah’a kar-
şı isyanının bir sonucu olarak da 
ortaya çıkmamıştır. Bu kavram 
insanlığın içine düştüğü açmaz-
dan sıyrılıp giriştiği gerçeği ara-
yış sürecinde ortaya çıkmış evrensel ve insani bir 
kavramdır. Ve bir arayışın, gerçeği bulma çabasının 
ürünüdür.

Hakikatin bize öğrettiği gerçek açıktır; Allah, in-
sanoğlunu yarattıktan sonra ona Hak ile batıl’ı gös-
termiş ve bu yollardan hangisini seçeceği konusun-
da kendisini özgür iradesiyle birlikte serbest bırak-
mıştır. Böylece Hak yolun cennete, batıl yolun ce-
henneme götürdüğü bir imtihan süreci başlamıştır. 
Bu imtihan süreciyle birlikte, özgür iradesiyle Hak 
yolu seçip Allah’tan başka bütün ilahları reddedip 
yalnızca Allah’a ibadet edenler ve kula kulluğa karşı 

çıkanlar cennete, yine özgür iradesiyle batıl yolu 
seçip Allah’tan başka ilah edinenler de cehenneme 
doğru yolculuğa çıkmışlardır.

Tarihsel açıdan bakıldığında, insan-yaratıcı, 
insan-insan olmak üzere iki farklı ilişki kategorisi 
bulunduğu görülür. İnsanın Allah (yaratıcı) ile olan 
ilişkisinde “görev ve sorumluluklar dili” dolayısıy-
la kulluk boyutu esastır. İnsan-insan ilişkisinde ise 
esas olan “hak ve özgürlükler dili” yani özgürlük-
eşitlik boyutudur. Bundan hareketle şu gerçek 
açıkça ortaya çıkmaktadır; insan-Allah ilişkisinde 
“kulluk”, insan-insan ilişkisinde ise “özgürlük ve 

eşitlik” söz konusudur. İslâm’da 
Allah’tan başkasının önünde 
eğilmek, yaratıcıdan başkasına 
kulluk etmek kesin bir dille ya-
saklanmıştır. Ulu’l-Emr’e yani 
yöneticiye itaat ise sadece top-
lumsal kargaşanın önlenmesi 
adına Allah’ın emirlerine ve ya-
saklarına uygunluk ölçüsünde 
geçerlidir. Burada da gerçek itaat 
yöneticiye değil Allah’adır.

Daha açık bir ifadeyle, 
Allah’a kul olmayı başka şeyle-
re, başka ilahlara kul olmamak 
olarak yani bir bakıma “kula kul 
olmamak” olarak anlamak gere-
kir. Bunun doğal sonucu olarak, 
insan hakları kavramını Allah’a 
isyanın bir ürünü olarak değil, 
“kula kulluğa” karşı çıkmanın 
bir gereği olarak değerlendirmek 
daha doğru bir tutum olur. Yok-
sa Allah’a isyan anlamı taşıyan 
bir kavramı, değil insan hakları 
kavramı, İslâmî terminolojiye 
en uygun bir kavram dahi olsa, 
içerik olarak, anlam olarak, ma-
hiyet olarak tabii ki yanlıştır ve 

bunu küfür olarak görmek gerekir.
Dolayısıyla tanınmış bazı Müslüman aydınla-

rın insan hakları kavramını (demokrasi, özgürlük, 
barış, adalet kavramlarında olduğu gibi) küfür 
çerçevesinde tanımlamaları, bizim onu “hak ve 
özgürlükler” çerçevesinde değerlendirmemize en-
gel olmayacağı gibi, bu yaklaşımımızın İslâm’ın ve 
Müslümanların maslahatına uygun olacağı gerçeği-
ni de değiştirmez. Nasıl ki, bazı kimselerin en son 
din olan İslâm’ı tanımlarken yapmış oldukları çar-
pıtmalar bizi inancımızdan alıkoymuyor ise, benzer 

Allah’a kul olmayı başka 
şeylere, başka ilahlara kul 
olmamak olarak yani bir 
bakıma “kula kul olma-
mak” olarak anlamak 
gerekir. Bunun doğal 
sonucu olarak, insan hak-
ları kavramını Allah’a 
isyanın bir ürünü olarak 
değil, “kula kulluğa” karşı 
çıkmanın bir gereği ola-
rak değerlendirmek daha 
doğru bir tutum olur. 
Yoksa Allah’a isyan anla-
mı taşıyan bir kavramı, 
değil insan hakları kav-
ramı, İslâmî terminolojiye 
en uygun bir kavram dahi 
olsa, içerik olarak, anlam 
olarak, mahiyet olarak 
tabii ki yanlıştır ve bunu 
küfür olarak görmek 
gerekir.
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şekilde bu insani değerlerin küfür çerçevesinde de-
ğerlendirilmesi ile yapılan çarpıtmalar da bizi yolu-
muzdan alıkoymaz.

Bazı insanlar ve gruplar barışı, insan haklarını, 
özgürlüğü, eşitliği, kadın dayanışmasını vb. ken-
di ideolojilerine alet ediyor olabilirler. Bu durum o 
çabaların ve kavramların Müslümanlar tarafından 
mahkum edilmesini haklı kılmaz. Aynı durum di-
nimizin çeşitli gruplar tarafından, çeşitli şekillerde 
yorumlanmasında da geçerlidir.

Mesela, “İslâm bir gönül işidir, kalp işidir, aşk 
işidir ve dolayısıyla insanların gündelik hayatına 
karışamaz” tanımlaması da İslâm kelimesi kılığın-
da gelen bir saptırmacadır. Şimdi biz nasıl bazıları-
nın böyle çarpık tanımlamaları yüzünden İslâm ye-
tersizdir, İslâm bugüne hitap etmiyor diyemeyece-
ğimiz gibi; böyle yanlış tanımlamalar yüzünden in-
sanlığın ortak kazanımlarından, ortak birikimlerin-
den olan insan haklarının da küfür dairesinde ol-
duğunu söyleyemeyiz ve onu mahkum edemeyiz.

İnsanlığın kazanımlarını böyle olumsuz olarak 
değerlendirirsek, dünyayı istedikleri gibi yönetmek 
adına her türlü oyunu sergilemekten kaçınmayan 
ve insanlığın/Müslümanlığın önünü kesmek için 
elinden geleni bırakmayan egemen güçlerin kurdu-
ğu yoldaki tuzaklara düşmekle kalmaz, aynı zaman-
da gelecek umudunu da söndürmüş oluruz. Üste-
lik Müslümanlar olarak sıradan ortalama insanlar-
la, mazlumlarla, mahrumlarla ve geniş halk yığın-
larıyla diyalog kurmakta da büyük güçlük çekeriz. 
Oysa İslâmî eksende hedeflenen toplumsal dönü-
şüm için bu kesimlerle köprü kurmada belirttiği-
miz türde bir yaklaşım hayati bir önem taşımakta-
dır. O yüzden de insanlığın yürüyüşünde karşımıza 
çıkan bu tuzaklardan sıyrılmalıyız.

Bir evrensel değer olarak insan hakları ve özgür-
lüğe sahip çıkmamız iki kesimi rahatsız edecektir: 

Birinci kesim, İslâmî hassasiyetlerden yola çıka-
rak başkalarının kavram ve terminolojisine sahip 
çıkmanın kendi referanslarımızdan uzak düşmek 
olacağını savunan kesimdir. Onları anlıyor ve diyo-
ruz ki, İslâm fıtrat dinidir, dolayısıyla bu değerler 
herhangi bir zümre veya kesimin değil içinde iyiyi 
barındıran ve yaşatan bütün insanların ve insanlı-
ğın ortak değerleri ve kazanımlarıdır. Müslümanlar 
dahil bütün insanların faydasına olduğu sürece on-
lardan istifade etmek maslahat gereğidir. Kaldı ki, 
bu değerleri ilk savunması gerekenler şuurlu Müs-
lümanlar olarak zaten bizleriz.

İkinci kesim ise, insan hakları, özgürlük ve ba-
rış söylemini kendilerine vitrin malzemesi yapan 

ve bu değerleri fırsatını bulduğu her ortamda bir 
maske olarak kullanmayı alışkanlık hâline getirmiş 
olan egemen sistemin güç odakları ve kuklalarıdır. 
Güç odaklarının rahatsız olması son derece doğal-
dır. Zira bu güçler, insanlığın ortak kazanımı olan 
bu evrensel değerlerin üzerinden geçindikleri, bun-
ları maske yaptıkça ve tükettikçe var oldukları, ta-
hakkümlerini bunlarla sürdürdükleri için bu duru-
mun son bulmasından, söz konusu değerlerin asıl 
sahiplerinin elinde bulunmasından korkarlar. Kuk-
lalar ise bu egemenlere bilinçli veya bilinçsiz hizmet 
ederek güçlü olanın yanında yer alarak çıkar devşir-
meye çalışırlar. 

Şüphesiz korkunun ecele faydası yoktur. Onlar 
güçlerini ve iktidarlarını ne kadar devam ettirmek 
isteseler de Özgürlüğe sevdalı “Barış Savaşçıları”, 
yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya dek müca-
delelerini sürdürecek, zulüm zincirlerini bir bir kı-
rarak tüm insanlığa rahat bir nefes aldıracaklardır.

Ayrıca şunun altını çizmekte de fayda var; 
“İslâm’da da insan hakları vardır, özgürlük vardır” 
diyerek insan hakları ve özgürlük gibi kavramların 
başına “İslâm” sözcüğünü getirmek suretiyle mev-
cut kavram ve değerlerle İslâm’ı bugünle sınırlan-
dırmak; evrensel ve çağlar üstü olan İslâm’ı dar ka-
lıplara mahkum etmekle kalmaz, aynı zamanda 
İslâm’ın kendi has, özgün kavram ve değerlerinin 
üretilmesine de engel olmuş olur.

Bu nedenle, bu tür yaklaşımları son derece teh-
likeli buluyor ve bu eğilimi ciddi bir sapma, moder-
nizme büyük bir teslimiyet olarak görüyoruz. Zira 
bu anlayış bir yandan özgün kavramların üretilme-
sini engellerken diğer yandan da sanki İslâm’da bir 
eksiklik var da onu tamamlıyoruz intibaını uyan-
dırıyor. 

Oysa son din (ed-din) olan İslâm’ın herhan-
gi bir eksikliği yoktur. Yegane bozulmamış, tevhi-
di din odur, hakikati bugün o temsil ediyor. Müs-
lümanların onu daha iyi anlamaya, daha iyi kavra-
maya ihtiyaçları var. İslâm’a, hakikate giden bir sü-
rece ihtiyaçları var.

İslâm Daha Ötesidir, Daha İlerisidir

O yüzden bu değerlerle İslâm’ı mezcetme, insan 
hakları ile İslâm’ı sanki birbirinden ayrı şeylermiş 
gibi güya birleştirme çalışmalarını son derece tehli-
keli ve hatalı buluyoruz. Bunlar modernizm karşı-
sında duyulan yetersizlik ve aşağılık kompleksinin 
ürünüdür ve maalesef bütün bir İslâm coğrafyası-
na sirayet etmiş durumdadır. Oysa İslâm daha öte 
bir şeydir; daha ötesidir, daha ilerisidir. Bundan 
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hareketle bu değerleri İslâmî değerler olarak değil 
de İslâm’a yani Barışa giden sürecin değerleri ola-
rak görmenin daha uygun olacağını düşünüyoruz. 
İslâm arkadan yürüyen taklitçi bir sistem değil yol 
açan, öncülük eden, çığır açan, insanları peşinden 
sürükleyen dinamik bir yapıdır ve öyle olmaya de-
vam edecektir. 

Şunu asla unutmamak gerekir ki, bu değerler 
biz Müslümanlara asla yetmez. Bunları daha ile-
ri taşımak, daha iyisini, daha güzelini bulmak ve 
üretmek gerekir. Örneğin insan hakları ile İslâm 
fıkhında geçen “Hukûku’n-Nâs” çok iyi analiz edi-
lerek özümsenmeli ve insan hakları anlayışını ayı-
rımsız bütün insanlığı kuşatacak “İnsanların Hakkı” 
anlayışına taşıyacak çabalara süratle girilmelidir. Bu 
noktada “yetmezlik bilinci”nin çok önemli olduğu 
ve bu bilincin aklımızda derin bir yer etmesi gerek-
tiği asla unutulmamalıdır.

Bu arada şunu da vurgulamakta fayda var; İn-
sanlığın kazanımı olan bu değerler yetmezliği vur-
gulanarak savunulacağı için, Müslümanlar daha 
işin başındayken diğerlerinden bir adım önde ve 
avantajlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda daha 
özgün değerlerin üretilmesine de imkan sağlamış 
olacaklardır. Zira “yetmezlik bilinci” özgünlük ih-
tiyacını kamçılayacak, o da İslâm’ın özgün kavram 
ve değerlerinin üretilmesi için uygun bir zemin 
yaratacaktır. Böylelikle “özgünlük arayışı” da canlı 
tutulmuş olacaktır.

Şimdi de insan hakları kavramını biraz daha 
netleştirmeye çalışalım.

İnsan hakları, insanın doğuştan kazandığı, 
Allah’ın ona doğuştan bahşettiği doğal haklardır, te-
mel haklardır. Dolayısıyla, insan haklarının kaynağı 
insanın bizzat kendi doğasıdır, başka bir ifadeyle 
insan haklarının kaynağı bizatihi Allah’tır. O yüz-
den doğal olmayan davranış bu haklara dokunmak, 
bu hakları kısıtlamak, kaldırmak veya ertelemek-
tir. Yani doğal olmayan şey bu haklara müdahale 
etmektir.

“İnsan”, insan olmakla doğrudan kazandığı 
haklarıyla kutsaldır, haklarıyla insandır. “İnsan” ca-
nıyla, diniyle, aklıyla, nesliyle ve malıyla kutsaldır. 
Hiçbir gerekçe ve mazeret ile insanın bu kutsalları-
na dokunulamaz ve bu kutsal hakları geri alınamaz.

Başka bir şekilde ifade edersek, burada haklar-
dan değil de gerçekte hepsinin özü olan parçalan-
maz bir temel haktan bahsetmek daha yerinde bir 
tutum olacaktır. O da “Hayat Hakkı”dır. İnsanların 
bizzat doğarken tabii olarak kazandığı ve Allah’ın 

ona bağışladığı bu temel hak aynı zamanda hayatı 
anlamlı kılan bir olgudur. 

“Cüzi irade” sahibi insan kendi yaşamı üzerin-
de egemenlik hakkına sahiptir. Kişi kendi yaşamını 
tanzim etme, şekillendirme ve tercihleri doğrultu-
sunda idame etme hakkına sahiptir. Kişinin bu hak-
ları doğuştan, yaratılıştan gelen en doğal haklardır. 
İnsan her türlü niteliklerinden bağımsız olarak sırf 
“İnsan” olmasından dolayı bu müktesep haklara 
sahiptir.

Bu çerçevede “Hukûku’n-Nâs” yani “İnsanların 
Hakkı” kavramını çok önemsiyor ve kendi özgün 
değerlerimizin üretilmesi için, bunu bir imkân, bir 
nirengi noktası olarak görüyoruz.

Bilindiği gibi insan haklarının sınırı, bir başka 
insanın haklarının fiili sınırıdır. Burada kastedilen 
sınır fiziksel sınırdır. Bu noktada, Kur’an’ın getirdiği 
“dünyevi ceza” ile “uhrevi ceza” ayırımı ve “dünyevi 
ceza”nın çok az sayıda ve sadece diğer insanların 
haklarının ihlali ile ilgili olması olgusu son derece 
düşündürücü ve manidardır. Gerçekten bu konu, 
üzerinde derinliğine ve devamlı düşünülmesi gere-
ken bir husustur.

Bir kişi veya grubun kendi anlayışını başkaları 
üzerinde görmeyi arzulaması ayrı bir şey, dayatması 
ayrı bir şeydir. Bu çerçevede bir kişi veya grubun 
kendi anlayışını zorla bir başka kimse veya grupta 
görmek istemesi hak olarak değerlendirilemez ve 
asla kabul edilemez. Çünkü arzu ve istek sınırı aşıl-
mış, bizzat yaşama müdahale boyutuna geçilmiştir. 
Dolayısıyla böyle bir arzu ve keyfi müdahale kabul 
edilebilir bir hak değil, aksine hak ihlalidir.

Bu açıdan bakıldığında, bireyin doğuştan ge-
tirdiği farklılığını, biricikliğini kabul etmek, bunu 
tanımak ve bu farklılıklar içinde bir arada yaşamak, 
insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır.

“Lâ ilâhe illallâh” demek, Allah’tan başka hiçbir 
ilahı kabul etmemek, hepsini reddetmek demek-
tir. Daha açık bir ifadeyle, “Lâ ilâhe illallâh” diyen 
bir kimse, “Allah’tan başka hiçbir şeyin kendi ha-
yatı üzerinde egemen olmayacağını, kendisinin de 
başkalarının hayatı üzerinde egemen olmayacağı-
nı” beyan etmiş olur. Bir bakıma kişi bu sözle hem 
kendisiyle hem de toplumla bir sözleşme, bir akid 
imzalamış olur. Yani herkes kendi hayatı üzerinde 
egemen olacak ve hiç kimse kendi hayatı dışındaki-
lerin üzerine egemen olmayacak, olmaya çalışmaya-
caktır. Ve bu durumun dışındaki her hâle, her tutu-
ma ve her davranışa hep beraber karşı çıkılacaktır.
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Aydınlar Örneklik Hususunda                               
Dikkatli ve Seçici Davranmalıdır

Şimdi son dönemlerde, tanınmış bazı Müslü-
man aydınların üslubunu, dilini ve söylemini ma-
saya yatırmakta fayda görüyoruz. Zira bu insanların 
insan ve hak karşıtı tavırları artık kötü örneklik, tu-
zak ve vebal aşamasına gelmiştir. Bunlar kendileriy-
le birlikte bir topluluğu da yanlışa sürükleyerek ta-
miri imkânsız hasarlar oluşturacak boyutta beyan-
larda bulunmaktadırlar.

Öyle ki bu aydınlardan biri çıkıp “İslâm’da in-
san hakları yoktur, özgürlük yoktur, kulluk var-
dır.” diyebilmektedir. Bu söylemini ise Batı karşıt-
lığı üzerine oturtup meşrulaştırmaya çalışıp alabil-
diğine tekrarlayarak camiadaki şahsi konumunu et-
kinleştirme çabasına girer gibi bir görüntü vermek-
tedir. Oysa bu söyleminin genç nesillerde oluştur-
duğu tahribat ve dünyanın değişik ülkelerinde ya-
şayan, tutunmaya çalışan Müslümanlara verdiği za-
rar hesap edilemez. Örneğin “bizde insan hakları 
yok, kulluk var” diyen bir dil ve üslup bir ölçüde 
“bizde insan yok, kul var” algısını da oluşturmuş 
oluyor. Bunun nereye varacağını insan düşünmek 
bile istemiyor.

Yine diğer bir aydın çıkıp, diğeri gibi altını na-
sıl doldurursa doldursun fakat sonuçta, “Müslüman 
teröristtir, bizlerden korkun” söylemini rahatça kul-
lanabilmektedir. Böyle söyleyince -İslâm eşittir te-
rör- algısı oluşturmak için milyonlarca dolar harca-
yarak çalışan insanlık düşmanı güçlere bilerek veya 
bilmeyerek hizmet etmiş olmuyor mu?

İletişimin bu kadar arttığı, herkesin neredeyse 
her şeyden haberdar olduğu, dünyanın bir köşesin-
de söylenen bir sözün, yapılan bir eylemin kelebek 
etkisi yaratarak kısa sürede bütün dünyaya yayıldı-
ğı bir ortamda böyle bir söz ancak pusuda bekleyen 
İslâm düşmanlarının eline koz vermekten başka bir 
anlam ifade etmez. Bu, dünyada İslâm ve insanlık 
düşmanlarına, “işte sizin en aydınlarınız bile bizde 
insan hakları yok, özgürlük yok, Müslüman terö-
risttir diyor, demek ki siz teröristsiniz” deme fırsatı 
vermez mi? Bu durum da Müslümanların daha bü-
yük zulme uğramalarına neden olmaz mı? Bu kabul 
edilebilir bir durum mudur?

Biri mevcut iktidara yanaşmak ve yaranmak 
adına adeta onun sözcüsü gibi “Bizde insan hakla-
rı yok, kulluk var.” diyerek “her hâl ve şartta bu 
iktidara hizmet edin” algısı, diğeri ise mevcut ik-
tidara kininden dolayı ve adeta egemen sistemin, 
Batının sözcüsü gibi “Müslüman teröristtir” diyerek 
Batıya hizmet algısı oluşturmuyor mu? Kişisel çıkar 

ve hesaplar adına insanları yanlış yönlere sürükle-
menin insani-İslâmî bir davranış olduğunu iddia 
edebilir miyiz? Bu sorumsuzluk ve aymazlık ağız-
ları iyi laf yapan, toplumda belli bir saygınlığı olan 
aydınlar tarafından yapılıyorsa “vardır bir hikmeti” 
diyerek bütün bunlara sessiz mi kalacağız?

Yanlış yapanları, insanları yanlışlara yönlendi-
renleri etiketleri, makamları ne olursa olsun uyar-
mak öncelikle bilinçli aydınlar olmak üzere bü-
tün Müslümanların görevidir. Körü körüne bir Batı 
düşmanlığı da hayranlığı da sadra şifa değildir ve 
yapılan yanlışların, söylenen provokatif sözlerin ba-
hanesi olamaz.

Bu sorumsuz aydınların söylemi son derece tu-
zak kurucu, umut kırıcı, kışkırtıcı ve parçalayıcı-
dır. Oysa unutmamak gerekir ki, dünya artık küçül-
müştür. Burada söylenen bir sözün dünyanın her-
hangi bir yerinde bir insana ve Müslümana nasıl ve 
ne ölçüde etki edeceğini hesaplamak hür ve bağım-
sız aydın sorumluluğunun bir gereğidir. Hele hele 
Osmanlı’nın bakiyesi olan ve tarihi süreç içinde hür 
ve bağımsızlığını nispi olarak koruyan ve bu yüz-
den de daha sorumlu olması gereken Türkiye ay-
dınlarının tutum ve davranışlarındaki sorumlulu-
ğu iki kere daha fazladır. Hiç kimse hiçbir gerekçe 
ve açıklama ileri sürerek bu konuda aymazlık ede-
mez. Bunlar üzerinden itibar devşirmeyi meşrulaş-
tıramaz, kendini gündeme getirmek için payanda 
olarak kullanamaz.

Bu sorumsuz ve sonucunu hesap etmeyen söy-
lemin, dil ve üslubun Müslümanlara ve insanlı-
ğa vereceği zararı konuşmak, tartışmak hepimizin 
üzerine düşen bir borçtur. Bu sorumsuz ve hesap-
sız söylemlere dur demek, bu fikirleri çürütecek ar-
gümanlarla sorumsuzluğun üzerine gitmek elzem-
dir. Hiç kimse ve hiçbir fikir sorgulanamaz değildir.

Şimdi soralım; bu söylemlerin Batının İslâm 
ülkelerini içine çektiği iç savaşlara, tekfirci ve te-
rörist eğilimlerin çoğalmasına, Filistinlilere ve 
Çin’deki Doğu Türkistanlılara yapılan zulme, Yeni 
Zelanda’daki caninin elli Müslümanı şehit etmesi-
ne katkısı nedir? Bu davranış İslâm düşmanlarının 
şarjörlerine kendi ellerimizle mermi sürmek değil-
se nedir?

Herkesin şapkasını önüne alıp düşünme, söy-
lediklerine, yapıp ettiklerine dikkat etme, bunların 
nereye varacağını ve kimleri etkileyeceğini görme 
vakti gelmiştir. Müslüman feraset sahibi olsa ge-
rektir; hele söz konusu olan toplum üzerinde söz 
sahibi aydınlar ve kanaat önderleri ise feraset sahibi 
olmak iki kere gerektir.
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İ ran; beşe-
ri ve ekono-

mik zenginliği, 
yerleşik dev-
let geleneği ve 
Fars-şii sosyo-
politiğine daya-
lı özellikleri iti-
barıyla Ortado-
ğu bölgesinin 
önemli ülkele-
rinden birisi-
dir. İslâmiyetten önce Bizans-Sasani askeri ve si-
yasi rekabetinin taraflarından birisine ev sahipli-
ği yapan Pers coğrafyası, İslâmiyet sonrasında za-
manla Şiiliğin politik merkezi hâlini almış ve İran 
o günden bu yana İslâm dünyasındaki güç denge-
sinin kritik bir aktörü olagelmiştir.

Özellikle 16. yüzyılın başından itibaren, Safevi 
Devleti ile birlikte sistematik olarak Şiileş(tiril)en 
İran ve hinterlandı, 18’inci yüzyılın sonuna değin 
sünni merkezli hilafet bloğunun karşısındaki en 
önemli alternatif teo-politik yorumun kurumsal-
laşmış aktörü konumunda bulunmuştur. Bilahare 
Kaçar Hanedanının hüküm sürdüğü yaklaşık bir 
yüzyılı aşkın süre boyunca oldukça kapsamlı iç ve 
dış sorunlar yumağı ile mücadele eden İran, Birin-
ci Dünya Savaşı ile birlikte İngiltere ve Rusya’nın 

işgaline ma-
ruz kalmış; an-
cak Rusya’nın 
Bolşevik ihti-
lali sonrasında 
geri çekilme-
si, İngiltere’nin 
ise başarılı bir 
manda yöneti-
mi tesis edeme-
mesi sonrasın-
da 1921 yılında 

Rıza Han, darbe yoluyla ülke yönetimini ele geçir-
miştir. Birkaç yıl içerisinde politik ve askeri gücü-
nü konsolide edip Kaçar hanedanına son vermiş 
ve Rıza Şah unvanıyla İran yönetimini ele almıştır.

Yaklaşık 16 yıl süren Rıza Şah yönetimi süre-
since sivil ve askeri bürokrasi yeniden inşa edilmiş 
ancak tezahür edn seçkinci (elitist) yapı etrafında 
yolsuzluk ve usulsüzlük söylemleri de ayyuka çık-
maya başlamıştır. Siyasal karar alma mekanizma-
larına katılım prosedürleri Rıza Şah’ın tam kont-
rolünde olduğundan alternatif düşünceler ve mu-
halif sesler bastırılmış ve böylece toplumsal tansi-
yon yükselmiştir. Tepeden inmeci metotla sosyal 
yapıyı Batılı değerler etrafında yeniden tanımlama 
çabaları sonucunda özellikle de muhafazakâr eği-
limli kesimlerin sesi yükselmeye başlamış; nihayet 

Fars İsyanının Eşiğinde 
İran’ın Teo-Politik Ekonomisi

Emre SAYGIN-Tahsin YAMAK

İran’da mevcut düzenin kodları; ulusal düzeyde politik/askeri yapının ağır bastığı 
“Devrim’in Gölgesi”, bölge planında dini bağlama oturan “Şii-Selefi Gerilimi” ve küresel 
düzelemde ise ekonomik arka planı bulunan “Ambargo Kıskacı” olmak üzere üç sacayağı 
üzerine oturmaktadır. İran’ın teo-politik ekonomisinin bu komplike özelliklerinin, 
günümüzdeki “İsyan” potansiyelinin yönetilebilmesini daha da güçleştirdiği söylenebilir.
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bütün bu gelişmelerin neredeyse bütün olum-
suz etkisinin doğrudan halkın ekonomik refahını 
olumsuz etkilemesi Rıza Şah’ın -zaten ne derece-
de olduğu tartışılan- meşruiyet zemininin kaybol-
masına sebep olmuştur.

Bu şartlar altında İkinci Dünya Savaşı’na ya-
kalanan İran’ın kuzey bölümü nazi lerle yakın-
laşması gerekçesiyle Sovyetler Birliği’nce, güney-
deki doğal kaynak zengini kesimleri ise İngilizler 
tarafından 1941 yılında işgal edilmiş; kalan top-
raklar ise Rıza Şah’ın oğlu -aynı zamanda veliaht 
prens olan- Muhammed Rıza yönetimine bırakıl-
mıştır. 13 yıl süren ve yaklaşık 2500 yıllık mo-
narşi geleneği bakımından adeta “ara dönem” ni-
teliği taşıyan bu süreçte bir yandan Şah ile askeri 
bürokrasi arasındaki ilişki zayıflarken, diğer yan-
dan da yönetsel yetkiler büyük ölçüde çeşitli po-
litik fraksiyonları ihtiva eden sivil hükümetlere 
devredilmiştir. Bunlardan sonuncusu, 1951 yılın-
da Başbakan olan Musaddık Muhammed hükü-
metidir. Avrupa’da, hukuk alanında doktora yap-
mış, “cumhuriyetçi” olarak adlandırılabilecek gö-
rüşlere sahip olan ve İran için anayasal monarşi-
nin uygun bir sistem olduğunu savunduğundan 
1921 darbesine muhalif kalan Musaddık Muham-
med, bir yandan İran siyasal sistemini dönüştür-
meye yönelik hamlelerini gerçekleştirirken, diğer 
yandan İran Ulusal Petrol Şirketini kurarak doğal 
kaynakların millileştirilmesi çalışmalarını başlat-
mıştır. Bu durum siyasi arenada Muhammed Rıza, 
iktisadi alanda ise İngilizler ile arasının bozulma-
sına sebep olmuş ve 1953 yılında -CIA destekli ol-
duğu neredeyse tüm araştırmacılar tarafından ge-
nel kabul gören- askeri bir darbe ile yönetimden 
uzaklaştırılmıştır. Bundan sonra İran’da kısmî sivil 
yönetim sona ermiş ve Muhammed Rıza Şah daha 
da güçlenerek iktidarını tahkim etmiştir.

1979 yılında nihayete erecek Rıza Şah döne-
minde, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
bölgedeki en yakın mütefiklerinden birisi olan 
İran’da, Batılı yaşam kültürüne intibak maksa-
dıyla yoğun ve tepeden inmeci bir modernleşme 
süreci yaşanmıştır. Bu periyotta öncelikle Mec-
lis’teki gücünü realize eden ve askeri bürokrasiyi 
yeniden yapılandıran Muhammed Rıza Şah, son-
rasında “ekonomik liberalleşme” yolunda güçlü 
(!) adımlar atmış ve doğal kaynaklar konusunda 
İngilizler ile yeni bir anlaşma yapmıştır. Bütün 
bu hamleler yapılırken toplumsal meşruiyete ze-
minini oluşturmak ve muhalif sesleri kısmak için 
toprak reformu, özelleştirme uygulamaları, kadın 
haklarının genişletilmesi, ormanların millileştiril-
mesi, eğitimde moderneleşme programı ve şirket 
kârlarının bir kısmının çalışanlara dağıtılmasına 
yönelik bazı düzenlemeler içeren “Ak/Beyaz Dev-
rim” ile birlikte 1960’lardan sonra İran’da hızlı bir 
dönüşüm süreci yaşanmıştır.

Grafik 1.
Ekonomik Büyüme Oranları, % (1961-1979)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri.

1963-1972 yılları arasında ortalama %10’un 
üzerinde yıllık ekonomik büyüme performansı 
(Bkz. Grafik 1) sergileyen İran’da kırsaldan kent-
lere göç hızlanmış, bağlantılı olarak tarımsal üre-
tim azalmış ve böylece kırsalda yapısal, kentlerde 
ise yüksek işsizlik meydana gelmiştir. Bu durum, 
reformlar ve ekonomik refah artışı sonrasında 
yaşanan sosyo-ekonomik modernleşmenin top-
lumsal reaksiyon artışına neden olması sonucunu 
doğurmuştur. Diğer yandan artan gelirin büyük 
kısmının belirli bir kesimde toplanıyor olması da 
toplumsal muhalefetin sivrilmesi yolunda itici bir 
diğer sebebi teşkil etmiştir.

Bir yandan ülke içi sosyo-ekonomik 
problemlerle boğuşan, diğer yan-
dan ise bölgesel yalnızlaşma riskiy-
le karşı karşıya olan İran, İsrail kar-
şıtlığı ve Rusya ile yakınlaşması dola-
yısıyla ABD öncülüğünde sürdürülen 
siyasi, ekonomik, hukuki, teknolojik ve 
sair kıskaç uygulamalarına muhatap 
olmaktadır.
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Grafik 2.
Milli Gelir ve Rant Gelirleri (1970-1979)

Not: Milli Gelir sol, Rant Gelirleri sağ eksendedir.
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri.

Yine bu çerçevede, 1973 yılında Petrol İhraç 

Eden Ülkeler Birliği (OPEC) üyesi devletlerce pet-

rol arzını kısmak suretiyle uygulanan fiyat artırımı 

politikası sonucunda İran’ın kişi başına düşen reel 

milli gelir rakamında hissedilir bir yükseliş görül-

memiş; ve fakat toplam doğal kaynak rant gelirle-

ri oranının %1 seviyesinden %30’lar düzeyine sıç-

raması, artan petrol gelirlerinin esasen küçük bir 

zümre elinde toplandığının en somut delili olarak 

ortaya çıkmıştır (Bkz. Grafik 2). 

Grafik 3.
Enflasyon ve Askeri Harcamalar Oranı (1970-1979)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri.

Diğer yandan artan petrol fiyatları ile birlikte 

milli gelirin %10-15 oranında bir bölümü askeri 

harcamalara yönlendirilmiş ve bu bağlamda Şah’ın 

Batı eksenli politikalardan ziyade kendine özgü 

yönetim biçimine doğru meylettiği gözlemlenmiş-

tir. Yine kente göç sonucu yükselen tüketim talebi 

ile birlikte enflasyon oranı 1970-1972 döneminde 

ortalama %3 düzeyinde iken 1977 yılı itibarıyla 

%30’lara yükselmiş (Bkz. Grafik 3); ayrıca temel 
şehircilik ve altyapı sorunları da başgöstermiştir.

Bu sorunlar yumağı içerisinde yapısal prob-
lemlerden neşet eden fiyat istikrarsızlığı sorunu-
nun kaynağını çarşı (bazaar) esnafının haksız uy-
gulamalarında gören Muhammed Rıza Şah, İran 
perakende ticari faaliyetinin yaklaşık 2/3’ünü elin-
de bulunduran geleneksel pazar esnafı üzerinde 
yoğun bir baskı ve denetim faaliyetine giriştir. Bu 
nedenle, pazar esnafının etkileşim halinde bulun-
duğu geniş sosyal kesimlerin de reaksiyonuna se-
bebiyet vermiştir. Bu sosyo-ekonomik gelişmeler 
yanında, Batı yanlısı modernleşme serencamının 
muhafazakâr kesim üzerindeki ortaya çıkardığı 
olumsuz etki ile birlikte Şah’a karşı olan topyekûn 
muhalefet zirve noktasına taşınmıştır.

“Devrim” ve Sonrası

Artan doğal kaynak fiyatları ve genişleyen 
kamu gelirleri ile birlikte Batı ekseninden ayrıl-
ma temayülü artan Şah’ın “gitmesi” konusunda 
biraz evvel zikredilen sosyo-ekonomik sebepler 
dolayısıyla İran toplumunun neredeyse tüm ke-
simleri ittifak etmiştir. Bu konjonktürde Şah’ın 
tepeden inmeci modernleşme politikalarına kar-
şı muhafazakâr kesimin Kum şehrindeki ayaklan-
malarına öncülük ettiği cihetle 1963 yılında ülke 
dışına sürgüne gönderilen Humeyni, Şah’ın dev-
rilmesini müteakip İran’a geri dönerek yöneti-
mi ele almıştır. Daha sonra devletin siyasal yöne-
tim sistemi ile temel hak ve özgürlüklerin belir-
lenmesine ilişkin anayasa metninin hazırlanma-
sı ve diğer yasal düzenlemelerin gerçekleştirilme-
si esnasında, farklı toplumsal kesimlerin temsilci-
leri tarafından çeşitli görüşler dile getirilmiş ancak 
ağırlıklı olarak Humeyni’ye yakın isimlerden olu-
şan kurucu meclis tarafından hazırlanan anayasa 
metni, bizzat Humeyni’nin, adeta imamet kuru-
munun devamlılığını sağlamak için teorize ettiği 
“Velâyet-i Fakîh” makamını merkeze alacak şekil-
de düzenlenmiştir.

Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere dev-
letin tüm erklerine hâkim olan Velâyet-i Fakîh, 
dış politikadan askeri bürokrasi ve ekonomik 
aktivitenin yönetimine değin neredeyse bütün 
alanlarda “dini referanslı” politika yapma, uygu-
lama ve kontrol yetkilerine de sahip olmuştur. 
İran’ın köklü monarşi geleneğini sona erdirmek-
le beraber yeni bir “muhafazakâr seçkinler sınıfı” 
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oluşmasına ön ayak olan Devrim süreci sonrasın-
da statükonun kurumsallaşmasına yönelik hamle-
ler ağırlık kazanmış; böylece Şah’ın devrilmesine 
iştirak eden toplumsal kesimler deyim yerindeyse 
dışlanmıştır.

Grafik 4.
Petrol Fiyatları, US$ (1973-1990)

Kaynak: BP, Dünya Enerji İstatistikleri Yıllığı 2019.

Doğal kaynak fiyatlarında 1973 yılından başla-
yan yükselişin Devrim sonrası süreçte düşüş eği-
limine girmesi (Bkz. Grafik 4), bir yandan enflas-
yonun yavaşlamasını sağlar iken diğer yandan da 
rant gelirlerinin gözle görülür şekilde azalması-
na neden olmuştur. Bu dönemde enerji gelirleri-
nin bir kısmı sosyal transfer harcamaları yoluyla 
topluma dağıtılarak, statükonun yeni normal ha-
lini aldığı süreçte zayıflayan toplumsal meşruiyet 
zemininin kısmen de olsa genişletilmesine gay-
ret edilmiştir. Öte taraftan azalan kamu gelirleri-
ne rağmen Devrim’in taşıyıcı kolonu olan aske-
ri bürokrasiye, yani Devrim Muhafızları’na yöne-
lik harcamaların milli gelir içinde, %6-8 aralığın-
da seyreden payında ise anlamlı bir gerileme göz-
lemlenmemiştir (Bkz. Grafik 5).

Grafik 5.
Enflasyon, Askeri Harcamalar ve Rant Gelirleri 

(1979-1990)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri.

Yine bu dönemde, kurucu ideoloji ile birlik-
te İran’ın politika yapma mekanizmalarında mer-
kez konuma yerleşen baskın-şii doktrinin “Dev-
rim İhracı” hedefi doğrultusunda bölgedeki sün-
ni devletler ile karşı karşıya gelinmiş; küresel dü-
zeyde ise Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından 
Sovyetler Birliği ile yakınlaşma sağlanarak, oluşan 
Amerikan hegemonyasının “tehdit” olarak tanım-
lanması suretiyle, İsrail’i de kapsayacak şekilde 
Batı karşıtlığı ekseninde kristalize olan ve etkileri 
günümüze değin süregelen agresif ve reaksiyoner 
bir dış politika anlayışı hâkim olmuştur.

Humeyni Sonrası…

1989 yılında Humeyni’nin vefatını müteakip 
Velâyet-i Fakîh makamına Ali Hamaney seçilmiş-
tir. İran’ın en kritik makamındaki kişinin değiş-
mesi ile birlikte İran’ın yönetsel yapısında bir ta-
kım revizyonlar gözlemlenmiş, ancak Devrim ve 
bağlantılı kurumların ana omurgasında ciddi bir 
farklılaşma meydana gelmemiştir. Ve fakat İran si-
yasetine rengini veren kritik gelişmeler, -seçime 
girmesi izne tabi olsa da- ülke sathında yapılan ge-
nel seçimler yoluyla göreve gelen cumhurbaşkanı 
üzerinden okunabilmektedir. Öyleki rantiyer eko-
nomik formların toplumsal reflekslere doğrudan 
yön verdiği İran’da doğal kaynak fiyatlarının sey-
ri ve ekonomik performansın genel gidişatı, hal-
kın cumhurbaşkanı tercihinin reformist ya da sta-
tükocu aday arasında değişebilmesine neden ol-
maktadır.

Grafik 6.
Petrol ve Doğalgaz Fiyatları, US$ (1990-2017)

Not: Petrol Fiyatları sol, Doğalgaz Fiyatları sağ eksendedir.

Kaynak: BP, Dünya Enerji İstatistikleri Yıllığı 2019.

1990’lı yıllar boyunca enerji fiyatlarının düşük 
düzeyde istikrarlı seyretmesi ve kişi başına dü-
şen milli gelirin 4.200-4500 US$ bandında stabil 
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kalması dolayısıyla Rafsancani ve Hatemi gibi nis-
peten reformist özelliği ağır basan cumhurbaşkan-
ları teveccüh görmüş; milenyum ile birlikte doğal 
kaynak fiyatlarındaki artış ivmesinin bir sonucu 
olarak reel gelirin 6.000 US$’ı aşmasının ardından 
Devrim’in statükocu yanı ağır basmış ve Ahme-
dinejad döneminde bölgesel ve küresel ilişkileri 
sertleşen bir İran ortaya çıkmıştır (Bkz. Grafik 6).

Grafik 7.
Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Oranı, %

(1990-2017)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri.

Bölgesel yayılmacılık politikasının ortaya çı-
kardığı riskler ve hegemonya karşıtı söylemin do-
ğurduğu küresel blokajın olumsuz yansımalarına 
rağmen Devrim sonrası süreçte -tam ve sağlıklı 
bir katılımcılık sağlayıp sağlamadığı tartışmalı da 
olsa- 20 civarında seçim (cumhurbaşkanlığı ve 
parlamento) yapılmış ve böylece Devrim öncesin-
de devlet-toplum arasında rantiyer formda devam 
edegelen “vergi yok-temsil yok” ilişkisi “uzman-
laşmış rantiyer form” olarak tanımlanabilecek 
yeni bir safhaya taşınarak “az vergi-sınırlı temsil” 
noktasına evrilmiştir. Bunun yanında İran’da ge-
nel kalkınma göstergelerinde de göreli bir iyileş-
me gözlemlenmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Dünya Bankası (DB) verilerine göre her bin canlı 
doğumda gerçekleşen ölüm sayısı 115’ten 14’e 
düşmüş, ortalama yaşam beklentisi 55’ten 75 yaşa 
çıkmış, üniversite öğrenimi gören kişilerin oranı 
%5’lerden %70’lere yaklaşmış, yüz kişi başına 
düşen telefon sayısı 2’den 40’a yükselmiştir. Yine, 

90’lı yılların başında sıfır ve 2000 yılında nüfusun 
%1’i intenet kullanmakta iken günümüzde nü-
fusun %60’ı internete erişebilmektedir. Keza bu 
durum İnsani Kalkınma Endeksi genel skorunun 
izlediği yükseliş trendinden de takip edilebilmek-
tedir (Bkz. Grafik 8). Bu şekilde Devrim sonra-
sında devlet ile vatandaş arasındaki duygusal bağ 
Devrim öncesi sürece nazaran daha güçlenmiş; 
toplum-siyaset ilişkisi daha konsolide bir zemine 
kavuşmuştur.

Grafik 8.
İnsani Kalkınma Endeksi (1990-2017)

Not: 0=En Düşük (Az Gelişmiş), 1=En Büyük (Gelişmiş) de-
ğeri ifade eder.

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri.

Bütün bu gelişmeler yanında, özellikle 2000’li 
yılların başından itibaren artan enerji fiyatlarının 
İran ekonomisinin yapısal problemlerini çözmek 
yerine daha da derinleşmesine neden olduğu-
nu tespit etmek yerinde olacaktır. Bu bağlamda 
Devrim’in statükocu reflekslerinin net biçimde 
hissettiren “Direniş Ekonomisi Doktrini” bağla-
mında büyük işletmelerin devlet hâkimiyetinde 
kalması tercih edildiğinden kamu sektörünün 
hacmi makul bir seviyeye indirilememiş, elde edi-
len doğal kaynak gelirlerinin uygun vasıtalar ve 
doğru kanallar ile halka ulaştırılmadığı, üretimin 
sektörel dağılımındaki yapısal problemler çözü-
lememiş, kronik enflasyon ve bağlantılı işsizlik 
problemine kalıcı çözümler üretilememiştir. 

Bugüne Gelirken…

Günümüze yaklaşırken ekonomik problemle-
rin yanında bir diğer önemli iç sorun da, Velâyet-i 
Fakîh’in ve çevresindeki hâkim yapının statükoyu 
koruma ve riskten kaçınma eğilimi ile halk ta-
rafından seçilen ve yürütme erkinin başını tem-
sil eden cumhurbaşkanı arasında yaşanan güç 
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mücadelesidir. Bu çekişme, reformist özellikleri 
ön plana çıkan bir cumhurbaşkanı döneminde 
daha derinleşmekte, muhafazakâr eğilimleri yük-
sek bir cumhurbaşkanı döneminde ise yerini gö-
rece suhuletli bir ortama bırakmaktadır. Bu çerçe-
vede Mahmud Ahmedinejad döneminin toplum 
üzerinde yarattığı negatif baskının da etkisiyle 
başta reform yanlıları olmak üzere birçok toplum-
sal kesimin geniş desteği ile 2013 yılında Cum-
hurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani döneminde de, 
bahsi geçen iki makam arasındaki güç mücadele-
sinin yoğunlaştığı görülmüştür.

Aldığı geniş toplumsal destek ile avantajlı bir 
ilk dönem geçiren Ruhani, sahip olduğu dengeli, 
itidalli ve uzlaşmacı ekonomik ve siyasal libera-
lizm düşüncesi etrafında, 2015 yılında imzaladığı 
nükleer anlaşma ile İran’a uygulanan BM yap-
tırımlarının kaldırılmasını hedeflemiş, Devrim 
Muhafızları’nın ekonomi ve siyaset üzerindeki 
etkisini azaltmayı amaçlamış, Batı ile iyi ilişkiler 
kurulmasını arzu etmiş, ekonomik kalkınma, ba-
sın özgürlüğü, düşünce hürriyeti, eşitlik ve siyasi 
tutukluların serbest kalması gibi konularda atı-
lımlarda bulunmuş, ancak bu konularda kısmen 
başarılı olabilmiştir. Esasen tüm bu girişimler Ha-
maney ve Ruhani arasında siyasi gerilimlerin göz-
le görünür şekilde artmasına neden olmuştur. Her 
ne kadar 19 Mayıs 2017 Tarihinde %58 oranın-
da oy alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmeyi 
başarabildiyse de sistemin yerleşik aktörleri ile 
giriştiği güç savaşından çoğu alanda mağlup ayrı-
lan Ruhani’nin siyasal etkinliği beklenenin aksine 
azalmış; buna karşılık Ali Hamaney ve askeri bü-
rokrasinin gücünü tahkim ettiği bir döneme tanık 
olunmuştur.

Buna göre, çeşitli Cumhurbaşkanları dönem-
lerinde kısmi farklılıklar arz eden nitelikler taşı-
maktaysa da esasen İran devletinin temel sevk ve 
idare felsefesini Ayetullah Humeyni’nin oluştur-
duğu Velâyet-i Fakîh doktrini belirlemeye devam 

etmekte, bu bağlamda 1979’dan bu yana yönetimi 
elinde bulunduran sistemin yerleşik aktörlerinin 
ayrıcalıklı konumlarını sürdürebilme mücadelesi-
ni devam ettirdikleri müşahede edilmekte ve bu 
hususlar İran’ın teo-politik ekonomisinin temel 
belirleyicileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şöyle ki teokratik bir devlet yönetiminin bü-
tün yönleriyle izlenebildiği İran’da mevcut dü-
zenin kodlarının; ulusal düzeyde politik/askeri 
yapının ağır bastığı “Devrim’in Gölgesi”, bölge 
planında dini bağlama oturan “Şii-Selefi Gerilimi” 
ve küresel düzelemde ise ekonomik arka planı bu-
lunan “Ambargo Kıskacı” olmak üzere üç sacayağı 
üzerine oturmakta olduğu söylenebilir. Aradan 
geçen 30 yılı aşkın sürede, Devrim’in kurum ve 
pratikleriyle İran’ın siyasal sistemine nüfuz ettiği 
ve dahi Devrim İhracı yoluyla bölgesel yayılmacı-
lığın nevi şahsına münhasır örneklerinden birini 
sergilediğine şüphe yoktur. İran’ın takip ettiği bu 
politika, benzer bir prototip olup katı 

bir “Selefi” yorumdan beslenen ve 
“Ortadoğu’nun Jandarması” rolüne bürünen Su-
udi Arabistan ile yaşanan alan kapma yarışına 
hız vermektedir. Bu mücadele, İslâm Dünyası’nın 
kültür ve medeniyet merkezi olarak nitelenen 
Ortadoğu’da istikrarın önündeki en büyük engeli 
teşkil etmektedir. 

Bir yandan ülke içi sosyo-ekonomik prob-
lemlerle boğuşan, diğer yandan ise bölgesel yal-
nızlaşma riskiyle karşı karşıya olan İran, İsrail 
karşıtlığı ve Rusya ile yakınlaşması dolayısıyla 
ABD öncülüğünde sürdürülen siyasi, ekonomik, 
hukuki, teknolojik ve sair kıskaç uygulamalarına 
muhatap olmaktadır. Özellikle sistematik şekilde 
devam ettirilen ekonomik ambargolar nedeniyle 
zor durumda olan ülke ekonomisi üzerindeki bas-
kıyı bir nebze olsun dağıtmak için Çin’den Latin 
Amerika’ya kadar birçok ülke ile stratejik düzeyde 
ilişkiler yürüten İran, böylece bir yandan tezlerini 

İran teo-politik ekonomisinin kompli-
ke özellikleri, modernleşme tramvası 
ve bölgesel-çatışmacı doktrin ile birlik-
te değerlendirildiğinde günümüzdeki 
“İsyan” potansiyelinin yönetilebilme-
sini daha da güçleştirdiğidir.
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uluslararası kamuoyu ile paylaşma fırsatı bulmak-
ta, diğer taraftan da Anti-Amerikan cepheyi geniş-
letmeyi hedeflemektedir.

***

Açıklanan ulusal, bölgesel ve küresel düzey-
deki politik/askeri, dini/kültürel ve ekonomik/
toplumsal çok katmanlı ilişkiler bütünü birlik-
te değerlendirildiğinde esasen kritik dış riskler-
le mücadele halinde olan İran’ın, Arap İsyanları 
süreci sonrasında Ortadoğu’da gelişen toplumsal 
hareketlere yön veren özgürlüklerin genişletilme-
si, şeffaf ve katılımcı yönetim, yolsuzlukla müca-
dele gibi kavramlar etrafında gelişen retorikten 
de vareste olduğunu söylemek güçtür. Dünya 
Bankası tarafından üretilen ve literatürde en sık 
referans verilen endekslerden olan “Dünya Yö-
netişim Göstergeleri” bağlamında İran’ın, 2018 
yılı itibarıyla oldukça kötü skorlara sahip olduğu 
görülmektedir (Bkz. Tablo 1). Keza diğer birçok 
spesifik ve tematik raporlarda da İran’ın gerek yö-
netim sistemi ve hukuk nizamı, gerekse sivil ve 
ekonomik özgürlükler bakımından benzer değer-
lendirmelere konu olduğu bilinmektedir. Bir an 
için bütün bu istatistikî çalışma ya da yorumların 
Batı menşeli örgütler tarafından yanlı şekilde ha-
zırlandığı eleştirisi getirilebilmekteyse de, esasen 
bütün bu veri ve değerlendirmelerin uluslarara-
sı toplum nezdindeki İran imajının şekillenme-
sinde birincil kaynak olduğuna/olacağına şüphe 
bulunmamaktadır.

Tablo 1.
İran’da Kurumsal Kalite (2018)

Not: İÖ-İfade Özgürlüğü, Sİ-Siyasal İstikrar, YE-Yönetimin Et-
kinliği, DK-Düzenlemelerin Kalitesi, HÜ-Hukukun Üstünlü-

ğü, YK-Yolsuzluğun Kontrolü.
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Yönetişim Göstergeleri

Kaldı ki 2018 yılının başında başlayarak kısa 

sürede ülke geneline yayılan ve daha sonra rejim 

karşıtı bir mahiyete bürünen toplumsal eylem-

lerin, Devrim öncesi süreçte olduğu gibi mevcut 

sosyo-ekonomik sorunlar silsilesinin doğrudan 

ve/veya dolaylı tesiri altında gerçekleştiği anlaşıl-

dığından, İran’da yakın dönemde bir “değişim” 

sürecinin yaşanacağını söylemek çok iddialı ol-

mayacaktır. Ancak kritik soru, bu değişimin sert 

ve hızlı şekilde ortaya çıkacak bir “Devrim” mi; 

yoksa yumuşak ve tedrici olarak gerçekleşecek bir 

“Dönüşüm” mü olacağı şeklindedir.

Bu sorunun cevabı çoğunlukla, küresel hege-

monik gücün ülkede devrim yapabilecek ya da 

yönetimi topyekûn değitirebilecek kudreti bulu-

nan askeri bürokrasiye nüfuz edebilme kabiliye-

tiyle doğrudan bağlantılıdır. Ortadoğu ülkelerin-

deki askeri müdahalelerin genel karakteristiği de 

bu tezi doğrulamaktadır. Verili koşullarda İran 

askeri bürokrasisinin Devrim’in ana aktörleriyle 

aynı noktada durduğu, hatta ve hatta bizzat statü-

konun kilit taşı olduğu göz önünde bulundurul-

duğunda, İran’daki değişim sürecinin devrime ev-

rilme ihtimalinin zayıf olduğu anlaşılmakta; çok 

gönüllü olunmasa da, egemen gücün devamlılığı-

nı teminen belli yapı taşlarının tedrici olarak fark-

lılaşmasına imkân veren bir dönüşüm sürecinin 

yaşanacağı öngörülmektedir.

Çetin iç ve dış koşullar altında statükonun 

reflekslerinin zayıfladığı bu dönemde, öngörüle-

meyen bir değişken olarak Ali Hamaney’in sağlık 

durumunun belirleyici bir risk unsuru olduğunu 

belirtmek yerinde olacaktır. Velâyet-i Fakîh’in sağ-

lık durumunda meydana gelecek ani bir değişik-

lik, İran’daki dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde 

ağır sonuçlarla karşılaşılması muhtemel bir belir-

sizlik ortamına sürüklem potansiyeli taşımaktadır.

Nihayet bilinen bir gerçek varsa, o da; İran 

teo-politik ekonomisinin bu komplike özellikleri-

nin, modernleşme tramvası ve bölgesel-çatışmacı 

doktrin ile birlikte değerlendirildiğinde günü-

müzdeki “İsyan” potansiyelinin yönetilebilmesini 

daha da güçleştirdiğidir.
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I
İlklerin İzi

H ayatının yönünü din iklimi-
ne çevirme kararını başını 

örterek görünür kılmıştı.   İlahi 
çağrı ruhunda güzel yankılar 
bırakmıştı. Neydi bu kararı al-
masındaki en itici güç bir hatır-
layabilse… Adeta bir sözleşmeye 
imzasını atmış ve öncesini sil-
mişti. Bu yeni yolculuğuna baş-
lar başlamaz karşısına dikilen 
birileri, onu bulunduğu yeri 
terk etmeye zorlayan kurallar, 
uygulamalar, insanlar teker te-
ker   belirmeye başlamıştı. Biraz 
ergenlik, biraz taze gençlik yılla-
rı savaşım vermenin en güzel za-
manı. Üstelik inanç için dik dur-
manın verdiği o müthiş enerji…

Yalnız, o yıllardan kalan iki 
sahne de silinmiyordu  hafıza-
sından. Yıllar geçse de aklına 
düşer düşmez yüreğini kana-
tan,  bir türlü kapanamayan 
yara. İlk kovulduğu yerin cami 
ve okul olması. Ne buruk,  ne 
tuhaf, ne hüzünlü bir anı…

‘Bir yerlerden kovulma’  ne 
kadim yazgısıdır kadının alnın-
da taşıdığı. Hayattan, okuldan, 
camiden kovulma…

Öldürebilen öldürür,  ol-
madı evine, olmadı bedeni-
ne hapseder. Olmadı dışlar, 

belirler,  tanımlar. Bir türlü ken-
disinde, kendisi gibi, kendisi 
olamaz kadın. Hep başkaları mı 
bu ulvi işi omzuna alır?

‘Hangi suçtan ötürü’ (Tek-
vir/9 ) sorusu nasıl da her fotoğ-
rafın altına yakışır?

Hangi suçtan ötürü 
öldürüldün?

Hangi suçtan ötürü camiden 
kovuldun?

Hangi suçtan ötürü okula 
alınmadın?

Hangi suçtan ötürü yalnızca 
beden oldun?

Ve hangi suçtan ötürü hep 
‘tanımlanan’ sen oldun?

Her camiye girişinde o sa-
kallı dede bir yerlerden çıkıp 
yine kovacakmış gibi tedirgin 
ve suçlu  suçlu mabede adım at-
mak. Yüreği kırılgan mı kırılgan 
genç bir kızın nedenini bileme-
diği, anlamlandıramadığı, silip 
yok edemediği tavan arasına 
kaldırıp unutamadığı, bir türlü 
uyanıp içinden çıkamadığı rüya 
gibi… Cinsiyetinden ötürü bu 
kadar rahatsız edici, kovulacak 
kadar  irite edici bulunmuştu 
ilk kez. İbadet etmek isteyen bir 
genç kız nasıl bu kadar istenme-
yen bir varlığa dönüşüverirdi?

Derken ikinci bir kâbus… 
Derslerde her nasılsa konu 
kadının okuması meselesine 

geliverirdi. Bir defasında Hoca 
erkeklerle aynı ortamda okuma-
nın ahlaksızlık olduğunu söyle-
yivermişti  ağır bir ifadeyle. Hem 
de kolayca hem de gönül rahatlı-
ğıyla, hem de hiç perdelemeden.

Henüz camiden kovulmuşlu-
ğu unutamadan ikinci darbenin 
de acısı yüreğine kazınmıştı. Ha-
yatı çok uzun değildi ama, hiç bu 
kadar ağır bir sözün muhatabı 
olmamıştı daha önce.  “Hoca”nın 
düzeyi filan deyip teselli olmaya 
çalışsa da olamamıştı, bu sözleri 
zihninden silip atamamıştı.

***
Bir sınıf dolusu erkeğin ara-

sında arka sıraya ilişivermiş bir 
avuç genç kızdık.  Nefesler tutu-
lup da buz kesse de her yer, kim-
se bir şey diyememişti. Dumur 
hâli miydi, öğrenilmiş çaresizlik 
mi? Ahlak dışı diye tanımlanan 
ortamın pek tabii ki ‘suçluları’ 
bizlerdik. Suçsuzlar da sessizdi. 
İlim erkeklerin dünyasına ait 
bir faaliyet olduğu için sınırları 
aşan bizlerin ‘gitmesi’ydi doğru 
olan. İbadet etmek, ilimle uğraş-
mak her devir her diyarda erdem 
iken bizim  için belli kayıtlarla, 
zabt-u rabt altında, belli dozda, 
belli sınırlarda olursa makbuldü.

Sessizce var olmaya devam 
etmek belli ki en sağlam cevap 
olarak seçilmişti tarafımızdan. 
Planlanmamış, düşünülmemiş, 

YALNIZ YÜRÜMELERE 
DAİR ÜÇ HİKÂYE

Fatma Candan GÜNAYDIN

Kendini yalnız bileceksin. Böyle bir yolculuk bu… Sarp yokuşa 
tırmanacaksın üstelik. Zirveyi görmen için kurgulanmış her şey. Göremesen 
de istikamet belli. Yerlerden göklere doğru… Toprak yanından ilahi yöne 
doğru… Toprağın seni aşağıya çekmesine rağmen yukarıya   doğru… 
Ahid bu. Etrafın kalabalıklığına aldanma. Sensiz yapamayanlar, dostlar, 
arkadaşlar. Koşuşturmaca, planlar programlar. Aramalar, mesajlar.
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yazılıp çizilmemiş sadece iç-
selleştirilmiş pasif bir direnişi 
yaşıyorduk. Başımızı okşayan, 
bize destek veren hocalarımız da 
elbette vardı. Din adına konu-
şan insanların çokluğu çeşitliliği 
malum… Kız öğrencilerini baba 
şefkatiyle destekleyen, kol kanat 
geren, dini ilimlerin asıl onlar 
tarafından  bilinmesini isteyen 
hocalarımız da1 mevcuttu şükür. 
Ama her dem diri tutulan bu ba-
kış gölge gibi takipteydi. Bir ha-
yat boyunca birikip duran böy-
lesi anıları unuturdu unutmasına 
ama her yeniden karşılaştığın-
da daha derin bir acı nükse-
diveriyordu. Tam bitti derken 
bir başka yerde filizlenip yeşe-
riveren kadın karşıtlığı. Ya din 
karşıtı cenahtan ya din muha-
fızlığını üstlenmiş tellallardan. 
Yeter demek anlamsız. Yetme-
yecek, bitmeyecek… Ama bel-
ki namaz kılmak için camide 
saf tutmak isteyen, ilim öğren-
mek için sıralarda yer almak 
isteyen, her şeye rağmen dini 
referanslara gönülden bağlan-
mış kadınları … 

yine de
her şeye rağmen
kimse vazgeçiremeyecek
yapayalnız da olsak
bu  yollar yürünecek.
 

II
Dağların  Sessizliği

Sükûnetin saltanatını kur-
duğu karlı kış günleri,  bir dağ 
köyünde sessizlik ve yalnızlıkla 
savaşıyordu. Çiçeği burnunda 
öğretmen, ama hikâye başlama-
dan bitecek. Başörtüsü mesele-
si  malum… Bu defa ‘din’ de-
yince alerji duyanlarla kesişmişti 
yolları. Savaşım vermek… her 
dem…

Akşamları zorlaşıyordu işler. 
Fare tıkırtılarından korkma lük-
sü yoktu. Yeter ki karşılaşmasın. 

Hele de uyku halinde. Etrafı fare 
kapanları ile çevrili somyasında 
tedirgin uykulardan geçiyor-
du. Ailesi  üzülmesin, çevresi 
duymasın, öğrencileri ümit-
siz olmasın diye ne çok acıyı 
yutkunuyordu.

Radyonun sesini yükseltme-
li diyordu akşamları… Ürküten 
sesleri bastırmak, üzen düşünce-
leri kovmak için başka ne yapa-
bilirdi ki. Bir yatak, bir tüp, bir 
çaydanlık, bir seccade, bir rad-
yo… Gecelerin bu kadar uzun 

olduğunu hiç bilmezdi.
Sesler miydi  tedirgin eden, 

sessizlik miydi? Yalnızlık  mıydı 
ürktüğü, bakışlarını kaçıran in-
sanların kalabalıklığı mı? Haya-
tının en önemli  kesiti ama öyle 
derinlere itmiş ki yaşadıklarını. 
Sanki asırlar geçmiş. Birkaç sah-
nenin dışında herhangi bir şeyi 
hatırlamak  ne mümkün? Asırlar 
geçsin istiyordu zaten o günler. 
Gidip ‘kızlar babası’nın2 dizinde 
ağlamak istiyordu. O’nun  (a.s.) 
haber verdiklerini doğrulamak 

hep bedel isterdi, biliyordu. De-
ğerli her şeyin istediği gibi… 
Bu bedeli ödemek bu defa 
Anadolu’nun körpe fidanlarına 
düştü. Bu defa ‘saddaknâ’  de-
mek eğitimi, mesleği, statüyü, 
hayalleri terk etmek demekti.

Dediler... dedik.
Yirmili yaşlardaki genç yü-

rekler gönüllerine bağladıklarını 
çözmediler. Çözmedik.

Çağa, güne,  insana ait ola-
nın, siyasetin, menfaatin oyun-
cağı etmedik. Başımızdan önce 

yüreklerimize bağladık. Bu 
değerin zaman üstü olduğunu 
bildik ve bildirdik. Körpecik 
fidanlardık. Devlete de toplu-
ma, da ailemize de, fetvalara 
da  ‘hayır’ diyebildik.

Dağ köylerinde yalnızdık, 
kapı önlerinde yalnız, elimi-
ze tutuşturulan ‘görevine son 
verildi!’  cümlelerini okurken 
yalnız. Camiden, okuldan, 
işten kovulurken yanımızda 
olan tek şeydi şerefli yalnızlı-
ğımız. Kimse ardına bakmadı 
çünkü. İçine baktı. Doktor 
olacakken, öğrencilerin gözle-
rindeki pırıltılarla beslenecek-
ken, bilimin sanatın kapılarını 
zorlayacakken…

‘Bunun için mi okuttuk’ 
cümleleri altında ezilip evin en 
tenha köşelerinde vakit geçirir 

olduk. Okuduğunu anlamamak, 
okumaları anlamlı kılamamak… 
İş arayıp bulamamak... Yine ka-
lem değil de kına yakıştırıldı el-
lerimize. Kahve tepsisi oldu pek 
çoğumuzun çıkış kapısı. Olsun 
vazgeçmedik. Neydi bizi vazge-
çirmeyen kararımızdan. Dönüp 
baktığımızda biz bile şaşırırken 
yaşadıklarımıza, neydi bize da-
yanma gücü veren?

Ah o en büyük yoldaş. Yal-
nızların sahibi… Sendin değil 
mi  kılıçlarımıza su veren?

Dağ köylerinde yalnızdık, 
kapı önlerinde yalnız, eli-
mize tutuşturulan ‘görevi-
ne son verildi!’  cümlelerini 
okurken yalnız. Camiden, 
okuldan, işten kovulurken 
yanımızda olan tek şeydi 

şerefli yalnızlığımız. Kimse 
ardına bakmadı çünkü. 

İçine baktı. Doktor olacak-
ken, öğrencilerin gözlerin-
deki pırıltılarla beslenecek-
ken, bilimin sanatın kapıla-

rını zorlayacakken…
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III
Rüzgâra Karşı

Telefonunu ısrarla çaldıran 
numarayı görünce biraz şaşır-
dı. Bu kadar uzun zaman son-
ra… Sabahın bu vaktinde… Üs-
telik defalarca aramaları sessize 
alan Merve’ydi arayan. İlahi çıl-
gın kız, hayr olsun deyip açtı. 

“Merhaba Servet abla, na-
sılsın?”

“Şükür seni sormalı.” derken, 
hasbihal cümlelerinin ardındaki 
mütereddit ses tonunu anlama-
ya, anlamlandırmaya çalışıyor-
du. Neyse ki bu defa kahve içme 
teklifini reddetmedi Merve. Hat-
ta çok istekli gibiydi. Ama ses to-
nundaki tuhaflık mecburiyetten 
gelecekmiş gibi bir hisse kapıl-
masına da mani olamıyordu.

Cezveyi ateşe koyup odayı 
düzenlemeye koyulduğunda ça-
lan kapı ona bir daha ‘hayr ol-
sun’ dedirtti. Kapıyı açtığında 
ise bu telaşın sebebini anlamış-
tı. Kendini toparlamaya çalışır-
ken boğazına düğümlenen şey 
ile Merve’nin kaçırmaya çalıştığı 
bakışları ortama tuhaf bir huzur-
suzluk iliştirivermişti. Artık bu 
havayı dağıtmak için belki kar 
yağışlarından belki genzini dol-
duran kahve kokusundan medet 
umacaktı.

“Hoş geldin, nerelerdesin?” 
deyip buyur ederken zoraki bir 
espri yaparak havayı yumuşat-
maya çalıştı. Şu güzel kokunun 
sahibini hemen kapıp getiriyo-
rum, dedi ve mutfağa yöneldi.

Ah… Bir hüzün sahnesi daha 
dâhil olmuştu belleğine. “Nasıl?” 
dedi, “Neden?” dedi, bir eşarp 
insanı bu kadar değiştirir miy-
di? Sağanak gibi yağan sorular-
dan en merak ettiği de niçin ona 
geldiği idi. 

Merve fazla etrafında dolaş-
madan konuya girmeyi tercih 
etti. 

“Artık  vakit gelmişti Servet 
Abla. Çevrem ne der, ailem ne 
yapar?” diyerek  erteleyip dur-
duğum  bu işin artık bitmesi 
gerekiyordu.

“İş derken… Umarım kastet-
tiğin sadece kıyafet değişikliği-
dir.” deyince, Merve telaşla: 

“Elbette, dedi görüntü her 
şey midir? Dinle olan bağ kıya-
fetle değil kalben kurulur. Bu ko-
nuyu fazla kasmadık mı sizce?”

Bir anda hâkimiyetini kuru-
veren sessizliğin devam etme-
sini ikisi de istemiyordu. Her-
kes iç sesiyle konuşup dururken 
susmak… Merve içini dökmeye, 
yüzleşmeye gelmişti. Onunla de-
ğil aslında kendiyle yüzleşmeye.

Ama Servet daha çok mecal-
sizlikten sükûnetin dehlizleri-
ne bırakıveriyordu kendini. Alış-
madığı görüntüsü ile aniden kar-
şılaşmak mıydı onu takatsiz bı-
rakan, sözleri mi, yoksa onun 
yorgunluğunu mu alıvermişti 
omuzlarına, bilmeden?

“Özgürlük” dedi Merve. “Bi-
lirsiniz ben bu konuda duyar-
lı bir insan olmaya çalıştım hep. 
Belki de beni bu tarza iten şeydi 
size yapılan haksızlıklar. Özgür-
lük en temel insani değer, her za-
man.  Ve  devam etti. İtiraf ede-
lim başımızdaki örtü ya baba-
mızın ya eşimizin bir başka er-
keğin  vücudunuzdaki tahakkü-
münü simgelemiyor mu sizce?”

Daha kahvenin üçüncü yu-
dumunda konunun özgürlüğe 
gelmesini hiç garipsemeyen Ser-
vet Abla, “Canım, dedi, sen bili-
yorsun, ailemdeki tüm erkekler  
benim bu tarzımı onaylamıyor, 
ne tahakkümü? Özgürlük… Ne 
kullanışlı bir paravan? Herkes 
ondan yana. Bana göre Allah’a 
bağlandığımız kadar özgürüz şu 
hayatta. O kurtarır insanı zincir-
lerinden. Merve samimi soruyo-
rum. Özgürlüğünün arttığını mı 
düşünüyorsun gerçekten?”

“Yani Servet Abla, sürekli vü-
cudunu örtülü tutmaya çalışmak 
kolay mı Allah aşkına?”

“Elbette kolay değil Merve. 
Ama ben iki tarzı da uzun yıl-
lar deneyimlemiş biriyim. Kadı-
nın bedenini daha görünür kıl-
masını özgürlüğünü artıran de-
ğil, kısıtlayan bir şey olduğunu 
yaşamış biriyim. Asıl mesele bu 
mu sence? Başka sebeplerin var  
gibi”, dedi ve kederli bakışlarını 
yere indirdi.

Merve ise hayatındaki bu 
değişikliğin sebeplerini bir kez 
daha zihninden geçiriverdi. 

İlkin aklına yeni arkadaşla-
rı geldi nedense. Tarzı, felsefe-
si olan arkadaşları… “Kosko-
ca Tanrı insanın saçı başıyla uğ-
raşır mı?” dediklerinde verecek 
cevap bulamamıştı. Bir de gir-
diği ortamlar. Çok şık ortamla-
rı vardı artık. Ne kadar pahalısı-
nı alsa da, tarzını konuştursa da 
bu ortamlara gitmiyordu sanki 
başındaki. Zamanla aksesuarlaş-
mış örtüsünden  vazgeçmemek 
için elindeki sebepler bir bir ka-
yıp gitmişti. Aile, toplum, çev-
re… Artık onun dünyasında pek 
bir anlam ifade etmiyordu. Ya-
şamı  arkadaşlarından farksızsa 
büyük  bir fark varmış gibi dav-
ranması ikiyüzlülük değil miydi? 
Sonra tarihsel bir uygulamanın 
tüm çağlar için şart koşulmuş ol-
ması da ne demekti? Tabi bir de 
siyasal görüşü. Bu görüntü onu 
bir siyasi görüşe mahkûm etmi-
yor muydu? Düşünceleri hızla 
akıp giderken zihninden, her bi-
rinin ifade edilmesi bir dolu tar-
tışmayı davet edecekti. Konu-
nun fazlaca uzamasını engelle-
mek için

“Ben buraya beni ikna etme-
niz için gelmedim Servet Abla”, 
dedi. “Beni anlamanız için. Bu 
çok mu zor? Özgürce caddeler-
de koşmak, şarkılar söylemek is-
tiyorum. Bedenimi gizlemekten 
yoruldum. İnsan bedeninden 
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utanmamalı. Saçlarımı rüzgâra 
bırakmak istiyorum. Dans et-
mek, denize girmek tabiata ken-
dimi bırakmak istiyorum. Onun-
la bütünleşmek… Benim çevrem 
artık farklı, hep yalnız kalmak-
tan yoruldum.”

Servet Abla, “Seni ikna ede-
bilmeyi isterdim.” dedi ve ekledi: 
“Ama insanın aşkın olanla bağı 
gönülden kurulur. Zorla güzellik 
olmaz der atalarımız, aşk yok-
sa meşk de olmaz. Belli ki gönül 
bağın incelmiş.”

Doğrusu o da bu konuşma-
nın uzamasını doğru bulmu-
yordu:

“Peki!” dedi. “Kararını doğ-
ru bulmamakla birlikte saygı du-
yuyorum. Ama şunu  bil ki insan 
hep yalnızdır. Çevren bu yalnız-
lığı gideremez. Tabiatla bütün-
leşmek, dedin de az önce… Ger-
çekten bütünleştiğimizde evren-
le… Bir küçücük iz taşımak  için 
değil mi her şey? Bizi var edeni 
hayatımızda var kıldığımızı gös-
termek için değil mi?

“Neyse!” dedi. İkisi de kahve-
lerin son yudumlarına uzanarak, 
veda cümlelerini kotarmaya ko-
yuldular. Geçirdikleri güzel gün-
lerin hatırası mıydı ayrılık ziya-
retini sımsıkı bir sarılmayla son-
landıran? Bir daha karşılaşmama 
ihtimali mi ya da belki de ayrıl-
mayacaklarının işareti mi? Servet 
Abla masanın üzerindeki defter-
den bir sayfa yırtıp Merve’nin ce-
bine bıraktı. Günlüğümün bu sa-
bahki sayfası Merve... Hep yalnız 
kalmaktan yoruldum dedin ya…

“Allahaısmarladık Servet 
Abla… Kahve çok güzeldi, te-
şekkürler.”

Merve aracına bir an önce bi-
nip oradan hızla uzaklaşmak-
la dağıtacağını düşündü içinde-
ki hüznü. Kahve telvesinin bı-
raktığı tat… İçindeki ses… Onu 
susturmak istercesine radyonun 
düğmesine dokundu. Huzursuz-
luğunu güzel bir müzikle dağıtıp 

yola devam edecekti. Eh,  yine 
de çok zor olmadı derken… Bir 
şiir sökün etti her yerden.

Duydum ki bizi bırakmaya 
azmediyorsun, etme.

Başka bir yâr, başka bir dosta 
meylediyorsun, etme.

Sen yâd eller dünyasında ne 
arıyorsun yabancı

Hangi hasta gönüllüyü kaste-
diyorsun, etme.

Çalma bizi, bizden bizi, git-
me o ellere doğru.

Çalınmış başkalarına nazar 
ediyorsun, etme.

Aracını kenara çekti. Zihnine 
hücum eden düşüncelerden kur-
tulmaya çalışıyordu. Bu kadar 
hüzünlenmesini anlamakta zor-
lanıyordu. Akrabası değildi. Ne 
menfaat ne siyaset  ne cemaat… 
Hiçbir organik bağı olmaması-
na rağmen kendisi için bu kadar 
dertlenen belki de ilk kişiydi.

Yeni mahallesinde bir tür-
lü soluyamadığı bu hava neydi? 
Neden bir sızı kaplamıştı her ya-
nını. İnanamıyordu. Gözyaşla-
rı akmasın diye  hemen yukarıya 
baktı. Güneş…

Işığı engellemek için yeni 
gözlüklerine uzandı. Kendini to-
parlamak için aynadaki renkli 
görüntüsüne bir daha baktı. Kar-
deşlik dediğin şey birey olama-
manın sürü psikolojisinin üretti-
ği bir şey deyip kalbini susturdu. 
Arkadaşlarla buluşup bu havayı 
bir dağıtmalı, dedi. Yeni açılan 
mekânın adını yazıp navigasyo-
nunu çalıştırdı. Yeni  ‘YOL’unun 
tarifi birazdan  telefonundan 
kendisine verilecekti. 

***

Yol Arkadaşı
15.09.2019

Kendini yalnız bileceksin. 
Böyle bir yolculuk bu… Sarp yo-
kuşa tırmanacaksın üstelik. Zir-
veyi görmen için kurgulanmış 

her şey. Göremesen de istikamet 
belli. Yerlerden göklere doğru… 
Toprak yanından ilahi yöne doğ-
ru… Toprağın seni aşağıya çek-
mesine rağmen yukarıya  doğ-
ru… Ahid bu.

 Etrafın kalabalıklığına al-
danma. Sensiz yapamayanlar, 
dostlar, arkadaşlar. Koşuşturma-
ca, planlar programlar, aramalar, 
mesajlar.

Ama bir sınanma murat edil-
di mi göklerden, kasırga yüzüne 
savurdu mu en sert rüzgârlarını. 
Bak bakalım yalnız mısın, de-
ğil misin? Yoldaşların, arkadaş-
ların ne yapar, nasıl omuz verir? 
Dualarından başka ne kalır geri-
ye onlardan? Teselliden, temen-
niden, esenlikten başka ne kalır. 
Nasıl da tenhalaşır her yer. Nasıl 
da asıl yoldaşa havale edilir tüm 
çareler. Yalnızsın arkadaş,  yal-
nızız her birimiz. Dost dediğin 
aciz, sevenlerin kudretsiz, kala-
balıklar yalan. Sen ve Rabbin sa-
dece…

 O ki, ne güzel dost, ne güzel 
yardımcı!

Varlığını yokluğuna tercih 
eden. ‘Ol’manı dileyen. Yola re-
van  ‘ol’manı hem de. Düştüğün-
de kaldıran. Acıyan ve de seven. 
Yol gösteren, yolunu aydınlatan. 
Aziz  ve zelil eden… 

Yoldaşlar  aciz
Yol uzun.
Bir sıra dışı âlemsin sen nice-

lerinin içinde. Gel seslere kulak 
ver.  En arı durusuna. En  güze-
line sözün. .. Seni değerli kılan, 
değeri değer yapan özün… tını-
sına kulak ver.

Dipnotlar
1  Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamızı 

minnetle yâd ederim.
2  ‘Kızlar babası’ müşriklerin Efendimiz’e 

(a.s.) oğlu olmadığı için hakaret amaç-
lı olarak taktıkları lakap. O ise kızları-
nı omuzlarına alıp Mekke sokakların-
da gezdirirmiş.
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Konuşup ağlaşmışlar. Meğerse 
oraya yerleştirilen Yahudi aile de 
Polonya’dan getirilmiş, göçe zor-
lanmış muhacirlerdenmiş... Do-
layısıyle birbirlerinin derdini an-
lamışlar. Annem, bin zorlukla 
evinden ayrılabilmiş…” 

Bu hikâyeyi dinlediğimde, 
bir tarihçi olarak aklıma ilk dü-
şen, bu ve benzeri yüz binlerce 
hikâyenin kayda geçmesi fikri 
idi. “Bir sözlü tarih çalışması ya-
pılmalı. Bu hikâyeler toplanma-
lı, kayda geçmeli…” diyordum 
içimden. Zira bir yere olan men-
subiyet ve aidiyeti, bu anlatılar-
dan daha iyi ne anlatabilirdi… 
Ve gelecek kuşakların, geçmiş-
te neler olup bittiğini öğrenme-
si, başka nasıl mümkün olabilir-
di… “Bir kayda geçme ameliyesi 
olmalı, sözlü, yazılı ve görsel… 
Geleceğe bugünden gönderilmiş 
mektuplar silsilesi... Çünkü ta-
rih, bugünden yazılmaya başla-
nır…” diye mırıldanıp durdum 
günlerce… 

***
Bir Osmanlıca yazma eserin 

satırları arasındayım. Bir sefer 
anlatısı, fetih günlüğü… Sefer, 
sırasında sadrazamın görevlen-
dirdiği bir kalem efendisi, seferi 
gün gün kayda geçiyor. Savaşın 

Ö nce bu yazının evveliyatına gi-
delim: Ürdün’de, Türkçe ko-

nuşan bir Filistinli doktorun, Dr. 
Mustafa Caferi’nin misafiriyiz. 
Kendisinden hikâyesini anlatma-
sını rica ediyoruz. Güzel Türkçe-
si ile tane tane anlatıyor: “1944 
yılında Filistin’in Remle köyün-
de doğdum. O sıralar, mahalle-
mizde Osmanlı bakiyesi bir Türk 
doktor yaşıyormuş. İsmi Mus-
tafa imiş… Bu Türk Dr. Musta-
fa Bey, benim dünyaya gelmeme 
de vesile olmuş. Annemler onun 
hal ve tavırlarından çok etkilen-
mişler. Bu sebeple benim ismimi 
de Mustafa koymuşlar. Ben 4 ya-
şında iken İsrail’in bölgeyi işgali 
sırasında Filistin’den çıkarıldık, 
göçe zorlandık. Babamı tutukla-
dılar, annem dört çocuğu ile bir-
likte yollara düştü. Günlerce yü-
rüdük Ürdün sınırına kadar, aç 
ve susuz… O denli zor bir yol-
culuktu ki, kimileri taşıyama-
dıklarından yollarda çocukları-
nı bırakmak zorunda kalıyor-
du. Annem bin bir fedakârlıkla 
bizi Ürdün sınırına getirmeyi ba-
şardı. Bir müddet kampta yaşa-
dık. Birkaç yıl sonra Ürdün’e 
yerleştik. Kaderin cilvesine ba-
kınız ki, yıllar sonra Türkiye’ye 
tıp okumaya gittim ve dünyaya 

gelmeme vesile olan adını aldı-
ğım Dr. Mustafa Bey gibi dok-
tor oldum… Ayrıca Dr. Mus-
tafa Bey’in memleketinde yani 
Türkiye’de 25 sene yaşadım. Do-
ğarken bir Türk ile başlayan ha-
yat hikâyem sürükledi beni belki 
de Türkiye’ye…” 

Mensubiyet ve Aidiyet

Sonra gözleri buğulanıyor, 
annesinin Filistin’de zorla çıka-
rıldığı evin anahtarını yıllarca 
sakladığını ve ölene kadar hep 
geri dönme ümidi ile yaşadığı-
nı anlatıyor… Hani şu Hanzala 
çizimlerinde sembolleşen anah-
tar… Her Filistinli aileye yadigâr 
anahtar… Devam ediyor: “İyice 
yaşlanmıştı annem, bir gün di-
retti ‘Köyüme gideceğim, ölme-
den evimi göreceğim’ diye. Ne 
dediysek anlatamadık. Bunun 
imkânsız olduğunu anlamak is-
temiyordu. Ölümü pahasına bile 
olsa gideceğini söylüyordu. Ne-
ticede tutamadık, annem git-
ti. Evimizi bulmuş, aynı şekilde 
duruyormuş. Kapıyı anahtarıy-
la açmaya çalışırken içindeki Ya-
hudi Hanım kapıyı açmış şaşkın-
lıkla. Annem derdini anlatmış, 
yeni ev sahibi anlayışlı davran-
mış. İçeri buyur etmiş annemi. 

Tarih Yaşarken Yazılır 
Filistin’in Yüzyıllık Hafızası 
Kayda Geçiyor

Fatma ZEHRA 

Yazma eserdeki çarpıcı anlatı, Filistinli doktorun hikâyesi 
ile zihnimde bütünleşti ve şu cümle ete kemiğe büründü: “Tarih, 
yaşanırken yazılmaya başlanır…” Öyle ise Filistinlilerin bugünden 
yazmaya başladık arı bir tarihi var mı? Hikâyeleri, hakikatleri 
kayda geçiyor mu, sorusunun peşine düştüm ve bir miktar 
araştırınca bu alanda yapılmış sağlam çalışmalarla karşılaştım. 
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kızıştığı bir sırada, sadrazam tak-
tik değiştiriyor ve düşmanı bek-
lemediği bir şekilde ters yüz et-
meyi umuyor. Bu ölüm kalım 
mücadelesinin tam ortasında 
bir yandan da tarihçinin çadırı-
na koşuyor ve şöyle diyor: “Bunu 
da kayda geç! Aman bu hadise-
yi tarihine yazmayı unutma!”… 
İlk okuduğumda bu anlatı çarp-
mıştı beni. Zira sadrazam, o dar 
anda bile tarihin o günden yazıl-
maya başlandığını unutmuyor-
du. Kendileri, neyi kayda geçer-
se, bir sonraki neslin o kadarını 
bilebileceğini fehm edebiliyor-
du. Şimdi yoksun olduğumuz o 
incelikli ve derin şuur, bana ol-
dukça tesir etmişti. Fakat iş bu-
nunla kalmadı. 

Yazma eserdeki çarpıcı anla-
tı, yukarıda anlattığım Filistinli 
doktorun hikâyesi ile zihnimde 
bütünleşti ve şu cümle ete kemi-
ğe büründü: “Tarih, yaşanırken 
yazılmaya başlanır…” Öyle ise 
Filistinlilerin bugünden yazma-
ya başladık arı bir tarihi var mı? 
Hikâyeleri, hakikatleri kayda ge-
çiyor mu, sorusunun peşine düş-
tüm ve bir miktar araştırınca bu 
alanda yapılmış sağlam çalışma-
larla karşılaştım. 

Filistinliler, zannedilen aksi-
ne hikâyelerine, memleketlerine 
ve hakikatlerine sahip çıkmışlar. 
Pek çok farklı usulle, çıkarıldık-
ları toprakların asıl sahibi olduk-
larını, farklı mecralarda olduk-
ça kapsamlı çalışmalarla ortaya 
koymuşlar. Kimisi sözlü tarih ça-
lışmalarından haritalara, fotoğraf 
albümlerinden filmlere kapsamlı 
bir arşiv sitesi hazırlamış. Kimisi 
ailelerin soyağacını ve hangi böl-
geden çıkarıldıklarını gösteren 
şecereler ve nüfus kayıt sistemle-
ri geliştirmiş. Kimisi 40 yıllık sa-
vaş muhabirliği sırasında çektiği 
fotoğrafları arşivlemiş ve evinde 
sergilemeye başlamış. Bazıları ise 

pek çok dile çevrilen hikâyeler 
yazarak edebî mecrada Filistin-
lilerin hikâyesini kaleme getir-
miş… İşte bu yazı o emek mah-
sulü çalışmalara dairdir. 

Filistinlilerin Yüz Yıllık Hikâyesine 
Ev Sahipliği Yapan Kapsamlı Bir 
Site www.palestineremembered.

com 

Nekbe’den sonra İsrailli dev-
let adamı David Ben-Gurion Fi-
listinlileri göçe zorlamaları hak-
kında şöyle demiş: “Yaşlılar na-
sılsa ölecekler ve gençler de bu 
hadiseyi unutup gidecekler…” 
İşte bu sözün mesnetsizliğini ve 
yersizliğini gösteren oldukça ge-
niş ve kapsamlı bir “hafıza çalış-
ması” olarak karşımızda duruyor 
palestineremembered.com

Kendilerini kâr amacı güt-
meyen, gönüllü bir oluşum ola-
rak tanıtan bu kapsamlı site, üç 
dilde (Arapça, İngilizce, İbra-
nice) yayın yapıyor. 2000 yılın-
da kurulan platform, Filistin’in 
bir asırlık ‘insanî’ ve ‘insana dair’ 
hikâyesini, olabilecek en şümul-
lü şekilde bir araya getiriyor. Site 
kendisini, bu alandaki en bü-
yük çalışmalardan biri olarak ta-
nıtıyor. Başarılarının sırrını da, 
mecrada yer alan hikâyeleri kay-
da geçerken din, siyasi yakın-
lık yahut görüş farklılığını göz 
önüne almamaları ve sadece in-
san hikâyesine odaklanmaları ile 
açıklıyorlar. Gerçekten de site 
incelenince sadece bir zamanlar 
Filistin’de yaşayan ve göçe zor-
lanan insan hikâyelerinin belge-
lenme amacı net bir şekilde gö-
rülüyor. 

Sitenin kendisini tanıtan kıs-
mında amaçlarının, maruz kal-
dıkları hadisenin, bir etnik te-
mizlik olduğunu tüm dünyaya 
izah etmek olduğunu belirtiliyor. 
Aynı zamanda dünyanın farklı 
yerlerinde yaşayan Filistinlilerin 

kökenlerini unutmaması, kendi 
ayrıldıkları şehir ve köylerde baş-
ka hangi ailelerin yaşadığını gör-
melerini sağlamak, aralarında-
ki iletişim ve irtibatı temin ede-
rek aidiyet bilinci oluşturmak da 
sitenin gayeleri arasında yer alı-
yor. Bütün bunların yanında en 
önemli hedef, 1948 ilâ 1967 ara-
sında işgal edilen 530’dan fazla 
köyün tarihini fotoğraf, video, 
film, harita, sözlü tarih, makale 
ve ulaşabildikleri bilumum ma-
teryallerle belgelemek ve bütün 
bunları kayda geçmek. Bu bağ-
lamda sitede her şehir, kasaba, 
köy ve bölge için ayrı ayrı başlık-
lar oluşturulmuş. Bu başlıklar al-
tında, o bölge ile ilgili elde edile-
bilen tüm görsel, yazılı ve sözel 
bütün belgeler sıralanmış. Bazı 
görsellerin tarihi, Osmanlı dev-
rine kadar uzanıyor.100 yıl bo-
yunca biriken ve sitede sunulan 
görsel hâsıla, yıl yıl incelendiğin-
de değişen mekâna ve onun öz-
nesi olan ‘insan’a dair pek çok 
gerçeği gözler önüne seriyor. Os-
manlı Filistin’i, İngiliz mandası 
dönemi ve sonrası… Bütün gör-
sel ve videolarda ayrıntılı bir şe-
kilde takip edilebiliyor. 

Sitenin tarihe kayıt düşme 
açısından yaptığı en mühim fa-
aliyet ise Nekbe’yi idrak etmiş 
ve göçü bizzat yaşamış 600’den 
fazla kişi ile yapılan, 3000 saati 
aşan sözlü tarih çalışması. Bunlar 
video formatında siteye yüklen-
miş. Bu videoları izlerken, 600 
hikâye üzerinden hakikatin, her 
insan hikâyesinde aldığı fark-
lı mahiyete tanıklık edilebiliyor. 

Bunun dışında tarihsel 
Filistin’in bütün bölgelerinin yüz 
yıllık hikâyesini gözler önüne se-
ren binlerce fotoğraf, yıl yıl ge-
nişleyen işgalin boyutlarını gös-
teren onlarca harita, Filistin me-
selesini her boyutu ile anlatan 
yüzlerce film ve belgesel, makale, 
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konferans kaydı, şehir ve köyle-
rin yıl yıl verilmiş demografik is-
tatistik verileri, mülteci kampla-
rı vb. pek çok veri araştırmacılar 
için bulunmaz bir kaynak niteli-
ğinde. Türkiye’deki konu ile il-
gili araştırma merkezlerinin, bu 
geniş hafıza kaydını, kendi bün-
yelerinde aktarıp geleceğe intikal 
ettirmeleri ise temennimiz… 

Palesineremembered.com ile 
aynı amaçla yola çıkan bununla 
birlikte daha mütevazı bir mahi-
yet arz eden www.howiyya.com   
ise Filistin’den başka yerlere 
göçe zorlanmış ailelerin şecere-
lerini derleme projesi. Dünyanın 
çeşitli yerlerinde yaşayan Filis-
tinliler, aile şecerelerini, nereden 
çıkartıldıklarını ve o bölgeye 
dair ellerindeki vesikaları siteye 
gönderiyorlar. Platformda hepsi 
sergileniyor. Böylece hangi aile, 
hangi bölgeye mensup, bölgenin 
gerçek sakinleri şimdi nerede 
vs. bilgilere ulaşmak mümkün 
oluyor. Yine bu sitede de hem 
tarihe belge bırakma arzusu hem 
de Filistinlilerin birbirleri ile ir-
tibatlarını sağlama amacı dikkat 
çekiyor.1 

Filistin Mücadelesinin Son          
40 Yıllık Görsel Kaydını Tutan 

Adam: Yusuf el-Kutub

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
gazetelerinde ve basın merke-
zinde 70’li yıllardan itibaren sa-
vaş fotoğrafçılığı yapmış bir 
isim Yusuf el-Kutub. 1954 yı-
lında Kudüs’te dünyaya gelmiş, 
1967’ye kadar burada yaşamış. 
Bu tarihlerde Ürdün’de Filistin 
meselesi ile ilgili patlak veren 
hadiselerde savaşan fedaîlere ka-
tılmak üzere Kudüs’ten ayrılmış. 
Bu ayrılış ona, yeni bir hayatın 
kapılarını açmış: Savaş ve savaş 
fotoğrafçılığı… 

El-Kutub, hayatını ve mü-
cadelesini şöyle anlatıyor: 

“Anneme, Kudüs’ten ayrılıp 
Ürdün’e geçeceğimi ve müca-
deleye katılacağımı söyledim. 
Ertesi gün evden kaçacağımdan 
korkarak beni kendi elleri ile 
Amman’a geçirdi. Buradaki mü-
cadelelerde uzun bir süre savaş-
tım, sonra yönetici konumuna 
yükseldim. Birçok operasyona 
katıldım, bombalamaya şahit ol-
dum, bazı arkadaşlarım yanımda 
şehit düştü. 70’li yılların başın-
da Lübnan’ın güneyine geçtim. 
Burada da mücadeleye arkadaş-

larımla birlikte devam ettim. 
1973’de bir fosfor saldırısında 
yaralandım. Hastanede tedavim 
devam ederken, FKÖ’nün ba-
sın sorumlusu Macid Ebu Şerar 
ziyaretime geldi. Ve iyileştikten 
sonra savaş fotoğrafçısı olarak 
FKÖ’nün basın merkezinde ça-
lışmamı teklif edip, merkezlerine 
gelmemi salık verdi. Fotoğrafçı-
lık hikâyem böyle başladı…” 

Yusuf el-Kutub şöyle devam 
ediyor: “Bekârdım ve fazla bir 

masrafım yoktu, ayrıca örgüt 
bize iyi bir ücret de veriyordu. 
Böyle olunca kendimi tamamen 
fotoğrafçılığa adadım. Bütün ha-
yatım basın ve fotoğrafçılıktan 
ibaret oldu…” Bundan sonraki 
hayatı, bisiklet üzerinde fotoğraf 
makinesi ile çarpışmadan çar-
pışmaya koşmak ve bunları fo-
toğraflamakla geçmiş. Bu kritik 
anlarda hayatı pahasına fotoğraf 
çekmeye devam etmiş. Bazıları 
ona “Delisin sen, bombalama-
nın ortasındasın, kaçacağına 
hâlâ fotoğraf çekiyorsun!” diyor-
larmış ama o, bu sözlere aldırış 
etmemiş. 40 yılda Filistin müca-
delesinin çeşitli anlarını, farklı 
karelerini fotoğraf makinesi ile 
kayda almaya devam etmiş. Kimi 
zaman yaralanmış fakat o hâlde 
bile fotoğraf çekmeyi, tarihî anla-
rı kayda almayı hiç bırakmamış. 

Bugün Yusuf el-Kutub’un 
elinde binlerce fotoğraftan olu-
şan tam 40 yıllık bir fotoğraf ar-
şivi var. Bu fotoğrafları, 1973’te 
aldığı kahverengi bir okul çan-
tasına sığdırdığı film şeritle-
rinde ve kamerasında saklıyor. 
Ramallah’daki evinde kendisi-
ni ziyarete gelenlerin izlemesi-
ne imkân sağlıyor. Ve nereye gi-
derse gitsin bu küçük kahveren-
gi çantayı yanından ayırmıyor… 

Bu karelerde göç eden insan-
lar, savaşın soğuk yüzü, patlama-
lar, hava saldırıları ve bugüne ka-
dar Filistin meselesine konu olan 
ne varsa hepsini bulmak müm-
kün. Dile kolay, 40 yıl boyunca 
süregelen bir emek, binlerce fo-
toğraf… Gelecekte pek çok araş-
tırmacının işini kolaylaştıracak 
devasa bir arşiv… Tabii emin el-
lerde kalabilirse… 

Bu sağlam fotoğraf arşivinin 
pek çok talibi de çıkmış zaman 
içinde. Bu taliplilerden olan bir 
Fransız gazeteci, 500 dolar tek-
lif etmiş bu arşivi satın almak 

Bugün Yusuf el-Kutub’un 
elinde binlerce fotoğraf-
tan oluşan tam 40 yıllık 
bir fotoğraf arşivi var. 
Bu fotoğrafları, 1973’te 
aldığı kahverengi bir 
okul çantasına sığdır-
dığı film şeritlerinde ve 
kamerasında saklıyor. 
Ramallah’daki evinde 
kendisini ziyarete gelen-
lerin izlemesine imkân 
sağlıyor. Ve nereye 
giderse gitsin bu küçük 
kahverengi çantayı 
yanından ayırmıyor…
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için. Yusuf el-Kutub, elbette sat-
mamış. Bu sefer Fransız gazeteci 
şöyle demiş: “Bana kalırsa bun-
ları her gittiğin yere taşımakla 
eşeklik ediyorsun.” El-Kutub’un 
cevabı çarpıcı: “Asıl bunları sat-
tığımda eşeklik etmiş olurum!”2 

Filistin’in Edebî Hafızası Yahut 
Mahmut Şukayr3…

Filistin mücadelesini, 
Filistin’i ve onun aslî sakinleri-
ni edebiyat yolu ile kayıt altına 
alan, modern dönem Filistin 
edebiyatının en önemli temsilci-
lerinden Mahmud Şukayr, 1941 
Kudüs doğumlu. Bugüne kadar 
çocuklara, gençlere ve yetişkin-
lere yönelik 45 hikâye ve roma-
nı yayınlanmış. Altı televizyon 
dizisi senaryosu ve dört tiyatro 
eseri kaleme almış. Bunlardan 
en meşhurları Merâya el-Gıyâb 
Yevmiyyât el-Hüzn ve’s-Siyase 
(Yokluğun Aynaları-Hüzün ve 
Siyaset Günlüğü)”, el-Kuds 
Vahdehâ Hünâke (Kudüs… 
Orada Tek Başına)”, Medinetü’l-
Hasârât ve’r-Rağbe (Arzu ve Ka-
yıplar Şehri)”… 

Mahmud Şukayr’ın hayatı 
pek çok Filistinli gibi Doğu’dan 
Batı’ya pek çok farklı şehirde 
geçmiş. Beyrut, Amman, Prag 
onun hayatının duraklarından. 
Şu an Kudüs’te yaşıyor. 2011’de 

Mahmud Derviş Özgürlük ve 
Yaratıcı Yazarlık ödülünü almaya 
hak kazanmış. Eserleri İngiliz-
ce, Fransızca, Almanca, Çince, 
Moğolca ve Çekçe gibi pek çok 
dile çevrilmiş. Medîh li-Nisâ el-
Aile (Ailenin Kadınlarına Övgü) 
adlı eseriyle 2016 yılında Booker 
ödülüne aday gösterilmiş. 

Mahmud Şukayr, amacını 
şöyle açıklıyor: “Filistin gibi tari-
hi en çok tezvire ve saldırıya uğ-
ramış -ki bu durum hâlâ devam 
etmektedir- bir yeri ve sakinle-
rini belgelemek istedim. Çalış-
malarımda hep bu belgeleme ve 
kayıt altına alma gayretinin izleri 
görülebilir. Zira İsrail, hegemon-
yasına aldığı bölgenin halkına 
kimliğini unutturmaya çalışıyor. 
Bu kimlik, ancak böyle edebî 
eserlerle kayıt altına alınabilir 
diye düşündüm.” 

Ve sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Biz Filistinlilerin en çok 
ihtiyacı olan şey, kimliğimize 
ve mensup olduğumuz yere ait 
her şeyi belgelemek ve kayıt al-
tına almak kanaatimce. Zira bu 
topraklardaki varlığımız inkâr 
ediliyor ve tamamen buradan 
silinmeye çalışılıyor. Bunun için 
de bambaşka, uydurma olaylar-
dan türetilmiş bir tarih üretili-
yor. Böylelikle karşı taraf kendi 
yaptıklarını temize çıkarmaya 

çalışıyor. Hâlbuki dayandıkları 
pek çok şey efsaneden başka bir 
şey değil. Ben de buradan yola 
çıkarak eserlerimde Filistinlile-
rin, buradaki -Filistin’deki- gün-
lük hayatlarını yazıyorum ve 
böylece onların burada yaşadı-
ğını kayda geçmiş ve belgelen-
dirmiş oluyorum. Zira bu hal-
kın maruz kaldığı amansız savaş 
sahnelerini göstermek, hakikati 
tam anlamıyla yansıtmıyor. Çün-
kü insanın bir mekânda yaptığı 
sıradan faaliyetler, günlük haya-
tının rutinleri bir yerden sonra o 
mekânın parçası oluyor. Günde-
lik hayatın pratikleri bir müddet 
sonra mekânın kimliğini ve özü-
nü oluşturuyor.”4 

Eserlerindeki gündelik ha-
yata dair sahneler ve tasvirler-
le, Filistin’in ruhunu, hüviyeti-
ni oluşturan asıl unsurun kim-
ler olduğunu ispat ediyor Mah-
mud Şukayr. Diğer yandan bu-
rada akıp giden hayatı incelikli 
bir dil ve zarif bir üslup ile ka-
yıt altına alarak Filistinlilerin, sa-
dece savaşan değil yaşayan yüzü-
nü de tarihe kazımış oluyor. Ve 
Filistin mücadelesi, bize devamlı 
gösterildiği gibi sadece taşla, sa-
panla değil, bambaşka mecralar-
da kayıt altına alınarak da devam 
ediyor… 

Dipnotlar
1 Detaylı bilgi için bkz.: https://

www.aljazeera.net/news/culturean-
dart/2019/2/17 / -هوية -مشروع -يدعم -حقوق

 الصور-الوثائق-الفلسطينيين

2 Bkz: http://www.alhayat-j.com/ar_
page.php?id=30051d5y

3 50352597Y30051d5
4 Hece Öykü Dergisinin 2008 yılında 

yayınlanan 25. Sayısında Mahmud 
Şukayr ve edebî macerası hakkında 
detaylı bilgi bulunmaktadır. Aynı dergi 
85. sayısında yazarın bir öyküsüne de 
yer vermiştir. Herhalde artık Mahmud 
Şukayr’ı Türkçe’de okuma vakti gelmiş 
sayılabilir… 

5 Yazıya kaynaklık eden haber için bkz.: 
https://www.aljazeera.net/news/cultu-
reandart/2016/3/4/-محمود-شقير-الذاكرة-سالح

فلسطيني-ضد-االحتالل

Eserlerindeki gündelik hayata dair sahneler ve tasvir-
lerle, Filistin’in ruhunu, hüviyetini oluşturan asıl unsu-
run kimler olduğunu ispat ediyor Mahmud Şukayr. 
Diğer yandan burada akıp giden hayatı incelikli bir dil 
ve zarif bir üslup ile kayıt altına alarak Filistinlilerin, 
sadece savaşan değil yaşayan yüzünü de tarihe kazımış 
oluyor. Ve Filistin mücadelesi, bize devamlı gösterildiği 
gibi sadece taşla, sapanla değil, bambaşka mecralarda 
kayıt altına alınarak da devam ediyor…
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“Bir cana kıymaya veya 
yeryüzünde fesat çıkarmaya 

karşılık olması dışında, kim bir 
kimseyi öldürürse bütün insanları 

öldürmüş gibi olur. Kim de bir 
can kurtarırsa bütün insanların 

hayatını kurtarmış gibi olur.” 
(Kur’ân-ı Kerim, Mâide 32)

D arbe sonucu iktidara gelen 
Mısır (Sisi) yönetimi, ver-

miş olduğu haksız idam karar-
larını infaz etmeye başlamıştır. 
Bu idam ve infazları da “terör-
aşırılıklarla mücadele” kılıfı al-
tında sürdürmektedir. Yakın 
Mısır tarihinde var olan Nasır, 
Enver Sedat, Hüsnü Mübarek 
gibi zalimler bugün de darbeci-
cuntacı takipçileriyle varlıklarını 
sürdürmektedir. İdamı zihinler-
de çoktan gerçekleşmiş mazlum-
lar, adaleti kaybetmiş ve rejimin 
kuklası hâline gelmiş hâkimler 
aracılığıyla birer birer idama 
gönderilmektedir.

Bu doğrultuda Mısır’ın baş-
kenti Kahire’de 2015’te Başsavcı 
Hişam Berekât’ın konvoyuna dü-
zenlenen bombalı saldırıdan so-
rumlu olmakla suçlanan 9 genç, 

20 Şubat 2019’da idam (şehit) 

edildi. Daha dün Râbiatu’l-

Adeviyye meydanında şehit edi-

len Esmâlara, yeni masum Müs-

lüman gençler eklendi. Yüzlerce 

masum da infazını beklemek-

tedir. Şehitlerimizin ismi; Mah-

mud el-Ahmedî (23), Ahmed 

ed-Decevî (25), Ahmed Cemal 

Hicâzî (24), Ebû Bekr Said Ab-

dulmecid (23), Abdurrahman 

Süleyman (27), Ahmed Taha 

Vahdan (30), Ahmed Mahrus 

Said (27), İslâm Muhammed 

Mekâvî (23), Ebu’l- Kasım Ah-

med Ali (25)’dir. Rabbim her 

birinin şehadetini kabul etsin. 

Nitekim İhvan’ın kurulduğu 

1920’li yılların sonlarından iti-

baren birçok Müslüman bu vb. 

yapay gerekçelerle-iddialarla 

idam edilmişlerdi.

Ümmetin, dünyanın çeşitli 

yerlerinde maruz kaldığı zulüm 

ve işkencelere bir yenisi daha 

eklenmiş oldu. Siyonist güçlerin 

ve batılı devletlerin etkisi altında 

bulunan kukla yönetim, kendile-

rinden olmayan her bir muhalifi 

sistematik olarak yok etmenin 

arayışı içerisindedir. Ümmetin 

sessizliğinden güç alan zalimler 

zulüm ve baskılarına yenilerini 

eklemektedirler. 

Şehitlerimizin her biri-

nin, birbirinden güzel yaşamla-

rı ve hikâyeleri vardı. Bu genç-

lerden birisi olan Ahmed Taha 

Vahdan’ın kızı küçük Leyla’ya 

yazdığı yürek yakan mektup ise 

şu şekildedir: “Kızım… Baba-

sının sevgilisi biricik kızım… 

Şunu iyi bil ki baban hiçbir suç 

işlemedi. Benim derdim seni ko-

rumak ve sana seni koruyacak 

bir vatan bırakmaktı, büyük bir 

hapishane değil. Sana son kez 

sarılamadığım ve o masum ya-

naklarından öpemediğim için 

beni affet. Seni veda ve ayrılık-

ların olmadığı cennetin kapısın-

da bekleyeceğim. Kıymetlim be-

nim, seni seviyorum.” 

Kızı, babası şehit edilirken iki 

yaşını henüz doldurmuştu. An-

nesi ise; babasının kızını uzak-

tan da olsa görebilmesi için daha 

birkaç aylıkken onu havaya kal-

dırıyordu. Yine onu aylardır gö-

remeyen babasına el işaretleriyle 

Mısır’da Şehid Edilen 
Dokuz Gencin Ardından...

İsa GÜCEYÜZ

Darbe sonucu iktidara gelen Mısır (Sisi) yönetimi, vermiş olduğu 
haksız idam kararlarını infaz etmeye başlamıştır. Bu idam 
ve infazları da “terör-aşırılıklarla mücadele” kılıfı altında 
sürdürmektedir. Bu doğrultuda Mısır’ın başkenti Kahire’de 2015’te 
Başsavcı Hişam Berekât’ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan 
sorumlu olmakla suçlanan 9 genç, 20 Şubat 2019’da idam edildi.
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kızının dişlerinin çıktığını anlat-

maya çalışıyordu. Şehit Ahmed 

Vahdan; kendisi hapisteyken 

dünyaya gelen kızını, ilk defa 

demir parmaklıklar arasından 

görebilmişti. Babası idama götü-

rülürken ise artık yürümeye baş-

lamıştı küçük Leyla. İşte şehidin 

örnekliği, kayıtsız bir teslimiyet 

ve gurbetin yaşanmadığı o ebedi 

mutluluğu temenni… “Sadece 

içinizden zulmedenlere dokun-

makla kalmayacak olan fitneden 

sakının ve bilin ki Allah’ın ceza-

sı şiddetlidir.” (Kur’ân-ı Kerim, 

Enfâl 25)

Ey ümmetin anne babaları! 

Vicdanlarımıza ne oldu? 

Her sabah çocuklarımı-

zı öpüp koklayarak ayrılıyoruz 

diye mi bu kadar rahatız? 

Yoksa aynı zulüm henüz bi-

zim de kapımızı çalmadığı için 

mi? 

Hâlbuki zulüm karşısında 
susan dilsiz şeytandır ve o zulme 
ortak olmuştur. Cenneti garan-
ti mi ettik de sesimiz çıkmıyor. 
Onlar hem bu dünyanın hem 
de ahiretin kazananı iken, bizler 
eğer kendimizi değiştirmezsek 
her ikisini de kaybetme yolunda 
gidiyoruz. Müslümanlar olarak 
bizler, zulme engel olmadığımız-
da ve bizim başımıza da zalim 
yöneticiler musallat olduğunda, 
o zalimlerden bizi kurtarması 
için Allah’a edeceğimiz duaların 
da kabul olmayacağını biliyoruz. 
Bir kediyi aç bırakarak ölümüne 
sebebiyet verdiği için cehenne-
me gireceği1 rivayet edilen bir 
dinin mensupları olarak adalet, 
insanlık, vicdan ve merhamet 
nerede? Peygamber Efendimiz, 
Hz. Ebû Bekir’den rivayetle; 
“İnsanlar bir zâlimi görürler 
de onun zulmüne engel olmaz-
larsa Allah’ın onları genel bir 

azaba uğratması kaçınılmazdır”, 
buyurmuşlardır.2

Basına yansıyan yerli ve ya-
bancı kayıtlara göre, şehitle-
rimizden birisi olan Ebu Bekr 
es- Seyyid’in cenazesi de adeta 
düğün ve bayram havasında 
idi. Herkes birbirine şehadetini 
müjdeliyordu. Şehadeti anısına 
bir müjde olarak ailesi tatlı bile 
dağıtmıştı. Şehidimiz hafız olup 
aynı zamanda Kurrâ idi.3 Evla-
dını o teslimiyette yetiştiren va-
kur annesi ise; “Onlar, başlarına 
bir musibet geldiğinde, ‘Doğrusu 
biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz 
ona döneceğiz.’ derler.” (Kur’ân-ı 
Kerim, Bakara 156) ayetini oku-
yor, Allah’a hamd ediyor, oğlu-
nun şehadetini kabul etmesi ve 
onu şehit mertebesine eriştir-
mesi için dakikalarca niyazda 
bulunuyordu.

Gençlerin adil yargılanma 
hakları ellerinden alındığı gibi, 
dört gencin cenazeleri de günler-
ce ailelerine teslim edilmemiştir.4 
Gençlerin -daha önceden plan-
landığı üzere- doğru dürüst sa-
vunma yapmalarına dahi imkân 
verilmeden idam hükmü veril-
di. Hâlbuki Hz. Peygamber, Hz. 
Ali’yi Yemen’e kadı olarak ata-
mak istediğinde Hz. Ali, neye 
göre hükmedeceğini bilmediği-
ni söylemişti. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber, (mahkemede) “iki 
kişi huzuruna geldiği zaman her 
ikisini de dinlemeden hüküm ver-
me”, cevabını vermiştir.5 Daha 
önce her türlü işkenceye maruz 
kalan gençlere cebren/zorla işle-
mediği suçlar itiraf ettirilmiş ve 
yargılanmışlardır. 

İşkenceler ve elektrik ve-
rilmesi sonucunda bilincini 
yitiren (Ebû Bekr Said Abdul-
mecid) gençler dahi olmuştur. 
Nitekim Mahmud el-Ahmedî, 
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idamından önceki konuşmasın-
da, ifadelerin-itirafların işken-
ce altında alındığını ve gerçeği 
yansıtmadığını ifade etti. Kendisi 
ve dava arkadaşlarına o kadar 
çok işkence yapılmıştı ki verilen 
elektriğin Mısır’a 20 sene yetece-
ğini ifade ediyordu. Ayrıca; ken-
disine de elektrikli işkence ciha-
zı verilse, herhangi birine Enver 
Sedat’ı öldürdüğünü söylettire-
bileceğini ifade ediyordu. Kar-
deşi de kendisi gibi habersizce 
ortadan kaybolmuş, onunla bir 
hapishanede tevafuk eseri karşı-
laşmıştır. Mahkeme başkanı ise; 
önyargıdan uzak bir şekilde din-
lemesi gerekirken ısrarla suçunu 
itiraf etmesini telkin ediyordu. 

Birçoğunun son ana kadar ai-
leleri ile görüşmelerine ve onlar-
la son kez olsun vedalaşmaları-
na dahi izin verilmemiştir. Mısır 
hükümeti böylelikle; adil yargı-
lanma hakkı, kişinin suçu ispat-
lanana kadar masum oluşu gibi 
insanoğlunun en temel hakları-
nı ihlal etmiştir. Bütün bunlar, 
o gençlerin adil yargılamadan 
uzak bir şekilde idam edildikle-
rini gözler önüne sermektedir. 

‘Uluslararası Af Örgütü’ ise 
bu olayla ilgili olarak adeta üç 
maymunu oynamışlardır. Hem 
ülkeleri tarafından; Mısır’daki 
darbe rejiminin en büyük des-
tekçisi olmak, hem de idamla-
rın engellenmesine çalışıyormuş 
gibi gözükmek, Müslümanların 
gözünü boyamaya çalışmaktan 
başka bir şey değildir. Batı’nın 
‘insan hakları’ dediği şeyin sade-
ce kendi toplumları ve çıkarları 
ile ilgili olduğu böylelikle bir kez 
daha tezahür etmiştir.

Ayetleri okumaktan bile aciz, 
hatta okuyamayan hâkimin 
idama giden gençler için Mai-
de suresi 33. ayeti6 okuması, o 

gençleri Allah ve Resûlü’ne savaş 
açan kimseler olarak görmesi, 
müftünün gençlerin idamına 
cevaz vermesi, polisin “senden 
istenilen her şeyi kabul et” ve 
“savcının ölümünü üstlenecek-
sin” gibi dikteleri, doktorların 
“darp yoktur” raporu vermeleri 
gibi şeyler ise ayrı bir garabet-
tir. Öldürülen savcının ailesinin, 
ölümün o gençlerle ilişkisi bu-

lunmadığı beyanları bile bir an-
lam ifade etmemiştir. Bu durum 
bütünüyle çarpık bir nizamın 
unsurlarını açık bir şekilde orta-
ya koymaktadır.

Ahmed ed-Decevî ise; Ah-
med Vahdan ve diğer birçok 
genç gibi 2015’te hiçbir gerekçe 
gösterilmeden tutuklanmış, aile-
sine dahi akıbeti haber verilme-
miş, sonrasında ise Mısır’ın en 

ölümcül hapishanelerinden biri 
olan Tora/Akrep hapishanesin-
de tutulduğu öğrenilmişti. Bu 
gençlerin ülkelerinin hürriyeti 
ve onurları için çabalamaktan ve 
darbeye karşı çıkmaktan başka 
bir suçu yoktu.

Başka hüküm giyenleri de 
göz önünde bulundurduğumuz-
da, Müslümanlar olarak bundan 
sonra olabilecek infaz ve idam-
lar konusunda uyanık olmalı-
yız. Eğer bu zulme karşı Müslü-
manların sessizliği onların cüre-
tini artırıyorsa burada bizim de 
sorumluluğumuz var demektir. 

Yine Mısırlı bir şehit Sey-
yid Kutub’un ifadesiyle; “Aca-
ba Müslümanlar nasıl zevkle yi-
yip içiyorlar, nasıl rahat uyuyor-
lar? Din kardeşleri en aşağılık en 
rezil insanların ellerinde en kötü 
işkenceleri görürken, Çeşit çeşit 
zillete layık görülürken?”

Rabbim o gençlerin ve bütün 
şehitlerimizin şehadetlerini ka-
bul etsin. Ölüm bir defa gelecek-
se o da neden Allah için olma-
sın. Bizleri ve nesillerimizi hak 
ve hakikat uğrunda şehadeti ar-
zulayanlardan eylesin (Âmin).

Dipnotlar
1  Buhârî, Bed’u’l- Halk, 17.
2  Tirmizî, Tefsîru’l- Kur’ân, 5; Ebû 

Dâvûd, Melâhim, 17.
3  http://www.mekameleen.net/read-

news/2845. Erişim Tarihi: 27.02.2019
4  http://www.mekameleen.net/read-

news/2845. Erişim Tarihi: 27.02.2019
5  Ebu Davud, Akdiye, 6; Tirmizî, 

Ahkam, 5; Ahmed b. Hanbel, 1/111, 
149,150.

6  “Allah’a ve peygamberine karşı sava-
şanların ve yeryüzünde bozgunculuk 
çıkarmaya çalışanların cezası ancak ya 
öldürülmeleri veya asılmaları yahut el 
ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi 
ya da bulundukları yerden sürgün 
edilmeleridir. Bu, onların dünyada 
uğradıkları aşağılayıcı cezadır. Ahirette 
ise onlar için büyük bir azap vardır.”

Zulüm karşısında susan 
dilsiz şeytandır ve o zulme 
ortak olmuştur. Cenneti 
garanti mi ettik de sesi-
miz çıkmıyor. Onlar hem 
bu dünyanın hem de ahi-
retin kazananı iken, biz-
ler eğer kendimizi değiş-
tirmezsek her ikisini de 
kaybetme yolunda gidi-
yoruz. Müslümanlar ola-
rak bizler, zulme engel 
olmadığımızda ve bizim 
başımıza da zalim yöne-
ticiler musallat olduğun-
da, o zalimlerden bizi 
kurtarması için Allah’a 
edeceğimiz duaların da 
kabul olmayacağını bili-
yoruz.
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40 Soruda 
Türk Sineması

Mesut Bostan
Ketebe Yayınları, 2019

40 Soruda Türk Sine-
ması, öncelikli olarak 
Türk sinemasını ta-
nımaya ve anlamaya 
yönelik bir giriş 
kitabı olarak düşünül-
dü. Ama aynı zaman-
da Türk sinemasının 
meselelerini etraflıca 
ortaya koyma amacı-
nı gözeten bir “tartış-
ma kitabı” olma özel-
liği de gösteriyor.  Bu 
yüzden bu kitapta, 
bir yandan Türk si-
nemasına dair genel 
bir manzara sunu-
lurken diğer yandan 
da bu manzaranın 
detaylarındaki sorun 
ve imkânlara işaret 
ediliyor. Türk sinema-
sı hala keşfedilmeyi 
bekleyen büyük bir 
kıta. 40 Soruda Türk 
Sineması ise kendin-
den sonra yapılacak 
daha ayrıntılı çalış-
malar için bir pusula!

Arap-İslâm Medeniyetinde Entelektüeller
Muhammed Abid el-Cabiri

“Arap-İslâm medeniyetinde entelektüeller” dendiğinde kimlerin bu kapsama girdiği sorusu ve bu ibarenin tekabül 
ettiği anlam kargaşasının oluşturduğu boşluk Cabiri’yi zorunlu bir başlangıca sevk ediyor: “Entelektüel” kavramını, 
asli referansını bulduğu Avrupa düşüncesinde bugün kendisine verilen anlamı Arap-İslâm kültürü dâhilinde yan-
sıtacak şekilde yeniden inşa etmek. Buradan hareketle kitabın ilk ve geniş bölümünü “entelektüel” kavramının çı-
kışı, doğduğu medeniyet içindeki anlamı, filolojik ve etimolojik yapısı, kavram intikali ve yeni medeniyet içinde-
ki karşılığını vs. açıklamaya ayırıyor. Kavram nakli ve inşasını gerçekleştirildikten sonra; Arap-İslâm medeniyetinde 
entelektüelleri, onların rollerini, iktidar ve siyasetle ilişki durumlarını iki örnekleme ile ele alıyor; İbn Hanbel mihne-
si ve İbn Rüşd nekbesi.  Bu eserde yer alan üç inceleme, insanı tatmin eden bir olgunluğa ulaştığı anlamında de-
ğil bilakis çağdaş düşünceye ait bir kavramın kültürümüzde referansının oluşturulması ve ona adapte edilmesi iş-
lemi için pratik bir yöntem sunması anlamında örnek olarak nitelenebilir.

Gazi Hüsrev Bey Cemalettin Latiç

İlk filozoflar şiir risaleleri yazmıştır. Hayatın trajik hissi hem insan yaşamında hep 
var olagelmiştir hem de şiirin ve şairin hep seçtiği bir yol olmuştur. Boşnakça ya-
zılan edebiyatta da böyle olacağı şair Cemalettin Latiç’in Gazi Hüsrev Bey’in kade-
rini anlatacak trajediyi yazmaya karar verdiğinde heyecandan kalbinin titrediği ve 
boğazının kuruduğu anda belli olmuştu! Cemalettin Latiç karakterlerinin sözlerini 
ve eylemlerini öyle bir yönlendiriyor ki bütün karakterler kaçınılmaz trajedinin gir-
dabına doğru amansız sularda sürüklenirler ve yazar bunu yaparken de hiçbir dra-
ma öğesinde müdahalesini belli etmez. Öte yandan, otantik, bağımsız bir şiirsel dili, 
trajedi türünden bahse değer her eserde olması gerektiği gibi, Latiç öyle ustaca or-
taya koyuyor ki Balkan dillerinde yazılan edebiyatta başka bir örneğine rastlamak 
neredeyse imkânsız. 

Çevirmen Vahdettin İnce

Bu çevirmenin hikâyesinden bir kesit… Bir insan hikâyesi… Bu yüzden kaygılarını, 
korkularını, imkânsızlıklarını, çaresizliklerini, bunun yanında umutlarını, mutlulukla-
rını, başarılarını, imkânlarını, imkânları verimli kılmalarını yansıtıyor. Bu açıdan genel 
insanlık hikâyesinin bir parçasıdır da. Hikâyenin bir veya birkaç yerinde kendinizi bul-
duysanız, sebebi bu… Her birimizin hikâyesinin evrensel, bölgesel, yerel ve kişisel bir 
boyutu var. Vahdettin İnce bu hikâyede bunların birbirlerine bağlı olduklarını anlat-
maya çalışıyor. Hikâyenin bu kesitinde tercüme ettiği dört kitabı ele almasının se-
bebi de budur. Çünkü Fizilal, evrensel insanlık hikâyesiyle, el-Mizan, hikâyenin böl-
gesel zeminiyle, Barzani kitabı yerel zeminde kaygılarıyla, umutlarıyla, endişeleriyle 
bağını kurmasına vesile oldu. Ve tabi bu hikâyenin ve hikâyelerin rotasını çizen, ev-
renselden, bölgesele, bölgeselden yerele, yerelden kişisele bütün bu hikâyeler ara-
sındaki bağlantıyı kuran unsur olarak Hz. Peygamberin hayatını ele alıyor.

Kemal H. Karpat Dağı Delen Irmak
Emin Tanrıyar (Söyleşi)

Bir zamanlar Doğu ile Batı’nın sınırı kabul edilen Tuna’nın güneyinde, Romanya’nın 
küçük bir köyünde doğan Kemal H. Karpat, yaşam rotasını Batı, çalışma ekseni-
ni ise Doğu olarak belirledi. Önüne açılan doğal ve kolay yolları izlemedi; belki de 
tüm yaşamını derinden etkileyecek bir sezgiyle, önüne çıkan ‘dağı delmek’ ve hiç 
yürünmemiş bir yolda yürümek istedi. Kendini geçmişle bugünkü politik süreçler 
arasındaki bağları araştırmaya, güncel olanı tarihin ışığı altında incelemeye adadı. 
Uzun bir ömrü kapsayan bu yoğun çaba, Romanya’da azınlık, Türkiye’de muhacir ve 
Amerika’da göçmen olan genç bir entelektüeli, yaşayan en büyük tarihçilerden bi-
rine dönüştürdü. Eserleri yirmiden fazla ülkede yayınlanan büyük bir Türk tarihçisi-
ne... Dağı Delen Irmak, onun tarihçinin yaşamını, dünya çapında bir tarihçinin oluşum 
sürecini kendi ağzından anlatıyor.

Mana Yayınları,

2019

Beyan Yayınları, 
2018

Timaş Yayınları, 

2014

Okur Kitaplığı, 2018




