İSTİKLÂL/İSTİKBÂL MÜCADELESİ
-Millî Mücadele, Müstesnâ Şair ve Kuşatmalar-

T

ürkiye uzun zamandır bir tarih dönümü yaşıyor, hâliyle bu durum eskinin tümüyle ortadan kalkamadığı, yeninin ise tam manasıyla kurulamadığı bir patinaj durumunu beraberinde getiriyor. Türkiye’nin düzeninin ne/nasıl olması gerektiğini yüzyıl içinde çok tartıştık, böyle giderse daha çok tartışacağız. Bu açıdan İstiklâl Harbi’nin
yüzüncü yılının ardından İstiklal Marşı’nın kabulüne giden sürecin ve sonrasının konuşulması lazım… Asırlarca
İslâm’la iç içe yaşamış bu coğrafyada İslâmcılığın dışındaki ideolojilerin direniş örgütleme becerileri, ufukları ve
heyecanları yoktu. Bu nedenle İstiklâl Harbi’nin İstiklâl Marşı’nın ideolojisiyle kazanıldığı ayan beyan ortadadır.
Bu süreçte Mehmet Âkif’in de içinde olduğu İslâmcı kanat hayli merkezî bir rol oynadı. Direniş zafere ulaştıktan
sonra ihdas edilen Birinci Meclis’te İslâmcı damar güçlüydü.
Tarihin bir olaylar geçidi değil, bitip tükenmeyen yorumlar olduğunu dikkate alırsak Türkiye’nin yeni bir
kuşatmayla karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Şu günlerde tekrar gündeme gelen anayasa tartışmaları bağlamında 1921 ve 1924 anayasalarının hatırlanması sadece tarihî bir değerlendirme olmayacak, geçmişin ışığında
şimdiyi muhasebe etme imkânı ve geleceğin şekillenmesine katkı sunacaktır. Dolayısıyla bunun öncesinde
İstiklâl ve İstikbâl şairi olmanın yanında umut şairi vasfıyla öne çıkan Mehmet Âkif’i yeniden okumak gerekmektedir. Belki şairin dediği gibi “İstiklâl Marşı’ndan yeni bir anayasa çıkabilir.” Bu bir açıklama olmanın ötesinde bir
ümittir. İstiklâl Marşı’nın doğmasına sebep olan ruhu Âkif’in gündeme getirdiği Asımın Nesli üzerinden daha iyi
kavrayabiliriz. Bu nesil, ülkesi düşmanlar tarafından işgal edilmiş, büyük savaşlar ve yıkımlar -Balkan Savaşları,
Çanakkale Savaşları, Millî Mücadele- yaşamış olan ve tekrar ayağa kalması için bir milletin ihtiyaç duyduğu nesildir. Bu nesil ülkeyi yeniden imar edecek, ayaklar altındaki insanlık onurunu yeniden hak ettiği yere yüceltecek
ideal gençlik şeklinde konumlandırılır.
Millî Mücadele’deki çabaları başta olmak üzere çalışmalarıyla toplumsal hafızada müstesnâ bir yer edinen
Mehmet Âkif resmî söylemde üstü örtülen, suskunlukla geçiştirilen bir portreydi. Aslında İstiklâl Marşı’nın yazılmasıyla başlayan hayat tek parti devrinden itibaren kademe kademe, adım adım bu ülkenin esasını teşkil eden
Millet-i İslâm’ın elinden alındı ve bu milletin kendi hayatını, kendi hayat imkânlarını kullanması merhale merhale
yok edildi. Sonraki yıllarda 28 Şubat Darbesi sürecinde de ortaya çıktığı üzere Kemalist kesimler, İslâmcı olduğu
için Âkif’le bir türlü barışamadı… Cumhuriyet aydınlanmasının mimarları tarafından büyük şaire reva görülen
utanç verici muameleyi de eklersek, bu kesimlerin Âkif’e mesafesi daha iyi anlaşılabilir. İstiklâl Marşı’nın, ruhundan uzak bir besteyle söylenmeye devam edilmesinin bunun bir parçasını teşkil ettiği bile düşünülebilir.
Fikriyatının ve hissiyatının kaynağı hıfzettiği İlahi Kelam olması itibariyle Mehmet Âkif, aynı zamanda
Kur’ân şairidir de… Onun amacı ve çabası, birçok düşünürün bilerek veya bilmeyerek yaptığı gibi, Batı’nın bilim
ve teknolojinin arkasına gizlenmiş zihniyet ve hayat tarzını doğrudan veya dolaylı bir şekilde meşrulaştırmak
değil, Müslüman kitleleri öncelikle doğruya yani İslâm’ın esaslarına çağırmaktır. Kaldı ki Mehmet Âkif kendisiyle
özdeşleşen Sırât-ı Müstakim ve Sebîlürreşâd dergilerindeki metinleri başta olmak üzere yazıp söylediklerinde,
olguları sorgulama cesaretini öncelikle Kur’ân’dan alır ve bunu etrafındakilere de aktarır. İlkeleri üzerinden gerçekliği kavrayan bir şair ve eylem insanı Âkif bütün hayatıyla bir İslâmcı portresi çizer. Çöküş yıllarının zemininde, İslâmî ilkeler üzerinden tazelenmiş bir söylem hattı geliştirmenin çabasını sergiledi “Bülbül”ün şairi. Hep
sözünü ettiğimiz “yol” onun hakikatiydi.
Mehmet Âkif’in yakın dostlarından Said Halim Paşa’nın eserleri arasında yer alan İslamlaşmak bu hususta
daha geniş malumat verecektir. Onların arzusu, asırların birikimi bir kirlenmenin, Müslümanlar tarafından tashihi
maksadıyla ana kaynağa dönmekten ibarettir. Bu ise bir tecdid faaliyetidir. Daha önceki asırlarda Müslüman
âlimler ve mütefekkirler, Kur’ân’dan ilham alarak İslâm’ı kendi çağlarının idrakine nasıl söyletmişler ise bu asırda
da yapılması gereken işte budur. Zira önceki çağların idrakiyle düşünerek bu asrın insanına yol gösterilemez; o
takdirde din, “ölüler dini” hâline gelir. Oysa “diri doğmuş, diri yaşamış ve diri yaşayacak” olan bu hayat dini her
çağın ihtiyacına cevap verir.
Günümüzde, kötülüğün engelle karşılaşması, hayrın önünün açılması için Mehmet Âkif’i ve fikriyatını gündeme taşımaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Böylece İslâmcılığın dinamik doğasıyla bugünün zihinleri arasında irtibat kurulmuş olacaktır. İslâmcılığın alâmeti farikası, vahiy ve nübüvvet bilgisinden ilham alan
ve hem geçmişi hem de yaşadığı çağı bu ilhamdan edindiği ufuk, bilinç, irfan ve hikmet ile anlamaya/anlamlandırmaya ve tanımlamaya çabalayan soylu bir mücadeledir. Bunu gösterecek bir konumu benimsememiz lazım.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
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Bu Kaostan Yeni Bir Düzen Çıkar mı?
Müslümanların kendi değerleriyle var olmaları ve insanlığın huzur bulacağı
bir dünyanın kurulması için öncelikle, vahyin ışığında hayata ve insana dair
sağlam bir karakter, sağlam bir şahsiyet ve yüksek bir ahlak inşa etmek
gerekmektedir. Hakkın, mazlumun, merhametin, insani değerlerin yanında; zulmün,
haksızlığın, sömürünün karşısında insanca ve Müslümanca durmak gerekmektedir.

Metin ALPASLAN
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endisini bir “Ekonomik Tetikçi” olarak tarif eden John
Perkins, Bir Ekonomik
Tetikçinin İtirafları adlı
kitabının giriş bölümünde şunları söylüyor: “Dünya Bankası,
ABD Ulusal Kalkınma
Ajansı(USAID) ve diğer yabancı yardım kuruluşlarından büyük şirketlerin kasalarına ve gezegenimizin doğal kaynaklarını kontrol eden birkaç varlıklı ailenin ceplerine
para aktarırlar. Kullandıkları araçlar arsında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet bulunmaktadır. Oynadıkları
oyun imparatorluklar kadar eski olmasına rağmen, günümüzdeki küreselleşme sürecinde yeni ve
korkutucu bir boyuta ulaşmıştır.”

Dünya’da Değişim/Çöküş Hızlanıyor
Modern dünya, güçlülerin karşısında zayıfları
koruyup kollamak yerine onları sömürmek ve köleleştirmek için çeşitli araçlar geliştirmiştir. Bunlar
IMF, Dünya Bankası ve BM gibi uluslararası kurumlar ile büyük şirketler gibi araçlardır. IMF’ye
borcu olmayan bir ülke, emperyalistler tarafından
terörize edilerek yıkıma sürüklenir. Eğer emperyalistler bir ülkeyi borçlandırılarak köleleştirememişse, önce kültürel kölelik maddesi uygularlar,

o olmazsa siyasi olarak
kuşatırlar, o da tutmazsa sansasyonel yalanlarla askeri işgale baş
vururlar.
Şu an dünyanın
kahir ekseriyeti adeta
“sefiller”i oynuyor. Tarihi gelişime baktığımız
zaman, her sefil dönemin sonunda ya bir devrim ya da büyük sosyal
patlamalar olmuştur. Stanford Üniversitesi’nden
tarihçi Walter Scheidel, 2017’de yayımlanan Büyük Dengeleyici (The Great Leveler) adlı eserinde,
tarih boyunca eşitsizliğin yalnızca ‘Dengelemenin
Dört Atlısı’ndan biri tarafından ortadan kaldırıldığını, bunların: devletin çöküşü, savaş ve onu izleyen göç, devrim ve salgın hastalık olduğunu söylüyor.1 Tarihten bu yana türlü kılıklı Firavunlarla,
Nemrutlarla korkutulan, türlü isimli rejimlerle
sindirilen insanlık, bugünde virüs, ekonomik kriz
ve savaşlarla korkutularak yönetilmeye çalışılıyor.
Çöplerden yiyecek toplayan, böbreğini satan, varını yoğunu bankalara, tefeciler kaptıran,
tenekeden barakalarda, naylondan barınaklarda
yaşayan, yiyeceği ekmeği, içecek suyu olmayan,
soğukta, çamurda yalınayak gezen çocukların
1

Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History
of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century.
Princeton University Press, 2017; http://press.princeton.edu/
titles/10921.html
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Bu Kaostan Yeni Bir Düzen Çıkar mı?
Akademisi’nin eski başkanı olan tarih profesörü
olduğu bir dünya. Diğer tarafta ise Covid-19 salgın sürecinde serveti 540 milyar dolar daha artan
Michael Steinberg, “Amerikan felaketi her geçen
dünyanın en zengin 10 kişisi. Bunları içinde Amagün daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor, ancak
zon ve Facebook’un sahipleri de var. Büyüklüğü
Portland’daki olaylar faşizm için bir tür stratejik
80-85 trilyon dolar olan dünya ekonomisinin
deney olarak beni özellikle endişelendirdi.” diye
içinde ABD-Avrupa-Japonya-Çin ekonomilerinin
yazıyor.2 Irkçı hayallerle şeytanlaştırılan şehirletoplam büyüklüğü yaklaşık 70 trilyon dolardır.
rin, çöküş alanları hâline geldiğini söylüyor ve
Geri kalan kısmı paylaşmakta olan diğer ülkeler
Hitler’in “Reichtang Yangını”na benzetiyor. Artık
henüz 2008’in travmasını atlatamadan 2020 ekodünyanın en büyük askeri, politik ve ekonomik
nomik krizi ile karşı karşıya kalmışlardır. Küresel
gücünün yıldızları dökülmekte, dikişleri sökülekonomi aşırı borçluluk ve varlık balonları sebemektedir. ABD’nin orta kesimlerinde yoğunlaşan
biyle son derece kırılgan bir yapıdadır.
çiftçi, işçi ve esnaf kitlesi,
Bretton Woods sistemimüesses nizama başkaldırnin 1973’te çökmesiyle altına
maya başladı. Aynı şekilde
bağlı basılan dolar artık karTarihçi Walter Scheidel,
Amerika’nın doğu ve batı kışılıksız basılıyordu. Ve ABD,
2017’de yayımlanan Büyük
yılarındaki büyük şehirlerde
kâğıttan dolar ile kurduğu
Dengeleyici (The Great
yaşayan özellikle işsiz veya
bir imparatorluk ile her yere
Leveler) adlı eserinde,
işten çıkartılan genç kesimhükmediyordu. Ancak bir
tarih boyunca eşitsizliğin
ler de isyanları oynuyor.
balon oluşuyordu ve ABD
yalnızca ‘Dengelemenin
Patlamaya hazır bir bombabu balonun bir gün patlayaya benzeyen öfkeli kitlelerin
Dört Atlısı’ndan biri
cağını, işlerin böyle gitmevarlığını, iç çatışmaları baştarafından ortadan
yeceğini biliyordu. Yeni bir
kanlık seçimi sürecinde görkaldırıldığını, bunların:
oyuna, yeni bir kurguya geçdük. Silah satışında %800’ü
devletin çöküşü, savaş ve
mek gerekiyordu. Bunun için
aşan oranlarda artış yaşaonu izleyen göç, devrim ve
korona virüs salgını başlatılnan Amerika hiçbir seçimde
salgın hastalık olduğunu
dı. ABD’de patlak veren ve
böylesi bir iç savaş atmosfesöylüyor. Tarihten bu yana
dünyaya yayılan 2008 finans
ri yaşamadı. Biden’in yemin
türlü kılıklı Firavunlarla,
krizi aslında 1990’lardan beri
töreninin olduğu günlerde
Nemrutlarla korkutulan,
dünyada yaygın bir biçimde
Washington’u 30 bin asker ile
türlü isimli rejimlerle
uygulanan neoliberalizmin
koruma altına aldılar.
sindirilen insanlık, bugünde
kriziydi. Neoliberalizm son
İnsanlığın yaşadığı buvirüs, ekonomik kriz ve
krizini salgınla birlikte yaşanalım,
bilim ve teknolojiyi
savaşlarla korkutularak
maya başladı. Küresel salgın,
acımasız bir şekilde kullanıp
neoliberal modelin zayıflıklayönetilmeye çalışılıyor.
hegemonya mücadelesi verilrını, adaletsizliklerini, aslında
mesinin, insanı tağutlaştırma
bir halt olmadığını ifşa etti.
ve firavunlaştırma azgınlığıŞimdi tarihin en büyük krizi
nın, şımarıklığının, dünyaya hâkim olma, dünyaolarak yorumlanan 2020 ekonomik krizi, IMF
nın efendisi olma sapkınlığının ürünüdür. Doytahminlerine göre Büyük Buhran’dan bu yana kümak bilmeyen isteklerin, açgözlülüğün, kendisi
resel ekonominin en büyük daralmasına yol açadışındaki coğrafyaları hukuksuz bir şekilde işgal
caktır. Büyük Buhran’da ekonomilerin birkaç yıl
etmenin, ekonomik yağmaların, zulmün ve tiraniçinde gördüğü zarar şu an birkaç ay içinde gerlığın ürünüdür.
çekleşmiştir.
Bu şeytani sistem, yemeye niyetlendiği ülkenin
Diğer taraftan, ABD’de derin bir kutuplaşma
önce
zihinlerini kirletip kültürel olarak işgal edip,
ve toplumsal bölünme içten içe devam ediyor.
kendi kültürüne ve tarihine yabancılaştırıp manAmerikan imparatorluğunun sona erdiğini ve
küresel bir güç olma niteliğini kaybetmeye başla2 Roger Cohen, “American Catastrophe Through German
dığını kendi yazarları söylüyor. Berlin Amerikan
Eyes”, New York Times, 24 Temmuz 2020.
Umran • Mart 2021
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kurtlaştırdıktan sonra her türlü şeytani oyun ile
talan ve yağma ederek harap etmektedir. Hükmetme ve sömürü politikalarına teslim olmayan ülkelerin içişlerine müdahale ediliyor, birçok ülkenin
yönetimleri şantaj ve tehditlerle devriliyor, dirlik
ve düzenleri yok ediliyor. Bu ülkelerin büyük çoğunluğunun İslâm coğrafyasında olması dikkati
çekmektedir.
Dünyanın umut bağladığı ABD ve Avrupa’da
medeni hayatın çökmesi, insandaki vahşi bencilliğin ortaya çıkması karşısında, Ay’a veya Mars’a
gitmenin bir hiçe dönüştüğünü görüyoruz. Yaşanan mülteci krizi Batı’nın korkularını açığa çıkarırken, ne kadar kötü bir insanlık sınavı verdiklerini de gözler önüne sermiştir. Denizlerde ölüme
terk edilen çaresiz insanlar, sınırı geçmeyi başaran
mültecilere reva görülen işkence ve kötü muamele aynı zamanda Batı’nın insanlık dışı karanlık
yüzünü gösteren bir turnusol görevi görmüştür.
Hele bir de bu insanların Müslüman olması İslâm
karşıtı Batı’nın gaddarlığını bir kat daha artırmıştır. Bugün insanlık adına kötü sınav veren Batı’nın
acilen kendisiyle yüzleşmesi gerekmektedir.
Salgın korkusu nedeniyle, dünya şu anda küresel ekonomide ‘kendi kendine yeterli olma’ da
diyebileceğimiz kökten bir değişime evriliyor. Bu
sarsıntıların uluslararası politika, ekonomi ve güç
dengelerine nasıl etki edeceği ve koronavirüs sonrası dünyanın nasıl şekilleneceği ile ilgili olarak,
Princeton Üniversitesi uluslararası ilişkiler profesörü John Ikenberry; “Korona sonrası dünyada
popülist ve milliyetçi yönelimin daha muhtemel
seçenek olduğuna inandığını” ifade ediyor. 1929
ekonomik krizindeki çöküş sırasında bu eğilimin
güçlendiğini söylüyor. Bu çöküşle birlikte hiçbir
devletin tek başına ayağa kalkamayacağını belirtirken, bir anlamda, “Şehir Devletleri” modeline
işaret ediyor.
London School of Economics öğretim üyelerinden Branco Milanovic, toplumsal çözülmenin
sanıldığı kadar uzak olmayacağı ihtimalini dile
getirdikten sonra devamla: “Umudunu, işini ve
mal varlığını kaybedenler, kendilerinden daha iyi
durumda olanlara karşı düşman kesilebilecektir.
Hâlihazırda Amerikalıların %30’unun hiçbir mal
varlığı bulunmuyor. Bu krizden dolayı insanlar
parasız, işsiz kaldıkça ve sağlık hizmetine erişemediği müddetçe, birçok kimse umudunu yitirip
öfkelenecektir. Neticede, İtalya’da mahkûmların

hapishaneden kaçması veya 2005 New Orleans’taki Katrina Kasırgası’ndan sonra gördüğümüz yağmalama vakaları gibi durumlar daha yaygın bir
hâl alacaktır. Ayaklanma veya kamu malına zarar gibi durumları bastırmak için devletlerin orduyu veya paramiliter birlikleri devreye sokması
hâlinde, toplumlar da yavaş yavaş parçalanmaya
başlayacaktır. Gelişmiş toplumlar, iktisat politikasının en önemli rolünün bu olağanüstü baskı altında sosyal bağları güçlü tutmak olduğunun bilincine varmalı; ekonominin ve bilhassa finansal
piyasaların servetinin bu gerçeği örtbas etmesine
izin vermemelidir.”3 diyor.
Eşitsizlikleri artıran neoliberal kapitalizm yeniden derlenip toparlanamayacak kadar yozlaşınca,
küresel elit artık farklı bir oyun planı düşünmeye
başladı. Yeni düzen için; küresel ısınma, iklim değişikliği, su ve gıda sıkıntısı yanında, COVID-19
salgının her yere yayılması, ülkelerin kendilerini
kapatması, ekonomilerin krize girmesi, sürekli
korku ve endişe aşılanması, olağanüstü hâl tedbirleri, sokağa çıkma yasakları ile beraber sokak
hareketlerinin başlaması, toplumsal gerginliğin
artması gerekiyordu. Dünyaya format atmak için
gerekli teknolojik alt yapı, yapay zekâ, çip takma,
5G, biyoteknoloji, robotik teknolojiler, dijital ticaret sistemi, sanal para, nesnelerin interneti de
artık mevcuttu.
İnsanları köle hâline getirecek “Great Reset”
(Büyük Sıfırlama) faşizmi için gerekli şartları hazırlamak ve yeni bir kapitalizm düzeni için uygun
bir ortam oluşturmak gerekiyordu. Her gün binlerce kişiyi öldüren her yere yayılmış bir salgın,
aşırı eşitsizlik ve fakirlik, çürüyen altyapı, ırkçılık
ve yabancı düşmanlığı; küresel mülteci krizi ve
dünyanın pek çok yerinde artan otoriterlik ortamı
ile özgürlüklerin kısıtlanması bu ortamı oluşturuyordu

Küresel Savaşın Cepheleri…
Yeni uluslararası düzeni kim şekillendirecek
sorusu dünyadaki güç odaklarını kıyasıya bir
mücadeleye sokmuş, bugüne kadar alışılagelmiş
dengeleri değiştirmiştir. Görünüşte yan yana gelmesi mümkün olmayan devletler beraber hareket
edebilmekte veya tam tersi de olabilmektedir.
3

https://fikirturu.com/ekonomi/pandeminin-ardindaki-asiltehlike-toplumsal-cokus/
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Herkes bu mücadelede kendi çıkarlarına dönük
rol kapma yarışındadır. Rusya’nın, Çin ve Türkiye ile birlikte hareket etmesini istemeyen New
York Times gazetesi yayın kurulu yayınladığı bir
yorumunda, ABD’yi “Rusya ile daha sağlam bir
ilişki kurmaya ve böylece Çin’den uzaklaşmaya”
davet edebilmektedir. Özellikle Fransa her yerde
Türkiye’nin karşısına çıkmakta, Ermenistan, Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Libya’dan
Sahra Altı’na kadar her yerde faaliyet içinde bulunmaktadır. Afrika ise kısmen Türkiye’nin etki
alanı içinde olmakla beraber, hâlen yarı yarıya
Çin’in çalışma alanıdır.
Çin ile Avrupa arasındaki ulaşım koridorunun
merkezinde (Bakü-Tiflis-Kars demiryolu) bulunan Azerbaycan, Çin için önemli bir transit ortak olduğu için, Çin Uluslararası Radyosu, “Çin,
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü lojistik merkez
yapıyor” açıklamasını yayınlıyor. Çin, Azerbaycan
ve Türkiye olmaksızın, “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin hayata geçemeyeceğini biliyor. Bu nedenle
iki ülkeye yatırım yapmaya çalışıyor. Ermenistan
ile Azerbaycan arasındaki Karabağ mücadelesi,
Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile doğrudan ilgili ki, ABD ve Rusya, Kafkasya üzerinden Çin’e
engelleme yapmaya çalışıyor.4
Soğuk Savaş’tan, Sovyetlerin dağılmasıyla galip güç olarak çıkan ABD, liberal ekonomi dünyasının oluşturduğu yeni imkânlarla dünyayı yönlendirmeye çalışan bir ülke oldu. Bu tek kutuplu
düzenin teknolojik ilerlemeye dayalı liberal dünyasına bu defa ekonomik bir dev olan Çin rakip
olarak çıktı. Ekonomik, politik ve hatta askerî
alanda uluslararası bir aktör olarak hareket etmeye başlayan Çin’in ortaya çıkışı ile güç dengeleri ve dünyadaki finansal hareketin seyri değişti.
Çin teknolojik, ekonomik ve bilimsel dinamiğiyle güçlenirken, tek dünya lideri rehaveti içindeki
ABD ve Rusya zayıflamaya başladı.
Avrupa Birliği ise çatlama ve muhtemelen
çöküşün eşiğinde. İngiltere BREXIT ile Avrupa
Birliği’ne sırtını döndükten sonra 50 büyük patronla yeniden kurgulanan dünyanın büyük aktörlerinden biri olan Çin’i ziyaret ederek irtibatı artırdı. Onlar için “Bir Kuşak Bir Yol” projesi, Pekin’i
Londra’ya bağlayan önemli bir projeydi.

İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter,
COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik
kriz ve dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa
ortamının yakın bir zamanda geniş çaplı çatışmaları artırabileceğini belirterek, “Şu anda dünya endişe içerisinde ve belirsiz bir gidişatta yaşıyoruz.
Küresel rekabet oldukça yüksek ve sahip olduğumuz risk oldukça büyük. Bunun yanında her geçen
gün artan tansiyon yeni bir dünya savaşı riskini de
artırıyor.” ifadelerini kullanıyor.5
Öte yandan AB, uluslararası rolünü güçlendirecek adımlar atıyor. Fransa’nın, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz seyrüsefer güvenliğini sağlamayı amaçlayan girişimine destek veriyorlar. Kıbrıs
çevresinde yapılan petrol ve doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle Türk şirketlerine ve Türk yetkililerine yaptırım uygulamaya hazırlanıyorlar.
Fransa’nın eski Şam Büyükelçisi Michel Duclos,
Les Echos gazetesine verdiği röportajda, ABD’nin
artık ‘dünya polisi’ rolünü oynamayacağını, Avrupalıların ise iklim değişikliği, uluslararası ticaret
ve terörle mücadele gibi konularda çok kutuplu
iş birliğine dönmeyi umduklarını ve Çin’e karşı
ABD ile güçlerini birleştirmek istediklerini dedikten sonra, “Bugün Rusya, Türkiye ve AB arasında
ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bıraktığı
boşluğu doldurmak için adeta bir yarış yaşanıyor
gibi görünüyor” diyor.6
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Joe Biden’a “ilişkilerde yeni sayfa açalım”
mesajı gönderip, “küresel ittifakın omurgası
olacak yeni bir transatlantik ortaklık” kurmaya hazır olduklarını söylüyor. Leyen, Washington ile yeni ortaklığın tüm alanları kapsama5
6

4

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-ve-rusyaninkarabag-paralelligi-57145yy.htm

https://tr.euronews.com/2020/11/08/ingiltere-genelkurmaybaskan-boyle-devam-ederse-3-dunya-savas-c-kabilir
Menal Nahas, “Post Amerikan Dünya Ortadoğu’da şekilleniyor” başlıklı makale, Suudi Arabistan Şarku’l Avsat Türkçe
internet gazetesi, 26 Ocak 2020.
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sını istiyor.7 Alman Gizli Servisi BND eski
Başkanı Gerhard Schindler şunları söylüyor:
“Anlamsız gibi görünen yeni bir dünyaya ilerliyoruz. Huawei’in Avrupa için hazırladığı ve birçok
ülkenin kabul ettiği 5G teknolojisi o kadar ileri
seviyedeki Pekin’e bilgi gönderen ‘arka kapılar’
olup olmadığını anlamak imkânsız. Bir kriz anında ‘İletişim ağınızı keseriz.’ tehdidinin, kararlarınızı etkileyeceğini düşünmek zor değil. Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri ortak hareket etmediği takdirde Çin dünyaya hükmeder.” diyor.8 Akabinde Amerika’nın da baskısıyla Çin’in Avrupa’da
5G’den dışlandığını görüyoruz.
ABD Çin’in ekonomik yayılmasını çevrelemek
ve sınırlandırmak için çeşitli adımlar atarken,
buna karşı Çin’de agresif bir strateji uygulamakta, iki ülke arasında başlayacak yeni bir soğuk
savaşın sinyallerini vermektedir. Büyük teknoloji
firmaları ve silah üreticileri tarafından yönlendiri-

tiği önemli bir bölgedir. Cebelitarık ve Süveyş Kanalı ile okyanusları birleştiren bir noktadadır. Akdeniz, petrol ve doğalgaz rezervleri ile de iştahları
kabartmaktadır. Stratejik araştırma kuruluşlarının
neredeyse tamamı Büyük Sıfırlama’da Akdeniz’i
ilk sıraya koyuyor. Küresel güçler Akdeniz’de söz
sahibi olmak için her adımı atıyor.
Ortadoğu merkezli İslâm coğrafyasının jeopolitik dizaynı ile ilgili olarak, Müslümanların iradesi dışında pek çok düzenleme yapılıyor, taşlar
döşeniyor. Mısır’da Sisi darbesini tezgâhlayanların
en büyük hedefi, Ortadoğu’nun ve Akdeniz’in çok
önemli ülkesi Mısır’ın, Türkiye ile ilişkisini bozmaktı. Ne yazık ki, Sisi gibi bir kuklayı istedikleri
gibi yönlendirerek bunda başarılı oldular.
Kırk yılını Ortadoğu’da geçirmiş olan ABD’li
eski diplomat Martin Indyk, Wall Street Journal’da
yayımlanan makalesinde, ABD’yi bu bölgeye neyin çektiğini ifşa eden şu ifadeleri kullanıyor; “Ya-

Küresel hegemonya tarafından dünyanın şekillendirildiği böyle bir dönemde, Türkiye, kendi
çıkarlarını koruması, işgal ve sömürü politikalarını sorgulaması, teslimiyetçiliği reddetmesi,
kendi rotasını çizmeye karar vermesi nedeniyle büyük bir dirençle karşılaşıyor. Biden,
yayınlanan bir videosunda “Erdoğan’ı devirmek için muhalefete destek vermeliyiz!” sözü ile
bunu net olarak ifade ediyor.

8

len ABD, karşılıklı restleşmelerle ilerleyen Ticaret
Savaşı’nın yanı sıra Çin’e Teknoloji Savaşı, Siber
Savaş, Uzay Savaşı gibi alanlarda meydan okumaktadır. Bütün bunlar ‘‘Yeni Soğuk Savaş’’ habercisi olan konulardır.
ABD, Çin’in Pasifik’teki yayılmasını ve bölgedeki müttefiklerine yönelik tehdidini engellemek
üzere bir taraftan diğer bölgelerdeki kuvvetleri
pasifik bölgesine kaydırmaya çalışırken, Japonya,
Avusturalya ve Hindistan triosu ile birlikte yeni
bir “Asya NATO”su oluşturmaya da çalışıyor.

Dünya Ortadoğu ve Akdeniz’de Şekillenir
Akdeniz, ticari olarak Doğu ve Batı’yı birbirine
bağlayan, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiş7

8

https://tr.euronews.com/2020/11/10/ab-komisyonu-baskan-leyen-den-joe-biden-a-transatlantik-iliskide-yeni-sayfaacalım-cagrısı
https://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2020/10/28/
alman-hesabi

hudiliğin, Hristiyanlığın ve İslâm’ın beşiği olan,
büyük petrol rezervlerinin bulunduğu ve hırslı
güçler ile yerleşik güçler arasındaki büyük rekabet oyununun ekseni olan Ortadoğu’ya sırtımızı
dönemeyiz”9
Bilindiği üzere, ne zaman iki kutuplu denge,
yerini tek kutuplu bir dünyaya bıraktı, komünizm
bir tehlike olmaktan çıktı, yerine “İslâm tehlikesi” konuldu. İslâm düşmanlığını, Müslümanların
dirilişini, uyanışını, dünya ekonomisindeki ve
siyasetindeki ağırlıklarının artışını engellemek
adına, kendi laboratuvarlarında ürettikleri terör
örgütlerini hem sahaya sürüp kullandılar hem de
İslâm’ı ve Müslümanları suçlamaya, karalamaya
devam ettiler. Radikal İslâm kavramı Müslümanları yok etmenin bir aracı olarak üretilip piyasaya sürüldü. Teslimiyet, huzur, barışı ifade eden
9

Martin Indyk, “The Middle East Isn’t Worth It Anymore”, The
Wall Street Journal, 17 Ocak 2020.
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İslâm, “İslâmofobiya”ya dönüştürüldü. Müslümanlar kendilerinden korkulacak, yeryüzünden
sürülmesi gereken haşereler gibi görüldü. Müslümanların imhası sadedinde, insanlığın ne ürettiği
kadim sayısız mimari eser, şehir, kütüphane harap edildi. Ne Bağdat kaldı ne Şam. Sadece fiziksel
travma değil, zihinsel ve ruhsal travmalar uygulanarak, bir daha uzun süre kendine gelemeyeceği,
toparlanamayacağı bir sürece sokuldu.
Etnik ve mezhebi ayrımcılığı, terörist yapılanmaları destekleyerek, bölgeyi istikrarsızlaştırıp bir güvensizlik ortamı oluşturdular. Çünkü
Ortadoğu’da olanlar, Ortadoğu’yla sınırlı kalmıyor, Post-Amerikan dünya Ortadoğu’da şekilleniyordu. Bölgenin enerji kaynakları, jeopolitik güç
mücadelesi, denizlerde seyrüsefer serbestisi, yeni
küresel düzenin askeri bloklaşması, ticaret savaşları, terör eylemleri gibi konularla bölgemizde suları ısındırılıyor, rekabet kızıştırılıyor.
Güç odaklarının kuşatması altındaki İslâm
coğrafyası, iliklerine kadar sömürüldüğü gibi bu
coğrafyada onların kışkırtmalarıyla başlayan kan,
gözyaşı ve işgaller kısacası bir insanlık faciası
hâlâ yaşanmaya devam etmektedir. Bu ihanetin
suç ortakları ise, yereldeki iş birlikçi örgütler ve
İslâm ülkelerindeki kukla yönetimler ve o yönetimlerin başında bulunan diktatörlerdir. Trump’ın
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi, Suriye’de
terör örgütleriyle iş birliği yaparak Ortadoğu’yu
yeniden sömürü politikaları doğrultusunda şekillendirmeye çalışması ve Golan Tepelerini İsrail’e
peşkeş çekme gibi bir dizi ihanet girişimine Arap
ülkelerindeki kukla yönetimler ses çıkarmamakta, Âlem-i İslâm’a sahip çıkan Erdoğan’ın şahsında
Türkiye’ye karşı duruş sergilemektedirler.

Türkiye’nin Durumu…
Dünyanın geleceğini şekillendirecek olan bölgemizde emperyalistlere karşı irade koyan, “Hayır”
diyebilen tek ülke Türkiye’dir. Doğu Akdeniz’de
bize karşı oluşturulan cephelerin arkasında, bizi
Güneydoğu’dan, Ege ve Akdeniz’den kuşatarak
ana karaya hapsetmek, yeni dünya düzenin oluşumunda bizi dizginlemek isteyen küresel güçler
var. Jeopolitik nüfuz sahamız daraltılarak bölgenin enerji kaynaklarından faydalanmamız engellenmek isteniyor. Bölgede oyun kurucu olması,
milli menfaatlerini koruması, kan gölüne çevrilen

ABD Savaş Gemileri Akdeniz’de

bölgenin barış ve istikrara kavuşmasında rol oynaması Türkiye’yi emperyalistlerin hedefi hâline
getiriyor.
ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından
CSIS’in 2018 yılındaki bir raporunda, “Washington, Kıbrıs adasından Türkiye’yi kuşatmalı. Bunun
için Kıbrıs’a asker çıkarılmalı. Türkiye’ye karşı
Doğu Akdeniz’de İsrail-Yunanistan-Kıbrıs-Mısır
oluşumunun desteklenmesi ulusal güvenlik açısından çok önemli!” deniliyor.
Rum tarafı bir taraftan Türk askerinin Kıbrıs’tan
çıkmasını talep ederken diğer taraftan önüne gelene askeri üs açma izni veriyor. Fransa ve ABD,
Türkiye’ye karşı stratejik bir denge oluşturmak
amacıyla Yunanistan ve Rum Yönetimine bir yandan silah yardımı yapıp politik destek verirken,
bir yandan da bölgedeki varlıklarını artırıp askeri
üsler kuruyorlar. Küresel hegemonya tarafından
dünyanın şekillendirildiği böyle bir dönemde,
Türkiye, kendi çıkarlarını koruması, işgal ve sömürü politikalarını sorgulaması, teslimiyetçiliği
reddetmesi, kendi rotasını çizmeye karar vermesi
nedeniyle büyük bir dirençle karşılaşıyor. Biden,
yayınlanan bir videosunda “Erdoğan’ı devirmek
için muhalefete destek vermeliyiz!” sözü ile bunu
net olarak ifade ediyor.
ABD ve emperyalist devletlerin ‘Türkiye karşıtı
tavırları, Akdeniz’deki gerginlik, Suriye ve Irak’taki çatışmalar, Libya’daki savaş, Kafkaslar’daki çatışmanın hepsi de onlardan bağımsız adım atan
Türkiye’nin uyguladığı yeni dış politika nedeniyledir. Giderek etkisini artıran bir Türkiye’nin ortaya çıkışı, Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz,
Hazar, Trans-Kafkas, hatta Afrika’da boy göstermesi, Ortadoğu’da birçok olaya müdahil olması,
‘Bende varım’ demesi, ABD ve NATO ekseni dışında bağımsız politikalar yürütmesi, Türkiye’nin alışılagelmiş rotasından başka bir yöne gitmesi kavga
nedeni olmaktadır.
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Fransız Le
Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınladıkları ortak makalede, AB-ABD ilişkilerine değinerek, ABD’nin
yeni Başkanı seçilen Joe Biden’ı Ankara’ya karşı, Trump döneminde kötüleşen ‘transatlantik
Birliği’ni güçlendirmeye çağırıyorlar. “Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de ve başka yerlerde büyük sorunlar
oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi
belirlememiz gerekecek, ‘onarılması gereken çok
şey var” ifadelerini kullanıyorlar.10
Ayrıca, Türkiye ile iş birliği yapan ülkeler de
cezalandırılıyor. ABD’nin taşeronları olan Suudi
Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile
Rusya ve Fransa, Libya’da iç savaşı başlatan iş birlikçi General Halife Hafter’e her türlü desteği veriyorlar. Sudan’da Ömer el Beşir döneminde restore
etmek üzere Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin adasındaki çalışmalar durduruldu. Türkiye, restorasyon çalışmalarının ardından Mekke ve Medine’nin
karşısında yer alan stratejik konumdaki Sevakin
adasına üs kurmayı planlıyordu.
Dışarıda bu gelişmeler olurken, bir yandan
da içerideki işbirlikçiler “Ne işimiz var orada?!”
repliği ile küresel güçlerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Türkiye’yi İhvâncı dış politika yapmakla
itham ederek emperyalistlerin ağzıyla konuşuyor,
Türkiye’yi yalnızlaştırarak geri adım atmasını istiyorlar. Yakın zamanda yayınlanan Brookings
Enstitüsü’nün “Yeni Bir Türkiye İçin Yeni ABD Politikaları” adlı raporunda aynen şunlar yazılıyor:
“Trump, ‘Türkiye ekonomisini tamamen yok etmek’
tehdidinde bulunarak Brunson’ın serbest bırakılmasını sağladı. Tehdit kısmen işe yaradı çünkü
Trump, bunu gerçekleştirmenin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını uygulayacağını gerçekten gösterdi.
Biden yönetimi ise Türkiye ekonomisini uçurumdan aşağıya itme ve karşılaşacakları mali sıkıntı konusunda daha çok endişelendirecek.”11 Yani
Türkiye’yi güçsüzleştirmek için büyük şeytan yeni
tuzaklar ve ayırımcı muameleler ile Türkiye’nin
karşısına çıkacak, demek istiyorlar.
10 https://www.dw.com/tr/alman ve fransız dışişleri bakanlaıı
Biden’a seslendi/a-55624940
11 https://m5dergi.com/one-cikan/brookings-enstitu-turkiyeraporu-yeni-bir-turkiye-icin-yeni-abd-politikalari-tammetin/

Yeni Bir Düzen İçin Dönüşüme Hazır Olmak…
Bütün kırılma anları, aynı zamanda yeniden
kurulma zamanlarıdır. Bugün dünya yeni gelişmelere gebe olup, egemenlik savaşları devam
etmekte, her şey çok hızlı gelişip değişmektedir.
Dünyada mevcut dengeler sarsılırken yeni dengeler kurulmaktadır. Büyük değişimin dışında
hiçbir devlet kalamaz. Türkiye Libya’dan Körfeze
kadar karşısında oluşan şer blokunun idraki içinde bir stratejik vizyon çizerek hareket etmek mecburiyetindedir. İki kıtanın köprüsü konumunda
olan Anadolu, Avrasya coğrafyasının en kritik bölgesini teşkil etmektedir ve medeniyetlerin konup
yeşerdiği bir alandır. Bu nedenle, tarih boyunca
bu coğrafyanın hâkimleri güçlü ve dinamik olmak
zorunda kalmışlardır.
Hızla değişen dünyada, değişmeyecek tek şey
her ülkenin kendi başının çaresine bakacağı gerçeğidir. Kendi başının çaresine bakmak demek,
yeterince güçlü olmak demektir. Büyük hedefleri
olan ülkeler yeni dünyada kendi pozisyonlarını
alırlarken, bizim de yarına ve büyük siyasete bakarak, doğru bir kurgu ile yol almamız gerekmektedir. Her şeyden önce büyük bir devlet olmaya
dair özgüvenimizi yeniden kazanmalıyız. Zira bu
milletin bir “imparatorluk” tarihi ve misyonu vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan “asırlık uyanış” derken tam da buna işaret etmektedir. Bu coğrafyada
huzurlu yaşamak için, Türkiye yürüttüğü sınırlarını aşma siyasetine devam etmek, ileri teknoloji
üretmek, güçlü ve rekabetçi bir ekonomiye sahip
olmak mecburiyetindedir. Dünyada sözünüz, kapasiteniz ölçüsünde dinlenir ve kapasiteniz ölçüsünde kazançlı çıkarsınız. Eğer kapasiteniz yeterli
değilse sözünüz kimseye geçmez ve basit istekleriniz bile gerçekleşmez.
Bu da stratejik anlamda planlı ve programlı
olmayı gerekli kılar. Hedef koymadan, nereye gideceğinizi bilmeden yola çıkarsanız hangi yoldan
giderseniz gidin sonuç alamazsınız. Türkiye bir
oyun kurucu olarak kendi değişim ve dönüşümünü tarihi tecrübelerinden ve stratejik gerçeklikten
de yararlanarak küresel boyutta güçlü bir ekonomi, askerî ve siyasi strateji üzerine kurmalıdır.
Günlük politikalarla, mevcudu konuşarak vakit geçirmekle büyük hedeflere ulaşılamaz. Sonuçlara takılıp kalmak yerine sebeplere odaklanmak
gerekiyor. Hani meşhur bir söz vardır: “Küçük in-
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Bu Kaostan Yeni Bir Düzen Çıkar mı?
sanlar şahısları konuşur, ortalama insanlar olayları
konuşur, büyük insanlar fikirleri konuşur.” Evet,
fikirleri konuşmamız ve dirilişimizin temel hareket noktası olan kendi fikirlerimizi üretmemiz gerekiyor. Gün hesap günüdür. O nedenle hesaplar
ona göre yapılmalıdır.

Çözüm Değerlerimizle Var Olmaktır
Yaşadığımız dünya beklenmedik baş döndürücü gelişmelere sahne olmakta, teknoloji ve iletişim hayal gücünü zorlayan bir hızla gelişmektedir.
Batı merkezli seküler kavramlar ve gayri insani
ideolojiler üzerine inşa edilmiş bu modernist çağda insanoğlu, derin anlam krizleri ve vahim çaresizlikleri ile karşı karşıyadır. Kendi değerleri ile
Batı’nın dikte ettiği hayat arasında sıkışmış olan
Müslümanlar için, kendi değerleriyle var olmak
hayati konu hâline gelmiştir. Yaşanan süreç, toplumların ancak değerleriyle varlıklarını sürdürebileceğini, değerlerini kaybedenlerin geleceklerini
de kaybettiğini göstermiştir. Bir toplumu ya da
düşünceyi ortadan kaldırmanın, bir coğrafyayı sömürülür hâle getirmenin, onu değerlerinden koparmakla gerçekleştiği görülmüştür.
Müslümanlar için değerleriyle var olmanın
yegâne yolu, hayatı ve dünyayı ahlâk ve hukuk
temelinde İslâm’ın değerleriyle inşa etmekten geçmektedir. Zira vahyi yok sayan bir paradigmanın
egemen olduğu dünyada insanlık içinde yaşadığı
krizden çıkamayacaktır. Güçlülerin haklı sayıldığı, zayıfların ezildiği bugünkü dünyada, adalet ve
merhamet toplumu inşa etmek mümkün değildir.
Müslümanların kendi değerleriyle var olmaları ve
insanlığın huzur bulacağı bir dünyanın kurulması için öncelikle, vahyin ışığında hayata ve insana dair sağlam bir karakter, sağlam bir şahsiyet
ve yüksek bir ahlak inşa etmek gerekmektedir.
Hakkın, mazlumun, merhametin, insani değerlerin yanında; zulmün, haksızlığın, sömürünün, ise
karşısında insanca ve Müslümanca durulmalıdır!
İslâm’ın insanı ihya, toplumu inşa eden ve medeniyet kuran değerlerinin Mehmed Âkif merhumun deyimiyle “Asrın idrakine” sunulması gerekmektedir. Gittiğimiz her yerde, ilk gördüğümüz
boş araziye devasa camiler dikiyoruz. Camiye,
imam hatip okuluna harcadığımız para kadar fikir
gerektiren projelere para harcamıyoruz. Yeniden
şekillenen dünyaya Müslümanlar Kur’ân müfre-

datı ile müdahil olamadıkları zaman, değerlerini
yaşamaları da zor olacaktır. Hırsızlığın, yoksulluğun, rüşvetin, torpilin, açlık ve sefaletin olmadığı,
İslâm ahlakının yaşandığı bir toplum inşa edilmediği sürece, istediğiniz kadar bina yapın, istediğiniz kadar yardım yapın, istediğiniz kadar meal,
tefsir okuyun her şey bir temenni olarak kalacak,
toplumu çökerten fahşâ ve münkerin önüne geçilemeyecektir.
Kendi fikir ve düşünce sistematiğimizi kurmak, ilmî müktesebatı ve temel kaynakları oluşturmak, bilgiye sahip olma ve onu ahlaka dönüştürme noktasında, ilmi müktesebatta dünya
ile arazımızdaki mesafeyi kapatmak, yaşadığımız
çağı bütün boyutlarıyla bilmek zorundayız. Ülkeleri işgal edip bu işgale itiraz edenleri terörist ilan
eden, topraklarına bombalar yağdıran küresel emperyalizmi felsefi, ekonomik, siyasal ve sosyolojik
olarak idrak edemeyenler, dünya konjonktürünü
doğru anlayamaz, doğru izah edemezler.
Müslümanlar, değerleriyle yaşayacağı bir dünyayı inşa etmek için gerekli olan insan gücü, ekonomik potansiyel, jeostratejik konum gibi önemli
imkânlara sahiptir. Eksiklik “Bende varım” deme
eksikliği, şuur ve özgüven eksikliğidir. İslâm
coğrafyasında yaşanan ırk, kavim, din, mezhep
ayrışmaları ve kavgaları, kültürel ve iktisadi emperyalizmi, bunların mimarlarını iyi bellememiz
gerekiyor. Kur’ân ölçülerinde büyük inkılâbı yaşama, yaygınlaştırma, şirke, zulme, ifsada karşı
tevhid ve adaleti ikame etme mücadelesi vermeliyiz. Emperyalist politikalara karşı ümmet bilinci
pekiştirilerek, Müslümanlar tek vücut olmalıdır.
Kâbe’deki putları kırmayı Mekke’yi fetheden
ordunun gücü başarmıştı. Ancak o günkü Müslümanlar fethi gerçekleştirinceye kadar çok büyük bedeller ödemişlerdi. Bugünün Müslümanları
da müstekbirlere karşı durdukça, bedel ödemeyi
göze aldıkça daha da büyüyecek ve güçleneceklerdir. Müslümanlar güçlendikçe, insanlık kurtuluşun Allah’ın dinine sarılmaktan geçtiğini görecektir. Bu çağlar üstü değerler insan hayatına
hâkim olmaya başladığında müstekbirlerin ölümü
develerin ölümü gibi olacaktır; dipdiri sandığınız
bir anda, aniden yıkılıp gideceklerdir. Allah’ın izniyle…
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Boğaziçi Kadife Darbe Süreci-1:
Birinci Aşama Boğaziçi Üniversitesi
Provokasyonu
Taksim Gezi Parkı olayları nasıl sadece “üç-beş çapulcunun” işi değilse Boğaziçi
Üniversitesi’nde meydana gelen olaylar da sadece “üç-beş sapkının” ve Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin işi değildir. Türkiye açısından biz bu
yeni süreci, 5. Nesil Kadife Darbe Süreci olarak isimlendirip değerlendirmekteyiz.

Burhanettin CAN

“Göz o ki dağın arkasını
göre, akıl o ki başına geleceği bile” (Atasözü)

12

21.

yüzyıl, “dijital dönüşüm” yüzyılı olarak
öngörülmekte ve bu nedenle “büyük sıfırlama” (big
reset) stratejisi uygulamaya
sokulmak istenmektedir. Şer İttifakı (SiyonizmABD-İngiltere-İsrail) COVID-19 salgın sürecini bu amaca dönük olarak değerlendirmektedir.
Bunun için tüm dünyada var olan yönetimler/
hükûmetler ekonomik krizle diz çöktürülüp kadife darbelere uygun bir gayrimemnunlar kitlesi
inşa edilmeye çalışılmaktadır. Siyonizm ile dünyadaki ulusal yönetimler arasında ciddi bir hesaplaşma dönemi başlamıştır.
ABD’de Trump’ın temsil ettiği Amerikan Milliyetçileri (WASPÇILAR) ile Siyonist hareket arasında kavganın ana nedeni, COVID-19 salgın sürecinin “tek merkezden”, “tek bir dünya hükûmeti”
tarafından yönetilmesi olgusuydu. Henry Kissenger, Bill Gates, Yuval Noah Hariri gibi Siyonist hareketin sözcüleri bu tezi seslendirmiş,
savunmuş ve Trump’ın bunu gerçekleştirmesini
istemişlerdi. Salgın ile mücadele için öngörülen
böyle bir yapılanma ile Siyonizm, öngördüğü “tek
dünya hükûmeti”, “tek dünya devleti”, “tek para
sistemi”, “tek hukuk yapısı” ve “tek din” projesini hayata geçirebilecekti. Ancak salgın sürecinin
yönetilme şekli, stratejisi üzerinde iki yapı anla-

şamamış; Trump’ın temsil
ettiği yapı buna, tam tersini yaparak, ABD’yi içe
kapatarak cevap vermiştir. O andan itibaren bir
taraftan Soros’un kadife
darbeci ekibi eyaletlerde
kadife darbe sürecini (4.
Nesil Kadife Darbe Süreci) başlatırken; diğer taraftan Siyonist sermaye
ABD’yi ekonomik krizin içine çekmeye ve krizi
derinleştirmeye çalışmıştır. Muhtemelen kongre
binasının işgal hadisesi de sürecin bir devamıdır.
Bu sürecin sonunda kadife darbe süreci ABD’de
hedefine ulaşmış ve Trump seçimleri kaybederek
şimdilik tasfiye edilmiştir.
ABD’de Kongre Sarayı’nın siviller tarafından
işgal edilmesi, çok güçlü ve derin bir yapının eseridir. Dünyayı kasıp kavuran istihbarat ağları ile
örülü ABD’nin bir işgal hadisesini öngörememesi
ve buna engel olamaması, bize 11 Eylül 2001’de
İkiz Kulelerin sivil yolcu uçakları ile vurulmasını hatırlatmaktadır. 11 Eylül ABD provokasyonu,
önce Afganistan’ın sonra da Irak’ın işgalini getirmiştir. O nedenle gerek eyaletlerdeki eylemlere
ve gerekse Kongre Sarayının işgal operasyonuna
gelecek yüzyılın şekillenmesinde öngörülen eylemler için, yapılmış testler, modellemeler olarak bakılmalı ve bu boyutta değerlendirilmelidir.
Çünkü 1968-69 döneminde dünyayı kasıp kavuran ve seçimle iş başına gelmiş birçok hükûmetin
devrilmesine neden olan “gençlik hadiseleri”,
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önce ABD’de başlatılarak test edilmiş, modellenmiş ve ardından Avrupa’ya taşınmıştır. Daha sonra da Avrupa’dan Türkiye’ye getirilmiş ve gençlik
eylemleri adı altında yığınla provokatif eylemler
zinciri ile bir muhtıra ve bir darbe (12 Mart 1971
muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesi) gerçekleştirilerek Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi, sanayileşmesi ve bağımsız politikalar uygulaması engellenmiştir.
Bugün de ABD seçimleri sürecinde ABD’de
başlatılan kadife darbe provokatif eylemleri,
önce AB ülkelerine sonra Rusya’ya daha sonra da
Türkiye’ye taşınmıştır. ABD Başkanlık seçimi sürecinde Biden’ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar, bu açıdan önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen olaylar zinciri, bu genel denklem içerisinde görülmeli ve de değerlendirilmelidir. Taksim Gezi Parkı
olayları nasıl sadece “üç-beş çapulcunun” işi değilse Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen
olaylar da, sadece “üç-beş sapkının” ve Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerinin, akademisyenlerinin
işi değildir. Türkiye açısından biz bu yeni süreci,
5. Nesil Kadife Darbe Süreci olarak isimlendirip
değerlendirmekteyiz.
Bu yazı serisinde, Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanması ile başlatılan(!) 5. Nesil
Kadife Darbe Sürecini ele alıp değerlendireceğiz.

dolayı bunları Birinci Nesil Kadife Darbeler olarak nitelendirebiliriz.
“Arap Baharı” şeklinde nitelendirilerek Tunus,
Libya, Mısır ve Suriye’de başlatılan, başlangıçta
Tunus ve Mısır’da başarılı olan, Libya ve Suriye’de
iç savaşa sebebiyet veren kadife darbeler ise birincisinden farklı özellikler taşıdığından dolayı buna
da İkinci Nesil Kadife Darbeler adını vermekteyiz.
Arap Baharı kadife darbe zincirindeki yönetim
kadrolarının hemen hemen tümü, Sırbistan’da
kadife darbenin taşeron örgütü Otpor tarafından
eğitilmişlerdir.2
Türkiye’de Oslo görüşmelerinin deşifre edilmesi ile başlayan 7 Haziran 2015 seçimleri ile AK
Parti’nin tek başına iktidar olmasına engel olan
Kadife Darbeyi de Üçüncü Nesil Kadife Darbe olarak; 2021 ABD seçimlerinde eyaletler bazında uygulanan kadife darbe zincirini de Dördüncü Nesil
Kadife Darbe olarak isimlendirmekteyiz.
COVID-19 salgın süreci ile başlatılan biyolojik savaşın dünya ülkelerine ilk yansıması Kadife
Darbeler zinciri ile olmuştur. Biyolojik savaş döneminde Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atanması ile öğrenci ve akademisyenler tarafından görünür kılınan kadife darbe
sürecini de Beşinci Nesil Kadife Darbe Süreci diye
adlandırmaktayız.

Kadife Darbeler

Üç Güç Kavramı ve Kadife Darbeler

Kadife darbeler, seçim endeksli, dış destekli,
gayrimemnunların ittifakına ve gerilime dayalı, seçim öncesi, esnası ve sonrasında sokak hâkimiyeti
kurarak ve genellikle “yumuşak güç” (soft power)
kullanarak (zaman zaman, özel amaçla sert güç
kullanılmaktadır), dernekler ve STK’lar aracılığıyla siyasi iktidarları düşürmeyi hedefleyen yeni
bir darbe türüdür1. Kadife darbeler, o ülkenin yerli
görüntülü sivil toplum örgütlerinin önderliğinde,
kitle hareketi ile yönetimleri devirme sanatı şeklinde tanımlanabilir.
Şer İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm-AB)
tarafından kadife darbelerin ilk denendiği ve başarılı olduğu ülke Sırbistan’dır. Sırbistan, kobay
olarak kullanılmış, elde edilen tecrübe Moldavya,
Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kıbrıs ve
Lübnan’da kullanılarak kadife darbeler başarı ile
sonlandırılmıştır. Bu darbelerin ortak özelliğinden

Şer ittifakının yeni sömürgecilik anlayışında,
çok mecbur kalınmadıkça, askerî işgal, askerî darbe yoktur. Askerî işgalin yerini kültürel, ekonomik ve bürokratik işgal almıştır. Şer güçler askeri
olmayan bu üç vasıta ile hedef ülkeleri sömürmektedirler. İslâm coğrafyasındaki bütün ülkelere, şer
ittifakı tarafından özelleştirilme yapılmasının dayatılması ve bütün özelleştirmelerde yabancı ortak
şartının istenmesi, yabancıların hisse edinmeleri
ile ilgili limitlerin kaldırılması noktasında baskı
yapılması ve halkın yönetimdeki etkisini kıracak
tarzda “üst kurullar” denilen dokunulamaz mekanizmalar oluşturulması3, yeni sömürgecilik anlayışının en temel karakteristiğidir4:

1

G. Sharp, Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik
Bir Çerçeve, ABD, The Albert Einstein Enstitüsü, 4. Baskı,
Mayıs 2010, s. 10-16.

2

3
4

Srdja Popovic, Matthew Miller, Devrim Planı, Diktatörleri
Devirmek, Paloma, 1. Baskı, Kasım 2015, İstanbul, s. 11-31;
70-84; 98-100; 138-139; 147-148; 153-154; 169-170; 180182.
Y. Canoğlu, “Sürekli Bürokratik Post Modern Darbeler
Dönemi”, Umran, sayı:102, s.31-43.
J.B. Foster, “Emperyal Amerika ve Savaş”, Cosmo Politik,
sayı:6, Sonbahar 2003, s. 39-45.
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“Sömürgecilik, doğrudan askerî ve politik
gücün uygulanması olarak algılanır. Aslında bağımlı ülkelerin sosyal ve ekonomik kurumlarının
metropolitan merkezlerin ihtiyaçlarına göre tekrar şekillendirilmesi gereklidir. Bir kez bu yeniden şekillendirme başarıya ulaşırsa, ekonomik
güçler (uluslararası fiyatlandırma, pazarlama ve
finansal sistemler), devam etmek ve aslında ana
ülke ve sömürü arasındaki hâkimiyet-sömürülme
ilişkisini güçlendirmek için tek başlarına yeterlidirler. Bu koşullar altında sömürgeye esas olan
hiçbir şey değiştirilmeden resmî politik bağımsızlığı verilecektir.”
Sovyetler sonrası soğuk savaş döneminde
“Sert Güç” (Hard Power) kavramına ilave olarak
“Yumuşak Güç” (Soft Power) ve “Akıllı Güç”
(Smart Power) kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla yumuşak güç ile akıllı güç kavramları yeni kavramlardır. Yeni/postmodern sömürgecilik anlayışına uygun olarak yumuşak güç
kavramı öne çıkarılmış, ihtiyaç duyuldukça akıllı
güç kullanılmıştır ve kullanılacaktır.
“Yumuşak Güç” kavramı, ilk kez Joseph S.
Nye tarafından 1990 yılında çıkan Öncülüğe Mecbur: Amerikan Gücünün Değişen Doğası (Bound
to Lead: The Changing Nature of American Power) adlı kitabında ortaya atılmıştır. Nye’ye göre5;
“Yumuşak Güç, başkalarına cazip gelerek ve
onları ikna ederek hedeflerinizi benimsemelerini
sağlayarak istediğinizi elde etme hüneridir... Yumuşak güç, zorlama ve baskı değil iş birliği ve iknadır. Özü birtakım değerlerde bulunur. Mesela demokrasi ve insan hakları, bir ülkenin kültürünün,
politik ideallerinin politikalarının cazibesiyle oluşur... Yumuşak güç kimin kazandığına değil, kimin
hikâyesinin kazandığına ilişkindir... Enformasyon
çağında siyaset, sonunda kimin öyküsünün galip
geleceği meselesidir.”
“Sert Güç”: “Başkalarının sizin isteklerinize
uymasını sağlayacak biçimde, askerî ve ekonomik
imkânın havuç ve sopasını kullanma kabiliyetidir.” “Akıllı Güç” (Smart Power) ise ne Sert Güç
(Hard Power) ne de Yumuşak Güç’tür’ (Soft Power). Entegre bir güçtür. Yeri geldiğinde sert güç
yeri geldiğinde yumuşak güç kullanılacaktır.”
Giyim tarzı, düşünme tarzı, eğlence, film, tiyatro, müzik, ibadet ve değerler yumuşak gücün
silahlarıdır. Bu silahlar, insanların kalplerine, gönüllerine ve nefislerine yönelmişlerdir. Avrupa’nın
göbeğindeki Berlin Duvarı; tek bir mermi atıl5

Joseph S. Nye, a.g.e.

madan, hiçbir silah kullanılmadan yerle bir
edilmiştir:6
“Michael Eisner, 1995: “Berlin Duvarı Batı’nın
silahları tarafından değil, Batı’nın fikirleri tarafından yıkılmıştır. Peki, bu fikirleri taşıyan sistem
nedir? Bu konuda Amerikan eğlence sektörünün
açık arayla başı çektiği kabul edilmelidir. En iyi ve
en kötü filmlerimizde, TV gösterilerimizde, kitaplarımızda ve kasetlerimizde, bir bireysel özgürlük
duygusu ve ancak hürriyetle gelebilecek bir yaşam tarzı içkindir. Bu özellik, Steven Spielberg’in
filmlerinde de, Madonna’nın şarkılarında da, Bill
Cosby’nin mizahında da bulunmaktadır…” “Eğlence endüstrisinin, tarihin yönünü tayin etmede
oynadığı rolle ne kadar övünsek azdır.”
Che Guevara’nın arkadaşlarından Regis Debray; “Blue-jeanların ve Rock’n Roll’un gücü,
tüm bir kızıl ordunun gücünden fazla” demekle
yumuşak gücün ne denli etkin olduğuna dikkat
çekmiştir7. Medya eleştirmeni Todd Gitlin’e göre;
“Amerikan kitle medyası küresel bir çekim yaratıyor, çünkü mutluluğun devamlı olmadığı bir
eğlence kültürünü yansıtıyor.”8
Antonio Gramsci’ye göre ‘yumuşak güç’, ‘hegemonya’, ‘lider’ arasında özel bir ilişki vardır9:
“Yumuşak güç uluslararası ilişkilerde daha
çok liderlik ve hegemonya kavramları ile birlikte kullanılıyor… Sistemin lideri düzeni kurarken
kendi kullanmış olduğu dilin diğer aktörlerin diline tekabül etmesi lazım. O yüzden de hegemonya,
güç artı rıza olarak tanımlanıyor... Rıza temelinde hareket etmeyen yanı kendi diliyle düzenin
diğer aktörleri arasında bir tekabüliyet kurmayan
bir liderlik anlayışı, zaten hegemonik olamıyor.
Sadece baskıcı ve güç temelli olabiliyor. O yüzden
de hegemonyanın oluşturucu temel referansı, rızanın oluşturulması yani liderin kendi çıkarlarına
dönük dili sanki düzenin çıkarınaymış gibi lanse
etmesi ve düzeni oluşturan diğer aktörlerin bunu
kabul etmeleri gerekiyor.”
Johu Arquilla ve David Ronfeldt, 1992 yılında,
ABD’nin yumuşak güç kullanımı ile ilgili iki aşamalı bir politika önermişlerdir:10
6
7

Joseph S. Nye, a.g.e.
Tartışma, “ABD’nin Yumuşak Gücüne Ne oldu?” NPQ, cilt: 7,
sayı: 1, 2005, s. 8-20.
8 N. Gardels, “Amerika’nın Yumuşak Gücünün Yükselişi ve
Düşüşü”, NPQ, cilt: 7, sayı: 1, 2005, s. 36-43.
9 F. Köymen, “Yumuşak Güç ve AKP’nin İkilemi”, NPQ, cilt: 7,
sayı: 1, 2005, s. 28-29.
10 Umur Talu, “Yumuşak ve Şefkatli”, NPQ, cilt: 7, sayı: 1,
2005, s. 16-27.
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“İlk aşamada Amerika’nın evrensel değerlerinin büyüleyiciliğine kapılabilecek bir ruh hâli yaratmak. Daha sonra, bu değerler üstünden Amerikan ideolojilerinin benimsenmesine uygun bir
ortam oluşturmak.”
Batı eğlence endüstrisi, başta gençlik olmak
üzere tüm insanları kendisine çekmekte başarılıdır. Başlangıçta gençleri mutlu ediyor gözüküyor;
ancak nihayetinde uyuşturuyor, yalnızlaştırıyor,
kendisine, toplumuna ve ülkesine karşı yabancılaştırıp sürüleştiriyor, eşyalaştırıyor. Gençlerimizin bu gerçeği görmesi gerekmektedir.

Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması
Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur
(Dış Beyin-Birinci Halka) (Şekil-1). Bu, hedef
ülkelerin dışında bir merkezdir. Hedef ülkelerde,
ana stratejiye uygun bir şekilde kadife darbelerin
yönetilebilmesi için o ülke içerisinde var olan, o
ülkenin vatandaşı konumundaki Mason-Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden oluşan 2. derecede
bir beyin takımı (İç Beyin- İkinci Halka) daha
vardır. Bu iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/devlete karşı olan “gayrimemnun örgütleri”,
bir “Çatı Kuruluş” etrafında (taşeron yapı) birleştirerek (yönetimin üçüncü halkası), ana stratejiyi
ve ana stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır.
Çatı kuruluşta yer alan kadroların / yöneticilerin
tümü, bu işbirliğinden haberdar olmayabilir ya da
ortak düşmana / rakibe karşı çıkar birliği olarak
meseleye bakabilir. Çatı kuruluş, ülkedeki tüm
gayrimemnunları ya da önemli bir kısmını kuşatacak tarzda, öngörülen strateji ve taktikleri devreye sokmakta ve ona göre davranmaktadır.

Kadife Darbe Stratejisinin Dayandığı Analiz
Kadife darbe stratejisi, sürece etki edebilecek
tüm parametreler göz önüne alınarak belirlenmektedir. Analizlerde iç ve dış dinamikler kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır:11,12
11 G. Sharp, a.g.e., s. 10-36; 77-85.
12 Burhanettin Can, “Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-1: Arka
Plan”, Mayıs 2017 Umran.

Şekil-1; Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması

İç Dinamikler
Kadife Darbe sürecine etki eden, onu kolaylaştıran veya zorlaştıran iç parametreleri, aşağıdaki
başlıklar altında toplayabiliriz:
• Toplumsal Yapı
• İktidarın Durumu
• Muhalefetin Durumu
• Kitle İletişim Araçlarının Durumu
• Yargı ve Güvenlik Güçlerinin Tutumu
• Ekonomik Yapı

Dış Dinamikler
Kadife darbelerde göz önüne alına dış parametreleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
• Ülkenin Jeostratejik, Jeopolitik, Jeoekonomik
ve Jeokültürel Durumu
• Diş Güçlerin (Bölgesel ve Küresel Güçlerin)
Tutumu
• Ekonomik Manipülasyon
• Secim Gözleyicilerinin Davranışları
• Kitle İletişim Araçlarının Tutumu
• Yabancı Vakıfların Hedef Ülke İçerisinde Yıpratma Faaliyeti Yürütme İmkânları
Kadife darbeler, buna benzer yapılan bir analiz
ile iktidarın karşısında olanlarla ortak bir payda
oluşturduktan sonra icraya sokulmaktadır. Harekete geçme anı, gerekli hazırlıkların yapılıp tamamlandığı, stratejinin uygulamaya sokulduğu
andır. Süreç, stratejinin adım adım uygulanması
süreci olarak yönlendirilmektedir. Kadife darbe
savunucuları olayları, masum, rast gele olmuş, o
anki olaylar olarak lanse ederek karşı cephe oluşmasını ve uygulanan stratejinin farkına varılmasını engellemeye çalışırlar. Bu nokta dikkat edilmesi
gereken en önemli noktalardan biridir.
Kadife darbeler, sosyolojik bir savaşın kısa
vadeli uygulaması olup amaç, kısa vadede, ülkedeki siyasi iktidarı devirmek, uzun vadede de
toplumsal yapının içine fay hatları meydana ge-
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tirtip çatıştırmak için uygun bir alt yapı hazırlamaktır. O nedenle ilk hamlelerin savuşturulması,
sürecin bittiği anlamına gelmemelidir. Taraflardan
biri tasfiye oluncaya ya da taraflar arasında uzlaşma sağlanıncaya kadar mücadelenin şiddeti artarak devam edecektir.

Kadife Darbelerin Stratejisinde Merkezi Nokta:
Diktatör ve Diktatörlüğün Yıkılması ve
Ülkenin Kantonlara Ayrılması
Gene Sharp’a göre kadife darbeler, “Büyük
Strateji,” “Strateji”, “Taktikler, “Planlama” ve
“icra” unsurlarına sahiptir, sahip olmalıdır:13,14
“Büyük Strateji: Bir ulusun ya da benzeri bir
grubun giriştiği mücadeledeki hedeflerine ulaşabilmesi için, uygun ve ulaşılabilir olan tüm kaynaklarını (ekonomik, insanî, ahlâkî, siyasî, örgütsel vb.) yönetmesine ve düzenlemesine hizmet
eden genel anlayıştır.” “Davanın haklılığı üzerinde
düşünülmesi, duruma etki eden diğer unsurların

16

Taksim Gezi Olayları 2013

değerlendirilmesi ve kullanılacak eylem tekniğinin
seçimi, hedefe nasıl ulaşılacağının ve bunun uzun
vadeli etkilerinin değerlendirilmesi gerekir.”
“Strateji, Bir ihtilafta hedeflerinize en iyi nasıl
ulaşılabileceğinizdir… Strateji hangi koşullarda
ne zaman ve ne şekilde kavgaya tutuşacağınızla ve
belirli sonuçları elde edebilmek için azami etkinliğe nasıl ulaşacağınızla ilgilidir. Strateji, arzu edilen hedeflere varmak için, ulaşılabilir imkânların
pratik dağıtımı, uyarlanması ve uygulanmasına
yönelik plândır.”
“Taktikler: Belirli herhangi bir nokta için tasarladığınız, gayet sınırlı eylem plânlarıdır.”
Görülebileceği gibi Kadife Darbeler, rastgele
eylemler zinciri olmayıp “büyük strateji” diye adlandırılan uzun vadeli bir stratejinin ürünü olup
dolaylı harp stratejisini esas almaktadır. “Sağ gös13 G. Sharp, a.g.e., s. 10-36.
14 Srdja Popovic, Matthew Miller, a.g.e., s. 160-162.

terip sol vurmak” diyebileceğimiz çok değişik görünürde tezat içeren taktiklerle dolu, “diktatörü
yıkmak (!)” eksenli bir strateji uygulanmaktadır.
İnsanlar, genel olarak diktatörlerden nefret ederler ve korkarlar. Kadife darbeci teoriye göre bütün
mesele, bu “korkuyu yıkmak” ve “halka güven
vermektir.” Sharp’a göre bütün mesele, bu korkuyu
yıkmak ve halka güven vermektir15:
“İnsanlar genellikle diktatörlüğe karşı nefretlerini ve özgürlüğe olan açlıklarını aileleriyle ve
arkadaşlarıyla bile paylaşmaktan korkarlar. Toplum, genellikle ciddi bir halk direnişini düşünmekten çok korkar. Geçmişte, bazı insanlar direniş
girişiminde bulunmuş olabilir. Kısa ömürlü geniş
protestolar ve gösteriler gerçekleşmiş olabilir…
Söz konusu geçmiş direniş hareketleri ne kadar
soylu olursa olsun, yine de insanların korkularının
ve itaat etme alışkanlıklarının üstesinden gelmeye
yetmemiş, diktatörlüğü yıkmak için gerekli ön koşulu sağlayamamıştır.”
Bu acizlik psikolojisinden dolayı halk, diktatörlüklerin yıkılmasının “ancak yabancı güçlerin yardım ve destekleri ile mümkün olabileceğine inanır (!) / inandırılır”:16
“Acımasız bir diktatörlükten muzdarip veya bu
diktatörlüğün pençesinden kurtulmak için sürgüne
gitmiş çoğu insan, baskı gören kesimin kendilerini
özgür kılabileceği düşüncesine inanmamaktadır.
Kendi halklarının, sadece başkalarının eylemleri
yoluyla kurtarılabileceğini düşünürler. Bu insanlar, dış güçlere umut bağlarlar. Sadece uluslararası
yardımın diktatörleri alaşağı etmek için yeterince
güçlü olabileceğine inanırlar.”
Üç dönem şeffaf seçimlerle iktidar olmuş bir
AK Parti yönetimi, Taksim olayları nedeniyle hem
iç hem de dış müttefikleri tarafından tüm dünyaya “diktatör (!)” olarak takdim edilmiştir. Şiddete
dayanmayan mücadele anlayışına göre dış destek
önemlidir. Dış desteğin istenen sonucu verebilmesi için diktatörün karşısına dikilebilecek
bir iç kitleye, güce ve güçlü bir direnişe ihtiyaç
vardır:17
“Güçlü bir iç direniş hareketini desteklediklerinde ise uluslararası baskılar çok faydalı olabilir, örneğin, o zaman, uluslararası ekonomik boykotlar, ambargolar, diplomatik ilişkilerin askıya
alınması, uluslararası kuruluşlardan dışlanma,
Birleşmiş Milletler organları tarafından kınama ve
15 G. Sharp, a.g.e., s.10-36.
16 G. Sharp, a.g.e., s. 10-36.
17 G. Sharp, a.g.e., s. 10-36.
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benzeri eylemler büyük ölçüde yardımcı olabilir.
Ancak, güçlü bir iç direniş hareketinin yokluğunda, başkaları tarafından bu tür eylemlerin gerçekleştirilme ihtimali de zayıf.”
Patronların Taksim Gezi Parkı olaylarına açık
destek vermiş olması, “Korkmayın, biz sizin arkanızdayız, biz bütün servetimizi riske ederek buraya geldiğimize göre iktidarın işi bitmiş demektir.”
mesajını vermeye dönüktü. Ardından gelen dış
güçlerin desteği, bu duyguyu pekiştirmek, eylemlere katılan güçlere moral vererek stratejik planın diğer safhalarına geçmelerini sağlamak içindi. Sharp’a göre diktatörlükler genellikle ilgili
ülkenin iç güç dağılımından dolayı meydana
gelmektedir. Bir tarafta azınlık olan zenginler
diğer tarafta çoğunluk olan fakirler vardır18:
“Nüfus ve toplum diktatörlük için ciddi problemler yaratmak için fazlasıyla zayıftır; zenginlik
ve güç çok az kişi arasında dağılmıştır. Diktatörlükler uluslararası eylemlerden yararlanabilse ya
da bir miktar zayıflasa bile, devam etmeleri öncelikle iç etkenlere bağlıdır.”
Ne garip bir tecellidir ki, AK Parti zamanında servetlerini, 5 ile 10 kat artırmış olan küresel
sermayenin iç temsilcileri, “İstanbul Dükalığı”,
Boğaz’ın Baronları” Taksim’de boy göstermişler, yabancı istihbaratçılara otellerini açmışlar ve
Erdoğan’ı “diktatör” olarak ilan etmişlerdi. Oysa
AK Parti iktidarı zamanında servetlerine servet katan bu zümre, Taksim Gezi Parkı olayları öncesinde AK Parti’yi alkışlayıp durmuştu.
Şiddet içermeyen mücadele yaklaşımının
en dikkat çekici noktalarından biri, diktatörü
inşa etmek, inşa ettikten sonra da en zayıf noktasını (Diktatörün Aşil’in Topuğu) tespit edip
tüm silahları o noktaya yönelterek kesintisiz
saldırı düzenlemektir.19, Bunun kadar önemli diğer bir konu da, diktatörün dayandığı “güç
kaynaklarını”/“payandalarını” dağıtacak bir
stratejik saldırının ve stratejik plânlamanın
yapılmış olmasıdır:20
“Her tiran kendisini taşıyacak ekonomik payandalara dayanır ve bu payandalar askeri üslerden ve başkanlık saraylarından çok daha kolay hedeflerdir. Onları sallarsanız eninde sonunda tiran
da düşer... Her rejimi birkaç temel payanda ayakta
tutar. Bu payandaların birine ya da birden fazla-

sına yeterli baskı uygulandığında tüm sistem kısa
zamanda çöker… Bir diktatörün otoritesinin kaynağı, ona itaat eden insanların gönüllü rızasıdır.
…Diktatörler insanlara bağımlıdır. Bir diktatörün
sıradan vatandaşların her sabah kalkıp işe gitmelerine ve havaalanlarının, televizyon stüdyolarının
ve askerlerin emeklilik plânlarının sorunsuz işlemesini garantiye almaya gerçekten ihtiyacı vardır.
Ayrıca anlamak gerekir ki itaat eden o ortalama
vatandaşların da tüm istediği, işlerini yapıp evlerine dönmektir. …Dolayısıyla eylemcinin ilk görevi
normal işleyişin gıcırdayarak durmasını, yani payandaların sarsılmasını sağlamaktır… Hangi payandaları tekmeleyeceğinizi iyi bilmeniz gerekir.”
Şiddet içermeyen mücadelenin dayanak
kitlesi, mevcut siyasi iktidara karşı olan tüm
gayrimemnunların koalisyonudur. Diktatör ilan
edilen kişi ve yönetim yıkıldığında, yeni diktatörlüklerin oluşmaması için mikro ulusçuluğa imkân
sağlayan federal bir yapı, Kadife Darbe stratejisinin önemli nirengi noktalarından biridir:21
“Demokratik sistemi korumak ve muhtemel
diktatörlük akımlarını önlemek amacıyla Anayasada bölgesel, merkezi ve yerel düzeyde kayda
değer imtiyazlar sağlayan bir federal sistem oluşturulmalıdır. Diğerlerine göre küçük bölgelerin
büyük ayrıcalıklara sahip olup aynı zamanda ülkenin bir parçası olmaya devam ettiği İsviçre’deki
kanton sistemi kimi durumlarda örnek teşkil edebilir.”
Görülebileceği gibi Kadife Darbelerin nihai
gizli amacı, ülkeleri bölerek şehir devletler inşa
etmektir. Bu gerçeğin bu ülkeyi seven herkes tarafından görülmesinde fayda vardır. Özetle; Kadife Darbelerin en temel özellikleri, diktatör inşa
edip tüm gayrimemnunları diktatöre karşı eylem
birliğine sokmak, asker ve polis gücünü tarafsız hâle getirmek ya da üstü kapalı desteklerini
almak ve yargının, siyasi iktidarın elini kolunu
bağlayıcı kararlar almasını sağlamaktır. Diktatöre karşı mücadelede özgürlükler ve özellikle
medyanın özgürlüğü çok önemli bir husustur. Bugün özgürlük kapsamında yürütülen bir psikolojik
harekâtla dış basının ve uluslararası kuruluşların
ve güçlerin desteğini almak hedeflenmektedir.

18 G. Sharp, a.g.e., s.10-36.
19 Nevzat Çiçek, “PKK’nın Yeni Stratejisi: ‘Şehir Gerillacılığı”,
Timetürk, 08.09.2015. M., Önenli Güven “PKK: 31.0710.08.2015 Dönemi Eylem Analizi”, 21.YY. Enstitüsü 12.08.2015.

Kadife darbeler, toplumların kültürel, sosyolojik, psikolojik ve değerler sistemi analizi ile

20 Srdja Popovic, Matthew Miller, a.g.e., s.83-84.

Kadife Darbelerde Kullanılan Yöntem

21 SDE Raporu, KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı, Ankara,
Temmuz 2011.
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ülkelerin jeostratejik ve jeopolitik analizine dayandırılmışlardır. Kadife darbelerin önce teorisi
yapılmıştır; sonra da teori belli yerlerde test edilip
uygulamaya sokulmuştur. Pratikten kazanılan tecrübelerle teori tekrar zenginleştirilmiştir / zenginleştirilmektedir.
Bu mücadele metodunun nirengi noktası, diktatörün varlığı ve diktatöre karşı verilecek mücadelenin şiddet içermemesidir. Şiddet içermeyen
mücadelenin dayanak kitlesi, mevcut siyasi iktidara karşı olan tüm gayrimemnunların koalisyonudur. Gene Sharp, bu amaçla 189 farklı eylem
türü önermektedir. Sharp’a göre bütün mesele,
diktatörün inşa ettiği korkuyu yıkmak ve halka
güven verebilmektir. Bunun için mutlaka şiddet
içermeyen sivil itaatsizlik inşa edilip yaygınlaştırılmalıdır. Sivil itaatsizlik yaygınlaştırılarak diktatörün sivil ve askeri bürokrasi içerisindeki müttefikleri koparılabilir. O nedenle “Diktatörün
Aşil Topuğu” tespit edilip, tüm silahlar o noktaya
yöneltilerek kesintisiz bir saldırı düzenlenmelidir.
Bunun kadar önemli diğer bir konu da diktatörün
dayandığı güç kaynaklarını/payandalarını dağıtacak bir stratejik saldırının ve stratejik planlamanın
yapılmış olmasıdır.22
Gene Sharp’ın uygulamayı önerdiği yöntem
şöyle özetlenebilir:23
1. Örgüt: Öncelikle tek kelimelik vurucu bir
örgüt ismi ile gençler ve öğrenciler arasında örgütlenme.
2. Slogan: Basit ve etkileyici bir slogan oluşturup yaygınlaştırmak ve kitleleştirmek.
3. Medya: Ulusal ve uluslararası medya desteğini sağlamak.
4. Finansman: Uluslararası vakıf ve sivil toplum örgütleri tarafından sağlanmaktadır.
5. Eğitim: Eylemleri icra edecek örgütlerin
eğitimi, yabancı vakıflar tarafından finanse edilip
bir merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimde Sırbistan üs olarak kullanılmaktadır. Sırbistan’daki örgütler, diğer ülke gençlik örgütlerini
eğitmede aktif rol almaktadır.
6. Lider: Daha önce yönetimde bulunup bir
şekilde dışlanmış olan kimseler arasından seçilmektedir. Batıda eğitim almış ve batı eğilimli olmalıdır. Kadife Darbelerde kadınlar etkin olduğu için, varsa, kadın liderler tercih edilmektedir.
22 G. Sharp, a.g.e., s. 34-36, 77-85.
23 G. Sharp, a.g.e., s. 10-16.

Kitlelerin takip edebileceği, tanınan insanlar lider
olarak öne çıkarılmalıdır.
7. Gayrimemnunları toparlamak: Yönetime
karşı olan tüm gayrimemnunları, inançları ne
olursa olsun bir çatı altında toplamak gerekir.
8. Asker ve güvenlik güçlerini kazanmak ya
da tarafsızlaştırmak: Güvenlik güçlerinin yönetimin yanında yer almaması, en azından olaylara müdahale etmemesi, tarafsız kalması ve fakat
muhalefeti de açık bir şekilde destekleyerek askeri
darbe görüntüsü de verilmemesi sağlanmalıdır.
9. Yargının desteğini kazanma ya da tarafsızlaştırma: Yargının aldığı kararlarla sürece
destek vermesi, eylemcileri cezalandırmaması, iktidarın aldığı kararları ise engellemesi, hatta cezalandırması harekete güç katar.
10. Dış güçlerin desteğini sağlama: Farklı
ülke liderlerinin ve uluslararası kuruluşların süreci desteklemesi, iktidarı eleştirmesi ve baskı uygulaması, sürecin en önemli aşamalarından biridir.
11. Eylemlerin başlama zamanı: Seçimlerde
gerilimin en üst noktaya çıkabilmesi için ilk eylemler, seçime 12 ay kala başlatılmaktadır.
12. Psikolojik savaş: Olayların başlangıcından sonuna kadar dozajı gittikçe artan bir psikolojik harekât uygulanır. Eylemlerin tümü, masum
gençlik hareketi ve masum istekler; iktidar mensupları da diktatör, vahşi, kaba, egoist, bölücü
olarak ilan edilmektedir.
13. Gerilimi sürekli artırmak: Ekonomik
manipülasyon yaparak bunalım sürekli körüklenmelidir. Ülkede var olan yolsuzluk, yoksulluk,
işsizlik, yandaşlık ve adaletsizlik, en hâkim unsur
olarak öne çekilmelidir. Etnik ve mezhepsel tüm
farklılıklar kaşınarak fay hatları enerji ile yüklenmelidir.
14. Sokak hâkimiyeti: Taraftarları sürekli olarak sokakta tutarak yönetimin otoritesini ve iradesini kırmak gerekir. Bu gelişme, yönetimi yalnızlığa iter, kendisine bağlı güçlerin iradesini çözer ve
muhalefete olan halk desteğini hızla artırır.
15. Seçimler: Seçimler halkın sokağa dökülmesi için en uygun dönemlerdir. Bunun için çok
iyi alt yapı çalışması yapılmalıdır:
- Seçimlerden altı ay kadar önce, seçimlere hile
karıştırılacağı şüphesini yayarak seçimlere gölge
düşürülmelidir. Seçimlerden önce yapılan anketlerle muhalefetin iktidardan daha ilerde olduğu kanısı yerleştirilmelidir. Kamuoyu, hile konusunda
şartlandırılarak bir şuur altı oluşturulmalıdır.
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- Seçim sonuçları ne olursa olsun seçimlerin
adil yapılmadığı ve seçimlere hile karıştırıldığı iddiası gündeme getirilmeli, gündemde tutulmalı ve
hile var diyerek yoğun bir kampanya başlatılmalıdır.
- Farklı örgütler arasında seçimin şaibeli oluşu
ile ilgili mutabakat sağlanarak dayanışma gerçekleştirilmelidir.
- Seçimlere gözlemci olarak gelen batılı uluslararası teşkilat temsilcileri, bu iddiayı destekleyerek sorunun uluslararası arenaya taşınması sağlanmalıdır.
16. Dış güçler ve seçim sonuçları: Yabancı
vakıf, medya ve siyasilerin desteği kazanılmalı;
AGİT ve diğer gözlemci kuruluşlar aracılığıyla seçim sonuçları, şaibeli ilan edilip uluslararası camiaya taşınmalıdır. Batılı siyasi liderler, beyanat
vererek sürece katkıda bulunmalıdır. Böylelikle
mevcut yönetim baskı altına alınıp yalnızlaştırılmalıdır.
17- Gerçek niyetin perdelenmesi: Kadife
Darbelerde görünür amaç, ülkedeki mevcut “diktatörü (!) yıkmak”, “demokrasiyi getirmektir.”
Oysa gerçek amaç, hedef ülkelerin bölünmesi, bağımsız politika izleyenlerin şer ittifakının boyunduruğuna girmesinin sağlanması, Rusya ve Çin’in
kuşatılması, enerji bölgelerinin ve nakil hatlarının
kontrol altına alınmasıdır.
18. Sonuç: Yönetimin (diktatörün) şiddet uygulanmadan kansız bir şekilde yıkılışı gerçekleşir.

5. Nesil Kadife Darbenin Başlangıç Aşaması:
Boğaziçi Üniversitesi Olayları

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Taksim Gezi Parkı eylemleri ile Boğaziçi Üniversitesi eylemleri görünür amaçları farklı olmakla birlikte uygulanan strateji, taktikler, planlama
ve eylemler açısından çok ciddi benzerlikler arz
etmektedir. O nedenle Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini değişik açılardan ele alıp değerlendirmekte fayda vardır.

Dış Dinamikler
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin ortaya çıktığı zaman dilimini ve takip eden diğer olayları
daha iyi analiz edebilmek için olaylar başlamadan
önce ve başladıktan sonraki dış dinamikleri göz
önüne almak gerekmektedir:
• Bugünkü ABD Başkanı Biden’ın başkan adaylığı kesinleşmeden önce 16 Aralık 2019’da
Amerikan Televizyon Kanalı FX’te yayınlanan

The Weekly Programında Yaptığı Konuşma,
ABD’de Brooking Enstitüsü’nün Türkiye-ABD
İlişkilerine İlişkin Raporu,
AB’den Türkiye’ye Aşamalı Yaptırım Kararı,
ABD Senatosunun CAATSA Kapsamında
Türkiye’ye Yaptırım Kararları,
ABD’nin Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin
Erdoğan Analizi,
ABD Dışişleri Bakanlığının BÜ Olayları Sürecinde Yaptığı Açıklama,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (BMCHR) BÜ Olayları Sürecinde
Yaptığı Açıklama,
AB’nin BÜ Olayları Sürecinde Yaptığı Açıklama,
21 Ocak 2021’de AB Diplomatı ve Eski AB
Türkiye Temsilcisi Marc Pierini ve Araştırmacı Francesco Siccardini’n, Düşünce Kuruluşu
Carnegie Europe’da Yayınladıkları “AB ve
ABD, 2021 Yılında Türkiye Politikalarını Neden Yeniden Düşünmelidirler?” Adlı Makale,
John Bolton’ın , “Olayın Olduğu Oda” (The
Room Where It Happened) Adlı Kitabında
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili
Yazılanlar,
ABD Yargısında Halk Bankası Davası,
Türkiye’nin Mavi Vatan Projesi İskenderun’dan
Libya’ya ,
Türkiye’nin Irak-Suriye-Afrika Açılımı,
S-400 Sorunu, F-35 Sorunu,
Türkiye’nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de
Petrol Araması,
Bölgede Savaşan Projeler,
Batı’nın Irak ve Suriye’nin Kuzeyinde Kürt
Devleti Kurma Projesi.

Bütün bu etkenleri ele alıp incelemek bu yazının amacını aşar. Bazılarından birkaç kesit vermekle yetinmek durumundayız.
Bugünkü ABD Başkanı Biden’ın daha başkanlık adaylığı belli olmadan senatör olarak, 16
Aralık 2019’da Amerikan televizyon kanalı FX’te
yayınlanan The Weekly programında Türkiye ile
ilgili dikkat çekici ve mesaj içerikli çok önemli bir
açıklama yapmıştır:24
24 https://www.mepanews.com/abd-baskan-adayi-bidenerdogana-karsi-muhalifleri-desteklemeliyiz-38788h.
htm; https://tr.euronews.com/2020/08/15/joe-biden-nerdogan-darbe-ile-degil-secimle-degismeli-ac-klamalarna-bestepe-den-sert-tepk; https://www.bbc.com/turkce/
haberler-dunya-53794105;
http://www.diken.com.tr/
muhalif-liderleri-desteklemeliyiz-diyen-bidena-muhalefetve-iktidardan-tepki/; https://www.amerikaninsesi.com/a/
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“Bence ona (Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento’ya
katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre
etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.
Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-16 savaş
uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna
göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.
Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi
onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek
duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci
ile... Partisi, İstanbul’dan dışarı atıldı. Peki, biz ne
yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.
Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda
boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve onlara Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu.
O dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı.
Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye,
Rusya’ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil.
Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar.
Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde
davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve
onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek,
onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş
olacak.
Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey... Ama cevabım ‘evet, endişeliyim.”
Biden’ın yukarıdaki konuşmasında dikkat çeken noktalar şunlardır:
• Türkiye’de mevcut siyasi iktidarı düşürebilmek
için bir yol haritası ortaya konmalıdır.
• Erdoğan’a çok farklı yaklaşmalıyız.
• Mevcut siyasi iktidar askeri darbe ile değil
seçim ile düşürülmelidir.
• Muhalefet açıkça desteklenmelidir.
• Sesimiz yükseltmeliyiz ve siyasi iktidar bedel
ödemelidir.
erdogan-dan-biden-a-diyalog-ab-ye-yaptirimlar-biziirgalamaz-mesaji/5692840.html

• Kürtler konusunda boyun eğilmemelidir ve
Kürt hareketi Parlamentoda olmalıdır. Bu
konuda endişeliyim.
• “Türk liderliği unsurları” ile “benim yaptığım
gibi” doğrudan temasa geçilmeli ve onlara
destek verilmelidir.
• Türkiye’nin Ruslarla hareket etmesi engellenmelidir.
• Rusya’dan alınan hava savunma sisteminden
dolayı üslerimizden ve üslere ulaşmaktan
dolayı çok endişeliyim.
• Türkiye’ye silah satma konusunda bedel ödettirmeliyiz.
• Bölgedeki müttefiklerle bir araya gelip Türkiye bölgede tecrit edilmelidir.
• Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol arama
faaliyetleri için endişeliyim.
Bu bağlamda ABD istihbaratıyla bağlantılı
Atlantik Konseyi (Atlantic Council) isimli düşünce kuruluşunun 16 Aralık 2020’de yayınladığı Bush yönetiminde Dışişleri Bakanlığı görevlisi olan Robert A. Manning ve CIA’da İstihbarat
Dairesi Başkanlığı analisti olarak çalışmış Mathew
J. Burrows imzalı, “2021 İçin İlk 10 Risk ve Fırsat” isimli raporda, Türkiye yönetimine benzer
eleştirilerde bulunulmaktadır:25
“Erdoğan liderliğinde giderek otoriterleşen,
İslâmcı ve yayılmacı Türkiye; Somali, Katar, Libya, Irak, Suriye ve Balkanlar’a ya askeri müdahalede bulundu ya da asker konuşlandırdı. Ankara,
IŞİD ile savaşan ABD müttefiki Kürtlere saldırırken diğer yandan Suriye, Libya ve Azerbaycan’da
Rusya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, NATO için
tehdit oluşturan ve ABD yaptırımlarına yol açan
Rus S-400 Hava Savunma Sistemi’ni konuşlandırdı. Doğu Akdeniz’de, Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni
ihlal ederek ve Kıbrıs’a tehdit oluşturarak provokasyon yaptı.”
Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Eski
Özel Temsilcisi James Jeffrey yaptığı değerlendirmelerde Türkiye Devleti ile T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında özel bir ayırım yaparak
“Erdoğan’a diş gösterilmesi” ve “ekonominin yıkılması” gerektiği mesajını vermektedir:26
25 Mahmut Övür, “Kendi Haydutluğunu Görmeyen ABD”,
Sabah, 01 Ocak 2021. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/
ovur/2021/01/01/kendi-haydutlugunu-gormeyen-abd
26 https://tr.euronews.com/2020/12/10/abd-nin-eski-suriyeozel-temsilcisi-jeffrey-erdogan-a-disinizi-gosterene-kadargeri-ad-m-a; https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-icins400-oncelikli-sorun/5691623.html; https://www.nerinaazad.co/tr/news/regions/america/jeffreyden-abd-ve-turkiye-

Umran • Mart 2021

Boğaziçi Kadife Darbe Süreci
“Bu yönetimin Trump yönetiminden farkı yeni
yönetimde görevli olan çok sayıda kişide Erdoğan
ve onun iç siyasetteki politikalarına ilişkin bir hoşnutsuzluğun olması. Trump Erdoğan’ı seviyor ve
Türkiye içinde ne yaptığını önemsemiyordu. Yeni
dönemde durum böyle olmayacak. Bu da gerçekten ciddi bir sorun.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
Türkiye’den ayırmamız gerekiyor. Siz Erdoğan’a
dişlerinizi gösterene kadar o geri adım atmaz.
Ekim 2019’da ateşkesi (Suriye’nin kuzeyi) müzakere ettiğimizde, yaptığımız da buydu. Ekonomilerini yıkmaya hazırdık.” “Herhangi bir boşluk
gördüğü yerde harekete geçiyor. Erdoğan’la ilgili
diğer mesele de çıldıracak
kadar kibirli, öngörülemez
ve kazan-kazan çözüm yolunu kabul etmiyor olması.”
“Türkiye’nin taraf değiştirdiğini ya da Soğuk Savaş
sırasında istediğimiz şekilde davranacağı varsayılan
o eski kararlı müttefik olduğunu düşünenler durumu
yanlış değerlendiriyor. Artık
devir değişti.”
(2000’li yılların ilk on
yılında) “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın sıfır sorun yaklaşımıyla ilerlemişi, ancak son
10 yılda dünya hâlâ değerlere odaklıyken, batıyla daha
çatışmacı ve daha otoriter
bir yaklaşıma geçmiştir.”
“Erdoğan’ın sıfır sorundan sıfır müttefik noktasına gelen diplomasi
yaklaşımı var.” “S-400 ve Kıbrıs Türkiye ve ABD
arasında bambaşka bir kriz oldu. ‘‘Bizim için en
büyük / öncelikli sorun S-400’’
“SDG (savaşçıları), temiz çocuklar. Onları ve
liderliklerini çok iyi tanıdım. Orta Doğu standartlarına göre gerçekten olağanüstüler. PKK’nın
son derece disiplinli bir Marksist kolu. Ayrıca PKK
gündemini takip etmekle pek ilgilenmiyorlar, dağları da yok.”
‘‘Bağımsız bir Güneydoğu Türkiye, Kuzey
Irak, Kuzeydoğu Suriye’nin; İran, Suriye, Türkiye
ve Irak’taki etkileri çok büyük olur.’’
iliskisine-dair-aciklama-artik-devir-degisti

“…Şu anki durum, bizim bölgedeki tüm ittifak
sistemimize gölge düşürüyor.’’
21 Ocak 2021’de AB diplomatı ve eski AB Türkiye Temsilcisi Marc Pierini ve araştırmacı Francesco Siccardinin, düşünce kuruluşu Carnegie
Europe’da yayınladıkları “AB ve ABD, 2021 Yılında Türkiye Politikalarını Neden Yeniden Düşünmelidirler?” (Why the EU and the United States
Should Rthink Their Turkey Policies in 2021) adlı
makalelerinde Türkiye ile ilgili uygulanması gereken altı madde olduğuna dikkat çekmişlerdir:27
“Politik alanda, Türkiye’nin ortakları Batı karşıtı, komplo teorilerine dayanan ve uluslararası
anlaşmaları hiçe sayan bir milliyetçi söylemi sürekli kullanan Türkiye yönetiminin doğuracağı stratejik
riskleri değerlendireceklerdir. Türkiye’nin muhalefete,
özgür düşünceye ve insan
hakları eylemcilerine karşı
keyfi tutumları da Batı’nın
yapacağı bu değerlendirmelerde belirleyici bir rol oynayacaktır. Başka bir belirsizlik kaynağı da 2023 yılı
için öngörülen Başkanlık ve
Yasama Meclisi seçimleri ve
bunların ülke yönetimi tarafından iptal edilmeleri ihtimalidir.”
“…Bir
yandan
Türkiye’nin Batı çıkarlarına
düşman eylemlerini kuşatıp
engellemek ve öte yandan da
ekonomi ve güvenlik konularında iş birliğini uygun bir düzeyde sürdürürken
ülkede hukuk devleti alanında gözle görülür bir
iyileşme sağlayabilmek…”
(Makalede altı etaptan oluşan bir strateji öngörülmektedir.):
İlk olarak, tek yanlı rahatsız edici kararlara
ve düşmanca söylemlere artık hoşgörü gösterilmeyeceğine ilişkin ortak sinyaller eşgüdüm içinde iletilmelidir. Bu, en azından Ankara’nın müttefiklerin
bazılarını diğerlerine karşı kullanmasını önler.
27 Kayahan Uygur, “Kritik İsimlerden Tartışılacak 2023
Senaryosu”14.02.2021;
https://odatv4.com/kritikisimlerden-tartisilacak-2023-senaryosu-14022130.html;
https://carnegieeurope.eu/2021/01/21/why-eu-and-unitedstates-should-rethink-their-turkey-policies-in-2021pub-83662
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İkinci olarak, Brüksel ve Washington,
Türkiye’nin NATO dışı araçları ülkesine yerleştirmesinin olumsuz etkilerini azaltacak ve ittifak
gücünün Rusya’ya karşı zayıflamasını engelleyecek önlemler almalıdır. Bu gibi önlemler arasında
en iyisi S-400’lerin tamamen geri çekilmesidir, o
da olmazsa en azından acil NATO süreçlerinin
devreye sokulmasıdır.
Üçüncü olarak, Avrupa-Atlantik ortakları
Ankara’nın rahatsız edici politikası değişmediği,
Rusya ile ilişkileri açığa kavuşmadığı ve Batı’dan
gelen diyalog çağrıları karşılıksız kaldığı takdirde Türkiye’ye askeri malzeme satışı kısıtlanmalıdır. Böylesi bir karar, Batı’dan tedarik edilen kritik
malzemenin yine Batı’nın güvenlik risklerini arttırmak için kullanılamayacağı yönünde güçlü bir
işaret anlamını taşır.
Dördüncü olarak, ülkede hukuk devletinin ortadan kaldırılıp dağıtılmasında ve Batılı ülkelerin
iç politikalarına müdahalede en büyük payı olan
Türk şahsiyetleri AB ve ABD tarafından cezalandırılmalıdır. Bu cezalar Türkiye’nin NATO ve Avrupa Konseyi sözleşmeleri ile ortaya çıkan yükümlülüklerine uygun olacaktır.
Beşinci olarak, Türkiye Avrupa Konseyi üyesi
ve AB partneri olma taahhütlerine uygun olarak
hukuk devletine geri dönme yönünde ölçülebilir
adımlar atmadıkça AB, yeni iş birliği çerçevesini
ertelemelidir. AB ve İngiltere arasındaki ve artık
bir üçüncü ülkeyle yapılmış sayılan yeni ticari
sözleşmenin hazırlık çalışmaları da bu durumu
dikkate almalıdır. Birlik, Türkiye’nin elindeki Kuzey Kıbrıs’ı fiili olarak tanıtma olanağı verecek bir
Doğu Akdeniz Konferansı fikrinden de vazgeçmelidir.
Son olarak Avrupa Birliği, deniz sınırları görüşmeleri ve Türk-Suriye sınırı ve Türkiye’deki
Suriyeli sığınmacılara destek konularında somut
teklifler sunmalıdır. Bu tekliflerin süreleri ve yöntemleri açık olmalı, düşmanca tavır olmadığında
bir işbirliğinin iki tarafa da karşılıklı avantajlar
sağlayacağını göstermelidir.”
ABD’de Brooking Enstitüsü’nün Türkiye-ABD
ilişkileri üzerine yayınladığı raporda, Türkiye’nin
Batı ile ilişkilerinin iyileştirilebilmesi, “demokratik olarak seçilmiş bir hükûmetle” mümkün olabileceğinin ifade edilmiş olması, kadife darbelere
psikolojik bir zeminin hazırlanmak istendiğinin
bir göstergesidir:28
28 Arslan Bulut, “ABD, Neden “Düşürürüm” Diye Uyarıyor?”
arslanbulut@yenicaggazetesi.com.tr; 19 Şubat 2021

“Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir
Türk hükûmeti karar verecek. O zamana kadar
Washington’un önündeki zorluk, bunu görünür
kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır.”
Yukarıdaki
dokümanlara
baktığımızda
Türkiye’de “diktatörlüğün” var olduğu, “hukuksuzluğun hâkim olduğu”, “adalet ve özgürlüklerin
olmadığı”, bir kısmı açık olarak bir kısmı da dolaylı olarak, ifade edilmektedir. Bu dokümanlara
göre Türkiye’deki yönetim askeri darbe ile değil seçimle tasfiye edilmelidir!
Biden’ın yukarıda ifade edilen yaklaşımı ile
Biden, Türkiye’deki yönetime savaş açmıştır. Bu
savaşta şimdilik bir askeri darbe girişimi yer almayacaktır. İktidar seçimle düşürülmek istenmektedir. Bunun için kullanılacak en önemli araç,
bir kadife darbe sürecidir. ABD’nin öncülüğünde
Türkiye’de askeri boyut içermeyen sosyolojik
amaçlı bir savaş/Kadife Darbe yapılmak istenmektedir. Dolayısıyla siyasi iktidarı yıpratacak her
malzeme ve her unsur kullanılacaktır.
Bu savaş, şu an için beş boyutludur: 1. Muhalefet ile işbirliği, 2. Kürt hareketi ile işbirliği, 3.
Biden’in doğrudan temas kurduğu Türk liderliği
unsurları ile işbirliği, 4. Bölgedeki müttefiklerle
işbirliği, 5. Türkiye-Rusya işbirliğinin çözülmesi
ve Türkiye’nin bölgede yalnızlaştırılması.
Türkiye’de son zamanlarda olan olaylara baktığımızda Kadife Darbenin ilk iki aşamasının gerçekleştiğini, üçüncü aşamanın da başlatılmaya
çalışıldığını söyleyebiliriz: 1. Aşama: Boğaziçi
Üniversitesi ile başlatılan eylemler zinciri. 2. Aşama: Gara Operasyonu ile başlatılan psikolojik savaş. 3. Aşama: Yolsuzluk iddiaları. Birinci aşama
Taksim Kadife Darbe sürecinde Taksim Gezi Parkı
eylemlerine tekabül ederken; ikinci aşamanın, Roboski faciası/Soma olayları/Fenerbahçe otobüsüne
saldırı/Suruç Provokasyonuna tekabül ettiğini
söyleyebiliriz. Bu yazıda Kadife Darbenin birinci
aşaması değerlendirilecektir.

Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinin
Başlangıç/Birinci Aşaması:
Boğaziçi Üniversitesi Olayları
Kadife darbeler diktatörlük, hak, hukuk, adalet ve özgürlük kavramları üzerinde inşa edilen,
şiddet içermeyen, gayrimemnunlar ittifakına dayanan, seçim endeksli darbe türüdür. Kadife darbeciler hedef ülkede diktatörlüğün var olduğu,
hak, hukuk, adalet ve özgürlüğün ise olmadığı
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imaj ve kanaatini oluşturacak, inşa edecek her
şeyi hiçbir kutsal tanımadan kullanırlar. Kadife
darbeye karşı mücadele bu imaj ve kanaatlerin ortadan kaldırılması merkeze alınarak yürütülmelidir. Daha önce birçok üniversiteye dışardan rektör
atanmış olmasına rağmen ses çıkarmayanlar, Boğaziçi Üniversitesi’ne dışardan bir rektörün atanması ile istedikleri fırsatı yakalayıp Kadife Darbe
Sürecini başlatmışlardır.
Boğaziçi Üniversitesi’ne, dışardan bir rektörün
atanmasından sonra, önce akademisyenler direniş
başlatmış (birinci evre) sonra öğrenciler devreye
girerek akademisyenlerin direnişini eylemler yaparak desteklemiş (ikinci evre); daha sonra da değişik eylem grupları sürece dâhil olmuştur (üçüncü evre).
Akademisyenlerin ve öğrencilerin direnişleri
başlangıçta kamuoyunda fazla ilgi görmemiştir.
Ancak kampüste açılan sergide Kâbe resminin
üzerine Şahmeran resmi ile birlikte LGBT sembollerinin konmasının sosyal medyaya servis edilmesi ile birlikte başlayan tartışma, Boğaziçi eylemlerinin LGBTIQ+ üzerinden Türkiye’nin gündemine
oturmasını sağlamıştır (Dördüncü evre). Eylemcilerin rektörlüğü işgal etmeye kalkmaları sonunda
polis müdahale etmiş, eylemcilerin bir kısmı emniyete götürülüp mahkemeye sevk edilmiştir. Yol
boyu muhalefetteki bazı siyasi parti yöneticileri de
eylemlere destek vermeye başlamıştır. Daha sonraki süreçte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere,
Türkiye’nin değişik yerlerinde Üniversite ve Lise
gençliği adına eylemler yapılıp, bildiriler yayınlanarak destek verilmiştir. Ayrıca değişik Üniversitelerin öğretim elemanları adına bildiriler yayınlanmıştır (Beşinci Evre).

Boğaziçi Kadife Darbenin Birinci Aşamasında
aşeron Örgüt: LGBTIQ+
Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinde en kritik
nokta, Kâbe resmi üzerinde LGBTIQ+ sembolleri ile bir provokasyon yapılıp kamuoyuna servis
edilmesidir. Niçin böyle bir provokasyon yapılmıştır? Böyle davranışın çok ciddi bir tepki çekeceğini bilmemeleri mümkün değildir. Öyleyse kadife darbeci beyin takımının amacı, niyeti nedir?
Kadife darbelerde yapılan eylemlerin ulusal
ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasını temin
edip dış destek sağlayabilecek bir taşeron örgüte
ihtiyaç vardır. Bu, Taksimde bombalama yapan
DHKP-C idi. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde
ise LGBTIQ+ seçilmiştir. Boğaziçi Kadife Darbe

sürecinde birinci aşamadaki icracı, öncü örgüt
LGBTIQ+’dır. Bunun seçilmesinin nedeni değişik
boyutlarda ele alınıp değerlendirilmelidir.
Taşeron Örgüt olarak LGBTIQ+’nın seçilmesinin ana nedeni/birinci boyutu kanaatimizce, dış
destektir. AK Parti ve MHP yöneticilerinin eylemcilere karşı kullandıkları dil, özellikle LGBTIQ+
ile ilgili ifadeler, istenen dış desteğin insan hakları
üzerinden gelmesini sağlamıştır. Başta BM olmak
üzere birçok ülke Türkiye aleyhine basın açıklaması yaparak LGBT topluluğuna karşı sergilenen söylem kınanmıştır:29
“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price:
‘İfade özgürlüğü ve bazılarının rahatsız edici bulacağı söylevler bile işleyen bir demokrasinin kritik
unsurlarıdır. ABD temel demokratik özgürlükleri
için mücadele edenlerle omuz omuza durmaya devam edecektir. Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz.’
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: ‘Barış yanlısı protestolara katıldıkları için gözaltına
alınan öğrencilerin ve göstericilerin derhal serbest
bırakılması çağrısı yapıyoruz. Yetkililerin, LGBT
topluluğuna karşı nefret ve ayrımcılık içeren, eşcinsellere ve trans bireylere karşı yorumlarını kınıyoruz.’ ‘…Bu olaylar sırasında üst düzey yetkililer tarafından LGBT’li öğrencilere yönelik nefret
söylemi ve bir LGBT derneğinin kapatılması kabul
edilemez.’ ‘…Türkiye’yi ulusal ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermeye ve son haftalarda
barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için keyfi olarak gözaltına alınan kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz.’
Avrupa Birliği Komisyon Yetkilileri: ‘Avrupa
Birliği, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı
alanlarında Türkiye’de devam eden olumsuz gelişmeden ciddi şekilde endişe duymaktadır.’ ‘…Meşru
toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisinin
Boğaziçi Üniversitesi’ni kapsayan iki ilçede her
türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararının son derece kaygı verici bir durum olduğu,’
‘Türk yetkililerin AB değerleri ve standartlarına
yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır.’
29 https://tr.euronews.com/2021/02/03/halk-n-cogunlugurektorun-secimle-gelmesi-gerektigini-dusunuyor-eskidennas-ld-ne-degisti; https://tr.euronews.com/2021/02/03/
ab-den-bogazici-ve-lgbt-tepkisi-reform-beyan-na-ayk-rgelismeler-nefret-soylemi-kabul-edil
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor:
‘Polis şiddeti, toplu gözaltılar, genelleşen terörizm suçlamaları ve LGBT’yi hedef hâline getirmek... Yeni pozitif gündem ve reform iradesinin
yansıması bu mu?’”
Görülebileceği gibi kadife darbelerde istenen
dış destek, LGBTIQ+ üzerinden sağlanmıştır. Kullanılan ifadelere dikkat edilirse, diktatörlük imajı ile hak, hukuk ve özgürlüklerin olmadığı imajı inşa edilmek istenmiştir. LGBTIQ+’nin taşeron
örgüt olarak öne çıkarılmasının ikinci boyutu, iç
kamuoyu ile ilgilidir. LGBTIQ+’nın siyasi iktidara
karşı eylem yapması, geniş bir muhalefet cephesinde kendisine meşruiyet ve sempati kazandırmıştır. Üçüncü boyut ise her zaman eylemlerin
önünde olabilecek bir örgütsel kitle sürece dâhil
edilmiştir.

Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinin
Birinci Aşamasında İç Destekler

24

LGBTIQ+’nın seçilmesi ile anında uluslararası
düzlemde gerekli dış destek sağlamıştır. İç destek
açısından ortaya konan hedef kitleyi ve yapıları
anlayabilmek için ‘Boğaziçi Direnişine Emek Veren ve Dayanışmayı Yüreğinde Hissedenler’ imzasıyla yayımlanan bildiriyi değerlendirmekte fayda
vardır:
“Boğaziçi Üniversitesi’ne anti-demokratik biçimde atanan rektöre karşı 4 Ocak tarihinden bu
yana devam ettirdiğimiz protestolar, sürecin başından beri nefret söylemleriyle hedef gösterildi. Şimdi de 26 gündür sürdürdüğümüz protestoların bir
parçası olan ve yaklaşık bir haftadır devam eden
sergimize direnişimizi bitirmek amacıyla saldırılmaktadır.
Sergi, direnişini sanatla ifade etmek isteyen
arkadaşlarımızın emeğiyle üç yüzden fazla eseri herhangi bir kısıtlama gözetmeden kampüsle
buluşturdu. Sergiye yapılan saldırılar geçtiğimiz
günlerde eserlerin çalınması ile başladı. Suçlamaların odağında olan sergi; hiçbir gruba, inanca,
kimliğe yönelik bir saldırı niteliği ve amacı taşımamaktadır.
Yine de bu serginin beraber mücadele ettiğimiz Müslüman arkadaşlarımızın değerlerini tahkir edici bir eylem olduğu iddiası söz konusudur.
Sergiyle ilgili inanç üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Her sanat eseri eleştiriye
açıktır. Ancak, sanat eserlerinin yargılanması gibi
bir durum en basit hâliyle ifade özgürlüğünün kı-

sıtlanmasıdır. Direnişimizi bitirmek isteyen iktidar
ve medyası konuyu bilinçli olarak saptırmaya çalışmaktadır.
Bu sergiye emek veren arkadaşlarımızın haksız şekilde gözaltına alınmaları ve süreçte uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Boğaziçi
Üniversitesi’nde çok kültürlü, çok sesli, çok inançlı
ve çok renkli yaşam pratiğini korumaya çalışarak
devam ettirdiğimiz direnişimizi hedef gösteren ve
ayrıştıran suçlamalar, beraberliğimizi bozmaya
ve mücadelemizi kırmaya yöneliktir. Haklı direnişimizin amacının saptırılmasına ve kriminalize
edilmesine bugüne kadar izin vermedik, bundan
sonra da izin vermeyeceğiz.
Okulumuzdaki farklı toplulukların ve kimliklerin yapılan saldırılarla hedef gösterilmesi meşru kılınamaz. Sosyal medyada yer alan LGBTİ+
fobik söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Öğrencilerin başlattığı haklı direniş, yine öğrenci
dayanışmasıyla büyümeye devam edecektir.
Arkadaşlarımız açıkça hedef gösterilirken
kayyum Melih Bulu’nun sosyal medyadaki nefret
söylemlerine katılarak yaptığı paylaşımlar ve rektörlük tarafından açılan soruşturma gösteriyor ki
kayyum atamaları üniversitelerin fikir hürriyetine vurulan en büyük kelepçedir.
Okulumuzdaki barışçıl eylemlere, düzenledikleri sergiyle destek veren sanatçı arkadaşlarımız
yalnız değildir. Biz Boğaziçili öğrenciler olarak,
hiçbir hukuki zemini olmayan bu göz altıların son
bulmasını talep ediyoruz.
1. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
2. Polis, kampüsü ve çevresini bir an önce terk
etmelidir.
3. Nefret söylemleri ve hedef göstermelerle öğrencileri ayrıştıran, kampüsü güvensizleştiren kayyum Melih Bulu derhal istifa etmelidir!
4. Rektörlük seçimleri, üniversitelerin tüm bileşenlerinin katılımıyla demokratik bir biçimde
yapılmalıdır.”
Üzerinde özel olarak durulması gereken ifadeler şunlardır:
1. “Okulumuzdaki farklı toplulukların ve kimliklerin yapılan saldırılarla hedef gösterilmesi
meşru kılınamaz.”
2. “Sosyal medyada yer alan LGBTİ+ fobik söylemlerin hiçbirini kabul etmiyoruz.”
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3. “Öğrencilerin başlattığı haklı direniş, yine öğrenci dayanışmasıyla büyümeye devam edecektir.”
4. “…Kayyum atamaları üniversitelerin fikir
hürriyetine vurulan en büyük kelepçedir.”
5. “Rektörlük seçimleri, üniversitelerin tüm bileşenlerinin katılımıyla demokratik bir biçimde
yapılmalıdır.”
Bu bildiri, Taksim Platformu’nun Gezi Parkı ile ilgili yayınladığı bildiri ile öz itibarıyla
benzerdir. Bildiride birleşik cephe taktiği kullanılmıştır. Bir taraftan İslâm’ın kutsallarına saldırılırken diğer taraftan çok kültürlülük kapsamında
“Müslüman arkadaşlar” düşünce ve fikir özgürlüğüne saygıya davet edilmektedir. Kâbe’ye saldırmak, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilirken LGBTIQ+’ya yöneltilen her eleştiri, insan
haklarına saldırı, kin ve nefret söylemi kapsamına
sokularak bir psikolojik harekât yürütülmektedir.
Dikkat çekici olan noktalardan biri de Boğaziçi Dayanışma Platformu merkezli “öğrenci
dayanışmasının” yaygınlaşacağı öngörüsüdür.
Nitekim çok kısa bir zamanda Türkiye’de birçok
vilayette üniversiteli, liseli gençlik ve mezunlar
adına hem eylemler yapılmış hem de bildiri yayınlanmıştır [Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, İÜ, YTÜ, İTÜ, Ankara Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Müslüman Öğrencileri; İTÜ Fizik Mühendisliği Kulübü, Yatırım Kulübü; ODTÜ’si Öğrencileri ve Mezunlar Derneği, Hacettepe Dayanışması; (Liseler:
İstanbul Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi,
Bahçelievler Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi,
Haydarpaşa Lisesi, İnanç Lisesi Mezun ve Öğrencileri, Kabataş Lisesi, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Çapa Fen Lisesi, İstanbul
Erkek Lisesi, Şehremini Lisesi, Şair Abay Anadolu
Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa
Anadolu Lisesi Öğrencileri ve Mezunları, Saint
Michel Lisesi Bağımsız Mezunlar Grubu, Eyüp
Anadolu Lisesi Mezunları, Kandilli Kız Anadolu
Lisesi Öğrencileri ve Mezunları, Mersin Fen Lisesi
Mezunları ); Boğaziçi Avukat Koordinasyonu, İTÜ
Dayanışması, Ayvalık Öğrenci Fikir Topluluğu,
MEF Dayanışması, Trakya Üniversitesi Dayanışması, Porsuk Öğrenci Dayanışması].
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ODTÜ,
Galatasaray Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
Koç Üniversitesi, Mimar Sınan Güzel Sanatlar

Üniversitesi Öğretim Üyelerinden/Elemanlarından/Akademisyenlerinden bir grup adına destek
bildirileri yayınlanmıştır. Ayrıca yurt dışından
Brighton College, Duke University, Bservatory
University adına da yayınlanmış bildiriler bulunmaktadır. Diğer taraftan İstanbul Barosu,
Eğitim-Sen, Çağdaş Hukukçular Derneği de
bildiri yayınlayarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek vermişlerdir.
Lise öğrencilerinin sürece dâhil edilmesi, 1968
olaylarında eylemlerin önce üniversitelerde başlatılıp daha sonra liselere sıçratılmış olması ile ciddi
benzerlik arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde
öğrenci gençliği sokağa çekebilecek provokasyonlar yapılabilir. Böyle bir oyuna Türkiye gelmemeli
ve gençliği tahrik edecek dil ve söylemden kaçınılmalıdır.

Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinin
Birinci Aşamasındaki Sloganlar
Mevcut siyasi iktidardan memnun olmayan
kitleleri eylemleri destekleyecek hâle getirebilmek
için, basit, sade ve fakat mesaj içeren sloganlar
üretilip kullanılmaktadır. Boğaziçi Kadife Darbe
sürecinin Birinci aşaması olan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerindeki Sloganlarda gençliği psikolojik olarak tahrik edip eylemlerin içine çekecek meydan okuma havası verecek bir öz vardır:
“Aşağıya bakmayacağız”, “Aşağıya bakmıyoruz”,
“Yüreğimiz de yeter.” “Bundan sonrası bizde”,
“Her yer Boğaziçi, her yer direniş”, “Kayyum
rektör istifa”, “Kayyumlar gidecek Üniversiteler
bizimle özgürleşecek”, “Kayyumlara inat yaşasın
hayat”, “Hocalarımızın yanındayız”, “Boğaziçi
Üniversitesi’nin yanındayız”, “Boğaziçili öğrenciler yalnız değildir”, “Öğrencilere özgürlük”, ”Ben
de imzacıyım”, “Bütün talepler gerçekleşene kadar
kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz”, “Üniversitemizi
savunmak için eylemdeyiz”, “Üniversiteler bizimdir”, “Özerk ve demokratik üniversite”, Akademik Özgürlük ve özerklik”, “Üniversiteler bizim
gelecek bizim”, “Öğrencilerimize dokunmayın”,
“LGBT Hakları İnsan haklarıdır”, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet”, “Arkadaşlarımızı serbest
bırakın”, “Baş eğmedik, eğmeyeceğiz.”

Boğaziçi Kadife Darbe Sürecinin Birinci Aşamasında:
Bir Lider Çıkarmak
Kadife darbelerde genellikle iktidara muhalif,
mücadele etmiş, bedel ödemiş, tanınan, bilinen ve
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Batı yanlısı insanlar arasından bir lider seçilmektedir. Birinci nesil Kadife Darbelerde öne çıkmış/
çıkarılmış batı yanlısı liderler vardır. Mücadele,
onları merkeze alarak şekillendirilmiştir. İkinci
Nesil Kadife Darbe zinciri olan Arap Baharında
ise Tunus, Mısır, Libya, Suriye’de herhangi bir
lider ortaya çıkarılmamış ya da çıkarılamamıştır.
Mısır’da batı yanlısı El Baradey denemesi tutmamıştır. Türkiye’de Taksim kadife darbe sürecinde
de yol boyu tek bir lider ortaya çıkarılmamış ya da
çıkarılamamıştır. Boğaziçi darbe sürecinde gençlikte ve akademisyenlerde henüz bir lider ortaya
çıkmamıştır.
Akademisyenler içerisinde başlangıçta bir lider
söz konusu değildir. Son günlerde eski BÜ Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder öne çıkmaya ya da
çıkarılmaya çalışılmaktadır:30
“İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı bir televizyon
programında Prof. Üstün Ergüder’i telefonla arayarak uyardığını belirterek, “Kendisini aradım,
böyle işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim.
Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum’
dedi. Hayır bu işlerle uğraştığınızı biliyorum...”
ifadelerini kullandı.”
Soylu’nun bu konuşmasının üzerine 1460 kişi
tarafından Ergüder’e destek veren, akademisyen, sanatçı ve siyasetçinin de içerisinde yer
aldığı bir imza listesi yayınlanmıştır.
Soylu’nun ifade ettiği gibi Üstün Ergüder, Boğaziçi eylemlerinde arkada aktif rol oynuyor ise,
Soylu’nun televizyon programındaki sözleri ve ardından gelen 1460 kişilik imza listesi ile Ergüder,
Kadife darbe sürecinin önemli şahsiyetlerinden
biri olmuştur. Lider olup olmadığı zamanla ortaya
çıkacaktır. Ancak bu olgu akademik camiada bir
direnişin organize edilip Türkiye sathına yayılmak istenmesinin bir işareti olarak değerlendirilmelidir. Nitekim Galatasaray Üniversitesi’nde
Fransız hocalar için dil şartının getirilmesi ile bir
direniş başlatılmıştır.31 Akademisyenlerin direnişi,
dışarıdan rektör atanmış üniversitelere yaygınlaştırılabilir.
30 Boğaziçi’nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’e 1460
kişilik destek, cumhuriyet.com.tr, 23 Şubat 2021 Salı.
31 https://onedio.com/haber/turkiye-den-misilleme-galatasa
ray-universitesi-nin-fransiz-hocalarina-turkce-zorunlulu
gu-965641

Sonuç: Kadife Darbeler Siyasi İktidarların
Hataları Üzerine İnşa Edilmektedir
Prof. Dr. Melih Bulu, 2002’de, AK Parti Sarıyer
İlçe Teşkilatının kurulmasında görev almış; Partinin il yönetiminde, ekonomiden sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapmış, 2009 yerel
seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için
AK Parti’den aday adayı olmuş ve Haziran 2015
Genel Seçimlerinde ise AK Parti’den İstanbul 1.
Bölge milletvekili aday adayı olmuştur.
Böyle bir siyasi kimliğe sahip birisinin Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör olarak
atanmasına tepkilerin olmayacağı görülememiş
midir? Kendisinin böyle bir göreve dışarıdan biri
olarak talip olma cesaretini, 2004 yılında kurucularından olduğu; yönetim kurulu üyeleri Ali
Koç, Kenan Yavuz, Cem Soysal Hakan Altınay,
Prof. Dr. Kerem Alkin, İpek Nur Cem Taha (İsmail
Cem’in kızı), Nurdoğan Şengüler, Levent Yılmaz,
Aykut Özüner, Erkan Güven, Prof. Dr. Aslıhan
Nasır (BÜ) ve Doç. Dr. Murat Yalçıntaş’tan oluşan Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu
(URAK)’nun 2017-2019 yılları arasında Yönetim
Kurulu Başkanı olmuş32 olmasından mı almıştır? Böyle bir atamada birileri, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a hiçbir şey olmaz mı demiştir? Bir televizyon kanalında İçişleri Bakanı Soylu’nun eski
rektör, 80 yaşındaki Prof. Dr. Üstün Ergüder’i
arayıp ikaz etmiş olduğunu söylemesinin, neden
olabileceği tepkileri görememiş olması üzücüdür.
Bir salgın döneminde, salgını önlemek için esnafa, lokantalara, kahvelere, servislere, kantinlere,
okullara, otobüslere, minibüslere… mesafe şartından dolayı tedbir uygulanırken, hafta sonları
ve geceleri sokağa çıkma yasağı varken, AK Parti kongrelerinin “tıklım tıklım” dolu olması, çok
ciddi bir tezattır. Kadife darbeciler bunu medyada
ve sosyal medyada çok iyi kullanmaktadırlar. Böyle bir imkânın verilmesi sorgulanmalıdır?
AK Parti ve MHP yöneticilerinin, Boğaziçi
Üniversitesi eylemlerine katılan tüm öğrencileri, organizatörlerden, 1. ve 2. Beyin takımından
ayırmadan “vatan haini, terörist” olarak niteleyip tehdit etmeleri, kadife darbecilerin ekmeğine
yağ sürmektir.
Bütün bunlar, kadife darbeci beyin takımına
aradıkları fırsatı vermiştir/ vermektedir. Yöneticilerin unutmaması gereken en temel gerçek, Kadife darbelerin siyasi iktidarların hataları üzerine
32 https://www.urak.org/yonetim-kurulu.html
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Boğaziçi Kadife Darbe Süreci
inşa edildiği gerçeğidir. Kadife darbelerin birinci
ve ikinci beyin takımları, stratejilerini bu hatalar
üzerine inşa edip taşeron örgüt üretmekte ya da
elde etmektedirler:33
“(Sirbistan’da) Miloşeviç de sağ olsun; bize
öfkelenecek bir sürü sebep sunmak için bayağı sıkı çalıştı. 1996’da kuklalarının pek çoğunu
gönderen ve yerlerine muhalefet üyelerini getiren
meclis seçimlerinin sonuçlarını tanımayı reddetti
ve gösteri yapmak için sokaklara dökülen eylemcileri de Miloşeviç’in polisi ezip geçti. 1998’de
ise Sırbistan’ın altı üniversitesinin akademik ve
idari işleri de dâhil her türlü kontrolünün artık
hükûmetinde olduğunu ilan ederek, mutlak diktatörlüğe bir adım yaklaştı. Bu kadarı benim de arkadaşlarımın da sabrını taşırmaya yetti…”
Kadife darbelere karşı verilecek mücadele, kin
ve nefret taşımayan bir dil ve söylem üzerine inşa
edilmelidir. Öfke ile hareket edilmemelidir. Eylemlere katılan kitleler değil, birinci ve ikinci beyin takımı ile taşeron örgüt hedef alınmalıdır. En
büyük hata eylemlere katılan gayrimemnunların
hedef alınması, hakarete uğraması ve tutuklanması, dövülmesidir. Kadife darbeci beyin takımının
hedefi, daha çok insanın hakarete uğraması, tutuklanması ve dövülmesidir. Eylemlere katılanlarda “korku duvarını yıkmak” öncelikli amaçtır:34
“(Sirbistan Kadife Darbe Sürecinde) Doğal
olarak ortamın en havalıları, tutuklanmayı becerenlerdi; hapisten çıkmak, korkusuz ve cesur yanı
kesinlikle seksi olmak demekti. Haftalar içinde,
mahallenin en inek oğlanları, ceplerinde koruyucu
taşıyan ve okula kendi grafik hesap makinelerini
getirmekle övünen tipler bile, gecenin birinde polis
arabasında gözükmeye ve sonrasında sınıflarındaki en çekici kızdan randevu kopartmaya başlamıştı.”
O nedenle kadife darbeci beyin takımının ve
taşeron örgütün temel amaçlarını, ilişki zincirini
deşifre etmek, gayrimemnunların memnuniyetsizliklerini giderecek bir dil, tutum ve tavır ortaya
koymak, tezatlarını sergilemek asıl olmalıdır.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerin direnişinin görünür amacı, Boğaziçi
Üniversitesi’ne dışardan bir kişinin rektör olarak
atanmasıydı. Oysa yayınlanan bildirilerde dışardan rektör atanan diğer üniversitelerdeki atamalara da karşı çıkılmaktadır. Eğer üniversitelere
dışardan rektör atanmasına, daha önceden diğer
33 Srdja Popovic, Matthew Miller, a.g.e., s. 16.
34 Srdja Popovic, Matthew Miller, a.g.e., s. 17.

üniversitelere rektör atandığında karşı çıkmış ve
bildiri yayınlamış olsalardı, bugünkü tepkilerinde
çelişkiye düşmeksizin kendilerince haklı olurlardı. O gün susanlar bugün konuşmaya başlamışlar ise niyetleri, amaçları samimi ve içten değildir.
Amaçları, dışardan rektör atanan tüm üniversitelerdeki atamalardan dolayı gayrimemnun olan bir
kitlenin dikkatini çekip direnişe destek vermesini
sağlamaktır. Yani gayrimemnunlar ittifakını genişletmektir.
Bugüne kadar siyasi iktidarı yıpratacak her
şeye imza koyan Boğaziçili akademisyenler, nedense dışarıdan rektör atanan diğer üniversiteler
için seslerini çıkarmamışlar; Şehir Üniversitesi’nin
kapatılmasında üç maymunları oynamışlardır.
Keza aynı durum, Boğaziçi eylemlerini desteklemek amaçlı bildiri yayınlayan tüm akademisyenler için de geçerlidir. O nedenle bu kesimlerin bugünkü direnişleri salt rektörlük ile ilgili değildir.
Kadife darbe sürecinde dolaylı harp stratejisi
uygulandığından kamuoyunun ve siyasi iktidarın
dikkatleri bir noktaya yönlendirilip odaklandırıldıktan sonra tam ters bir noktadan siyasi iktidara
darbe vurulmaya, zarar verilmeye çalışılmaktadır. Ters noktadan darbe vurulur vurulmaz, kadife darbe sürecine katılan tüm unsurlar, aynı anda
harekete geçirilip büyük bir kampanya başlatılmaktadır. Böylelikle kendi taraftarlarının morali
ve heyecanı yükseltilirken, siyasi iktidarın ve taraftarlarının morali bozulmak istenmektedir.
Kadife darbecilerin yaptığı hamlelerin savuşturulması, sürecin bittiği anlamına gelmemelidir.
Taraflardan biri tasfiye oluncaya ya da taraflar
arasında uzlaşma sağlanıncaya kadar mücadelenin şiddeti artarak devam edecektir. Kadife Darbe
Stratejisi buna göre çizilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Kadife Darbe Sürecinin ilk üç aşaması dolaylı harp stratejisine uygun olarak devreye sokulmuştur:
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1. Aşama: Boğaziçi Üniversitesi ile başlatılan eylemler zinciri.
2. Aşama: Gara Operasyonu ile başlatılan psikolojik savaş.
3. Aşama: Merkez Bankası ve ithal aşılar üzerinden yolsuzluk iddiaları.
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Kadife darbelerde en önemli unsurlardan biri,
(sürecin ister mahiyetini bilsin isterse bilmesin
fark etmez) gayrimemnun kitlelerin ittifakının
sağlanmasıdır. En dikkat çekici husus, rektör atamalarında ve atanan rektörlerin üniversiteler içindeki tutum ve tavırlarından dolayı çok farklı inanç
sistemine mensup insanlar şikâyetçi olup kullanılan kötü bir dilden dolayı, farkına varmadan kadife darbecilerin değirmenine su taşımaktadırlar.
Kadife darbeci beyin takımı, bir taraftan var
olan gayrimemnunlarla dolaylı bir şekilde, kendileri arka planda kalarak, çatı örgüt aracılığıyla
ittifak kurmaya çalışırken; diğer taraftan yeni fay
hatları oluşturup gayrimemnun sayısını artırmaya
çalışmaktadır.
Bu açıdan meseleyi ele aldığımızda, kadife
darbeciler, devlet mekanizmasının kılcal damarlarına, medyaya/sosyal medyaya, iş dünyasına
yerleşmiş, gizli, uyuyan kadroları/hücreleri aracılığıyla pek çok provokatif eylem icra etmek isteyeceklerdir:
• Cemaatler arası ihtilafları tefrikaya ve kavgaya dönüştürmek,
• Cemaatler ile siyasal iktidarı karşı karşıya
getirecek operasyonlar yapmak veya siyasi iktidarın böyle bir hata yapmasına zemin hazırlamak,
• Diyanet’i yıpratmak, Diyanet’le cemaatleri,
Diyanet’le siyaseti karşı karşıya getirerek yeni
gerilim alanları inşa etmek,
• Sendikalar ile siyasal iktidarı karşı karşıya getirebilecek şekilde komplolar kurmak,
• Doğudaki aşiretleri rahatsız edecek uygulamalar yapılmasını sağlayarak devlete karşı kırgın
hâle getirmek,
• Spor kulüplerini ya da spor kulüpleri ile siyasal iktidarı karşı karşıya getirerek gerilimi
artırmak,
• Vakıflar, dernekler, gönüllü kuruluşlar arasında ayırımcılık yapılmasını sağlayarak küskünler, kırgınlar zümresini artırmak,
• Lise ve üniversitelerde gençliği tahrik edecek
uygulamalar yapılmasını sağlamak,

• Etnik fay hatlarını (Türk-Kürt, Türk-Ermeni,
Türk-Rum gibi) harekete geçirecek provokasyonlar yapmak,
• Dini ve Mezhepsel fay hatlarını (MüslümanHıristiyan, Müslüman-Süryani; Alevi-Sünni;
Sünni-Şii gibi) harekete geçirecek provokasyonlar yapmak,
• Afgan, Suriyeli göçmenlerle yerli halk arasında fay hattı oluşturup harekete geçirmek veya
göçmenleri birbirine düşürerek, kavga ettirip
onlara karşı düşmanlık oluşmasını sağlamak,
• Laik-anti laik fay hattını harekete geçirebilecek
provokasyonlar yapmak,
• Yaşam tarzına müdahale provokasyonları yaparak gerilim artırmak,
• Ordu ile polisi, ordu ile siyasal iktidarı karşı
karşıya getirecek tuzaklar kurmak.
• Ordu ve Polis içerisinde güvensizliği yaygınlaştırarak ordu ve polisi pasifize etmek,
• Bürokrasi özelikle Yargı mensupları arasında
güvensizlik yayarak pasifize etmek,
• Bürokrasinin her kademesine karşı halkta güvensizlik meydana gelmesini sağlamak,
• Bürokrasi ile Cumhurbaşkanını ve hükûmeti
karşı karşıya getirerek sistemin işleyişini kilitlemek,
• AK Parti ve MHP içinde ihtilafları körükleyerek partileri bölmek ve yeni partilerin ortaya
çıkmasını sağlamak.
Tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmemesi, istediği tüm yetkileri almış siyasi iktidarın
ortaya koyacağı yol haritasına, kullanacağı söylem ve üslûplarına ve sosyal patlamalara meydan vermeyecek politikalarına bağlıdır.
Başta siyaset olmak üzere tüm gönüllü kuruluşlar hata yapmamaya gayret eder, birbirini
anlar, sırat-ı müstakim üzere olur ise kurulan
tüm tuzaklar paramparça edilir, sahiplerinin
başına geçirilir, yaşanabilir yeni bir Türkiye/
İslâm dünyası/dünya inşa edilebilir:
“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular.
Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış
düzen vardır.” (14 İbrahim 46)
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Libya’da Çözümün Uyarıları
Semih RAŞİD

L

ibya krizi geçen haftalarda
önemli olumlu gelişmelere sahne oldu ancak Libya’yı yıllardır süren çekişme ve çatışmalar bataklığından çıkarmak açıklamalardan
daha fazlasını gerektirmektedir;
görünen tablo niyetlerden eylemlere ve sahada icraatlara dönüştürülmelidir.
Bu zahiri niyetlerin içyüzü
hakkında şüpheleri arttıran husus, Libya’daki durumla ilgili birçok tarafın çıkarları ve hedefleri
arasında zıtlaşma noktasına varan
anlaşmazlıktır. Bu taraflardan bazıları yıllardır oradaki krizin mecralarına bilfiil katılmıştır. Zaten bu
tarafların sekiz yıl önce Muammer
Kaddafi’nin devrilmesinden bu
yana değişmeyen belirli tutumları
ve politikaları vardır. Libya krizinin yönetiminde önemli ve eksen
devletler ülkedeki şartların bir
plan-program dahilinde düzenlenmesi gerektiğini kabul ediyorlar.
Yalnız kimileri İslâmcıların orada
devlet yönetiminde en büyük payı
almasını, özellikle petrol kaynaklarını kontrolü altına almasını is-

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)

temektedir. Libya kriziyle irtibatlı olmayan hesaplar ve etkenler
sebebiyle kriz hattına yeni giren
ülkeler de bulunmaktadır. Bu durum devletlerin tutumlarını kestirmeyi güçleştirmektedir. Çünkü bu
ülkelerin politikalarının pusulası
sadece krizle ilişkili değil, başka
bölgesel sorunların dengeleriyle iç
içe geçmiş vaziyettedir.
Mısır, BAE, Suudi Arabistan,
Rusya, Fransa, ABD ve başka ülkeler nezdinde Libya’nın -ne kadar
ılımlı da olsa- İslâmcı bir yönetim
altına girmesi kabul görmemektedir. Geçen yıllarda bazı ülkeler,
Libya’da İslâmcıların -silahlı milisler ve terör unsurlarıyla irtibatları olduğu iddiasıyla- nüfuzunun
veya siyasi rolünün kökünün kazınması için yoğun çaba gösterdiler.
Bu ülkelerin tutumlarında ve
Libya’nın geleceğine dair kendi
model vizyonlarında bir değişim
yaşanacağının hiçbir işareti görülmüyor. Yaşananlar karşısında bir
kısım ülkeler geçici de olsa askerî
seçenekten vazgeçmek zorunda
kalmışlar ve en azından İslâmcıları
şimdi ve gelecekte Libya sahasından uzaklaştırmak için güç kullanılmasına bel bağlamışlardır.
Sözgelimi Mısır kendi vizyonunu gerçekleştirmek için -Trablus’la
ilişkiye geçmeyi reddeden politikasını askıya alarak- taktiksel
araçlarını ve kırmızı çizgilerini
revize etti ve tek tercih olarak gördüğü Hafter’e bel bağlama seçeneğini bıraktı. Ne var ki, BAE, Rusya
ve Fransa gibi başkaca ülkelerden
tutumlarında bir değişim veya dönüşüm yaşandığına dair bir işaret
gelmedi. Bu yüzden General Hafter hâlâ mevcut, hâlihazırdaki ve
hatta gelecekteki Libya denkleminde önemli bir isim olarak tutulmaktadır.
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Buna karşın Libya kriziyle iç
içe geçen başka taraflar ve özellikle
de Türkiye sahadaki fiilî varlığını
ekonomik ve savunma antlaşmalarıyla tesis etmekte başarılı oldu.
Ankara’nın acil jeostratejik ve gelecekteki ekonomik kazanımlarından kolaylıkla vazgeçmesi beklenmemektedir. İtalya gibi başka
taraflar için de bu durum geçerli.
Çünkü Libya petrolü İtalya’nın
Libya politikasının ana motorunu
teşkil ediyor.
Tüm bu tarafların çıkarları ve
hedefleri arasındaki zıtlaşmalar
derin ve köklü oldukça Libyalı taraflar arasında geçen aylar boyunca doğrudan müzakere ve görüşme turları sayesinde siyasi süreçte
elde edilen büyük ilerleme tüm bu
tarafların -sadece protokol açıklamalara değil- gerçekçi ve pratik
desteğine de bağlıdır.
Bu ise aşılması mümkün olmayan nesnel şartların sağlanmasını
gerektirmektedir. Bu şartların en
önemlisi, Libya’daki yeni siyasi
durumun bazı Libyalı güçlerin
başka güçlerin çıkarı için sahadan
uzaklaştırılmaması veya köklerinin kurutulmamasıdır. Keza Libya
halkının kendi iç politikaları ve
dış ilişkileriyle ilgili eğilimlerinin
önceden müsadere edilmemesidir.
Aynı zaman zarfında kurumların
bileşeni, siyasi ve güvenlik yapıları ve eğilimleriyle ilgili endişeler
giderilmelidir. Hâlihazırdaki geçiş dönemi bu süreçten doğabilir
ve bu dönemin Aralık ayındaki
seçimlerle son bulması  öngörülmektedir. Bu uyarılar dikkate alınmazsa Libya’yı ve Libyalıları kuşatan mayınlar patlamaya ve masayı
her an devirmeye hazır olacaktır.
(El-Arabi El-Yevm gazetesi, 22
Şubat 2021)
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Mervan Barguti Filistin Seçimlerinde
Aday Gösterilmeli
İlyas HURİ

M
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akaleye sondan başlayacağım.
Mervan el-Barguti’nin Filistin
devlet başkanlığı için aday gösterilmesi çağrısı yapıyorum. Biliyorum bu sözler bazıları için gerçekçi görülmeyecek. Zira Barguti
işgal zindanlarında esir ve beş kez
müebbet hapse mahkûm. Dahası
işgal yönetimi Mervan’ı tek kişilik
hücreye koydu ve ziyaretlerini yasakladı.
Önerim bazılarının sandığının aksine gerçekçidir. Öyle ise
gerçekçilik nedir? Gerçekçiliğin
kanımca iki anlamı var. Birincisi
vakıaya olduğu gibi boyun eğmek
yani teslimiyet ve değişimi beklerken işleri idare etmek… Değişimin ne zaman ve nasıl geleceğini
de bilmiyoruz tabi…
Ülkelerimizde yani Filistin,
Lübnan ve diğer Arap maşrik ülkelerinde bu olumsuz pasif gerçekçiliği benimsememiz yavaş yavaş
ölmeye ve hayatımızı eklemlerini
vuran çürümeye teslim etmemiz
demek. Gerçeklik yaşandı ve bir
vakıaya yani felakete dönüştü. Bu
gerçeklik ise sadece şekil açısından bir gerçekliktir. Hayatta kalma
isteğimizi kaybetmemiz gerçeklik
değildir.
İkinci anlam ise vakıayı değiştirme hayalidir. Hayal en gerçekçi
seçenektir. Zira hayal hayatın kendisinden gelir ve insanları kendi şartlarını değiştirme yönünde
çalışmaya, zulme, despotluğa ve
aşağılanmaya direnmeye götürür. Değişim hayali gerçekçiliktir.
Çünkü vakıaların türlü ihtimallerine açılır. Boyun eğmen ise vakıayı, şu anı ve geleceği kaybetmeye
götürür.
Peki, bugün niçin Mervan Barguti? Zamanında yapılmasını umduğumuz seçimler işgal altındaki
bir ülkede yapılacak. Hiç kimse,

Filistin’de bir özerk yönetim olduğuna veya halkı aşağılamaya,
öldürmeye, toprağını yutup doğadan intikam almaya ve ekinsiz
bırakmaya dayalı ırkçı bir devletle barışın mümkün olduğuna
inanmıyor. Filistin’in şehirlerine
ve köylerine bakın. İşgal ordusunun her şeye nasıl müdahale ettiğini göreceksiniz. Dilediği zaman
evlere giriyor, baskın düzenliyor,
tutukluyor ve hiçbir caydırıcı güç
olmaksızın öldürüyor.
Bu vakıanın tek adı var, işgal!
Yahudi yerleşimcilerin İsrail ordusunun süngülerine dayanarak
nasıl vahşileştiğine, toprağı yağmaladıklarına, insanları öldürdüklerine, zeytin ağaçlarını mekâna
kin kusan bir vahşilikle köklerinden söktüklerine bakın. Zeytin
ağaçlarının kabirlerine gölgelik
yaptığı toprağın kendilerinin malı
olduğunu, Allah’ın sadece kendilerine verdiğini iddia ediyorlar.
Dinî metni mülkiyet çeki olarak
görüyorlar.
Filistin esir ve bu esiri bugün
arayacaksak ancak İsrail hapishanelerinde ve emaneti koruyan
bazı kadrolarda buluruz. Bu emanet her an tutuklanma ve ölüm
tehdidi altındadır. Filistin’i, Velid
Dıkka, Ahmed Saadat, Abdurrazık
Ferrac, Sair Hammad ve her gün
acı ve direnişle yoğrulmuş bir tarih yazan binlerce esir taşımaktadır.
Filistin esirdir ve kendisine
benzeyen bir yönetime muhtaçtır. Bizler meselenin, direnişi ve
fedakârlıkları ne kadar yüce olsa
da bir bireyle ilişkili olmadığını
biliyoruz. Mesele işgalle koordinasyon kurmaya, uygulamalarına,
haysiyeti ve yaşamı ayaklar altına
almasına göz yummaya alışmış bir
yönetimin yapısıyla ilişkili.
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Mervan Barguti

Yönetim ülkeye ve insanlara
benzemeli. İnsanlar üzerinde tasallut kurmak dışında bir gücü
bulunmayan Filistin yönetimi olmamalı. Mesele durgun suyu harekete geçirmekle ilgili. Bu durgun
su bizleri fırsatçılığın ve yolsuzluğun sardığı olumsuz gerçekçiliğe
götüren ikinci intifada yenilgisi
sonrası yaşamdan arda kalan pınarları boğdu. 2020 yılında Nablus’taki Eski Şehir ve Cenin kampı
destanlarını yazan Aksa Şehitleri
Tugaylarının ve farklı fedai örgütlerin direnişlerini geri getirecek bir
yönetim bu.
Beaufort Kalesi destanlarını ve
Beyrut’un direniş hikâyesini yazan
fedailerin dilini konuşan bir yönetim. Mervan Barguti tek başına bu
yeni nabzı özetlemiyor ancak aday
gösterilmesi ve seçilmesi Filistin
ışığının kıvılcımını tekrar kazanmasının ateşi olacaktır. Bu büyük dönüşümle birlikte yeniden
yapılandırma çalıştayı başlamalıdır. Esir ülkeyi bir esir yönetir.
Bu ihtimal hayali değil. Cezayir’de
Bin Bella ve yoldaşlarından Güney
Afrika’da Nelson Mandella’ya kadar özgürlük hareketlerinde biz
bu ihtimali gördük.
Filistin’in gerçeğini, işgalden
ve ırkçılıktan kurtulan diğer ülkelerin gerçeklikleriyle karşılaştırdığımızda tüm korkunçlukların hepsinin burada toplandığını
görürüz. Yerleşim sömürgeciliği
Fransa’nın Cezayir’deki yerleşim
sömürgeciliğinden daha vahşi.
Zira halkı köleleştirmesi onları
kovmayı ve soykırımdan geçirme
projesini taşıyor. Irkçılığı Güney
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Afrika’daki beyaz yerleşimcilerin
ırkçılığından daha ölümcül.
Çünkü sömürgecilik
ve etnik miras yanı sıra
dini üstünlük ve çılgın
diriliş düşüncesi taşımaktadır.
Kapsamlı abluka,
bize Mars’ta toprak
satarken toprağı işgal
edeni
destekleyen,
topraklarımızı müsadere edip ürünlerini
satan
yerleşimcilere
arka çıkan Arap normalleşme rejimleriyle
zirveye çıktı.  Bu vakıa
yaşanmalı veya yaşandığı itiraf edilmeli. Bu
da kapsamlı bir Filistin intifadasına ihtiyaç
duymaktadır. İntifada
ahlaki-kültürel ve siyasi iki düzlemde başlar. Yeni ahlak sosyal
dayanışmaya, adalet,
eşitlik, kurban vermeye ve vefaya dayanır.
Yeni kültür ırkçılığa ve
mezhepçiliğe direnen
insani bir tutumu yeniden benimser.
Yeni siyasetin özelliği vizyonun netliği ve
direniş dilini yeniden
kazanmasıdır. Bu intifada kenetlenmenin
Filistin halkının farklı
kesimlerine dönmesinin doğal koridorudur. Mervan’ın direnişçi sıfatıyla aday
gösterilmesi ilk adımdır. Tüm bunlar için
Mervan Barguti’nin Filistin Başkanı olmasını
istiyoruz. Esaret altındaki bir ülkeyi özgürlüğüne esir götürür.
(Kudsülarabi gazetesi, 16 Şubat 2021)

Washington ve Husiler: Çıkmaz mı Strateji mi?
Tarık EL HUMEYİD

A

BD yönetimi, önceki başkan
Trump’ın Husilerin yabancı terör
örgütleri listesine alınması yönünde
sunduğu karar tasarısını Yemen’deki
insani durumu gerekçe göstererek iptal etti. Yalnız ABD Dışişleri Bakanı,
Washington’un Husi cemaati liderleri
Abdulmelik el Husi, Abdulhalik Bedreddin el Husi ve Abdullah Yahya elHakim’le ilgili yaptırımları Yemen’de
barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit eden
eylemleri sebebiyle devam ettirme kararı aldığını söyledi.
Bakan Amerikan yönetiminin Husilerin ve liderlerinin faaliyetlerini yoğun
şekilde takip etmeyi sürdüreceğini ifade etti ve dolayısıyla buradaki soru şu:
Acaba Husilerden yaptırımı kaldırma
kararı seçim vaadini yerine getirmek mi
yoksa stratejik bir çıkarım mı? Bu soruya birçok sebepten ötürü cevap vermek zor. Birincisi yeni ABD yönetimi,
Trump döneminin son 10 gününde,
daha iktidarı teslim almadan ve istihbarat bilgilerinin tam olarak verilmesinden önce Husilere getirdiği yaptırımları
kaldırma kararı aldı.
Trump yönetiminin Biden yönetimini sıkıntıya sokmak için Husileri terör listesine alma kararı aldığı düşünülüyor. Bu yüzden yeni yönetim Husilere
getirilen yaptırımları kaldırdığını açıklamakta gecikmedi. Ancak Washington
Husi liderlere yönelik yaptırımların
devam etmesi kararı aldı. Bu karar Biden yönetiminin sopayı ortadan tuttuğu, yani Biden yönetiminin söz verdiği üzere diplomatik çözüm anlamına
geliyor. Özellikle de Husilerin Suudi
Arabistan’a yönelik Washington’u rahatsız eden saldırıları ortasında… Dolayısıyla soru hâlâ geçerliliğini koruyor.
Yaptırımların kaldırılması kararı bir
seçim taahhüdü müydü, iki yönetim
arasında bir sürtüşme miydi yoksa bir
strateji miydi?
Şayet sürtüşme ise niçin yönetim
Husi liderler üzerindeki yaptırımları
kaldırmadı? Bir strateji ise yani amacın Biden yönetiminin diplomasi ve
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müzakere yönetimi ve mesajın da burada İran’a olduğunu söylenmek ise
niçin Washington şu 20 gün zarfında
Trump’ın dört yılda söylediğinden daha
fazla vurgulayarak Suudi Arabistan’ı ve
Körfez’i savunma taahhüdünde bulundu?
Özellikle ben hâlâ ABD Dışişleri
Bakanının Husilerin, “Yemen’in devasa bölgelerine hâkim olması, ABD’nin
Körfez’deki ortaklarına saldırması,
ABD’nin ve birçok ülke vatandaşını
kaçırması ve işkence etmesi, insani yardımları kendisine yönlendirmesi, kontrolü altındaki bölgelerdeki Yemenlilere
vahşice baskıda bulunması ve 30 Aralık
2020’de Aden’de Yemen’deki meşru
hükümete saldırması” gibi kötülüklerini niçin sıraladığını sorguluyorum.
Keza bakan Husilerin eylemlerinin
ve inatlarının bu çekişmenin ömrünü
uzattığını, büyük insani maliyetlere yol
açtığını da kabul etti. O halde Bakan
Husilerin eylemleri insani felaketlere
yol açtığını itiraf ederken niçin insani
sebeplerden ötürü Husilerden yaptırımların kaldırıldığı söyleniyor?
Bu yüzden Washington’un seçim
taahhütlerinden dolayı mı yoksa bir
strateji doğrultusunda mı hareket ettiği net değil ancak yeni yönetimin şu
an sahada göz ardı edilemez gelişmelere tosladığı kesin. Husiler teröristtir ve
Washington çok yakın zamanda İran’la
“medeni” bir müzakere imkânı olmadığını anlayacaktır. Çünkü Tahran ancak
gücün dilinden anlıyor. Washington
için en önemli soru şu: İran’ın Kasım
Süleymani teröristinin öldürülmesine cevabını hatırlıyor musunuz? Olaya oradan bakın.
(Şarkulawsat gazetesi, 14 Şubat
2021)
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Körfez’de Uzlaşı Görüşmeleri ve Biden’ın Rolü
Abdulbari ATWAN

Ü

32

ç yıl süren kopukluk sonrası
ilk kez gerçekleşen sürpriz Katar-BAE görüşmesinden bir gün
sonra yine başkent Kuveyt’te Mısır
ile Katarlı heyetler arasında uzlaşı
anlaşmasının uygulanması başlığı
altında sürpriz bir görüşMe yapıldı. Bu uzlaşı anlaşmasına geçen
5 Ocak’ta Suudi Arabistan’ın Ula
kentinde varılmıştı.
BAE-Katar görüşmesine dair
resmî hiçbir açıklama veya sızma
olmazken Katar ve Mısırlı taraflar
toplantılarının öncelikle maslahatgüzar seviyesinde ve ardından
karşılıklı büyükelçilerin atanmasına hazırlık olarak büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda
anlaşmayla sonuçlandığını vurguladılar.
Mısırlı bir kaynak Mısır tarafının görüşmeler sırasında el-Cezire
kanalının dışarıdaki muhalefetin
kürsüsüne dönüşmesine son verilmesi de dâhil Mısır’ın içişlerine
müdahale edilmemesi yönünde
Katar’ın taahhütte bulunmasınDa
ısrar ettiğini ve bu talebin maksimum öncelik olarak görüldüğünü
belirtti. Aynı kaynak Kuveyt hükümetinin ve Emir Şeyh Nevaf elAhmed es-Sabah’ın gözetiminde
yapılan bu görüşmelerdeki temel
hedefin iki ülke arasındaki ilişkilere tedrici olarak, kısık ateşte ve
medyadan uzakta güven aşılamak
olduğunu ilave etti.
Bir yandan BAE ve Mısır görüşmelerinde, diğer yandan BAE
ve Katar görüşmelerinde katılımcıların düzeyi ve mevkileri açıklanmadı. Bu durum bir Körfez uzmanının da tahmin ettiği üzere bu
kimselerin diplomat veya siyasetçi
değil, istihbaratçı olduğu mesajı
veriyor.
Ortada BAE-Katar görüşmesinin, Kuveyt yönetiminin harcadığı
büyük çabalara rağmen uzlaşı bağlamında somut bir ilerleme kaydetmediği yönünde güçlü işaretler var. Taraflar arasında karşılıklı
medya bombardımanının sürmesi
bu durumu izah ediyor ancak şu

ana kadar bu dosyada bir başarı
elde edilememesinin sebeplerine
veya ikinci bir görüşmenin olup
olmayacağına dair hiçbir bilgi verilmedi.
Katar Emiri Temim bin
Hamed’e geçen günlerde uzlaşma
ve gelişmeleriyle ilgili Arap ve Filistinli ziyaretçileri tarafından sorular sorulduğu zaman, “Bu dosya
parça parça ele alınacak ve konusu
mecrasına dönene kadar üç yıla
(abluka süresi) ihtiyaç duyabilir.
Konu çok vakit istiyor ve Katar’ın
acelesi yok. Zira etkili olmayan
ablukanın zararlarıyla baş etmekte
başarılı oldu.” demişti.
Körfez uzlaşı dosyasını dikkatli şekilde daha yakından okumak
istiyorsak ortada üzerinde durulması gereken temel bazı noktalar
vardır: Birincisi, Katar’ı boykot
eden dört ülke (Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn) Trump
yönetiminin güçlü müttefiki idi
ve tüm siyasi ve stratejik yumurtalarını bu yönetimin sepetine
koymuştu. Joe Biden’ın kazanması
ABD ile ilişkilerde bir tür gerginlik
yarattı. Başkan Biden’ın bu satırlar
yazıldığı zamana kadar bu ülkelerin liderlerinden hiçbiriyle telefonda görüşmemesi dikkat çekici!
İkincisi, Mısır politikasında
kuzeye doğru büyük bir değişim
var. BAE ile ilişkilerinde durgunluk ve Suudi Arabistan’la görülmeyen bir gerginlik olduğu haberleri
ortasında yeni ittifak içinde Ürdün ve Irak’a daha fazla açılmakta. Yani Körfez’e dayanması altı
yıl önceki gibi değil. Aynı zaman
zarfında Mısır yönetimi Kuveyt’le
ilişkileri geliştirmekte, bölgesel rolünü güçlendirmekte ve harcadığı
uzlaşı çabalarını başarılı kılmakta
kararlı.
Üçüncüsü, Mısır şu günlerde
komşularıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bıraktığı komşularla sıfır sorun politikasına yakın bir politika izliyor.
Libya’da büyükelçilik açması ve
durgunluk sonrası Sudan’la ilişkiUmran • Mart 2021

lerini güçlendirmesi, Kıbrıs (Rum
Kesimi), Yunanistan ve Fransa gibi
Akdeniz ülkelerine daha açılımcı
olmasında bu politika görülüyor.
Yani Mısır içeriye yoğunlaşma
çerçevesinde Türkiye de dâhil hiç
kimseyle gerginlik istemiyor. Şöyle ki Türkiye ile masa altı ve istihbaratlar üzerinden müzakereler
devam ediyor.
Dördüncüsü, Katar’ın tutumunda değişimin yaşanması ve
BAE hariç Körfez ülkeleriyle pazarlık politikası ve gerginliği arttırma politikasının seviyesini düşürmesi. Eski bir Körfezli yetkili
Emir Temim’in Umman ve Kuveyt
modellerine daha yakın olduğunu
ifade etti. Yani herkesle mümkün
olduğunca iyi ilişkiler kuracak ve
gelecek yıl yapılacak dünya futbol
şampiyonası organizasyonu tarihi
yaklaşması ve Trump yönetiminin
düşmesi gölgesinde daha uzlaşmacı bir Katar rolü inşa etmeye yoğunlaşacak Katar.  
Bu dört nokta dikkate alındığında iki ülke arasındaki medya
kampanyasının kırılması suretiyle
Mısır-Katar yakınlaşması, özellikle Mısır medyasına Katar’la ilgili
olumlu haber yapılması yönünde açık talimatlar verilmesi uzak
ihtimal değildir. Keza Mısır ve
BAE’nin Ula antlaşmasına uyulmaksızın karşılıklı medya kampanyaları sürdürülerek bir uzaklaşma yaşanmaktadır.
Mısır ve Katar’ın birbirlerinin içişlerine müdahale etmeme
yönündeki karşılıklı sorumluluk
almaları, özellikle de Mısır muhalefetinin, Müslüman Kardeşler
Teşkilatının ve İstanbul’da kendisine bağlı medya organlarının en
büyük destekçisi görülen Katar tarafına büyük yükümlülükler getirecektir. İhvân liderleri muntazam
şekilde el-Cezire kanalına çıkmaktadırlar. Peki, bu duracak mı veya
Katar bu desteği hafifletecek mi?
Gelecek haftalarda özellikle de elCezire kanalının performansı bu
soruya cevap verecektir.
(Re’yulyevm  gazetesi, 24 Şubat 2021)
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İhvân’ın Boşluğunu Kim Dolduracak?
Yasir EZ ZEATİRE

Y

ukarıdaki soru bazıları için geçerli ve bazı diktatör rejimleri
için geçerli görülmemektedir. Bu
rejimler sert güvenlik politikalarıyla toplumu kuşatma altına alacaklarını ve tamamen diz çöktüreceklerini düşünüyorlar.
Rejimler muhalefet istemiyor. Bu bir gerçek ve ideolojinin
bu bağlamda hiçbir ehemmiyeti
yoktur. Karşı çıkıyorsan ve eleştiriyorsan düşmansındır. Gerçekçi
çeşitlilik, iktidar ve servette halk
katılımı istedikçe sen düşmansındır.
İdeoloji önemli değil. Hedef
alınan muhalif İslâmcı, solcu veya
laik olabilir. Bir partinin veya cemaatin parçası olabilir. Hatta
reform talep eden bir dilekçeyi
imzalayan siyasi bir grup olabilir.
Siyasetle uğraşanlar onlarca veya
yüzlerce kişinin cezaevine tıkıldığını bilmiyor mu? Tek suçları reform talep eden bir dilekçeye imza
atmaları.
Rejimlerin muhalefeti -söz
gelimi İhvân gibi İslâmcı cemaatler de dâhil- ne kadar ideolojik
olursa olsun yok etme genişliği olmadığını söylersek hariçten gazel
okumuş oluruz. Burada yok etme
güvenlik anlamı taşır. Yani rejim
toplumda korku yayar, cemaatin
veya partinin izini sürer, yıllarca
ortadan kaldırır. Keza bu politika
rejime karşı silah taşıyan bir gruba
karşı zafer kazanılmasını da kapsamaktadır.
Rejimin muhaliflerini ortadan
kaldırma gücü dış-iç etkenlere ve
bu etkenlerin kendi çıkarlarına mı
yoksa düşmanlarının çıkarlarına
mı yarayıp yaramamasına dayanmaktadır? Rejim genç, güçlü ve
kendi derin devleti tutundukça
çekişmelerin yıprattığı ihtiyarlamış rejimden farklılık arz eder.
Rejim bölgesel ve uluslararası bir
destek aldığında, bu desteği al-

madığı zamandan farklı olur. Muhalefeti çok güçlü bir rejim, muhalefeti zayıf veya siyasi savaşını
vermekte ve seferber olmakta aciz
kaldığı zamandan farklı olur.
Sonuçta bir rejimin güvenlik
açısından yok etme gücü sadece
muhalefetin halk desteğiyle değil, başka unsurlarla da ilişkilidir.
Güç dengeleri, savaşın tüm yönetimi bunlardandır. Burada söz
gelimi doksanlı yılların başında
Cezayir’de İslâmcıların durumunu, ardından özellikle Mısır ve Suriye’deki Arap Baharı tecrübesi ve
bu baharın Cezayir ve Sudan’daki
ikinci dalgasını hatırlıyoruz.
Güvenlik veya başka baskı türleri bir ideolojiye sahip, yaygın ve
sosyal kökleri bulunan siyasi toplulukların, grupların sonu anlamına gelmez. Sebep ise, bu cemaatlerin gücünün bireylerinin sayısıyla
değil, halk desteğiyle veya bağrına
basmasıyla kıyaslanmasıdır. Bunun kanıtı, şartlar değiştiğinde
veya insanlara rekabet ve seçme
imkânı verildiğinde bu cemaatlerin seçimlerde ilk sıralarda yer
almasıdır.
Devrim
sonrası
Tunus’ta
Nahda’nın durumunu örnek olarak hatırlayabiliriz. Hareket daha
önce güvenlik olarak bastırılmıştı.
Keza Mısır’da İhvân’ın durumu da
böyledir. Daha da önemlisi bazı
rejimlerin İslâmcıların yerini alacak cemaat veya partiler üretme
çabası başarısız oldu. Zira bunlar
tam bir maskaralık olup insanları
aldatamaz. Hatta bu yeni cemaatler normal şekilde oluşsa bile bu
akımlar İslâmcıların nüfuzuna sahip olamadılar. Sebep ise dini uyanışın varlığıdır. Şartlar farklı olsaydı ve bu yeni akımlar kitlelerin
vicdanını ifade etseydi biraz başarı
elde etmeleri mümkündü.
Geçen yıl Mısır’da Demokratik
Sivil Hareket adlı bir örgütün lideUmran • Mart 2021

ri, partilerinin ve lider şahsiyetlerinin siyaset sahnesinden çıkarılması sonrası İhvân’ın bıraktığı siyasi
ve seçim boşluğunu doldurmakta
başarısız olduklarını ifade ediyordu. O vakit bu açıklamaya twitter
üzerinden şöyle bir yorum yapmıştım: “Siyaset bir tavuk pazarı
değildir ki tedarik şirketi gidince
boşluğu başka bir şirket doldursun!”
Ürdün’de İhvân cemaatinin
seçimlere katılma ruhsatı yine ondan ayrılmış bir başka gruba verildiğinde sonuç bu yeni grubun
kayda değer bir varlık göstermekten aciz kalması olmuştur. Öğrenci, sendika ve milletvekili turlarında asıl olan daha güçlü bir varlık
gösterdi. Bir parantez açıyoruz ve
diyoruz ki barışçıl bir cemaatin
saha dışına itilmesi aynı ideolojik
konuma sahip ancak silahlı başka
çözümlere yol açar, sonuç ise genelde çıkmaz sokağa girmek olur.
İdeolojik köklere sahip siyasi
cemaatler, fikirleri hayatta kaldıkça ve ana davaları var oldukça
halk desteklerini korurlar. Yani siyasal İslâm’ın peşindeki karşı devrim histerisi hayal kırıklığıyla son
bulacaktır. Bu hayal kırıklığının
sebebi sadece Siyasal İslâm’ın insanların bilincindeki kökleri değildir. Aynı zamanda Arap Baharı’nda
ifade edilen, özgürlük, çoğulculuk, sosyal adalet ve yolsuzluğun
reddedilmesi yanı sıra ümmetin
büyük davalarının başarıya ulaşması gibi talepler hâlâ bakidir ve
hatta dış politikadaki başarısızlık
yanı sıra ekonomik gerilemeler
gölgesinde aciliyeti daha da artmıştır.
(arabi21.com, 13 Şubat 2021)
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Müstesnâ Şairim Mehmet Âkif ve
İstiklâl-i Tam
Öncelikle şiirleri ardından Sırât-ı Müstakim ve Sebîlürreşâd mecmualarındaki düzyazıları,
çevirileri, vaaz ve hutbelerini, hakkında yazılanları okudukça, onun Millî Mücadele’deki
çabalarını öğrendikçe benim gözümdeki Müstesnâ Şair’in yeri daha da sağlamlaşıyordu.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU
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çık söylemek gerekirse
ilk ve ortaokul çağlarımda mevcut statüdeki okullaşmaya dönük soğukluğum
ne yazık ki İstiklâl Marşı
törenlerine kadar sıçramıştı. Benim gözümde sonu
hiç gelmeyecekmiş gibi
görünen o militarist resmî
törenler, saygı duruşları,
öğrencilerin bir ağızdan yineledikleri marşlar o kadar
anlamsız teranelerdi ki! En
başında şunu söylemeliyim:
Tepkimin temel kaynağı
evimde edindiğim siyasi
boyutu da kapsayan Müslüman şuurumdu. Okulda bana ne dayatılırsa dayatılsın sesimi çıkarmayacak, olanlara boyun eğecek
ve her Anadolu çocuğuna yapılan tavsiyeye uygun
şekilde köprüyü geçinceye kadar ayıya, dayı diyecektim. Böyle riyakâr bir fıtrat ve kalple dünyaya
gelmemiş olan biz Türkiyeli insan teklerine reva
görülen yaşama modeline ve anlayışa bakar mısınız? Buna dayanabilir miydik, sabrımızın sınırı
kâfi gelecek miydi susmamıza?
Büyük oranda sustuk/sustum. Yanlış anlaşılmasın, ben tepkimi dışa vurarak değil, onların
dayattığı eğitim ve öğretime uzaktan bakarak,
benimsemeyerek, öğrenmemeye çabalayarak gösterdim. Elbette bu arada yitirdiklerim de oldu.
Hiç kuşkusuz orada bana öğretilen bilgiler ara-

sında, ileriki hayatımda işime çokça yarayacak bilgiler
de vardı. Onlardan mahrum kalmayı göze almaktı
benimkisi, bunun daha en
başından beri farkındaydım
da işin fenası. Söz konusu
farkındalık hayatımda bazı
gecikmelere sebebiyet verdi,
biliyor ve üzülüyor olsam da
keşke demiyorum. Çünkü
kazandıklarım, kaybettiklerimden daima çok ve daha
değerliydi.

Mehmet Âkif’in Müstesnâ Yeri
“Türküm, doğruyum, çalışkanım…” diye başlayan şu andımızı, şimdi desem ki öğretmen bana
doğru bakmıyorsa eğer, kendimi bildiğim ilk tarihten bu yana içimden asla okumayarak, evet
yalnızca dudaklarımı kımıldatarak söylüyor gibi
yapıyordum. Bunu daha sonraları da mecburiyetten katıldığım bütün törenlerde yineliyordum.
Açıkçası sıra İstiklâl Marşı’na geldiğinde artık lise
sıralarında iken onu okumamın bir mahzuru olmadığını telkin etmiştim kendime. Evet, İstiklâl
Marşı’nı, yalnızca onu, dudaklarımı oynatarak
değil kelimelerini de söyleyerek topluluğa katılıyordum. Niçin yaptığımı da biliyordum. Mehmed
Âkif’e düşkünlüğümden ötürü yapıyordum, yoksa bulunduğum töreni ve törende böyle bir marşın okunmasını onayladığımdan değil.
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Müstesnâ Şairim Mehmet Âkif ve İstiklâl-i Tam
Törenlerdeki tutumumun Mehmet Âkif ile hiçlimelerini kamu hayatında rahatlıkla kullanma
bir alakası yoktur. Tam aksine onu her zaman sevimkânı pek yoktu. İslâmi hassasiyeti olan dermiş ve saygıyla anmışımdır. Onun, yaşasaydı beni
gi ve gazeteler künyelerine en fazla “milliyetçi
anlayacağını da düşünüyorum. Çünkü erken yaşmuhafazakâr” yahut “mukaddesatçı” biçiminde
larından itibaren şiirle hemhâl olmuş birisiydim
bir ifade ekleyebiliyorlardı. Mehmet Âkif ve benve okuduğum şairler arasında Mehmet Âkif’in
zerleri için en fazla dini bütün, dindar gibi sıfatlar
müstesnâ bir yeri vardı. Onu bir şairden daha fazbelki kullanılabiliyordu. Buna ehli salat da eklela bir kişilik olarak görüyor ve seviyordum. Müsnebilir, hepsi o kadar. Bir konuşma metnini okulüman kimliği yanında muvahhit meşrebini her
yalım:
vesileyle ortaya koyan bu zatın bendeki karşılığı
“Doğacaktır sana va’dettiği günler Hak’kın/
Safahat’ı her okuyuşumda daha da yüceliyordu.
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
Okul derslerindeki tembelliğim sebebiyle tarih
yazıldığında Cumhuriyet ilan edilmiş değildi.
bilgilerim zayıftı. Ancak onun mesela Millî MüTürkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla Türk milletinin
cadele yahut İstiklâl Harbi diye de anılan zor şarteline çok büyük bir fırsat geçtiğine inananlardalardaki rolünün okuldaki öğretmenler tarafından
nım. Ve Allah’ın bize bazı günleri va’dettiği iddiası
yeterince öğretildiğinden de
var İstiklâl Marşı’nın içinde.
emin değilim. Ben bu yönüGeçen 86 sene (şimdi 100)
nü ancak üniversite sıralarıAllah’ın bize va’dettiği günMehmet Âkif resmî söylemde
na vardığım zaman, yine her
leri görmek konusunda heba
üstü örtülen, suskunlukla
seferinde yaptığım gibi ders
edilmiş olan 86 senedir.
geçiştirilen bir portreydi.
dışı okumalarla öğrenmiş ve
İstiklâl Marşı Mehmed
Okullarda elbette kimse
anlamaya başlamıştım.
Âkif’in fikir yapısının yansı-

Mehmet Âkif’e doğrudan dil
uzatmıyordu. Ancak “millî
şair”, “İstiklâl Marşı şairi”
kimliğinden ötede bir yanı
üzerinde de durulmuyordu.
Mesela onun Müslüman
kimliği sanki sıradan, diğer
şairlerin çizgisinde bir Yahya
Kemal, Abdülhak Hamit
hizasında gibi algılanıyordu.

Mehmet Âkif resmî söylemde üstü örtülen, suskunlukla geçiştirilen bir
portreydi. Okullarda elbette
kimse Âkif’e doğrudan dil
uzatmıyordu. Ancak “millî
şair”, “İstiklâl Marşı şairi”
kimliğinden ötede bir yanı
üzerinde de durulmuyordu. Mesela onun Müslüman
kimliği sanki sıradan, diğer şairlerin çizgisinde bir
Yahya Kemal, Abdülhak Hamit hizasında gibi algılanıyordu. Merhum Âkif Emre bir yazısında buna
dikkat çeker ve söyle der:
“Mehmed Âkif Millî Mücadele döneminde
mecliste ayakta alkışlanarak kabul edilen İstiklâl
Marşı’ndan sonra âdeta Türkiye’nin ufkundan
kaybolmuş, gündemden uzaklaştırılmıştır. Şair ve
insan olarak Mehmed Âkif âdeta millî bir kişilik
olarak kabul edilmek istenmemiştir.”1
Liseyi okuduğum hatta üniversitede öğrenim
gördüğüm yıllar da dâhil İslâm ve Müslüman ke-

tıldığı bir metin değildir. Ben
M. Âkif’in İslâm yaklaşımıyla mutabık değilim. M. Âkif,
Abduh, Afgani çizgisinde bir
İslâm modernistiydi.”2
Sezai Karakoç Mehmed
Âkif adlı eserinde bahsi geçen Müslüman âlimlerle
Âkif’in irtibatını büyütmenin büyük bir gaflet olacağına değinerek daha ılımlı bir
yaklaşımın sahibidir. Öyle
günlere geldik ki, ne yazık, Türkiye’nin enikonu
yüksek soluklu şairlerinden birisi İsmet Özel bile
İstiklâl Marşı Derneği adı altında faaliyet göstermesine rağmen, ülkenin gelenekçiliği fanatizme
vardırmış ham yobaz, kaba softalarının dilini kullanarak Mehmet Âkif hakkında modernist suçlamasını yaparak Âkif ile İstiklâl Marşı’nı birbirinden ayırma gafletine düşmektedir.
Mehmet Âkif sevgisi bende onun yalnızca millî
şair, İstiklâl Marşı yazarı olmasına bağlı bir sevgi değildi elbette. Bu yönünü görmezden gelecek
hâlim yoktu ama asıl önemsediğim yönü onun
tam da İsmet Özel tarafından asla eleştirilmeyen

1

2

Resmî Söylemin Üstünü
Örttüğü Şair

Âkif Emre, Portreler, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2020,
s.58.

Bakınız İstiklâl Marşı Derneği Sitesi, İsmet Özel, Ankara
Şubesi Acış Konuşması
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ve zaten eleştirilemeyecek de olan ve sadece töhmet altında bırakılan anlayışı ve itikadı idi. Mehmet Âkif sahiden bir “modernist” miydi? Bunu asla
kabul edemem. Bu ve benzeri suçlamalar, beraberine “reformist” gibi bir iftirayı da katarak bugün
birçok Müslüman münevvere yakıştırılmaktadır.
“İslâm’da reform” gibi bir iddia evet belki kimi
Batılılar tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kimi milletvekilleri hatta kurucu irade
tarafından da arzulanan bir durumdu. Ne var ki
İslâm’ın temel kaynağı İlahi Hitap üzerinden bir
reform hiçbir samimi Müslüman tarafından dile
getirilmemiştir. Ancak İslâm adına üretilmiş bulunan bin beş yüzyıllık kültürel birikim elbette tartışılmalı, yenilenmelidir. Bu işlem ise reform değil
olsa olsa tecdittir ve zaten Müslüman kültürde
sağlam bir yeri mevcuttur. “Islahat”, “yenileşme”
de masum kavramlardır.
Mehmet Âkif’in en yakın dostlarından
Said Halim Paşa’nın eserleri arasında yer alan
İslâmlaşmak bu hususta daha geniş malumat verecektir. Paşa’nın eserlerini Fransızcadan Türkçeye tercüme eden Âkif’tir. Her iki düşünürün
paylaştıkları fikir asla Batılı anlamda ne reform
ne de modernleşmek gibi sapkın bir noktaya kilitlenmemiştir. Onların arzusu asırların birikimi
bir kirlenmenin, Müslümanlar tarafından tashihi
maksadıyla ana kaynağa dönmekten ibarettir. Bu
ise dediğimiz gibi en meşru haliyle bir tecdîd faaliyeti olacaktır.3
Türkiye’de Müslüman kültürün bütününü
dinin içerisinde sayan, güya sünnet ehli olmayı
tekelinde bulunduran kimilerinin tecdîtten, yenilikten, değişim ve dönüşümden ne kadar ürktükleri, korktukları da malumdur. Korkunun ecele
faydası yok, bunu bildiğimize göre, Mehmet Âkif
ve benzeri ıslahatçı ve yenilikçi Müslüman önderleri izlemeyi sürdürmelidir.

Mehmet Âkif’e Sığınmak, Ondan Yardım Almak
Öncelikle şiirleri ardından Sırât-ı Müstakim
ve Sebîlürreşâd mecmualarındaki düzyazıları, çevirileri, vaaz ve hutbelerini, hakkında yazılanları
okudukça, onun Millî Mücadele’deki çabalarını
öğrendikçe benim gözümdeki Müstesna Şairin
yeri daha da sağlamlaşıyordu. Gündelik geçimini erkenden sağlamak amacıyla girdiği Baytar
3

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, yayına hazırlayan: M.
Ertuğrul Düzdağ, Tercüman 1001 Temel Eser, (tarihsiz)

Mektebini veteriner hekim hüviyetiyle bitirmişti.
Ancak herkes biliyordu ki Mehmet Âkif yalnızca
bir veteriner değildir. Hatta birçok kimse onun
bu mesleğinden de habersizdir. Mehmet Âkif bir
İstiklâl Savaşı kahramanıdır aslında, hem döneminde yaşayan insanlar hem de bugün onu izleyenler nazarında.
Onun yaşarken uğraştığı işlere şöyle kabaca
bakan herkes mücadeleci kimliğinin yakın tanığı
olacaktır. Çünkü artık Osmanlı Devleti’nden giderek ümit kesilmektedir. Sultanlar saraylarında
neredeyse esir konumundadırlar. 1912 yılında
mağlubiyetle sonuçlanan Balkan Savaşı ve Balkan
topraklarından sonra artık devlet her geçen gün
mevzi ve güç kaybetmektedir. Bazı subaylar, ilim
ve düşünce insanları, aralarında Mehmet Âkif’in
de bulunduğu sorumluluk sahibi kimseler türlü
çarelere başvurmaktadırlar. İttihat Terakki Cemiyeti böyle bir iyi niyetle oluşturulmuştu. Islahat
Fermanı, Tanzimat, Meşrutiyet gibi yenileşme çabaları ise ne yazık iyi sonuç vermiyordu. Dönemin
Teşkilat-ı Mahsusası Avrupa ve Arap dünyasında
devlet lehine gizli işleri sürdürürken veteriner hekim Mehmet Âkif’e sığınmak, ondan yardım almak zorunda kalmıştı.
Dahası da var elbette. İstanbul 1919 ve 1920
yıllarında üst üste İngilizler tarafından işgal edilmiş, Osmanlı sultanı sarayında esaret hayatı yaşarken bir yandan Fransız ve İtalyanlar, öte yandan
Yunanlılar ülkenin muhtelif bölgelerini işgale kalkışmışlardı. En önemlisi Osmanlı’nın artık neredeyse düşmanla savaşacak bir ordusu kalmamıştı.
Düşmanla yapılan antlaşmalarda hem ordunun
terhisi hem de toprak kayıpları ardı ardına gelmekteydi. Bu arada sultan gizlice kimi askerlerine
görev vererek Anadolu’ya gönderiyor, İstanbul dışında bir oluşum imkânı arıyordu. Mustafa Kemal
ismi işte bu sırada fazlaca işitilmeye başlamıştı.
Peki, Ankara’da başlatılan Millî Mücadele’de Mehmet Âkif baş aktörlerden birisi sıfatıyla, asker olmamasına rağmen nasıl ortaya çıkmıştı?
İstanbul’daki hükûmetten, yaptığı işten ümidini kesen Mehmet Âkif, İstanbul İngilizler tarafından işgal edilmişken gizlice Anadolu’ya
geçmeye karar vermiş ve oğlu Emin’i de yanına
alarak Ankara’ya ulaşmıştır. Bizzat Mustafa Kemal
tarafından karşılanan ve kendisine bu mücadelede muhtaç olunduğu bildirilen Âkif artık sahadadır. Sebîlürreşâd mecmuası sahibi Eşref Edip’i de
Ankara’ya, mecmuanın klişelerini alarak gelmesi
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Müstesnâ Şairim Mehmet Âkif ve İstiklâl-i Tam
yönünde çağırmış ve sahada Millî Mücadele’nin
bir neferi olarak harekete geçmiştir. Eşref Edip
eserinde Mehmet Âkif’ten naklen şöyle tespitte
bulunur:
“İslâm âleminde üç cereyan görülüyordu:
1. Müslümanlığı, pek müteassıp seviyei fikirlerine göre anlayan ve bütün terakki kapılarını kapayan Vehhabilik zihniyeti.
2. İslâm esasatını muhafaza suretiyle teceddüt
cereyanı. Cemalettin Efgani, Muhammet Abduhlerin takip ettikleri yol.
3. Mazi ile tamamen alakayı keserek bila kaydu şart garplılaşmak.
(Kastamonu Nasrullah Camiinde) cemaate
hitaben (Mehmed Âkif) avazı çıktığı kadar bağırıyordu: Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler ancak aralarındaki rabıtalar çözülerek herkes kendi başının
derdine, kendi havasına, kendi menfaatine, kendi
menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman
yıkılır.” 4
Ankara’da,
Kastamonu’da,
Eskişehir’de,
Balıkesir’de, Kayseri’de ve ülkenin daha kimi şehir ve kasabalarında halkın Millî Mücadele’ye
katılması yönünde bilinçlenmesi uğruna vaazlar,
hutbeler vermeye başlamıştır. Öyle ki bu hutbe ve
vaazları teksir edilerek çoğaltılmış ve ordu birimlerinde askerin moralini yükseltmek maksadıyla okunmuştur. Bir yandan sivil halkı uyarırken
öte yandan asker üzerinde de etkisi sürmektedir.
Nitekim Büyük Taarruz dediğimiz asıl İstiklâl
Savaşı’nı kazandıran kalkışmadan önce Mehmet
Âkif’in taarruzu gerçekleştiren ordu içerisinde bir
hafta bulunduğu ve askerin moralini takviye ettiği
de tarihi bir gerçek olarak karşımızdadır.
Birinci Cihan Harbi’nde Osmanlı Devleti Almanlarla aynı cephededir. Almanlar karşı taraftan
binlerce esir almış ve onları Berlin’de bir toplama
kampında tutmaktadırlar. Esirlerin çok büyük bir
kısmı Müslüman ülke vatandaşlarıdır. Osmanlı Devleti’ne haber gönderirler. Bu esirler ikna
edilmeli ve ülkelerine gönderilmelidir. Mademki
Almanlar Osmanlı ile aynı cephededir, aralarında Müslümanların bulunduğu bu cepheyle yine
Müslüman olan bu paralı askerler niçin savaşıyorlar? Mehmet Âkif gizli görevle Berlin’de bu esirleri Osmanlı’nın da bulunduğu cepheyle bir daha
4

Eşref Edib, Mehmed Âkif, Hayatı, Eserleri ve Yetmiş
Muharririn Yazıları, İstanbul, 1938, s. 10, 60

savaşmamaya ikna etmektedir. Sadece bu da değil, yine bir gizli görevle Teşkilat-ı Mahsusa Âkif’i
Arap dünyasına göndermiştir. Arap kabilelerinden kimilerini İngilizler aldatarak kendi yanlarına
çekmişler ve Osmanlı’ya karşı cephe almalarını
sağlamışlardır. Âkif Arap kabile şeyhlerini ikna
sebebiyle bu sefer Arap coğrafyasındadır. Esasen
yaygın bir kanaati de burada düzeltmelidir. “Araplar bizi arkadan vurdu.” şeklindeki söylem gerçeği
yansıtmamaktadır. O bölgede Osmanlı’ya karşı
çıkan kesimin ancak yüzde iki civarında olduğu
bilinmektedir. Şerif Hüseyin ve az sayıdaki taraftarları dışında Arap toplumunda topyekûn bir
Osmanlı düşmanlığı ve İngiliz yandaşlığı görülmemiştir. Bu yalanın da tashihine ihtiyaç vardır.
Bu aynı zamanda Âkif’in İslâmlaşmak risalesi
başta olmak üzere birkaç mühim metnini tercüme
ettiği Said Halim Paşa’nın Malta’da sürgündeyken
oranın imkânlarıyla hem Millî Mücadele’yi hem
de Mısır’da İngilizlere karşı yürütülen mücadeleyi
yakından takip etmesinde de görülebilir. Said Halim Paşa Les Institutins Politiques dans la Sociéteé
Musulman başlığıyla hazırladığı ve özel bir kâtibe
el yazısıyla yazdırdığı 50 sayfalık kitabın Roma,
15 Kasım 1921 tarihli takdim kısmında Mısır’daki
siyasi meseleler bahsinde şunları söylüyor:
“Genç Mısır’ın zor imtihanlar geçirdiği bu
günlerde, hayranlık uyandıran bir fedakârlıkla
[İngiltere’ye karşı] teşebbüs ettiği milli ayağa kalkış ve hürriyete kavuşmanın gerçekleşebilmesine
elimizden gelen en iyi şekilde katılmak her birimiz için mukaddes bir vazifedir.
Ben, bedeller ödenerek edinilmiş uzun tecrübelerin ve bir ömür boyu süren çalışmalar ve yorulmak bilmez düşüncelerin semeresi olan bu sayfaları ona (Mısır’a) ithaf ederek çok mütevazı bir
katkıda bulunuyorum. (Mısır) ağır ve asil vatanî
vazifesini yerine getirirken bir miktar faydalı olması temennisiyle.”
Mehmet Âkif Arap coğrafyasındaki görevini
yerine getirirken yanında Teşkilat-ı Mahsusa’dan
Kuşçubaşı Eşref de vardır. Her ikisinin gözü ve
kulağı ise Çanakkale’dedir. Malum Çanakkale
Savaşı unvanıyla bilinen meşhur kuşatma ve büyük can kaybının yaşandığı savaş, bir ölüm kalım
savaşıdır. Çünkü düşman bu cepheyi aşarsa artık
Osmanlı Devleti’nin yok olması işten bile değildir.
Ancak Müslüman askerler büyük bir mücadele
azmi göstererek düşmanı Eceabat’a, Gelibolu’ya
sokmamış, birçok şehit vermesine rağmen püs-
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kürtmüş ve büyük bir zafer elde etmiştir. O esnada cephenin binlerce kilometre uzağında bulunan
Mehmet Âkif zaferi öğrenince, “Çanakkale Destanı” adıyla okuduğumuz Safahat’ın “Asım” bölümündeki o uzun destan parçasını kaleme almıştır.
Ki gerek bu şiir gerek “Bülbül” ve gerekse “İstiklâl
Marşı” bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Müslüman halkların en yakın tarihteki fetih destanları niteliğinde gönülleri okşayan
emsalsiz birer iftihar vesilesidir.

“İnanmış Adam, Büyük Şair”
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Yedi şiir kitabı bulunan bir şair sıfatıyla düşünüyorum da ülkemin yaşadığı o karanlık günlerde yaşasaydım şiirimi böylesine zahmetlerle kazanılmış zaferlerin, fetihlerin emrine verebilir ve
böylesine muhteşem destanlar yazabilir miydim?
Bu soru karşısındaki aczimi itiraf ediyorum. “Çanakkale Destanı” adıyla okuduğumuz ünlü şiiri
hatırladığımda bugün bile tüylerim diken diken
oluyor. Ülkesi ve milletini bu kadar derinden benimsemiş ve zafere böylesine susamış nasıl bir
ruh hâlidir ki Mehmet Âkif’teki bu kadar uzak
diyarlardan, böylesine sahici bir anlatımı gerçekleştirmişti? Hangi şair, kaçımız böylesine bir metne imza atabilirdik? Doğrusu kendi adıma burada
susmayı ve şairine saygıyı seçiyorum.
Bu şiire muhatap olmuş bugüne kadar gördüğüm, rast geldiğim kim varsa hepsinin ortak kanaati şudur: Böyle bir destan bir daha yazılamaz.
Dahası böyle bir destan bizzat cephede bulunmadan da dile getirilemez. Öyleyse ortada bir gerçek
var ki o da Mehmet Âkif her ne kadar Çanakkale
Savaşı esnasında bedeniyle Arap coğrafyasında
cepheden binlerce kilometre uzakta ise de bütün
kalbiyle bizzat cephede Eceabat’ta, Gelibolu’da,
Seddülbahir’dedir. Şiirin bundan başka bir açıklaması olamazdı.
Nâzım Hikmet’in “Âkif inanmış adam, büyük
şair” demesi boşuna değildir. Ülkenin içinde bulunduğu durumları görüp çıkış yolu öneren gerçekçi bir ustalığı söz konusudur Mehmet Âkif’in.
Bu noktada başka bir örnek de “Bülbül” şiirinde
yatmaktadır. Yunan askerleri İzmir, Balıkesir üzerinden Bursa’ya kadar gelmişlerdir. Mehmet Âkif,
Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Burdur mebusu olarak bulunmakta ve Ankara Hacettepe’deki
Tacettin Dergâhında ikamet etmektedir. Nitekim
bu mekân Mart 1921 tarihinde İstiklâl Marşı’nı

da yazacağı ikametgâhıdır. Yunan Başbakanı
Venizelos’un oğlu ve işgalcilerin komutanı Teğmen Sofokles Bursa Tophane sırtlarında bulunan
Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin bulunduğu türbelere varmış ve türbenin taşlarını güya tekmelemiş
ve “Kalk koca Türk, senden atalarımın intikamını
almaya geldim!” diyerek hakarette bulunmuştur.
Halk muhayyilesinin ürettiği bir menkıbe bile olsa
Ankara’ya bu olay “Bursa Yunanlılar tarafından işgal edildi” biçiminde bir yalan haber olarak ulaşmıştır.
Mehmet Âkif bu korkunç haber üzerine, yaşadığı mekândan bahçeye çıkar, âdeta orada
öten bülbüllerle dertleşir. Yurdu işgal edilmiş
bir insanın, kendisine yeni bir yurt edinmesinin
imkânsızlığını bülbüle anlatır. Bülbül için yurt
yuva kurmak ne kadar da kolaydır. Tünediği ağacı birileri kesince gidip başka bir ağacın dallarına kolaylıkla yuvasını yapabilir. O da kesilince
bir başkasına konabilir. Şair der ki “Ya ben, ben
insanoğlu, yurdum işgal edilirse bülbül gibi kolaylıkla yeni bir yurt edinebilir de orada barınabilir miyim?” Bu dertleşmeden insanların alacağı
öylesine hazin bir ibret dersi vardır ki, ömründe
düşman işgali görmemiş ancak kimi darbeler yaşamış bu satırların yazarı için bile bunları yazarken büyük bir iç sıkıntısı doğmaktadır. Mehmet
Âkif’in Safahat’taki şiirlerinin bir kısmında yer yer
didaktik söyleyişler, manzum parçalar, hikâyeler
bulunmaktadır. Ancak gerek “Çanakkale Destanı”
gerekse de “Bülbül” şiiri başlı başına birer şiirsel
şaheser olarak yaratılmışlardır. Şiir sanatının gerekleri ve incelikleri noktasında gıpta edilecek,
bazen kıskanılacak boyutta başarılı örneklerdir.
Mehmet Âkif; veteriner hekim, üniversitede
öğretim görevlisi ve aynı zamanda “Din Şurası”
denilen bir kurumun üyesidir. Bütün bunları bırakarak Millî Mücadele’ye katılma sebepleri arasında, elbette Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Fransa’nın Sevr şehrinde imzalanan
meşhur Sevr Antlaşması’ndaki ağır maddeler de
vardır. Buna göre Osmanlı neredeyse yarı bağımlı
bir devlet hâline gelecektir. Her ne kadar İstanbul
yine başşehir kalacaksa da güneyde, batıda, doğu
ve kuzey coğrafyada kolu kanadı kırılmaktaydı.
Batı Anadolu, Trakya ve Ege adaları Yunanlılara,
Rodos, Batı Anadolu ve 12 Ada İtalyanlara, Irak
ve Musul İngiltere’ye bırakılacak, boğazlar bütün
devletlere açılacaktı. Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulacaktı. Azınlıklar kendi okullarını
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Müstesnâ Şairim Mehmet Âkif ve İstiklâl-i Tam
açabilecekti. İşte Kuvây-ı Milliye yahut Millî Mücadele bu antlaşma maddelerini reddederek başlatılmıştı. İstiklâl-i Tam yani Tam Bağımsız bir ülke
hevesi Mehmet Âkif’i de mücadelenin içerisine en
aktif rolle katılmaya mecbur bırakmıştı. İstiklâlin
nasıl sağlandığı öğrenilmeden İstiklâl Marşı ve
onun yazılış dönemi ve serüveni kolay anlaşılamaz.

İstiklâl-i Tam Yani Tam Bağımsız
Mehmet Âkif, peşinde polis hafiyeleri gezdirildiğini öğrenerek Mısır’a gidip orada siroz hastalığına tutulduktan sonra, sanki vefat edeceğini
biliyormuşçasına yurduna döndüğünde en fazla
altı ay yaşayabilmişti. Ölüm döşeğinde iken kendisiyle yapılan mülakata verdiği cevap Sevr Antlaşması maddeleri bilinmeden pek anlamlı gözükmez. Ancak bu maddeler okunduktan sonra
Âkif’e “Üstat ne diyorsunuz, yeniden bir İstiklâl
Marşı yazdıracakmış hükûmet”, diye sorulunca,
asla doğrulamadığı yatağından süratle yarı beline kadar kalkarak, “Allah bu millete bir daha bir
İstiklâl Marşı yazdırtmasın”, diyebilir miydi?
Tam da Mehmet Âkif’in Millî Mücadele’ye
katılış yılına rastlayan Sevr Antlaşması’ndan çok
değil üç yıl sonra Ağustos 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması da bugüne kadar daima tartışılmıştır. Elbette Sevr kadar ağır maddeler içermese
de bu antlaşma artık Osmanlı Devleti değil Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanması bakımından farklı bir önem ve değere sahiptir. Ancak
yine ülkenin tam bağımsızlığa kavuşup kavuşmadığı İkinci Dünya Savaşı’nın sona erip Türkiye
Cumhuriyeti’nin Batı blokunda kaldığı tarihe kadar lehte ve aleyhte çokça tartışılmış/tartışılmaktadır. ABD, Rusya ve İngiltere liderlerinin, bu üç
insanın dudakları arasından çıkan kararla koca bir
imparatorluğun bakiyesi ülkenin kaderi çizilmeli
miydi? Ülkenin yerli düşünceye mensup, inançlı,
sağduyulu aydınlarından hiçbirisinin içine sindiremediği bir sonuçtu bu da.
1920 yılında Cemiyet-i Akvâm namıyla kurulan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1932 yılında katılmış bulunduğu örgüt ise yüzlerce üyesine rağmen hâlâ bugün bile alacağı kararları beş daimi
üyenin dudakları arasına bırakmıştır. Bugünkü
adı artık Birleşmiş Milletler’dir. Şurası asla unutulmamalıdır ki Türkiyeli İslâmcılardan Said Halim Paşa Malta’da sürgünde iken bahsi geçen bu

dünya liderlerine birer mektup yazarak gelecekteki kaygılarını aktarmıştır. Tarih buna şahitlik
etmektedir ki gereken en değerli rolü o dönemde
de yine bazılarınca reformist diye suçlanan Müslümanlar oynamışlardır. Günümüzde bu örgütü kastederek, devlet lisanıyla söylenen “Dünya
beşten büyüktür” sözü değerlidir ancak yine ve
hâlâ tam bağımsızlıktan söz açabilmek kolay gözükmemektedir. Hele ki küreselleşme, dünyanın
küçük bir köye döndüğüne dair iddia ve dayatmalar hatırlandığında, bütün bu çıkışların üzerinde
çoğunlukla Siyonist ve Haçlı kokuları tüterken,
mesela Mehmet Âkif yaşasaydı nasıl tavır alır ve
nasıl bir İstiklâl Marşı’na imza atardı, düşünmek
gerekmektedir.
Mehmet Âkif’in hakkında en meşhur destanı yazdığı Çanakkale muharebeleri üzerinden de
bir tartışma sürüp gitmektedir. Bu savaşı kimileri
zafer diye nitelendirirken diğer yandan ülke en
değerli genç varlığının neredeyse tamamını, yani
harbiye, mülkiye, tıbbiye, seyfiye mensubu öğrencilerini savaşta kurban vermiştir. Bir rivayete göre
iki yüz elli bin, bir başka rivayette elli bin şehit verilmiştir. Evet, belki düşman Çanakkale Boğazı’nı
geçememiştir. Ancak meydana çıkan dinamik insan kaybı büyük bir facia olarak tarih sayfalarına
aktarılmıştır. Dahası; İstiklâl Savaşı diye anılan
Büyük Taarruz, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları
gibi çatışmaların tümünü Kurtuluş Savaşı şeklinde adlandırma noktasında da tartışmalar devam
ediyor. Şairlerin birçoğu Nâzım Hikmet de dâhil
Kurtuluş Savaşı destanları yazmışlardır. Bu durum
bilhassa 27 Mayıs Darbesi’nden sonra sol Kemalist
şairler arasında yükselen bir trende dönüşmüştür.
Ancak ülkenin kimi aydınları bu savaşların kurtuluş biçiminde adlandırılmasını doğru bulmamak-
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tadırlar. Çünkü ülke tamamen elden çıkmış değildir. Her ne kadar İstanbul’daki Osmanlı hükûmeti
esir edilmişse de Anadolu halkının büyük bir kısmı Ankara merkezli Millî Mücadele’yi başlatmış
ve bulundukları bölgenin işgal edilmesine engel
olmuşlardır. Ardından da kurulan Büyük Millet
Meclisi, hazırladığı ordu ile dört bir cephede savaş vererek düşmanı yurttan püskürtmüştür. Bu
bakımdan kurtuluş yerine zafer kelimesini daha
uygun görmektedirler.
Elbette kimi adlandırmalara takılıp
kalmamak gerekmektedir. Her ne yaşanmışsa yaşanmış
ve geride kalmıştır.
Şimdi her zaman
olması
gerektiği
gibi millet, önüne,
gelecek zamanlara
bakmalıdır. Fakat
millet kavramı ve
nitelemesi üzerinde
de bir mutabakat
aranmalı, bir çözüme ulaşılmalıdır
artık. Hem de milenyumun değiştiği
söylenen
üçüncü
bine girildiği şu
yıllarda,
Türkiye
Cumhuriyeti ordusunun Afganistan,
Libya, Irak, Suriye,
Somali gibi bazı
cephelerde aktif yahut pasif görevlerde
bulunduğu zaman
diliminde… Kürt
sorunu adı altında kırk yıldan bu yana önemli bir
mücadelenin verildiği bir dönemde… Dahası hâlâ
ne müttefik, stratejik ortak aldatmacasına kanarak
ABD’den ne de kapısında altmış yıldan beri beklenilen Avrupa’dan en ufak bir ümit kalmamışken…
Anadolu ahalisinin etnik köken itibarıyla Türkler,
Kürtler, Lazlar, Gürcüler, Boşnaklar, Arnavutlar…
mezhep ve meşrep itibarıyla çok değişik unsurlardan oluştuğu bu zamanda… Geçmişte Ermeni
tebaa için harika bir adlandırma vardı: Milleti sadıka. Bugün bu kelime üzerinde yeniden durarak,

artık en azından iki millet fikrini gündeme getirerek Müslüman kavimlere mensup olanları İslâm
milleti, ötekileri ise küfür milleti diye doğru adlandırarak başlamak en doğru yol olacaktır.
Bu, vaktiyle yapılmış olsaydı Anadolu’nun
birçok bölgesinde İslâm’a sıkıca bağlı bulunan
Kürt kavmine mensup dindaşlarımız, İslâm milleti şemsiyesi altında yine günümüzdeki gibi bir
kalkışma gösterirler miydi? Şeyh Said, Said Nursi,
Mehmet Emin Bozarslan, Molla Mustafa Barzani, sosyalist fikirler
taşımasına rağmen
Musa Anter, Turan
Dursun ve daha birçok benzerinin tutumları farklı olmaz
mıydı?
Hiç
şüphesiz
ülke
içerisindeki
kimi farklı etnik
köken ve mezhep
mensupları üzerinde dış düşmanların
faaliyette
bulunduklarını unutmamak
gereklidir.
Ancak bu durum
devlet
tarafından
bilinen bir gerçekti.
Düşmanlardan önce
harekete
geçerek
onları sahiplenmek
yerine uzaklaştırmaya
çalışmanın
yanlışlığı bugün en
azından anlaşılmış
olmalıdır.
Hangi
sağduyulu ve mümin Kürt yurttaş
İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlerden kendisini
mahrum bırakır ve diyelim ki Suriye’nin kuzeyinde kurulacak Kürt devleti adındaki yeni bir toplama kampında yaşamaya rıza gösterir?
İstiklâl Marşı gibi bir metin üzerinde düşünürken sembolik bir marş ve bayrağın gölgesinde
yaşayan/yaşatılan halkların sahiden istiklaline kavuşup kavuşmadığı, tam bağımsız bir devlete ve
yurda bağlı olup olmadıkları elbette konuşulmalıydı. Mehmed Âkif yaşasaydı bu durum karşısında nasıl bir tavır takınırdı acaba?
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İstiklâl Mücadelesi Devam Ediyor…

İstiklâl Mücadelesi Devam Ediyor…
Bugünkü Millî Mücadelenin ilkinden farkı karşımızdaki düşmanın yalnızca gayrimüslim
Batılılardan oluşmayışıdır. İçeride onlar kadar canhıraş bir mücadele veren bir yerli
kesim vardır. Farklı kimlik ve kişiliklere sahip ve genelde birlikte hareket edemeyecek
geniş bir kesim toplumun millî İstiklâline karşı direnmektedir. Giriştikleri hareketlerde
dillendirdikleri söylem bile kendilerine ait değil, ellerine tutuşturulmuş listelerdir.

Mustafa AYDIN
100 yaşına giren
Millî Mücadelemiz
üzerine şimdiye kadar pek çok değerlendirme
yapılmış
ama bitirilememiştir.
Esasen tarihin böyle bir kaderi vardır,
tekrar tekrar değerlendirilir,
modern
tarih anlayışı da bu
demektir, yani tarih,
bir vakıalar geçidi değil, bitip tükenmeyen yorumlardır. Tabi yaşayanları doğrudan ilgilendiren
şeylerin yorumunun daha bir önceliği vardır. Gerçekten Millî Mücadele nasıl yorumlanmalı? Yaklaşık iki yüzyıldır o günkü sosyal politik yapımız.
Osmanlı’nın üzerine abanan Batı’nın emperyalist
toplumları, ülkemizi geniş kapsamlı, fiili bir abluka altına almışlardı. İngilizler İstanbul’u, İtalyanlar
İç Anadolu’yu, Fransızlar Güneydoğu Anadolu’yu
işgal ederken Yunan ordusunu üzerimize salmışlardı. Tabi buna, zaman zaman Kafkaslardan sarkan ve tehditkâr girişimlerde bulunan Rusya’yı da
eklemek gerekir.
Osmanlı Devleti fiilen bittiği için tüm kurumlar, ipi kopmuş tespih taneleri gibi dökülüp
saçılmıştı. Bu durumda bir kurtuluş mücadelesi
vermek ve Anadolu merkezli yeni bir sosyal politik kuruluşu gerçekleştirmek zorunlu hale gelmişti. Toplumun önünde iki aşamalı bir eylem planı
vardı: İşgalden kurutuluş ve yeni bir kuruluş mü-

cadelesi. Bu amaçla
topyekûn canhıraş
bir kurtuluş mücadelesi verildi. 23 Nisan
1920’de yeni dönemin merkezi olarak
Ankara’da
Meclisi
açıldı, bir yıl sonra 12 Mart 1921’de
İstiklâl Marşı’yla kurtuluşumuz haykırdık, dünyaya deklare
ettik. 1923’te de ikinci aşamaya geçildi, bir siyasal
sistem olarak Cumhuriyet ilan edildi. Bugüne kadar bir şeyler yapıldı. Yeni işgal hayalinde olanlar
varsa da kurtuluş tamamdı ancak bir sistem sorunu olan kuruluş tartışmaları ise günümüze kadar
süre geldi.
Tartışma, işin adlandırılmasında başlamaktadır. Sürece değişik kesimler önem verdikleri
noktalar açısından farklı adlar vermişlerdir: Millî
Mücadele, Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Savaşı, vb. Mücadele, savaş, kurtuluş, İstiklâl, bu adlandırmaların temel kavramlarıdır. Genel olarak sol kesim
çatışmacı düşünce yapısına bağlı olarak Kurtuluş
Savaşı’nı, sağ kesim ise Millî Mücadele kavramını tercih etmiştir. İşin gerçeği bu kavramların her
birinin kendine has bazı sorunları yok değildir.
Mesela yüzyıl öncesi bir dönemde savaş, cephede gerçekleşen bir iştir. Çok yönden yapılmış bir
işgale karşı gösterilen eylem savaştan çok bir başkaldırı, bir direniştir. Kaldı ki bu sırf bir kurtu-
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Osmanlı olarak nitelenen ülkemiz niçin Batılı ülluş da değildir. Tabir caizse başı kopmuş, organik
keler tarafından işgal edilmişti, bir başka deyişle
bütünlüğü bozulmuş, her türlü kurumu akamete
işgalin konusu, dolayısıyla verilen mücadelenin
uğramış bir toplumun yeniden kurulmasıdır.
temel esprisi neydi, sonuç niçin toplumu tatmin
Yine bu konudaki belirsizliklerden birisi, gösetmedi de günümüze kadar şöyle ya da böyle bir
terilen çabanın millîliğidir. Özellikle bizim Türkgerilim süre geldi, kurulan sistem bazında soruçede kullandığımız Arapça kökenli millîlik bir
nun odağında ne vardı?
içerik sorununa sahiptir. Sonuna nispet (Y) si geHemen belirtelim ki bu iş, Batı’nın tipik bir
tirilmiş “milliy/millî” kelimesi millete ait demeksömürge eylemi değildi. Bütün sömürgelerde yatir. Ama 20. yüzyıldaki ulus/devlet yapılarındaki
şanan o çirkin yağma, (düyûn-u umûmiye konumillî, milletten çok, merkezi bir olgu olan devlete,
sunun dışında o hâliyle) burada gerçekleşmedi.
onun inşa ettiği ulusa nispet edilir. Millî PiyanOsmanlı’dan kalan borçlar demek olan “düyûn-u
go, milletin piyangosu, millî ahlak, milletin naif
umumiye” ise sömürgecilikten
ahlakı değil, millete uyar veya
farklı bir şeydi. Burada geruymaz, devletin öngördüğü
çekleşen şey, o zamanın meşahlaktır. Onun için millî müToplum
yapımızı
hur bir deyimiyle, yedi düvel
cadele olağanüstü bir dönemin
(bütün devletler) kurdukları
en iyi analiz eden
sonrasında milletin beklentidünya düzeni için tehlikeli
düşünürlerimizden
lerini gerçekleştiren bir mübuldukları Osmanlı’yı yıkmak
birisi olan Şerif Mardin
cadele değil, öncelikle fiziksel
ve geri kalan ülkeye müthiş bir
varlığının idamesini gerçekleş‘Bu toplum, Meclisi,
gözdağı vererek Batı’ya uyumtiren bir millî devlet mücadeleCumhuriyeti yürekten
lu kılmak ve Osmanlı’yı temsil
si anlamına gelir. Bu açıdan ele
benimsemiş, kaldırılan
ettiği misyonlara bir daha dönalındığında Millî Mücadele ve
Halifeliği arayıp kendine
memek üzere uyarmaktı. Anhatta Kurtuluş Savaşı, hedefidert edinmemiştir,
ladığımız kadarıyla Lozan’daki
ne varmış ve ortada tartışacak
ama dinin karşısına
baskılarla desteklenmiş tehbir konu kalmamış demektir.
konan ve her eyleminde
ditlerin sonunda Batı’nın arzu
Kurtuluş mücadelesiyle kurukarşısına dikilen laikliği
ettiği türden bir yapılanma gerluş mücadelesinin aynı şeyler
haklı olarak içine
çekleşti.
olmadığını sol kesimden düşüsindirememiştir. Yaklaşık
Ünlü medeniyet tarihçinenler olmuş ve süreci komüyüzyıldır
tartışıyoruz,
si Arnold Toynbee’ye göre bir
nizme tahvil etmek isteyenler
başka kültür ve medeniyetin
böyle
giderse
daha
çok
çıkmışsa da, özellikle Müslüetkisi altında kalmış toplumlatartışacağız.’ demişti.
man halk çoğunluğu, devleti
rın ve özellikle ilişkinin kontak
kutsayan bir kültür koduna
noktasında yer alan aydınların
tutunarak kuruluşa müdahil
izlediği iki yol vardır: Bir kısmı
ol(a)mamışlardır. Aslında günümüze kadar bu
herodian, bir kesimi ise zealottur. Herodian taklitçerçevede bir sorun hep var olagelmiştir. Sınırlı
çidir, düşmanıyla başa çıkmayı onun kültürüyle
bir kesim tarafından, bir dönem uygulamalarının
kültürlenmede görür. Zealot savunmacıdır, kendi
mutlaklaştırılması ve toplum çoğunluğunun aleytarihine ve kültürüne sahip çıkar. Ne var ki bu zehine işletilmesi, kuruluş problemini tabir caizse
alot da sorunludur. Buna göre kendi tarihinde her
bitimsiz kılmıştır.
şey vardır, tüm sorunların çözümü oradadır. Ona
dönüş yeterlidir, yeni bir çözüme ihtiyaç yoktur.
İstiklâl Mücadelesi
Esasen düşman da oradan (ç)almıştır. Tabii ki
Kanaatimce süreci en iyi niteleyen kavram
söylemeye bile gerek yoktur ki gerçek, ikisinin de
İstiklâl Mücadelesi’dir. İstiklâl kelimesi, kurtuluş,
dışında (bileşkesinde) bir yoldur.
bağımsızlık, kendine özgü kuruluş gibi anlamlar
Batı karşısındaki bir bakıma şoke olmuş, müttaşır. Bu konuyu yeterince açıklayabilmek için yahiş bir eziklik içinde bulunun ve bir geri kalmışlık
sendromu yaşayan Cumhuriyet’in kurucu aydınşanan sürece iyi bakmak, onun için de şu sorulaları tam bir herodian (taklitçi) yol izlediler, ciddi
ra sağlıklı bir cevap bulabilmek gerekir. O zaman
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bir sentez ve özümsemeye yer bırakmadan düşmanının sistemiyle ona karşı koyma(!) yolunu
tuttular. Bir dönemlerin sıkça tekrar edilen bir retoriğiyle Batı’nın işgalci emperyalist güçleri Ege’de
denize dökülmüştü. Ne yaman çelişkidir ki sıra
Batı uygarlığının model alındığı bir sistem kurmaya gelmişti. Aslında 19. yüzyıl sonlarında Prusya Krallığı gibi bazı ülkelerin devlet adamlarının
oluşturduğu kameralizm adını taşıyan hazır bir
sistem vardı. Bu sisteme göre mutlak güce dayalı
merkezi hükümet gönlünce kararlar alıp uygulamaya koyuyordu. Ne yapılması gerektiği topluma
sorulamazdı, çünkü cahil toplum (!) ne yapılması
gerektiğini bilemezdi. Onun için değerlerini bile
göz önünde bulundurmak gerekmezdi. Denebilir
ki zaten Türkiye’de söz konusu programın ilkeleri
en uç noktalarda uygulamaya kondu.
Millî kurtuluş mücadelesinin sonunda uygulanan sistem, sosyolog Durkheim’ın global toplum,
siyaset sosyologlarının ulus/devlet dedikleri yapılanmaydı. Bu uygulama toplumda, ne olduğunu
pek de iyi anlayamadığı bir burukluk meydana
getirdi, mesela denize döktüğü şapkalılar sanki
geri gelmiş, sokaklarda dolaşıyordu, itiraz edenin
kellesi gidiyordu. Sanki bir ironi yaşanıyordu ortaya çıkan kırgınlık Şerif Mardin’in dile getirdiği
bir merkez-çevre karşıtlığı olarak günümüze kadar süregeldi. Bu durum sosyal politik hayatımızın önemli dinamiklerinden birisi hâline geldi.
Aradan 100 yıl geçmesine rağmen seçkinci yapı
(özellikle onun siyasal partisi CHP) hiçbir yüzleşmeye girmedi. Mesela “Yahu bunlar olağanüstü
şartların, bir geçiş döneminin uygulamalarıydı,
o zaman böyle gerekmişti, bunları şimdinin değil
o günün şartları içinde değerlendirelim, geçmişe değil, şimdiye ve geleceğe bakalım. Şu anda o
dönemin uzantısı olan uygulamalarımız var mı ki
bunları öne çıkarıyorsunuz?...” türünden bir yaklaşımları bile bulunmamaktadır. İnanıyorum ki
böylesi makul bir açıklama söz konusu burukluğu
giderecek, işin muhatabı olan millet bu konuları
bir daha tartışmayacak, İstiklâlinin tamamlanacağına inanacaktı.
Ne var ki kendisini o dönemlerin varisi sayan
seçkinci kesim bu geçiş dönemi uygulamalarını mutlaklaştırmakta, bunlar adına millete meydan okumaktadır. Tam bir düşünce yoksunluğu
sergileyerek hem toplumu karşısına geçip tehdit
etmekte hem de ondan oy istemektedir. İlgi görmeyince de topluma hakaretler yağdırmaktadır.

Siyaseten kendini garantiye alabilmek için sandık
dışı yollardan medet ummaktadır.
Devlete egemen vesayetçi aydınlar, sistem üzerinde iddia etkileri sahipliği iki ilke üzerinden
sürdürmektedirler: Atatürk ve Laiklik. Atatürk
ilkesinin meşruiyet sağlayıcılığı, dünden bugüne
önemli merkezi icraatların ya doğrudan ya da dolaylı olarak Atatürk’e dayandığı veya ondan nemalandığı, bunlara uygun düşmeyen uygulamaların
bir sapma olduğu inancına dayanmaktadır.

Bu Anahtar Kavramlar Bağlamında
Cumhuriyet Tarihinde Dönemeçler
Atatürkçülük ve laiklik Cumhuriyet döneminin eksen kavramlarıdır. Kurucu olan Atatürk konuya, mantıken, koyduğu ilkelerle katılmaktadır.
Bunlar bir tür dogma şeklinde kabul edilmektedir.
Ne var ki burada sorun sırf dogma kabul edilmesi
değil, bunların önemli bir kısmının Akartürk’e ait
olmadığıdır. Çünkü bu bağlamda pek çok Atatürk
vardır. Bunun için aşağıda Cumhuriyet dönemi
sistem dönüşümlerini belirtmeye çalışacağız.
İstiklâl bağlamında bunlar aynı zamanda, milletle
merkezi devletçi seçkinler arasındaki atraksiyonların tarihidir. Kısalı-uzunlu 6 dönem yaşadığımızı söyleyebiliriz:
1. Bunlardan ilki, 1920-1923 arası, asıl Millî
Mücadele yıllarıdır, üç yıl gibi kısa ama önemli
bir dönemdir. Merkezî yeni bir yapılanma olarak Meclis’in açılışı, işgalcilerin püskürtülüşü,
İstiklâl Marşı’nın yazılışı, bu dönemin önemli işleridir. Atatürk fiilen bu gelişmenin içindedir ve
canhıraş bir mücadele vermiştir. Kurtuluşun sonlandırılması ve kuruluşun başlangıcıdır. Milletin
topyekûn katılımıyla işleyen bir süreçtir. Devletmillet ikilemi içinde bir şey söylemek gerekirse
“millet dönemi” denebilir. Buna milletin her kesiminden temsilcinin katılımıyla işleyen Birinci
Millet Meclisi Dönemi de denebilir.
2. İkinci dönem, İlk meclisin feshedilip ikinci
meclisin açılmasıyla başlayan ve 1933’e kadar süren yaklaşık on yıllık dönemdir. Açıklamada eksene aldığımız kavramların ifadesiyle bu bir “Atatürk dönemi”dir. Siyasal inisiyatif milletten alınıp
ulus devlete verilmiştir. Dönemin en belirgin özelliği Atatürk’ün mutlak inisiyatifi ve atanmışlardan
oluşan bir meclisin var olmasıdır. Bu dönemde,
yukarıda söz konusu ettiğimiz herodian (yani düşmanına onun kendi sistemiyle karşı koyan) bir
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tutumla kameralist bir uygulama işlemiştir. Ulus
devlet mantığı içinde hemen her yerde olduğu
gibi topluma, seçkinlerin gönüllerince şekil verebileceği bir bal mumu gözüyle bakılmıştır.
Bu sürecin kendine özgü yararları olsa bile toplumun istiklâl beklentisine denk düşmediğinde
şüphe yoktur. Ama asıl sorun, bu bir geçiş dönemi
uygulaması olmamasıdır, toplumla bir denkliğin
kurulabilmesi için ona bir içselleştirme hakkı verilmemesi, ondan sonra ve onun adına konulmuş
ilkeleri tabulaştırıp bir tehdit üslûbu içinde topluma dayatılmasıdır. Daha önemlisi de bunların,
yok sayılan dininin yerine konulmuş yeni bir din
sayılmasıdır. Toplum yapımızı en iyi analiz eden
düşünürlerimizden birisi olan Şerif Mardin “Bu
toplum, Meclisi, Cumhuriyeti yürekten benimsemiş, kaldırılan Halifeliği arayıp kendine dert
edinmemiştir, ama dinin karşısına konan ve her
eyleminde karşısına dikilen laikliği haklı olarak
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içine sindirememiştir. Yaklaşık yüzyıldır tartışıyoruz, böyle giderse daha çok tartışacağız.” demişti.
3. Üçüncü dönem 1933’te başlayan ve
Atatürk’ün ölüm tarihi olan 1938’e kadar süren 5
yıllık dönemdir. Bu döneme, seçkinci aydınlarının
çok kullandıkları bir ifadeyle “Kemalizm dönemi”
de denebilir. Lord Kinros gibi Batılı yazarların da
altını çizdiği üzere Atatürk’ün, sağlık sorunları
sebebiyle o devrimci yönetimini resmen olmasa
bile fiilen bıraktığı bir dönemdir. Vaktini dostlarıyla yemekli toplantılarda sohbetle geçirmektedir. Bu boşluktan yararlanan ve açık bir müdahale
de görmeyen devlet seçkinleri ülkeyi sadece var
olan ilkelerle gönüllerince yönetmekle kalmamışlar, yeni pek çok Atatürk ilkesi vazetmişlerdir.
Kararnamelerle, bakan talimatlarıyla Atatürk ilkesi sayıldığı için, sadece değiştirilemeyecek değil,
tartışması bile yapılamayacak kurallar konmuştur.
Mesela Ayasofya’nın 80 yıl müze olarak kalması

1934 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararıyla olmuştur. Yine önemli bir konu olan “medreselerin kaldırılışı” 1934 tarihinde Maarif Vekili’nin eğitim
teşkilatlarına gönderdiği bir talimatıyla gerçekleşmiştir. Ama bu Kemalizm ilkesini hemen herkes
bir Atatürk ilkesi olarak görmektedir. İyice harcıalem hâle gelmiş bir örnekle başörtüsü yasağı
Atatürk’e ait değildir, eşi Latife Hanım başörtülüdür, bu konuda yasakçı bir kararı da yoktur. Ama
Kemalistlerin emriyle jandarmanın başörtüsü topladığı dönemler olmuştur ki bu habis ruh, bugün
toplumda hâlâ dolaşmaktadır.
Burada dikkat çekmek istediğim nokta medresenin feshi değildir, hâlâ etkisini yaşamakta olduğumuz sürecin sorunlu oluşudur. Bu dönemin
ileri gelenleri kendilerine Kemalist adını vermekteydiler. Bu konuda dergiler, kitaplar çıkarıyorlardı. O dönemin ünlü yazarlarından Osman Nuri
Çerman, Dinde Reform: Kemalizm’i “Türklerin
yeni dini” olarak tanımlıyordu ki Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nün ilk basımlarında da Kemalizm
kelimesinin karşısında böyle yazıyordu. Bugün
bize Atatürk ilkeleri diye bahsettikleri şeylerin
önemli bir kısmı bu döneme ait uygulamalardır.
4. Dördüncü dönem 1939- 1950 arası “İnönü
dönemi”dir. Buna “Atatürk karşıtı dönem” de denebilir. Bu dönemde milletin istiklâline ters düşen uygulamalarda bir değişiklik olmamış ve hatta
bunlara yenileri eklenmiş, ağırlaştırılmış, toplumun bir değeri olmadığı için yoğun bir yoksulluk
dönemi yaşanmıştır. Burada asıl önemli noktalardan birisi, Atatürk’ün dışlanması, mesela resminin
paraların üzerinden kaldırılıp yerine İnönü’nün
resminin konulmuş, Atatürk’ün silinmeye çalışılmış olmasıdır. Bazı yerlerde Atatürk heykelleri
kaldırılmış, onun yerine İnönü büstleri dikilmiştir. Ne var ki dünden bugüne CHP, ustalıkla işini
Atatürkçülük ideolojisiyle yürüte gelmiştir. Atatürkçülük genelde bir Atatürk tüccarlığıdır. Bu dönemde Atatürk karşıtlığı pek belirgin olduğu için
Demokrat Parti, “Atatürk’ü Koruma Kanunu” gibi
yasalarla sahip çıkmış, bunu kendini meşrulaştırmak için bir gerekçe olarak kullanmış, ama bundan beklediği yararı elde edememiştir. Bu durum
Türkiye’de Atatürk’ü kullanmadan var olma ortamının henüz oluşmadığını göstermişti. Bu çıkarcı
yaklaşımdan dolayı deruni bir Atatürkçülük’ten
söz edilemez. Darbecilerin gerekçesi Atatürk değildi, onun için İnönü’nün yanında yer aldılar.
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Atatürkçülük ve Laiklik Dönemi
5. Beşinci dönem 1960 Darbesi sonrası dönemdir. Bu dönemin görünüşteki niteliği
“Atatürkçülük”tür. Aslında darbe Atatürk’ten sapmaya karşı verilmiş bir darbe değildi. Hatta daha
sonraki tüm müdahalelerin baş nedeni gibi irtica
da değildir, daha radikal bir sebebe dayanmaktadır ki bu, milletin iktidara oynayabileceği, istiklâl
mücadelesinin sonucunu alabileceği kaygısıdır.
Her ne kadar sonraları vesayetçi kesim konuyu
somutlaştırabilmek için din karşıtlığını ön plana
çıkarmışlarsa da o istiklâlin içeriklerinden sadece
birisidir.
1960 Darbesi sonrasında, seçkincilerin tekelinde olan devlet, milletin etkin olamaması için
darbe sonrasında bir yığın tedbir almıştır. Bu gelişme, yeni bir kuruluş dönemi olmuştur. Mevcut
kurumlar devlet için millete karşı konumlandırılmış, mevcutlarına yeni kurumlar eklenmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, TRT, Yüksek Yargı Organları (özellikle Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,
Danıştay), DGM’ler, yeni oluşturulan sendikalar,
Anadolu Ajansı, vb., sistemi tekeline almış, millete karşı konumlandırılmış ve herkes verilen görevi
2000’li yılların başına kadar yerine getirmişlerdir.
Mesela “rejimi koruma ve kollama görevi” (!) verilen TSK, bu söz konusu düzenlemeden bugüne dört kere darbe yapmıştır. Darbelerin Atatürk
Türkiye’sine verdikleri maddi ve manevi kayıplar
üzerinde durmayacağız. Atatürkçülük tabir caizse
bu işin sadece bir sosudur. Bugün ülke tekrar işgal edilmek istenirken Atatürk’ün mirasını taşıdığını iddia eden CHP gibi bazı kurumlar yeni işgal
girişimlerine çanak tutmakta, tehlikeli gidişe dur
diyen bir mücadeleye karşı canhıraş bir mücadele
vermektedirler.
Bu dönem ve sonrasının en belirgin söylemlerinden birisi laiklik olmuştur. Batıda iki yüzyılı aşkın bir zamandır var olan laiklik, yerine ve
ihtiyaca göre farklı anlamlar taşıya gelmiştir. Genel olarak da devlet ve diğer kurumlar arasında
yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılan bir
uzlaşı ilkesidir. Bu bağlamda Avrupa’da kilise ve
devletin; ABD’de ise devlet ve cemaatlerin otonomluklarını sağlama işlevini yerine getirmiştir.
Artık işlevlerini yasalara bıraktıkları için de tarihe tevdi edilmiştir. Türkiye’de laikliğin din-devlet
ayırımı gibi bir genellemenin ötesinde pratikte
işlevinin ne olduğu, yani hangi çatışmanın çözü-

Toplum yapımızı en iyi analiz eden
düşünürlerimizden birisi olan
Şerif Mardin ‘Bu toplum, Meclisi,
Cumhuriyeti yürekten benimsemiş,
kaldırılan Halifeliği arayıp kendine
dert edinmemiştir, ama dinin karşısına
konan ve her eyleminde karşısına
dikilen laikliği haklı olarak içine
sindirememiştir. Yaklaşık yüzyıldır
tartışıyoruz, böyle giderse daha çok
tartışacağız.’ demişti.
münü sağladığı konusunda gerçekçi bir açıklama
mevcut değildir. Çünkü tarihin hiçbir döneminde din ve siyaset (devlet) çatışması yaşamayan bir
toplumuz. Aksine bir kabul, karşılıksız bir ezber,
bir faraziyedir.
Şüphesiz laikliğin genel geçer bir anlamı yok
değildir. Mesela bir otonomluk çerçevesinde dinin
siyasi yapıya, devletin de kimsenin dini yaşantısına
müdahale etmemesi, edenlere de müdahalede bulunmasını kapsamaktadır. Onun için Atatürk’ün
pek de istekli olmamasına rağmen 1937’de devlet
elindeki dine kısmi bile olsa özerklik kazandıran
laikliğin Anayasaya konması Müslümanları rahatlatmıştır. Mesela bu ilke kapsamında hacca gidebilir hâle gelmişlerdir. Onun için kahir ekseriyeti
Müslüman olan toplum, önüne yeni bir din gibi
sürülmüş olmasına rağmen laikliği tartışmamıştır.
Tartışmalar kendini laik zanneden din karşıtı seçkinlere aittir.
Türkiye’de din bağlamındaki uygulama, iddia edildiği gibi din ve devlet arasında bir ayırımı
öngören laiklik değil, Andrew Davison’un tespitiyle din ve toplum arasında yapılmak istenen
ayırımdır. Bir başka deyişle bu, toplumun hayli
zorlandığı bir (radikal) sekülarizmdir. Pek dikkat edilmeyen bu radikal teoriye göre birbirinden
ayrılması gereken şey, din ve devlet değil, din ve
toplumdur; dinin toplumdan, toplumun dinden
uzak tutulmasıdır. Onun için Türkiye’de laiklik,
genel geçer bir laiklik değildir, topluma dayatılan
seküler nitelikli yeni bir dindir. Başörtüsüne karşı
verilen mücadeleyi genel geçer bir laiklik bağlamında açıklama şansı yoktur. İmdi laiklik toplumu vesayet altında tutmak için kullanılan bir araç
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değer, bir korunma zırhıdır. 28 Şubat’ta ülkede
yeni bir din hareketi yoktu. Manipüle edebildikleri tüm kesimleri harekete geçirerek utanılası bir
tablo çizmişlerdir. Şu anda toplum din bakımından o günden çok daha rahattır. Ülkenin kadınlarının yarıdan fazlası başörtülüdür, ama bundan
kaynaklanan tek sorun yaşanmamaktadır.

Yeniden İstiklâl Mücadelesi
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6. Altıncı dönem 2000 sonrası 18 yıllık AK
Parti dönemidir. Bana göre bu dönem bir “yeni
İstiklâl mücadelesi” dönemidir, kazanılan ama sonucu bir türlü alınamayan Millî Mücadele’yi tamamlama mücadelesi dönemidir. Güncel siyasetin
ayrıntısına boğulmuş, geniş bir kesim gelişmeleri
bir iktidar eylemi olarak görmekte, bazı icraatları kendi konum ve çıkarlarına uygun bir biçimde
küresel politikaca belirlenmiş bir retoriğin içine
yerleştirerek mahkûm etmeye çalışmaktadırlar.
Bu dönemde yapılan en önemli iş, özellikle
1960 sonrasında oluşturulan ve millet kutbunda
toplumu deli bağlar gibi bağlayan seçkinci, faşist
yapılanmadan kurtarmaktır. Bunda da çok uzun
olmayan bir zaman dilimi içinde önemli sonuçlar
alınmıştır. Mesela TSK, olması gerekli yere gelmiş, TRT milletin hizmetine sokulmuş, Yargı organlarının kuruluşunda kısmen denge sağlanmış,
bazı kuruluşlardaki, odalardaki topluma karşı
kemikleşmiş yapıda olumlu çerçevede bir gelişme
sağlanmış, vb. Daha önemlisi toplumun tarihsel
misyonu hatırlanmış, kısmi de olsa din bağlantılı
sıkıntılar azaltılmış, IMF gibi küresel yapı organlarına karşı (borçları ödenerek) bağımsızlık sağlanmış, böylece de savunma sanayiine yatırım yapacak hâle gelmiş, deniz-kara-hava pek çok araç
üretebilir hâle gelmiş, kendine göre politika kurup dayatmalara itiraz edebilir hâle gelmiştir.
Ülkeyi bağımsızlaştırmak, toplumunun tarihsel değerlerine sahip çıkmak, İslâm’ı öncelemek,
İslâm dünyasının sorunlarına sahip çıkmak, mazlum milletlere yardım elini uzatmak, salt çıkar
düşüncesini aşabilmek, adaleti gözetmek, vb. Batı
açısından bu gelişme, tarihe gömülen, Türkiye
Cumhuriyeti’nin asla sahip çıkamayacağı Osmanlı misyonunun hortlamasıdır ve ülkenin başında
bunda kararlı ve gözü kara bir lider vardır. İnanca göre hortlak için yapılacak şey, onun yeniden
öldürülüp tekrar gömülmesidir. Yedi düvelin
Türkiye’ye karşı saldırıya geçmesinin bir başka
izahı yoktur. (“28 Şubat döneminde biz bundan
iyiydik”, “Erdoğan Cumhuriyet’in içini boşalttı”,

“IMF den para almalıyız” diyen muhafazakâr dindar kesimin hangi cephede çarpıştıklarını bir gözden geçirmelerini tavsiye ederim).
Bugünkü Millî Mücadelenin ilkinden farkı,
karşımızdaki düşmanın yalnızca gayrimüslim Batılılardan oluşmayışıdır. İçeride onlar kadar canhıraş bir mücadele veren bir yerli kesim vardır.
Farklı kimlik ve kişiliklere sahip ve genelde birlikte hareket edemeyecek geniş bir kesim toplumun
millî istiklâline karşı direnmektedir. Giriştikleri
hareketlerde dillendirdikleri söylem bile kendilerine ait değil, ellerine tutuşturulmuş listelerdir.
Gezi Parkı ağaçlarının korunması talebiyle ortaya çıkan hareketin hükümetten istedikleri şeyler,
Üçüncü Boğaz Köprüsünün yapılmaması, İstanbul
Hava Limanının yapılmasından vazgeçilmesi, Boğaz tüp geçit projesinin iptal edilmesi, vb. bunlar
yerli talepler olabilir mi? Gönül adamlığıyla tanınan bir arkadaşımız, “Kanal İstanbul Projesi iptal
edilmeli ve parası fakirlere dağıtılmalıdır.”, diyor,
bu naif bir düşünce olabilir mi? Sözün kısası zaten
sonucu yeterince alınamayan İstiklâl mücadelesi
son bir kez daha gündemdedir ve bu keyfî bir mücadele değil, mutlak bir zorunluluktur.
Yeni nesil, eski kavramlardan uzaklaştığı için
anlamada zorlanabilir, onun için “istiklâl” ile neyi
kastettiğimi ifade ederek bir nokta koymak istiyorum. Bunun için en iyi yol, o günün ruhunu bize
en iyi şekilde veren İstiklâl Marşı’nın incelenmesidir. Çünkü İstiklâl Marşı, ortamı, nasıl bir mücadele verildiğini, sonuçtan beklentinin ne olduğunu en iyi anlatan metindir. Marşta şu manevi/dini
kültür kodları yer almaktadır: İlah (Allah), Hak,
Allah’ın vadi, Hakka tapma, mabet, iman, şahit,
şehit/şühedâ, şehâdet, şehit oğlu, cennet (vatan),
ezan, secde, kurban olmak. Bu doğrudan dini
olanların yanında alegorik kavramlar bulunmaktadır: Sancak, bayrak, hilal, vatan/yurt, arş, şafak,
ocak, kan, kahraman, hür yaşamak, vb. Bunların
kullanılmasıyla anlatılan tema ise vatanın bağımsızlığı ve bunun için her türlü gayretin gösterilmesi, bağımsızlığın korunması, dini hayatın, kutsalların korunması gerektiğidir. Milletin kutsallarına
uzanan bir el, ne adına olursa olsun bir namahrem
eldir, mesela başörtüsü bu toplumun kutsalıdır ve
ona uzanan el bir namahrem elidir, İstiklâline kastetmektir.
Yeni bir kuşatma vardır ve bu, yeni bir İstiklâl
mücadelesi gerektirmektedir…
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Mehmet Âkif: Alıp Götüren Bir Okuma
İslâmcılığın gelimli-gidimli bir dalga olduğunu düşünürüm. İlkeleri üzerinden gerçekliği
kavrayan bir şair ve eylem insanı Âkif, bütün hayatıyla bir İslâmcı portresi çizer. Çöküş
yıllarının zemininde, İslâmî ilkeler üzerinden tazelenmiş bir söylem hattı geliştirmenin
çabasını sergiledi “Bülbül”ün şairi. Hep sözünü ettiğimiz “yol” onun hakikatiydi.

Cihan AKTAŞ
“Özü Sözü Bir Mehmet Âkif” başlığıyla bir görüş
vermiştim, şairin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış “Allâh” şiiri gündeme geldiğinde. “Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: Sözüm
odun gibi olsun, hakikat olsun tek.” diye yazan
bir şair, bir mütefekkir için konuşmak,
hiç yalana sapmadan konuşmak aynı
zamanda sürekli konum değiştirmek anlamına da geliyor. “Sessiz
yaşadım, kim beni nereden bilecektir?” diye sormuştu Mısır
yıllarında, bugün ise hayatının safhalarının anlatmakla
bitmediğini fark ediyoruz.
Sadece ilk ismiyle bilinmek
pek az insana nasip olur.
“Âkif” ismi geçtiğinde önce
onu hatırlıyoruz.
Son yıllarda İstiklâl Marşı şairini konu alan kitaplarda
daha bir artış yaşanmasını nasıl
değerlendirmek lazım? Mehmet Âkif
üzerine kitaplar arasında bizzat tanıklığın
zenginliğini içeren Mithat Cemal Kuntay’ın eseri
ayrı bir yere sahip. Nurettin Topçu’nun Mehmet
Âkif”i, Sezai Karakoç’un Mehmed Âkif’i, Metin
Önal Mengüşoğlu’nun Müstesna Şair Mehmed
Âkif”i, D. Mehmet Doğan’ın Camideki Şair Mehmed Âkif”i,.. Geçen yıllar Âkif’in mücadelesinin
seyrine dönük merakı çoğalttı. Ne de olsa bugün
yaşanan açmazlar hiçbir şekilde geçmişin mücadelelerinden, ret ve kabullerinden bağımsız değil.

Hakkında konuşmadan bugün niye işte böyle bir
sahnede bulunduğumuza kolay karar veremiyoruz. Dönüp geri baktığımızda belirleyici bulduğumuz pek çok olay ve süreçte onun tespit ve tercihleri çıkıyor karşımıza.
Âlim Kahraman’ın “Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat” alt başlığıyla
yayımlanan Mehmet Âkif kitabında, şairin İstiklâl Savaşı dönemi
yanında Mısır yılları üzerine de
aklımıza düşen sorulara cevaplar buluyoruz.1
Somut bir karşıt, bir
düşmandan gelen saldırı ve
hakaretler yormaz insanı,
bu kitabı okurken bunu bir
kez daha düşünüyorsunuz.
İnsanı asıl birlikte yola çıktığı dava arkadaşlarının içine
düştüğü ihtilaflar, hükümlerinde
duçar olduğu tutarsızlık, çelişki ve
dahası, adaletsizliğin düşünceleri çekip gitmeye zorlar.
19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren belli bir
tonda elli yıl sürecek bir arayıştır bu: Sürgüne gitmemek için inziva, dosdoğru düşünüp dile getirebilmek için uzaklara kaçış… Halit Uşaklıgil’in
Mai ve Siyah’ı, süren çöküş karşısında kelimelerine güvenini yitiren veya kıymeti hiç bilinmemiş
genç edebiyatçıların uzaklara gitme arzularının
1

Âlim Kahraman, Mehmet Âkif-Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış
Bir Hayat, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2020.
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yeni dönemin sloganlarını abartarak haykıranlara
sorularını getirir önümüze. Halide Edib’in “Yeni
“derslerinin verilmesini” de engellemişti gerçi: “…
Turan”ı bir ütopyayla uzakları kucaklayarak “buonu vaktiyle yapmak gerekirdi.” demişti bir arkaraları” kurtarır. Edib’in bu kitabı, 1912’de ilk eşi
daşına. “Şimdi onlar acze düşmüştür. Mademki o
Salih Zeki’den ayrıldıktan sonra gittiği Londra’da
zaman sustun, şimdi onların bu düşkün zamanınyazdığını da belirtmeliyim.
da intikam almak mertlik değildir.” Âkif’i, bütün
İslâmcılığın gelimli-gidimli bir dalga olduengellere rağmen İstiklâl Marşı şairi kılan ve Mısır
ğunu düşünürüm. İlkeleri üzerinden gerçekliği
yıllarına rağmen halkın bağrına döndüren temel
kavrayan bir şair ve eylem insanı Âkif, bütün hahaslet, işte bu cümlelerde okunabilir sanıyorum.
yatıyla bir İslâmcı portresi çizer. Çöküş yıllarının
Dehaya değil çalışmaya inanırdı, Ranciere gizemininde, İslâmî ilkeler üzerinden tazelenmiş
2
bi. Bir işi disiplinsiz mantıki noktasına ulaştırabir söylem hattı geliştirmenin çabasını sergiledi
mazsınız. Kızı Suat keman dersi almak istediğinde
“Bülbül”ün şairi. Hep sözünü ettiğimiz “yol” onun
koştuğu şart, her gün muntahakikatiydi. Âlim Kahraman’ın,
zam ve en az iki saat çalışması
üç kıtaya yayılmış bir İmpaolmuştu.
ratorluğun çöküşü ve Türkiye
Sadelik
Âkif
için
salt
Dostlarına ve mekânlara
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu
şiire has bir niteliğin
bağlanır ama ilkelerini çiğneiçeren dönemi, Mehmet Âkif’in
arayışından ibaret
mesi gündeme geldiğinde terkfaaliyetleri ekseninde tasvir etdeğildir. Harbi Umumi
te de tereddüt etmez. Yirmi yıl
tiği de söylenebilir. Dönemin
süren baytarlık mesleğini, bir
akışını belirleyen dostluklar ve
sırasında Almanlara esir
meslektaşına yapılan haksızihtilaflar, nitelikli atılımlar ve
düşmüş Müslümanların
lık yüzünden bırakır 1913’te.
zaaflar, “Başka türlü nasıl oladurumunu tespit
Kurulacak Bakteriyoloji Enstibilirdi ki?” sorusunu getiriyor
amacıyla gittiği Berlin’de,
tüsü için kararlaştırılmış yerin
önümüze. Bir ömrü esere döAlman hükûmetince
değiştirilmesinin altında adam
nüştüren başlıca saik olsa gebirinci sınıf bir otelde
kayırmacılık olduğu kanısırek samimiyet. Olay ve durumyer aldığı heyete
na varmıştır çünkü. (Âkif’in
lar, her şart altında koruduğu
ayrılan odada kalmayıp,
tavrından kaynaklanıp kaydürüstlüğü ve samimiyetiyle
ikinci sınıf bir otele
naklanmadığı belli olmamaktoplumsal hafızada yer tutan
yerleşmişti. Almanların
la birlikte enstitü ertesi sene
saygın ve aziz bir Mehmet Âkif
“fen”
alanında
gösterdiği
onun gerekli gördüğü gibi
portresi ortaya koyuyor.
ilerlemeyi de hayret
Pendik’teki eski zeminde kuve
hayranlıkla
dile
rulacaktır). 1913’ün sonunda
Şahsiyetini Kendine Has Kılan
getirmekten
geri
ise “neşriyatı hükûmetin arzuÖrnekler
durmadığı dile getirilir.
suna uygun düşmediği için”
Mehmet Âkif olguları sorDarülfûnun’dan çekilir. Sultan
gulama cesaretini öncelikle
Reşat Cihâd-ı Ekber’i ilanıyla
Kur’ân’dan alır ve bunu öğren1914 yazı, dünya ve insanlık
cilerine de aktarır. İmtihanlarda pek çok hocanın
için olduğu gibi Osmanlı için de büyük bir döyeterli gördüğü kitabi cevaplarla yetinmez, tahlil
nüm noktası teşkil etmiştir. Umumi Harp daha ilk
ve yorum kavrayışının işaretlerini arar. Öğrenci
aylarında piyasalarda kargaşaya, maişet ve erzak
öğrenmek istiyor mu? Vasıtasızlığa rağmen yenialanında -karaborsanın da etkisiyle- mahrumiyete
likleri takip edip böylece bir şeyler öğrenebilmiş
yol açar. Âkif bir arkadaşıyla fasulye aşı yediği sımi? Bunları başaran öğrencinin, notunu ezber zarada bir Nezaret mensubu yaklaşır yanına ve onu
yıflığı yüzünden kırarak şevki ve hevesi söndürül“yazılarında o derece ileri gitmemesi” yönünde
memelidir ona göre.
uyarır. “Nazırına söyle, kendilerini düzeltsinler”
Düşenin küçük düşürülmesini de kabul etmez
der Âkif. “Bu gidiş devam ettikçe bizi susturamazvicdanı. Meşrutiyet’in ilanının ardından, “hürriyet sarhoşluğu” sırasında yaşanan taşkınlıkla2 Jacques Ranciere, Cahil Hoca, çev. Savaş Kılıç, Metis
rı hiç onaylamadı. İntikamdan korktukları için
Yayınları, İstanbul, 2014, s.60.
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lar. Ben kuru fasulye yemeye razı olduktan sonra
kimseden korkmam.” Sebilürreşat hükûmet tarafından kapatıldıktan sonra kendisini Merkez-i
Umumi’dekilerle uzlaşmaya davet eden Talat
Paşa’ya da “Bizi simsar mı zannettin?” diye büyük
tepki gösterip ayrılır sadaret makamından.
Bir de kız kardeşinin evinde çay içmekten
imtina etmesine sebep olan “şeker” konusu var.
Böyle ne çok konu yer alıyor kitapta aktarmak
istediğim! Sadelik Âkif için salt şiire has bir niteliğin arayışından ibaret değildir. Harbi Umumi
sırasında Almanlara esir düşmüş Müslümanların
durumunu tespit amacıyla gittiği Berlin’de, Alman
hükûmetince birinci sınıf bir otelde yer aldığı heyete ayrılan odada kalmayıp, ikinci sınıf bir otele
yerleşmişti. Almanların “fen” alanında gösterdiği
ilerlemeyi de hayret ve hayranlıkla dile getirmekten geri durmadığı dile getirilir.

Yürüyerek Düşünmek Düşünerek Yol Almak,
Hareket ve İlişkiler
Kahraman’ın kitabı her fırsatta ve uzun uzun
yürüyen, yürüme vesileleri arayan bir Âkif portresi çıkarıyor karşımıza. Birçok dostu onu yürüyüşüyle, bir yerden bir yere hızlı hızlı giderken
hatırlıyor. Kışın en sert günlerinde bile tramvay
ve arabaya binmeyi yeğlemiyor. Yürümek onun
için bir zihin atölyesine dâhil olmaktır; daireden
arkadaşlarına şiirlerini okuyor yollarda. “Seyfi
Baba”yı Mehmet Behçet’e -ilk kez- yolda okuyor. “İki adımlık yer için vapura mı bineceksin?”
deyip Beylerbeyi’nden Kandilli’ye, oradan da
Rasathane’ye kadar yürütüyor Mahir İz’i. Yağmurlu boralı bir havada da her tarafı sel kestiği halde Fatin Hoca’ya verdiği sözünü tutup sırılsıklam
vaziyette Beylerbeyi’nden Vaniköyü’ne yürümüş.
Oysa ev sahibi gelmeyeceği zannıyla yakın komşularından birine gitmiştir. Altı ay sürer kırgınlığı.
(s.154) İstiklâl Savaşı’na katılmanın ilk aşamasında da oğlu Emin’le birlikte Çengelköyü’nden Karacaahmet Mezarlığı’na yürüyor.
Âkif’in böyle bir özelliği var: Kaygılı, ilkeli ve
kendini geliştirmeye çalışan ilim ve sanat insanlarını nerede olursa olsun etrafında topluyor. Malik
Bin Nebi’nin 1950’lerde irdelediği, İslâm dünyasında kültürel bağların eksikliği hususu, konuştuğu netameli zamanlarda onun açısından bir dağılmama, birlikte tutunma mücadelesi meselesidir.

Ömür boyu süren dostluklarında belirleyici
unsurların “samimiyet ve sadakat” olduğu söylenebilir. Şerif Muhyiddin’le ilişkisi bunun örneklerinden biri. Âkif, kendisine bir şey öğreten
insanlara vefasını da bir ömür boyu taşımıştır
benliğinde.
İbnülemin Mahmud Kemal’in de içinde bulunduğu Resimli Gazete’deki çevresi, “kibar bir
İstanbul kızı” olan İsmet Hanım’la 1898’deki evliliği sırasında yanındadır. Namık Kemal’e duyduğu
saygıda (s. 89) kuşkusuz öncelikle sorgulama cesaretinin rolü vardır. Beri taraftan Namık Kemal’in
oğlu Ali Ekrem’e ve şiirine duyduğu saygıyı da,
Kahraman’a göre aslında bazen abartarak belirtmiştir. (s. 88) Ölümü üzerine duyduğu üzüntüyle
bir şiir yazdığı dostlarından Baytar Miralay İbrahim Bey’den, “sebebi feyzim” diye söz etmişti. “Alçak gönüllülüğe âşık, şöhrete düşman yaratılışlı”
bir kişiliğe sahiptir İbrahim Bey de… Hukukçu
ve şair Hersekli Arif Hikmet Bey’e (1839-1903)
hayranlığını ise şöyle yorumluyor Kahraman: “…
hayatının tüm düzensizliğine rağmen iş hayatında sahip olduğu dürüstlük ve adaletten şaşmazlık, Tanzimat fikrine yakınlık, istibdattan şikâyet,
âdeta ‘Cumhuriyetçi’ bir idare kastı…” (s. 66)
Meşrutiyet döneminde Safahat’ı bastıramamış,
Mısır’a seyahat tasarısı üzerine yaşadığı, kitabını
Mısır’da bastırma sevinci ise bu yolculuk gerçekleşmediği için kısa sürmüştü.
Kitapta Âkif’in dostlarına karşı son derece vefalı ve düşenin yanında olduğunu gösteren pek
çok örnek veriliyor. Baytar Mektebi’nden arkadaşı
İslimyeli Hasan Tahsin Bey’le, kim erken ölürse diğerinin onun çocuklarına bakacağına dair bir sözleşmeleri varmış. İslimyeli erkenden vefat edince
Âkif, merhumun üç çocuğunu da evladı gibi görüyor. Öyle ki Emin Ersoy hatıralarında, küçükken
bu çocuklardan biri olan Süheyla’yı öz ablası bildiğini kaydediyor. Âkif’in Neyzen Tevfik’le ilişkisinin çeşitli dönemleri de yer buluyor kitapta. Beş
yılın ardından Mısır’dan dönen Neyzen Tevfik’e
kucak açan dostlarından biridir Âkif. Anlaşılan
Mısır, Âkif’in etrafındaki edebiyatçı ve sanatçılar
için uzaklaşma arzusuna karşılık gelen ilk adresti. Şair açısından elbette Halim Paşa ailesi dolayısıyla da ikinci bir yurttu. Heybeliada’da Abbas
Halim Paşa’ya ait Vidalı Köşk’te Cuma günleri
düzenlenen selamlık sohbetlerinde Hoca Ali Rıza,
Feyhamen Duran ve İbrahim Çallı gibi birçok sanatçıyı etrafında topladığını okuyoruz. Âkif Tahi-
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rül Mevlevi’ye ders verir Heybeliada’daki evinde,
Tahirül Mevlevi ise Âkif’in kızlarına.
Ankara yıllarında da geniş bir çevreyle hareket
ettiğini görüyoruz. Mahir İz, Hasan Basri, Münir
Ertegün gibi isimlerin kimisine “Muallakât” okutur, kimisine Hafız Divanı. Adnan Adıvar da Tacettin Dergâhı’ndaki konukları arasında yer alır.
Tacettin Dergâhı’nı bir tür “karargâh” olarak
tanımlar Sezai Karakoç; Kahraman da altını çiziyor bunun. Akla Picasso’nun, resminin bir duvar
süsü diye algılanması düşüncesinden duyduğu
nefret geliyor. Ona göre resmi, düşmana karşı
bir savaş aletidir. Gündelik konuların, cepheden
gelen haberlerin, acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı dergâhta bir taraftan da İslâm medeniyetinin
klasik eserleri okutulmaktaydı. Hilmi Bey’in meşki, Mevlevi Dede’nin neyi, “karanlığın bağrından
yardım ister gibi yükselen feryatlar…” Bursa’nın
düşmesi, Orhan’ın türbesinin düşman ayakları
altında çiğnenmesi… Bülbül işte bu ortamda tamamlanır. Geriye dönüşsüz bir mücadeledir bu,
şehir şehir dolaşmaktadır Âkif, yanında büyük
oğlu Emin. Derken ailesinin geriye kalan fertlerini
de getirtir Ankara’ya.
Bağlantı ve ilişkilerini çok yönlü kılan aslında
paralaks bakma gereğine duyduğu inançtır da…
Mekânları ve ilişkileri sabit kalmasa da uzamı
giderek gelişmektedir. Etrafındaki insanları yazmaya teşvik ettiğini Tahirül Mevlevi gibi birçok
dostu dile getiriyor. Meşrutiyet’in ikinci senesinde
öğrencisi Reşat Nuri Güntekin, hocasının tasvirini
yaparken “kalender” sıfatını kullanıyor. Tevazuu
nedeniyle bazen Darülfünûn hocasına benzeten
kişilerle karşılaşmasını kendisi de esprili bir dille ifade edermiş. Mısır yıllarında da benzeri bir
algının sebep olduğu tatsız bir olayla karşılaşır.
Davet edildiği paşa evine yürüyerek gider, oysa
ekâbirlerin evine otomobille gidilmesidir olağan
karşılanan. Özel otomobili olmayanın da böyle
bir davet alamayacağı var
sayılırmış. Berberi kapıcı
yaya geldiği için şüpheyle karşılar onu, ters davranır. İçeriden biri koşa
koşa gelir de içeri alır.

Sanat ve Edebiyat Görüşü
Mehmet Âkif Balıkesir Darulmuallimin’de, bir
öğrencinin sorusunu cevaplandırırken, “sanat sanat içindir” düstûruna rağmen “her edibin, her
şairin bir maksat gözetmekten kendini kurtaramadığı, o halde bu düstûrun iflas ettiği…” kanısını dile getirmişti. (s. 264) Meramı anlatabilmede
sadelik esastır ve bu da “fazlalıkları atmayı” gerektirir. Beri taraftan “sade”liğin, “cennet”i beğenmeyip de “uçmak” kelimesini kullanma şeklinde anlaşılmasını da istemez. Havâs için değil halk için
edebiyattan yanadır. Yaraları göstermekten kaçınmamak gerektiğini belirtir: “Meramımız kendimizi değil maskaralıklarımızı maskara etmektir. Ta
ki ülfet neticesi olarak her gün hiç sıkılmadığımız
hiç azab duymadığımız bir sürü fenalıkları yavaş
yavaş bırakıp da elbirliği ile insanlığa doğru bir
adım atalım.” (s. 186)
1898’den önce Adana’da görevliyken işinden
fırsat buldukça Seyhan nehri kıyısında Gazali
okumaları düzenliyor. Yine Seyhan kıyısında geceleri şiir okuyorlar arkadaşlarıyla, birlikte felsefi sohbetlere dalıyorlar. Çevresinde güzelleme
yapan insanları değil hakkı söyleyenleri görüyoruz hep. ”Şam’da yazılmış idi” başlığıyla Resimli
Gazete’de yayımlanan Bir Mektupadlı şiirine Ispartalı Hakkı’nın, “Bu gazellerle nihayet bir Muallim Naci olursun. Hâlbuki edebiyat bu mu? Medeni memleketlerin edebiyatından haberin yok.”
şeklinde eleştiri getirmesi sanki bir dönüm noktasıdır. 1896’daki bu ilk uyarıdan sonra yeni bir
arayışa düştüğü söylenebilir. Peşinde olduğu şiirin, evlerinde ziyaret ettiği Recaizade ve Abdülhak
Hamit tarafından övgüyle karşılanması, şiirinde
bir yenilik arayışını sürdürürken boşluğa düşmediğini ortaya koyuyor.
İçlerinde Fuat Köprülü’nün de bulunduğu liseli gençler 1906’da çıkardıkları Şeyler adlı dergiye onun aynı yıl yazdığı “Küfe” şiirini resimleyerek
koyarlar. Kahraman, o yıllarda Âkif’in şiirlerinin
daha basılmadan belli bir çevrede ilgiyle okunduğunu vurguluyor. 1908’de ise, bir okul yangınında yanan bir kütüphaneden bahisle, konu eski şiirlerine geldiğinde, “Ben onların hepsini yaktım.”
diyecek ve dostlarında birkaç tanesi kalmışsa da
kayıplara karıştığını ümit ettiğini dile getirecektir.
(s.109)
Seçkinlerle bağlarını korurken halkın yanında
duran bir şairdir Mehmet Âkif. Cenap Şahabettin,
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Mehmet Âkif: Alıp Götüren Bir Okuma
Batı edebiyat ve ilmine karşı taassubu olmamasının
yanı sıra “kuvvet ve samimiyet”i onun iki meziyeti sayar. Nazif ise kimseye benzemeyen kişiliğiyle
zayıf ve yoksulun yanında oluşuna dikkat çeker.
“Yeni”yi sırf Batı zevkine meyleden şiirler yazmada aramanın başka bir büyük yanılgı olduğunu da
belirtir. Darülfünun’da derslerini metin merkezli
sürdürmesini önce “geri kafalılık” sayıp protesto
eden öğrencilerin zaman içinde bu teknikten nasıl yararlandığının hikâyesini Reşat Nuri’den aktarıyor Kahraman. Bir ankete verdiği cevaplarda,
şiirdeki “meslek”ini açıklarken, “Hayalilik ile hakikiliği meczederek kendim için mu’tedil bir meslek tayin etmek istedim.” diye anlatıyor “yeni” şiiri
üzerine. (s.127) Kahraman bu tarifi Sadi ve Emile
Zola isimleri üzerinden somutlaştırır. Aynı ankette
nazmıyla, toplumsal yozlaşmayı ortaya serip halkı bunlardan tenfire çalışma amacı güttüğünü de
belirtmiştir. “Eski”yi aktarılan bir kalıp halinde al-

istismar için kullananlara karşı da eleştirel bir tutum içindedir Âkif. Sırât-ı Müstakim’de ilk şiirlerinin yayınlanmasının hemen ardından Mısırlı
yazar Ferit Vecdi’nin Kasım Emin’in kadın meselelerini İslâmî düşünce ve yorumlara, İslâmî hayat
tarzına bağlayan kitabına yazdığı reddiyeyi Türkçeye çevirir. Kadın meseleleri konusunda toplumsal gerçeklerin ışığında ve İslâmî değerlerin nasıl
yorumlandığını dikkate alacak şekilde yargılarda
bulunur ve eleştiriler getirir. Erkeklerin savaş cephelerinde bulunduğu uzun yıllar boyunca yoksul evlerin kadınları nasıl bir hayat sürdürüyor?
İslâm’ın kendilerine tanıdığı hakları dillerinden
düşürmezken sorumluluklar konusunda umursamaz bir tavır takınan erkekler sert bir dille tasvir
edilir bu şiirlerde. Karısıyla ilgili sorumluluklarını
önemseyen bir eş, kızlarının eğitimi konusunda
titizlik gösteren bir baba olduğunu gösteren pek
çok anekdot yer alıyor kitapta. Celal Sahir’in ta-

Mehmet Âkif olguları sorgulama cesaretini öncelikle Kur’ân’dan alır ve bunu öğrencilerine
de aktarır. İmtihanlarda pek çok hocanın yeterli gördüğü kitabi cevaplarla yetinmez, tahlil
ve yorum kavrayışının işaretlerini arar. Öğrenci öğrenmek istiyor mu? Vasıtasızlığa rağmen
yenilikleri takip edip böylece bir şeyler öğrenebilmiş mi? Bunları başaran öğrencinin, notunu
ezber zayıflığı yüzünden kırarak şevki ve hevesi söndürülmemelidir ona göre.

mak yerine yeniden yorumlayıp dinamik, düşünsel bir yapıya kavuşturma gereğine dair tespitleri
sıklıkla karşımıza çıkıyor kitapta. (s.180)
Söz konusu akidesi olduğunda polemiklere
girmekten de kaçınmaz. Tevfik Fikret’le, Süleymaniye Kürsüsü’nde yer verdiği iki dizeye binaen
giriştiği polemik geniş yer buluyor kitapta. Tartışmanın içeriği ise yazara göre Âkif’in şu hususiyetinin altını çizmektedir: Kimsenin inancına
karışmıyor Âkif, beri taraftan halkın dayanağı
değerleri yıkmak şeklini alan, değerleri küçümseyici ve aşağılayıcı bir şekle bürünen bir durumla da mücadeleden geri durmuyor. Eleştirisinde
“kişi”den çok onun yanlış fikir ve davranışlarını
hedef alıyor.

Kadın Meseleleri
Kadın meselesi konusunda da pozitivist reçetelere mesafeli olduğu gibi, dini, kadın haklarını

lebiyle, Sırât-ı Müstakim’de yayımlanmadan önce
Demet adlı kadın dergisinde yayımlanan “Bebek Yahut Hak-ı Karar” şiiri, kızları Cemile ve
Feride’nin oyuncak bebekleriyle ilişkisini konu
alır. Emin Ersoy hatıralarında, Âkif’in evlat gibi
benimsediği merhum arkadaşlarının çocuklarından Süheyla’nın Darülfunun’u bitirdiğini öğreniyoruz.
1898’de evlendiği İsmet Hanım, hassas bir
kişiliğe sahip olmakla birlikte, Âkif’in uzun yolculukları sırasında çok çocuklu aileyi bir başına
idare etmeye mecbur kalmıştır. Birçok defa yaşanan taşınma ve göçlerin sağlığına etkilerini Mısır
yıllarının notlarında okuyoruz. Beri taraftan taşınmalar ve evden uzak kaldığı aylar ve yıllar boyunca İsmet Hanım’ın çocuklar arasında özellikle büyük oğulları Emin’i idarede zorlandığı anlaşılıyor.
Mısır’da İsmet Hanım sürekli rahatsız olduğu için
Âkif evin düzenini sağlamayı üzerine alıyor. Eşi
için yazdığı “Seni bir nûra çıkarsam, diye, koştum
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durdum/Ey, bütün dalgalı ömrümde, hayat arkadaşım!” diye başlayan dizelerde, bu konuda sürdürdüğü sorgulamayı yansıtır. Kadın erkek ilişkilerine bakışındaki farkı, bu dizelerde geçen “hayat
arkadaşım” şeklindeki sesleniş üzerinden irdelemek hayli ufuk açıcı olurdu. Âkif’in eşiyle ilişkisinin bu yönlerinin, Metin Önal Mengüşoğlu’nun
Öptüm Kara Gözlerinden eserinde yer alan,
1970’lerden itibaren yükselen İslâmcı dalgada
İslâmcı aktörlerin eşleriyle ilişkisiyle birlikte ele
alınması, dönemsel dalgaların karakteristiklerinin
çözümlenmesi açısından bir hayli çarpıcı bir katkı
olurdu.

Siyasete Bakışı ve Siyasal Konumu

52

Âkif, toplumsal sorunlara dönük duyarlığının
bir sonucu olarak elbette siyasetle ilgili, ”siyasi
gürültülere” ise mesafelidir. (s.123) Bu nedenle
de başyazarlığını üstlendiği Sırât-ı Müstakim’de
siyasi didişme ve gürültülere dair tek bir yazıya
yer vermediğini belirtmiştir mesai arkadaşı Eşref
Edip. Kahraman’a göre Âkif’teki bilinçli muhalefetin, “şiirini milletin ve cemiyetin hizmetine
adamaya karar verdiği 1900’lü yılların başlarında
şekillendiğini tahmin edebiliriz.” Beri taraftan, sık
uğradığı Direklerarası’ndaki çay evinin üst katında, on kişilik grup arasında geçen bir tartışmada
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne alınma yemininin
içeriğinde bulunan “kayıtsız ve şartsız olarak” şeklindeki vurguya işte şu şekilde itiraz ediyor: “Ben
Cem’iyyetin yalnız emr-i marufuna biat ederim,
mutlak surette söz vermem ve yemin edemem.”
(s. 97) Âkif’in İttihat ve Terakki ile münasebeti de
bu minvalde şekillenip noktalanacaktır zaten.
Âkif yarı şaka yarı ciddi, “Benim talihimin gereği iktidardan düşmüş devlet adamı yahut iflas
eden tüccar tarafından nedense pek sevilirim.”
dermiş. Buna karşılık sıklıkla halkın cehdi konusunda ümitli olduğunu vurgulamıştır: “Biz ne
vakit aramızda vahdet gösterir, milleti hak yoluna
davet edersek, o, derhal mütâbeatta (tabî olma)
kusur etmez, her fedakarlığı ifaya şitab eder (yerine getirmeye koşturur.” Başarıları vahdete yorar,
ifrat ve tefritten sakınıldığında, eski çılgınlıklara,
ihtiraslara kapılmaktan nefisleri korumaya kadir
olunduğunda Cenab-ı Hakk’ın başarı nasip edeceğinden şüphe duymaz. Kuşkusuz dönemsel
şahitliğinin sağladığı düşüncelerle, ihtilal yoluyla
inkılap taraftarı Afgani’ye değil, maarif ve ıslahat

yoluyla İslâm dünyasının ayağa kaldırılmasından
yana olan Abduh’a daha yakın olduğunu belirtir.
“Bütün mü’minleri kardeş, bütün bu topraklarda
yaşayanları vatandaş bilerek el birliğiyle yükselmeye çalışmalı, bilişmeli, tanışmalı.” diye konuşur. (s.139)
İstiklâl Savaşı sırasında, 1920’nin ocak ayında
Eşref Edip’le gittiği Balıkesir seyahatinde Zağnos
Paşa Camii’nde bir hitabede “Çünkü gaye birdir”
diyerek fırkacılık, menfaatçılık, komitacılık gibi
hislerden temizlenme gereği konusunda uyarılarda bulunmuştu. (s. 262) Onu bir kez dinleyen ve
eli silah tutabilen bütün erkekler ailesiyle vedalaşıp, onları Allah’a emanet ederek cepheye koşuyordu. “Anadolu Hareketi”nin başladığı günlerde
de Sebilürreşad idarehanesindeki bir sohbette bu
hareketin İttihatçılık’la irtibatlandırılmasını kabul
etmiyor ve yine “Bu memleket meselesidir” diye
bağlıyor sözünü. İstiklâl Marşı için takdim edilen 500 lirayı fakir çocuk ve kadınların hayrına
Darülmesai’ye bağışlıyor. Üstelik o dönemde, kış
ortasında Ankara’da paltosuz geziyor, bazen arkadaşı Baytar Şefik Bey’in paltosunu ödünç alıyordu.
Askerlere cesaret vermek için cephe cephe dolaşır.
Düşmanın çıkardığı yangınları söndürmek için
kovalarla su taşır; oğlu Emin de yanındadır.
Beş yıl içinde nasıl da değişir bir savaşın ardından gerçekleşen yeniden kuruluşun seyri! Oğlu
Emin’i nereye kadar yanında tutabilirdi. Şahitlik
ettiği olaylar ve değiştiremeyeceğini fark ettiği süreçler, zor anlarında hep yanında bulduğu Halim
Paşa Ailesi’nin yurduna götürür onu. Mısır’a gitme
sürecini ve oradaki hüzün uyandıran yıllarını anlatırken Kahraman, Âkif’in, hep konuşulduğu gibi
şapka giymemek için kendi kendini sürgün etmediğini anlatıyor. Âkif kuşkusuz kahramanlık iddiası gütmeden, takva üzere yaşamak neyi gerektiriyorsa onu yapmaya, onu yazmaya çalışıyordu.
Said Nursi’nin inzivasını “Pozitif protesto” şeklinde tamımlarken Âkif’in 1925’de Mısır’a gitmesini
“negatif protesto” diye tanımlayan Ümit Aktaş, bu
yaklaşımını şöyle izah ediyor: “Âkif’in bu tavrı,
İslâmcıların tarihlerinde önemli bir kırılmaya yol
açacak; bir bakıma tarihselliklerinde bir kopukluk
yaratacaktır. ‘Kendi yurdunda parya’ olmak gibi
bir sürgünlük travması ve yurtsuzluk düşüncesi,
uzunca bir süre de atlatılamayacaktır.”3
3

Ümit Aktaş, Bir Kriz Sürecinde Strateji Arayışları, Okur
Kitaplığı, İstanbul, 2013, s. 56.
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Mehmet Âkif: Alıp Götüren Bir Okuma
Kuşkusuz zor bir dönemin çalkantıları içinde
sergilediği çaba Âkif’in kendisini olduğu gibi ailesini de derinden etkilemiştir. Askerliğini yapması
için Türkiye’ye gönderdiği oğlunun hayatının bir
daha istikrar bulamayışında, Kırklareli’ndeki asker koğuşunda önüne çıkan “pozitivist/modern
Türkiye”nin tabi tuttuğu sınav belirleyici olur.
Ailesinden uzak genç adam bir daha kendini toparlayamaz.
“Bir Oğul Verip Şiirini Kurmak” başlıklı bir
yazı yazmıştım Furuğ için. Furuğ’un meselesi
edebi kamudaki kaçınılmaz yalnızlığını koyultan
baskılarıydı eşinin. Mehmet Âkif ise sözüne sadık
olma, aslında takvasını koruma çabasında o kadar yalnızlaştı ki zaman
akıp giderken, ailesini
de kuşattı bu yalnızlığın baskıları. İleri görüşlerini umursamayan
bir akışı vardı çığırından çıkan bir pozitivizmle yabancılaşmaya
götüren modernliğin.
Bu endişelerine rağmen
Emin’i askere göndermesi bir yurduyla buluşturma çabası gibi
gelir bana.
Kahraman’ın kitabında en etkileyici bulduğum bölümlerden
biri, “sıla”da yaşadığı
gurbeti anlatan yolculukları. Dostlarının ilgisine karşılık geç yaşlarında Mısır’da da bir
hayat mücadelesi vermektedir. 1935 Temmuz’unda Cebel-i Lübnan’a
doğru yola çıkar. Kudüs, doktor muayenesinden
geçtiği Beyrut, Aliye yakınlarında bir köy oteli…
Âkif sıtmadan mustariptir, ancak dostsuz da duramaz. Yeni tanışmalarla genişler yine arkadaş
çevresi. Derin hayal kırıklığının dönmeyi göze
almasına engel olduğu Türkiye’nin etrafında gezinirken, bir nefes alma ihtiyacı içinde gibidir. Rıza
Tevfik, ziyaretinde onu çok yorgun ve zayıf bulduğunu kaydetmiştir not defterine. Buna rağmen
Emine Abbas’a yazdığı mektupta, “yemyeşil bir
Türk yurdu” diye söz ettiği Antakya’ya gitmekten
kendini alamaz. “Türkçe konuşan insanlara susa-

mıştı.” (s. 404) Daha ne kadar yakınlaşabilir? Onu
Türkiye’den ayrılmaya zorlayan “rapor takipleri”
buralarda da sürüyordur. Kiminle toplanıyor, neler konuşuyor. Rapor tutan, kendi işini önemli
kılmak için ille de abartır. Sohbetlerde sarf etmediği kelamlarla suçlanır. Muhtemelen eşinin hastalık haberini aldığı için, iki hafta daha kalmak
istediği Antakya’dan erkence ayrılır. Bu dönme
kararında oğlu Emin’in “irtica” suçuyla tevkif
edildiği haberini almış olmasının rolünden de söz
edilir. Asker koğuşunda Kur’ân tefsirinin suç olacağını gerçekten de bilebilir miydi yurduna askere
gönderilmiş genç? Emin, baba dostlarına yazdığı
mektuplar zamanında
yerine
ulaşamayınca
Kırıkhan’da bulunduğu
hapishaneden kaçar ve
Antakya’ya yarım saat
kala bir mesafede tutuklanır. Baba oğul birbirine onca yakınken
görüşemezler. Emin’in
babasına kavuşma çabasının anlatıldığı paragrafları
yüreğiniz
sızlamadan
okuyamıyorsunuz. Üzerine
ciltler dolusu kitaplar
yazılabilir bu kopma
ve buluşma günlerinin,
romanlar
yazılabilir,
filmler çekilebilir ki
bunların yapılmaması
aslında şaşırtıcı.
Âkif’in
hastalığının ileriki safhalarında
memlekete dönüşünde karşılaştığı ilgi, siyaset ve
kültürde eksik kalan, boşlukta olan, bir gerilimi
belirginleştiren sorulardan bağımsız değerlendirilemez. Âlim Kahraman’ın büyük emek ürünü kitabı, kültür, siyaset ve toplumsallıkta sürekli bağlantılar kurarak yol alırken bir noktada kendini
kenara çeken, ancak bu çekilme sebepleri üzerine
düşünmeyi gurbette sürdüren imanlı bir şairi çoklu açılardan tanıştırıyor okuyucuya. Gurbet galiba
borç isteyecek bir insanın bulunamadığı yer de…
Her Âkif kitabı bir başka eksiği tamamlayarak bir
atölye çalışması gibi yepyeni sorular bırakıyor arkasında.
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Mehmet Âkif’in Batı Anlayışı ve
Türkiye’nin Batılılaşmasına İlişkin Görüşleri
Mehmet Âkif’in amacı ve çabası, birçok düşünürün bilerek veya bilmeyerek
yaptığı gibi, Batı’nın bilim ve teknolojinin arkasına gizlenmiş zihniyet
ve hayat tarzını doğrudan veya dolaylı bir şekilde meşrulaştırmak değil,
Müslüman kitleleri öncelikle doğruya yani İslâm’ın esaslarına çağırmaktır.

Celalettin VATANDAŞ

Toplumsal Zemin: İki Ayrı
Zihniyet ve Hayat Tarzı

B
54

ilhassa askerî alandaki
olumsuz mevcut şartların
zorlamasıyla büyük oranda
sistemsiz bir şekilde başlayan
Osmanlıdaki batılılaşma sürecinin ilk anlarında, kişisel
gayret ve girişimlere dayalı
olarak Avrupa’dan bazı şeyler
alındı; hatta daha çok kopya
edildi. Fakat bir süre sonra alınanların bir kısmının,
mevcut problemleri çözmek
yerine, daha yeni ve derin
diğer bazı problemlerin oluşmasına yol açtığı fark edildi.
Zira 19. yüzyıl itibarıyla, batılılaşmanın laboratuvarı durumuna erişen İstanbul’da iki ayrı zihniyet
ve hayat tarzı oluştu. Bir diğer ifadeyle birbirinden
oldukça uzak ve hatta karşıt iki ayrı İstanbul oluştu. İki İstanbul’u birbirinde coğrafi açıdan Haliç
ayırıyordu. Haliç’in iki yakasındaki iki ayrı İstanbul, insanlarıyla, insanlarının sahip oldukları zihniyet ve inançlarıyla, görünüm ve eğlence tarzlarıyla, umut ve hayalleriyle, korku ve endişeleriyle,
hayat tarzlarıyla birbirinden tamamen farklıydı.
Birinin merkezini Fatih (belki bir o kadar da Eyüp
ve Süleymaniye), diğerinin merkezini ise o günkü
ismiyle Pera, Cumhuriyet dönemindeki ismiyle
Beyoğlu oluşturuyordu.
19. yüzyıl İstanbul’unda batılılaşma politikalarının ürünü olarak iki ayrı dünya oluşmuştu.

Bu iki ayrı dünyadan birisinin ahalisini, oldum olası
“yedi düvele karşı” mücadele
eden, neredeyse gözünü savaş meydanlarında açıp savaş meydanlarında kapayan,
ülkesinin ve devletin geleceği için sürekli can ve mal
veren Müslüman/Türk kesim
oluşturuyordu. Bunların en
büyük beklentisini; binlerce
kilometre uzaklıktaki savaş
alanlarında ülkelerini, namuslarını, dinlerini savunan
çocuklarından iyi bir haber
almak ve akşam yatağa tok
karınla girmek oluşturuyordu. Yaşamak için yiyor, örtünmek için giyiniyorlardı. Eğlence nerdeyse bilmedikleri bir şeydi; zira
hayatın ve ülkenin bütün yükü omuzlarındaydı.
İşsizlik, açlık, hastalık, cephedeki çocuklarından
gelecek haber beklentileri ve kaygıları içerisinde
eğer eğlenebilirlerse ancak oğullarının sünnetinde, oğul ve kızlarının düğünlerinde eğlenebiliyorlardı.
Haliç’in öteki yakasındaki dünyayı ise yemek
için yaşayanlar, karşı cins tarafından beğenilmek
için giyinenler, ne Türk’ün ve ne de kendilerine
model seçtikleri Fransızların tam anlayamadığı
karma bir dille konuşanlar, farklı mekânlardaki
eğlencelerin hepsine birden katılamamanın acısıyla kıvrananlar, dans etmeyi medenilik işareti
kabul edenler, eşlerinden başka bir de metresleri
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olanlar veya yeni metres edinme hayalleri kuranihtiyacı hissettiler. Avrupa’dan “alınacak” şeyler
lar, uğruna bol para harcayacak sevgili veya kenolduğu gibi, “alınmayacak”, hatta “alınmaması
disini yalılarda yaşatacak koca adayı arayanlar…
gereken” şeyler olduğunu düşünmeye başladılar.
oluşturuyordu. Bunların ‘vatan’, ‘devlet’, ‘millet’,
Bu ise, dozajı her geçen gün artan bir biçimde
‘din’ gibi bir dertleri ve ölçüleri yoktu. İçinde ya“Avrupalı gibi olabilmek için Avrupa’dan neleri alşadıkları ülkenin gerçekleriyle de herhangi bir
malıyız?” sorusunu gündeme getirdi. Böylesi bir
ilgileri yoktu. Bu dünyayı Levantenler, Rumlar,
sorunun 18. yüzyılda sorulduğuna dair herhangi
Ermeniler, Yahudiler, Ecnebiler ve anne-babaları
bir bilgiye sahip değiliz. Elbette ki bu, 18. yüzyıl
Haliç’in öbür yakasında yaşayanlar oluşuyordu.
devlet adamlarının ve münevverlerinin konuya
Özellikle bu sonuncuların durumu çok karışıktı;
duyarsız oldukları anlamına gelmemektedir. Zabunlar Haliç’in ne bu yakasında ne de öbür yakamanın şartlarında hareketle anlaşıldığı kadarıyla,
sında tam kabul görüyorlardı.
söz konusu soruyla kendilerini
Ne buradakiler ne de öbür tamuhatap hissetmemelerinin
raftakiler kendilerine bir kıybaşlıca sebebi, Avrupa’dan neMehmet
Âkif’in
karşı
met veriyorlardı. Bunların en
lerin alınacağı konusunda dekarşıya olduğu problem,
büyük arzularını Beyoğlu’ndağilse bile, nelerin alınmayacağı
esasen
kısmi
Batılılaşma
kilerin kabulünü kazanmak
konusunda tam anlamıyla bir
yanlılarının ortak
oluşturuyordu. Ancak bir türlü
kararlılık içerisinde olmalarıyproblemidir. Üstelik kısmi
bu yakaya tam aidiyet sağlayadı. Hiçbirisinin, egemen gelemıyorlar; sağlayanlar ise itibar
neksel inanç ve hayat tarzına
Batılılaşma düşüncesinin
görmüyordu. Bu yakadakilerin
açıkça muhalif bir şeyi almayı
farklı ideallere
ortak bir özelliği vardı; bunlar,
düşünmediği kesindir. Üstesahip taraftarlarının
her şeyi ile ‘Avrupaî’ olma sevlik geleneksel inanç ve hayat
değişmeyen problemidir;
dasına sahip kimselerdi. Buratarzıyla çatışan durumlarla da
Ziya Gökalp ve Mehmet
sı, binalarıyla ve insanlarıyla
karşılaşmamış durumdaydılar.
Âkif bu farklılaşmanın
Avrupaî olan veya olmaya çalıDolayısıyla “alınacakların” yol
iki
tipik
örneğidir.
Bu
şan bir dünyaydı. Öbür tarafaçacağı problemler gündemleikisinin ve benzerlerinin
ta hemen hiç olmayan oteller,
rinde değildi.
Batı’yı
ikiye
ayırıp
bir
tiyatrolar, mağazalar, restoranFakat 19. yüzyıla gelindikısmına taraftar, diğer
lar bu dünyanın değişmeyen
ğinde durum değişti. Görülkısmına karşı çıkmaları,
unsurlarıydı. Çokça gazino,
dü ki, geçmişte Avrupa’dan
bar ve randevuevi vardı. Hayat
alınan ve geleneksel inançlara
söylem de kolay görünse
bunların etrafında şekillenive yaşantı tarzına açıkça mubile konu somut bir boyut
yordu. Burası, ortak özelliklehalif bulunmayan veya muhakazanınca, problemin
ri “Avrupalı olmak” şeklinde
lif olduğu düşünülmeyen bazı
çözümünün hiç de
tanımlanabilecek çok farklı
özellikler, önceleri dolaylı, bir
kolay olmadığı çabucak
etnikten, kültürden insanların
süre sonra ise doğrudan olmak
anlaşılmaktadır.
yaşadığı bir dünyaydı. Burası,
üzere geleneksel unsurlarla,
her şeyi ile Avrupaî olmak çakadim değerlerle çatışmaktabası taşıyanlara göre ‘tam bir
dır. İşte bu durum anlaşılınca
Avrupa kenti’, Piyer Loti’ye göre “Hristiyanların
ve Beyoğlu örneği üzerinde somut olarak görübeldesi”, Gérard de Nerval’a göre ise bir “Avrupalünce, Avrupa’ya yöneliş sürecinde öncü sayılalılar beldesi” idi.
bilecek bazı bilinçli tepkileri oluşmaya başladı.
Osmanlı “eksik” ve “kusurlarını” gidermek
En önemlisi ise bu tepkilerin batılılaşma idealine
için batılılaşmaya karar vermişti. Ancak 19. yüzsahip kimselerden gelmeye başlamış olmasıdır.
yılın ikinci yarısında batılılaşma idealinde bazı
Ziya Paşa (1825-1880) söz konusu şahsiyetlerden
değişmeler gerçekleşti. Batılılaşmanın ete kemiğe
birisidir. Ziya Paşa, “Milliyeti nisyân ederek, her
bürünmüş hâlini resmeden Beyoğlu’nu şaşkınlıkla
işimizde/ Efkâr-ı frenge tebaiyyet yeni çıktı.” diizleyen ve Avrupaî olma idealine gönülden tarafyerek Avrupalı gibi olma “sevdasıyla” savrulanları
tar bazı devlet adamları ve münevverler, batılılaşeleştirmekten kendisini alamamıştır. Ancak bizma idealine sahip durumlarını gözden geçirme
zat kendisi birçok bakımdan Avrupa’ya hayrandı.
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Terci-i Bend ise bu karmaşayı yansıtan bir eser
olarak oldukça önemlidir. Ahmet Mithat (18441912)’ın veya Namık Kemal (1840-1888)’in
durumu da farklı değildir. Sultan Abdülhamid
(1842-1918), Said Halim Paşa (1865-1921), Ziya
Gökalp (1876-924) yahut Mehmet Âkif Ersoy
(1873-1936) benzer çizgide yer almıştır. Bunlar
Avrupa’dan alınması zorunlu şeyler olduğu gibi,
alınmaması gereken şeylerin olduğuna da inanıyorlardı. Bunlar Jön Türkler’in ekseriyetinin dile
getirdiği “her şeyimizde batılı olmalıyız” görüşüne
karşı “bazı özelliklerimizde Avrupalılar gibi olmalıyız ama her özelliğimizle değil” diyerek “kısmi
batılılaşmadan” yana tavır sergileyenlerdir.

İki Ayrı Batı
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Avrupa’nın kültür ve medeniyetini içeriden
gözlemlemesi için 1720 yılında Fransa’ya gönderilen Yirmisekiz Mehmet Çelebi Efendi, bir Osmanlı olarak Fransa’da gördüklerini anlatırken,
Avrupa’ya hayranlık duymayan ama onu yakından bilmek isteyen birisiydi. Son bir-iki asırdır
Avrupa’da geçmiştekine oranla farklı bir şeyler
olduğunu fark eden ve bunun niteliğini bilmek
isteyen Osmanlı, elçisinin gözünden gördüklerinin bazılarına hayran olduysa da daha çok şaşırdı
veya garipsedi. Fakat şurası oldukça önemlidir, O
zamanların Osmanlı’sı Batı ile ilgili olarak hayran
olduklarında bile kendisine yönelik olumsuz bir
kanaat veya inanca sahip değildi. Ancak bireyler
için uzun olsa bile toplumlar için kısa sayılabilecek bir zaman sonra durum önemli oranda değişti. Bu nedenledir ki, Yirmisekiz Mehmet Çelebi
Efendi’den yaklaşık iki yüz yıl sonra, 1914 yılında
Berlin’e giden Mehmet Âkif gördükleri karşısında
çok karmaşık duygulara sahipti. Osmanlı ülkesinde daha çok da İstanbul ve Selanik gibi şehirlerde
Batılılaşma adına gerçekleştirilen ve gözle görünür hâle gelen tuhaflıklar nedeniyle Batı kültür ve
medeniyetine karşı olumsuz duygu ve düşünceler
içerisindeydi. Önceleri kitaplardan ve gazetelerden öğrendiği, şimdi ise Berlin’de bizzat gördüğü
şeyler karşısında Batı kültür ve medeniyetinin bazı
özeliklerine hayranlığını gizleyemiyordu. Berlin
caddelerinde gezerken zihninde iki ayrı Batı vardı; hayranlık duyulan ve karşı çıkılması gereken
Batı. Bu iki ayrı Batı’nın sınırlarını belirlemeye
çalışıyordu. Bunlardan birisi bilim ve teknolojiyi,
sistemli çalışmayı, akıl ve mantığı önemsemeyi
en üst düzeyde temsil eden Batı, diğeri ise Haçlı zihniyetinde en ufak şekliyle bile olsa gerileme

söz konusu olmayan emperyalist Batı idi. Mehmet
Âkif için bilim ve teknolojiyi, sistemli çalışmayı,
akıl ve mantığı önemsemeyi üst düzeyde temsil
eden Batı, Osmanlı ve hatta tüm İslâm toplumları için model alınması gereken bir Batı idi; ancak
öbürü hiç kuşku duyulmaksızın itiraz edilmesi,
karşı mücadele verilmesi gereken bir Batı idi.

Mehmet Âkif’in Hayran Olduğu Batı
1914 yılında resmi görevle Berlin’e giden
Mehmet Âkif gerek fen bilimlerindeki bilgisi gerekse ileri düzeydeki Fransızcası sayesinde Batı’yı,
Batı’da yerleşik hâle gelmiş modern kurumları,
toplumsal işlerde egemen olan anlayışları büyük
oranda bilen birisiydi. O, kitap ve dergilerden de
olsa Batıyı biliyordu, fakat aynı zamanda mensubu olduğu ülkenin, dindaşlarının mevcut hâlini
de yakından biliyordu. Çünkü ileri düzeydeki
Arapça ve Farsçası sayesinde İslâm dinin ve kültürünün temel eserlerini okumuş, Kur’ân’ı ezberlemiş (hafız) birisiydi. Üstelik resmi görevi gereği Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan’da
bulunmuştu. Berlin’de Batı kültür ve medeniyeti
ile karşı karşıya geldiğinde birçok şeye hayran
olduğu gibi, gördüğü İslâm coğrafyasının mevcut hâli nedeniyle de bir o kadar acı duymuş ve
yüreği dağlanmıştı. Müslümanların Kur’ân’ın
emir ve tavsiyelerinden uzak hâlleri tarifi mümkün olmayacak bir tarzda kahrolmasına sebep
olmuştu. Dolayısıyla mevcut hâliyle Batı toplumları ile Müslüman coğrafyayı değerlendirmede ve
karşılaştırmada hiçbir şekilde zorlanmadı. İslâm
dünyasına bakınca bir şeylerin yanlış olduğunu
görmüş, öbür yanda Batı dünyasının zenginliğini, bilim ve teknolojide ilerlemiş hâlini imrenerek
izlemişti. Berlin’e gidinde Almanya örneği üzerinden Batı’ya hayranlığı daha da arttı. Bu hayranlığını dile getiren uzun bir şiir kaleme aldı. “Berlin Hatıraları” ismini verdiği şiirinde (Safahat,
s. 259-280)1 Berlin’de kaldığı otellerin tertip ve
düzeninden; elektrikten, kalorifer ve sıhhi tesisat
sistemlerinden; sokakların temizliğinden, kahvehanelerin nezih ortamından, eğitim sisteminin
işleyiş tarzından hayranlıkla bahsetmekten kendisini alamadı. “Nüfusunuz iki kat arttı, ilminiz on
kat; Uçurdunuz yürüyen fenne taktınız da kanat”
(Safahat, s. 271) diyerek Batı’nın bilim ve teknolojide kat ettiği ilerlemeyi, hayranlık duyguları
içerisinde Batılıların yüzüne karşı dile getirdi. “Biz
1

Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, (Hazırlayan: M. Ertuğrul
Düzdağ), İstanbul Bağcılar Belediyesi, 2014.
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Bandırma’dan İstanbul’a kadar adam akıllı vapur
işletemezken herifler bahri muhitin altından geçiyorlar. New York’tan dalıyorlar, Hamburg’dan çıkıyorlar ki aradaki mesafe bizim vapurların ayağı
ile bir aylık yoldur. Berlin’den uçuyorlar, Trabzon’a
konuyorlar. Biz ise hâlâ yeryüzünde yürümeyi temin edemedik”2 diyerek de mensubu olduğu coğrafyanın mensuplarına dertlendi. Batı dünyasında
gözlenen tüm ilerlemelerin temel sebebinin fikir
ayrılıklarına rağmen gerçekleştirdikleri çalışma ile
mümkün olduğunu açıkladı. Batı’yı alt edebilmek
için ve onların gelişmişliğine ulaşmak için en az
onlar kadar çalışılması gerektiğine karar verdi. Sözün değil, işin önemli olduğuna inandı.

Mehmet Âkif’in Karşı Olduğu Batı
Mehmet Âkif’e göre İslâm ve Müslüman düşmanı sömürgeci Batı, geçmişten bugüne varlığını
ve amacını değiştirmeksizin yaşamaya devam etmiştir. Ona göre sömürgeci Batı’nın niyeti İslâm’ı
ve Osmanlı’yı ayaklar altına almaktan ibarettir.
Batılıların, 13. yüzyıldan başlayıp 17. yüzyılın ilk
çeyreğine kadar devam eden süreçte Endülüs’te
gerçekleştirilenlerini bugün ise tüm İslâm coğrafyasına uygulamak niyetinde olduklarını ifade
etmiştir (Safahat, s. 147). Bu bakımdan Batı’yı
modern zamanların Haçlı seferlerini gerçekleştirmekle itham etmiştir. Bu düşüncesini haklaştıracak güncel örnekler arasında Balkan savaşlarını
özellikle zikretmiştir. Ona göre bu Avrupa hissiyatsız, maddiyata tapan ve dolayısıyla karşı olunması gereken düşmandan başka bir şey değildir
(Safahat, s. 197). “Medeniyet denilen maskara
mahlûku görün” (Safahat, s. 162) diyerek bu ikinci Batı’nın temsil ettiği “medeniyetin” sömürü ve
imhaya dayanan bir zihniyet ve hayat tarzı olduğunu dile getirmiştir.
Mehmet Âkif’e göre haçlı zihniyetini temsil
eden Batı’yı en kısa biçimiyle tanımlayan sözcük
“medeniyet”tir. Batı ile irtibatlı kullanılan “medeniyet” sözcüğünü sahte ve kaypak bulmuştur.
Onun işgal ve sömürüler için bir araç olduğunu
düşünmüştür. Bu nedenle de “medeniyet”e lanet
etmiştir. Emperyalist Batı’nın “medeniyetini” “tek
dişi kalmış canavar” olarak niteleyen Mehmet
Âkif, İslâm’ın ve Osmanlı’nın bu canavara karşı
mücadele etme zorunluluğunu dile getirmiştir. Bu
arada İngiltere örneği üzerinden Batı emperyalizminin tek hedefinin İslâm ve Müslümanlar olma-

dığını, emperyalist Batı’nın kendisinden başka her
şeyin düşmanı olduğunu ve bunu mevcut şartlarda en açık biçimiyle Hint yarımadasında ortaya
koyduğunu ifade etmiştir (Safahat, s. 269). Üstelik zulüm ve sömürü çoğu kişinin zannettiği gibi
sadece İngiltere’ye özgü de değildir; İngiltere’nin
Hint’te yaptığını, Fransızlar Kuzey Afrika’da yapmaktadır (Safahat, s. 268). Dolayısıyla Batı, Batılı
olmayan herkesin kanını emmektedir.
Mehmet Âkif’e göre Batılılar ikiyüzlüdür. “Medeniyet” adı altında gösterdikleri yüzleri ile bunun
arkasında yer alan yüzleri taban tabana zıttır. İşlerine geldiği zaman ve ortamlarda “medeni” yüzlerini göstererek dünyayı sömürdüklerini ifade
etmiştir. Sömürürken bile sömürdüklerine iyilik
yaptıklarını dile getirecek kadar yüzsüzdürler.
Hâlbuki sömürdükleri insanların perişan hâlleri
her geçen gün daha da perişan bir boyuta erişirken, buna karşılık kendilerinin, hem de bizzat
o insanların arasındaki hâlleri, sınır tanımaz bir
zevk ve sefa hâlindedir. Bundan hareketle “Siz o
sömürgecilerin elinden zavallı Asya’nın neler çektiğini biliyor musunuz? Sömürgeciler tarafından
idare olunan hangi memleketin bir şehrine gitseniz, iki mahalle görürsünüz ki, biri sömürgecilere,
diğeri yerlilere aittir. Hiçbir yerli için yabancılar
cemiyetine girmek kabil değildir”3 diyerek emperyalist Batı’ya ve oyunlarına karşı uyanık olmak gerektiğini ifade etmiştir.
Mehmet Âkif’in emperyalist Batı ile ilgili uyarıları pek çoktur. Batı’nın sömürmek istediği bir
topluma önce nifak tohumları saçtığını, bu sayede
toplumu fitne ve fesat yuvası hâline getirdiğini ve
takiben kolaylıkla işgal edip sömürdüğünü belirtirken, potansiyel felaketin farkına varılmasını
istemiştir. Uyarıları dâhilinde olmak üzere, kavmiyetçilik ısrarla üzerinde durduğu konu başlıklarından birisi olmuştur. Kavmiyetçilik ile fitnefesat arasında güçlü ilişki bulunduğuna dikkat
çekmiştir. Batı’nın Osmanlı’yı parçalamak, İslâm’ı
silmek için kavmiyetçilik denen bir belayı devreye soktuğunu, kavmiyetçiliğe dayanan zihniyet ve
hayat tarzları ile Müslümanların olması gereken
birliğini imkânsız hâle getirme ve Müslümanların
daha kolay hâkimiyet altına alınmasını mümkün
kılma amacında olduğunu belirtmiştir:
“Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü!
Dinle Peygamber-i Zîşân’ın İlâhî sözünü.
3

2

Mehmet Emin Erişirgil, İslâmcı Bir Şairin Romanı: Mehmet
Âkif, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s. 292.

Hasan Aydın, “Mehmet Âkif Ersoy’un Uygarlık İmgesi:
Doğu’nun ve Batı’nın Eleştirisinden Medeniyet-i Fâzıla’ya”,
Kelam Araştırmaları 10(1), 2012: 67.
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Türk Arap’sız yaşamaz. Kim ki «yaşar» der,
delidir!
Arap’ın, Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir.
Veriniz başbaşa... Zîrâ sonu hüsrân-ı mübin:
Ne Hilâfet kalıyor ortada billâhi ne din!
‘Medeniyyet!’ size çoktan beridir diş biliyor;
Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor,
Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ,
Ne bu şûrîde siyâset, ne bu fâsid da’vâ?
Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz...
Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!
Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum…” (Safahat, s. 166)

Mehmet Âkif’in de Batı’ya yönelik
tutumu kendi içinde çelişkiler
taşımaktadır. Hayran oldukları ile karşı
olduklarını ayrıştırmanın mümkün
olamayacağını görememiştir. Gördüğü
zaman da iş işten geçmiş ve kendisini
Mısır’a atmak zorunda kalmıştır. Hiç
kuşku yok ki Mehmet Âkif, kendi kadim
değerlerini sahiplenmede son derece
samimidir.

58

Mehmet Âkif’in Batılılaşma Politikalarına Eleştirisi
Mehmet Âkif’in eleştirileri sadece haçlı zihniyetine mensup Batı’ya değildir; hatta daha fazlasıyla ayrım yapmaksızın Batılılaşmadan yana olanlaradır. Batı’yı doğru dürüst tanımadan topyekûn
Batıcı olanları ağır bir dille eleştirmiştir. Bir vesile
Batı’ya gidip de emperyalist ve sapkın Batı gerçeğini tüm boyutlarıyla göremeyen ve üstelik onlar
gibi olmaya çalışanları kimlik ve kişiliklerini kaybetmekle itham etmiştir. Körü körüne Batılılaşmanın arzulanan ilerlemeyi sağlayamayacağını iddia
etmiş ve kavmiyetçilik dâhilinde değerlendirdiği
Türkçülük akımını da eleştirip özelde Türkiye,
genelde İslâm dünyası için çok büyük tehlikeler
barındırdığını dile getirmiştir.4
Mehmet Âkif’in genel olarak eleştirdiklerinin
yanı sıra, isim vererek eleştirdiği kişiler de vardır.
Tevfik Fikret’i ve Cenap Şahabettin’i ismen ağır bir
4

Gotthard Jäschke, Yeni Türkiye’de İslâmlık, Ankara: Bilgi
Yayınevi, 1972, s. 17.

dille eleştirmiştir. Bunları genel manada Doğu’yu,
özel olarak da İslâm dünyasını anlamamakla ve
Batı’yı bilmemekle suçlamıştır: “Şark’a bakmaz,
Garb’ı bilmez, görgüden yok vâyes/ Bir kızarmaz
yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi!” (Safahat, s.
176). Tevfik Fikret’i bilhassa din anlayışı nedeniyle çok ağır şekilde eleştirmiştir. Mehmet Âkif, Tevfik Fikret’in para karşılığında düşünce ve inancını
değiştirebilen birisi olduğu görüşündedir: “Şimdi Allah´a söver... Sonra biraz bol para ver/ Hiç
utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder!” (Safahat, s. 150). Bu arada genel bir değerlendirmeyle
Beyoğlu olgusuna dikkat çekmiştir. Beyoğlu’nun,
Batı’nın kötü taraflarını temsil ettiğini belirtmiştir.
Ona göre Batılılaşmanın yanlış tarzının ortaya çıktığı bir yer olan Beyoğlu, doğal olarak kötülüklerin filizlendiği bir yerdir: “Beyoğlu´nun o mülevves
muhît-i fâhişine/ Dalar gider, takılıp bir sefilenin
peşine” (Safahat, s. 229).
Asım ile sembolize ettiği gençliğe öğütler veren
Mehmet Âkif, Batı’da eğitim gören Asım’a Batı’nın
sadece ilmini alması gerektiğini söylemiştir. Bunu
tavsiye ederken amacı, Batı’nın “faydalı” ilmini
alırken, başka taraflarına karşı uyanık olması gerektiğini hatırlatmaktır. Batı’nın bu başka taraflarını ise eğlence dünyası ve kötü ahlaklı alışkanlıkları oluşturmaktadır.
“Sâde Garb´ın, yalınız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber, gece gündüz, didinin;
Giden üç yüz senelik ilmi sık elden edinin.
Fen diyârında sızan nâ-mütenâhî pınarı,
Hem için hem getirin yurda o nâfi´suları.
Aynı menba´ları ihyâ için artık burada,
Kafanız işlesin, oğlum, kanal olsun arada.”
(Safahat, s. 373).
Mehmet Âkif, Batı’da okuyan ama Batı’nın
sapkınlıklarına saplanmayanların örneği olarak
İngiltere’de eğitim alan Hintli Müslüman gençleri göstermiş ve onları takdirle anmıştır. Onların,
Batı’nın ilmini alırken eğlencesine, bizimle uzlaşmayacak zihniyet ve hayat tarzına, gereksiz veya
ahlaksız yönlerine meyletmediklerini dile getirmiştir:
“Hele hayran kalır insan yetişen gençlere de:
Bunların birçoğu tahsil eder İngiltere´de;
Sonra dindaşlarının rûhu olur, kalbi olur,
Çünkü azminden, ölüm çıksa, o dönmez, sokulur.
Öyle maymun gibi taklîde özenmek bilmez;
Hiss-i milliyyeti sağlamdır onun, eksilmez.
Garb´ın almışsa herif, ilmini almış yalnız,
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Mehmet Âkif’in Batı Anlayışı ve Türkiye’nin Batılılaşmasına İlişkin Görüşleri
Bakıyorsun: Eli san´atlı, fakat tırnaksız!
Fuhşu yok içkisi yok himmeti yüksek gözü tok;
Şer´-i ma´sûma olan hürmeti bizlerden çok.”
(Safahat, s. 138)
Mehmet Âkif, hayran olduğu boyutuyla Batılılaşmadan yanadır. Bu Batılılaşma, bilim ve teknolojiyle, çalışma hayatındaki bazı ilke ve ölçülerle,
eğitim sisteminin işleyişiyle sınırlıdır. Özellikle
ahlâk ve yaşayış tarzını kapsayan Batılılaşmaya kesinlikle karşıdır. Bu alanlarda Batılılaşmanın, bir
diğer ifadeyle topyekûn Batılılaşmanın toplumda
yozlaşma ve yabancılaşmaya yol açacağı inancındadır. Bu durumda olanlar için “Kimi Garb’ın
yalnız fuhşuna hasbî simsar” (Safahat, s. 150)
tespitinde bulunmuştur. Yine bunları, Batı’dan
alınması gerekenleri değil de alınmaması gerekenleri alma peşinde oldukları için eleştirmiştir (Safahat, s. 229). Bu bakımdan gerek İkinci Meşrutiyet
döneminde dile getirilen ve gerekse Cumhuriyet
döneminde uygulamaya konan Batılılaşma politikalarına hiçbir şekilde taraftar olmamıştır. Gerçekleştirilenlerin yoz bir taklitçilik olduğunu dile
getirmiştir. O Cumhuriyet döneminde açığa çıkan
topyekûn taklit bir yana, esasen taklitçi zihniyeti
hiçbir hâliyle doğru bulmamıştır. Bu açıdan taklitçi zihniyete yönelik şu eleştirisi son derece önemli
ve anlamlıdır: “Dini taklit, âdetleri taklit, kıyafeti
taklit, selamı taklit, kelâmı taklit, hülâsa her şey,
taklit bir milletin fertleri de insan taklidi demektir
ki, kabil değil, gerçek bir sosyal topluluk vücuda
getiremez, binaenaleyh yaşayamaz”.5 Topyekûn
Batılılaşmadan yana olanları milli birliği bozdukları düşüncesiyle eleştirmiştir: “Ne yapsa Avrupa,
bizlerce asl olan hareket: ‘O hâlde biz dahi yaptık!’
deyip hemen taklîd. Bu türlü bir yenilikten ne hayr
edersin ümîd” (Safahat, s. 190, 191).

Mehmet Âkif’e Göre Çözüm
Mehmet Âkif’e göre sömürgeci Batı karşısındaki tüm Doğu cehalet, batıl inanç, atalet, tembellik, yanlış tevekkül ve kader algısı, değerlerde
yozlaşma gibi sebeplerden dolayı son derece kötü
bir durumdadır. İslâm âlemi kendi temel değerlerine ve ölçülerine karşıt bir konumda ve dolayısıyla karanlıklar içerisindedir. Putları imha etmesi
gereken İslâm âlemi kendisine “tapacak bir put”
(Safahat, s. 339) arayışındadır. Kötü gidişatı sonlandırması gereken eğitim kurumlarında ise genç
kuşaklara karamsarlık, ümitsizlik ve tembellik
5

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma
Hareketleri, İstanbul: Yedigün Matbaası, 1960, s. 84.

aşılanmaktadır. Geleceğe olan güveni zayıflamış
bu nesle ışık gösteren kimse kalmamıştır. Müslümanlar İslâm’ın gerçeğini kaybetmiş durumdadırlar. Ahiret fikri “yular” (Safahat, s. 353) olarak görülmekte ve sorumluluk duygusu, hesaba
çekilme gerçeği “beyinsizce” şeyler olarak kabul
edilmektedir. Hakkın yerini batıl almıştır. Herkes
“hırsını tatmin” etmeye çalışmaktadır (Safahat, s.
353).
Âkif’e göre tembellik tüm Doğu’yu kuşatmış
durumdadır. Doğu’nun bir parçası olan Müslümanlar atalet ve uyuşukluk içerisindedir. Kahvehaneler bunun küçük fakat önemli bir göstergesidir (s. 91). Öncelikle, sadece Doğu’nun değil, Batı
tarafından sömürülen tüm dünyanın umudu olan
Müslümanların uyandırılması gerekmektedir.
Müslümanlar mevcut hâlleriyle en az Batı kadar
bilim ve teknikte ilerlemeyi sağlamalı, İslâm’ı ve
İslâm topraklarını sömürgeci Batı’ya karşı savunmalıdırlar. Mehmet Âkif için çözümün temel ilkesi “kendimize gelmekten” ibarettir. İşe buradan
başlanması gerekmektedir. Eğer Müslümanlar Batı
ile boy ölçüşmek istiyorlarsa öncelikle zihniyet ve
imanlarında harekete geçmeli, İslâm’ı hurafelerden kurtarmalı ve hakiki İslâm’ı iyi öğrenmelidirler.
Mehmet Âkif’in amacı ve çabası, birçok düşünürün bilerek veya bilmeyerek yaptığı gibi,
Batı’nın bilim ve teknolojinin arkasına gizlenmiş
zihniyet ve hayat tarzını doğrudan veya dolaylı
bir şekilde meşrulaştırmak değil, Müslüman kitleleri öncelikle doğruya yani İslâm’ın esaslarına
çağırmaktır. Ona göre eğer bu sağlanırsa Batı’nın
faydalı ve zararlı taraflarını ayırt edecek bir bilinç
ve zihniyet oluşacaktır. Zira ona göre İslâm, bilim ve teknolojik ilerlemenin karşısında yer almayan bir dindir. Dolayısıyla İslâm’ın esası bilinirse,
Batı’nın sahiplendiği bilim ve teknolojiyi Batı’nın
değerler sisteminden ayırarak kabullenmek zor
olmayacaktır. Yine ona göre bilim ve teknolojisi,
eğitim sistemi, çalışma hayatında yer alan ilkeleri
açısından Batı’nın temsil ettiği medeniyet esasen
İslâm’la çatışmaz. Çünkü gerçek anlam ve işleviyle
medeniyet Müslümanların eseridir. Müslümanlar
Batı’daki medeniyeti aldıkları zaman kendilerine
yabancı olan bir şeyi almış olmayacaktırlar. Bu sebeple “Bizim de var medeniyyetle âşinâlığımız...”
(Safahat, s. 188) derken gerçek medeniyetin Müslümanlardan uzak olmadığını ifade etmiştir.
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İdealler ve Gerçekler

60

Mehmet Âkif, teorik açıdan Batı’yı ikiye ayırdığı
gibi, Batı’nın temsil ettiği medeniyeti de ikiye ayırmıştır. Olumlu bulduğu ve hayran olduğu Batı’nın
medeniyetini sahiplenirken, olumsuz bulduğu ve
yok olmasını arzuladığı Batı’nın medeniyetini ise
zararlı ve tehlikeli bir şey olarak takdim etmiştir.
Burada temel problem, zihinsel olarak kolay bir
şekilde gerçekleştirilen bu ayırma işleminin, pratikte nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Mehmet Âkif’in
karşı karşıya olduğu bu problem, esasen kısmi
Batılılaşma yanlılarının ortak problemidir. Üstelik kısmi Batılılaşma düşüncesinin farklı ideallere sahip taraftarlarının değişmeyen problemidir;
Ziya Gökalp ve Mehmet Âkif bu farklılaşmanın
iki tipik örneğidir. Bu ikisinin ve benzerlerinin
Batı’yı ikiye ayırıp bir kısmına taraftar, diğer kısmına karşı çıkmaları, söylem de kolay görünse
bile konu somut bir boyut kazanınca, problemin
çözümünün hiç de kolay olmadığı çabucak anlaşılmaktadır. Örneğin Sultan Abdülhamid Batı’nın
bilim ve tekniğini, bu bilim ve tekniği üreten eğitim sistemini ‘alınacaklar’ grubuna dâhil etmiştir. Bu nedenle de eğitimde Batılılaşmaya büyük
önem vermiştir. Fakat eğitim sistemi ve süreci çok
karmaşık bir durumdur. Abdülhamid, bambaşka
ideallerle açtığı okullarda öğrencilere Batı’nın sadece bilim ve tekniğinin aktarılmadığını, bilim ve
teknik aktarılırken aynı zamanda hayata ve varlığa
ilişkin değerlerin de aktarıldığını anladığı zaman
iş işten geçmiş oldu. Ziya Gökalp de kısmi Batılılaşmadan yanadır. O, Batılılara benzeme sürecinde terk edilmesini istemediği bütün değerleri hars
olarak ifade ettiği kültür altında toplamıştır. Medeniyet adı altında topladıkları ise terkedilmesini
zorunlu bulduğu şeylerdir. Türkçülüğün Esasları
isimli kitabında “kültürde Türk kalmaya” karşılık,
“medeniyette niçin Avrupalı olunması gerektiğini”
detaylı bir şekilde ele alıp anlatmıştır. Fakat gerçekte bu ayrımın sadece zihinlerde mümkün olduğu, medeniyete dâhil edilenler değiştirildiğinde
harsa dâhil edilenlerin de değiştiği veya temelsiz
kaldığı Cumhuriyet dönemindeki “evlatlarının”
uygulamalarıyla anlaşılacak, fakat o bunları göremeyecektir. Said Halim Paşa da kısmi Batılılaşmadan yana olan ve benzer durumu yaşayanlardan
bir diğeridir. Fakat bu şahsiyetlerin batılılaşmaya ilişkin tutumlarındaki benzerlik, niyetlerinde
benzerlik anlamına gelmemektedir. Özellikle Ziya
Gökalp ile diğerleri arasında niyet bakımından
önemli farklılıklar söz konusudur. Zira Ziya Gökalp, diğerlerinin paylaşmayacağı bir anlayışla
din karşısında revizyonist bir tutum sergilemiş ve

bunu önerdiği zihinsel ve toplumsal reforma temel kılmıştır.
Durumu Mehmet Âkif açısından değerlendirmek gerekirse; Mehmet Âkif’in de Batı’ya yönelik
tutumu kendi içinde çelişkiler taşımaktadır. Hayran oldukları ile karşı olduklarını ayrıştırmanın
mümkün olamayacağını görememiştir. Gördüğü
zaman da iş işten geçmiş ve kendisini Mısır’a atmak zorunda kalmıştır. Hiç kuşku yok ki Mehmet Âkif, kendi kadim değerlerini sahiplenmede
son derece samimidir. Batı’nın beslendiği değerler
sisteminden koparılmış bilim, teknoloji, eğitim,
çalışma hayatı anlayış ve uygulamalarının kolaylıkla İslâm dünyasına adapte olabileceğine inanmıştır. Fakat düşündüklerinin gerçekleşmediğini
görünce bunu zihninde gerçekleştirdiği ayrımın
reel dünyada mümkün olamayacağına değil, Türkiye’deki iktidar liderlerinin yanlış niyetlerine
bağlamıştır. Daha da önemlisi, kendisi ve kendisi
ile aynı idealleri paylaşanlar, mevcut fiilî problemleri ve en önemlisi fiilî düşman işgalini bertaraf
etmenin çabasını yürütürlerken unuttukları veya
geri plana iteledikleri geleceği planlama eksikliğini, geleceği planlayanların kolaylıkla dolduracaklarını anlayamamışlardır. Anladıklarında da
durum geri çevrilemez hâle dönüşmüştür. Bu sebeple Mısır’a gittiği zaman Mustafa Sabri ve oğlu
İbrahim ile defalarca Türkiye’de meydana gelen
gelişmeleri konuşup, değerlendirmişlerdir. Kendisine, neden gelişmelerle ilgili bir şey yazmadığı
sorulduğunda, cevabı hem bedenen hem zihnen
yorulmuş bir insanın ne hâle geldiğinin açık bir
ifadesidir: “Ben yalan söylemem, Allah’ım şahittir,
yemin de etmem. Yeminim olsun ki, mecalim kalmadı; kendimi toparlayamıyorum. Bu yapılanlar
bana çok ağır geldi. Perişanlığımın derecesini size
şöyle anlatayım: Secde-i sehivsiz namaz kılamaz
oldum. Yahu namazda dalıp gidiyorum. Zihnim
öyle perişan!.”6 İdeal ve fikirlerindeki samimiyetinin büyüklüğü acılarının emsalsizliğine yol açmıştır. Bunu bazen ifade etmekten de kendisini
alıkoyamamıştır: 1932 tarihli bir mektubunda
“gönlüm harap, zihnim perişan, elim işe varmıyor.
Son senelerde haylice okudum. Lakin okuduklarımdan bir istifade ettim mi bilemem; hiçbir inşirah hissetmiyorum. Bütün ruhum, bütün maneviyatım harap, hele üç-beş gündür beynim herc ü
merc içinde”7 diye yazmıştır.
6
7

Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu, Hatıralar 1-2,
İzmir, MED Kitap, 2007, 2, s.112-114.
Eşref Edib (Fergan), Mehmet Âkif Hayatı-Eserleri ve Yetmiş
Muharririn Yazıları, c. I, s. 219.
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Ankara’ya Geçme Arefesinde
Mehmet Âkif Ersoy ve Sebîlürreşâd
Mehmet Âkif gibi halkın teveccühüne mazhar bir ismin daha en baştan İtilaf
devletlerinin işgallerine ve zulümlerine gür bir sesle karşı çıkması onun Millî
Mücadele hareketine önemli katkılar sağlayacağının açık bir göstergesiydi.
İşte bu nedenle hem Mehmet Âkif hem de onun adıyla özdeşleşen Sebîlürreşâd
Ankara’ya davet edilerek ülkenin kurtuluşu için çalışmasına olanak sağlanmış oldu.

Güngör GÖÇER

20.

yüzyıl
Osmanlı
Devleti’nin
geleceği
üzerinde öngörülemez sonuçların yaşandığı bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemin en önem
hadisesi ise Birinci Dünya
Savaşı’dır. İttihatçılar Almanya ile bir ittifak anlaşmasına
varmadan önce İngiltere ve
Fransa ile yakınlaşmak istemişler ancak bu devletlerin
Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma konusunda bir
taahhüt vermek istememeleri
üzerine Almanya ile bir ittifak
anlaşmasına varmışlardır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
önde gelen isimlerinin verdikleri bu kararın sonucu olarak da Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılmayı geleceği adına daha uygun
bulmuşlardı.
Osmanlı Devleti içinde bulunduğu ittifak anlaşmasının bir gereği olarak Kafkaslar’da, Hicaz’da,
Yemen’de, Süveyş Kanalı’nda, Çanakkale’de,
Suriye’de, Irak’ta İtilaf Devletleri ile savaştı. Bu
savaşlarda binlerce Osmanlı askeri ya şehit ya da
gazi oldu. Yaklaşık dört yıl süren bu savaş Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlarını etkilediği gibi demografik yapısı üzerinde de ciddi etkiler bıraktı.
Nihayetinde Osmanlı Devleti imzaladığı Mondros
Ateşkes Antlaşması’yla yenik olarak savaştan çekildi.

İmzalanan
Mondros
Ateşkes Antlaşması aslında
yapılan savaşın bitmesi anlamına gelse de yapılan anlaşmanın beraberinde getirdiği
yükümlülükler ufukta yeni
bir mücadelenin Anadolu
topraklarında başlayacağını
göstermekteydi. Ama bu yeni
mücadeleyi yıllardır yapılan
savaşlarla yorgun düşmüş,
elinde avcunda ne varsa kaybetmiş, eşini, çocuğunu, kardeşini, babasını ya gazi ya da
şehit vermiş bir toplumun
taşıyabilmesi mümkün müydü? Bu sorunun cevabı belki
de mücadelenin kendisinden
daha önemliydi. Çünkü bu soruya halk, aydınlar,
yöneticiler ve askerler tarafından aynı cevaplar verilmiyordu. Yeni bir mücadeleyi içinde bulunulan
şartlar altında maceracılık olarak görüp geleceği
düşmanların vicdanlarında aradıkları için desteklemeyenler olduğu gibi tam tersine özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamak için mücadeleden başka bir seçeneğin olmadığını bunun sonucunda da
ya şerefleri ile öleceklerini ya da hür ve bağımsız
olacaklarını düşünenlerde vardı.
Anadolu’nun Müslüman halkı dinlediği, okuduğu cenknâmelerden biliyordu ki inanmış zayıf
ve az olan toplumlar kendilerinden daha güçlü
olan düşmanlarını yenmeyi başarabilmişlerdi. Bunun için düşman karşısında birlik olmak, moral
bakımından ümitsizliğe düşmemek ve yaratıcıya
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güvenmek gerekiyordu. Hatırladıkları tarihsel
hadiselerde de hep böyle olmamış mıydı? Tarih
kitaplarının yazdığı bu tarihsel hadiselerin bir
benzerini içinde bulunduğu şartlar altında gerçekleştirmek için Anadolu’daki Müslüman halka
bunları yeniden hatırlatmak gerekiyordu. İşte bu
hatırlatma işini yapıp halkı moral bakımdan güçlendirecek, ümit verecek güvenilir isimlerin topluma önderlik etmeleri artık bir gereklilikti. Millî
Mücadele hareketini başlatan kadronun belki de
tam bu gerekliliklerin bir sonucu olarak Mehmet
Âkif gibi toplum nezdinde saygınlığı ve güvenilirliği bulunan bir ismi İstanbul’dan Ankara’ya gelmesi için davet etmeye karar vermişlerdi.
Büyük Millet Meclisi’nin (BMM) açılmasından
kısa bir süre önce Ankara’dan İstanbul’a gelen Ali
Şükrü Bey Mehmet Âkif’i
Millî Mücadele hareketine
katılmak üzere Ankara’ya
gelmesi için davet etmişti.
Mehmet Âkif’ de aldığı bu
daveti memnuniyetle kabul
ederek Ankara yollarına düştü. Ancak ona yapılan davetin sadece şahsına yönelik
olmadığını Mehmet Âkif’in
Eşref Edip’e işleri yoluna koyduktan sonra Sebîlürreşâd
dergisinin klişelerini alarak
Ankara’ya gelmesini söylemesinden anlıyoruz. Bu
noktada hem Mehmet Âkif
hem de onun ismiyle özdeşleşmiş olan Sebîlürreşâd’ın
halkın Millî Mücadele hareketine desteğinde hafife alınamayacak bir görevi
ifa edeceği inancı yapılan davetin arkasında yatan
en önemli nedendir. Önce Mehmet Âkif ve kısa
bir süre sonra da Sebîlürreşâd klişesiyle Eşref Edip
kendilerinden beklenen görevi yerine getirmek
için Ankara’ya hareket ettiler.

Neden Mehmet Âkif Ankara’ya Davet Edildi?
BMM’nin açılışından kısa bir süre önce Mehmet Âkif’ten Ankara’ya gelerek Millî Mücadele
hareketine katılmasının istenmesinin nedeni,
üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır.
Mehmet Âkif’in dönemin önde gelen bir ismi olması, Müslüman halk üzerinde bir etkinliğinin

bulunması, kişiliği itibariyle herkesin takdirini
kazanmış olması gibi nedenler elbette bu tercihte
etkili olmuştur. Bizce sadece bu nedenler Mehmet
Âkif’in Ankara’ya ve Millî Mücadele hareketine
katılması için davet edilmesinin nedenini açıklamada yeterli değildir. O döneme şöyle bir göz
atılsa davet edilmek için benzer özelliklere sahip
başka isimlerde bulunabilirdi. Ama bu davet Mehmet Âkif’e yapılmıştı. Bu nedenle de bu davetin
gerekçesini yukarıdaki özelliklerin dışında başka
şartlarda da aramak gerekir diye düşünmekteyiz.
Öncelikle Mehmet Âkif’in hem Balkan
Harbi’nde hem de Birinci Dünya Savaşı’nda ülkesi
ve milleti için yaptığı çalışmalar onun tanınırlığını ve güvenilirliğini daha da pekiştirmişti. Birinci
Dünya Savaşı sırasında Berlin’de ve Necid çöllerinde ifa ettiği görevler yadsınamayacak kadar önemli
ve kritik vazifelerdi. Bu seyahatler Mehmet Âkif üzerinde
o kadar çok etki etmişti ki
bu seyahatlerin kendisinde
oluşturduğu duygu ve düşünceleri şiirleştirmekten de
kendini alamamıştı.
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı topraklarında başlayan düşman
işgali karşısında Mehmet
Âkif’in bir kenara çekilip
oturması mümkün değildi. Nasıl Balkan Harbi’nde
ve Birinci Dünya Savaşı’nda
kendinden beklenen vazifeleri yerine getirdiyse yine
aynı duygu ile vatanın kendinden beklediği vazifeleri yerine getirmeliydi. Mehmet Âkif’in bu
kritik süreçteki dikkat çeken faaliyetlerinde birisi
Balıkesir’e giderek Zağnos Paşa Camisinde halka
verdiği hutbedir.1 Mehmet Âkif 12 Şubat 1920
yılında yaptığı bu konuşmasında içinde bulunulan durumdan kurtulmak için halkımızın kuvvetli olması gerektiğini bunun yapılabilmesi içinde
particiliğin, çıkarcılığın ve ırkçılığın bir kenara
bırakılarak birleşmenin zorunlu olduğunu ifade
etmiştir. Esir bir millet için yaşamanın da ölmenin
1

Mev’iza (Üstad-ı Muhterem Mehmet Âkif Beyefendi’nin
Karasi’de Zağnos Paşa Camii Şerifinde İrad Buyurdukları
Mev’izanın Hulasası), Sebîlürreşâd, 12 Şubat 1920, S.458, s.
184-187.
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Ankara’ya Geçme Arefesinde Mehmet Âkif Ersoy ve Sebîlürreşâd
de kendi elinde olmadığını vurgulayan Mehmet
Halkın Tenvirinde Sebîlürreşâd’ın Yayın Politikası
Âkif esirliğe rıza gösterilirse “hayvan gibi bizi kenOsmanlı topraklarında başlayan işgaller kardi hesaplarına işletirler, sırtımızdan menfaatlerini
şısında Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hatemin ederler” diyerek bu duruma düşmemek için
reketinin sesini hem dünyaya hem de Anadolu
ümitvar olmayı ve elbirliği ile vatanı kurtarmak
halkına duyurabilmek hem de Osmanlı toprakları
için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektidışındaki Müslümanlarla irtibat kurmalarına hizğini ısrarla vurgulamıştır. Mehmet Âkif’in bu komet edecek itibarlı bir basın yayın aracına ihtiyacı
nuşması hem Balıkesir’de hem Millî Mücadele havardı. İşte bu sırada Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra başlayan işgaller karşısında
reketine taraftar olanlar arasında hem de İstanbul
Mehmet Âkif ülkenin içinde bulunduğu durumhükûmeti üzerinde ciddi bir etki meydana getirdi.
dan duyduğu rahatsızlık karşısında basın yayın
Mehmet Âkif’in işgaller karşısında halkın moyolu ile de halkın birlik ve beraberliğini kuvvetralini yükseltmek, ümidini arttırmak ve birlik belendirmeye ve haklı sesimizi
raberliğin önemini anlatmak
dünya kamuoyuna duyurmaya
için Balıkesir’e izin almadan giçalışıyordu. Mehmet Âkif’in bu
İtilaf devletlerinin
derek orada konuşma yapması
amaç uğruna yaptıklarının en
kontrolü altındaki
İstanbul’da resmi makamlarda
önemli göstergesi kendi adıyİstanbul’da Millî
kendisine karşı bir tepkinin
la özdeşleşen Sebîlürreşâd’ın
Mücadele lehine böylesi
doğmasına neden olmuştur.
sayfalarına yansıyan yazılar olbir yayın yapan derginin
Bu tepkinin bir sonucu oladuğunu rahatlıkla söyleyebiliAnkara’da daha fazla
rak Mehmet Âkif’in Dâru’lriz.5 Bu dönemde yayımlanmış
yararlılığının
olacağı
Hikmeti’l-İslâmiyye’deki
Sebîlürreşâd sayılarına bak2
düşüncesi
Sebîlürreşâd
tığımızda sansür tarafından
görevine son verilmiştir. Gödergisinin de Ankara’ya
her sayıda mutlaka sansüre
revinden alınmanın Mehmet
uğradığı için boş kalmış satırdavetine neden olmuştur.
Âkif için çok bir önemi yoktur
lar veya sayfalar görmekteyiz.
Sebîlürreşâd dergisi
çünkü o içinde hür bir şekilde
Sansürün gazabına uğrayan
Anadolu’ya taşındıktan
yaşayacak bir vatan olmadığı
satırlarda ve sayfalarda ise İtisonra kendisinden
takdirde geriye kalan her şeyin
laf devletlerine veya işgallere
beklenen hizmetleri
anlamsızlaşacağına inanmaktakarşı sert bir tavrın olduğunu
layığı ile yerine
dır. Zaten Zağnos Paşa Camitahmin etmek hiç de zor değil.
getirmesinden dolayıdır
sinde yaptığı konuşmadan bir
İtilaf devletlerinin Oski süreç boyunca BMM
süre sonra Ankara’da bulunan
manlı topraklarında gerçektarafından devamlı olarak
Millî Mücadele hareketinin daleştirdikleri işgaller içerisinde
3
desteklenmiştir.
veti üzerine ailesini dahi geMüslüman halkı en fazla yaride bırakarak bir tek oğlunu
ralayan ise İzmir’in işgaliydi.
4
İzmir’in işgalinin her ne kadar
yanına alıp yollara düşmüştür.
geçici olarak yapıldığı söylense da bu açıklama
Artık bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağı güne
halkı tatmin etmediği için işgale karşı Osmankadar Mehmet Âkif’e durmak yoktur. Kendisine
lı kamuoyunun ciddi bir tepkisi ortaya çıkmıştı.
verilen her görevi yerine getirebilmek için elinden
Sebîlürreşâd’ta da bu konu işlenip duyulan tepki
gelen her şeyi yapacaktır.
sert bir şekilde dile getirilerek halkın duygularına
tercüman olunmaya çalışılmıştı.6
2

3

4

Abdullah Uçman, “Mehmet Âkif ve Millî Mücadele”,
Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy, Marmara Ünv.
Yay. İstanbul 1986, s. 17-18.
Ankara’dan İstanbul’a gelerek Mehmet Âkif’i Millî
Mücadele’ye katılmak için davet için Ali Şükrü Bey gönderilmiştir. D. Mehmet Doğan, Camideki Şair Mehmet Âkif,
Ankara 2009, s. 66.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Emin Âkif Ersoy, Babam
Mehmet Âkif, İstanbul 2017.

5

6

Bu konuda Eşref Edip “Âkif mi mecmua üzerinde mecmua
mı Âkif üzerinde müessir olmuştur? sorusunun cevabı çok
güçtür” diyerek iki ismin birbiriyle ne kadar özdeşleştiğini
ortaya koyuştur. Eşref Edip, Mehmet Âkif Hayatı Eserleri ve
70 Muharririn Yazıları, İstanbul 1938, s. 543.
İzmir’in İşgalinin Mahiyeti Hakkında, Sebîlürreşâd, 29 Mayıs
1919, S. 417-418, s. 13-14; İzmir Havalisinden Hicret,
Sebîlürreşâd, 12 Haziran 1919, S. 421-422, s. 45-46.
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Sebîlürreşâd’ın yaşanan sürece tepkisi sadece
bununla da sınırlı kalmamıştı. İstanbul’da bir kısım aydınların manda ve himaye taraftarlığı yapmalarına Sebîlürreşâd’da tepki gösterilerek, bu
istek “gafillik” olarak değerlendirilmişti. Bu çerçevede Türk halkının bağımsız ve hür bir şekilde
yaşama hakkının olduğu ve bunu temin etmek
içinde elden gelen her şeyin yapılması gerektiği
dile getirilmiştir. 7
Sebîlürreşâd sayfalarında Osmanlı kamuoyunun haklı tepkileri dile getirilirken bir taraftan
da İtilaf devletlerinin başta İzmir’in işgali olmak
üzere yaptıkları haksızlıklar karşısında Batı ülkelerinde olsun Doğu ülkelerinde olsun hak ve
adalet duyguları zedelenmemiş aydınların, gazetecilerin, siyasetçilerin
ortaya koydukları tepkilere de
derginin sayfalarında yer verilmiştir.8 Sebîlürreşâd sayfalarında özellikle Hindistan
Müslümanlarının hem kardeşlik hukukundan hem de
halifelik kurumunun taşıdığı önemden dolayı Osmanlı
Devleti’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının
gerçekleşmesi için İngiltere
üzerinde bir baskı oluşturmak
için ortaya koydukları çabalara
sık sık yer verilmiştir.9 Bu yazılardan birisinde de Hindistanlı dindaşlarımızın sırf kardeşliğin gereği olarak halifelik
hukukunu ve Osmanlı Devleti’ni müdafaa etmesinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.10
Sebîlürreşâd dergisi takip etiği bu yayın politikası ile kendisinden beklenen Millî Mücadele
hareketinin manevi cephesini kuvvetlendirme görevini layığı ile yerine getirebileceğini daha İstanbul’dayken göstermiştir. İtilaf devletlerinin kontrolü altındaki İstanbul’da Millî Mücadele lehine
7

Manda Meselesi Wilson Prensipleri, Sebîlürreşâd, 21 Ağustos
1919, S. 437-438, s. 174-176.
8 L’Humanité gazetesinden bu çerçevede bir alıntı makale
yayımlanmıştır. Makalede müttefiklerin Türkiye’yi parçalamak istediklerini fakat Türk milletine hür yaşamak hakkının
verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. “Türk Milletine Hür
Yaşamak Hakkı Verilmelidir” Sebîlürreşâd, 29 Mayıs 1919, S.
417-418, s. 15-16.
9 Arazî-i Mukaddese Manda Altına Alınamaz, Sebîlürreşâd, 21
Ocak 1920, S. 456, s. 167.
10 Osmanlı Devleti ve İslam Âlemi, Sebîlürreşâd, 5 Haziran
1919, S. 419-420, s. 28-29.

böylesi bir yayın yapan derginin Ankara’da daha
fazla yararlılığının olacağı düşüncesi Sebîlürreşâd
dergisinin de Ankara’ya davetine neden olmuştur.
Sebîlürreşâd dergisi Anadolu’ya taşındıktan sonra
kendisinden beklenen hizmetleri layığı ile yerine
getirmesinden dolayıdır ki süreç boyunca BMM
tarafından devamlı olarak desteklemiştir.11

Sonuç
Millî Mücadele hareketinin başladığı sıralarda
İstanbul’da bulunan Mehmet Âkif’in ve onun duygularının ve düşüncelerinin bir yansıması olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Sebîlürreşâd
dergisinin takip ettiği yayın politikası
dikkate değer bir konumdaydı.
Çünkü takip ettikleri yayın politikası ve faaliyetler içinde
bulunulan şartlar gereği ciddi bir cesaret istemekteydi.
Mehmet Âkif’in şahsi özellikleri ve yürüttüğü faaliyetler göz önüne alındığında
Mehmet Âkif’in Ankara’ya
davet edilmesinin tesadüfi
bir olay olmadığı rahatlıkla
görülmektedir. Mehmet Âkif’in
kendisine yapılan davetten sonra
Eşref Edip’e söylediği şu sözler sürecin anlaşılması adına oldukça önemlidir: “Bizim tarafımızdan halkın tenvire ihtiyacı
varmış. Çağırıyorlar. Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket ediyorum… Sen de idarehanenin işlerini derle topla Sebîlürreşâd klişesini
al arkamdan gel.”12
Mehmet Âkif gibi halkın teveccühüne mazhar olmuş bir ismin yukarıda da izah ettiğimiz
gibi daha en baştan İtilaf devletlerinin işgallerine
ve zulümlerine gür bir sesle karşı çıkması onun
Millî Mücadele hareketine önemli katkılar sağlayacağının açık bir göstergesiydi. İşte bu nedenle
hem Mehmet Âkif hem de onun adıyla özdeşleşen Sebîlürreşâd Ankara’ya davet edilerek ülkenin
kurtuluşu için çalışmasına olanak sağlanmış oldu.
11 Doğan, a.g.e., s. 69.
12 Edip, a.g.e., s. 56.
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Âkif’i Unut(tur)arak
İslâmcılıktan Teberri Etmek
Kemalist kesimler, İslâmcı olduğu için Âkif’le bir türlü barış/a/madı…
Cumhuriyet aydınlanmasının mimarları tarafından Âkif’e reva görülen utanç
verici muameleyi de eklersek, bu kesimlerin Âkif’e olan mesafesi daha iyi
anlaşılabilir. Onlara göre Âkif’i gündemleştirmek (bir anlamda) Cumhuriyet
modernleşmesinin mimarlarını tahkir ve tezyif etmek anlamına gelmektedir.

Kamil ERGENÇ

Y

akın tarihimizin en dikkat çeken simalarından
biridir Mehmet Âkif Ersoy.
Gerek mücadelesi gerekse yaşantısıyla hak eder bu
dikkati. En ateşli muarızları
dahi hakkını teslim etmekten imtina etmez. İtikadına olan sadakati, hayatının
bütün evrelerinde barizdir.
İslâmcıdır Âkif… Hem de tepeden tırnağa kadar… Unutulmaya terk edilmesinin
esas sebebi de (kanaatimce)
budur. İslâmcılığın 20. yüzyıla tevarüs eden birikiminin
sadık bir mümessili olarak,
Jön-Türk/İttihat terakki çizgisinin Batıcı perspektifine
karşı tavır almıştır. Çile dolu
hayatının en muhataralı dönemi başlar böylece. Sükût
içinde ölene kadar sürer bu dönem… İstiklâl
Harbi’nin manifestosu olan marşı yazmış olması
bile Âkif’i kurtar/a/maz. O artık sadece senede bir
iki kere anma törenlerinde ya da miting meydanlarında popülist politik söylemin dolgu malzemesi
olarak hatırlanan biridir. Sanki karanlık bir el Âkif
an(laş)ılmasın diye uğraşmaktadır. Törensel/folklorik nümayişlerle, güya, Âkif’e vefa borcu ödenmiş olmaktadır. Oysaki tam da bu nümayişlerdir
Âkif’i anlaşılmaz kılan… Bir şey ki törenselleşmiştir, artık o şey, içeriğini kaybetmiş demektir. Hem
Âkif hem de İstiklâl Marşı için durum tam olarak

budur. Hayatı şiirle yorumlayan, şiirle düşünen, şiirle
isyan eden, şiirle direnen istisnai bir şahsiyet olarak Âkif
her zamankinden daha çok,
şimdilerde hakkıyla anlaşılmayı ve gündemleştirilmeyi
bekliyor. İmparatorluktan
ulus devlete geçiş sürecinin
sancılarını yakinen müşahede etmiş ve varlık-yokluk
savaşı verdiğimiz yıllarda
direniş saflarındaki yerini
almış, özellikle de tefrikanın
tarumar edici doğasına karşı
müteyakkız bir bilincin inşası uğrunda ceht etmiş ateşli
bir İslâmcı olarak Âkif’ten
öğrenecek çok şey var…

İslâmcılığın Bertaraf Edilmesi
Onun mücadelesi İslâmcılığın, Osmanlı’dan
Cumhuriyete tevarüs eden ufkunun, bilincinin
ve müktesebatının da izlerini taşır. Malumdur ki
İstiklâl Harbi, İslâmcılığın ideolojik ve örgütsel
dinamizmi olmasaydı kazanıl/a/mazdı. Asırlarca
İslâm’la iç içe yaşamış bu coğrafyada İslâmcılığın
dışındaki ideolojilerin direniş örgütleme becerileri, ufukları ve heyecanları yoktu. Bu nedenle direniş süresince Âkif’in de içinde olduğu İslâmcı
kanat oldukça merkezî bir rol oynadı. Direniş zafere ulaştıktan sonra ihdas edilen Birinci Mecliste
İslâmcı damar güçlüydü. Ancak İttihat Terakki
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olacak ki, yerine “Onuncu Yıl Marşı” ihdas edilve Jön-Türk geleneğinden gelen Türkçü kadrolar
mek istendi. Fakat olmadı… (Muhtemelen) Yeni
iktidarı İslâmcılarla paylaşmak istemediler ve tasTürkiye’nin mevcudiyetini ve meşruiyetini tehfiye başladı. Cephede kazanan İslâmcılık masada
likeye atacağı endişesiyle, İstiklâl Marşı’na dokaybetmişti… Âkif de tasfiye edilenler arasınkunmaktan vazgeçtiler. Onun yerine, bu marşı
daydı. Yıllarca “gönüllü sürgünde(!)” geçen hayat
anlaşılmaz kılmak için gereken her şey yapıldı.
İstanbul’da fakr-u zaruret içinde son bulmuştu.
Yapılanlar arasında İstiklâl Marşı’nı ulus-devletin
Türkiye Cumhuriyeti Devleti başlangıçta bir
emniyet sübabı olarak göstererek, İslâmcı hareİslâm Devleti olarak kurulmasına rağmen, hilafetin kaldırılması sonrasında devletin İslâmilîği sorketle hem Âkif’in hem de İstiklâl Marşı’nın aragulanmaya başladı. İlk büyük isyanın önderliğini
sını açmak ta vardı. Denebilir ki Kemalizm’in en
üstlenen Şeyh Said “aramızdaki bağ din ve hilafet
büyük başarısı, İstiklâl Marşı’nı ve Âkif’i Türkiye
bağıydı, onlar kalktığında bizi
İslâmcılığının gündeminden
bir arada tutacak ne kalıyor?”
düşürmek olmuştur.
diye sorarken aslında yeni devAsırlarca İslâm’la iç içe
letin İslâm’ın ruhuna uygun
Kemalizm, Muhafazakârlık ve
yaşamış bu coğrafyada
olmayan adımlarına dikkat
Güncel Durumlar
çekiyordu. Kur’ân alfabesinin
İslâmcılığın dışındaki
Kemalist kesimler, İslâmcı
yerine Latin alfabesi getirilerek
ideolojilerin direniş
olduğu için Âkif’le bir türlü
“kıble” değişiminde ne kadar
örgütleme becerileri,
barış/a/madı… Cumhuriyet
kararlı olunduğu izhar edildi.
ufukları ve heyecanları
aydınlanmasının
mimarları
Takvim değişikliği, “hicreti”
yoktu. Bu nedenle direniş
tarafından Âkif’e reva görüzamanın anlamlandırılmasında
süresince Âkif’in de
len utanç verici muameleyi de
ana istinatgâh yapan İslâm’ın
içinde olduğu İslâmcı
eklersek, bu kesimlerin Âkif’e
zaman tasavvurunu yerle bir
olan mesafesi daha iyi anlaşıkanat oldukça merkezî
etti. Böylece Allah (c.c.)’ın tarilabilir. Onlara göre Âkif’i günbir rol oynadı. Direniş
he müdahalesi anlamına gelen
demleştirmek (bir anlamda)
zafere ulaştıktan sonra
nübüvvetin rehberliği yerine,
Cumhuriyet modernleşmesiihdas edilen Birinci
muharref Hıristiyanlığın Pronin mimarlarını tahkir ve tezMecliste İslâmcı damar
testan kodlarından ilham alan
yif etmek anlamına gelmektegüçlüydü. Ancak İttihat
mekanik zaman tasavvuru öne
dir. Çünkü Âkif’in ilham aldığı
Terakki ve Jön-Türk
çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisat
değer sistemiyle, Cumhuriyet
Kanunu ile zaten can çekişen
geleneğinden gelen
modernleşmesine esin kaynağı
medrese (aslında medrese özeTürkçü kadrolar iktidarı
olan paradigma arasında ünsilinde İslâmi epistemoloji) taİslâmcılarla paylaşmak
yet kurmak mümkün değildir.
mamen tarih dışı ilan edilerek,
istemediler ve tasfiye
Kendilerini muhafazakâr
seküler bilginin rehberliğinde
başladı.
olarak adlandıranlar ise, II.
ilerleyen bilim “en hakiki mürAbdülhamit’e muhalefet etşit” olarak kodlandı. Cumhuritiği için Âkif’e mesafeli davyet aydınlanmasının arzu ettiği
randı. Aynı kesim şimdilerde
birey, bilimin yol göstericiliğinde ilerlemeliydi…
iktidarı eleştiren İslâmcılar için de benzer tavrı
Artık birlikteliğin ana unsuru din değil milliyet
sergiliyorlar… Nasıl ki aralarında Âkif’in de olbağıydı… Böylece Dinin örgütlediği toplumun
duğu İslâmcılar II. Abdülhamit’e muhalefet edip
yerini, Türkoloji enstitülerinde sistematize edilen
Osmanlı’nın parçalanmasına (istemeyerek te olsa)
ulusal/millî/etnik aidiyet bilinci aldı.
‘hizmet ettilerse’, bugünkü İslâmcılar da (farkında
Tüm bu değişikliklerin gerçekleşmesi için
olarak ya da olmayarak) Abdülhamit’in çizgisiİslâmcılığın bertaraf edilmesi gerekiyordu. Birni devam ettiren muhafazakâr demokrat iktidarı
çok âlim ya hapsedildi ya sürgüne gönderildi ya
eleştirerek aynı şeyi yapacaklar demeye getiriyorda idam edildi. Âkif de işte bu İslâmcı kadrolar
lar. Bu kesime göre Âkif, en muhataralı dönemde
arasındaydı. Yeni Türkiye’de ona yer yoktu. YazAbdülhamit’e muhalefet ederek hata etmiştir...
dığı marşın İslâmî rengi birilerini rahatsız etmiş
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Âkif’i Unut(tur)arak İslâmcılıktan Teberri Etmek
Safahat’ında Abdülhamit için yazdığı dizeler yenilir yutulur cinsten değildir.
Sezai Karakoç, Âkif’in Abdülhamit karşıtlığını
“gençlik ateşi” olarak ifade eder ve Osmanlı’nın
son dönemlerini tahlil ederken Abdülhamit’i zekâ
ve plan bakımından Alman Kayzeri Bismarck’la
kıyaslar.1 Ancak bir farkla ki Bismarck’ına
pençeleri(yani aydınları/entelektüelleri) varken
Abdülhamit bunlardan yoksundur. Bu nedenle o, bir yandan devlet yönetimindeki yaşlıları
idare ederken diğer yandan gençleri oyalamış ve
bu arada yeni mektepler açarak geleceğin aydınlarını yetiştirmeye çalışmıştır. Ancak ömrü buna
vefa etmeyecektir. Tahsil görmeleri için yurtdışına
gönderdiği öğrenciler Abdülhamit’in en ateşli muhaliflerinden olacaktır. Dönemin genç kadroları
plansız, heyecanlı ve
anarşizme yatkındır.
Fransız
İhtilali’nin
tedhişçi doğasından
ziyadesiyle etkilenmişlerdir. Bu kadroların öncülüğünde
gerçekleşen
1908
devrimi göstermiştir
ki, sadece muhalefet
etmek yetmiyor. Kurucu/inşa edici bir perspektiften ve plandan yoksun olan ihtilalci kadrolar, bugünkü Türkiye’nin
on katı büyüklüğünde devraldıkları imparatorluğu on yıl içinde Anadolu’ya hapsettiler… Âkif,
Asım’ın dilinden şu dizeleri (sanki) bu ihtilalci
kadrolar için söylemiştir:
“Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?
Onu en çulpa herifler de, emin ol, becerir.
Sade sen gösteriver “işte budur kubbe!” diye;
İki ırgadla iner şimdi Süleymaniyye.
Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat, o zaman,
Bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan.
Bunların var mı sizin listede hiç benzeri, yok
Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun, karnım tok!
Ötmeyin nafile baykuş gibi karşımda, susun!”2
Âkif hurafeci, törensel, falcı, görenekçi din anlayışının halk arasında bulduğu karşılığa da itiraz
ediyordu.Kitab-ı Kerim’in “mezarlarda okunmak
1
2

Sezai Karakoç, Mehmed Âkif, Diriliş Yayınları, İstanbul,
2011, s.13.
Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Hazırlayan: M. Ertuğrul
Düzdağ, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991

ve fal bakmak için inmediğini” ısrarla dile getiriyordu.Tarihi kişi ve kurumları kutsamıyor hatta “Kocakarı ve Ömer”, “Köse İmam” şiirlerinde
görüleceği üzere eleştirel bir tavır takınabiliyordu.
Süleymaniye Kürsüsü’ndeki şu dizeler ibret vericidir:
Çin’de, Mançurya’da din bir görenek, başka değil.
Müslüman unsuru gayet geri, gayet cahil
Acaba meyl-i teali ne demek onlarca?
“Böyle gördük dedemizden!” sesi milyonlarca
(…)
“Böyle gördük dedemizden!” sözü dinen merdut
Acaba saha-i tatbiki neden na-mahdut?
Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik,
Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.”3
Tarihten
gelen
her şeyi ve karizmatik tarihî figürleri
mübarek
addeden
muhafazakârlığın
doğasıyla Âkif’in bu
dizelerinin
uzlaşması pek mümkün
görünmüyor. Ayrıca,
toplumun hiyerarşik
kompartımanlar halinde devamından yana olan
muhafazakârlığın Âkif’in şahsiyete/ferdiyete ve
meşverete verdiği ehemmiyeti anlaması da mümkün değildir.
Muhafazakâr yahut gelenekselci kesimler
Afgani-Abduh çizgisine yakın olduğu için de
Âkif’ten pek hazzetmedi. Çünkü onlara göre Afgani-Abduh çizgisi ‘merduttu’. Hatta bu isimlerden
Afgani masondu ve Batı (özellikle İngiltere) adına
‘çalışıyordu’. Amacı Osmanlıyı içeriden ‘çökertmekti’ 20. yüzyılın ikinci yarısında bu çizgiyi temsil eden Seyyit Kutub, Mevdudi, Ali Şeriati gibi
isimler de aynı ithama maruz kaldılar. Merhum
Necip Fazıl bu isimler için oldukça ağır ithamlarda bulundu. Mevdudi’ye “Merdudi” (reddedilmiş)
lakabını taktı. Merhum Şevket Eygi köşesinde düzenli olarak bu isimlerin tard edilmesi gerektiğine ilişkin yazılar yazdı. Son yıllarda “yerlilik ve
millilik” klişeleri etrafında, saldırılar daha da sistematikleşti. Oysa Âkif’in, Afgani-Abduh çizgisine
olan muhabbeti bu çizginin dinamik doğasıyla
yakından ilgilidir diye düşünüyorum. Abduh’un,
3

Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e.
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ölmüş yüreklere gayret ve şehamet ruhu üfleyen
sihirli beyanının4 ilham aldığı kişi Afgani’ydi…
Âkif’e göre Afgani “doğunun yetiştirdiği fıtratların en yükseklerinden biridir. Ancak İstanbul’da
maruz kaldığı iftiralar sebebiyle bu yüksek fıtratlı
şahsiyetten gereği gibi istifade edilememiştir. Âkif,
Sırât-ı Müstakim’de yazdığı bir yazıda Afgani’ye
atılan iftirayı deşifre etmeye çalışır. Bir adamın
tekfirini gerektiren doksan dokuz ihtimal olsa da,
kalan bir ihtimalin onu tekfir etmemek için kullanılması gerektiğine dikkat çekerek Afgani için
kullanılan “mülhid” ifadesine karşı çıkar ve onu
“yaşayan şehid” olarak tanımlar…5
Sezai Karakoç’a göre Âkif’in, Abduh-Afgani
çizgisinin etkisinde kalması mübalağa edilmiştir.6
Ona göre Türkiye’de esas İslâm devleti kurulu
bulunduğundan İslâm, düşünce sistemi olmaktan çok, davranışlarda ve kuruluşlarda yaşıyordu.
Ancak devletin yıkılma tehlikesiydi ki, yeni yeni
düşünce planında da bir sistem yapmaya yöneltiyordu. Bunun için Türkiye İslâmcıları çekirdekten yetişme İslâmcılardı. Afgani-Abduh çizgisi
ise Mısır’ın daha erken Batılılaşması ve doğrudan
sömürgeciliğe muhatap olmasından dolayı sistem
ve düşünce İslâmlığı geliştirdiler. Âkif, düşüncelerini bu kişilerden değil doğrudan hayatın içinden, sokaktan, klasik kültürden, devletin sarsıntılı
halinden ve en nihayetinde kendinden alıyordu.
Demek ki bu düşünürler Âkif’te yeni bir düşünce uyandırmamış, var olan düşünceyi ve heyecanı daha ileri taşıması noktasında ilham vermiştir.
Karakoç’un, Âkif’i daha özgün bir bağlama çekme çabası yersiz değildir. Bu çabayı Türkiye’nin/
Osmanlı’nın merkezi rolünü dikkate alarak anlamak gerekir diye düşünüyorum. İslâmcılığı daha
yerli bir bağlama raptetmek, Osmanlı/Türkiye
geleneğini İslâmcılığın esin ve besin kaynağı olarak öne çıkarmak ve böylece Mısır-Hindistan gibi
havzaların İslâm’ı anlama ve yorumlama biçimine
“şerh” düşmek, Âkif’in özgünlüğünü tescillemeye
matuftur. Nitekim Karakoç, Mısır’dan Abduh’un
ve Hindistan’dan İkbal’in ortaya koydukları “esas
tez” in Âkif’in şiir ve yazılarında öne çıkan yaklaşım biçimiyle telif edilemeyeceğini iddia etmektedir. Aralarındaki en büyük fark Âkif “İslâm ruhunu
canlandırmak isterken” Abduh-İkbal gibi düşü4
5
6

İsmail Kara, İslamcılık Düşüncesi, cilt: 2, Dergâh Yayınları,
İstanbul, 2014, s. 423.
İsmail Kara, a.g.e., 426.
Sezai Karakoç, a.g.e., 22.

nürler “İslâm’ın genel sistemine yeni bir yorum
getirmeye” çalışmışlardır. Kanaatimce Karakoç’un
dikkatinden kaçan husus, “yeni bir yorum getirme” çabasının (esasında) İslâm âlemini modern
paradigmanın tasallutundan kurtarma arzusuyla
iç içe olduğudur. Bu yeni yorum çabasının 1979
‘da İran’da inkılapla sonuçlandığını hatırlamak gerekir. Afgani’nin inkılapçı perspektifi İran uleması
üzerinde etkili olmuştur. Medresenin/ulemanın
inkılaba öncülük etmesi modern tarih yazımının
ilerlemeci karakterine vurulmuş en sarsıcı darbelerden biridir. Tıpkı Sezai Karakoç gibi İsmail
Kara da, Âkif ve fikriyatının İslâm modernizmi ile
ilişkisi gündeme geldiğinde özel olarak vurgulanan Afgani-Abduh etkisini abartılı ve yersiz bulur. Kara’ya göre Safahat’ın bütününde Abduh ve
Afgani yalnızca Asım Kitabında karşımıza çıkar.
Nesirlerinde ise durum daha da dikkat çekicidir.
Namık Kemal tebcil edilerek on üç defa geçerken
Abduh üç defa (tefsirle ilgili metinlerde normal
olarak beş defa daha), Afgani yalnızca kendisine
dair yazılan birbirinin devamı iki yazıda, Reşit
Rıza da bir defa geçmektedir.7
Milliyetçi kesimlerin Âkif’e olan muhabbetleri,
Cumhuriyet’in ilanı sonrasında gittikçe azalmıştır.
Bu azalmanın en önemli sebebi, İstiklâl Harbi süresince devam eden İslâmcı-Milliyetçi ittifakının
İslâmcılar aleyhine bozulmasıdır. Oysa henüz
daha saflar tam olarak belirgin değilken İstiklâl
Harbi’nde gösterilen istisnai direnişin marşını
yazması için Âkif’i teşvik eden kişi yıllarca Türk
Ocakları başkanlığı yapmış olan Hamdullah
Suphi’ydi… Mecliste de bizzat kendisi okumuştu.
İstiklâl Marşı direnişin manifestosu olarak ayakta alkışlanmıştı… Ancak yeni hükümetin Âkif’in
ideolojisine karşı takındığı tavır oldukça sertti.

Milliyetçiler, İslâmcılar ve Âkif İlgisizliği
Kemalist milliyetçilikten esinlenen siyasal milliyetçi hareket(ler), Âkif’in yerine yeni
“üstatlar” bulmakta gecikmedi. Bizzat Mustafa Kemal “ulus yaratan” bir idoldü zaten. Ziya
Gökalp ve (sonraları) Nihal Atsız ise mefkûre
birliğini sağlayan bozkurtlardı… Milliyetçilik(ler)
iyle, muhafazakârlıklarıyla maruf olan siyasi
hareket(ler)in Âkif ilgisizliği, onun şeriatın sınırlarına riayet eden siyaset anlayışına bağlılığının
7

İsmail Kara, Din ile Modernleşme Arasında, Dergâh Yayınları,
İstanbul, 2016, s.195.

Umran • Mart 2021

Âkif’i Unut(tur)arak İslâmcılıktan Teberri Etmek
Cumhuriyet Türkiye’sinde karşılığının olmamasından dolayı olsa gerektir. Kavmiyetçiliği küfr ile
özdeş tutan, İstiklâl Marşı’nda bir kez bile “Türk”
demeyen, ulusçu argümanların yol açtığı tefrikacılığın yıkıcılığı karşısında adeta isyan eden Âkif’e
karşı bu ilgisizliğin anlaşılabilir ve kabul edilebilir
bir tarafı yok… Nurettin Topçu, Âkif’in milliyetçiliğini farklı bir bağlamda değerlendirmeyi tercih
eder. Ona göre Âkif ”dini, milliyetin karşısında
konumlandırmayan” biridir. Millet anlayışında ırk
gibi kaba maddi bir unsura yer vermemiş, milleti kuran manevi unsurlardan dine büyük önem
vermiştir. Türklüğün mayası, ruh ve ahlakımızın
temeli olan İslâm’ı canlandırmak ve onunla milletimizi yükseltmek istemiştir. Milliyetçiliği dindarlığından, dindarlığı da milliyetçiliğinden ayrı
değildir. Binaenaleyh Âkif “ahlakçı milliyetçidir”
Topçu’ ya göre…8

İstiklâl Marşı, Kemalist statükoculuğun meşruiyet
aracı olarak görülmüştür. Böylece başlangıçta bir
İslâm devleti olarak kurulan Türkiye’ye vurulan
İslâmcı mühür olan İstiklâl Marşı, İslâmcıların
gözünde, statükonun sembolü hâline gelmiştir.
İslâmcılığın muhafazakâr-demokrat çizgiyle iç içe
geçmesi sonrasında ise Âkif iyice gündemden çıkmıştır. Onun II. Abdülhamit’e yönelik ağır eleştirileri, muhalif kimliği ve edilgenliği reddeden
siyasal perspektifi sakıncalı görülmüştür. Eleştirel
dikkate ve deruni bir farkındalık bilincine sahip
olması ve (en önemlisi de) şeriatın sınırlarına riayet hususunda gösterdiği titizlikle Âkif, bugünün
popülist, pragmatik, oportünist ve hamasi siyasal
söylemi için tehlike arz etmektedir. O artık, ya resmi/kurumsal ritüellerin soğuk yüzüne mahkûm
edilmiştir ya da kimi politik figürler tarafından

Muhafazakâr-milliyetçi retoriğin zihinlerimizi işgal etmeye çalıştığı bir vasatta, Âkif’i ve
fikriyatını gündemleştirmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Böylece İslâmcılığın
dinamik doğasıyla bugünün zihinleri arasında irtibat kurulmuş olacaktır. İslâmcılığın
alametifarikası, vahiy ve nübüvvet bilgisinden ilham alan ve hem geçmişi hem de yaşadığı
çağı bu ilhamdan edindiği ufuk, bilinç, aşk, irfan ve hikmet ile anlamaya/anlamlandırmaya ve
tanımlamaya çabalayan soylu bir mücadeledir.

Asıl trajik olansa İslâmcıların Âkif ilgisizliğidir.
Kemalist statükonun kazanım hanesine yazılabilecek en büyük başarıdır bu ilgisizlik… Çok özel
bir toplumsal mühendislik projesi yürütülmüştür bu ilgisizliği oluşturmak için. Âkif’in, İstiklâl
Harbi’ne verdiği destek, Cumhuriyet devrimlerini
yapan pozitivist referanslı aklın icraatlarını onayladığı şeklinde yorumlanmıştır. İngiliz emperyalizmine karşı Müslümanları uyandırmak için
Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinde yaptığı çalışmalar,
“ajanlık” bağlamında onu yeni nesil İslâmcıların
gözünden düşürmek için ustaca kullanılmıştır.
Zaten yeni nesil İslâmcılar Âkif’i ya hiç okumamış
ya da üstünkörü bir değerlendirmenin konusu
yapmıştır. Yazdığı marş, ulus-devletin millî marşı
olarak kabul edildiği için Âkif okumak, milliyetçi ve devletçi olmakla eşdeğer kabul edilmiştir.
8

Nurettin Topçu, Mehmet Âkif, Dergâh Yayınları, İstanbul,
2011, s.52.

meydan konuşmalarında, kalabalıkları heyecanlandırmak için araçsallaştırılmaktadır. Kanaatimce
Âkif’in hatırasına yapılabilecek en büyük saygısızlık ta budur…
Muhafazakâr-milliyetçi retoriğin zihinlerimizi
işgal etmeye çalıştığı bir vasatta, Âkif’i ve fikriyatını gündemleştirmeye her zamankinden daha
çok ihtiyacımız var. Böylece İslâmcılığın dinamik
doğasıyla bugünün zihinleri arasında irtibat kurulmuş olacaktır. İslâmcılığın alametifarikası, vahiy ve nübüvvet bilgisinden ilham alan ve hem
geçmişi hem de yaşadığı çağı bu ilhamdan edindiği ufuk, bilinç, aşk, irfan ve hikmet ile anlamaya/anlamlandırmaya ve tanımlamaya çabalayan
soylu bir mücadeledir. Âkif, bu mücadelenin en
mümtaz şahsiyetlerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Onu unut(tur)mak, Darül İslâm olan
bu aziz beldenin küfür cephesine karşı gösterdiği
müstesna direnişi hafızalardan silmek demektir…
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Mehmet Âkif, Mektep ve Medrese
Mehmet Âkif bir tarafı tarım/köylü/geleneksel olan, diğer tarafı sanayi/modern
toplumuna evirilmeye başlayan bir toplumsal bağlamın içinde yetişmiştir. Bu dönemlerin
kabaca iki bilgi kurumu olan medrese ve mektep, bu ikiliğin/ayrışmanın izdüşümüdür.
Bu açıdan Mehmet Âkif’in bir tarafı medrese bir tarafı mekteptir. Bir tarafı Doğu öte
yanı Batı’dır. Mehmet Âkif kimi açılardan geleneksel kimi durumlardaysa moderndir.

Mehmet Furkan ÖREN
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“İnsanlar ebeveynlerinden çok, doğdukları ve yaşadıkları zamanın çocuklarıdır.” diyordu Fransız
tarihçi Marc Bloch. Düşünürleri, yazarları, sanatçıları hatta mimari yapıları ve sanat
eserlerini anlamak, ortaya çıktıkları
zaman ve zemini kavramaktan
geçer. İyi bir biyografi çalışması, ele alınan kişinin içinde yaşadığı zamanı iyi tahlil edip
dikkate alarak yazılabilir.
Zaman, analiz edilen kişinin nasıl bir sosyal, siyasal
ve kültürel atmosfer/iklim içinde yetiştiğiyle ilgili
genel bir resim sunar. Bu
yüzden tarihçiler olguların
kökenini incelerken çeşitli kategoriler kullanırlar, Eski Çağ,
Yeni Çağ, Orta Çağ gibi dönemlendirmeler belli bir zaman diliminin
insanlık tarihine damga vuran özellikleriyle ilgilidir.
İnsanlık tarihide iz bırakan dönemler vardır.
Bu dönemler büyük kırılmaların yaşandığı, kaosların ortaya çıktığı, savaşların meydana geldiği,
yeni bilgi anlayışı ve paradigmaların neşvünema
bulduğu dönemlerdir. 18. ve 19. yüzyıllar bu açıdan dikkate değerdir. Bu yüzyıllar değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, savaşların çıktığı, imparatorlukların dağıldığı, yeni yapılanma biçimlerinin

ortaya çıktığı yüzyıllardır. Siyasetin, ekonominin,
düşüncenin ve bilginin reorganize olduğu bu iki
yüzyılın değişik toplum ve kültürel havzalardaki
etkileri farklı olmuştur. İslâm coğrafyası ve
bilhassa yüzlerce yıl bu hinterlandın
koruyuculuğunu yapmış Osmanlı
imparatorluğu için 18 ve 19. yüzyıl gözyaşı, savaş, kayıp ve bunalım yüzyıllarıdır.
Bu yüzyılların iki önemli
gücü olan İngiltere ve Fransa, İslâm coğrafyasını büyük
oranda sömürgeleştirmiştir.
Bu tahakküm neticesinde bir
şekilde rota sorunu yaşamaya
başlayan İslâm toplumunda,
girdaptan çıkmak için nasıl bir
yolun izleneceği, hangi reçetelerin tedavüle sokulacağı konusunda
tartışmaların yaşandığı bir süreç meydana gelecektir. Rotanın tamamen Batı’ya
kırılması gerektiğini düşünenler olduğu gibi,
çözümün köklerde olduğunu düşünenler de vardır. Kimileriyse İsmail Kara’nın nitelendirmesiyle
“Hem Batılılaşalım hem de Müslüman Kalalım”1
şeklinde bir yaklaşım içerisine girmektedir. Bu
coğrafyada yaşamış, bu dönemlere tanıklık etmiş,
1

İsmail Kara, “İslam Düşüncesinde Paradigma Değişimi (Hem
Batılılaşalım Hem de Müslüman Kalalım)”, Modern Türkiye’de
Siyasi Düşünce: Tanzimat ve Meşruiyet’in Birikimi, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2014.
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kimi zaman dertlenmiş, bazen öfkelenmiş ve çeşitli arayışlar içine girmiş dönemin entelektüel ve
düşünürlerinden birisi de Mehmet Âkif Ersoy’dur.
Mehmet Âkif, bunalım dönemlerinin çocuğudur.
O, bir tarafı tarım/köylü/geleneksel olan, diğer
tarafı sanayi/modern toplumuna evirilmeye başlayan bir toplumsal bağlamın içinde yetişmiştir. Bu
dönemlerin kabaca iki bilgi kurumu olan medrese
ve mektep, bu ikiliğin/ayrışmanın izdüşümüdür.
Bu açıdan Mehmet Âkif’in bir tarafı medrese bir
tarafı mekteptir. Bir tarafı Doğu öte yanı Batı’dır.
Mehmet Âkif kimi açılardan geleneksel kimi durumlardaysa moderndir.
Doğu- Batı ya da medrese ve mektep tartışmalarının dinamik bir şekilde sürdüğü bu dönemde
Mehmet Âkif uzun uzadıya yazmaz. Onun dertleri, sıkıntıları, öfkeleri, esprileri şiirseldir. Bu
açıdan usta bir nüktedandır. Dönemin bunalım,
ıstırap ve keşmekeşi gibi o da kırılgan ve hislidir.
Öyle ki kimi zaman duygularını ifade edemediği
için dile isyan etmektedir.
“Şiir için «göz yaşı» derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizârım!”2
Bunalım dönemleri boyunca Mehmet Âkif,
dirayetli, sabırlı ve umutludur. Savaş içerisinde
büyümüş, Yunan toplarının sesleri Ankara’da duyulurken, Anadolu’yu karış karış gezerek toplumu mücadeleye çağırmış, tedirginlik kol gezerken
“korkma”! ile başlayan İstiklâl Marşı’nı kaleme
alıp, ezanların susmayacağına dair inancını vurgulu bir şekilde dile getirmiştir.

Yön Arayışı
Tarih kayıp ve kazançla neticelenen yüzlerce
meydan savaşı örneğiyle doludur. Ancak bu savaşlar kimi açıdan istatikseldir. Savaşlar, temelde kas gücüyle yapıldığından ölen ve öldürülen
bireylerin sayısı önemlidir. Roma İmparatorluğu
ve ondan önceki medeniyetler arasındaki savaşlar
travmatik olsa da basitçe meydan savaşlarıdır. Savaşlar kaybedilir veya kazanılır ancak toplumsal
yapılar, bilgi anlayışları, siyasal organizasyonlar,
2

Mehmet Âkif Ersoy, Safahat’ı Teşkil Eden Yedi Kitabın Tam
Metni İle Safahat Dışında Kalmış Bir Kısım Şiirleri, ed.
Ertuğrul Düzdağ, İstanbul, İFAV, 2006, 4.

ana formlarını korumaktadırlar. Örneğin Moğol
istilaları ve Haçlı Seferleri gibi pek çok olay İslâm
coğrafyasını krizle karşı karşıya bırakmıştır. Ne
var ki bu süreçlerde İslâm toplumu yeniden organize olmayı başarabilmiş ve geleneksel yapılar
dramatik bir dönüşüme uğramamıştır.
Oysa 18. ve 19. yüzyıllarda Batı kaynaklı savaşlar, ayrı bir özelliğe sahiptir. İslâm toplumunun bayraktarlığını yapan Osmanlı’nın bu savaşları kaybetmesi tipik bir meydan savaşı yenilgisi
değildir. Çünkü bu savaşlar bir biçimiyle “eskiyle”
yeninin savaşıdır. Garp yenidir, özelde Osmanlı ve
genelde Şark ise eskidir. Garb’ın kazanması yeni
bir siyasi anlayışın, iktisadi yapının, eğitim organizasyonunun, bilgi paradigmasının kazanması
demektir. Üstünlüğü ele geçiren Garp yeniliğinin
mihenk taşıysa sekülarizmdir. Yeni bir organizasyon biçimi olan bürokratik ulus devletleri, kapitalist ekonomik anlayış ve dinselin dışlandığı yeni
bir bilgi çerçevesiyle yapılanan Garp cenahında,
dinin geleceğini görmeyen Auguste Comte, Herbert Spencer ve Karl Marx’ın fikirleri genel eğilimdir. Dolayısıyla Osmanlı ve genel olarak İslâm
toplumu dine gelecek görmeyen Batı’ya yenilmekteydiler. Bu yenilginin yarattığı ana sorun
Osmanlı’nın topyekûn batılılaşması gerektiğini
savunan bir düşünce biçimi ve bunu destekleyen
aydınların ortaya çıkmasıdır. Zemin kazanmaya
başlayan bu aydınlar öte yandan Batı’nın bilgi
konseptine göre oluşan mekteplerin rağbet görmeye başlaması ve etkinliklerinin artması medreselerin ne olacağı hususunu da gündemleştirmektedir. Tartışma bariz bir şekilde günümüzde de iz
düşümleri olan yön tartışmasıydı. Osmanlı yönünü nereye dönmeli ve nasıl bir rota izlemeliydi ve
kurtuluşun reçetesi neydi?
Yüzyıllardır Batı’ya yön vermiş, İslâm toplumuna bayraktarlık yapmış Osmanlı imparatorluğunun dağılış sürecine tanıklık eden usta şair
Mehmet Âkif de bu tartışmaların, tanığı, öznesi ve
kimi açılardan da nesnesi konumundadır. Dönemin tartışmaları bir biçimiyle bilgi tartışmalarıydı.
Bu da bilginin yapıcısı, üreticisi ve taşıyıcısı olan
mektep ve medreseleri önemli hâle getirmekteydi. Âkif’in bu tartışmalara kendine özgü üslubuyla katkı sunmakta medrese ve mektep ikilemine
karşı çıkmakla birlikte mekteplerin de medreselerin de çıkmazlarına işaret etmekteydi. Savaş hem
fiziki olarak sürmekte hem de bilgide kendini
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göstermekteydi. Dönemin karmaşık/kaotik özelliği yön tayinini zorlaştırmakta, eski hâliyle yürüyemeyeceğine inanılan Osmanlı devletinin nasıl
bir yeniye sahip olması gerektiği konusunda net
çözümlemelerin yapılmasını zorlaştırmaktaydı.
“Yeni” herkesin gündemindeydi ancak içeriğinin
nasıl doldurulacağı konusunda belli bir uzlaşı ve
konsensüs bulunmamaktaydı.

Garb’ın Tekniği Mekteplere Düşer Ya Felsefesi
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Osmanlı’nın son dönemlerindeki tartışmaları
genel karakteriyle mektep ve medrese olarak kategorize etmek mümkündür. Bu kategoriler, Doğu
ve Batı bununla bağlantılı olarak köylü/şehirli, gerici/ilerici, sanayileşmiş/sanayileşmemiş şeklinde
de tercüme edilebilir. Âkif’in ifadelerinde de bariz
bir şekilde mektep, medrese, Garp, Şark, köylülük, gerilik, ilerilik, sanayi, teknik gibi kavramlar
geçmektedir. Bu çözümlemelerde mektep, sanayi,
ileri, fen ve teknik gelişme Garp cenahına; medrese, geri kalmışlık, köylülük ve cehaletse Şark cenahına düşmektedir. Diğer bir ifadeyle Âkif’in bu
ayrımlarında mektep sanayiyi, teknik ilerlemeyi,
fenni ve şehri temsil etmektedir. Medreseyse teknik yetersizliği, zamanın gerisinde kalmayı, köylülüğü ve totalde Şark’ı temsil etmektedir.
Âkif’in eğitim çözümlemeleri yalın bir ifadeyle
anti materyalisttir. Oysa mekteplerin bilgi kodları
genel olarak pozitivizmdir. Bu kurumların ahlaki
dejenerasyon meydana getirmesi olası olduğundan, Âkif mekteplerin teknik boyutuyla ilgilidir.
Onun, eğitim analizlerinde irfan, erdem, ahlak ve
dinî ve millî olana özel bir ilgi vardır. Âkif eğitimi marifet (teknik ve fenni donanım) ve fazilet
(ahlak, erdem, millî ve kültürel değerlere saygı)
şeklinde ikiye ayırmaktadır.
“Hadi tahsilîni ikmâle tez elden, hadi sen!
Çünkü milletlerin ikbâli için, evlâdım,
Ma’rifet, bir de fâzilet... İki kudret lâzım.
Ma’rifet, ilkin, ahâliye sâ’adet verecek
Bütün esbâbı taşır; sonra fâzilet gelerek”3
Âkif, Batı medeniyetini teknik ve fazilet bağlamında ikili bir şekilde ele almakta mektebi teknik
bilgi konsepti içerisinde değerlendirmektedir. Bu
anlamda Âkif, Batı’nın tekniğinin alınması; ancak
kültürel ve ahlaki değerlerinin dışarıda bırakılma3

Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s.430.

sı taraftarıdır. O, açıkça teknikle ahlak ve kültürel
değerleri ayrıştırmaktadır. Âkif için mektep basitçe Batı’nın görkemli sanayisinin sebebidir.
“Bir alay mekteb-i âli denilen yerler var;
Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar.
Şu ne? Mülkiyye. Bu? Tıbbiyye. Bu? Bahriyye. O ne?
O mu? Baytar. Bu? Zirâ’at. Şu? Mühendishâne.
Çok güzel, hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız,
Ne yetiştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız.
İşimiz düştü mü tersâneye, yâhud denize,
Mutlaka âdetimizdir, koşarız İngiliz ‘e.
Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir”4
Âkif, mektepleri kurduk hani tezgâh ve sanayi diye sormakta, mektep olduğu hâlde İngilizce
koşulmaktan dert yanmaktadır. Âkif mekteplerin
teknik ve fen kısmına odaklanılması gerektiğini
vurgularken buraların ahlaki yozlaşmaya yol açabilecek yönlerine de dikkat edilmesi gerektiğin
belirtmektedir.
“Bir redif zâbiti mektepleri debboy yapalı.
Sıtma, fuhş, içki, kumar türlü fecâyi’ salgın...
Sonra söylenmeyecek şekli de var hastalığın.”5
(…)
“Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını;
Veriniz hem de mesâinize son sür’atini.
Çünkü kâbil değil artık yaşamak bunlarsız;
Çünkü milliyyeti yok san’ atin, ilmin”6
Âkif’in bu ayrımı Ziya Gökalp’ın medeniyet
ve hars arasındaki ayrımına benzemektedir. Nitekim Gökalp, medeniyeti tüm insanlığın malı
olarak görürken; harsı yerel ve kültürel değerler
olarak görmektedir. Âkif’in Batı konumlandırması
da benzer içeriklere sahiptir. Ona göre de sanat
insanlığın ortak malıdır. Âkif için Garp, fennin
diyarıdır. Fennin getirilmesi de elzemdir. Bu bilgi
biçimini genel kurumuysa elbette ki mekteptir. Bu
açıdan mektep teknik boyutuyla dikkate alınmalı
milli ve dini değerlere bağlı kalınmalıdır.
Âkif’in mektep anlayışı eklektik ve bir boyutuyla mekaniktir. Mektep belli bir felsefi arka planın iz düşümüydü, bu felsefi bütünsel bir perspektifti. Ontolojik olarak Tanrısal olanın reddi,
epistemik olarak insan aklı merkezli bir bilgi ve
bilim anlayışı bu felsefenin temel karakteriydi.
4
5
6

Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s.372.
Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 362.
Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s.178.
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Öte yandan teknik de bu izdüşümün bir göstergesidir. Teknik sosyal bir inşadır. İçinden çıktığı
sosyal, kültürel ve siyasal şartların kodlarını taşırlar. Âkif, tekniği bu kodlarından soyutlayarak
basit bir eşya gibi ele almakta, tekniğin içerisinde
yer alan insani unsurları dikkate almamaktadır.
Örneğin Batı’ya gidip buranın sosyo-kültürel yapısından etkilen öğrencileri eleştiren Âkif, otantik
kalanları da övmektedir.
“Al okut, Avrupa tahsili desinler, gönder,
Servetinden bölerek nil-mütenahi para ver;
Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin! Hem
nasıl karga?
Değil öyle senin bellediğin!
Sade bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan.”7
(…)
“Ulema var ki: Huzurunda bugün Garp eğilir.
Hele hayran kalır insan yetişen gençlere de:
Bunların birçoğu tahsil eder İngiltere ‘de;
Sonra dindaşlarının ruhu olur, kalbi olur,
Çünkü azminden, ölüm çıksa, o dönmez, sokulur.
Öyle maymun gibi taklide özenerek bilmez;
Hiss-i milliyyeti sağlamdır onun, eksilmez.
“Garb’ın almışsa herif, ilmini almış yalnız,
Bakıyorsun: Eli san ‘atli, fakat tırnaksız!
Fuhşu yok, içkisi yok, himmeti yüksek, gözü tok;
Şer’ -i ma’suma olan hürmeti bizlerden çok.”8
Âkif felsefe, yaşam tarzı, insani unsur, ideolojik düşünce, siyasi bakış açısı gibi tüm insani
unsurların “paranteze” alınması/soyutlanması gerektiğine vurgulamaktadır. Buradaki temel sorun
Batı mekteplerinde fen öğrenen bir bireyin nasıl
dindar kalacağı meselesidir. Âkif Batı ilim sistemini ve onun izdüşümü olan mektepleri teknokratik bir çerçevenin içerisine sıkıştırmakta “işimize
geleni alalım” demeye getirmekte ve bütünsel
olan mektep felsefesini ayrıştırmaya çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle tekniği a politik, felsefesiz
ve dünya görüşünden bağımsız bir şekilde kurgulayan Âkif, modern Batı’nın bilgi taşıyıcısı kurumları olan mekteplerin su-i generis yapısından
kaynaklı materyalist felsefeden öğrencilerin nasıl
soyutlanabileceği tartışmalarına girmemektedir.
Fen derslerinde evrim teorisi okutuluyor, öğrenciler seküler bilgi paradigmasının genel çerçevesi
7
8

Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s.155.
Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 161.

Âkif’in eğitim çözümlemeleri yalın
bir ifadeyle anti- materyalisttir. Oysa
mekteplerin bilgi kodları genel olarak
pozitivizmdir. Bu kurumların ahlaki
dejenerasyon meydana getirmesi
olası olduğundan, Âkif mekteplerin
teknik boyutuyla ilgilidir. Onun, eğitim
analizlerinde irfan, erdem, ahlak ve
dinî ve millî olana özel bir ilgi vardır.
Âkif eğitimi marifet (teknik ve fenni
donanım) ve fazilet (ahlak, erdem, millî
ve kültürel değerlere saygı) şeklinde
ikiye ayırmaktadır.
hakkında fikir sahibi oluyordu. Bu durum öğrencilerin otantik inançlarını muhasebeye tutması,
düşünsel arayışlara girmesini kaçınılmaz hâle getiriyordu.
Âkif için mektep sanayi, sanat, teknik gelişim
olduğu gibi aynı zamanda ahlaki bir dejenerasyon
riskiydi. Bu açıdan öğrencilere mektep içerisinde
yer alan diğer insani unsurlara(Batı siyasi, anlayışı, felsefesi ve yaşam tarzı) karşı göz ve kulaklarını kapatmaları, teknik ve fenne odaklanmalarını
önerilmekteydi. Âkif’in Garb’ın ilmiyle ahlak, fazilet ve dini ve milli değerleri birlikte zikretmesi,
meselenin bu boyutuyla ilgilidir. Âkif, teknik ve
sanayi bakımından Garpçı, erdem, fazilet, milli
ve dini değerler bakımından Şarkçı’ydı. Sorun bu
ikisinin nasıl sentezleneceğindeydi.

Geri Kalmış Medreseleri Islah, Yeterli Olacak mıydı?
Âkif penceresinden medresenin eksiği modern
bilgi olarak öne çıkarken, mekteplerin eksiği ahlak ve fazilet olarak belirmektedir. Âkif açısından
bir mektebin başarısızlığı teknik gelişmelere öncülük etmemesiyken, medreselerin başarı/başarısızlığı dini bilgilere açılım getirmedikleri ya da
vatandaşların dini ihtiyaçlarını giderip gidermemesiyle ilgilidir. Örneğin
“Sonra, bîçâre medâris o kadar sahibsiz,
O kadar baştan atılmış da o hâliyle yine,
Düşüyor, kalkıyor amma gidiyor hizmetine.
Halkın irşâdı mıdır maksad-ı te’sisi? Tamam:
Şehre müftî veriyor, minbere, mihrâba imam.
Hutabânız oradandır, oradan vaiziniz;
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Oradandır hocanız, kayyiminiz, hâfızınız.
Adlî tevzi ‘ edecek hâkime fıkh öğreten o.
Hele köy köy dolaşıp köylüyü insân eden o.”9
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Bu satırların sonunda konuyu mektebe getiren
Âkif, “Neden hâla sanayi ve teknik için Avrupa’ya
gitmek zorunda kalıyoruz?” diye sormaktadır.
Bununla birlikte Âkif, medreseleri sık sık eleştirmektedir. Neticede mektepler zemin kazanmakta, halk çocuklarını mektebe yollamakta, Âkif de
kimi zaman buna sitem edip10medreseleri kendilerine çeki düzen vermeye davet etmekteydi.
Çağdaşları gibi Âkif’in medrese analizleri nazik
bir konumdadır. Bunun nedeni, nasıl bir medrese sorusunun zorunlu olarak nasıl bir dini bilgi
hususunu da gündeme getirmiş olmasıdır. Medresenin reformasyonu, yüzlerce yıllık bir geçmişe
sahip dini tecrübenin reorganizasyonu anlamına
gelmekteydi. Medrese sorunu, aslında yaygınlık
kazanan ve artık Osmanlı’da da kamusal bir alan
kazanan seküler Batı bilgi konseptine göre organize olan bilgi anlayışlarına karşı dinin nasıl bir
içerik ve formasyonla yoluna devam edeceği sorunuydu. Âkif’in medrese tartışmalarının nahif noktası burasıdır. Onun medreselerle ilgili belki de en
çarpıcı mısraları şunlardır:
“Biz de bir köylüleriz, yanlamışız bir yurda.
Öyle hiç kendini aldatmaya kalkışmamalı,
Hangimiz, başka metâız? Hepimiz Tırhallı!
Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r-Rüşd’ü?
İbn-i Sînâ niye yok? Nerde Gazâli görelim?
Hani Seyyid gibi, Râzi gibi üç beş âlim?
En büyük fâzılınız: Bunların âsârından,
Belki on şerhe bakıp, bir kuru ma’nâ çıkaran.
Yedi yüz yıllık eserlerle bu dînin hâlâ,
ihtiyâcâtını kabil mi telâfi? Aslâ.
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhâmı,
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.”11
Medreselerin eski ihtişamın kaybettiğini düşünen Âkif, Gazali ve İbn Sina gibi bilgilerin yetişmemesine sitem etmekte ve medreselerde okutulan kitapların eskinin bir tekrarı olduğunu ifade
etmektedir. Medreselerin yedi yüz yıllık geçmişe
sahip eserlerle bilgi süreçlerini yönetmeye çalıştı9 Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 372.
10 Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 110.
11 Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 402.

Âkif’in mektep anlayışı eklektik ve bir
boyutuyla mekaniktir. Mektep belli
bir felsefi arka planın iz düşümüydü,
bu felsefi bütünsel bir perspektifti.
Ontolojik olarak Tanrısal olanın reddi,
epistemik olarak insan aklı merkezli
bir bilgi ve bilim anlayışı bu felsefenin
temel karakteriydi. Öte yandan teknik de
bu izdüşümün bir göstergesidir. Teknik
sosyal bir inşadır. İçinden çıktığı sosyal,
kültürel ve siyasal şartların kodlarını
taşırlar.
ğını düşünen Âkif, birkaç şerh ve kuru manadan
hareketle meselelerin ele alındığının altını çizmektedir. Âkif’in bu satırlarında Mısırlı düşünür
Muhammed Abduh’un izlerini görmek mümkündür. Nitekim Muhammed Abduh da medreseleri
“köhneleşmeyle” tarif etmekte ve geleneğin tekrarından dert yanmaktaydı. Onun II. Abdülhamid’e
göndermiş olduğu layihada bu çerçeve açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Abduh ontolojik olarak medreselerin kapatılmasından yana değildi,
daha ziyade buraların sıkı bir reformasyona tabi
olması gerektiğini düşünmekteydi. Muhammed
Abduh için “Mısr’ın en muhteşem üstadı”12 tanımı
yapan Âkif’in yaklaşımı da budur.
Âkif’in meşhur “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan
alıp ilhâmı, Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.”
mısraı medrese etrafındaki tartışmaların özeti gibidir. Yüzlerce yıllık eserleri okumakla tanımladığı medreselerin “geleneksel” tevarüs zincirine
ve bilgi aktarım biçimine eleştiri olan bu mısra,
kendi içerisinde modern bir taleptir. Âkif örtükte olsa Abduh’un Menâr tefsirini yazarken izlediği metodu önermektedir: Bu da Kur’ân etrafında
oluşmuş olan şerh, haşiye, dibace ve klasik söylemleri kenara bırakıp doğrudan Kur’ân’a gitmek
ve zamanın şartlarını dikkate alacak bir söylem
üretmektir. Âkif geri kalmayı “köylülükle” ilişkilendirmektedir. Köylülük, medrese, yedi yüzyıllık
eserlerin okunması ve dinin ihtiyaçları giderememe gibi göndermeler Âkif’in yenilik arayışının temel kodlarıdır. Zaman değişmiş, çağdaş değerler
yaygınlaşmış ve insan idraki dönüşmüştür. Bu
12 Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 409.
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Mehmet Âkif, Mektep ve Medrese
çerçeve içerisinde Âkif “Yedi yüz yıllık eserlerle bu
dinin hala ihtiyâcâtını kabil mi telâfi? Aslâ.” diyerek yeni bir okuma biçimini önermektedir.
Modern çerçevenin içerisinde “eski”, negatif bir anlamı imlemektedir. Geleneksellik, Orta
Çağ, tarım toplumu, karanlık dönem gibi ifadeler öte yandan aydınlık, yenilik gibi tanımlamalar
modern epistemik inşanın karakteristik özelliğidir. Modern “yeni”, “eskiyi” köhnelikle suçlama
üzerinden kendisini inşa etmektedir. Bu çerçeve
içerisinde din eski toplumun alışkanlıkları, yaklaşımları ve genel reflekslerini ifade eden bir kurum
olarak kodlanmaktadır. Âkif’in medrese eleştirisinin zayıf karnı bu realiteden ileri gelmekteydi.
“Yedi yüz yıllık eserlerle ihtiyâcâtı” karşılanmayacak olan dinin/İslâm’ın temel kaynağı 1400 yıllıktı
ve bu da gayet “eski” bir tarihti. Elbette ki Kur’ân
eskimeyen bir kaynaktır, dönemlere göre yorumlanmış ve güncellenmiştir. Âkif penceresinden
sorun, bu güncellemelerin merkezi kurumu olan
medreselerin kendilerini güncelleyememesiydi.
Oysa sorun medreselerin yöntem, yaklaşım ve
metodolojisinden çok, medreselerin temsil ettiği
dünya görüşünün ontolojik olarak reddedilmesiydi. Diğer bir ifadeyle mesele dinin yorumlanması
değil, dinin bizzat kendisiydi. Problem mekteplerle yaygınlık kazanan pozitivist ve materyalist
felsefe içerisinde dinin konumunun ne olacağı
ne olması gerektiğiydi. Oysa Âkif daha çok dinî
yorumların yenilenmesinden yanaydı. Bu işi göğüsleyecek olan kurumsa doğal olarak medreseler
olarak öne çıkmaktaydı.
Sonuç olarak Âkif çalkantılı dönemlerin, savaşların çocuğuydu. Batı bariz bir şekilde kazanıyor,
Batı merkezli bilgilerin kurumları olan mektepler
yaygınlaşıyordu. Öyle ki toplum çocuklarını medreseye göndermiyor, mekteplere yöneliyordu. Bu
kan kaybı karşısında Âkif, medreseleri kendisine
çeki düzen vermeye davet ediyor, mektepleriyse
doğrudan sanayi/fen ve teknikle ilişkilendiriyordu. Öte yandan mektep ve medrese çekişmesinden rahatsızlığını dile getiriyor, mektebin de
medreselerin de çıkmazları olduğunun altını çiziyordu.13 Oysa bir taraftan pozitivist ve materyalist
bir felsefeden oluşan ve arka planı seküler olan
mektepler, öte yandan metafizik konsepte göre
13 Mehmet Âkif Ersoy, a.g.e., s. 401.

bilgi üreten medreseler çelişki ve rekabeti kaçınılmaz kılıyordu.
Dillendirmese de Âkif’in medrese geriliğinin
ölçüsü mektep ve onun temsil ettiği modern bilgiydi. Garip bir şekilde medreseler kendi tarihselliğinde belki de en dinamik süreçlerini Mehmet
Âkif dönemlerinde yaşamaktaydı. Bu geri kalış,
medreselerin kendi tarihselliğinden kaynaklı olmaktan ziyade Doğu’nun fen ve teknoloji açısından Batı’nın gerisinde kalmasıydı. Medrese neden
geridedir sorusunun cevabı mektebin ileride olarak kodlanmasıydı. Bu durum da açık bir şekilde
medreselere fatura edilmekteydi. Neticede mekteplerin yaygınlaşmasıyla birlikte medreseler etkinliklerini kaybettiler. Belki de Âkif’in en büyük
ıstırabı tüm bu süreçlere tanıklık etmesiydi. Âkif
medreselerin “gerileyişine” zemin kaybetmesine
ve nihayetinde kapatılmasına şahitlik eden bir
düşünürdür. Mehmet Âkif de onun “gerilemeyle”
vasıflandırdığı medreseler de kimi açılardan tarihi
özneler oldular, oysa dinin/İslâm’ın asrın idraki
çerçevesindeki konumunun ne olacağı/olması gerektiği sorunu hâlen tazeliğini/güncelliğini korumaktadır. Elbette ki medreselerin pek çok sorunu
vardı. Oysa sorun biraz da (belki de çoğunlukla)
Âkif’in Kur’ân’ı söyletmeyi tavsiye ettiği asır ve bu
asır çerçevesinde şekillenen idrakti. Bilim felsefecisi Thomas Kuhn’un vurguladığı gibi modern
dönem yeni bir bilgi paradigması dönemiydi ve
medreselerin bu paradigma içerisinde yeri yoktu.
Buraları restore/reforme düşüncesi bu yönüyle
palyatif bir çözümdü. Nitekim Türkiye’de yönetim kararıyla kapatılan medreseler, Pakistan ve
Irak gibi ülkelerde kendiliğinden kapanmışlardır.
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“Kur’ân Şairi” Mehmet Âkif’in
Kur’ân’ın Temel Kavramlarını
Doğru Anla(t)ma Çabası
Daha önceki asırlarda Müslüman âlimler ve mütefekkirler, Kur’ân’dan ilham alarak
İslâm’ı kendi çağlarının idrakine nasıl söyletmişler ise; bu asırda da yapılması
geren budur. Zira önceki çağların idrakiyle düşünerek bu asrın insanına yol
gösterilemez; o takdirde din, “ölüler dini” hâline gelir. Oysa “diri doğmuş, diri
yaşamış ve diri yaşayacak” olan bu hayat dini her çağın ihtiyacına cevap verir.

Abdullah YILDIZ

Mehmet Âkif
“Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhâmı
Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı!”
76

“Kur’ân Şairi” Mehmet Âkif Ersoy’un bu meşhur
beyti, Kur’ân-ı Kerim’in kıyamete kadar geçerli olan ve her çağın idrakine hitap eden dipdiri
mesajlar içerdiği gerçeğinin harika bir özetidir.
İşte bu, Kur’ân’ın bir mucizesidir. Daha önceki asırlarda Müslüman âlimler ve mütefekkirler,
Kur’ân’dan ilham alarak İslâm’ı kendi çağlarının
idrakine nasıl söyletmişler ise; bu asırda da yapılması geren budur. Zira önceki çağların idrakiyle
düşünerek bu asrın insanına yol gösterilemez; o
takdirde din, “ölüler dini” hâline gelir. Oysa “diri
doğmuş, diri yaşamış ve diri yaşayacak” olan bu
hayat dini her çağın ihtiyacına cevap verir.
Bu bağlamda Mehmet Âkif’in, içi boşaltılıp
tersyüz edilen temel dinî (Kur’ânî) kavramları aslına ircâ etme ve adeta bu temel kavramları dirilterek İslâm milletini ve ümmetini diriltme çabası
calibi dikkattir.
Arapçayı çok iyi bilen Mehmet Âkif, hafızlığını tamamladığı yirmili yaşlarından başlayarak Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlamak için büyük
gayret göstermiş, bu çerçevede mesela Celâleyn
Tefsiri1’ni on dokuz kere hatmetmiş, Kur’ân’la
1

Rahmetli M. Emin Saraç Hocamız bir röportajında bu tefsirin

yeni tanıştığı ömrünün ilk dönemlerinden başlayarak, Diyanet’ten “Kur’ân Meali” hazırlama teklifi aldığı ömrünün son yıllarına kadar özellikle
Kur’ân’ın anahtar kavramları üzerinde yoğunlaşmış ve çok önemli tespitlerde bulunmuştur. Ona
göre, Kur’ân-ı Kerim’in yanlış anlaşılmış ve anlatılmış birkaç temel kavramı vardır ki, bunların hakiki manasını bilmezsek, hayatı ve olayları doğru
okuyamaz, doğru bir davranış ortaya koyamayız.
O hâlde, önce bu kavramların doğrusunu öğrenmeliyiz.

“Sabır” Hakkında Kur’ân Ne Söylüyor, Biz Ne Anlıyoruz?
Mehmet Âkif’in aslına ircâ etmeye çalıştığı
anahtar kavramların başında sabır kelimesi gelir.
Sebîlürreşâd mecmuasında “Tefsir-i Şerif” başlığı
altında Asr Suresinin 3’üncü ayeti ile Âl-i İmran
suresinin 200’üncü ayetini açıklarken (12 Temmuz ve 6 Kânunuevvel 1328/1912) der ki:
“Sabr, bütün ahlâk-ı fâzılanın anasıdır.
Kitabullah’ın tam yetmiş yerinde zikrolunmuştur… İyi ama sabır nedir? Heyhât! Biz Müslümanlar sabır kelime-i kudsiyesinin medlûlüne sahip
şairin hayatındaki yerine dair şu anekdotu paylaşır: “İhsan
Efendi anlatırdı… Mehmed Âkif Bey dermiş ki: “Memleket
hasreti, daüssıla kalbimizi yakıyor, lâkin İstanbul’a değil de
sakin bir köye yerleşip köy odasına otursam, elime Celâleyn
tefsirini alıp o cemaate, onların anlayacağı şekilde anlatabilsem ve hayatımı böyle hitama erdirsem.”
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“Kur’ân Şairi” Mehmet Âkif’in Kur’ân’ın Temel Kavramlarını Doğru Anla(t)ma Çabası
olmak şöyle dursun, vâkıf bile değiliz! Evet, sabır
lafzı anıldığı gibi zihnimizi meskenete, mezellete
yakın bir mefhum kaplar. Bize göre sabır mutlak
surette “katlanmak” demektir. Neye katlanmak?
Her şeye… Daha doğrusu katlanılmayacak şeylere! Meselâ zelil olmaya, hakaret görmeye, dövülmeye, sövülmeye; hülâsa şeref-i insaniyetimizi
lekeleyecek musibetlerin hepsine.
“Aman ya Rabbi! Kur’ân ne söylüyor, biz ne
anlıyoruz! Sabır katlanmak değil, göğüs germek
demektir; hiçbir düşman, hiçbir tehlike karşısında
metaneti elden bırakmamak manalarınadır; yoksa miskin miskin oturmak değildir… Neye göğüs
germek? Sonunda katlanılmayacak acılara katlanmak ıztırarına mahkûm olmamak için, önceden
her türlü şedâide, her türlü mezahime mertcesine, insancasına
göğüs germek.
“Allah yolunda,
hak
yolunda, din
uğrunda, millet
uğrunda, rahatını, uykusunu,
malını, canını
feda
edivermek yok mu?
İşte sabır budur. Yoksa, bu
fedakârlıkların
semtine yanaşmayarak miskin miskin oturmak; sonra da hissesine düşecek
rüsvalığı “Kader böyle imiş! Tahammül etmeli…”
diye hazma çalışmak hiçbir zaman sabır ile telif
olunamaz.”
Âkif bu minvalde, Sebîlürreşâd’ın “Tefsir-i
Şerif” bölümünde (22 Mart 1328/1912) İnşirâh
Suresi’nin 5-6’ıncı ayetlerini yorumlarken her zorluğun bitişiğinde kolaylık olduğunu vurgular ve
millete umut dağıtır:
“Güçlüğün (‘usr) yanında şüphesiz kolaylık
(yüsr) var.” kavl-i celîli Hâlık’ın ne büyük bir kanununa, ne kat’î bir düstûruna tercüman oluyor!
Usr’süz yüsr olmayacak; lâkin yanında mutlaka
yüsr bulunacak. Zemahşeri diyor ki: “Âyet-i kerimede ma‘a (yanında) kelimesi îrad buyurulmuş.
Zira yüsr, ‘usr’e o kadar yakın ki: âdeta aralarında
hiç fasıla yok da ikisi beraber.”

Tevekkül ve Kader Nedir, Ne Değildir?
Âkif’e göre, çok yanlış anlaşılan birbiriyle ilişkili iki temel kavram daha vardır: Tevekkül ve Kader. Bu bağlamda “Bir kere de azmettin mi, artık
Allah’a mütevekkil ol” (Âl-i İmran, 3/159) ayetini
merkeze alır.
Ona göre tevekkülün hakiki manası: “Meşru
bir gayeye; meşru bir maksada doğru yürürken hiç
fütur getirmemek; tevfik-i ilahinin tecellisinden
emin olarak muttasıl ilerlemektir.” (Sebîlürreşâd,
8 Ağustos 1329/1913)
“İşte, tevekkül diye pek azımızın anladığı yahut
çoğumuzun anlamak istemediği mahiyet budur;
yoksa “Armut piş; ağzıma düş!” gibi miskin temennilerin tevekkülle hiç münasebeti olamaz. Tevekkül demek, insan için mesaisinin, mücâhedâtının
evvelce iki üç
haybet gözükse bile, mutlaka sonunda
tevfîka mazhar
olacağına karşı
gevşemez bir
ümid, sarsılmaz bir itminan beslemek
d e m e k t i r. ”
(Sebîlürreşâd,
26
Nisan
1328/1912)
Mehmet Âkif’in Kur’ân Meali Notları
Safahat’ının dördüncü
kitabını teşkil eden uzun “Fatih Kürsüsünde” şiirinde tevekkül ve kader kavramlarını genişçe ve
derinlemesine açıklarken bunlarla ilintili odak bir
kavrama daha yer verir: azim!
Donanma, ordu yürürken muzafferen ileri,
Üzengi öpmeğe hasretti Garb’ın elçileri!
O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da
Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?
“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru;
Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.
Taleb nasılsa, tabî’î, netîce öyle çıkar,
Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?
“Çalış!” dedikçe Şerîat, çalışmadın, durdun,
Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!

Umran • Mart 2021

77

İSTİKLÂL/İSTİKBÂL MÜCADELESİ

DOSYA

DOSYA

78

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,
Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!
Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini;
Birer birer oku tekmîl edince defterini;
Bütün o işleri Rabbim görür: Vazîfesidir…
Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!
Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak…
Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!
O’nun hazîne-i in’âmı kendi veznendir!
Havâle et ne kadar masrafın olursa… Verir!
Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;
Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!
Çıkıp kumandası altında ordu ordu melek;
Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek!
Başın sıkıldı mı, kâfî senin o nazlı sesin:
“Yetiş!” de, kendisi gelsin, ya Hızr’ı göndersin!
Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak;
Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.
Demek ki: Her şeyin Allah… Yanaşman, ırgadın O;
Çoluk çocuk O’na âid: Lalan, bacın, dadın O;
Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;
Alış seninse de, mes’ûl olan verişten O;
Denizde cenk olacakmış… Gemin O, kaptanın O;
Ya ordu lâzım imiş… Askerin, kumandanın O;
Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;
Tabîb-i âile, eczâcı… Hepsi hâsılı O.
Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu?
Hudâ’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;
Utanmadan da “tevekkül” diyor bu cür’ete… Ha?
(…)
Hamâkatin aşıyor hadd-i i’tidâli, yeter!
Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster!
“Kader” senin dediğin yolda Şer‘a bühtandır;
Tevekkülün, hele, hüsrân içinde hüsrândır. (…)

“Allah’ın Bir Kaderinden Öbür Kaderine Kaçıyoruz!”
Manzumenin tam da burasında, “kader” konusunun çok kritik bir mesele olduğunu hatırlatan
Âkif, ashabın kader anlayışını bir olay üzerinden
aktarır:
Ordusuna “vebadan kaçın” emrini veren Hz.
Ömer (r.a), komutan Ebu Ubeyde’nin (r.a)
sorusu üzerine, “Allah’ın bir kaderinden öbür
kaderine kaçıyoruz.” cevabını verir:
“Yarın dönün!” diye Ashâb’a emri verdi Ömer.
Ale’s-seher düzülürken cemâatiyle yola, Ebû

Ubeyde çıkıp: “Yâ Ömer, uğurlar ola! Firârınız
kaderu’llâhtan mıdır şimdi?” Demez mi,
Hazret-i Fârûk döndü. “Doğru,” dedi,
“Şu var ki bir kaderu’llâhtan kaçarken biz,
Koşup öbür kaderu’llâha doğru gitmedeyiz.
Zemîni otlu da etrâfı taşlı bir derenin
İçinde olsa deven, yâ Ebâ Ubeyde, senin;
Tutup da onları yalçın bayırda sektirsen,
Ya öyle yapmayarak otlu semte çektirsen,
Düşün: Kaderle değildir şu yaptığın da nedir?”
Doğrusu, Hz. Ömer’in (r.a.) bu muhteşem ifadeleri, kıyamete kadar kader meselesi hakkında
zihinlerde oluşacak sorulara cevap teşkil edecek
kıvamdadır.

Azim ve Tevekkül Birbirinden Koparılamaz!
Şairimiz, bu çok temel yanlış anlamaları düzeltme çabalarının hemen ardından tevekkülün gerçek anlamını azim kavramıyla birlikte ve
Resulüllah’tan (s.a.v.) bir de örnek vererek apaçık
ortaya koyar:
Tevekkül olmasa kalmaz fazîletin nâmı…
Getir hayâline bir kerre Sadr-ı İslâm’ı:
O bî-nihâye füyûzun yarım asırlık bir
Zaman içinde tecellîsi hangi sâyededir? (…)
Dayandı bir ucu tâ Sedd-i Çîn’e; dîger ucu,
Aşıp bulut gibi, binlerle yükselen burcu,
Uzandı ansızın İspanya’nın eteklerine.
Hicâz’ı, Çîn’i düşün nerde? Nerdedir Pirene!
Nedir bu hârikanın sırrı? Hep tevekküldür:
Ki i’timâd-ı zaferden gelen tahammüldür.
Tevekkül olmaya görsün yürekte azme refîk;
Durur mu şevkine pervâne olmadan tevfîk?
Burada Cenâb-ı Hakkın (c.c), Resûl’üne (sa),
“Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi Allah’a güven…”
(Âl-i İmran, 159. Ayet) talimatını şiir kalıbına döker Âkif:
“…Verip kararı da azm eyledin mi… Durmayarak,
Cenâb-ı Hakk’a tevekkül edip yol almaya bak.”
Ve konuyu özetler:
Demek ki: Azme sarılmak gerek mebâdîde;
Yanında bir de tevekkül o azmi te’yîde.
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“Kur’ân Şairi” Mehmet Âkif’in Kur’ân’ın Temel Kavramlarını Doğru Anla(t)ma Çabası
Hülâsa, azm ile me’mûr olursa Peygamber;
Senin hesâbına artık, düşün de bul, ne düşer! (…)
Ayırmaz onları, bir addedip tevessül eder…
Açıkça söyleyelim: Azm eder, tevekkül eder.
Ne din kalır, ne de dünyâ, bu anlaşılmazsa…
Hem anlayın bunu artık, hem anlatın nâsa.
Müslümanların azim ve tevekkül gibi iki
muharrik esas ile kısa zamanda Çin Seddinden
İspanya’nın Pirene dağlarına dayandıklarını hatırlatan Âkif, bütün bu açıklamalarla yetinmez.
Halkın azim ve tevekkül meselesini daha iyi kavraması için Sadi’den ve Mevlana’dan iki hikâyeyi
de şiir kalıbına döker…
“Kalender ile Yaralı Tilkinin Hikâyesi” (Âkif’in
Sadi’den aktardığı hikâye kısaca şöyledir):
Nasibini aramakta olan bir kalender kırda açlıktan inleyen yaralı bir tilkiye rastlar. ‘Bu tilki ne
yer, ne içer?’ diye düşünürken, dişlerinde bir ceylan taşıyan bir aslan belirir. Oracıkta avını yiyen
aslan ormana dalınca, tilki kalan av artıklarıyla
karnını doyurur ve iniltileri kesilir. Tilkinin rızkının ayağına geldiğini gören tembel herif, ‘dolaşmayan dolaşandan daha akıllı, o hâlde tevekkül
edip tilki gibi rızkımın ayağıma gelmesini beklemeliyim’ der ve dağdaki bir mağarada beklemeye
koyulur. Günler geçtikçe açlıktan erir, süzülür,
büzülür bizimki. Nihayet uyku ile ölüm arası bir
hâldeyken bir sesle silkinir ve uyanır:
“Dolaş da yırtıcı aslan kesil, behey miskin!
Niçin yatıp, kötürüm tilki olmak istersin?
Elin, kolun tutuyorken çalış, kazanmaya bak!
Ki artığınla geçinsin senin de bir yatalak.”

Çocuklarım olacakken ben oldum işte yetîm!
“Sakın yıkılma haber vermeden!” demez miydim?
Bu muydu senden, a zâlim, bu muydu
ümmîdim?!..”
Hikâye bu ya! Taş yığınlarına dönüşen harabe
ev dile gelir ve:
Zavallı âdeme der: “Haksız infiâli bırak!
Geçip de karşıma feryâd eder misin şimdi?
Haber mi vermedim, amma kulak veren kimdi?
Duvarlarımda yarık sandığın ağızlardan
Birer zebân-ı tezallüm uzattım, ey nâdan!
Fakat çamurla kapardın da her gün ağzımı sen,
Ziyâde söyleyemezdim, susardım artık ben!..

Arapçayı çok iyi bilen Mehmet
Âkif, hafızlığını tamamladığı yirmili
yaşlarından başlayarak Kur’ân-ı
Kerim’i doğru anlamak için büyük
gayret göstermiş, bu çerçevede mesela
Celâleyn Tefsiri’ni on dokuz kere
hatmetmiş, Kur’ân’la yeni tanıştığı
ömrünün ilk dönemlerinden başlayarak,
Diyanet’ten “Kur’ân Meali” hazırlama
teklifi aldığı ömrünün son yıllarına kadar
özellikle Kur’ân’ın anahtar kavramları
üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bu “hikâye hâlimizin aynıdır, değil mi?” diye
sorar Âkif. Sonra cevabını yine kendisi verir:

“Evi Yıkılan Vurdumduymazın Hikâyesi”
(Mevlana’dan aktardığı ibretlik hikâye ise tam bir
tembellik ve vurdumduymazlık örneğidir): Evi
iyice eskiyip neredeyse harabeye dönmüş, duvarları da delik deşik hâe gelmiş olan bir adam, her
gün evine şöyle dermiş:
‘-Beni haberdar etmeden sakın yıkılma ha! Maazallah çoluk-çocuk mahvoluruz!’
Gün gelir, köhne ev daha fazla dayanamayıp
yıkılır. Ailesi enkaz altında kalan adam evine bakıp:
Döner de der ki: “Meğer aldanırmışım, desene!
Ne oldu bunca niyâzım, ey âşinâ-yı kadîm?

‘Evet! Ama şu farkla: duvarlarının bir hayli kısmı
yıkılmış olsa da millet binasını ayakta tutan temel
sağlamdır. Kuvvetimiz de vardır. Adam olur da elbirliği ile gayret edip çalışırsak kurtulur, eskisinden de iyi oluruz.’
İşte bu yönleriyle Mehmet Âkif Ersoy, sadece “İstiklâl şairi” değil, “İstikbal şairi”dir; “Umut
şairi”dir. Ve elbette fikriyatının ve hissiyatının kaynağı hıfzettiği Kur’ân-ı Kerim olmakla o, “Kur’ân
şairi”dir de… İstiklâl Marşı’nı yazışının yüzüncü
yılında (“Âkif Yılı”nda) İslâm Şairimizi rahmet ve
minnetle anıyoruz.
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Âkif’in Rüyası Gençlik:
Asım’ın Nesli
Mehmet Âkif’in Asım’ın Nesli, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu Gençliği, Sezai
Karakoç’un Diriliş Nesli de özlenen, ideal gençliktir. Mehmet Âkif de Necip
Fazıl da Sezai Karakoç da geleceği gençlerle planlar. Bu öncü ve önder
insanlar, gençler olmadan bir gelecek tasavvurunun olmayacağını bilirler.

Aziz ERDOĞAN

A
80

sım’ın Nesli, Mehmet Âkif’in
hayalini kurduğu, ülkesini
emanet ettiği çalışkan bir gençliktir. Bu gençlik vatanını, milletini, dinini, devletini, tarihini
ve toplumun değerlerini sever
ve korumak için var gücüyle
çalışır. Bu gençliğin haksızlığa
tahammülü yoktur. Asım, nerde olursa olsun, kimden gelirse
gelsin haksızlığa kaşı susmayan,
devamlı hakkı haykıran ve hakkını söke söke alan güçlü bir
gençliktir. Gücünü imanından,
idealinden, inancından alır.
Asım’ın Nesli, ülkesi düşmanlar tarafından işgal edilmiş, büyük savaşlar ve
yıkımlar -Balkan savaşları, Çanakkale Savaşları,
Millî Mücadele- yaşamış tekrar ayağa kalması için
bir milletin ihtiyaç duyduğu nesildir. Bu nesil ülkeyi yeniden imar edecek, ayaklar altındaki insanlık
onurunu yeniden hak ettiği yere yüceltecek ideal
gençliktir.
Asım’ın Nesli imanlı bir gençliktir. Gönüllere
hitap eder, kardeşini incitmez; yaptığı her işte dünyayı ve ahreti hesaba katar. Şahsiyet kişinin bilgi,
anlayış, kültür ve tecrübesinden sonra kazandığı bir
melekedir. Asım’ın Nesli, bu melekeyi kazanan ör-

nek şahsiyettir. Onun işi şahıslarla değil davalar iledir.
Gençlere
dayanmayan,
gençliğin istemediği, içinde
genç olmayan hiçbir fikir, hiçbir
iş, hiçbir eylem başarıya ulaşamaz, ulaşmamıştır. Bu nedenledir ki halis niyetliler de, kötü
niyet sahipleri de bütün planlarını gençler üzerine kurar.
Gençler istesin yeter ki o
nice olmazlar olur, nice acılar
diner, nice anneler güler? Ülkesini gül bahçesi yapacak olan
da gençlerdir. Gençler inanırsa
dünya da ukba da cennet olur.
Mehmet Âkif’in Asımın Nesli, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu Gençliği, Sezai Karakoç’un Diriliş Nesli
de özlenen, ideal gençliktir. Mehmet Âkif de, Necip
Fazıl da, Sezai Karakoç da geleceği gençlerle planlar. Bu öncü ve önder insanlar, gençler olmadan bir
gelecek tasavvurunun olmayacağını bilirler.
Ulvi bir dava, ilahi bir dert sahibi bu üç mimar,
toplumun derdiyle dertlenmiş ve ülkesinin geleceğini kendi rahatından önemli görmüştür. Gençlik
hakkında planlar yapmış, -genç kelimesinin bir anlamı da hazinedir.- gençleri gerçek bir hazine görmüşlerdir. Adını koydukları gençliğe tasvir etmekle
kalmamış, onlara yoldaş olmuştur.
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Âkif’in Rüyası Gençlik: Asım’ın Nesli
Âkif gençliği keşfedilmeyi bekleyen bir hazine
olarak görmüş ve şiirlerinde bunu daima dile getirmiştir. Öyle ki, Âkif, yetişmesi uğruna her türlü
mücadeleyi verdiği gençliğe bir ad verir: Asım’ın
Nesli. O, Asım’ın Nesli’ne güvenir ve inanır. Onların yüzleri ayçiçekleri gibi güneşe dönüktür, ışığı
takip ederler. Âkif’in, küçük bir ışığın onları olgulaştıracağına inancı tamdır.
Âkif bu nesli şöyle tasvir eder: “İmanlı, sağlam
vücutlu, ahlaklı, hassas, irfan sahibi, müspet ilimlere mücehhez bir gençlik.” Bu gençlik, Sahafat’ın
Asım bölümünde bakın nasıl dile getiriyor:
- Bizi kim kurtaracak, var mı ki başka nesil?
- Asımın nesli, hocam?
Safahat’ın Altıncı Kitabı

Edip’in ifadesiyle Hoca, edebi ve ilmi meselelerde
başvurulan isimlerdendir: “Yazı yazmıyordu, fakat
bileği taşıydı.” Yazanları yüreklendiren, teşvik eden,
yazı ateşleyicisi…
Âkif’e ayrı bir sevgisi vardır. Onun yayınlanmamış tüm şiirlerini düzenli olarak defterlere yazmıştır.1
Asım: Köse İmam’ın oğlu (Âkif’in de dostu olan
Köse İmam’ın gerçekte bir oğlu yoktur. Âkif o kadar
güzel yüreklidir ki çocuğu olmayan adama hayali
de olsa bir evlat hediye eder: Asım.)
Emin: Hocazade(Mehmet Âkif’in)’nin oğludur.
Âkif gençlikle ilgili düşüncele-

Asımın Nesli, ülkesi
düşmanlar tarafından
işgal edilmiş, büyük
savaşlar ve yıkımlar
-Balkan savaşları,
Çanakkale Savaşları,
Millî Mücadeleyaşamış tekrar
ayağa kalması için
bir milletin ihtiyaç
duyduğu nesildir. Bu
nesil ülkeyi yeniden
imar edecek, ayaklar
altındaki insanlık
onurunu yeniden hak
ettiği yere yüceltecek
ideal gençliktir.

Safahat yedi kitaptan oluşur. Safahat’ın altıncı kitabının
ismi “Asım”dır. “Asım” manzum
hikâyedir, bir başka ifadeyle diyaloglardan oluşan bir romandır.
Bir tarafta Âkif’in babası İpekli
Tahir Efendinin talebesi, Âkif’e
de “Hocazadem” diye hitap eden
Köse İmam ve Âkif; diğer tarafta her ikisinde oğulları vardır:
Âkif’in oğlu Asım, Köse İmam’ın
oğlu Asım. Eser bu dört kişi etrafına şekillenir. Âkif hayal ettiği
gençlik hakkındaki düşüncelerini
Asım kitabında bizlere manzum
biçimde anlatır. Gençliği Asım’la
somutlaştırır.
Eserde dört kişi konuşur.
Hocazade: Mehmet Âkif
Köse İmam: Ali Şevki Hoca…
Ali Şevki Hoca; Âkif’in sevdiği, saydığı dostu
ve sırdaşıdır. Aslen Bosnalıdır, yaşça Âkif’ten büyüktür. Ali Şevki Hoca, Mehmet Âkif’in çocukluk
döneminden beri tanıdığı ve sevdiği kişidir. Tahir
Efendi’nin Fatih Medresesinde öğrencisi olmuştur.
Hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. Çarşambadaki evininde odanın üç duvarını kaplayan bir
kütüphanesi vardır. Ömrü çok sevdiği kitaplar arasında geçmiştir. Sırp mektebinde tarih hocasıdır. Bu
da bize gösteriyor ki Sırpça da bilmektedir. Eşref

ri şiir boyunca dile getirir.
Asım’ın neslinin kalbi imanlı,
aklıselim ve pazısı güçlüdür.
Âkif, örnek ve önder bir gençlik inşa eder: Asımın’ın nesli… Bu
nesil ilim ve irfan kazanarak önüne çıkacak problemlerin üstesinden gelecek kurtarıcı bir gençliktir. Bu nesil dünyanın neresinde
olursa olsun yitik hazinesi bilimi
öğrenecek; ancak ahlakından ve
inancından asla ödün vermeyecektir. Âkif’in bu nesle öğüdü
nettir:
“İhtiyar amcanı dinler misin,
oğlum Nevruz
Ne büyük söyle, ne çok söyle,
yiğit işte gerek,
Lafı bol, karnı geniş soyları

taklit etme.
Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek.”
Asım’ın Nesli kendini vatanına, bayrağına, dinine, namusuna ve istikbaline adamıştır. Üzerindeki bedbinliği, tembelliği kaldırıp atan bu nesil,
korku nedir bilmez. Bu gençlik, umutsuzluk ve
çaresizlik çemberini paramparça etmiştir. Bu nesil;
Çanakkale’de, Kûtu’l Amâre’de, Millî Mücadele’de
makûs talihi yenmiştir.
1

Âlim Kahraman, Mehmet Âkif-Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış
Bir Hayat, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2020, s.77.
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Asımın Nesli, ülkesi düşmanlar tarafından işgal edilmiş, büyük savaşlar ve yıkımlar -Balkan
savaşları, Çanakkale Savaşları, Millî Mücadele- yaşamış tekrar ayağa kalması için bir milletin
ihtiyaç duyduğu nesildir. Bu nesil ülkeyi yeniden imar edecek, ayaklar altındaki insanlık
onurunu yeniden hak ettiği yere yüceltecek ideal gençliktir.
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Bugünün Asımları…

miğe bürünmüş örneğidir. Hakkı ve hakikati her

Âkif, Asım’a bir görev veriyor. Bilimi öğrenmek
ve onu yurda getirmek? Asım’a; Batının onca yıllık
bilimini iyice gözden geçirmesini ve yurda getirmesini yalın bir dille, samimi bir üslupla öğütlüyor.
Âkif Asım’ın Nesline güveniyor ve onu çok seviyor
ve biliyor ki;
Asım’ın Nesli; bayrağın, ezanın, dinin, imanın
teminatıdır. Onun olduğu yerde zalimlere rahat,
zulme yer yoktur. Asım’ın Nesli; sevgi ve şefkatin
kaynağıdır. O, göğsünde kardeşine karşı kin barındırmaz. Asım’ın Nesli, bütün insanlığın mutluluğu
için çalışır. O İslam medeniyetini insanlığın idrakine sunar.
Asım’ın Nesli şehirleri inşa eder, medeniyeti yakıp yıkmaz; gönülleri imar eder, insanların gönlüne
misafir olur, onları kırmaz. Asım’ın Nesli bayrağına,
ezanına, vatanına milletine âşıktır. Bu aşk Asımla
yaşar, her geçen gün onun bütün hücrelerini sarar.
Asım’ın Nesli, inandığı gibi düşünür, düşündüğü gibi konuşur, konuştuğu gibi yaşar, yaşadığı gibi
amel eder. Asım’ın Nesli, irfan sahibidir. Onun en
güçlü yanı imanıdır. Bu nesil şuurludur, kararlıdır,
doğru bildiği yoldan daha doğrusunu bilmedikçe
ve görmedikçe dönmez.
Asım’ın Nesli anlamak isteyenler Dirvas’ı okumalıdır. Dirvas, Safahat’ta Asım’ın neslinin ete ke-

ortamda dile getiren cesur gençtir. Asım’ın nesli
ütopik değil gerçektir. Öyle bir gerçek ki Âkif bu
gençliğin rüyasını görmüştür.
Asım’ın Nesli ideali ile çıktığı yolda Âkif’i rahmetle anıyoruz. Onun mücadelesinin ve mesajının
gelecek nesillere aktarılmasını kendimize borç biliyor, gençliğimizin ondan öğreneceği çok şeyler olduğuna inanıyoruz.
Asım’ın Nesli,
“Kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı yerim, sille yerim.
Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.”
diyen gençtir.
Yüksek karakterli edip Âkif, eserleri incelendiğinde verdiği mesajlarla; günümüz gençliği için
önemli bir çıkış noktası olacağını düşünüyoruz. Bu
günün gençleri Âkif’in sessiz çığlığını duymuştur.
Bugünün Asımları dünden diridir. Bu sıfatı madalya
gibi boynunda taşıyanlara selam olsun.
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KUR’ÂN’DA EZDÂD VAR MI?

KUR’ÂN’DA
EZDÂD VAR MI?
Kur’ân’da dilbilimcilerin ve müfessirlerin çoğunluğunun savunduğu
manada bir ezdâd yoktur. Aynı kelimenin tazammun ettiği iddia edilen
zıt manalar arasında bir ‘ilişki’ vardır ve bunu tespit etmek mümkündür.
Kök-anlam yöntemi burada bir ‘imkân’ sunmaktadır. Yapılması
gereken, basitçe, ezdâd’tan olduğu ileri sürülen kelimenin kök-anlamını
(yani lafızla kastedilen ‘eylem’i) doğru tespit etmeye çalışmaktır.

Kürşad ATALAR

K

ur’ân’da ‘ezdâd’ın1 olup olmadığı, öteden beri dilciler
ve müfessirlerin tartıştığı konular arasında yer almaktadır. Çoğunluk ezdâd’ın varlığını kabul
etmektedir, ama acaba bu doğru
mudur? Bir kelime nasıl olur da
aynı anda iki zıt anlama gelebilir?
Bu yazının amacı, temelde bu soruya cevap aramaktır. Bu amaçla,
konuyla ilgili farklı görüşler özet
bir şekilde verilecek, ardından da
ezdâd’tan olduğu ileri sürülen bir
kelimenin (zann) detaylı analizi
yapılarak meseleye farklı bir şekilde yaklaşmanın mümkün olduğu gösterilecektir.
Öncelikle ifade edilmelidir ki, konu, esasen dilde ‘çokanlamlılık’ meselesiyle ilgilidir.
Zira bir kelimenin aynı anda iki
zıt manayı taşıyabileceğini iddia
edebilmek için öncesinde çokanlamlılığı kabul etmek gerekir.2 Bu
1

2

Ezdâd ()دادضالا, Türkçe’ye ‘zıt’ olarak geçmiş olan Arapça kelimenin
( )دضçoğul formudur. Bununla kast
edilen şey, “birbirine zıt iki anlam
taşıyan kelimeler”dir.
Dilcilerin çoğuna göre, konu “müşterek (eş sesli, yani lafızları aynı,
manaları başka yahut iki veya daha
fazla manası olan) kelimelerin ayrı
bir sınıfını teşkil etmektedir.” (Bkz.

nedenle, Kur’ân’da ezdâd’ın olupolmadığını tartışmadan önce çokanlamlılık meselesi çözüme kavuşturulmalıdır. Dilcilerin çoğuna
göre, bir kelimenin birden çok
manaya gelmesi mümkündür.3
Gerekçeleri ise çeşitlidir: Kimine
göre aynı kelime bir kabilede bir
anlama gelirken, başka bir kabilede farklı bir anlama gelebilmekte,
zamanla bu farklı anlamlar dilin
ortak kullanım alanına girmekte
ve böylece çokanlamlılık ortaya
çıkmaktadır. Kimisi de, kelimelerin (iyimserlik, nazardan koruma
veya küçümseme gibi) psikolojik
nedenlerle4 anlam iyileşmesi veya

3

4

TDV İslam Ansiklopedisi, “Ezdâd”
maddesi, Muharrem Çelebi, cilt:12,
1995, İstanbul, s.47). Bunlarla diğer
çokanlamlı kelimeler arasındaki fark
ise şudur: “eş sesli kelimeler fonetik
bakımdan birbirinin aynı oldukları
halde iki veya daha çok manaya eşit
biçimde delalet ederler… halbuki
ezdâdın birbirinin aksi olmak üzere
doğrudan doğruya iki anlamı vardır.”
Klasik dönemin ünlü dilcilerinden
Ebû Ubeyde, Sîbeveyh, İbnu’l-Fâris,
Halîl ve Müberred bu görüşü savunmuşlardır.
Bu konuda verilen örneklerden biri,
yılan sokan kişiye ‘sağlıklı’ (es-selîm)
denmesidir. Burada amaç doğru nitelemede bulunmak değil, kişinin durumunu hayra yormaktır!
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kötüleşmesine uğradığını, aynı
kelimenin farklı anlamlar yüklenmesinin bir sebebinin de bu olduğunu ileri sürmüştür. Bu konuda
en çok öne dile getirilen gerekçe
ise anlam değişikliğinin zaman
içerisinde (belki asırlar süren süreçler sonunda) gerçekleştiğidir.
Çokanlamlılığı kabul edenlerin zikrettiği başka gerekçeler5 de
olmasına rağmen, bunlar arasında biri vardır ki, özellikle dikkat
edilmelidir. Buna göre, bazı fiiller
asıl/kök itibarıyla zıtlık ihtimalini taşırlar.6 Konuyla ilgili verilen
örneklerden biri bey’a kelimesidir. Kelimenin kökü olan be-ye-a,
aynı anda hem ‘satmak’ hem de
‘satın almak’ anlamına gelmektedir, zira buradaki asıl fiil ‘elin
uzatılması’dır. İşte dilde çokanlamlılığı savunanlara yöneltilebilecek eleştiri, tam da bu kök
anlamda bulunmaktadır. Ama dilcilerin çoğu, bunu, çokanlamlılığı
reddetme yönünde değil, kabul
5

6

‘Ses değişikliği’, ‘vezin farklılığı’ ve
‘iki ayrı kökten oluşma’ bunlar arasında sayılabilir (Bkz. Fatma Kavak,
“Arap Dilinde Ezdâd Olgusu”, Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
cilt: I, sayı:12, 2012, s.126-127).
Fatma Kavak, a.g.e., 2013, s.29.
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etme yönünde bir delil olarak
göstermişlerdir.7 Peki, bunun
sebebi nedir? Bizce sorunun kökeninde farklı anlamlar arasında
bir ‘ilişki’ olabileceği ihtimalinin
göz ardı edilmesi yatmaktadır.
Bu ise netice itibarıyla kişisel/
indî görüşlerin delil kabul edilmesine neden olmaktadır. Çünkü konuyla ilgili tartışmalarda
kelimenin niçin aynı anda farklı
anlamlara gelebildiğine hangi
dair herhangi bir kriter ortaya
konulmamakta, sadece “kelime
şurada bu manaya, burada da şu
manaya gelir.” şeklinde yapılan
değerlendirme çoğunlukla yeterli kabul edilmektedir.8 Böyle
olunca da zihinde doğal olarak
kelimenin birden çok (ve birbirinden farklı) manaya gelebileceği
yönünde bir izlenim oluşmaktadır.9
7
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8

9

Dil tartışmasında benzer bir hatayı
Toshihiko Izutsu yapmıştır. O, Kur’ân
kelimelerini semantik/hermenötik
analize tabi tutarken 7 ayrı kriter
kullanmış ve kelimelerin anlam çerçevelerini doğru çizebilmek için bu
kriterlerin her birinin ayrı ayrı dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Önem sırasına göre bu kriterleri
zikreden İzutsu, “kelimelerin seküler
karakterli oluşu”nu son sıraya yerleştirmiştir. Bununla kastı, aslında, kelimeleri anlamlandırırken ‘kök’ anlama
da dikkat edilmesi gerektiğidir. Oysa
bizce hepsinden önce dikkate alınması
gereken kriter budur! (Bkz. Toshihiko
İzutsu, Kur’ân’da Dinî ve Ahlakî
Kavramlar, çev. Selahattin Ayaz, Pınar
Yayınları, 2017, s. 89-96.)
Bize göre, tefsir tarihinde çokanlamlılığın genel kabul görmesinde Mukâtil b.
Süleyman’ın (ö.767) vücûh ve nezâir’e
(çokanlamlılık ve eşanlamlılık) dair
yazdığı eserin önemli rolü vardır.
Müellif, bu eserinde, Kur’ân’da birden
çok anlama gelen 186 lafız olduğunu ileri sürmektedir (Bkz. Mukâtil b.
Süleyman, Kur’ân Terimleri Sözlüğü,
Tahkik: Dr. Abdullah Mahmud
Şehhâte, Terc.: M. Beşir Eryarsoy,
İşaret Yayınları, 2. Baskı, İstanbul,
2016).
Genel eğilim bu olmakla birlikte,
klasik dönemde çokanlamlılığı kabul
etmeyen İbn Durusteveyh (ö.956)
gibi dilciler de vardır. Bunlara göre
“ezdâd’tan sayılan kelimeler sonra-

Yapılması gereken, basitçe,
farklı olduğu düşünülen anlamlar arasındaki ‘ilişki’yi tespit
etmeye çalışmaktır. Bunu bir
ağacın kökü ile dalları (meyveleri gibi) arasındaki ilişkiye
benzetmek mümkündür. İlk
bakışta, kök ile meyve arasındaki ilişki fark edilmeyebilir,
fakat ‘kimyevî’ analiz yapıldığında bu bağ rahatlıkla görülür. Bu husus, kelimeler için de
geçerlidir.

Oysa bu konuda farklı bir
yaklaşım sergilenebilir. Yapılması gereken, basitçe, farklı olduğu
düşünülen anlamlar arasındaki
‘ilişki’yi tespit etmeye çalışmaktır.
Bunu bir ağacın kökü ile dalları
(meyveleri gibi) arasındaki ilişkiye benzetmek mümkündür. İlk
bakışta, kök ile meyve arasındaki ilişki fark edilmeyebilir, fakat
‘kimyevî’ analiz yapıldığında bu
bağ rahatlıkla görülür. Bu husus,
kelimeler için de geçerlidir. Ve
buna zihnin kabul etmekte zorlandığı ezdâd (aynı anda iki zıt
manaya geldiği iddia edilen kelimeler) dâhildir.
Kök-anlam Yöntemi ve Ezdâd
Dilde çokanlamlılığın kabulünün farklı anlamlar arasındaki
‘ilişki’yi tespit noktasında kafa
karışıklığı doğurduğunu ifade
etmiştik. Ama bunu gidermek
dan ortaya çıkmıştır. Aksi takdirde
bu tür kelimelerin bulunduğu cümlelerin gerçek manalarını anlamak
zorlaşır; dolayısıyla karşılıklı anlaşma güçleşir ve böylece dil bir anlaşma vasıtası olmaktan çıkar.” (Bkz.
Muharrem Çelebi, “Ezdâd”, TDV
İslam Ansiklopedisi, cilt:12, İstanbul,
1995, s.47).
Umran • Mart 2021

mümkündür ve bu noktada
‘kök-anlam yöntemi’10 bize bir
imkân sunmaktadır. Buna göre
Kur’ân lafızları (buna isim ve
sıfat formundaki kelimeler de
dâhildir) fiil-kökenlidir. Burada tek bir eylem vardır (yani
bir lafızla tek bir eylem kast
edilir). Bütün mesele bu eylemi doğru tespit edebilmektir.
Kelimelerin çoklu anlamları olduğunu kabul edenlerin temel
hatası meseleye bu açıdan bakmamalarıdır. Ezdâd’tan olduğu
iddia edilen kelimeler arasında buna dair verilebilecek en
iyi örneklerden birisi ise kıst
(’)ﻗﺳﻂtır. Müfessirlerin çoğuna göre, bu kelime, aynı anda
hem ‘adil davranmak’ hem de
‘zulmetmek’ anlamlarına gelmektedir.11 Bize göre ise, bu görüş
hatalıdır. İlgili ayetlerin bağlamlarına bakıldığında kelimenin biri
‘olumlu’ diğeri ‘olumsuz’ iki manayı tazammun ettiği belki söylenebilir 12 ama bu, kelimenin aynı
anda iki zıt manaya geldiğinin
kanıtı olarak gösterilemez. Bilakis
burada tek bir ‘eylem’ vardır ve o
10 Yöntem hakkında geniş bilgi için bkz.
Kürşad Atalar, Kök-Anlam Yöntemiyle
Kur’ân Tefsiri: Cin Suresi Örneği,
Pınar Yayınları, 2018, İstanbul.
11 Örnek olarak bkz. Muhammed bin
Cerîr et-Taberî, Taberî Tefsiri, Terc.:
Kerim Aytekin & Hasan Karakaya,
Hisar Yayınevi, İstanbul, 1996, cilt:
8, s.449, Fahreddin Râzî, Tefsir-i
Kebir, Akçağ Yayınları, 1993, Çev.:
S. Yıldırım, Z. Cebeci, S. Kılıç, C.S.
Doğru, Cilt:22, s.185; Ebu Mansur
el-Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, çev.
İbrahim Tüfekçi, Ensar Neşriyat,
İstanbul, 2019, cilt:18, s.178.
12 Kur’ân’da ka-se-ta kökünden türetilen
kıst kelimesi hep olumlu manada kullanılmıştır (Âl-i İmran:18; En’am:152,
Rahman:9, vd). Aynı kökten fiil formunda türetilen kelimeler de bu
kapsamdadır (Nisa:3, Bakara:282,
Ahzab:5, vd). İsim formundaki
kâsitûn kelimesi ise Cinn:14 ve 15’te
olumsuz manada; yine isim formundaki muksitîn kelimesi Maide:42,
Hucurat:9 ve Mumtehine:8’de olumlu
manada kullanılmıştır.

KUR’ÂN’DA EZDÂD VAR MI?
da “eşit paylaştırma”dır. Peki, bu
eylem nasıl olup da kimi durumlarda ‘olumlu’, kimi durumlarda
da ‘olumsuz’ bir manayı tazammun edebilmektedir? Bunun izahı da şöyle yapılabilir: Eğer ilahlıkta tek olan varlığın ortakları
olduğunu iddia ederseniz, yani
tek ilahın ‘paylaştırılamaz’ hakkını diğer putlara vermeye kalkarsanız, bu (eşit) paylaşım haksız
olur ve sizin adınız (olumsuz manada) kâsitûn (“eşit paylaştıranlar”) olur.13 Eğer kullar arasında
eşit dağıtımın yapılmasını gerektiren bir durumda paylaşımı eşit
yaparsanız, bu paylaşım da hakkaniyetli olur ve sizin adınız bu
kez (olumlu manada) muksitîn
(“eşit paylaştıranlar”) olur. Görüldüğü gibi, kök/eylem aynıdır,
farklı olan sadece ‘durum’lardır.
Paylaşım, ilkinde Allah ile putlar
arasında (ilahiyat alanında), ikincisinde ise sadece kullar arasında
(amel alanında) olmaktadır.14
Bu örneğin bize gösterdiği şudur: kök-anlam yöntemi, sadece
çokanlamlılığın neden olduğu
kafa karışıklığının giderilmesinde
değil, ezdâd’tan olduğu ileri sürülen kelimelerin15 anlam çerçevele13 En’am:1’de geçen ya’dilûn kelimesinde de Cin:14-15’teki kâsitûn kelimesindekine benzer bir anlam vardır.
Burada a-de-le kökünden türeyen
kelime, ‘denk tutmak’ anlamında kullanılmıştır.
14 İlginçtir, müfessirlerin çoğu, Cin
Suresi’ndeki kâsitûn kelimesi için
‘zalimler’ manası verirken, çokanlamlılığı kabul eden Mukatil bin Süleyman
(kendi yöntemiyle çelişen bir yaklaşım
sergileyerek) kelimenin bu ayette “başkasını Allah’a denk tutanlar” anlamına geldiğini ifade etmektedir (Bkz.
Mukâtil bin Süleyman, Age, s.90).
Oysa yöntemine bağlı kalarak, kelimenin burada ‘zalimler’ anlamına geldiğini söyleyebilirdi!
15 Bu kelimelerin sayısı konusunda
ihtilaf vardır. Sınırı geniş tutanlara
göre Arapça’da bu türden yüzlerce kelime vardır (Süleyman Recep
Çıbıklı “Ezdâddan Kabul Edilen
Bazı Kelimeler ve Bunların Tefsir
ve Meallere Yansımaları”, Eskişehir

rinin doğru çizilmesi noktasında
da işlevseldir. Şimdi bu kanaatimizin dayandığı gerekçeleri, daha
detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bir başka kelime örnekliğinde göstermeye çalışalım.
Zann ( )ﻈﻥÖrneği
Ezdâd’ı mümkün görenlerin
sıklıkla örnek verdikleri kelimeler
arasında yer alan zann, Müfredât
müellifi Râgıb el-İsfehânî’ye göre
“bir belirtiden meydana gelen
şeydir; belirti güçlendikçe ilme
götürür, zayıfladıkça vehmin
ötesine geçmez.”16 Dikkat edilirse, bu tanımda sadece tek bir
fiile (‘sanmak’)17 referans vardır.
Bu fiil farklı durumlarda da değişmemektedir. Değişen sadece
‘belirtinin gücü’dür. Fiil ile kast
edilen şeyin bazen olumlu bazen de olumsuz tazammunları
olmasının sebebi budur.18 Şimdi
bunu farklı durumlar örnekliğinde açıklamaya çalışalım: ilk
olarak, gözünde görme kusuru
Osmangazi Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, I, 2014, s.256).
Sınırı dar tutanlar ise, sayının yaklaşık olarak 20 olduğu kanaatindedirler
(Fatma Kavak, “Arap Dilinde Ezdâd
Olgusu”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, cilt: I, sayı:12, 2012,
s.130). Fatma Kavak, konuyla ilgili
makalesinde (a.g.e, 2013, s.121-139)
bunlardan 14 tanesini (zann, işterâ,
recâ, havf, serra, ba’de, mescûr, as’ase,
fevk, verâe, fâriğ, kıst, hasibe, evzea),
Süleyman Recep Çıbıklı 8 tanesini (hafâ, recâ, mescûr, serra, zann,
as’ase, kur’u, kıst), Sabri Türkmen
ise (Kur’ân-ı Kerim’de Ezdâd, Marife,
sayı:2, Güz 2010, s.97-108) 6 tanesini
(recâ, serra, şerâ, zann, as’ase, kur’u)
incelemiştir.
16 Müfredât, çev. Abdülbaki Güneş
ve Mehmet Yolcu, Çıra Yayınları,
İstanbul, 2007, cilt:2, s.164.
17 Türkçe’de kelimenin kök-anlamını en
iyi karşılayan eylemin bu olduğunu
düşünüyoruz.
18 Öyle görünüyor ki, İsfehânî’nin yaptığı bu tanım, tefsir tarihinde pek dikkate alınmamıştır. Çünkü alınsaydı,
kelimenin aynı anda iki zıt anlama
geldiğini savunmak zor olurdu!
Umran • Mart 2021

olmayan bir çobanın açık havada
gökyüzüne bakınca, alabildiğine
maviliğin içinde ince ve uzun bir
beyaz şerit gördüğünü ve buna
istinaden oradan bir uçağın geçtiği çıkarımında bulunduğunu
varsayalım. Eğer bu çoban daha
önce de benzeri deneyimler yaşamışsa, onun bu çıkarımının zann
değil, ‘ilm’e tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü vardığı sonuç,
gözlem ve tecrübeye dayalıdır; o
nedenle de çıkarım isabetlidir!
(Meteoroloji ve fizik ilminin verilerince de onaylandığı üzere, bu
iz bir uçağın motorundan havaya
salınan sıcak gazın aniden yoğunlaşmasıyla oluşur). Fakat eğer bu
çoban bu deneyimi ilk kez yaşıyorsa, yani gökyüzündeki izi bir
uçağın oluşturduğunu daha önce
hiç görmemişse, ilk deneyiminde
karşılaştığı şeyi ‘bulut’ sanabilir! Bu durumda çobanın yaptığı
şey, benzerlikten yola çıkarak bir
çıkarımda bulunmaktır ki, bu,
tipik manada bir zann’a karşılık
gelmektedir ve bu türden zanlar
da çoğunlukla yanlış çıkar!
Fakat şimdi aynı çobanın, bir
başka gün, yine güneşli bir günde
gökyüzüne baktığını ve ince tül
şeklinde bulutlar (sirüs)19 gördüğünü, bu belirtiye istinaden de
saatler sonra (belki bir-iki gün)
içinde yağmur yağacağı tahmininde bulunduğunu varsayalım
ve onun bu tahmini de doğru çıksın! Bu durumda çobanın yaptığı
şey, yine önceki deneyimlerinden
hareketle bir zannda bulunmaktır ve bu tür zannlar da çoğunlukla doğru çıkar! Zira gördüğü
türdeki bulutlar, aslında yağışın
habercisidirler! Fakat bu örnekle
ilgili başka bir durumdan da söz
edilebilir: çobanın bu bulutlardan
yola çıkarak vardığı sonuç bazen
yanlış da olabilir! Bunu şöyle izah
19 Bu bulutlarla ilgili genel bilgi için bkz.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirüs
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edebiliriz: meteoroloji bilimine
göre, yağışlı havayı getirecek sıcak cephenin yüzlerce kilometre
önünde ve yerden yaklaşık 9-10
km yukarıda ince tül şeklinde bulutlar (sirüs) oluşur; bunlar yağış
yapmazlar ama yağış bulutlarının
gelişini haber verirler! Çoban bu
deneyimi defalarca yaşadığı için,
onun yeni durumda da benzeri
bir çıkarımda bulunması normaldir. Fakat o bu kez yanılmaktadır;
zira yağışlı havayı getiren cephe
sisteminin ‘yönü’ne dair bilgiye
sahip olmadan tahminde bulunmuştur! O bilgi özetle şudur: yağışlı havayı getirecek olan cephe
sistemi, soğuk ve sıcak olmak
üzere iki hatta sahiptir; bulutlar
soğuk cephenin gerisinde, sıcak
cephenin ise önünde oluşurlar.
Soğuk cephe gerisi bulutları, sıcak cephe bulutlarına göre daha
dar alanları kaplarlar ve daha kısa
süreli yağış bırakırlar. Sıcak cephe
bulutları ise daha geniş alanlara
yayılırlar ve yağış bırakma süreleri de genellikle daha uzundur.
Sirüsler, sıcak cephenin yüzlerce kilometre önünde oluşan ve
yağış bırakmayan yüksek seviye
bulutlarıdırlar. Cephe sistemleri, ön ve arka rüzgârların hızına
da bağlı olarak yerden yaklaşık
3 km yükseklikteki rüzgârların
akış yönü istikametinde hareket
ederler. Sıcak cephe önündeki
yüzlerce kilometrelik alanda yaşayan ve sirüs bulutlarına dair mükerrer tecrübeleri olan herkes bu
bulutları görünce (tıpkı bu çoban
gibi) yağışlı havanın geleceği tahmininde bulunabilir ve bu tahmin
de çoğunlukla doğru çıkar. Ama
her durumda değil! Çünkü bazen
yağışlı sistem, küresel diğer hava
hareketlerine bağlı olarak, (örneğin kuzey yarımkürede genellikle
olduğu gibi) batı-doğu istikametinde değil de, kuzey güney istikametinde (veya tersi yönde) ha-

reket edebilir. Bu durumda yağışlı
havanın yüzlerce kilometre önünde sirüs bulutlarını gören çobanın
bulunduğu bölge yağış alamaz,
çünkü sistem kuzeye (veya güneye) hareket edebilir (yani yağışlı
hava, sirüs bulutlarını görüp de
yağış tahmininde bulunan çobanın yaşadığı bölgeyi teğet geçmiş
olabilir!) Bu örnekte çobanın durumu şudur: o, önceki tecrübelerine dayalı olarak, gökyüzündeki
‘benzer’ belirtilerden hareketle
bir tahminde bulunmuş, fakat
hadisenin mahiyetini doğrudan
etkileyen ‘yön’ bilgisine (bir meteoroloji uzmanı gibi) sahip olmadığı için yanılmıştır! Onun yaptığı
‘sakınılması’20 gereken türde bir
‘zann’dır ve bu eyleminin sonucu
da yanılgı olmuştur!
Çobanla ilgili başka bir durumdan daha bahsedilebilir ki o
da çobanın gözünde bir görme
kusuru varsa söz konusu olur: çoban gri renk ile beyaz rengi ayırt
edememektedir ve gökyüzüne
baktığında yağış yüklü gri bulutları bile beyaz renkli görmektedir!
Bu durumda yaptığı yağış tahmininin de yanlış çıkacağı, yani
çobanın yağışla ilgili ‘zann’ının
‘vehm’e tekabül ettiği rahatlıkla
söylenebilir. Zira sadece gördüklerine bakarak tahmin yapan bu
çobanın zayıf ‘belirti’lerden hareketle doğru bir yargıya varması
(gözündeki kusurun sebep olduğu yanlış mantık yürütme yüzünden) mümkün değildir!
Farklı bulut durumlarıyla ilgili vermiş olduğumuz bu örneklerde de görüldüğü gibi, zann, belirtinin gücüne bağlı olarak doğru
veya yanlış çıkabilen bir şeydir. O
nedenle, kimi durumlarda sonuç
hakka isabet olurken, kimi durumlarda da ‘yanılgı’ olmaktadır.21
20 Hucurat:12
21 Kelimenin Kur’ân’da hiçbir yerde Allah
için kullanılmamış olması da kanaaUmran • Mart 2021

Zann kelimesinin anlamına
dair İsfehânî’nin yaptığı tanımın
Kur’ân ayetleriyle de uyumlu olduğunu görüyoruz. Kur’ân’da
bu kelimenin kökü olan za-nene’den türemiş 24 ayrı formda22
69 kullanım vardır23 ve bunların
bazısında kelime doğru çıkarım,
bazısında da yanlış çıkarım anlamında kullanılmaktadır.24 İlkine
dair Bakara:46 ve 249. ayetler
örnek verilebilir. Bu ayetlerde
müminlerin
“Rablerine/Allah’a
kavuşacaklarını zannettikleri” ifade edilmektedir ki, burada kast
edilen müminlerin çıkarımının
isabetli olduğudur. Yani Allah’a
kavuşmakla ilgili ‘belirti’ler (örneğin âlemde Allah’ın varlığı ve
birliğine işaret eden emareler,
resulün gelmiş olması, onun vahiyle getirdiği haberler, vs.) o kadar güçlüdür ki, müminlerin bu
hususta yaptığı çıkarımın yanlış
timizi desteklemektedir. Zira Allah,
mutlak bilgi sahibidir; bir ‘belirti’den
hareketle bir yargıya ulaşmak ise, ilm
bakımından ‘kusur’ düşüncesini akla
getirir ki, bunu “külli şey’in alîm” (her
şeyi bilen) olan bir varlık için tasavvur
etmek mümkün değildir.
22 Bu formlar ve kullanım sayıları şöyledir: zanne (7), zannâ (1), zanentu (1), zanentum (6), zanennâ (2),
zannû (9), ezunnu (3), leezunnuke
(2), leezunnuhû (2), tezunnu (1),
tezunnûne (2), nezunnu (1), nezunnuke (2), nezunnukum (1), yezunnu
(2), yezunnûne (5), ez-zann (15), zannen (2), zannukum (2), zannehû (1),
ez-zunûnâ (1), ez-zânnîne (1),
23 Tekvir:24’te danîn (Dat harfiyle) şeklinde geçen kelime, bir indeks çalışması olan Mucemu’l-Müfehres’te (Fuâd
Abdülbâkî, Çağrı Yayınları, İstanbul,
1996) Da-ne-ne kökünden türemiş
tek kullanım olarak yer almaktadır.
İsfehânî ise, kelimenin bizanîn şeklinde (Zı harfiyle) de okunduğunu
not etmektedir. Nitekim Mukâtil bin
Süleyman’ın eserinde de Zı harfi ile
okunuşa itibar edilerek, kelime, zann
maddesi altında işlenmiştir! (2016,
s.397).
24 Mukâtil bin Süleyman’a göre zann
kelimesi 3 farklı anlama gelmektedir.
Bunlardan ilk ikisi (‘yakîn’ ve ‘şüphe’)
birbirine zıt anlamlardır. Üçüncüsü ise
‘töhmet’tir. (Age, 2016, s.396-397).

KUR’ÂN’DA EZDÂD VAR MI?
olma ihtimali yoktur! Buradaki
nükte ise şudur: müminler Allah’ı
görmedikleri için, ona kavuşup
kavuşmayacaklarına dair yöneltilebilecek bir soruya “biliyorum
ki, kavuşacağız” şeklinde değil,
“sanıyorum ki, kavuşacağız” şeklinde cevap vermektedirler. Yani
müminlerin ‘kavuşma’ya dair çıkarımı ‘tecrübe’ye değil ‘belirti’lere dayanmaktadır (eğer tecrübeye
dayansaydı, bu kanaat ‘ilm’e karşılık gelirdi!). Kıyamet:28’de de
benzer bir nükte vardır. Bu ayette
de müminler için “ayrılık vaktinin
geldiğini zannederler” ifadesi kullanılmaktadır ki, kasıt can çekişen
kişinin dünya hayatına veda edeceğine dair ‘zann’ının dayandığı
‘belirti’nin, aksi istikamette bir
düşünceyi desteklemeyecek denli
güçlü olduğudur (yani o kişi ölümü kesin olarak tadacaktır!) Aynı
şeyi, Sad:24’te de görmek mümkündür. Ayette “Davud, onu denediğimizi zannetti” denilmektedirki, kelimenin burada da ‘doğru
çıkarım’a karşılık geldiği açıktır.
Konu şudur: 99 koyunu olan
kişi, kardeşinin bir koyununu da
kendi sürüsüne katmak istemektedir ve bu isteğinin uygun olup
olmadığı konusunda Hz. Davud’a
görüş sormaktadır. Hz. Davud
ise, olayın gelişimine ve güçlü
‘belirtiler’e bakarak (örneğin, bu
kişiler Hz. Davud’un bulunduğu
yere normal yerden değil, duvardan atlayarak gelmişlerdi ve bu
durum, onu korkutmuştu!) bu
olayla kendisinin denendiği neticesini çıkarmıştır. Onun bu çıkarımı doğrudur; ayetteki ‘zannetti’
ifadesinden kasıt da budur.
Bununla birlikte, zannın bir
de ‘vehm’e yakın bir türü vardır
ki, Yunus:36 ve Necm:28’de bu
yerilmiştir. Bu ayetlerde “onların
çoğu zanna tabi olurlar. Kuşkusuz zann haktan yana bir şey ifade
etmez.” buyrulmaktadır. ‘Sakınıl-

ması gereken’ zan bu türdendir;
zira zayıf belirtilere dayanmaktadır. Örneğin Hz. Yunus böyle
bir zanda bulunmuş ve Allah’ın
kendisi aleyhine bir karar almayacağını sanarak, davetle yükümlü bulunduğu şehri terk etmiştir
(Enbiya:87). Onun yaptığı, bir takım ‘belirtiler’e istinaden (inkârı
belli olan bir kavmi daha fazla
uyarmanın gereksiz olduğu, daha
önce bir peygamberin Allah tarafından cezalandırıldığına dair bir
bilginin olmaması, vb.) bir çıkarımda bulunmaktır.
Oysa bu çıkarımın dayandığı ‘belirtiler’ zayıftır. Nitekim
o, bir peygamber olmasına rağmen yanlış çıkarımının sonucu
olarak kendini balığın karnında
bulmuştur! Benzer bir durumu
Kasas:39’da da görmek mümkündür: Bu ayette yeryüzünde haksız yere büyüklenen Firavun ve
askerlerinin “Allah’a döndürülmeyeceklerini zannettikleri” ifade edilmektedir ki, burada zann
kelimesinin kesinlik ifade eden
ennehum edatıyla birlikte kullanılmış olmasında, Firavun ve askerlerinin, zanlarının dayandığı
‘belirtiler’i çok güçlü gördüklerine
işaret vardır. Onların zannı şudur:
“bizler dönemin en güçlü devletinin başındayız ve iman etmediğimiz halde başımıza hala bir şey
gelmedi. Demek ki, peygamberlerin iddia ettiği gibi Allah’a döndürüleceğimiz konusundaki uyarı
doğru değildir!” Oysa bu çıkarım
yanlıştır; zira güçlü belirti olarak
gördükleri şeyler, aslında zayıftır!
Bu nedenle de, hak yerini bulmuş; Firavun ve askerleri denizde
boğulmuştur! Hakeza Haşr:2’de
de benzer bir nükte vardır: Bu
ayete göre de münafıklar “kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını zannetmektedirler.” Onların bu zannı da yanlıştır, çünkü
konuya yanlış yerden bakmaktaUmran • Mart 2021

dırlar. Ayette kullanılan ‘zannetme’ kelimesinin tazammun ettiği
şey, kalenin ‘sağlam’lığıdır. Yani
münafıklar kaleye o kadar güvenmektedirler ki, onun kendilerini Kahhar olan Allah’tan dahi
koruyabileceğini sanmaktadırlar!
Fakat kalenin çok sağlam olması,
belki kullardan oluşan ordulara
karşı kalenin direnebileceğine
dair güçlü bir ‘belirti’ olabilir ama
Allah söz konusu olduğunda bu
sağlamlığın işe yaramayacağı çok
açıktır!25
Sonuç
Zann kelimesi örneğinde daha
iyi görüldüğü gibi, Kur’ân’da dilbilimcilerin ve müfessirlerin çoğunluğunun savunduğu manada
bir ezdâd yoktur. Aynı kelimenin
tazammun ettiği iddia edilen zıt
manalar arasında bir ‘ilişki’ vardır
ve bunu tespit etmek mümkündür. Kök-anlam yöntemi burada
bir ‘imkân’ sunmaktadır. Yapılması gereken, basitçe, ezdâd’tan
olduğu ileri sürülen kelimenin
kök-anlamını (yani lafızla kast
edilen ‘eylem’i) doğru tespit etmeye çalışmaktır. Eylemin mahiyeti, değişen durumlara göre iki
zıt mananın tazammun edildiği
izlenimini doğurabilir; fakat bu,
tek kelime ile iki zıt mananın aynı
anda karşılanabileceğinin delili
olamaz. Kur’ân, (büyük ölçüde)26
kök-anlamları olan lafızlardan
oluşmuştur. Onu doğru anlayabilmek için, lafızlarla kast edilen
bu eylemlerin doğru tespit edilmesi gerekir.
25 Olumlu ve olumsuz çıkarımlar konusunda Cin Suresi’nin istisnai bir
özelliği vardır. Za-ne-ne kökünden
türeyen kelimeler bu sure içerisinde
hem olumlu hem de olumsuz çıkarım
manasında kullanılmışlardır! (Bkz. 5,
7 ve 12. Ayetler).
26 Kimi yabancı kökenli özel isimler istisnadır.
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Cemil Meriç’e Adanmış Bir Hayat:

Cemil Meriç’in Gören Gözü
İzzet Tanju’yu da Kaybettik

İzzet Tanju, Cemil Meriç’e, onun gözlerinin ışığını tamamen kaybetmeye
başladığı günlerin arifesinde intisap eder, henüz bir lise öğrencisi
iken. Genç, cevval, meraklı İzzet, sanki tam da ihtiyaç duyulan bir
anda onun kapısını çalar. Okumayı bütün ihtiyaçlarının en tepesine
koyan Cemil Meriç, genç İzzet’i bir havari imişçesine karşılamıştır.

Mehmet Âkif AK
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“İzzet Tanju bugün vefat etti.
Şenlikköy’deki yeni evinde oğlu
ile yaşayacaktı. Rabbim 24 saat
müsaade buyurmuş. Bu ülkenin
kültür ve irfan hayatına Hind
Edebiyatı ve Jurnaller onun hasbi gayretleri sayesinde kazandırılmıştı. Rabbim taksiratını affeyleye.”
Bu sözler, İzzet Tanju’ya kardeş kadar yakın olmuş Ümit
Meriç’in onun vefatını ilan ettiği ifadeleriydi. İzzet Tanju, 31
Ocak 2021, İstanbul’da hayatını
kaybetti. Ümraniye Hekimbaşı
Mezarlığında toprağa verildi.
Cemil Meriç-İzzet Tanju
dostluğu, çözülmesi zor bir muammadır. Hatta “dostluk” kelimesi bu hâdiseyi anlatmaktan
âcizdir. Biz yine de bir başlangıç
denemesi yapalım dedik; umulur ki başkaları da benzerine
rastlamadığımız bu münasebeti
incelemeye değer bulur. Bizce
Cemil Meriç ile İzzet Tanju arasındaki dostluğu, yakınlığı, bağlılığı hatta bağımlılığı tanımlamak, anlamak imkânsızdır.

Üstad-Talebe İlişkisi
İzzet Tanju, Cemil Meriç’e,
onun gözlerinin ışığını tamamen
kaybetmeye başladığı günlerin
arifesinde intisap eder, henüz bir
lise öğrencisi iken. Genç, cevval, meraklı İzzet, sanki tam da
ihtiyaç duyulan bir anda onun
kapısını çalar. Okumayı bütün
ihtiyaçlarının en tepesine koyan
-gözlerinin iyice zayıfladığı günlerde tavandaki ampule yaklaşmak için ortaya bir masa, onun
da üstüne bir tahta sandalye
koyarak okumasını sürdürdüğü
unutulmamalıdır- Cemil Meriç,
genç İzzet’i bir havari imişçesine
karşılamıştır.
Bu Üstad-Talebe ilişkisi Cemil Meriç’in son nefesine kadar
devam eder; 30 küsur yıl… Babacanlığı, müsamahası, nezâketi
zirvede bir beyefendi olan Cemil
Hoca’nın, celali, öfkesi de şiddetli, hatta bir yanardağ patlaması
gibidir. Hoca’nın kahkahasının
da hiddetlenmesinin de peş peşe
patlamalar hâlinde zuhur ettiği, onu yakından tanıyanların
malumudur. Bu Cemil Meriç’e,
Umran • Mart 2021

İzzet Tanju gibi son derce nazik
bir kişi yıllar boyu nasıl tahammül etmiştir. Ben bu sorunun
cevabını gerçekten bilmiyorum.
Soruyu, birileri cevabını bulur
ümidiyle ortaya bırakıyorum.
İzzet Tanju ile sanırım 197576 yıllarında tanıştık. Cemil
Meriç’in yazılarıyla tanışma ve
onun düşünce dünyasıyla derin
irtibat kurma tarihim ise 1970’lerin başı olmalı; Hisar dergisindeki “Fildişi Kuleden” başlığı altındaki yazılarından.
Fikir ve edebiyat dünyasının başkenti İstanbul’a gelişim
1973’tür. Aylık kültür ve sanat
dergisi Pınar’da yazmaya başlamıştım. Cemil Meriç ile tanışmak ve onun yakınlarında olmak
başlıca hayalimdi. Bir yolunu
bularak kısa zaman içinde bu
hayalime kavuştum. Artık O’nun
haftada bir gün, sabah 08.00 akşam 17.00 mesaisine tabi gönüllü sekreterlerinden biri olmuştum.
Gün boyu devam eden konuşmalarımız arasında sık sık
adı geçen biri vardı; İzzet Tanju.

Cemil Meriç’e Adanmış Bir Hayat: Cemil Meriç’in Gören Gözü İzzet Tanju
Bu sıralar daha çok hafta sonları üstada geliyormuş. Fakat
1952’ye, yani üstadın henüz
gözlerini kaybetmediği yıllara
uzanan bir tanışma hikâyeleri
varmış. Konuşmalarda İzzet
Abi’nin en son meşguliyetlerinden, İstanbul Şehir Tiyatrolarına
idareci kadrosuyla tayin edilme
durumundan filan söz açılır, yaşadığı ilginç olaylar nakledilirdi.
Artık İzzet Tanju’nun Cemil Meriç için ne kadar önemli biri olduğunu kavramıştım.
Haftada bir gün Cemil
Meriç’in Göztepe, Tütüncü Mehmet Efendi Sokağındaki evinde
mesai kavramı çerçevesinde süren münasebetlerimi hafta sonu
ziyaretleriyle de devam ettirmekteydim. Cumartesi ve Pazar,
Cemil Meriç’in dostlarını kabul
günleriydi. Cemil Meriç, haftanın diğer beş gününde özellikle
gündüzleri ziyaretçi kabul etmek
istemezdi. Eğer devamlılığı olan
sekreterler bulabilmişse haftanın beş günü sabah 8.00 akşam
17.00 arası zamanlarını çalışmayla geçirirdi. Hafta sonları ziyaretçileri ise eski dostları, sekreterleriydi. Bunların sayısı ne
yazık ki bir elin parmaklarından
biraz fazlaydı. Cemil Meriç’in
putları yıkan, ideolojik ön yargıları silip süpüren, düşünce
dünyamızın ezberlerini tarumar
eden beyanname tonundaki yazılarının bedeli onun yalnızlığa
terk edilmesi olmaktaydı. Sayıları az da olsa bir grup sadakatli ve
vefalı dost onun dünyaya açılan
pencereleriydi. Bunların en başında da hiç şüphesiz İzzet Tanju
vardı.
İzzet Abi ile ilk karşılaşmamız, Hocamıza hafta sonları
yaptığımız ziyaretlerin birinde
vuku buldu. Bu karşılaşmada
ilk dikkatimi çeken husus, İzzet
Abi’nin Hoca karşısındaki per-

vasızlığıydı. Karşımda, Hoca’nın
her söylediğine pür dikkat kulak
kesilen, yanlış bir söz sarf etme
korkusuyla suskun kalan hürmetli bir talebeden fazlası olan
biri vardı. Bu kişi, Hoca’nın bazı
sözlerini, tespitlerini, yorumlarını hafif alaycı bir üslupla sorgulayan, “ama”larla destursuz
bir şekilde araya giren, Hoca’nın
kendince yanlış bulduğu ifadelerine karşı çıkan, bazen de
Hoca’nın açıklarını kollayan ve

İzzet Abi, Cemi
Meriç’le o denli aşinalığı
ve iç içeliğine rağmen
kendi gezegenini inşa
etmeye çalışmış ve
bunu başarmış bir
Cumhuriyet aydınıdır.
Lakin asla dogmatik
bir Cumhuriyetçi
değildir; tarihimizdeki
bu dönemin yok
sayılmaması gerektiğini
savunarak komplekssiz
bir Batılılaşma sürecini
benimser, buna karşılık
tarihi devamlılığa vurgu
yaparak radikal
Cumhuriyetçilerden
ayrılır.

derhal tashihe çalışan biriydi.
İzzet Abi ile Hocamız hayatta
olduğu sürede hep onun evinde
karşılaştık, ayrıca bir araya gelmedik. Ancak Hocamız aramızdan ayrılınca birbirimize daha
da yakınlaşma ihtiyacı duyduk.
Çok sık bir araya gelemez isek de
telefonla hep haberleştik. Cemil
Meriç’in etrafındaki ilk halkada
yer alanlar olarak sayıca ne kadar
az olduğumuzu anladık. İzzet
Umran • Mart 2021

Tanju’nun düşünce dünyası için
başlı başına akademik bir tez
hazırlamak gerekir. Bunu yapmaya niyetlenecekler için birkaç
başlık zikredebilirim.

Aşinalık, İç İçelik ve
Kendi Gezegenini İnşa
İzzet Abi, Cemil Meriç’le o
denli aşinalığı ve iç içeliğine rağmen kendi gezegenini inşa etmeye çalışmış ve bunu başarmış
bir Cumhuriyet aydınıdır. Lakin
asla dogmatik bir Cumhuriyetçi
değildir; tarihimizdeki bu dönemin yok sayılmaması gerektiğini
savunarak komplekssiz bir Batılılaşma sürecini benimser, buna
karşılık tarihi devamlılığa vurgu
yaparak radikal cumhuriyetçilerden ayrılır. Cumhuriyet Dönemi aydınlarının ideolojik-siyasi
kamplaşmalarının hiçbirine yakın durmaz. Tarihimizi oluşturan bütün değerlere hürmetkâr
davranır. Cemil Meriç’teki meydan okuyan, kavgaya davet eden
üslup ve yaklaşım İzzet Tanju’da
yoktur. İlgi duyduğu her konuyu ulaşabildiği bütün kaynakları
araştırarak daha iyi nasıl anlayabileceğini hesap eder.
Bu tam da Cemil Meriç’in
tarzıdır, ama o, Hoca ile aynı
konularda çok farklı sonuçlara ulaşmaktan çekinmez. Cemil
Merç’in öğrenci ve arkadaşları
arasında iki kişi, özellikle lisan
konusunda Cemil Meriç’in tam
karşısında yer almışlardır ama
bu husus Hoca ile yakınlıklarını zerrece etkilememiştir, Hoca,
en çok bunlarla vakit geçirmiştir. Bunlardan biri filolog Berke
Vardar, diğeri de İzzet Tanju’dur.
Kadere bakın ki, bu iki çok yakın arkadaşı, lisan konusunda
Cemil Meriç’in “uydurca” dediği
dilde sadeleşme taraftarıydı.
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Hele
Berke
Vardar,
“uydurca”da çok radikaldi ve
Türkiye’nin en şiddetli sadeleştirme silahşörlerindendi. Eski
lisanın neredeyse tümüyle yok
edilmesi ve yeni bir Türkçe inşasını savunuyordu. Fakat Berke Bey, bütün bunları “filolojik”
gerekçelerle açıklayabiliyordu.
İzzet Tanju ise biraz mutedil de
olsa Türkçe’nin Cumhuriyet’e
ayak uydurarak eski ağdalı havasından kurtulmasını ve saf Türkçe düşünmeye imkân verecek bir
dilin kurulmasını savunuyordu.
İzzet Tanju, eski harfli Türkçe metinler okumayı bilmemektedir. Tabii olarak Arapça ve
Farsça’ya da yabancıdır. 1970’lere
kadar Cumhuriyet aydınları
içinde eski Türkçeyi kullanmayı
bir ölçüde devam ettirmiş yazar
ve ilim adamlarına da pek ilgi
göstermemiştir. Bunlarla birlikte
İzzet Tanju’nun, klasik lisanımıza büsbütün yabancı olduğu da
söylenemez. Tabii ki, son 100150 yılın Türkçe metinlerinde
altından kalkamayacağı bir kitap
ve yazı da yoktur. Ama o, Türkçe
düşünmeyi mümkün kılan bir lisan peşindedir. Ne dogmatik bir
sadeleştirmecilik ne de Türkçe
düşünmeye imkân veren kelimeler ve kavramlar varken bunları
silip yerine eskilerini yerleştiren
bir muhafazakârlık... İzzet Tanju
için önemli olan Cumhuriyet dönemine has, Türkçe düşünmeyi
mümkün kılan bir dile sahip olmaktır.
İzzet Tanju’nun Fransız dili
ve düşünce dünyasına yüksek
hâkimiyeti, Cemil Meriç’in dizinin dibine oturduğu günden
başlayarak sayısız kere testten
geçmiş tartışma kabul etmez
bir vakıadır. Acaba İzzet Tanju,
Fransızca okuyabildiği kadar
Osmanlıca metinlere de yakın
durabilseydi, yine aynı fikrî çiz-

gide bulunur muydu? Ne o, ne
de onun dışındakiler bu soruya
cevap olabilecek bir şeyler söyleyebilir.
Bizim dostluğumuz, mahremiyetlerimizi bilebileceğimiz
kadar hususidir. Özellikle Cemil Meriç’in İzzet Tanju’dan
gizlediği bir şeyi olmadığını sanıyorum. Cemil Hoca’nın vefatından yıllar sonra kitap hâline
getirilerek basılan Jurnal’ler her
şeyi ortaya saçtıktan sonra dahi
Cemil Meriç’in dostları onun
mahrem dünyasına büyük bir
sadakat, hürmet ve itina göstermişler, onun sırlarını muhafaza
etmişlerdir. Aslında bir başka
açıdan şunu da söylememiz
gerekir; Cemil Meriç, sırlarını
emanet edebileceği hakiki dostlar bulmakta da mahirdi.
Cemil Meriç ile dostluk, sohbet, muhabbet, gerçekten bir
mazhariyettir. Kahkahalar, ince
latifeler, nükteler, ortam uygunsa “ayıp” sınırlarının kalktığı
zevk ve şevk dolu konuşmalar...
Nadir de olsa gök gürültüsünü
andıran kızgınlık patlamaları
da Cemil Meriç’e çok yakışan
hâllerdendi.
Cemil Meriç, çoğunlukla olağanüstü nezaketli, davranışlarında ölçülü bir beyefendi idi. Ama
dostlarını, yakınlarını üzmekten,
hırpalamaktan da sakınmadığı
olurdu. Eğer böyle bir durum
yaşanmışsa ardından hasara uğrattığı kim ise onun gönlünü
almayı da mutlaka başarırdı. Bazen, aile fertleri de dâhil olmak
üzere etrafındaki hiç kimsenin
kendi yüksekliğine ulaşamadığı ve ulaşamayacağını acı içinde
görür, dışarılardan birilerini arayışa girerdi; böyle zamanlarda
yakın çevresinden kaçmak isterken, yakından tanıyıp bilmediği
bazı kişileri iltifatlara boğardı.
Ne yazık ki Hoca’nın bu teşebUmran • Mart 2021

büslerinin belki de tümü akamete uğramıştır.
Asabileştiği bu anlarda kırıcı
da olabilirdi. En yakınındakilerle
bile böylesi anlara ait acı olaylar
yaşamıştır. Fakat çok geçmemiş ve Hoca, Nedim’in “Yok bu
şehr içre senin vasfettiğin dilber
Nedîm” makamında gelip durmuş, ailesi ve eski dostlarıyla baş
başa kalmış ve hâline şükretmiştir.

Cemil Meriç’in Dostları
Eşi ve çocukları başta olmak
üzere diğer yakın dostlarını, sekreterlerini o kendine has disiplinli, sert kurallara tabi çalışma
ortamına çekip, bitmez tükenmez mesailere mecbur etmesinin
bugün muhasebesi yapıldığında taraflar bakımından ortaya
neler çıkar acaba? Kimler, neler
kaybetmiş, kimler neler kazanmıştır? Cemil Meriç, kudretli
karakteriyle hayatındaki hemen
herkesin kaderinde önemli ve etkin bir rol oynamıştır.
Yakınları, hayatlarını onun
çevresinde bir yerlerde kurmak zorunda hissetmişlerdir
kendilerini. Bu durumu, onun
âmâlığıyla, yani yardımsız yaşayamama durumuyla açıklayamayız. Evet, o, gözlerinin
görmemesi nedeniyle gören yakınlarından hiç şüphesiz yardım
alıyor ve bununla yaşayabiliyordu. Ama verici olma bakımından
hep onlardan bir adım ilerde, bir
gömlek yukarda olmayı da başarıyordu.
Bununla birlikte mesela sadık
dostu ve talebesi İzzet Tanju’nun,
aslında İstanbul Üniversitesi’nde
hukuk tahsil ettiği, avukatlık
ruhsatı edindiği, pekâlâ avukatlık, savcılık, hâkimlik yapabileceği hâlde bir tek gün bile
mesleğini icra edemediğini ha-
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tırda tutmamız gerekecektir. Bu
durum, İzzet Tanju ile eşi ve çocukları arasında hiç bitmemiş bir
gerginlik doğurmuştur.
Benzer bir durum kızı Ümit
Hanım’ın evlenip bir aile kurması konusunda da karşımıza
çıkar. Babasının gören gözü,
elinin değneği olmaktaki kararlılığı Ümit Hanım’ın hususi
hayatını tayin eden en önemli
unsur olmuştur. Yıllar boyu evlilik tekliflerine bigâne kalmışlığı
bundandır. Diğer dostlarının da
hususi hayatlarında olmasa bile
en azından yazı âleminde yer
almada, kitaplar yayımlamada
isteksiz, iştahsız davranmaları da
yine Cemil Meriç’e yakınlıkları
ile açıklanabilir.
Bu “yakın”ların hepsi de Cemil Meriç aralarından ayrılınca
yazmayı, kitap neşretmeyi ancak
akıl edebilmişlerdir. İzzet Tanju,
bunların en başında gelir; Hocasının vefatından hemen sonra
peş peşe telif, tercüme kitaplar
yazmış ve yayımlamıştır.
Cemil Meriç’in söylediklerini
kaleme alanların, onunla birlikte
okuyup yazanların kendilerine
ait bir şeyler yazmaları elbetteki cesaret isterdi. Nitekim bir
kaç kez onu ziyaret edip, sohbetinde bulunanlar, kısmen mesaisine katılanlar, eğer kendileri bir
yazar, bir fikir adamı olmak istiyorlarsa çareyi Cemil Meriç’ten
uzak durmada bulmuşlardır.
Sonunda Cemil Meriç, kendini ona feda edenler ve onda
fena bulanlarla baş başa kalmıştır. İzzet Tanju, bunun en önemli
örneğidir. Bu bakımdan Cemil
Meriç biyografyası yazanların
ilk yapmaları gereken şey, Cemil Meriç’e onun dostları, mesai
arkadaşlarıyla işe başlamaktır.
Bunlardan Fevziye Meriç, Cengiz Aydın, Lamia Çataloğlu, İzzet
Tanju gibileri bu dünyaya veda

etmişlerdir. Ama hayatta kalanlarla yapılacak çok şey vardır.
Bu pencereden bakıldığında Cemil Meriç hakkındaki en ciddi
biyografi çalışmasına imza atan
Dücane Cündioğlu’nun çalışmasının önemli eksikler taşıdığını
söylemem gerekir.
Sanırım Cündioğlu, Meriç’in
yakınlarıyla yaşadığı ve hâlâ varlığını sürdüren sıcak iklimi tanımaktan, anlamaya çalışmaktan
objektif kalabilme adına uzak
durmuştur. Henüz vakit geçmiş
değil. Cündioğlu, hâlâ Cemil
Meriç’in yaşadığı ve var olduğu
ortamı resmetme imkânına sahiptir. Kendince bunu yapmaya
herhangi bir gerekçe bulamıyor
olsa bile âmâ bir adamın fikir
dünyamızda gözleri gören nicelerini kıskandıracak bir güce ve
etki alanına ulaşmış olmasının
sırlarını onu yakın dostlarıyla
birlikte ele alarak çözebilir. Bu,
Ümit Meriç’tir, Muhsin Demirel,
Cevat Özkaya, Dursun Gürlek,
Mehmet Paksu ve M. Âkif Ak’tır.
Burada adını hatırlamadığım
veya bilmediğim başkaları da
mutlaka vardır tabii ki.
Umran • Mart 2021

Bu Ülke ve Jurnal’ler
Sözün burasında bugüne kadar çok dillendirilmemiş olan
bir konuyu da kayda geçirmemiz gerekiyor. Önce bir tespitte
bulunalım. Cemil Meriç’in fikir
âlemimizde ün yapmasına yol
açmış ilk kitabı Bu Ülke’dir. Bu
Ülke’nin gün ışığına çıkmış ilk
metinleri ise Hisar’da yayımlanan “Fildişi Kuleden” yazılarıdır.
“Fildişi Kuleden” yazıları ise Jurnal’lerden seçilenlerin bir dergi
sayfasında yer alacak şekle sokulmuş hâlleridir.
Peki, Jurnal’ler nerden çıkmıştır? İzzet Tanju, her biri tek
nüsha olmak ve yayımlanmamak
şartı ile Jurnal’leri yazmaya Cemil Meriç’i zorlamıştır ve sonunda onu ikna etmeyi başarmıştır.
Hatta ilk Jurnal’ler, Hoca’nın
küfürlü naraları eşliğinde daktilo
edilmiş ve kaçak bir nesne gibi
dosyalara konulup saklanmıştır.
Jurnal yazılarında başlık yoktur.
Bu özellik, Hisar dergisine gönderilenlerin de başlıksız olmasının sebebidir. Derginin sahibi
Mehmet Çınarlı, yazıların tamamının “Fildişi Kuleden” üst baş-
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lığı altında isimsiz yayımlanıyor
olmasını yayın esaslarıyla bağdaşmaz bulur ve müelliften yazılar için başlık ister. Jurnal’ler
Hisar’a gönderilirken isimlendirilmeye başlanır.
Aynı isimler, yazıların Bu
Ülke’deki adları da olacaktır.
Ayrıca Jurnal’lerin sayısı artınca
onları tekrar dönüp okuma ihtiyacı duyduklarında kolay bulmak için de her birine birer isim
takılması gerekmiştir. Hoca ile
İzzet Abi, jurnallere isimler koy-

gözleri. Türk entelijansiyasının
taş kesilmiş vicdanı, kadirbilmezlik, ailevi sıkıntılar, maddi
müzâyaka ve gittikçe ışığı sönen
gözler...
Defalarca intihar etmeyi düşündüğü yıllar. Onu, hayata ailesi ve çok yakın birkaç dostu
bağlar yeniden. İşte İzzet Tanju
tam da bu buhranlı zamanlarında onun yanındadır. Bu Cemil
Meriç’e verilmiş nasıl bir lütuftur, nasıl ortaya çıkmıştır; büsbütün meçhulümüz… Hakikat

sün. Hiç bir yararı olmazsa bile
Hoca’yı ruhen, kalben rahatlatacağı açıktır.
Fikir İzzet Tanju’ya aittir.
Cemil Meriç’in jurnal yazmaya
isteksizliğini, hatta buna şiddetle karşı oluşunun sebeplerinden
birini tahmin edebiliyorum.
Batı romanının
Hıristiyanlıktan çıkmış “itiraf” kurumundan
doğduğunu sonraki metinlerinde uzun uzadıya ele alacak olan
Cemil Meriç, doğal olarak “jurnal” ile “itiraf” arasındaki müna-

maya başlarlar. Şimdi aynı süreci
bir de tersinden anlatalım.
1950’li yıllar. Hoca bu tarihe kadar yaptıklarıyla toplumda
bir karşılık bulamamıştır. İnadına yine toplumda henüz hiç
bir karşılığı bulunmayan bir işe
girişir. İzzet Tanju ile birlikte
“Hind”i yazmaya koyulur.
İşkenceyi andıran
mesailer sonunda kitap biter, basılır.
Ama Hoca’nın sesi boşlukta kaybolur gider. Tam da bu esnada
kaybolan başka bir şey vardır;

şu ki; bir lise öğrencisi hangi
saikle hareket ettiği bilinmez
bir şekilde bir yerlerden ortaya
çıkmış ve Türk tefekkür hayatında Cemil Meriç gibi bir devin
var olmasına baş koymuş, omuz
vermiştir. Jurnal’lerden devam
edelim.
Nasıl olsa Hoca’nın dergi yazılarının, kitaplarının, tercümelerinin yayınlanabileceği doğru
dürüst bir mecra yok, o zaman
Büyük Usta, hissiyatını, fikriyatını Jurnal hâlinde kaleme dök-

sebeti de bilmekteydi. “Mazlum
bir dünya”nın (şarkın) sözcülüğüne, mücahitliğine talip olan
birinin “jurnal”den -kafes ardındaki itiraflardan-uzak durması
anlaşılır bir durumdur.
Ne var ki, Cemil Meriç’in
paradoksu da tamı tamına buradaydı. İzzet Abi’nin tanıklığıyla “jurnal”e şiddetle karşı
olan Hoca’nın çalışma masasının hemen bitişiğinde yer alan
rafta Fransızcanın ünlü jurnal
kitapları dizi dizi yer almaktay-
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dı. Bunlardan Sainte-Beuve’nin
Günceler’i (Causeries du lundi,
15 ciltlik ) şu an bile gözlerimin önünde. Neticede Fransız
fikir ve edebiyat dünyası, Cemil
Meriç’in de, İzzet Tanju’nun da
kana kana içtikleri pınarlarla doluydu.
Hülasa edecek olursak, Bu
Ülke, Cemil Meriç’in sonraki
tüm kitaplarının tohumu ya da
usaresidir. Her iki niteleme de
bakıldığı tarihi pencereye göre
doğruluk payı taşır. Bir başka
deyişle Cemil Meriç’in Hind’ten
sonraki tüm telifatının merkezinde Bu Ülke yer almaktadır. Bu
Ülke ise Jurnal’lerin kitaba dönüşmüş hâlidir. Jurnal’lerin nasıl
ortaya çıktığını ise yukarıda kaydettik. Eğer Dücane Cündioğlu
bu bilgilerden haberdar olsaydı,
Cemil Meriç biyografyasının
dördüncü kitabını da yazardı.
Hem de İzzet Tanju ile beraber.
Kaderin garip cilvelerine bakın. Bu Ülke ile başlayan kitaplar
serisinde Osmanlı’yı, İslâm Medeniyetini savunan Cemil Meriç,
bu telifatının ilk tohumlarını tamamen Batı’ya mahsus bir yazı
türü olan Jurnal’lerde atıyor. Üstelik “jurnal” yazma fikri, Hocasının Bu Ülke sonrası fikirlerine
pek de iştiyakla bağlı olmayan
bir Cumhuriyet çocuğu olan İzzet Tanju’ya ait. O İzzet Tanju ki,
evet beslendiği kaynaklar nerdeyse tümüyle Batılı, ama diğer
yandan da O, hayatını Hocasına
feda edecek ölçüde irrasyonel
yaşamış, şarklı bir derviş.

Bir Yol Haritası Çizmek Gerekirse
Bir yanıyla aydınlanmacı, diğer yanıyla aydınlanmanın asla
algılayamayacağı kadar Osmanlı.
Cemil Meriç çalışacaklara en basitinden bir yol haritası çizmek

gerekirse şunları söyleyebilirim:
Araştırmacılar, Cemil Meriç-İzzet Tanju ilişkisinin yukarıda
anlatmaya çalıştığımız genel geçer ölçülere göre kavranması zor
boyutları ile birlikte Cemil Meriç-Cengiz Aydın, Cemil MeriçBerke Vardar, Cemil Meriç-Nur
Talebeleri ile dostluk ve arkadaşlıklarını da tahlil edecekler.
Rahmetli Cengiz Abi, yüksek seviyede Arapça, Fransızca
ve İngilizce bilen bir matematik âlimiydi. İTÜ’de hocaydı.
Vefatından kısa bir süre önce
Kur’ân-ı Kerim’i Fransızcaya
tercüme etmişti. (Bir gün bir
toplantıda bir aradaydık. Ona F.
Capra’nın Türkçeye tercüme edilen bir kitabından söz etme cüretinde bulundum. Küçücük deri
çantasından yazarın Fiziğin Taosu kitabının İngilizcesini çıkardı.
Cengiz Abi, böyle bir âlimdi.)
Sıradan bir Müslüman sofudan çok daha fazla dindar ve dinin icaplarına riayetkâr biriydi.
Şeri ve fıkhi konularda hayli katı
ve tavizsiz bir müslüman olan
Cengiz Aydın, ibadetler konusunda çok noksanı bulunan Cemil Meriç’te ne bulmaktaydı ki
âdeta ona âşıktı. Üstelik bu mahabbet aynısıyla ona karşı Cemil
Meriç’te de vardı. Araya zaman
girip de bir süre görüşmemişler
ise Hoca, yahu bizim Cengiz nerelerde, diye sorar dururdu.
İzzet Abi neden Cemil Meriç’i
yazmadı ve ben ya da diğer dostları, mesai arkadaşları Cemil
Meriç’i neden yazamıyoruz? Sanırım hepimizin de sebepleri,
gerekçeleri aynı ama yine her
birimiz bunların neler olduğunu tam olarak da bilememekteyiz. Neyi, nasıl yazacağız? Onun
dünyasının dışına çıkarak ona
bakamıyoruz ki! Kitaplarına bakıp bir şeyler yazmayı düşünenUmran • Mart 2021

ler hep olacaktır, buyursunlar
yazsınlar. Ama biz Cemil Meriç’i
yazdıklarıyla değerlendirebilecek yerde durmuyoruz. Hayır,
yanlış bir şeyler yazmaktan korkuyor, çekiniyor değiliz. Ama biz
ona çok yakın olmuş kimseleriz.
Bu işe nereden başlayacağımızı
asla bilememekteyiz. Hatıralar,
derinlere gizlenmiş. Onunla görüşmelerimizde not tutmamışız.
Bunu kısmen Halil Açıkgöz yapmayı akıl etmiş ve bunları kitaplaştırmış ki hâlâ biricik kitap olarak duruyor.
Öte yandan hem Cemil
Meriç’in yakını, dostu, öğrencisi,
sekreteri olacaksın, hem de ona
yakışan, onun beğeneceği bir
şeyler yazamayacaksın. Cemil
Meriç’e yakışanı bulmamız ne
kadar zordur, bir bilseniz. Çünkü o hâlâ delici nazarları, külyutmaz edasıyla karşımızda bize
bakıyor. Bu kadar zor beğenen,
kılı kırk yaran bir adama tutup
kendini anlatacaksınız ve o size
bakıyor olacak. Bununla birlikte
Hocaya kaside türünden şeyler
yazmak da yapabileceğimiz bir
şey değil. Bütün düşüncelerinin sorgu sual bilmez takipçileri
de değiliz. Evet, övgüye, iltifata
aç biriydi ve öyle ayrıldı aramızdan. Kendisine bir kaside yazılmasından şüphesiz çok da mutlu olurdu. Ama onu sadece öven
bir şeyler karalamak da Cemil
Meriç mektebinde okumuş kişilere yakışmazdı.
Vefat sebebiyle bu dağınık his
ve fikirleri okuyucu ile paylaşmama vesile olan İzzet Tanju’ya
bir kere daha Allah’tan rahmet
diliyorum.
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“Mahzun, Mazlum ve
Kararlı Bir Mümine”

O hem herkesin hem hiç kimsenindi. Hiçbir cemaate dâhil değil
aynı zamanda pek çoğunun da dışında değildi. Hayırlı olduğuna
inandığı her çalışmanın, her hareketin yanında olması bu denklemin
sırrı… Belki de bu yüzden vefatı pek çok kişi tarafından üzüntü
ile karşılandı. Cumhurbaşkanı’ndan, devlet erkânına pek çok kişi
taziye yayımladı. Mücadelesine şahit pek çok kişi onu hayırla andı.

Gülşen ÖZER

U
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ykunun tam ortasında uyandırılmaktı 28 Şubat. Üniversiteyi kazanmış, öğrenciliğin tadını tam da çıkarmaya hazırken.
Türkiye’nin süregelen karanlık
gerçeğinin yüzümüze buz gibi
bir su olarak boca edilmesiydi.
Ömür sermayemize kıymetli ameller kattığımız, bir yandan da ilkokuldan o güne dek
emeklerimizin bir sabun gibi
elimizden kayıp gittiği günlerdi.
Tanışmıyorduk, soğuk taşlarda
yüreklerimizi ısıtırken tanıştık.
Bilmiyorduk, bedenlerimiz üniversite kapısında incitilirken
beraber öğrendik. Şimdi vefat
haberinle, yaşadıklarımızı bir
sepete atıp devam eden yolcu
olduğumuzu ve yoldaşlığımızın
acı tatlı hatıralarının rızayı ilahide makbul olması için sunulduğu gerçeğini idrak ettik. Yolda da öğretiyorduk, yolun sonu
göründüğünde de. Zekiye yolun
sonundan başını çeviriyor ve son
kez bakıyor gözlerimize, yine bir

eylem meydanında adalet çağrısı

Samimiyet ve Güçlü İman

yaptığı, zalimlere karşı durduğu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden
mezun olmuştu. Yasaklar başladığında o öğretmenliğe başlamıştı. Yasak ilk olarak üniversitelerde başladığında o, sıranın
kendisine geleceğini tahmin ediyordu muhtemelen ama yine de
yangının başladığı noktaya, üniversitelere direnişe katılmak için
koşarak geldi. Hatta öyle çok
koştu, öyle çok koştu ki katılmadığı eylem yoktu dense yeridir.
Marmara Üniversitesi’nde toplanan yirmi kişinin yirmi birincisi
o idi. Yıldızda, Mimar Sinan’da,
İstanbul Üniversitesi’nde oluşan
öbeklerde hep o vardı, başında
Filistin poşusu ile. Belki de onu
hepimizin hafızasına kazıyan o
poşu idi. Protestoların büyüklüğü Edebiyat Fakültesinde yasağı
bir dönem için geriletmişti ama
yine de makûs son sırayla hepimizi vurdu. Ülkenin üzerindeki
karabulut koyulaştıkça koyulaşı-

anlardaki gibi.
Zihnimde bir eylem haksızlıklara karşı durulan bir protesto
resmi canlandığında oluşan tabloda hep o var, o olmazsa tamam
olmayan bir tablo. 1997 yılında
başörtü yasaklarında hepimiz
genceciktik. Çoğunlukla ne yapacağımızı bilmiyor, sadece uygulanan yasağın kabullenilemez
olduğuna ve Allah’ın emrini hedef aldığından kararlılıkla karşı
konulması gerektiğine inanıyorduk. Mesele şahsi değildi. Kara
kaşımız, gözümüz değildi mesele, mesele başörtüsü de değildi.
İnançlı insanların bu toplumda
var olmalarının engellenmesiydi
mesele. Mesele, dava inancın yaşanılırlığının yaygınlaşmasıydı.
Cunta yönetimlerin bekası, rantları ve daha pek çok şey…
Umran • Mart 2021
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yordu ve ülkenin binlerce öğretmeni gibi o da meslekten ihraç
edildi.
Toz dumanla karışık gözyaşının içimize aktığı yıllardı. Zekiye
bu yıllarda da öğretmenliğini,
inancını anlatmayı inkıtaa uğratmadı. “Yetiştiremediğin adam
senin değildir” der Ali Şeriati.
Zekiye’nin kendi evlatları yanı
sıra yeğenleri de “biz onunuz”
diye gözyaşı dökerken bu gerçeği örneklemiş oldu. Yeğenleri
hayatlarını bir mimar gibi nasıl
işlediğini anlatırken aslında kitaplarda tarif edilen tebliğ ehlini gerçekten hayata dönüştüren
birinin var olduğunu anlamış
oluyorsunuz. Sadece yeğenleri
değil eşi de kendi zihinsel dönüşümünü ona borçlu olduğunu
ifade ediyor. Bir insanın değişimini tetikleyebilmenin sırrının
da saf samimiyet ve güçlü iman
olduğunu biliriz. Bu nedenle
Zekiye için söylenmesi gereken
en önemli özelliklerden birisi de
bu; inancı ve amelleri arasında
boşluk olmaması, birbirini tastamam örtmesidir.
Öğretmenliğe tam on dört yıl
sonra dönebilmişti. Dile kolay
on dört yıl. Zulmün mimarlarına söylesek dudak büküp müstehzi gülerler hâlâ. Kaç on dört
yıl mahvettiklerini hesaplamanın imkânı da yok. On dört yıl
alınamayan maaş ve dolayısıyla
yaşanan ekonomik zorlukları
anmıyoruz bile. Çünkü bize hep
şükretmek düşüyordu. Sonunda bu zulüm bitmişti. Şimdi ise
bir daha geri gelmemesini sağlamaktı. Hiç yaşamayan nesil için
bir distopya anlatıyorduk, anlatmak zorundaydık. Zekiye ise
tam orada, yine tam oradaydı.
Öğretmenlik yaptığı okulda öğ-

rencilerine kaç konuk çağırarak
28 Şubat’ı unutturmamaya, öğrencilerini farkında kılmaya çalışmıştır; bilemiyorum ama ben
bizzat iki-üçüne şahidim. Ona
dair kurulan cümlelerin çoğu zarif ile tasvir ediliyor. Bir seminer
sonrası bana uzattığı hediye ile
çok önce zihnimde aldığı sıfatıydı zarâfet.

Özlük haklarını verme
adına bir çalışma
başlatmak vefa adına en
isabetli tavır olabilir. 28
Şubat’ın üzerinden yıllar
geçti. Bir ömür geçti.
O gün yapılan zulüm
bugün artık yok ama o
gün zulme uğrayanlar
için tam bir telafi de
yok. Binlerce yazışma,
dilekçeler, davalar
sonunda milim milim
yürünebilmiş yol alınmış
yarım yamalak haklar
var.

Hastalandığını duyduğumda rahatsızlık vermemek adına uzaktan sordum bir dönem
hâlini, hastane sürecinin hemen
öncesinde ise dualarla örülü
mesajlaşmamız oldu. Aslında
vedalaştık. Çok güzel ayrıldık,
şimdi eylem meydanında ilk onu
gördüğümüz gibi cennete gidebilmeyi ve tanıdıklarımız içinde
yine ilk onu görmeyi diliyoruz.

Hem Herkesin Hem Hiç Kimsenin
Zekiye can emanetini teslim
etti, ardında iki evladı ve onunla aynı eylemlerde bir araya geUmran • Mart 2021

lenlerin kalbinde büyük bir sızı
bırakarak. O hem herkesin hem
hiç kimsenindi. Hiçbir cemaate
dâhil değil, aynı zamanda pek
çoğunun da dışında değildi. Hayırlı olduğuna inandığı her çalışmanın, her hareketin yanında olması bu denklemin sırrı… Belki
de bu yüzden vefatı pek çok kişi
tarafından üzüntü ile karşılandı.
Cumhurbaşkanı’ndan,
devlet
erkânına pek çok kişi taziye yayımladı. Mücadelesine şahit pek
çok kişi onu hayırla andı. Evlatlarına herkes sahip çıkma azmine girdi.
Hepimizin dilinde bir “ahh!”
kaldı; içine yılları, içine Zekiye
ile beraber çekilen acıları alan bir
ahh. Alınamamış haklar, iade-i
itibar beklentisi ile kaç Zekiye
göçüp gidecek bu diyardan bilemiyoruz. Zekiye ile beraber 28
Şubat davasına müdahil olduğumuzda ortak amacımız verilen
kavganın nedeni gibi kişisel değildi, yaratanın hukukunun müdafaası için yine soğuk adliye koridorlarında bekleşiyorduk. Bir
yandan aile sorumlulukları, bir
yandan geri dönüp icra ettiğimiz
mesleğimiz sürüp giderken gece
otobüse binip Ankara’ya doğru yola çıkıyorduk. O buz gibi
Ankara sabahı bizi karşılarken
birbirimize bakıp bir avuç olmamıza üzülüyorduk. Başladığımız
noktaya geri dönmüş gibi filmi
aralıklarla geri sarmak gibi. Haklarımız alındığında da kısmen
geri verildiğinde de bir avuçtuk.
Mahkeme süreçleri hep yalnızlığımızı ve zalimlerin hâlâ aynı
ruh hâlinde olduğunu vururdu
yüzümüze. Zekiye ile hayattan,
gündelik dertlerimizden konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum.
Hep gündem Müslümanlar ve
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yaşanan sorunlar, İslâm dünyasına dair konuşmalar geliyor hatırıma. Özellikle öğretmenlikte
özlük hakları, hiçbir meslek icra
etme şansı olmayan kardeşlerimiz için yapabileceklerimiz,
yeni nesle tarihi ve İslâm perspektifini nasıl verebileceğimizin
tasası omuzlarımızdaydı ve biz
bir yol açacak sorumluluğuyla
sohbet ederdik.
Küçük bedenlerimizin 28
Şubat rüzgârı önünde bir yaprak
gibi ama bir yandan da mucizevi bir güçle durmamızı sağlayan
neyse, bu ruh hâlini bizde kalıcı
yapan da aynı şey idi. Değiştiremeyebilirdik ama iz bırakır,
masaldaki gibi eve dönüş için
ardımızda işaretler bırakabilirdik. Biz değilse de birileri için
kurtuluş olabilsin yaptıklarımız.
Zekiye hepimizden önde çok
görünür bir iz bıraktı. Bu iz 28
Şubat defterinin dünya kısmını
kapatmaya vesile olabilir. O ize
hayranlık değil, sadece gereğini
yapma iradesi konulursa.
Taziye için arayan devlet
erkânının hepsi aldıkları oyu
bir parça Zekiye ve beraber mücadele ettiği kimselere borçlu.
Özlük haklarını verme adına bir
çalışma başlatmak, vefa adına en
isabetli tavır olabilir. 28 Şubat’ın
üzerinden yıllar geçti. Bir ömür
geçti. O gün yapılan zulüm bugün artık yok ama o gün zulme
uğrayanlar için tam bir telafi de
yok. Binlerce yazışma, dilekçeler,
davalar sonunda milim milim
yürünebilmiş, yol alınmış, yarım
yamalak haklar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
iradesine kadar sus pus olmuş
bürokratlar ne yazık ki onun bu
meselenin çözümü talimatını da
yokuşa sürdüler. Prim ödendiy-

se sicile işlenmedi, işlenenlerin
memuriyetine sayılmadı. Her
yıl tekrar tekrar istenen evraklar âdeta kaşıkla verileni sapıyla
geri aldı. İşte bugün rabbimizin
mağfireti için ellerimizi açıp dua
ettiğimiz Zekiye kardeşimle her
karşılaştığımızda konuştuğumuz
ve içinden çıkamadığımız konular bunlardı. “Çalışıyorsunuz
şükredin” diyen, “buldunuz da
bunamayın” diyense bu konuları
duyarak konforunu bozmak istemeyenlerdi.
15 Temmuz’u darbe kabul
edip yasal olarak 28 Şubat’a darbe dememek hakları almanın en
büyük engeli. FETÖ’den açığa
alınan pek çok kişi kurulan komisyon takdiri ile geri döndü ve
tüm haklarını, geriye dönük maaşlarını aldılar. Ne hazin! Zekiye
işte bu hakları alamadı. Zekiye
gibi hakları elinden alınanlar için
ise hâlâ imkân var. Dün meydanlarda yürürken yarına dair
fikrimiz yoktu. Bir daha okullaUmran • Mart 2021

rımıza, mesleğimize dönebilme
ihtimali de. Kavga bunlar için de
değildi. Her şey rabbimizin rızası
idi. Bugün talep edilen haklar ne
biraz daha erken emeklilik ne de
üç kuruş maaş için. Her şeyden
önce haklılığın tescili için. Bizim
bacılar olduğumuzdan susuverin, denilmesi ise heybemizde
alacak haklara eklemlenmekten
başka bir şey değil. Bizi af yasalarıyla mesleğe döndüren mecburiyetler bugün yok, dolayısıyla
iade-i itibarın verilmesinin de.
Zekiye yorulmuştu hepimiz gibi.
Bedeni, ruhu… Dilerim rabbim
en iyi makamlarda dinlendirir.
Zekiye’nin

hikâyesi

hepi-

mizin hikâyesi… Hep sonu iyi
olsun istediğimiz, sonu muhakkak cennet olsun istediğimiz. Mekânın cennet olsun,
mekânımız cennet olsun Zekiye
Yağmurcu…

