
2019’A DOĞRU MEVZİLENMELER
KARİZMANIN RUTİNLEŞMESİ VE MUHTEMEL GELİŞMELER

T ürkiye 16 Nisan’da yapılan referandumun ardından dışarda ve içerde hâlâ birtakım ciddi tartışmalar içeri-
sinde. Avrupa “bu referandumdan bir dönüş olabilir” umuduyla(!) hareket ederken Atlantiğin öbür yaka-

sında, en azından entelektüel çevrelerde, referandum sonrası için birtakım arayışlar içerisine girilmiş durumda. 
Dolayısıyla dışarda Türkiye’nin merkezde olduğu tartışma, sistemin tam olarak uygulanmaya başlanacağı 2019 
yılına kadar ve büyük ihtimalle 2019’dan sonra devam edecek. Bu bakımdan 2019 yılında yapılması öngörülen 
(veya daha erken bir tarihte yapılabilecek olan) seçimler, sadece seçim süreçleri açısından ‘nihai’ bir dönüm nok-
tası olarak görülebilir; fakat hem dışarda hem de içerde kutuplaşmış kesimlerin mücadelelerini bitirmeleri açı-
sından bir son nokta olarak değerlendirilemez. Zira mücadele etmenin birçok çeşidi vardır. Üstelik bu, hayati bir 
mesele ise, bu durumda başka yöntemlere de başvurulabileceği açıktır.

Hâlihazırda aktüel siyasetin yönelimi konusunda birçok belirsizlik olduğu doğrudur. Fakat, kesin olan bir şey 
var ki, o da, şu: referandum, ülkedeki kutuplaşmayı azaltıcı yönde bir etkide bulunmamıştır, sadece ertelemiş-
tir. Zira siyasi mücadelenin ‘ölüm-kalım meselesi’ne dönüştüğü bir vasatta, sahici bir uzlaşmanın ortaya çıkması 
zordur. Süreç, yeni gerginliklere gebe gibi görünüyor. Özellikle KHK’lar, Fetullahçılıkla ilgisi olamayacak kesimlerin 
bu  yapıyla irtibatlandırılarak tutuklanması,  adalet duygusunun zayıflaması, iktidarın beklenen ölçüde kendisini 
henüz yenileyememiş olması gibi sebepler yeni gerginliklere zemin hazırlamaktadır. Henüz seçim sath-ı mahalli-
ne girilmediği için, taraflar, bir bekleyiş içerisindeler.  Süreç başladığında, son şanslarını kullanacak olan kesimler 
gerginliği artıracak birtakım hamlelerde bulunmaktan geri durmayacaklar. Önümüzdeki dönemde bu çevrelerin 
muhtemel amacı, gayrı memnunluğun toplumun değişik kesimleri arasında yaygınlaşmasını, kin ve nefretin art-
masını sağlayarak 2019’a kadar Türkiye’yi gerilim halinde tutarak huzursuzluğu yaygınlaştırmaktır. Bu bakım-
dan şimdiye kadar vuku bulan ve bundan sonra vuku bulabilecek olayların hiçbiri, tesadüfen meydana gelmiş 
olmayıp, iki yıllık bir stratejide taktik birer hamleden ibarettir/ibaret olacaktır. Operasyon için harekete geçen-
ler mikro düzeydeki tüm fay hatlarının enerji ile doldurulması ve harekete geçirilmesi beklentisi içerisindedirler. 

Elbette Erdoğan, yeni dönemde, partiyi  yenileyerek bizatihi kendisi yönetmek istemektedir. Çünkü 15 yıl-
lık iktidarı süresince parti epeyce yıpranmıştır ki bu da siyasi partiler için doğal iniş-çıkışlardır (metal yorgunlu-
ğu Bu şartlarda yapılması gereken, partiye, yeni bir ‘ruh’ kazandırmaya çalışmaktır.  Erdoğan karizmasını, rasyo-
nel değil geleneksel otoriteye evriltmek istese de bunu geleneksel olmayan bir aygıtla modern devletle yap-
maya çalıştığı, üstelik kentlerde refahın tabana az bile olsa ulaşması neticesinde yaşanan orta sınıflaşmanın 
talepleri ile örtüşmekten giderek uzaklaşması neticesi, artık patinaj yapıyor yani karizma rutinleşmeye başladı.  

Referandum sonrasında özellikle sol-sosyalist çevrelerde tartışma “tek adamlık-otoriterlik” ve hatta 
“halifelik-sultanlık” gibi kısır ve açıkçası oldukça karikatür bir hat üzerinden biçimlenmeye devam ediyor. Bu 
hattın eninde sonunda gelip kapısına dayandığı nokta ise CHP oluyor. Referandum kampanyasında kullandığı 
dil üzerine siyasi tartışmalar büyük bir hoşnutsuzlukla devam ederken bu tartışmaların üzerine tuz-biber ola-
rak referandumdan evet çıkması, “hayır” kampanyasının amiral gemisi CHP’yi çok sert bir tartışmanın ortasına 
atacak gibi gözüküyor.  CHP’nin tüm bu kesimleri kucaklayarak bir anlamda sol ve sol liberal cephenin liderliği-
ni yaparak daha sol ve radikal bir siyaset yapamayacağı ise açık. Evet, CHP bu referandumda son derece akıl-
lıca bir strateji ile makulün temsilini yapan bir siyasi parti oldu. Muhtemelen aynı taktik bir kez daha denene-
cek ve CHP toplumda makulün temsilcisi olacak, ama bunun CHP tarafından başarılması çok zayıf bir  ihtimaldir.  
CHP’nin, sekülarist güçlerin bir deprem/felaket/yangın anında toplanma alanı olarak görülmesi, süreklileşen AK 
Parti iktidarına karşı güçlü mevzi arayışı solda çeşitli kesimleri CHP ile bir ortak payda bulma arayışına ittiği de 
dikkatlerden kaçmamalı. CHP yönetimi Kürt siyasetinde daha liberal bir söylemi benimsemeye teşne olmakla ve 
HDP ile yakınlaşmaya açık olmak istese de, bu tabandan dolayı tam tersi bir söylem izliyor. Bu da Kürt coğraf-
yasında HDP’ye yönelik küskün kitlenin CHP’ye oy vermesini engelliyor ve CHP büyüyemiyor. Ama aynı büyüye-
meme HDP ve muhalif MHP için de geçerli. HDP bu bölgelerde göçle gelen Kürtler ve kentli orta sınıf radikalle-
rinden oy alabiliyor ve daha ileri gidemiyor. Tam da bu nedenle HDP, CHP’nin ikamesi olamıyor.  Perinçekçi PDA 
yeni isimleri ile İP/VP (Vatan Partisi)  her zaman siyasal projeksiyonlarını hep bir “güce”/odağa göre ayarlayan 
Doğu Perinçek ve çizgisi, orduyu bir “stratejik ortak” olarak daima önemsemişti. Orduya gösterilen bu stratejik 
ilgi, özellikle doksanlarda  İslâmcılığın düşman figürü olarak öne çıkmasıyla da bütünlenir. Perinçek’in İslâmcılığa 
ilişkin tutumu, Kemalizm’in bu konudaki tehdit algılamasına koşuttur.  

Referandumda Evet veren bloğunun dışındaki Hayır cephesi seçimlerde çoklu ittifak sağlayabilecek bir 
adayla Erdoğan’ın karşısına çıkılırsa onun alt edilebileceğine yönelik ciddi bir umut kazandı ve bu umutları besle-
yecek bir sosyoloji de mevcut. Buna mukabil son günlerde AB ile de dâhil olmak üzere ikili ilişkilerin düzeltilmesi, 
bu amaca yönelik  olarak Cumhurbaşkanı’nın ABD, Çin başta olmak üzere yurt dışı ziyaretleri önemli bir fırsattır. 
Bunun haricinde FETÖ’ye yönelik operasyonlarda daha hassas davranılması, deyim yerindeyse “sap ile saman”ın 
ayırt edilmesi, orantılı cezalar verilmesi ve suçlamaların iddianamelerle bir an önce hukuki zemine oturtulması, 
özellikle şu günlerde çokça dillendirilen mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi noktasında hayati öneme haiz-
dir. Liyakat esasına dayalı olmak şartıyla boşalan devlet kadrolarının bir an önce doldurulması, siyasette ilkele-
rin yeniden egemen kılınması  yapılması gerekenlerin başında gelen diğer hususlardır.

Seçimlere doğru iyi veya kötü muhtemelen senaryoların gerçekleşip gerçekleşmemesi, öncelikle siyasi ikti-
darın takınacağı tavra, ortaya koyacağı yol haritasına bağlı olacaktır.  

Bu vesileyle Ramazan ayınızı ve bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını  Cenab-ı Hak’tan niyaz ede-
riz. Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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G Ü N D E M  BİR İNSANIN DOĞRULUĞUNU GÜÇ İLE OLAN İLİŞKİSİ BELİRLER 

Â kif Emre Hakk’a 
yürürken onu yete-

ri kadar tanımayanlar 
yetim kaldı.  
Âkif Emre, uzun yıllar 
Müslüman camiaya, 
düşünceleri, duruşu, 
tavrı ile örnekliklerin 
az yaşandığı iman-
amel bütünlüğü sat-
hında bir işaret taşı ol-
muştur. Bir başka ifade 
ile Âkif, bize, “Âlimin 
ölümü, âlemin ölümü gibidir” sözüne bir istisna 
getirdi diyebiliriz. Hayat hikâyesi ve eserleriyle 
bir âlim Âkif aramızdan ayrıldı, fakat âlem ölmü-
yor, aksine örnekliği âlemin yolunu aydınlatıyor. 
Cenazesinin defni sırasında birçok seveninden, 
Âkif’in ölmesiyle, âlimin nasıl bir birikim ve üre-
tim, hatta mücadele içinde olması gerektiğine, 
âlemin bundan istifade edeceğine dair çok ifade-
ler dinledim. Temennim odur ki, Âkif’in ölümü 
âlemin dirilişi olur.

Asıl Mesele 

Âkif’i tanıyanlarının, sevenlerinin, takipçileri-
nin en çok üzüldüğü husus onun dünya değiştir-
mesi değil, yerini doldurabilecek insanların olup 
olmadığı yönündeki endişeleridir. Yazılı basında 
ve sosyal medyada çokça rastladığım ifade, Âkif 
Emre’nin “iyi bir mütefekkir, samimi bir Müslü-
man olduğu” şeklinde. Bu tür niteleme vasat her 
Müslüman için, zevahiri kurtarmak adına yapıla-

bilir. Burada ölçü, de-
ğerlendirmeyi yapan-
ların Âkif’i ne kadar 
tanıdıklarına ilişkindir. 
Zira genel geçer de-
ğerlendirmeler, insan-
ları tam olarak anlat-
maz. İlave olarak, öne 
çıkan, ayrıksı, varsa ra-
dikal tarafl arı belirtil-
meli değil mi? İşte Âkif 
Emre için söylenebi-
lecek en önemli özel-

lik, vasat her Müslüman’da olandan başka, özel-
likle meslektaşlarındakinden çok ötede ve onu-
ruyla birlikte güç ilişkileri karşısındaki düşünce-
si, duruşu, iman -  amel bütünlüğüdür. “Bir insa-
nın doğruluğunu güç ile olan ilişkisi belirler” sö-
zünün sahibi ve örneği bir Âkif olunabilir mi? İşte 
asıl mesele… 

Bir öğrencisi şöyle diyor “Emeğinden öpe-
riz ağabey, buz gibi ellerinden, yolculuğundan, 
ak düşmüş saçından, şerefl i alnından…”. Bu tak-
dir ve övünç duygusunun altında yatan en önemli 
neden, Âkif’teki, “yegâne güç sahibi, Sübhan olan 
Allah’a şartsız, kayıtsız teslimiyettir. Bunca gü-
ven veren, garip bir yolcu, fakat ışık saçmaya de-
vam eden bir fener. Öyle bir fener ki, çağdaşları-
nın, hatta bir kısım dostlarının inadına, “iktidar-
ların ille de yanında veya karşısında olmak gerek-
mediğini, uzağında da olunacağını”, biriktirdikle-
ri ve ürettikleriyle çağına ve geleceğe belleten bir 
öğretmen.  

Muhammer BALCI

Âkif Emre için söylenebilecek en önemli özellik, vasat her Müslüman’da 
olandan başka, özellikle meslektaşlarındakinden çok ötede ve onuruyla 
birlikte güç ilişkileri karşısındaki düşüncesi, duruşu, iman - amel 
bütünlüğüdür. “Bir insanın doğruluğunu güç ile olan ilişkisi belirler” 
sözünün sahibi ve örneği bir Âkif olunabilir mi? İşte asıl mesele…

“Bir İnsanın Doğruluğunu
Güç İle Olan İlişkisi Belirler”

Fotoğraflar: Dursun Çiçek
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Şu Camiada Kaç Kişi Kaldık?

Âkif Emre ile buluşmalarımızda, iktidarlara 
yakın veya düşman olanları konuşurduk. Öyle ya, 
ifrat-tefrit noktasında gidip gelmek, kalemiyye-
nin, entelijansiyanın haz aldığı bir konu. Bu haz-
dan kurtulabilmiş, hazzı elinin 
tersi ile itebilmiş insanları ara-
dı gözlerim cenazede. İktidar 
imkânlarının bağışlaması araç 
ve şoförlerle gelmişlerdi. Bence 
mahsuru yok, fakat Âkif Emre 
deyince önemli bir ayrıntı gün-
deme gelmiş oluyordu. Üstelik 
bir seveninin söylediği gibi, 40 
yıllık düşünce, yazın ve belge-
sel gibi önemli üretim hayatın-
da 90 model araba ile yazarlık 
yapan biri için… Bu bana, Ah-
met Mercan’la ilgili bir hatı-
rayı hatırlatmıştı. Mercan bir 
yaz çoluk-çocuk memleketine 
giderken meşhur Karadeniz 
sütlacını yemek için yol üstü 
lokantaya uğrar. Lokantacı he-
sabı alırken bir arabaya, bir de 
Mercana bakar ve sorar:

- Ne iş yapayisun?
- Yazarum
- Uyy, galiba iyi yazama-

yisun.
Yine Âkif Emre ile buluş-

malarımızda, kendi deyimiyle 
“alternatif olmaktan müşteri ol-
maya evrilenleri” konuşurduk. 
Bu bir dedikodu mahiyetinde 
değil, ilkesel bazda olurdu. Onun sözlerinden 
kimi anladığımı, o da benim sözlerimden kimleri 
anladığını bilirdik. Öyle ya, şu camiada kaç kişi 
kaldık? Birbirimizin emarlarını iyi bilirdik. Âkif, 
yine de engin vicdanı ile Dursun Çiçek’in deyi-
miyle “evrilenlerin de ikinci vicdanı” oluyordu. 
Yazılarında isim vermeden politikaları, topluma 
hitap edenleri eleştirir, asla hakaret etmez, aşağı-
lamazdı. Yazılarından nasiplenenlerin, “En son ne 
zaman Hz. Ömer menkıbesi dinlediklerini”, “ten-
ceresinde taş kaynatan Kocakarı-Ömer diyalogun-
daki rikkati” sorguladığında olmasa da vefatında 
vicdan temizliği yaptıklarından eminim.

Âkif, hepimizi kıskandırdı. Şimdi ellerimiz 
başımızın arasında, Hakk’tan yana taraf olmanın 
öğretisini ve pratiğini nasıl oluşturacağımızın der-
dindeyiz. Âkif’ler, bizim tarihi gerçekliğimizin 
gelecek tasavvurları oluyor. Bundandır ölümlere 
parçalanmayışımız.

Bir dergiye, “Bunca hüsn-ü 
şahadet kaç mümine nasip 
olur? Huzurun arasına bizleri 
de kat Âkif kardeşim” demiş-
tim. Bunca hüsn-ü şahadetin 
temelinde Âkif gibi biriktirip 
Âkif gibi velud olmak vardı. Ni-
hayet, “Mazereti yok bazı şeyle-
rin, eksik olan ne varsa üstünü 
ölüm tamamlıyor” derken, he-
pimize ders vererek gitti.

Bir yazısında, “Modern si-
yaset düşüncesinde siyasal mu-
halefeti kültürümüze yabancı 
bulanlar kendi kültürlerinin 
gereklerine ne kadar taham-
mül edebiliyor? Toplumsal çü-
rüme, yozlaşma karşısında ses 
çıkarmayı modern anlamda 
anarşizmle itham etmeyi işlev-
sel bulanlar karşısında ıslah 
ediciler, emr-i bil maruf yapan-
lar baş tacı mı ediliyor? Siyasal 
muhalefeti yıkıcılık, değerlere 
karşı tahripkârlıkla suçlayanlar 
kötülükten nehyetme niyetinde 
olanlara hangi gözle bakıyor?” 
diye soruyordu. Âkif’in soruları 
şimdi orta yerde duruyor. Hay-
di, buyurun asıl cenaze bundan 
sonra kalkacak. Bu sorular bizi 

özümüze, başladığımız yerlere döndürmeye, fab-
rika ayarlarımıza uygun ikinci bir hayata başlama-
ya veya selâmız okunmadan musalladan kaçırıla-
rak gömülmeye yeter de artar. 

Âkif Hakk’a yürürken onu yeteri kadar tanı-
mayanlar, dinlemeyenler, yazılarından nasiplen-
meyenler asıl yetim kaldı. Kim bunlara doğrula-
rı, doğruluğu, güç ile ilişkileri, Kocakarı-Ömer 
hikâyesini anlatabilecek. Bunca güç ilişkileri ile 
malul kalem erbabımız asıl yetim kaldı.  

Eksikliklerimizin Âkif Emre’nin hatırlattıkları-
nı hatırlayarak tamamlanması dileklerimle,

Huzur içinde yat, mekânın Cennet olsun de-
ğerli kardeşim. 

Bunca hüsn-ü şahadet 
kaç mümine nasip olur? 
Huzurun arasına bizle-
ri de kat Âkif kardeşim” 
demiştim. Bunca hüsn-ü 
şahadetin temelinde 
Âkif gibi biriktirip Âkif 
gibi velud olmak vardı. 
Nihayet, “Mazereti yok 
bazı şeylerin, eksik olan 
ne varsa üstünü ölüm 
tamamlıyor” derken, 
hepimize ders vererek 
gitti.
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“Çizgisiz Defter’e baktın mı? Nasıl görünüyor?” 
Âkif Emre,  12 Mart 2016, Cumartesi, 15.54

“Ölüm kendini bir kayıp olarak meydana vursa 
da, bunu daha ziyade geride kalanlar böyle dene-
yimleyeceklerdir. İşbu kaybın yaşanması, can vere-
nin “yaşadığı” varlık kaybını bizatihi erişimimize 
açmış olmayacaktır. Başkalarının can verişini sa-
hici anlamda tecrübe edemeyiz, olsa olsa onların 
“yanında” oluruz sadece.”

Martin Heidegger 

M erhum Âkif Abi’nin ardından yazmak hem 
zor hem de gerekli. Bir kere her şeyi yazmak 

doğru olmaz, mahrem olanların önemli bir kıs-
mı yazılmamalı da. Ama bazılarını yazmadan da 
olmaz.  Şimdiye kadar hakkında yazılanlarda da 
görüldüğü üzere her okurun, her tanıyanın bir 
Âkif Emre’si vardır, bunu yadsımak mümkün de-
ğil. Söylemem gerek: Doğrusu daha şimdiden Âkif 
Abi’yi sağlığında bahusus son yıllarda hatırlama-
yan medyada, sosyal medyada, twitterda cıvılda-
şan, onu nostalji yahut hesaplaşma nesnesi kılan 
acûl ve bir o kadar da hırslı köşebent yazılarının 
semtine de uğramamak lazım. Geride kalanlarla 
ilgili bu karakterizasyon bile çok acı verici! 

Âkif Abi’yi anlamak için her şeyden evvel ente-
lektüel birikimin ve eleştirinin gerekliliği üzerin-
de tefekkür etmek gerekir. Zaten o medyada şu 
veya bu şekilde iddiası olan birinin, sosyolojiden 
kültürel çalışmalara, semiyolojiden tarihe, ulusla-
rarası ilişkilerden fotoğrafa kadar geniş bir yelpa-
ze ile ilgili olmak zorunda olduğunun farkınday-
dı hep.  Artık bir tek ödev var; mesafeli olmak 

ve bir tek erdem; istikamet üzere olmak.  Bu ya-
pılmadığı takdirde hem Âkif Abi’nin yasını tutup, 
onun erdemlerini yüceltmek hem de sanki onun 
söylediklerini hiç okumamış, duymamış gibi sos-
yal medyanın ileti bombardımanı içinde, alışıl-
dık biçimde yüzüp durmak marifet addedilecek-
tir. Aslında mesele şuna gelip dayanmaktadır: Ga-
liba ölüm, hep başkalarının ölümü… Ne diyelim: 
“Cehaletin cesur sıçrayışları...”

Hepimizin içinde olduğu bir cangıl var o da 
şu aslında:  “Ölen bir kişinin ardından onun ölü-
mü hakkında; ölüm hakkında değil, ölen kişinin 
yaşamı hakkında konuşuyoruz. Yani ölüm değil 
yine yaşam hakkında konuşuyoruz.” Herhalde, 
Âkif Abi’nin vefatı haberini aldığım bizim Cemil 
bunun için Heidegger’in Varlık ve Zaman kitabın-
daki şu bölümü okumam için bana gönderecekti: 
“Başkalarının Ölümünün Deneyimlenebilirliği ve 
Bir Bütün Olarak Dasein’ın Kavranılma İmkânı” 

Cemil’in bu hatırlatması çerçevesinde Âkif 
Abi’nin “bizim ‘dünyamızı’ terk edip onu geri-
de bıraktığını” ama ‘biz geride kalanların, ken-
di dünyamızdan hareketle onunla birlikte olabil-
me” imkânına tutunmaya mahkûm oluşumuzun 
da tesiriyle başka meselelere temas eden ve biraz 
da “telefon tınısına” yaslanan bir Âkif Abi porte-
si çizmeyi deneyeceğim. Onun gazete yazıların-
da çizdiği portrelere özenmeden bunu yapacağım 
elbet.  Kaldı ki onun da aşina olduğu bir şeydi, 
“telefon kardeşliği”  yahut “Yüz yüze belki aylar-
dır görüşmediği dostları ile telefonla yüz yüzeli-
ğin yakınlığı”… Merhume Ayşe Şasa hanımefen-
di ile konuşmalarından hatırladığım kadarıyla en 
azından.  Anlarımın anılarından izler sunacağım, 
notlar şeklinde.   

As ım ÖZ

Âkif Abi’yi anlamak için her şeyden evvel entelektüel birikimin ve 
eleştirinin gerekliliği üzerinde tefekkür etmek gerekir. Zaten o medyada 
şu veya bu şekilde iddiası olan birinin, sosyolojiden kültürel çalışmalara, 
semiyolojiden tarihe, uluslararası ilişkilerden fotoğrafa kadar geniş 
bir yelpaze ile ilgili olmak zorunda olduğunun farkındaydı hep.   

Âkif Abi’yle Son Konuşmamız
Vesilesiyle Birkaç Not
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             ***
Âkif Abi’yle son  telefon konuşmamız 16 

Mayıs 2017  akşamında saat 21 sularında oldu. 
Çay içiyorum evdeyim, demişti. Yarım saati aşan 
konuşmamız aslında onunla her daim yaptığı-
mız konuşmaların daha doğrusu sohbetlerin bir 
devamıydı, aynı zamanda da özeti. Laf aramızda 
Âkif Abi dâhil olmak üzere “Abi”lerimle yüz yüze 
istediğim gibi konuşmakta hep zorlanırım.  Bu 
yüzden telefon konuşmalarına sığınırım. O gece 
de böyle oldu. Sesi polen mevsiminden olsa gerek 
biraz incelmişti. Haberiyat sitesi hayırlı olsun de-
dim. Sitenin adının tek “y”li oluşu üzerine konuş-
tuk biraz. Hatta bakliyat kelimesi üzerinden latife 
yaparak kahkaha atmıştı.

Çıkmak üzere olan, İslâmcılık odaklı kitabın-
dan söz açtık. Adında kesinlikle İslâmcılık kelime-
sinin geçmemesi ve çağrışımsal olması üzerinde 
mutabık kaldık. Uzun olacak sunuşunu tamam-
layamadığını söylemişti.  Bense Abi bayramda 
Erciyes’e gidersiniz, orada hitama erer, demiştim. 
O da Kayseri’de uzun kalamayacağını, işlerin çok 
olduğunu söyledi.  Kitabın dizinini yapabileceği-
mi ve birkaç gün içinde hazır olmayacaksa sonba-
hara kalmasının daha doğru olacağını ifade ettim. 
Makul bulmuştu bu önerimi. 1990’ların sonun-
dan beri yazdığı yazılarda karşımıza çıkan “Müs-
lümancılık” ifadesinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
Âkif Abi’nin bu kitabının muhakkak okunması 
gerekiyor. Âkif Abi öteden beri İslâmcılık olarak 
andığımız akıma “Mutlak olanla evrensel boyutu 
sürekli kollayarak ihmal edilen yerel kaynakları 
harekete geçirici, tarihsel olanı da yok saymadan 
kurulacak sağlıklı bağlantıların çok şey katacağına 
inanıyordu.”

Haberiyat için görüşelim dedikten sonra da 
öteden beriden hayli konuştuk. Abdurrahman 
Abi’nin son kitabı; Kalbin Akletmesi üzerinde 
durduk bir miktar. Bu kitabı görmemişti henüz. 
Daha evvel çıkan iki kitaptan ayrı olduğunu be-
lirttim. Ulaştırmamı söyledi ama nasip olmadı.  
Neler yaptığımı sorduğunda birkaç kitap hazır-
ladığımı söyledim, Abdurrahman Abi’den Atasoy 
Abi’den ve başkalarından söz açarak. 

Aslında benim açımdan  Abdurrahman ve  
Âkif Abilerimle  ilgili tahayyülüm de kendine 
özgü tuhafl ıkları barındırır. Bir Ramazan Bayra-
mı günü Âkif Abi’yi aradım, bayramlaşmak için. 
Yolda olduğunu maaile Kayseri’ye gittiklerini sö-
yedi. Ben otobüsle gittiklerini sanarak, konuşma-
mı sürdürmek istedim. O ise otomobille gittikle-

rini belirtme gereği duydu. Tabii benim dünya-
da asla direksiyon başında görmeyi hayal edeme-
diğim iki isimden biri de böylece eksilmiş oldu.  
Aşikâr oldu ama hemen söyleyeyim bir diğeri Ab-
durrahman Abi’ydi. Bunu kendisine söylediğim-
de, üzüldü mü sevindi mi, pek çıkaramamıştım, 
yolculuk telaşındaydı zaten.   

Şüphesiz, birinin etkisinde kalmak,  tıpkı 
onun gibi olmak değildir; onun anlayışı ışığında 
yazmaktır. Kelimeleri yan yana sıralarken hassasi-
yetlerini göz önünde bulundurmaktır.  Âkif Abi’ye 
ahiren ve gıyaben selam eden bir arkadaşım üç yıl 
evvel “Son birkaç yılda gazete köşe yazısı yazanlar 
içinde onun fi kir ciddiyetini korumasına” husu-
sen dikkat çekmişti. 1997 tarihli  “Hayatın devam 
eden akışı içinde, çoğu kez farkına varmadığımız, 
önemsemediğimiz, kanıksadığımız gösterge diz-
gelerini yakalamayı deneyen” Göstergeler kitabı-
nın önsözünün daha ilk cümlesinde “Günlük bir 
gazetede yazarak fi kir üretilebilir mi?”  sorusunu 
soran birisi için doğru bir tespitti bu.  Şunu söy-
lememiz yanlış olmaz sanırım: Âkif Abi’nin çok 
önemsediği Necip Fazıl’ın fi kir öfkesi kendisinde 
fi kir ciddiyetine dönüşmüştü. Düşünce üreten ga-
zete yazılarına dair yaptığım bu tespit ve kıyas bel-
ki hatalı ama benim nezdimde öyle. Âkif Abi’yle 
son konuşmamızda bir de neoliberalizm tartış-
malarında daha da belirgin olmaya başlayan ileri-
ci gerici neoliberalizm çerçevesinde Heinrich Ge-
iselberger tarafından hazırlanan Büyük Gerileme: 
Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir 
Tartışma kitabından bahsettim. Türkiye’deki tar-
tışmalara bu tarz literatürün etkisi üzerinde dur-
duk.  Aslında Âkif Abi’nin ancak bir kısmını gö-
rebildiğim kütüphanesi bana daima şunu hatırlat-
tı: “Müslümanların düşünce geleneğini yeniden 
oluşturabilmeleri için var olan tüm birikimlerle 
birlikte çağdaş ürünleri de dikkatle izlemeleri ge-
rekmektedir.”
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***
Âkif Abi’nin yazılarıyla, söyleşileriyle tanışıklı-

ğım daha eski. Çalışmaları üzerine söz alabilmek 
için, edebiyat yazılarından gezi notlarına,  “hafı-
zası olmayan toplumlara tarihin emanet edeceği 
hiçbir kalıcı değerin olamayacağını” belirgin kılan 
belgesellerinden fotoğrafl arına ya da bir siyaset 
yorumcusu olarak son on beş yılda yazdıkların-
da ön plana çıkan vurgulara yoğunlaşılabilir.   Bu 
arada Âkif Abi’nin Endülüs başta olmak üzere, ba-
kışını yansıtan fotoğrafl arın arasından yayımlana-
bilecek olanların Hasanali Yıldırım’ın kaleme ge-
tireceği metinlerle birlikte bir 
ya da birkaç albüm şeklinde 
yayımlanması onun için gös-
terilecek en büyük kadirşi-
naslık olacaktır. Dahası Aliya 
odaklı metinlerinden küçü-
men bir Aliya kitabı da bizler 
ve sonrakiler için çok hayırlı 
olacaktır. Elbette başka şeyler 
de yapılmalı.  Ama şu anda 
bunların tümü olmasa da en 
azından bir kısmı bu yazının 
gerçekleştirmeyi niyetlendiği 
hedefi n menzilinin dışında 
kalmaya mahkûm.  Onun-
la ruberu karşılaşmam ise 
hayli geç bir zamana rastlar. 
İki binli yılların başlarına… 
Benim onun bir güleç, bir 
düşünceli haliyle tanışmam 
Yöneliş Yayınları’ndaki buluş-
malardan birinde oldu. Bunu 
2009’da yazmıştım, ufarak 
bir değini şeklinde.  Sonraki 
yıllarda da ağırlıklı olarak ya-
yın mecralarında karşılaştık, 
buluştuk, konuştuk ve has-
bihal ettik. Yöneliş Yayınları 
kapandıktan sonra Fahrettin,  
Millet Caddesinde bulunan 
Küre Yayınları’nda çalışmaya başlamıştı. Bir defa 
orada karşılaştık, bir defa da Pınar Yayınları’nın 
Mega Center’daki geniş ofi sinde. Aslında bunların 
hiçbiri 2010 sonrasındaki konuşmalarımızın yeri-
ni tutmazdı ama hepsi sanki bunlara zemin hazır-
lamıştı. Sanırım ilk telefon konuşmamı da Pınar 
Yayınları’nın bürosunda yaptım kendisiyle.  O za-
manlar Filistin konulu bir düzyazı derlemesi fi kri 
gündeme gelmişti. Hece’de yayımlanan “Kudüs’ü 

Olmayan Filistin” başlıklı yazısı için izin istemiş-
tim. Tamam demesine rağmen bu kitabı çıkarmak 
nasip olmadı.

Umran’da yayımlanan Hece dergisinin  özel 
sayı geleneğini  Mehmet Âkif  üzerinden ele alan 
değinimde Âkif Abi’nin “Bir İslam Şairinin Gele-
cek Tasavvuru” başlıklı yazısına da  şöyle atıf yap-
mıştım. “Âkif Emre’nin Bir İslam Şairinin Gelecek 
Tasavvuru balıklı yazısı Mehmet Âkif’in algılan-
ması, anlaşılması ve resmi söylemin onu konum-
landırdığı sürgün zirvesinin a(nla)şılmasına katkı 
sağlayacak yetkinlikte.” Umran dergisinde 2010  

Haziran’ında yayımlanan 
“İdris Küçükömer Üzerine 
Bir Soruşturma”yı hazırlar-
ken ona da sorularımı gön-
dermiştim. Fakat cevapla-
yamamıştı. “İspanya’daydım 
hakkını helal et” demişti.   
Cemil Meriç ve Kemal Tahir 
bahsinde 1970’lere dair yap-
mış olduğu tespitlerde dik-
kate değerdi doğrusu. Son-
raki yıllarda Talal Asad’ın bir 
söyleşi metnini dergi için ter-
cüme ettirmeye niyetlenmiş-
tik. Fakat ilgili metnin daha 
evvel Dünya  Bülteni’nde ya-
yımlandığını fark ettik. Bu-
nun için izin istemek mak-
sadıyla yazdığımda “Kaynak 
gösterdikten sonra ne sakın-
cası olsun. Ümmet yararı de-
ğil mi amaç” diyecekti. En-
dülüs üzerine de bir söyleşi 
yapmıştım Umran için ken-
disiyle. 

Her şeyi anlatmaya 
kalkmadan birkaç hususu 
daha  belirteyim: Sanırım   
2008’lerde bir defa Fehmi 
Hüveydi, Cevat Abi ve Se-

fer Abi’yle birlikte önce yemek yemiş ardından 
AKV’nin Fatih’teki yerinde AKP ve Türkiye siya-
seti başta olmak üzere İslâm âleminin değişik ko-
nularını ele alıp irdelemiştik. Şu husus dikkatimi 
çekmişti: Bizler şu ya da bu ölçüde AKP’yi  eleşti-
riyor  ve mesafeli bir tutum geliştiriyorduk. Fehmi 
Hüveydi ise  yılların analitik gazeteciliğini adeta 
bir yana bırakarak, sonradan bizlere de ulaşacak 
şekilde tümüyle iyimser bir yorum ileri sürüyor-

Âkif Abi’ye ahiren ve gıyaben 
selam eden bir arkadaşım üç 
yıl evvel “Son birkaç yılda 
gazete köşe yazısı yazan-
lar içinde onun fikir ciddi-
yetini korumasına” hususen 
dikkat çekmişti. 1997 tarih-
li  “Hayatın devam eden 
akışı içinde, çoğu kez farkı-
na varmadığımız, önemse-
mediğimiz, kanıksadığımız 
gösterge dizgelerini yakala-
mayı deneyen” Göstergeler 
kitabının önsözünün daha 
ilk cümlesinde “Günlük bir 
gazetede yazarak fikir üre-
tilebilir mi?”  sorusunu 
soran birisi için doğru bir 
tespitti bu.  Şunu söyleme-
miz yanlış olmaz sanırım: 
Âkif Abi’nin çok önemsedi-
ği Necip Fazıl’ın fikir öfkesi 
kendisinde fikir ciddiyetine 
dönüşmüştü.
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du. Şimdi düşünüyorum da o yıllardaki mesafeli 
tutumumuzu büsbütün muhafaza edebilseydik 
acaba Türkiye nasıl bir yer olurdu? Cevabı üzerin-
de düşünmekte  yarar var.  

Sonraları   defalarca bir araya geldiğimiz yazar 
buluşmaları da oldu. Hatta bir defa pek çok yaza-
rın katıldığı bir toplantıda dış politika odaklı bir 
sunum da yaptı. Seçtiği konu Avrasya’nın öne çı-
kışıydı şayet hafızam beni yanıltmıyorsa. Ama ne-
dense bu tür toplantılarda genellikle sessiz kalma-
yı yeğleyecekti sonraki yılllarda.  Muhtemelen bir 
süre sonra da hatra binaen katıldığı toplantılara 
gelmeyi bırakacaktı.

Âkif Abi’yle bir konuşmamızda, Umran’da 
konu dâhiline aldığı her mevzuyu işleyişinde in-
sani yönümüzle temas eden bir estetik algısı olan 
İz’ler kitabının yeni baskısı vesilesiyle yayımlanan 
yazıdan da memnun olduğunu sezmiştim.  He-
men ifade etmeliyim ki Âkif Abi’nin bu kitabında-
ki yazılar onunla aynı yerleri gezip, yazılar ve ki-
taplar kaleme alanlarla, elbette aynı yerleri ve kıs-
men de aynı olayları anlatır. Ama İz’ler diğerlerin-
den bir adım daha ileri giderek bize dünya ve ken-
dimiz hakkında bir şeyler anlatmaktan çok sez-
dirir. Bu bakımdan İz’ler’in ve Çizgisiz Defter’in 
dikkatle okunması ve bunların yeni yetme yazar-
ların metinleriyle karşılaştırılması gerekir.  Onun 
hayata ve olaylara daha çok sanatçı duyarlılığı ile 
yaklaştığını da anlayabiliriz bu kitaplardan Bu-
rada bir noktaya daha dikkat çekmemiz gerekir. 
Âkif Abi ikinci baskısı yapılan İz’ler bir kenarda 
bırakılırsa 2002’den 2016’ya kadar yazılarından 
herhangi bir kitap oluşturma yoluna girmemiş-
tir. Bunun bütünlüklü bir kitap fi kriyle temelden 
bir bağlantısı olabilir. Zira Göstergeler’i yayımladı-
ğında bunu ifade etmişti: “Aslında kitap denilince 
anlaşılması gerekenin, belli bir düşünce etrafında 
baştan planlanarak yazılan eser olduğu kanaatin-
deyim. Her ne kadar bu kitabı oluşturan yazılar, 
belli bir kalkış noktası gözetilerek yazılmış, kendi 
içinde tutarlı bütünlüğe sahip olsa da, bilinen an-
lamda bir kitap değil… Bu nedenle, günlük gaze-
tede belli aralıklarla yayınlanan yazılarımdan yap-
tığım seçki, eğer dostların samimi teşviki olmasa 
idi kitaplaşmayacaktı.”  Gelgelelim bundan öteye 
uzanan sebepleri de olmalıdır. Üstelik bu zaman 
zarfında Türkiye’de yazarların şu ya da bu ölçü-
de, gazete ve dergi yazılarından kitap oluşturma 
eğilimi günden güne yaygınlık kazanmıştı. Gali-
ba “Neye yarıyor ki”, sorusunun ağırlığıyla alaka-
lıydı onun tercihi.

***
Doğrusu Âkif abiyle “samimileşmemiz” ve 

onu yakından “tanımam” çok zaman aldı. Bu ise 
Dünya Bülteninin kültür sanat sayfaları sayesin-
de oldu.  Burada yeni dergilerden eski dergile-
re, bizim mahallenin hallerinden solun/liberalle-
rin hallerine, milliyetçiliklerden İslâm düşüncesi-
ne, İslâmcılıktan edebiyata değin onca yazım ya-
yımlandı. Hiç şüphesiz bunların önemli bir kısmı 
onun sayesinde oldu. Ondan haysiyetli olmayı, si-
yaseti yorumlamayı, yazarın mesuliyetini ve ön-
celiklerin neler olması gerektiğini öğrendim. İki 
yıl evvel bir defa “Cemaleddin Latiç izlenimlerini 
yazsana, gecikmeden yaz” demişti. Bu yazıda bah-
si geçen Hüseyin Cozu Efendi için iki koldan hay-
li araştırma yapmıştık.  Paylaşıyor olmanın bere-
ketiydi bu.

Yaşadıklarını/yaşadıklarımızı anlamak kadar 
anlatmaya da ya da başka bir deyişle anlamaya ça-
lışarak aktardığı  Cumartesi yazıları üzerine de ko-
nuşmalarımız olurdu. Hayatla ilgili vardığı sonuç-
lar masa başında mantık yürüten bir denemecinin 
değil, yaşadıklarına hayatına anlam katan değerler 
çerçevesinde manalandıran birinin vardığı sonuç-
lardır. Bu yazıların geneli sadece zihne dayanmı-
yordu, çok yönlü, farklı bakış açılarına ve dene-
yimlere dayalı metinlerle karşı karşıyaydık.

Altı yılı aşan teşriki mesaimizde  sitede  ele al-
mayı düşündüğüm konuları genellikle ona sorar, 
istişare eder, birlikte karar verirdik; bazen olabilir 
derdi, bazen de “kayda değer” düşüncesindeysen 
yaz, derdi. Vazgeçtiklerimiz olmadı mı, hayli fazla! 
Birkaç yazım da amme menfaatine aykırı olduğu 
gerekçesiyle yayımlanmamıştı. Fakat bunları hiç-
bir zaman sansür olarak  görmedim, aslında onun-
la  bir yayın nasıl inşa edilir, nasıl faaliyete geçer, 
işlevsel kalır bunu da tecrübe ettim. Kimi zaman 
tecrübelerine müracaat ettiğim de oldu. Sözgelimi  
merhum Turgut Cansever’in  bizim dünyamızda 
öne çıkmaya başlamasını ele aldığım   Yılkı der-
gisinde yayımlanan yazım için epey ayrıntı an-
latmıştı Âkif Abi. Bazılarını ise konuşmaya fırsat 
bulamamıştık bir türlü.  Sezai Karakoç’un yargı-
lanmasının etkileri üzerine konuşamadık bir tür-
lü,  nasib olmadı. Fethi Gemuhluoğlu’nun Büyük 
Doğu dergisinin ikinci ardılı sayılan  Edebiyat’a 
yol açışındaki niyeti de konuştuğumuz onca konu 
arasında  yatkınlıklarımın da etkisiyle benim zih-
nimde hâlâ  capcanlıdır. Diyebilirim ki benim için 
hayli kapı ve pencere açtı. Bu ve başka  konular-
daki söyleşilerimizi, onun fi kirlerini, kanaatleri, 
kendi fi kirlerimi tüm mahremiyetiyle yazar mıyım 
sonraki yıllarda, bilemiyorum.
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   ***
Elektronik posta yazışmalarımız da çok ter-

tipli, düzenli değildi. Fakat telefon konuşmaları-
mız gerçekten sıkıydı...  Son altı yılda telefonla ya 
da ofi sinde kim bilir kaç saat konuştuk. Bu yıllar-
da bir ya da iki aydan uzun bir süreye sarkan gö-
rüşmelerimiz enderdi. Bir araya geldiğimizde ön-
celikli konularımız elbette yayın dünyası, mat-
buat âlemiydi. Laf aramızda hakkında yazan ta-
nıdıklarının, gazetedeki meselektaşlarının dikka-
tinden kaçan bir olgudan mutlaka söz etmeliyim. 
Âkif Abi aynı zamanda bir yayıncıydı, bir editör-
dü. Hep hayıfl anırım: Akabe’den İnsan’a oradan 
Küre Yayınları’na uzanan çizgisinde hep bir ya-
yıncı olarak kalsaydı, kültür dünyamız daha bir 
başka olmaz mıydı?  Bu soruyu sormak, Âkif Abi-
nin anonim hale gelen biyografi sine bakan her-
kesin hakkıdır diyerek devam edelim.  Onun-
la “Paşaları” ayrı olduğundan birbirlerini sevme-
yen fi gürlerden hatra binaen yazı verilen dergile-
re,  İz’ler’de yer alan Âkif İnan merhum odaklı ya-
zısında “Çıkaracağımız bi gençlik dergisi için fi -
kirlerini almak, mümkünse birer haftalık yazı yaz-
malarını isteyeceğiz. Heyecanlıyız, çözüm arayış-
ları içindeyiz.” şeklinde bahsettiği dergiden Büyük 
Doğu külliyatına,  şahsî hırstan kurulan ikinci ya-
yınevinden umut yıkımına sebep olan orta yaşlı-
lara, alternatif tarihçiliğin açmazlarından yetmiş-
lere dönüşün sahte göstergelerine değin uzanırdı 
yayın dünyası etrafındaki konuşmalarımız. Dünya 
Bülteni’ndeki geniş ve dar odalarında da kitaplar-
dan, dergilerden, tercümelerden ve etkinliklerden 
bahseder ve dertleşirdik.  Zaten masasının üzeri 
hep kitaplar ve dergilerle dolu olurdu, belki on-
ların arasına mevzilenen bilgisayarıyla iş yapma-
yı alışkanlık edinmişti.  Ayrıca Dünya Bülteni’nin 
ilk ofi sindeki odasının duvarında yer alan hariya 
da dikkat çekiciydi. Bu aslında: “Haritaların da bi-
rer ideolojisinin olabileceğini, önümüzde duran 
girinti çıkıntıların çizerlerinin dünya görüşleri ile 
yakından ilişkili olabileceğini” ihsas ettiren bakı-
şının da bir yansımasıydı. 

Telefonla konuşmalarımızdan söz ettim. Bir 
haftadır, görüşme  kayıtlarıma bakıyorum.  Son 
bir yıl içinde Âkif Abi’yle hangi tarihlerde neler-
den söz etmişiz diye hatırlamaya çalışıyorum. Zira 
yeni bir şeyler okuduğumda, gördüğümde ve işit-
tiğimde onunla konuşmak, ona danışmak, onunla 
dertleşmek isterdim.  Merhum Mahir İz’in Minyeli 
Abdullah üzerine kaleme aldığı mektubu yollaya-
madım ona. Necip Fazıl’dan bahseden  Fransızca 

romanın adını da. Bir  haftadır kitaplarını daha sık 
karıştırdım. Yazdıkları tıpa tıp kendisine  benze-
yen, kelimelerine sesi sinmiş ender yazarlarımız-
dan biri olduğunu gördüm. Bir de 1990’lardan bu 
yana nelerin dönüştüğünü… Şu anda karşımda 
konuşuyormuş gibi sesi kulaklarımda. Bense cep 
telefonumda Âkif Abi’nin numarasını daha ne ka-
dar silmeden muhafaza edebileceğim diye düşün-
mekteyim.

Zordu bu yazıya başlamak, zor oldu neleri ya-
zacağımı belirlemek ve bitirmek.  Hasılı Âkif Abi, 
benim için okumanın, irdelemenin ve muhasebe-
nin heyecanını her dem diri tutmak demekti. Bu 
bakımdan o benim nazarımda sadece aynı haber 
portalında  yazılarımın yayımlandığı biri değildi, 
olamazdı.  Bundan daha öte bir iletişim, çalışma 
düzeni, düşünme yoluydu… Öznellik ve nesnel-
lik arasındaki entelektüel eleştirinin ritmini yaka-
lamaktı. Âkif  Abi’nin dünyasında yazmak, oku-
mak ve dünyaya Müslümanca bakmak birbirleriy-
le yakından ilişkili üç kavramdı. Yazarlığın sade-
ce birtakım kitaplar yazmakla değil, dünyaya belli 
bir açıdan bakıp, onu belli bir biçimde görmeyi ve 
göstermeyi içerdiğini  eylemiyle ispatladı. Sevdiği 
konular, durumlar ve ayrıntılar yanında dertlerini 
de içeren dahası gazeteciliğin günübirlik tuzakla-
rından sakınmanın ispatı olan Göstergeler bunun 
ilk adımı, Küreselliğin Fay Hattı  ise başka bir çer-
çeveden ispatıdır. Sahi bu kitaplar yayımlandığın-
da kültür dünyasında nasıl bir karşılık bulmuştu?  
Şaşılacak bir durum ama bilmiyorum. Oysa ke-
narda, köşede kalmış bir yazar değildi Âkif Emre. 
Bugünkü o iğrenç ifadeyle, hiçbir zaman “marka” 
olmamıştı.  Bildiğim bu kitapların benim zihnim-
deki Âkif Abi’yi oluşturan dört köşe taşından iki-
si olduğudur. Öyle ki sadece bunlardan hareketle 
onun tüm yazıları tasnif edilip, öncelediği husus-
lar, meseleleri ve  hassasiyetleri kavranabilir.  

Gördüğünüz üzere tek boyutlu bir anlatım 
çıkmadı ortaya. Tekrar başa dönelim. İçimde kal-
dı, söyleyecek zamanım olmasına  rağmen, söyle-
yemedim:  Çizgisiz Defter’e daha sık bakıyorum 
abi, demek isterdim sana, kitabın hakkındaki ka-
naatlerini anımsayarak. Ne yazık ki aynı zaman-
da dünya gözüyle gördüğün son kitabın olduğunu 
düşünerek.  En iyisi başka vesilelerle onunla kal-
dığım yerden konuşmaya devam etmek. 

Âkif Abi’me Cenab-ı Rabbülaleminden rah-
metler diliyor, makamının Cennet-i a’lâ olmasını 
niyaz ediyorum. 
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“Âkif ağabey, hoş geldiniz.”
“Hoş bulduk.”
“Aslında sizi ekranlarda 

çok göremiyoruz. Ama kırma-
dınız, lütfettiniz, geldiniz, çok 
teşekkür ederiz. Biz böyle işte 
ağabey, açık havada zuhurata 
tabi olarak, birazdan kedimiz 
de gelir inşallah. Dün aynı 
anda hem yağmur yağdı hem 
epey sert bir güneşle imtihan 
olduk hem çok sert bir rüzgâr 
burada, zuhurata tabi bir 
mekânda, zuhurata tabi soh-
betler etmenin telaşındayız. 
Nasılsınız, iyisiniz değil mi?”

“Sağ olun, Ramazanı ya-
şamaya çalışıyoruz işte. Yani 
geçen hafta müthiş bir sıcak vardı İstanbul’da, 
şikâyet ediyordu arkadaşlar, ‘Nasıl geçecek?’ diye, 
ben de Ramazan geliyor, serinler dedim. Çünkü 
yıllardır hep tecrübe etmişimdir, Ramazan geldi-
ğinde birden bire havalar değişir.”

“Ama anladığım kadarıyla, orucun dokunma-
dığı insan deseler, sizi tarif edeceğiz, oruç maşal-
lah hiç…”

“Fiziki olarak evet, şükür, 
ama manen dokunmuştur in-
şallah.”

“Manen hepimize dokun-
masını umut ediyoruz tabii 
ki, dokunmuştur da inşallah. 
Peki, ağabey, bugün istedik ki 
sizinle epeyce üzerinde çalış-
tığınız bir meseleyi müzakere 
edelim. Avrupa’da İslâm me-
selesini konuşalım ve üç te-
mel çerçeve çizelim. İlk önce, 
tarihi olarak Avrupa’ya İslâm 
nasıl sızmış ve nasıl oralarda 
neşvünema bulmuş? İkincisi, 
Avrupa’daki Müslümanların, 
Avrupa’da kurulan İslâm dev-
letlerinin, Avrupa’da yaşanan 

İslâm tecrübesinin insanlığa, İslâm medeniyetine, 
İslâm kültürüne katkıları ve bugünkü durumu 
konuşarak bir Avrupa ve İslâm dosyası çıkartmış 
olalım. Böylelikle meselenin evveline giderek baş-
layalım ağabey sohbete. Nasıl oluyor da Avrupa’ya 
ilerliyor İslâm ve nasıl sızıyor? İlk sızış ve sonra 
oraya yerleşme meselesi, o kültürü yerleşik hale 
getirme meselesi nasıl oluyor, nasıl ilerliyor?”

İsmail KILIÇARSLAN

Rahmetli Âkif Emre’nin çok yönlü kişiliği olduğunu herkes kabul eder. Bir mütefekkir 
olmanın yanında aktüel konulardaki yorumları ve belgesellerini ilk elde sayabiliriz. 
Göstergeler üzerindeki dikkatini,  mekân okumalarını, izlerin peşinde oluşunu ve 
portrelerini de ilave edebiliriz. Onu anlamaya dönük yapılacak tüm çalışmalar bunu 
mutlaka göz önünde bulundurmak zorundadır. Keza yaşadığı zamandan ve mekândan 
soyutlayarak da ele alamayız onu. Belki bu durum her insan için geçerlidir ama onun 
için olmazsa olmaz bir durumdur. 1970’lerden itibaren İslâm dünyasının içinden geçtiği 
tarihi kırılmaların tüm dönüm noktalarını yaşamış bir münevver olarak meselelere doğru 
bir perspektifle bakmanın gerekliliğini daima vurgulamış, yıkıntıların acısı içerinde 
görebildiği doğruları yazılarına yansıtmıştır. Âkif Emre’nin 2014 Ramazan ayında 
kendisiyle yapılan bir televizyon programında söyledikleri bunun bir göstergesi aslında. 
İsmail Kılıçarslan’ın sorularına verdiği cevaplar hem onun birikiminin hem de derdinin 
ve davasının bir yansıması. Aşağıdaki söyleşinin onun vakur şahsiyetinin anlaşılmasına 
katkı sunması temennisiyle bir kere daha kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.  (Umran) 

Âkif Emre:  Allah Müslümanlığımızı
İdrak Etmeyi Nasip Etsin!”

Fotoğraf: Dursun Çiçek
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Avrupa Fikri Hikâyesi 

“Tabii önce Avrupa neresi, onu[n] [çerçevesi-
ni] yapmak lazım. Normal coğrafi  bilgilerimizle 
baktığımızda, işte Asya’nın uzantısı bir yarımada-
dır Avrupa. Fakat dünyaya o kadar ben merkez-
li bakar ki Avrupalılar, ayrı bir kıta yapmışlardır 
orayı. Yani Hindistan büyüklüğünde bir yerdir 
aslında. Hindistan sonuçta bir kıta falan değildir, 
Asya’nın güney ucudur. Avrupa da Asya’nın Avras-
ya dediğimiz batı ucudur. Fakat 
bunun Avrupa fi kri dediğimiz 
hikâye[ye evrilmesi] zaman içe-
risinde Hristiyanlık, Yahudilik, 
Roma, Yunan derken, bugünkü 
Avrupa dediğimiz bir hikâye[yi] 
[ortaya] çık[ard]ı. Tabii İslâm’la 
ilişkisi, Avrupa’nın kalıcı ilişkisi 
Endülüs’ten başlıyor. Sicilya’da 
var tabii, ama esas [belirleyici] 
Endülüs’tür.  Endülüs hâlâ o 
kadar [belirleyici]  ki, Avrupa 
kimliğinde İslâm’la özdeşleşen 
bir şehir. Ki Napolyon’un bir 
sözü var: ‘Avrupa Pirenelerden 
başlar.’ diyor. Yani şu andaki 
İspanya’yı Avrupa saymıyor. 
Burada evet, Latin dokusunun 
da etkisi var, ama daha çok 
İslâm etkisinden dolayı dışlanır. 
Buradan bakacak olursak iki 
uçtan Avrupa’nın Müslüman-
lıkla bir tanışması var. İlki, batı 
uçta Emevi ve Endülüs etkisi 
Paris’e kadar gelip, işte sonuçta 
İber Yarımadası’nda sekiz yüz-
yıllık bir maceradır. İnsanlık ta-
rihinin gördüğü en muhteşem 
deneyimlerden biridir. İkincisi, 
doğudan gelen Osmanlı dene-
yimiyle, işte Viyana’ya kadar 
varan ve 600 yıl, 700 yıllık bir 
Yahya Kemal’in, ‘Yedi yüz yıllık hikâyemizi dinle-
miş ihtiyaç çınar’dan dediği bir hikâye var orada 
da.  Dolayısıyla bu iki uçtan bakmak lazım. İkisi 
farklı bir deneyim, her yönüyle farklı. Aynı me-
deniyet havzasından beslenen, farklı tecrübeleri 
ortaya koyan, farklı yansımaları olan iki tecrübe. 
Endülüs’te bugün Müslümanların varlığı yok. 
Evet, kültürünü ve mimarisini her şekilde hisse-
debilirsiniz. Hatta İspanyol kimliğinde bir arkeo-
lojik kazı yaptığınızda, Endülüs’ün etkilerini gö-

rürsünüz. Vardır çok ciddi biçimde ama yaşayan 
bir din, bir medeniyetin sürekliliği anlamında bir 
şey yok.”

“Var olan da müzeye dönüşmüş gibi.”
“Evet, bir tür açık hava müzesi. Ama İspanyol 

kültürü içinde erimiş bir yapı var. Azınlık ola-
rak Müslümanlar elbette var, ama doğuda daha 
farklı bir deneyim var. Siyasal olarak Osmanlı 
tasfi ye edildi, ama orada İslâm’ın yerli unsurları 
hâlâ varlığını koruyor İslâm unsuru olarak. Ama 

kültür, mimari, gelenek o ayrı 
bir bahis.  Eğer insan unsuru, 
toplumsal boyutunu  [dik-
kate alacak] olursak doğuda, 
Balkanlar’da hâlâ bütün or-
yantalist söylemin, işte İslâm 
geldi ve gitti, burayı işgal etti 
ve gitti [şeklinde] değil. Bugün 
Balkanlar’ı konuşacak olduğu-
muzda, İslâm konuşulmadan 
Balkanlar’ın ne siyasi, ne tari-
hi, ne de geleceğe dair bir ta-
savvuru konuşulamaz. Çünkü 
Müslümanlık hâlâ oranın yerli 
unsurlarıdır. Boşnak vardır, Ar-
navut vardır, Torbeş vardır, işte 
Pomak vardır. Bir sürü yerli un-
surlar var.”

“Çingene Müslümanlar var.”
“Çingene Müslümanlar var-

dır, dolayısıyla doğuyla batının 
tecrübesi farklı farklı mecra-
larda gelişti, ama şunun altını 
çizmek lazım. Bugün İspanya 
dediğimiz olgu kimliği, İspan-
yol kimliği Reconquista’dan 
sonra oluşan bir şey ve 500 yıl-
lık bir maceradır. Müslümanla-
rın 711’den 1492’ye kadar 800 
yıllık bir tarihi var. Hâlâ Müslü-
manların orada kaldığı, hüküm 
sürdüğü süre kadar İspanyalıla-

rın öyle bir hâkimiyet zamanı bile yok. Dolayısıyla 
esas yerli unsur neydi, kimdi denildiğinde aslında 
bugün İspanyol entelektüellerin, tarihçilerin de 
tartıştığı Müslümanların oradan sürülmeleri. Evet, 
askeri olarak geri çekildiler, ama orada bir Müs-
lüman nüfus kalmıştı. Onların sürülmesi, asimile 
edilmesi, engizisyonlar falan, dolayısıyla onların 
aslında bir İspanyol kimliğini reddi, kendi red-
dedişleri üzerinden de okunması gerektiğine dair 
tartışmalar var.”

Endülüs uzmanı deği-
lim. Tarihçilerin ala-
nına girip, medeniyet 
tarihçilerine -bu konuda 
çalışanlar var- haksız-
lık etmek istemem, ama 
kendi alanımda ilgile-
rim. İşte gözlemlerim-
le baktığımızda, belir-
gin bir biçimde tebarüz 
eden bir şey var. Bir kere 
orada, İslâm medeniye-
ti çerçevesi içinde çoğul-
cu bir yapının hayat 
bulabilmesi, -bu ikin-
cil bir şey aslında- ama 
bütün bu çoğulculukları 
o çerçeveye dâhil ederek 
düşüncede, sanatta, ede-
biyatta, bilimde, mima-
ride tam manasıyla çok 
özgün, farklı bir mede-
niyetin açılımı yaşandı.
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Galip, Mağlubunun Mukallidi Durumunda

“Nasıl bir tecrübeydi Endülüs tecrübesi?”
“Endülüs uzmanı değilim. Tarihçilerin alanı-

na girip, medeniyet tarihçilerine -bu konuda ça-
lışanlar var- haksızlık etmek istemem, ama kendi 
alanımda ilgilerim. İşte gözlemlerimle baktığımız-
da, belirgin bir biçimde tebarüz eden bir şey var. 
Bir kere orada, İslâm medeniyeti çerçevesi içinde 
çoğulcu bir yapının hayat bulabilmesi, -bu ikin-
cil bir şey aslında- ama bütün bu çoğulculukları 
o çerçeveye dâhil ederek düşüncede, sanatta, ede-
biyatta, bilimde, mimaride tam manasıyla çok öz-
gün, farklı bir medeniyetin açılımı yaşandı. Yani 
benzeşmeler var ama başka coğrafyada. İşte Ku-
zey Afrika’da, Mağrip’te niye olmadı da Endülüs’te 
oldu bu? Bu çok ilginç bir şey… Çok özgün bir 
şey… Çünkü kendine güveni olan her medeniyet 
farklı birikimleri, farklı medeniyet deneyimleriy-
le temasa geçmekten korkmaz, çekinmez. Onlarla 
alışverişe girer ve İslâm medeniyeti gerçekten ora-
da, kendine özgüven içinde olduğu için yerli bi-
rikimlerle de temasa geçmekten çekinmediği gibi, 
yerli insan unsurlarını da kendi içine katarak bü-
yüttü, zenginleşti. Tabii esas olan İslâm’ın o insa-
nın fıtratıyla uygun bir şekilde neşvünema bulma 
imkânının sağlanmasıdır. 

Mimari çok bariz, yani bugün hâlâ gidenleri 
şaşırtacak derecede mimari özelliklerin hâkimiyeti 
var, etkisi var. Hatta Güney Amerika’ya kadar bu 
etki var. İlk kolonyal yapıların hemen hemen hep-
si Endülüs etkisiyledir. Hatta yine İspanyollar-
la kıyaslayarak karşılaştıracak olursak, askeri ola-
rak galip durumda olan Katolikler, ele geçirdikle-
ri İslâm şehirlerinde kültürel olarak, düşünsel ola-
rak, mimari olarak mağlup durumdaydılar. En ba-
sit örneklerinden biri, meşhur El-Kazar Sarayı’nı 
yaptıran bir Katolik kraldır. ‘El-Hamra’nın aynı-
sını istiyorum.’ diyor. Şimdi galip mağlubunun 
mukallidi durumunda. Tarihte çok az görülen 
bir şeydir bu, galip mağlubunun mukallidi duru-
munda.”

“Ama yüksek bir estetik düzey.”
“Kesinlikle, yani çoğulculuk diyorsunuz, bir 

taraftan da tabii.”
“Hani İslâm düşünce tarihine, felsefe tarihine 

Endülüs’ün yaptığı katkı da muazzam galiba, de-
ğil mi?”

“Zaten bunu Avrupa’ya katkısı üzerinden oku-
mak yanlış tabii. Avrupa’ya ne kattı? Bu çok özür 
dilemeci bir şey. İşte Endülüs, Avrupa’ya kat-
kı yapmasa ne olur? Yani Avrupa’nın sorunu, 

1492’de Gırnata düştüğünde, ki 1492 dediğimiz 
tarih Rönesans Avrupa’sı, artık başlamıştı ve hâlâ 
o meydan duruyor. Meydanda yüz binlerce kitabı 
toplayıp yaktılar. Sadece Arapça buldukları hepsi-
ni, tıp kitaplarını ayrı koymuşlar. Şimdi böyle bir 
Avrupa’dan bahsediyoruz. Avrupa’nın ayıbı o, o 
ayrı bir şey. Ama İslâm medeniyetine Endülüs’ün 
etkisi nedir, burayı konuşmamız lazım ama konu 
Avrupa ve İslâm olunca ister istemez karşılaştırma 
yapılıyor. Şöyle bir baktığımızda, İslâm düşünce 
geleneği içinde bütün ekolleriyle birlikte, İslâm 
düşüncesinin bütün ekolleriyle ve İslâmî ilimle-
rin de bütün disiplinleri de dâhil olmak üzere he-
men hepsinde güneş çapında devasa isimler ora-
dan çıkmış. Yani İbni Rüşd’den İbni Arabî’ye ka-
dar bakılır. Hemen ilk akla gelecek pek çok isim 
var. Dolayısıyla bu uzun vadeli de, çok dehşetli bir 
etkisi oluyor. Tabii biz bugünkü coğrafya algımız-
la düşündüğümüz için orada Endülüs diye bir yer 
var, yalıtılmış bir yarımadada, burada da başka bir 
İslâm, öyle değil. Tabii İbni Arabî oradan kalkı-
yor, Şam’da vefat ediyor. İbni Rüşd, İbni Haldun, 
işte hepsinin hayatı çok çok farklı yerlerde. İslâm 
dünyasının kendi içinde muhteşem bir akışkanlığı 
var. Ticari ve kültürel, her anlamda bir akışkanlık 
var. Mesela, biz de bu anlamda, şimdi aklıma gel-
di, yapılan yapılmamış, çok eksik şey var. Endülüs 
medeniyetinin Osmanlı’ya etkisi nedir mesela?”

“Muazzam bir çalışma alanı.”
“Çok ciddi akışkanlıklar var. Hatta Endülüs 

düştükten sonra Moriscolar üzerinden de çok cid-
di bir şey var. Alışveriş değil, artık alış var. Bunun 
buradaki müzikte, sanatta, bilimde etkileri yeni-
den araştırmacıların dikkatini bekliyor.”

Moriscolar Belgeseli 

“Siz Moriscolar konusunda bir özel çalışma 
yaptınız.”

“Evet, belgesel vesilesiyle hem saha çalışma-
sı hem de olayın hikâyesiyle ilgili yoğun olarak 
uğraştım. Daha çok 1492’den sonra ne oldu so-
rusuna cevap tabii. Biz genellikle tarihi çok düz; 
daha çok savaşlar, yenilgiler veya saraylardaki 
iktidar değişiklikleriyle ilgili okuyoruz. Hâlbuki 
tarih, toplumun içinde akan bir şeydir, yaşayan 
bir şeydir. Evet, Müslümanlar yenildi, büyük kıs-
mı çekildi falan, ama orada çekilemeyecek kadar 
insan var. Yani yerlileriydi. Yani kanaatim o ki, en 
son dönemlerde Müslümanlar oradan çekilirken, 
muhtemelen Avrupalıların söylediğinin aksine, 
‘İşte Arapları geldikleri yere gönderdik.’ dediler. 
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Aynı şeyi Türkler için de söylerler. Balkanlar’da, 
Toynbee’nin anılarında falan vardır, Türkleri gel-
dikleri yere geri kovmak. Ama olay o kadar basit 
değil. Yani bilimsel olarak bilmiyorum, ama hisle-
rim ve bendeki intiba, oradaki Müslüman unsur 
yerli unsur, yani 800 yıl içinde İslâmlaşmış yerli 
unsur. Belki şeyden gelenlerin daha fazla olabilir.” 

“Moriscoları konuşalım, Torbeşleri konuşa-
lım, Çingene Müslümanları konuşalım, İslâm’ın 
kuşatıcılığını konuşalım. Moriscolar, yani İslâm 
Endülüs’ten çekilirken geride kalan sivil ve Müslü-
manlaşmış halk, doğru mu tanımlıyorum acaba?”

“Moriscolar sözcüğü zorla Hristiyanlaştırılmış 
Müslümanlar için kullanılır. Özellikle 1492’yi şey 
alıyoruz, ama daha önce de Müslümanların geri-
lemesi sürecinde Hristiyan yönetimi altında yaşa-
yan Müslümanlar vardı ve bunlar zorlanmadılar. 
Bunlara Müdeccen deniliyor. Ama tümüyle sükût 
ettikten sonra yapılan anlaşmalar vardı. Bu uzun 
bir hikâye. Her türlü dini hakları, kimlikleri, eği-
tim hakları korunacaktı. Gırnata düştükten beş yıl 
sonra bunu iptal ettiler ve Engizisyon devreye gir-
di. O zamanki teolojiye göre, o toprakların sadece 
askeri olarak Hristiyanların eline geçmesi yetmi-
yor, orayı temiz kılmak gerekiyor. Temiz kılmak 
için de tırnak içinde kâfi rlerden, yani Hristiyan ol-

mayanlardan temizlenmesi lazım. İlk önce Yahu-
dilere yönelik anlaşmayı feshettiler. Çünkü Gırna-
ta teslim edilirken Yahudilerin haklarını da koru-
yan bir anlaşma yapılmıştı. Ondan sonra da, bir-
kaç yıl sonra da Müslümanlar aleyhine anlaşma 
bozuldu. Engizisyon kararı gereği, daha doğrusu 
Kilisenin aldığı karar gereği bütün Müslümanla-
rın Hristiyanlaştırılması kararı alındı. Toplu vaf-
tiz törenleri yapıldı. Baskı karşısında çoğu göster-
melik olarak tamam, köy meydanlarında topla-
yıp, üzerlerine su serpilecek şeklide böyle komik 
şeylerle belayı savdılar. Fakat daha sonra, ‘Madem 
Hristiyan oldunuz, Engizisyon Hristiyanlar için-
dir, Hristiyan olmayan için değil. Madem Hristi-
yan oldunuz, o zaman iyi Hristiyan olmak zorun-
dasınız.’ denilerek Engizisyon devreye girdi. Bu 
süreçte Müslümanlar hem siyasi hem ekonomik 
birtakım dengeleri kollayarak, rüşvetler verdiler. 
Hatta yer yer isyanlar çıkardılar. Çok büyük isyan-
lar vardır sonuçta, Arapça konuşmaları yasakladı, 
ibadetleri yasaklandı, ağır baskılar vardı bu süreç-
te. Ama iki taraf da biliyor ki bunlar her ne kadar 
Hristiyan’ım deseler de onlara güvenmiyor Hristi-
yanlar. Bunlar gizli Müslüman, hatta içlerinde sa-
mimi olarak artık bir-iki nesil sonra Katolikleşmiş 
olanlar da var, onları bile kabul etmediler. Biraz 
aşağılayıcı bir tabir olarak, terim olarak Moriscoyu 
kullandılar. Morisco Arap’tan geliyor, Arap’ın bo-
zulmuş şeyi. Onlar Fas’tan gelenleri hep Morocco 
üzerinden aldığımızda işte, onun bozulmuşu, bi-
raz daha deforme olmuşu.”

Moriscoların Tarihsel Bilinci

“Siz bu insanlarla konuştunuz, görüştünüz. 
Yani hâlâ diyelim, hiç olmazsa gelenek, âdet düze-
yinde unutmadıkları neler var?”

“Var, şöyle var. Aslında modernitenin bütün 
hâkimiyeti, yani bütün ülkelerde, Avrupa’da, 
bizde de artık egemenliği yaygınlaşınca, o İslâm 
etkisi gittikçe zayıfl ıyor. Ama şu kesin. Seyahat 
kitaplarından fi lan biliyoruz. 19. yüzyılda bile 
Gırnata’nın dağlık kısımlarında, Endülüs’ün kırsal 
kesimlerinde hâlâ Müslüman gibi yaşayan, Müs-
lüman âdetlerini benimseyen topluluklar, köylü-
ler, kırsalda yaşayan insanlar olduğuna dair litera-
türde epey şey var. Hatta ben bir fotoğraf albümü 
buldum. Yani 1900’lerin başında bir fotoğrafçı 
siyah beyaz çekmiş bunları 20. yüzyıl başların-
da. Yani herhangi bir Arap şeyi gibi, Müslüman 
topluluğu gibi. Bunların etkileri bugün ne yönde 
var? Şöyle iki tür etkisi var. Müslüman olan müh-

Moriscolarla belgesel vesilesiy-
le hem saha çalışması hem de olayın 
hikâyesiyle ilgili yoğun olarak uğraş-
tım. Daha çok 1492’den sonra ne oldu 
sorusuna cevap tabii. Biz genellikle 
tarihi çok düz; daha çok savaşlar, yenil-
giler veya saraylardaki iktidar deği-
şiklikleriyle ilgili okuyoruz. Hâlbuki 
tarih, toplumun içinde akan bir şeydir, 
yaşayan bir şeydir. Evet, Müslümanlar 
yenildi, büyük kısmı çekildi falan, ama 
orada çekilemeyecek kadar insan var. 
Yani yerlileriydi.
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tedi Endülüslüler bir kere kendilerini doğal olarak 
Morisco olduğunu kabul ediyorlar. Yani bunu şe-
cere olarak ispatlamasa bile, çünkü biz nevzuhur 
Müslümanlar değiliz, buranın asıl sahibi biziz gibi 
bir tarihsel bilinç var. Bir de gerçekten kilise kayıt-
larından -ki biliyorsunuz kilise kayıtları çok sağ-
lamdır- geri dönerek, gerçekten kendilerinin Mo-
risco olduğunu bulanlar hayli fazla. Görüştüğüm 
çok somut örnekler var. Yani şair, edebiyatçı, aka-
demisyen hâlâ Müslüman olup, ismini gizleyen 
insanlar var. Edebiyatta falan meşhur insanlar var. 
Bir edebiyatçıyla yaptığım görüşmede -belgeselde 
de kullandım onu- şöyle bir anekdot anlattı. An-
lamlı olduğunu düşünüyorum. Dedi ki, ‘Ben çiftçi 
bir ailenin çocuğuyum. Babam her gün geldiğinde 
elini yüzünü yıkar, temizlenir, evde şey yapar. Müs-
lüman olduktan sonra anladım ki babam aslında 
abdest alıyormuş.’. Yani o hiç farkında değil. El, 
yüz yıkama tarzı, önce elini yıkar, sonra ağzına, 
burnuna suyu, yüzü, sonra kollar falan. Böylesine 
bir içselleşmiş bilinçli, bilinçsiz bir gelenek halin-
de yaşayan izler var. Ama 20. yüzyılın ilk yarısına 
kadar, ilk başlarına kadar muhtemelen çok derin 
bir gizli Müslümanlık da dipten dibe yaşanmış. 
Bunun örneklerini de gördüm. Ama burada, en 
ilginç olanını tekrar duyurmakta fayda var. Blas 
Infante diye, bir Endülüs babası diye bilinen bir 
ideolog var, edebiyatçı. Lorca’yla falan beraber ya-
şıttırlar ve aslında ondan daha popüler olmasına 
rağmen, Lorca’nın  gypsy geleneği kökünden do-
layı o daha popüler hale getirildi. Blas Infante bir 
Morisco köyünde doğma, ama Hristiyan Katolik. 
Endülüs fi krini ilk o geliştiriyor. Endülüs milliyet-
çiliğinin temelini atan bir ideologdur. Monarşik 
yönetime Endülüs’ün Anayasasını teklif ederken 
buranın resmi dilinin Arapça olması lazım. Çünkü 
anadili Arapçaydı. Buradaki gibi tek dili olan birisi 
1920’li yılların hemen başında Müslüman oluyor. 
İlginç bir hikâyesi var, kitapları var. Yanlış hatır-
lamıyorsam, 1936’da Franco tarafından kurşuna 
dizildi. Böyle bir adam işte. Hâlâ Endülüs bölge-
sine gittiğinizde hemen her şeyde Blas Infante’nin 
büstünü, heykelini görürsünüz. Tabii buradan 
gidenler bilmediği için Blas Infante kim, dikkat 
etmemiş olabilir. 

Ama hemen hemen her şehirde Endülüs bay-
rağı, İspanyol bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağı-
nın yan yana olduğu onun bir köşesi mutlaka var-
dır. Böylesine köklü, derin, sarsıcı, ama komp-
leks bir ilişki halinde bir Endülüs kimliği oluşu-
yor. Bu Endülüs milliyetçilerinin partileri var, par-

lamentoda temsilcileri var. Hepsi Müslüman de-
ğil, Müslüman olanlar da var, olmayanlar da var, 
ama Endülüs milliyetçisi. Bunlar ırk temelli de-
ğil, kültürel bir milliyetçilik. Zaten Braudel’in de 
söylediği gibi, Moriscolara yönelik yapılan bu teh-
cir olayı, tehcir değil aslında, bir sürgün. Soykı-
rım olayı aslında bir etnik milliyetçiliği değil, bir 
medeniyet kimliğini ortaya koyar. İki medeniye-
tin aynı ırktan olmalarına rağmen, iki farklı me-
deniyet dairesine mensubiyetten gelen bir kindir, 
öfkedir bu. Bu aslında, bugünkü modern Avrupa 
kimliğinin siyasal olarak, toplumsal olarak inşası-
nın ilk örnekleridir Moriscolara yapılan şey, yani 
Moriscolar ne olmuştu? Bir milyon kadar Moris-
co 1609 yılında topluca sürgün edildi ülke dışı-
na. İstanbul’a kadar gelenler var, Bosna’ya kadar 
gelenler var. Büyük bir kısmı Tunus, Cezayir, Fas, 
Libya’ya kadar gitti. Bir kısmı karayoluyla Fran-
sa üzerinden Osmanlı topraklarına kadar ulaşan-
lar var. Uzun, dramatik bir hikâyedir bu.”

Balkanlar Kavramını Kaybettik

“Özellikle Balkanlar temelinde biraz konuşa-
lım istiyorum, bir başka Avrupa’da, İslâm coğraf-
yası olarak. Efendimiz (s.) şöyle buyuruyor: ‘Kı-
yamet günü Allah katında mahlûklarımın en se-
vimsizleri yalancılar, kibirliler ve kardeşlerine 
karşı sinelerinde amansız kin besleyenler olacak.’  
Avrupa’da İslâm meselesini konuşuyoruz. Kederli 
bir Boşnak elin İstanbul’a selamını okuduk. Müt-
hiş bir geçişkenlik, hikâyenin başını konuştuk, 
yani Endülüs tecrübesini konuştuk. Ama bir batı-
dan, bir de doğudan ya da kuzeyden diyebileceği-
miz şekilde Avrupa’ya sızan İslâm’dan söz ediyo-
ruz. O da Balkanlar tecrübesi. Balkanlar ve İslâm 
denildiğinde neler söylersiniz bize?”

“Balkanlar, evet, aslında bu kavramı da kaybet-
tik. Güney, doğu Avrupa, yani Osmanlı mirası bir 
kavramdı Balkanlar. İlginç bir anekdot: İstanbul 
fethedildiğinde Gırnata’daki Müslümanlar müt-
hiş bir sevinç içindeler. Tamam, Müslümanlar 
İstanbul’u ele geçirdiler, bize de yardıma gelecekler. 
O geçişkenlik hep son ana kadar devam etti, ondan 
sonra da devam etmiştir. Her ikisinde de İslâm’ın 
yayılışının hikâyesi birbirine benziyor. Çünkü 
ölçü ve fıkhın getirdiği, İslâm şeriatının getirdi-
ği birtakım zorunluluklar gereği Vizigotlar vardı 
İspanya’da Müslümanlardan önce. Tarık bin Ziyad 
çıktığında, bunlar artık serf durumunda köleydi-
ler. Vergi ve borç altında eziliyorlardı, Müslüman-
lar geldi, tabii bunlara İslâm hukukunun verdiği 
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hakları verdi ve İslâm çok hızlı bir şekilde yayıldı. 
Aksi takdirde askeri bir işgalle, güçlü bir şekilde 
800 yıl orada kalınmaz. Aynı şey Osmanlı için de 
evet, bir fütuhat var. Fakat fütuhatın sonrasında, 
onu sürekli kılan şey bir gönüllülük, Müslüman 
olmayanlar bile yönetimin sağladığı o adalet, hak-
kaniyetli bir yönetim anlayışı içerisinde Osman-
lı medeniyetinin onlara sağladığı, açtığı yeni bir 
ufukla daha önceki köhnemiş Bizans artığı yerel 
krallıkların ezdiği bir coğrafyanın yerine bir im-
paratorluğun, bir medeniyetin merkezi coğrafyası 
haline geldi. Şimdi Balkanlar tarihlerinde belki ilk 
defa bir imparatorluğun merkezi haline geldiler. 
Bu önemli bir şey. Hep periferideydi, bugün de 
periferide, Avrupa’nın periferisi. Ama Osmanlı’nın 
merkeziydi. Sanılanın aksine Anadolu falan değil. 
Osmanlı’nın en çok takdir ettiğim yanlarından bi-
ridir bu. Türk kavmi adına pozitif, yani herhangi 
bir milliyetçilik yahut etnik çıkar kaygısı gütme-
diler. Dolayısıyla Balkanlar’ın bütün unsurlarını 
imparatorluğun, o İslâm medeniyetinin bütün 
neşvünema bulacak bütün mekanizmalarını kat-
tılar. Hem Balkanlar her anlamda, eğitimde, işte, 
tarımda, ekonomide, her ne ise her türlü insani 
etkinliklerde bir sınıf atlarken, aynı zamanda da 
bir cihan imparatorluğunun, bir Osmanlı mede-
niyetinin de mekanizmaları içinde onu daha ile-
riye götürecek bürokraside, ilmiyede çok önemli 
insanlar katıldılar. Bugün hâlâ bunca acıya, 150 
yıldır orada, Müslümanların hatta 200 yıldır daha 
fazla Müslümanlar sürekli çekiliş halinde olmala-
rına rağmen, orada İslâm unsurlarının hâlâ canlı 
olarak var olmasının sebebi İslâm’ın bizatihi ken-
disidir. Bugün kimi yerleri azınlık, kimi yerlerde 
çoğunluk olmak üzere irili ufaklı beş-altı devlette 
Müslüman nüfus var. Bir de daha azınlık olarak 
hemen her ülkede yayılmış Müslümanlar var. Bu 
Müslümanlar 100 yıldır hemen hemen her türlü 
İslâmî dayanaklardan yoksun olarak bugünlere 
geldiler.”

“Her türlü baskıyı yaşadılar.”
“Baskıyı yaşadıkları gibi, onları ayakta tutacak 

okul, medrese, mahkeme, evlilikten alışverişleri-
ne kadar bütün hayatı tazmin eden değerleri or-
tadan kaldıran, yasaklayan ve bunları besleyecek 
her türlü kanal yok edilmesine rağmen, işte Müs-
lümanlık böyle bir şey derim ben. Bir yere girdi-
ğinde kolay kolay çıkmaz, onun için korkmamak 
lazım. Türkiye için de zaman zaman endişe, kaos 
olur, şu olur falan ama Müslümanlık böyle bir şey, 
girdiğinde zafi yet gösterebilir, şu olur, bu olur 

ama kolay kolay çıkmaz. Müslümanlık farklı bir 
şey. Herhangi bir din değil, herhangi bir ideoloji 
değil, herhangi bir moda akımı değil, bunu biza-
tihi tarihin tecrübesi de gösteriyor. Bunu Müslü-
man olduğum için söylemiyorum. Sosyolojik bir 
gözlem de yapsak böyle bir şey olur. Bosna’dan 
Bulgaristan’a kadar, Kosova’dan Arnavutluk’a, 
Makedonya’ya kadar yoğun bir Müslüman nüfus 
var. Bugün bu nüfus her türlü kanallar kesilme-
sine rağmen, bizim yaşadığımız tecrübeye benzer 
bir tecrübedir onlarınki de. Medeniyet değiştire-
ceğiz adı altında resmi ideoloji tarafından bu ülke-
yi var kılan ne kadar değer varsa kaynakları kuru-
tulmaya çalışıldı. Aynı şey daha şiddetli bir ölçüde 
veya hemen hemen benzer ölçülerde Balkanlar’da 
yaşandı. Ama o baskı her zaman esnetilmeye mü-
saitti. Çünkü tabandan gelen bir şey vardı. Ente-
lektüel anlamda Cemalettin Latiç’in için İstanbul’a 
şiir yazması bir nostalji değildir. Çünkü hâlâ İs-
tanbul onların başkentidir. 

Yine ilginç bir anekdot. Bir uluslararası top-
lantıda, hatta NATO toplantısıydı bu. Orada dip-
lomatlarla yemek yiyorduk. Bir İspanyol bayan 
diplomat bana şöyle bir soru sordu: ‘Siz Türkler 
İstanbul’un hâlâ başkent olduğunu düşünüyor mu-
sunuz?’ Elbette, dedim, ama Ankara, Ankara’yı da, 
İstanbul hâlâ başkenttir. Şimdi bu soruyu bir İs-
panyol sorabilirdi, öbür Avrupalıların hiçbiri sor-
madı. Çünkü Endülüs gibi bir deneyimi var, bu-
nun ne anlama geldiğini biliyor. Ben de inadına 
böyle bir cevap verdim.” 

İslâmî Kimliğin Belirleyiciliği

“Bir taraftan paralellik, o muazzam bir para-
lellik.”

“Tabii aynı. Benzer tarihi bir macera, kafasın-
daki soru benzer şeyler. Onun için İstanbul siyasal 
statüsü ne olursa olsun idari anlamda ama onun 
tarihsel misyonu, zihinlerdeki, hafızalardaki yeri 
hâlâ duruyor. Dolayısıyla Balkanlar’la olan ilişki-
miz çok aykırı bir örnek. Mesela, şöyle bir örnek 
verebilirim ne anlama geldiğine: Eğer kavmiyet 
üzerinden konuşacak olursak, diyelim bir Özbek 
Türk’le mi bir Anadolu Türk’ünün âdet, örf, gele-
nek ve espri anlayışı aynıdır, hiç dilini bilmediği 
bir Boşnak’la mı aynıdır? Tabii ki Boşnak’ladır. 
Şimdi, Osmanlı medeniyeti dediğimiz şey biraz 
da böyle bir şey, bir kültürel analiz yaptığınızda 
böyle bir şey. Bizim için hâlâ orası komşumuz, 
bahçemiz, evimiz. Gittiğimde mesela, ben ilk kez 
Üsküp’ü gördüğümde, ilk içimden geçen, bu şehir 
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nasıl terk edilir, nasıl elden çıkarılır? Yani Bursa’yı 
görmüş gibiyim, dolayısıyla böylesine bir şey var. 
Bunu Müslümanlar hissettiği gibi, aslında içten 
içe biraz kompleksle karışık olarak Sırplar da, 
Makedonlar da, Yunanlılar da çok ciddi biçimde 
bunu hissederler içlerinde.”

“Yani şöyle, hep örnek, sürekli örnek verdi-
ğim bir şey var. O kadar bize ait bir coğrafya ki 
Balkanlar, işte Avusturya Macaristan İmpara-
torluğu Bosna’yı alacakmış anlaşma kapsamın-
da diye haber Saraybosna’ya ulaştığında, ‘Halife 
Saraybosna’yı vereceğine İstanbul’u versin.’ diye-
cek kadar. Yani Boşnaklar böyle gösteriyor tepki-
lerini. Dolayısıyla müthiş bir bir aradalık, müthiş 
bir şeylik, ama bir taraftan da gene Osmanlı kül-
türüne, dolayısıyla İslâm kültür ve medeniyetine 
müthiş katkı sağlayan da bir coğrafya.”

“Şüphesiz, Balkanlar’da, biraz da insan mal-
zemenin kalitesiyle de alakalı bir şey. Bir de 
Osmanlı’nın oraya özel ilgi göstermesiyle birlikte, 
yani bir kere devlet idaresinde işte onlarca sad-
razam, vezir, bir imparatorluğun merkezi olmak 
ne anlama geliyor? Biz şimdi hep böyle küçük 
ulus devlet ölçeğinde düşündüğümüz için bunu 
kavrayamıyoruz. Bir imparatorluğun, yani tarihin 
en büyük imparatorluklarından birinin merkezi 
coğrafyası olmanın, oradaki hem maddi hem de 
entelektüel, kültürel anlamda ne anlama geldiğini 
orada bizatihi görüyorsunuz. Yani Anadolu’dan, 
başka yerlerden yok mu? Var, ama orada hem 
Osmanlı’nın oraya yaptığı yatırım hem de oranın 
buraya, buna cevap verecek kapasitede olması en-
telektüel anlamda, idari anlamda, askeri anlamda 
muhteşem insanlar çıkmış. Tabii şöyle bir kıyas-
lama bence yanlış. Endülüs’le kıyasladığımızda, 
işte İslâm düşüncesinin ilmi anlamda, felsefi  an-
lamda, hikmet anlamında devasa insanlar, isimler 
var, ama o dönem İslâm klasik döneminin oluşma 
süreci zaten. İslâm medeniyeti bütün metodoloji-
sinin, usulünün, düşünce ekollerinin oluşma dö-
nemi ve gerçekten o dönem öyle.”

“Ama hep yıldız çıkartıyorlar Endülüslüler, İbni 
Hazm’ı çıkartıyorlar, İbni Rüşd’ü çıkartıyorlar.”

“Tamam, yani bu zaten öbürlerinden birkaç 
adım ileride diğer coğrafyalardan, ama bu sade-
ce orada yalıtılmış, tek başına çıkarmıyor. İşte 
Şam’la da alışverişi var, Bağdat’la da alışverişi var. 
Zaten İslâm klasik döneminin en zirvede olduğu 
dönem. Balkanlar dönemiyse artık bunların yerli 
yerine oturduğu, kimisi bunu zafi yet, kimisi de 
olgunlaşma dönemi olarak algılanabilir, ama ol-

gunlaştığı. Artık işin felsefi  arayışlardan çok, tabii 
Osmanlı’nın daha çok idari ve askeri yönü daha 
öndedir, kabul etmek lazım, müthiş bir organizas-
yon gücü muhtemelen hem bizim zafi yetimiz hem 
de avantajımız. Yani Avrupa’da giden Türklere ba-
kıyorsun bir-iki yıl içinde hemen örgütleniyor, he-
men organizasyona gidiyor. Bu müthiş bir avantaj 
aslında. Dolayısıyla bu avantajı Osmanlı entelek-
tüel birikimiyle beraber, ilmiyle beraber, bugün 
biz bilmiyoruz kopuk olduğumuz için. Osmanlı 
aydınları, düşünürleri, uleması içinde hangisinin 
Boşnak, hangisinin Deliormanlı, hangisinin Kös-
tenceli falan olduğunu bilmiyoruz. Falan efendi, 
fi lan diye okuyup geçiyoruz. Kendi tarihimizle bu 
anlamda bir şeyimiz olmadığı için hepsi Osmanlı 
ya da Türk zannediyoruz.”

“Neticede mesela, İstiklal Marşı’mızı yazan, 
bizi o manada bir millet haline getiren, kurucu 
metni yazan bir Arnavut.” 

“Tabii böyle bir ulus kimliği, ayrıştırıcı bir et-
nik şey olmadığı için, daha çok temel olan inanç 
esaslı İslâm kimliği belirleyici olduğu için aradaki 
şeyler ayrıştırıcı değil. Sadece onların bir alt kim-
liği olarak ortaya çıkıyor.”

“Çok tali meseleler olarak değerlendiriliyor.”
“Evet, zaten modern bir şeydir. O anlamda mil-

liyetçilik açısından da bakıldığında, milliyetçiliği, 
modern milliyetçiliğin ortaya çıktığı Avrupa’da 
da esas milliyetçilik yapan imparatorluklarda ana 
unsurlardır. Fransızlar Fransız milliyetçiliğini esas 
alırlar, İngilizler de, Almanlar da öyle. Ama en son 
milliyetçiliğe başvuran Osmanlı’da da ana etnik 
unsurlar olmuştur. Önce Hristiyanlar, daha sonra 
tali unsurlar olmuştur. Bu da ilginç bir şey.”

Aliya ve Yeni Nesil Başka Bir Müslümanlık

“Balkanlar’ın 20. yüzyılda İslâm düşüncesine 
yaptığı en büyük katkı Aliya İzzetbegoviç’tir der-
sek herhalde doğru söylemiş oluruz, ne dersiniz?”

“20. yüzyıl evet, yani şu anda. Hem daha ön-
celeri yok mu? Var, klasik dönem ulemadan var. 
Ama modern düşünce, modern döneme ait olarak 
şey yapacak olursak Osmanlı sonrası en büyük 
düşünür sadece Balkanlar’ın değil, bence İslâm 
âleminin son dönemde yetiştirdiği, evrensel öl-
çekte düşünce geliştirebilmiş nadir isimlerden 
biri, yani çok parlak isimler olabilir. Ama sadece 
Müslümanlara hitap ediyor. Aliya İzzetbegoviç’in 
çok yoğun o metinleri aslında evrensel ölçekte 
Müslüman olan ve olmayana da hitap eden bir 
muhtevası var. Bu açıdan da ayrıcalıklı bulurum 
ben kendisini.” 
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“Avrupa’da İslâm, Endülüs ve Balkanlar tecrü-
besini konuşmaya çalıştık. Bu noktada iki sorum 
daha var size. Birincisi Aliya, yani dediniz ki ev-
rensel bir düşünce kurma noktasında öncü ve önde 
bir isimdir 20. yüzyılda. Diğeri de, Müslümanlar 
ilk defa azınlık olmayı o manada göze alarak, hat-
ta ikinci sınıf insan olmayı göze alarak Avrupa’ya 
gittiler ve şimdi göçmen Müslümanlık diye bir kav-
ramdan söz ediyoruz ve orada da farklı bir sosyo-
loji oluşuyor. Bu iki şey belki birbiriyle bağlantılı 
mıdır, değil midir, merak ediyorum her ikisini de.”

“Aliya’nın durumu aslında yerli bir durum, 
orada yerli bir İslâm düşüncesinin bütün olum-
suzluklara rağmen, yeniden neşvünema bulma-
sıdır. O anlamda İslâm düşüncesi açısından da, 
modern İslâm düşüncesi açısından özgün bir yeri 
vardır, öncüdür. Bunun ayrıca incelenmesi gere-
kir. Bir de o olayın, Aliya’nın bir önder olarak, li-
der olarak, bir eylemci olarak, bir özgürlük savaş-
çısı olarak bir yeri var. Bu anlamda da Avrupalı 
kökleriyle yeni Avrupalılara, yeni Avrupalılaşmak-
ta olanlara da bir rol modeldir. Sözgelimi, Sovyet-
ler Birliği çöktükten sonra onun yerine ortaya çı-
kan bütün ulus devletlerde, ortaya çıkan bütün 
ulus devletlerin yöneticilerinin hepsi bir şekilde 
Sovyetlerin Politbüro üyeleridir, ama Sovyet sis-
temiyle veya içinde bulundukları sistemle iş birli-
ği yapmayan tek lider Aliya’ydı. Böylesine tutarlı 
ve ilkeli bir hayatın, Müslümanlığın, çünkü Müs-
lümanlık söz konusu olunca böyle bir durum var. 
Ama Avrupa’daki göçmen Müslümanlığı dediği-
miz olay İslâm tarihinde veya Hristiyan-İslâm iliş-
kileri açısından baktığımızda ilk defa yaşanan bir 
olay. Bu son derece dikkatli, özenli incelememiz, 
tedbirler almayı düşünmemiz gereken bir durum. 
Sadece maaşını, rızkını kazanmak için giden in-
sanlar değil. ilk defa tarihte Darül İslâm’dan in-
sanlar gönüllü olarak, ama bir işçi olarak, sos-
yal olarak daha alt tabakada bir pozisyonda gay-
rimüslim bir topluluk içinde bulunuyorlar. Bu-
rada mesela, Avrupa’da, hem doğuda hem batı-
da Müslüman-Hristiyan ilişkisi bir bakıma cephe 
ilişkisiydi. Müslümanlarla aralarında savaşla belir-
lenen kesin sınırlar vardı. Eğer Müslümanlar geri 
çekiliyorlarsa, zaten Müslümanları da tecrit edi-
yorlar, kovuyorlardı. Dolayısıyla burada gönüllü 
bir ilişki var.  Bugün gayrimüslim bir toplumda,  
modern seküler bir toplumda yaşadıkları yerler-
de Müslüman kimliğini koruyarak hem maişetle-
rini temin etme hem de var olabilme mücadelesi 
veriliyor. Başka bir toplum olsaydı bir-iki nesilde 

orada asimile olurdu. Ama özellikle Müslüman-
lık olunca aynı şey Araplar için de geçerli, Türkler 
için de geçerli, Türkiye’den gidenler için geçerli. 
Fransa’da Araplar, İngiltere’de, Hindistan, Pakis-
tan kökenliler, Almanya’da Türkiye’den gelenler, 
Türk, Kürt Müslümanlar, bunların o Müslüman-
lıktan gelen güçlü bir kimlikleri, Müslümanlık bi-
linci onları orada ayakta tutuyor. Bundan sonra-
ki süreçte, orada ne kadar kalıcı olup olmayacak-
larını bilemiyoruz. Ama orada, oranın şartlarına 
özgü, yeniden bir Müslümanlık üretilebilecek mi? 
Bu uzun vadeli bir şey. Ama kısa vadede konuş-
mamız gereken şey, Almanya’da yaşayan bir Müs-
lüman kendini bir Avrupalı olarak algılıyorsa, bu-
rada ciddi bir sorun var aslında tartışılması gere-
ken.”

“Avrupalı bir Müslüman…”
“Şöyle bir şey, bu birkaç yüzyıllık bir süreç-

tir Avrupa’ya özgü. Bunu ancak Alman veya İn-
giliz olanın Müslüman olmuş, onda bir commu-
nity, bir cemaat oluştururlarsa, zaten Avrupa’nın 
içinde, Avrupa’nın dışındalar onlar Türkler, Arap-
lar zaten eklemlenmiş değiller. Dolayısıyla ora-
da belki yeni nesil başka bir Müslümanlık oluşa-
cak. Ama onun asimile olmadan ayakta kalabil-
mesi için veya bir zamanlar burada Türkler var-
dı, babamız Türk’tü veya Arap’tı, dememesi için 
Anadolu’yla, Cezayir’le ilişkilerin de çok ciddi bi-
çimde sürdürülüyor olması lazım. Körü körüne 
geleneklere aynen sarılmak, Avrupa’da, Berlin’de, 
Çemişkezek’teki bir köylü gibi yaşamak anlamın-
da söylemiyorum. Ama dil, kültür ve onun Müs-
lümanlığını oluşturan kodları yeniden üreterek, 
ama bulunduğu toplumun da gerçeklerini ve 
imkânlarını görerek bir şey oluşturmak lazım. Bu 
uzun vadede konuşulacak, tartışılacak bir mese-
ledir.”

“Ağabey, ne iyi ettin de geldin, çok teşekkür 
ederim. Ezana yarım dakikadan az bir zaman kal-
dı, Müslümanlara bir dua istiyoruz senden.”

“Ben teşekkür ederim. Vallahi kendimize dua 
etsek daha iyi. Allah Müslümanlığımızı idrak et-
meyi nasip etsin. Eşyanın ve Müslümanlığın, Müs-
lümanlığın hakikatini görmeyi, kavramayı nasip 
etsin cümlemize. İttihat ve ümmet şuuru versin, 
bunu niyaz ederim. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. 
Eşyanın hakikatini Allah göstersin bize, yani Müs-
lümanlıkla beraber eşyanın da hakikatini, bilgiyi 
ve hikmeti bize nasip etsin.”
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1 989’dan beri her yıl Nisan ayının ikinci hafta-
sında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülü-

ğünde ülke çapında neredeyse tüm res-
mi ve sivil kuruluşların katılımlarıy-
la kutlanan ve kutlu Peygamberimi-
zi (s.) bütün yönleriyle anlatmayı he-
defl eyen Kutlu Doğum Haftası, bu kez 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Başkan 
Sayın Mehmet Görmez’e yönelik sinsi 
bir yıpratma kampanyası ile gölgelen-
mek istendi.

28 yıldır toplumun her ke-
simince coşku ile idrak edilen 
Kutlu Doğum Haftası’nın söz-
de ‘FETÖ icadı’ olduğu şeklin-
deki akla ziyan bir iftira ve Sayın 
Görmez’in FETÖ’ye yazdığı söyle-
nen mektup üzerinden başlayan kam-
panya, Diyanet Teşkilâtına yönelik kapsam-
lı bir itibarsızlaştırma operasyonuna dönüştü.

Her sene 14-20 Nisan tarihleri arasında kut-
lanmakta olan Kutlu Doğum Haftası’nın, yine her 
yıl Hicri 12 Rebiülevvel’de kutlanmakta olan Vela-
det Gecesi/Kandili tarihi ile birleştirilmesi talepleri 
üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yük-
sek Kurulu Genişletilmiş İstişare Heyeti’ni toplan-
tıya çağırarak Kutlu Doğum Haftası’nın her sene 
olduğu gibi Nisan ayında “Sîret Haftası” adı altın-
da kutlanmaya devam edilmesini kararlaştırmış 
bulunuyor ki, bizce de çok isabetli bir karardır.

Sinsi Kampanyanın Perde Arkası

Peki, Diyanet Teşkilatı’nı ve özellikle de baş-
kanlığı döneminde kurumun itibarını ciddi an-

lamda artıran aktif çalışmaları ile herkesin takdi-
rini kazanan Sayın Mehmet Görmez’i yıpratma-

ya yönelik bu sinsi kampanyayı hangi şeyta-
ni güçler tezgâhlamıştı? 

“Mehmet Görmez Hoca, Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’na geldiğinden beri iftira, de-
dikodu, yafta, hakaret derken şeytanın ne 
kadar malzemesi varsa hepsiyle saldırı-

yorlar” diyen Erem Şentürk, 
Diriliş Postası’nda (24 Mayıs 
2017) Kutlu Doğum üzerin-
den başlatılan kampanyanın 
perde arkasını şöyle anlat-

tı: 2017’nin Ocak ayında bana 
bir e-posta gelmişti... Efendim 

“Kutlu Doğum Haftası” bir FETÖ 
projesiymiş, bunu da güya “Kripto 

FETÖ’cü” olan Mehmet Görmez yürü-
tüyormuş. Bu mesajı okuduğum sırada ya-

nımda olan dostuma aynen şöyle demiştim: “Dü-
zenli olarak saldırıyorlar Mehmet Hoca’ya. İhale 
mi alamadılar, kontrol edeceklerdi de diş mi geçire-
mediler anlamadım; ama sürekli böyle haber ser-
vis ediyorlar.” 

Erem Şentürk’ün anlattığına göre; aradan bir-
kaç ay geçer, tanıdığı bildiği biri aynı haberle ga-
zeteye gelir… Şentürk haberi çöpe atar. Ama iş 
bitmez… Dinleyelim: “Aradan 1 hafta geçti, bir 
gazeteci arayıp, “Kutlu Doğum FETÖ Projesi, diye 
bir haber var” dedi. “Yahu ne dolaştı bu haber 
böyle” dedim ve ona da çöpe atmasını söyledim. 
Aradan bir hafta geçti, aynı gazeteci tekrar aradı, 
Mehmet Görmez’in FETÖ elebaşına yazdığı mek-
tup var dedi. …Şahsi kanaatim şu: Fetullahçı ha-

Abdullah YILDIZ

Asıl mesele, sistemin, ta başından beri kendisine uysal ve edilgen bir rol 
biçtiği Diyanet’in -özellikle neredeyse hetüm resmi ve sivil kuruluşların 
katılımlarıyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası organizasyonuyla- 
son yıllarda giderek artan bir ivme ile aktif ve etkin bir rol üstlenmeye 
başlaması ve özellikle de Sayın Görmez döneminde yurt içinde 
ve yurt dışında İslâmî dirilişimize öncülük eder hale gelmiş olmasıdır.

Kutlu Doğum Haftası Üzerinden Diyanet’i ve 
Mehmet Görmez’i Yıpratma Kampanyası
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inler Görmez Hoca’yı kafaya takmışlar. Piyasada-
ki bütün gazetecilere bu tip haberler servis edi-
yorlar. Kim yayarsa artık… Mehmet Görmez öyle 
bir mektup yazmaz. Yazacaksa öyle yazmaz... Ve-
lev ki o satırları Mehmet Görmez yazmış olsun. 
Bunun asıl anlamı nedir biliyor musunuz? Mektu-
bun ulaştığı kişi Fetullah Gülen kendi eliyle ser-
vis etmiş demektir. Yani mektup sahteyse müfte-
ri oluyoruz; yok gerçekse o zaman da bir şeytanın 
pabucuna takılmış kullanılıyoruz demektir…” 

Nitekim Elif Çakır, 26.05.2017 tarihli Karar 
gazetesinde, “Görmez FETÖ’ye Mektup Gönder-
medi. Peki, Ortalığı Kim, Nasıl Karıştırdı?” baş-
lıklı yazısında olayın aslını deşifre etti: “Ellerinde 
‘kendilerine ait olmadığını’ bildikleri ‘imzalı eseri’ 
mektup olarak sızdıran isim FETÖ’cü Raşit Hay-
lamaz”. 

Kutlu Doğum Haftasının Tarihçesi

Burada, çeyrek asırdır büyük hayırlara vesile 
olan Kutlu Doğum Haftası’nın tarihçesine bakma-
lıyız.

Yıl 1989.  Dönemin Diyanet İşleri Başkanı 
Mustafa Said Yazıcıoğlu başkanlığında, Hüseyin 
Atay hocadan Süleyman Hayri Bolay hocaya ka-
dar seçkin isimlerden oluşan bir heyetle bir top-
lantı yapılır. Toplantıda, o zaman genç bir asistan 
olan Mehmet Görmez hoca da ye almıştır.

Toplantının gündemi: Diyanet teşkilatının ca-
milerin dışında da ‘din hizmeti’ yapmasını sağla-
yacak çeşitli etkinliklerle Peygamber Efendimi-
zi (s.) anma, anlama ve anlatma haftası düzenle-
mesi... 

Sonuçta 12 Rebiulevvel 571’in tekabül etti-
ği 20 Nisan’a uygun bir tarih (önce 20-27 sonra 
da 14-20 Nisan arası) Kutlu Doğum Haftası ilan 
edilir. Veladet/Mevlid Gecesi/Kandili yine devam 
edecektir…

Program başlar ve 1989’dan bu yana tam 28 
yıldır yapılan faaliyetlerle, toplumumuzun Pey-
gamber sevgisi, bilgisi ve ilgisi her geçen sene ar-
tar. 28 Şubat sürecindeki inkıtalara rağmen, ca-
milerde din gönüllüleri, okullarda Din Kültürü 
öğretmenleri, anneler-babalar, vakıfl ar, dernekler 
Kutlu Doğum haftasına dört elle sarılırlar. Öyle 
ki, Kutlu Doğum etkinlikleri bir haftanın ötesi-
ne geçer, aylara, hatta neredeyse bütün yıla yayı-
lır. Efendimizin hayatı ve ahlâkı insanımızın gö-
nül dünyasına taşınır. 

Bu kutlamalar vesilesiyle oluşan büyük coşku, 
elbette bazı kesimleri rahatsız eder…

İsmail Kılıçarslan, 25 Mayıs 2017 tarihli Yeni 
Şafak gazetesindeki yazısında Kutlu Doğum Haf-
tası tarihçesi hakkında bazı önemli bilgiler verdi: 
1991’de FETÖ’cülerin Kutlu Doğum Haftası’na al-
ternatif “Ebedi Risalet Sempozyumu” düzenleme-
ye başlamaları bunlardan biri. Diğerleri de şöyle:

“28 Şubat sürecinde Diyanet’e bir çeşit kay-
yum atanan ve yapılan her işe burnunu sokan bir 
muvazzaf albayın verdiği ilk emirlerden biri ‘Kut-
lu Doğum Haftası yapılmayacak’ emri olur. Bu al-
bayın kim olduğunu, kimlere yakın durduğunu 
küçük bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. 

Böylelikle Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 
birkaç yıl kesintiye uğramış olur. 

Değişen Türkiye’de 2003 yılından itibaren 
Kutlu Doğum Haftası yeniden büyük bir coşkuy-
la, büyük bir katılımla kutlanmaya başlar. O yıl 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalışma-
ya başlayan Mehmet Görmez, ilk toplantısına ka-
tıldığı bu haftanın ihyası için yoğun gayretler sarf 
eder. Böylelikle Kutlu Doğum Haftası’nda yapı-
lan etkinlikler yüzlü rakamlardan binli rakamlara, 
dağıtılan siyer kitapları on binli rakamlardan yüz 
binli rakamlara doğru yükselişe geçer…” 

Kılıçarslan devamla, AK Parti hükümetine yö-
nelik 27 Nisan 2007 E-Muhtırası için “hatırlaya-
nınız var mı?” diyor. Hatırlamaz mıyım? 1 haftada 
camilerden okullara, salonlara kadar 15 bin Kut-
lu Doğum programı yapılması darbecileri rahat-
sız etmiş ve Muhtıra’da “Kutlu Doğum Haftası et-
kinliklerin milli bayramlarımızı (23 Nisan kaste-
diliyor) unutturmak için ihdas edildiği” ileri sü-
rülerek hükümet tehdit edilmişti. Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’nın kaleme aldığı ve 29 Nisan 2007 
gününde yayınlanan “karşı bildiri”yi ise Mehmet 
Görmez hoca kaleme almıştı. 2007 süreci sonra-
sında açılan AK Parti’yi kapatma davasının ana baş-
lıklarından biri de yine Kutlu Doğum Haftası’dır. 
Hatta Diyanet, kapatma davası iddianamesinin 
kendileriyle ilgili bölümü için savunma notları 
hazırlamıştır. O günlerin Cumhuriyet Gazetesi’ni 
biraz karıştırırsanız ‘AK Parti’nin savunma-
sı Diyanet’ten’ manşetiyle karşılaşabilirsiniz… 

Kutlu Doğum Haftası ve 
Diyanet Kimleri, Niçin Rahatsız Etti?

“Şu son zamanlarda  ‘Kutlu Doğum’  aleyhine 
kampanyanın çıkışında dini yayın rengi bulu-
nan bir TV kanalıyla ve onun arkasındaki irade 
ile devreye girmesi acaip bir durum” diyor Ahmet 
Taşgetiren ağabey 25 Mayıs 2017 tarihli Star ga-
zetesindeki yazısında ve devam ediyor: “Bu kam-



21

 Umran • Haziran 2017

  DİYANET’İ VE MEHMET GÖRMEZ’İ YIPRATMA KAMPANYASI  DİYANET’İ VE MEHMET GÖRMEZ’İ YIPRATMA KAMPANYASI 

panyanın, bugün vurulacak her şeyin üzerine 
yapıştırılmaya çalışılan ‘FETÖ bağlantısı’ ile yürü-
tülmesi ayrı bir kurnazlık.”

Dahası, Ahmet abi, “İşin içinde biraz Diya-
net İşleri Başkanı  Mehmet Görmez Hoca  ile he-
saplaşma gibi bir damar var” diyor ki, el-ân Sa-
yın Görmez’i yıpratmaya yönelik kampanya git-
tikçe çirkinleşiyor… 

Son yıllarda yaptığı Kutlu Doğum ve benze-
ri atılımlarla giderek etkinleşen Diyanet Teşkilâtı 
ve onun başarılı başkanı Mehmet Görmez’in faali-
yetlerinden niçin rahatsız olduğunu anlamak için 
biraz daha gerilere gitmeli ve Faruk Beşer hoca-
mızın 27.05.2017 tarihli Yeni Şafak’taki yazısına 
bakmalıyız: 

“…Allah’ın lütfuyla 1950’lerden sonra bu ül-
kede dini ilimler yeniden fi lizlendi. Filizlendi ama 
taban gitmiş, bin dört yüz yıllık birikim dağıtıl-
mış, halef-an-selef geleneği yıkılmış, kültür, yazı, 
kitap, ulema hepsi imha edilmişti. Bu yüzden fi liz-
lenme sıfırın da altından başladı. Yine de mucize 
denecek bir hızla bu ilimlerde mesafe alındı. (…) 

“Başlangıçta belki kötü niyetler de vardı, ama 
İmam Hatip okulları ve ardından İlahiyat fakül-
teleri hızlı bir gelişme kaydetti. Hatta deniyor ki, 
modernleşme sürecinde İmam Hatip okulları İs-
lam Dünyası’nın yegâne ve en orijinal projesi ola-
rak büyük işler başardı. (...) Şu anda yüze yakın 
ilahiyat fakültemiz var. Sanıyorum hiçbir İslam ül-
kesinde bu kadarı yok. Her birinde ortalama kırk 
öğretim elemanı bulunduğunu var sayarsak bu 
okullarda üç dört bin akademisyenin ilmi faaliyet 
gösterdiğini anlayabiliriz. İmam Hatip okulları ve 
İlahiyatlar toplumu dönüştürdü. Geçen yıllarda 
Şerif Mardin’in dediği gibi laikçiler kendi kültür-
lerini oluşturamazken İmam Hatip nesli ve cami 
yeni üretilen kültüre bir ölçüde damgasını vurdu. 
Şu an Türkiye’nin yönetimi bu neslin ellerinde.” 

Kısaca “Türkiye dönüşüyorsa bunu İmam Ha-
tip ve ilahiyat nesline ve de bunu akıllıca istihdam 
eden Diyanet’e borçludur” diyen Beşer, Diyanet’in 
her zaman sorumluluğunun idrakinde olduğunu, 
çok sağlam bir ilmi kurul oluşturduğunu ve hiç-
bir zaman test edilmemiş nev-zuhur görüşlere iti-
bar etmediğini hatırlatma gereği duyuyor ki, şah-
sen ben de bu kanaati paylaşıyorum (elbette Diya-
net teşkilâtımızın daha etkin ve verimli çalışmalar 
yapması için teklif ve eleştirilerimiz olabilir).

Diyanet Teşkilatının İtibarını Korumak

Öyleyse, meseleye çok daha geniş perspektif-
ten bakmalı ve bu sinsi kampanyayı yürütme gö-

revi kendilerine ihale edilen tetikçi çevrenin ar-
dındaki şer odakların şeytani niyetlerini doğru 
okumalıyız.

Bizce asıl mesele, sistemin, ta başından 
beri kendisine uysal ve edilgen bir rol biçtiği 
Diyanet’in, son yıllarda giderek artan bir ivme ile 
aktif ve etkin bir rol üstlenmeye başlaması ve özel-
likle de Sayın Görmez döneminde yurt içinde ve 
yurt dışında İslâmî dirilişimize öncülük eder hale 
gelmiş olmasıdır.

Hatırlayabildiğimiz kadarıyla ve özetle söyler-
sek, Diyanet İşleri Başkanlığı:

- Çeyrek asrı aşan bir zamandan beri, her sene 
on binlerce Kutlu Doğum Programı düzenledi. 

- Bu planlı ve yaygın etkinliklerle, toplumun 
her kesiminin gönüllerine Peygamber aşkını taşıdı.

- 28 Şubatçıların dayatmaları karşısında “Ba-
şörtüsü İslâm’ın emridir” fetvasında ısrar etti.

- Postmodern darbenin dini hayat üzerindeki 
yasakçı baskılarını Kutlu Doğum’la etkisiz kıldı.

- 27 Nisan 2007 “e-muhtıra”sında Kutlu Do-
ğum Haftası’nı 23 Nisan’a karşı düzenlemekle 
suçlandı.

- 15 Temmuz 2016 gecesi bütün camilerde 
okuttuğu salâlarla kanlı FETÖ darbe girişimini 
durdurdu.

- Kapsamlı ve etkin faaliyetlerini, ülke sınır-
larını aşıp ümmet coğrafyasının tamamına kadar 
yaydı.

- “Namaz Gönüllüleri Platformu” işbirliği ile 
Sultanahmet’te kalabalık Bayram namazlarını baş-
lattı.

İşte Diyanet Teşkilatı, saygıdeğer Başkanı 
Mehmet Görmez dönemindeki bu ve benzer et-
kin hizmetleri ve kararlı dik duruşu ile şer odak-
ların maksatlı ve tehlikeli yıpratma operasyonları-
na maruz kaldı. 

Bilinmeli ki, hedef Diyanet ve Başkan Görmez 
değil, İslâm’ın ta kendisidir!

Öyleyse vakit, ‘etkinleşen’ Diyanet’e ve ilk kez 
insanımızın gönlüne girip, onlara “işte aradığımız 
başkan” dedirten Görmez hocamıza sahip çıkma 
vaktidir.

Osmanlı Devleti’nin kadîm ve köklü kurumu 
Meşîhât makamının kutlu mirası üzerinde yeni-
den güçlenmeye başlayan Diyanet’i daha etkin kıl-
maya yönelik olarak yapılabilecek öneriler ve eleş-
tiriler ise bahs-i diğerdir; yerinde ve zamanında 
samimiyetle yapılmalı, ihmal edilmemelidir. Ama 
gün, Diyanet Teşkilâtımızı her türlü ideolojik, po-
litik ve hizbî hesapların üstünde tutarak, ade-
ta ‘göz bebeğimiz’ bilme, Diyanet’in ve muhterem 
Başkan’ının izzetini ve onurunu koruma günüdür, 
vesselâm…
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F ransa’da geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Cum-

hurbaşkanlığı seçimi, hem Brexit’in yaşattı-

ğı sarsıntı hem de kıta genelinde popülist hare-

ketlerin yükselişiyle bir varlık krizi içerisine gi-

ren ve uzak vadede mevcut ekonomik ve siyasi 

yapısını muhafaza edip edemeyeceği merak ko-

nusu hâline gelen Avrupa Birliği’nin akıbetini de 

yakından ilgilendiriyordu. Seçimde ipi göğüsle-

yen Emmanuel Macron, başkanlık yarışın-

da birlikten ve Euro bölgesinden çı-

kışı savunan aşırı sol ve aşırı sağın 

adaylarına karşı ortaya koydu-

ğu merkez siyaset perspektifi ne 

uygun bir biçimde ilk yurtdı-

şı ziyaretini birliğin lokomoti-

fi  olan Almanya’ya gerçekleştirdi. 

Seçimi kaybetmekle birlikte 

önemli bir oy artışı kayde-

den milliyetçi aday Marine 

Le Pen ve komünist aday 

Jean-Luc Mélenchon, 

uluslararası sermaye-

nin adayı olarak nite-

ledikleri Macron’un si-

yasette yeni bir sayfa 

açmak şöyle dursun, 

Fransa’yı küresel sis-

temin ve bilhassa 

Almanya’nın oyuncağı haline getiren merkez sağ 

ve merkez sol politikalarını istikrarlı bir biçimde 

sürdüreceğini savundular. Fransa’da radikal eği-

limler ve merkez siyaset arasındaki bu kökten kı-

rılmayı Cumhurbaşkanlığı seçimleri çerçevesinde 

ele alan fi lozof Peter Sloterdijk’ın Le Point dergi-

sinde okuyucuyla buluşan söyleşisini, Emmanuel 

Macron’un kazanmasıyla rahat bir nefes alan Al-

manların bu sonuçtan duydukları memnuniye-

ti göstermesi bakımından önem taşıdığı düşünce-

siyle sizlerle paylaşıyoruz.1

Le Point: Fransa, sıklıkla çöküşte olmakla it-

ham edilen bu yaşlı ülke, henüz 40 yaşına gelme-

miş, daha bir yıl evveline kadar tanınmamış birini 

iktidara taşımayı seçti…

Peter Sloterdijk: İşte bu tam da Fransa’nın 

hâlen sürprizlere açık bir ruh taşıdığının ispatı. 

Bu elli yıldır siyaset ve idarenin birbiriyle iç içe 

geçtiği ve bütün işlerin, tam olarak, sürprizin dev-

re dışı bırakılmasıyla halledildiği bir ülkede baş-

lı başına dikkate değer bir hadise: güçlü partiler, 

fi lozof Simone Weil’in İkinci Dünya Savaşı’ndan 

bu yana ortadan kaldırılmasını arzu ettiği araçlar-

la kariyer yapmış adaylar. “Kamusal yaşamın orga-

nizasyonunu güvenip şeytana bile versek, bundan 

daha maharetlisini hayal edemezdi”, diye yazmıştı 

hep aynılığı yeniden üreten bu aygıtlar için… “Yü-

Peter SLOTERDJICK

Macron yaşıyla da bir başka kopuşun işaretçisi. İlk kez, siyasette yaş 
ve olgunluk birbiriyle denk düşmüyor. İlk defa Fransız toplumunun 
ortalama yaşında bir Fransız cumhurbaşkanı olacak. Böylece bir çeşit 
Fransız jerontokrasisi de Macron’un bu zaferiyle gömülmüş oluyor. Bu 
onu fiziksel yaşının ötesindeki bir bilgelikle kendini ifade etmekten de 
alıkoymuyor: boş bir retorik kabiliyetinden çok medyumca bir şeyler var onda.

“Fransızlar Kendilerini Yenilemek İçin
Macron’u Seçti”

Peter Sloterdijk
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rüyüşçü” Macron’un başarısın-

dan çıkarabileceğimiz sonuç şu 

ki Fransızlar, Fransa’nın bu çıkış-

sız yolda daha fazla ilerleyemeye-

ceğini anlamış bulunuyorlar.

Le Point: Milli İdare 

Okulu’ndan mezun, Finans mü-

fettişi, Hollande’ın danışmanı: 

hâlbuki tüm kampanyası boyun-

ca rakipleri Macron’da “aynılı-

ğın” yeniden üretimini gördüler? 

Peter Sloterdijk: Pro-

paganda. Onu bu işlevle-

re sıkıştıramayız. Seçimle-

ri Hollande’ın danışmanlı-

ğındaki kalitesiyle, Milli İda-

re Okulu çıkışlı oluşuyla ve 

kesinlikle bankacı kimliğiy-

le kazanmadı, vizyon sahi-

bi bir adam olarak kazandı. 

Pompidou da, bununla birlik-

te, Rotschild hanesi için çalış-

mıştı. Bu kınanabilir mi? BNP 

daha mı az şok edici olur-

du? Macron’un fi lozof Paul 

Ricœur’un asistanlığını yap-

mış olması çok daha mühim-

dir. Onunla birlikte Fransa si-

yasetine, Elysée’yi ve aynı şe-

kilde Matignon’u uzun süre-

dir terk etmiş olan bir kültür 

fi kri ve pratiği geri dönüyor. 

Dominique de Villepin’de bu 

yön fazlasıyla vardı, fakat be-

yaz kurbağanın parıltısı Fran-

sız aynasına kalıcı şekilde yan-

sıyamadı. Macron yaşıyla da bir başka kopuşun 

işaretçisi. İlk kez, siyasette yaş ve olgunluk birbi-

riyle denk düşmüyor. İlk defa Fransız toplumu-

nun ortalama yaşında bir Fransız cumhurbaşkanı 

olacak. Böylece bir çeşit Fransız jerontokrasisi de 

Macron’un bu zaferiyle gömülmüş oluyor. Bu onu 

fi ziksel yaşının ötesindeki bir bilgelikle kendini 

ifade etmekten de alıkoymuyor: boş bir retorik 

kabiliyetinden çok medyumca bir şeyler var onda.

Le Point: Medyumca?

Peter Sloterdijk: Kesinlikle. 

Medyum “havadaki” mesajlara 

karşı yüksek hassasiyetiyle ken-

disini diğerlerinden ayıran ki-

şidir. Bu, genç adamın açık şe-

kilde meteoru andıran kariyeri-

ni de açıklar. Psikopolitik bakış 

açısından söylenecek olursa bu 

alıcı-verici gibi işleyen bir şahsi-

yettir: ülkede az hissedilen gü-

neş ışınlarının ve sarsıntıların, 

Nietzsche’nin dediği gibi “hep 

güvercin adımlarıyla gelen” şu 

“büyük olaylar”ın bir toplayı-

cısıdır. Macron bana Fransız-

ların çoğunluğunun bir süre-

dir Fransa’nın erkeklerini ve 

kadınlarını karakterize eden 

histeri ve depresyon halinden 

kurtulma arzularının bir te-

cessümü gibi görünüyor. Onu, 

bu denli taze, bu denli yeni bir 

temsilciyi, kendilerini yenile-

mek için seçtiler. Hâlen son 

derece belirsiz olan bir gele-

ceği birlikte inşa etmeye ken-

di kendilerini müsait kılmak 

üzere. Çok büyük engeller-

le karşı karşıya kalacak, fa-

kat onlarla hesaplaşmaya ha-

zır olduğunu cesurca ilân etti. 

Fransa’yı düzene koymak bir 

piknik partisi olmayacak. İşte 

bu yüzden onu sizin kolonla-

rınızda, “Göklerin Efendisi’nin 

katından geliyorum” diyen Je-

anne d’Arc’la kıyasladım. Burada söz konusu olan 

hastaları yıkayan yaşlı bir siyasi parti değil, bir 

misyonun anlamı. Ondaki Jeanne d’Arc tarafın-

da, iktidar bekâreti fi kri de mevcut, riskli fakat te-

miz. Fransa’ya uzun süreden bu yana erotik ba-

kımdan aşırı yüklenmiş başkanlarla çok etçil, çok 

cinselleştirilmiş bir gelenek damgasını vurmuştu. 

Kendisinden yaklaşık 25 yaş büyük ve öğretme-

ni olan bir hanımın eşlik ettiği, göze hoş gelen er-

gen heyecanıyla, Macron’un başkanlığı ile birlikte 

Macron bana Fransızların 
çoğunluğunun bir süre-
dir Fransa’nın erkeklerini 
ve kadınlarını karakterize 
eden histeri ve depresyon 
halinden kurtulma arzu-
larının bir tecessümü gibi 
görünüyor. Onu, bu denli 
taze, bu denli yeni bir tem-
silciyi, kendilerini yenile-
mek için seçtiler. Hâlen 
son derece belirsiz olan bir 
geleceği birlikte inşa etme-
ye kendi kendilerini müsa-
it kılmak üzere. Çok büyük 
engellerle karşı karşı-
ya kalacak, fakat onlarla 
hesaplaşmaya hazır oldu-
ğunu cesurca ilân etti.
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Fransa’nın yatak hikâyelerini bitirip bir akıl çağı-

na gireceğine inanıyorum. Bu tam da ihtiyacı olan 

şey... Cumhuriyetçi monarşinizin bir kısmını teş-

kil eden kralların kutsal sulbüne dair yeterince 

hikâye var: Macron çalışmanın başkanı olacak ve 

bu açıdan ciddi bir işçi olan ve on yıldır gününün 

12 saatini çalışmaya ayıran, bazı kötü kararları-

na rağmen motivasyonunun samimiyetinden şüp-

he edemeyeceğimiz Bayan Merkel’e benzeyecek. 

Macron’la birlikte artık ne işret ne piknik! 

Le Point: Fransa protestanlaşacak mı?

Peter Sloterdijk: Macron’un seçimi, Fransa’ya 

Reform yolunu kapatan, 14. Louis’nin Protestan-

ları sürmesine verilmiş bilinçsiz bir cevaptır. Bu-

gün reformları konuşuyor olacağız. Aynı kelime. 

Fransa, Katolikliğin İkinci Dünya Savaşı’nın sonu-

na değin olağanüstü bir siyasi ve ideolojik iktidar 

yoğunlaşmasına sebep olduğunu unuttu. Katolik-

lik, nasyonal sosyalizm ve komünizmle birlikte, 

20. yüzyıla damgasını vuran anti-liberal cehen-

nem üçlüsünün üçüncü unsuruydu. Fransa’da ye-

rine azgın bir laiklik konulunca Katolikliğin dev-

re dışı bırakıldığına inanıldı, fakat anti-liberal tu-

tum el değmemiş halde kaldı. Fransa Konsolos-

lar Konferansı’nın Milli Cephe’ye karşı ve Macron 

için açıkça oy verme çağrısında bulunmayışı dik-

katinizi çekmiş olmalı. Anti-liberalizmin şeytanla-

rı hala pusuda bekliyor. Ama Fransa’nın trajedi-

si daha derin bir maziye dayanıyor. Bu ülkede her 

daim maalesef aynı ismi taşıyan iki farklı halk var 

olagelmiştir: devrimin çocuğu olan Fransızlar ve 

diğer Fransızlar, ebediyen Katolik Fransa’nın ço-

cukları. De Gaulle’ün büyük gücü, bu iki Fran-

sız halkını yeniden birbirine kaynaştırabilmesin-

deydi. Bugün bu kaynaşmanın emarelerinde çö-

zülmeler var, şüphesiz bu yüzden sizdeki küçük 

siyaset dünyası, Generalinizin ruhunu çağırıyor 

ve pisletmek pahasına onun efsanevi kostümü-

nü dikmeye kalkışıyor. Evet, bu, ülkeyi allak bul-

lak ettiğini ve inlettiğini bugün halen hissettiğimiz 

kopuştur ve bu tamamen kullanılamaz hale gel-

memiş olmakla birlikte bana göre ancak folklorik 

bir “bina cephesi”ini temsil eden sağ-sol karşıtlı-

ğından çok daha derin bir kopuştur.

Le Point: Buna karşın, ülkede Macron’un re-

formlarına karşı kendilerini “devrimci” olarak su-

nan bir muhalefet mevcut: Boyun Eğmeyenler.

Peter Sloterdijk: Çizdiği büyük isyankâr gö-

rüntüsüne rağmen Jean-Luc Mélenchon bana git-

tikçe karşı-devrimci bir Fransa’ya bağlıymış gibi 

görünüyor; eğer Fransız siyasetinde kıyafetle-

rin belirleyiciliğine inanacak olursak, yoksa kra-

lın çıplak olmasından korkar mıydık? Zira, bizzat 

kendisi de sol kavramını garipsediğini ifade etti. 

Boyun eğmeme kavramı klasik solun kelime kad-

rosunun bir parçası değildir, çünkü bu yoldaşların 

disiplini üzerine bahse giren bir ifadedir; kelime 

daha çok anarşist mecraya aittir ve anarşizm, kü-

çük burjuva tarzı devrimciliktir. Bu Mélenchon’un 

kişisel dokunuşuyla icat ettiği bir tür nasyonal-

anarşizmdir ve ilkel Alman karşıtlığı, dış borcun 

yok olmasını sağlayacak yapay bir ekonomik mu-

cizeye muhtaç, Venezüella romantizminden mül-

hem ekonomik programı, çalışmayla elde edile-

ni de dâhil paraya karşı güttüğü düşmanlık, bun-

lar devrimci şiarlar değil, daha çok faşizan şiarlar-

dır. Ve Mitterand’ın dalkavuk çevresinden gelme 

bu memurun, Marine Le Pen’in narsisizminin bir 

yansıması olan hologramik narsisizminden2 söz 

etmiyorum bile. Fransa’da, çok fazla Fransız’ın 

şehvetle içinde yuvarlandığı bu ideolojik karma-

şa karşısında gardınızı almalısınız. Le Pen ve Mac-

Gerçekçi olalım! Kıta Avrupası asla ultraliberal değildi, çok iyi işleyen bir fiskokrasi-
ye (vergi egemenliği) dayanan derinlemesine devletleşmiş bir ulusu olan Fransa ise 
hemen hemen hiç. Gayrısafi yurtiçi hasılasından yapılan %44’lük zorunlu kesinti ora-
nıyla, bu ülkede neoliberalizmin iktidarda olduğunu ileri sürmek son derece basit bir 
biçimde saçmalamak olurdu. Güya dominant olan neoliberalizm karşısındaki ajitas-
yon, solun yarı-reel sosyalizm yönünde daha ileriye gitmek için başvurduğu bir retorik 
kurnazlıktan başka bir şey değildir.
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ron arasında hiyerarşi kurmayı beceremeyen Em-

manuel Todd’u okuyunca kendi kendime bu kar-

gaşanın daha nerelere kadar varabileceğini soru-

yorum. Antikite’de olsa bu zararlı tarafsızlığından 

ötürü cezalandırılırdı. Atina Şehri yasalarına göre, 

taraf tutmak şarttı. Çekimserlik, halkın iradesi kı-

lığına girmiş bir sapkınlığın şehre girmesidir. 

Le Point: Çok sayıda Fransız tarafından “ult-

raliberal” olarak etiketlenen, bunca kişinin kendi-

sini yerin dibine geçmesine adadığı Avrupa Birliği 

size hâlâ yaşayabilir gibi görünüyor mu?

Peter Sloterdijk: Gerçekçi olalım! Kıta Avru-

pası asla ultraliberal değildi, çok iyi işleyen bir fi s-

kokrasiye (vergi egemenliği) dayanan derinleme-

sine devletleşmiş bir ulusu olan Fransa ise hemen 

hemen hiç. Gayrısafi  yurtiçi hasılasından yapı-

lan %44’lük zorunlu kesinti oranıyla, bu ülkede 

neoliberalizmin iktidarda olduğunu ileri sürmek 

son derece basit bir biçimde saçmalamak olur-

du. Güya dominant olan neoliberalizm karşısın-

daki ajitasyon, solun yarı-reel sosyalizm yönün-

de daha ileriye gitmek için başvurduğu bir retorik 

kurnazlıktan başka bir şey değildir. Sağın ve so-

lun Fransa’da ve Avrupa’nın geri kalanında orta-

lığı kırıp geçiren popülizmi, 1950’li yıllardan bu 

yana Avrupalı popüler sınıfl arın sahip oldukları 

bir kısım ayrıcalığın kaybı karşısındaki intikam-

larının bir ifadesidir. Fransa’da yahut Almanya’da 

doğduğumuzda, Çin’de yahut Hindistan’da doğan 

bir rakibe nazaran bize hatırı sayılır avantajlar sağ-

layan bir tür “medeniyet rantı”ndan nasipleniyor-

duk. Vaktinde, az kalifi ye işçiler bir eve, bir araba-

ya, bir aileye yetecek kadar kazanıyordu. Ekono-

mik evrimin güvencesiz ve desteksiz bir anında, 

basitçe Fransız veya Alman olmak kendi kendini 

kurtarmaya yeterli oluyordu. Beaumarchais’deki 

Figaro’nun efendisi gibi, uzun süre doğmanın san-

cısından (doğru yerde tabii!) başka sancımız ol-

madı… Küreselleşmenin ilerlemesiyle, Avrupalı 

rantı yok oluyor. Diğerlerinin bizi yakalaması ha-

disesi karşısında ellerinden bir şey gelmeyen yö-

neticilerine karşı kitleler öfke duyuyor. Medeni-

yet rantının anomalisi yavaş yavaş kaybolacak, siz 

bana boyun eğmediğinizi söyleseniz de eşyanın 

mantığı böyle. İyi ya, açıklayın bakalım: neye bo-

yun eğmiyorsunuz? Küresel durumu kavramaya.

Le Point: Ve Macron’un seçilmesi bir öğrenme 

arzusunun işareti mi?

Peter Sloterdijk: Bunun şu anlama geldiğine 

inanıyorum: Hakikaten çağdaş medeniyetler top-

lumunda Fransa’nın yerini elde etmek için girdi-

ği uzun bir öğrenme sürecinin başlangıcı bu. Zira, 

hiç şüphesiz, bu zahmetli ve çok sayıda sapmay-

la malul bir süreç olacak. Ve Fransızlar merkez 

kavramına doğru yönelmeyi öğrenmek durumun-

dalar. Weimar’lı bilgemiz, yaşlı Goethe, 8 Mayıs 

1930’da Polonyalı bir âlim karşısında şunları söy-

lemişti: “Fransız ulusu aşırılıkların ulusudur, öl-

çüyle ilgili hiçbir şeyden haberi yoktur. Baskın bir 

enerjiyle, moralle ve fi zikle mücehhez olan Fran-

sız halkı eğer bir destek noktası bulsa dünyayı ye-

rinden kaldırabilir; ama çok ağır yükleri kaldır-

mak istediğimizde onların ağırlık merkezini bul-

mamız gerektiğini hiç de biliyor gibi değildir.” 

Öyleyse, ey Fransızlar, muasır medeniyetler sevi-

yesine erişmek istiyorsanız, ha gayret!

                                                   Çeviren: Habil SAĞLAM

Dipnotlar
1 Le Point dergisi, Mayıs 2017, sayı: 2331, s.34-36.
2  Sloterdijk, Boyun Eğmeyenler hareketi lideri Jean-Luc 

Mélenchon’un seçim kampanyası sırasında hologram tek-
niğiyle seçmenlerine uzaktan konuşmalar gerçekleştirmesi-
ne atıf yapıyor. 

Macron
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Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 
olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlanmasında ortaya konu-
lan bakış açısı farklılıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

ketle yapıldığını okurlarımızın fark etme-
sini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu 

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

ma sürecine önemli katkılarının olacağını 
düşünüyoruz. Yazılar Harun Ersoy tara-

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

 ORTADOĞU'DANORTADOĞU'DAN

İ ran’ın Irak’taki güçlü nüfuzu 

sebebiyle son dönemde Necef 

ve Kum’daki iki Şii mercii arasın-

daki çekişme geri planda kalsa da 

Sünniliğin üç temel mercisi ara-

sındaki çekişme ilan edilmese ve 

siyasi yapı alsa da hala kaynıyor.

Geçen pazar günü Suudi 

Arabistan’ın başkenti Riyad’da 52 

İslâm ülkesi temsilcisinin katılı-

mıyla gerçekleşen Sünni-Trump 

zirvesi bir şekilde bu çekişmeyi 

yansıttı. Gerçi zirvede bölgedeki 

istikrarsızlığın ve terörün kayna-

ğı olması hasebiyle İran’ın kınan-

ması, Tahran’a, Irak, Suriye, Ye-

men, Lübnan ve Filistin’de fi nan-

se ettiği ve desteklediği milisle-

re karşı konulması gerektiği hu-

susunda anlaşma varılsa da du-

rum bu. 

Bu zirvede dikkatleri çeken 

iki husus vardı. Birincisi Türki-

ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın yokluğu, Suudi Ara-

bistan ile Türkiye arasındaki güç-

lü ilişkilere rağmen başbakanın 

değil de dışişleri bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun heyete başkanlık 

etmesiydi. 

İkinci husus, ülkesi siyasi ve 

ulusal ağırlığı, imparatorluklara 

(Eyyubiler, Fatımiler ve Memlük-

ler mesela) kucak açması ve dini 

ağırlığa sahip el-Ezher’in varlı-

ğı sebebiyle yıllarca Arap-İslâm 

dünyasına liderlik etmiş Mı-

sır Cumhurbaşkanı Abdulfettah 

Sisi’nin katılmasıydı. Sisi Suud 

Kralının davet ettiği bu zirveye 

katılmakta tereddüt etti ve Suudi 

yönetiminin bu tereddüdü his-

settirdiği görülüyor. Bu yüzden 

dışişleri bakanı Adil El Cübeyr’i 

veya üst düzey emirlerini değil 

de ikinci derece bir bakanı dave-

ti iletmek üzere gönderdi. Bu te-

reddüdün sebebi Sisi’nin Suudi 

Arabistan’ı İslâm dünyasının li-

deri olarak taçlandırmak isteme-

mesiydi. 

Ayrıca Sisi Suudi Arabistan’ın 
İran’a ve Şii mezhebine kılıç gös-
termeyle ilgili projesini benim-
semek ve hali hazırda Yemen ve 
Suriye’deki, gelecekte de Irak ve 
İran’daki savaşlarına girmek iste-
miyordu. Sisi’nin tutumunu de-
ğiştiren dönüşüm noktası zirve-
den birkaç gün önce Trump’un 
kendisiyle yaptığı telefon görüş-
mesi oldu. Trump kendisinden 
zirveye katılmasını istedi, takvim 
belirlemeksizin yakında Kahire’yi 
ziyarete hazırlandığını iletti. 

Sisi ve Mısırlıların çoğunlu-
ğu Mısır’ın liderliği, üstünlüğü 
ve seçkin bölgesel konumu başlı-
ğı altında bir tür ulusal gurur ta-
şıyor. Barack Obama İslâm dün-
yasına seslenme kürsüsü olarak 
Kahire’yi seçtiğinde bu gerçeğin 
farkındaydı. Altının ışıltısını ve 
460 milyar dolarlık dev anlaşma-
ları seçen Trump öyle yapmadı. 

Erdoğan’ın Riyad İslâm zir-
vesini şahsi boykotu farklı gö-
rülüyor hem siyasi hem şah-
si tutumu yansıtıyor. Erdoğan 
Washington’daki başarısız zi-
yaretinden dönmüştü. Bu ziya-
ret sırasında ABD’yi stratejik or-
tak olarak Kürtlere güvenmesi-
ni engelleme ve silah vermemesi-
ni sağlama hedefl erine ulaşama-
dı. Ayrıca son askeri darbe giri-
şiminin arkasında durmakla suç-
ladığı Fethullah Gülen’in teslim 
edilmesi taleplerine karşılık bu-
lamadı. 

Erdoğan ile Trump arasında 
Beyaz Saray’daki görüşme ger-
gindi ve sadece 22 dakika sürdü. 
Sonrasında yapılan basın toplan-
tısı kısaydı ve birkaç dakika sür-
dü. Türk siyasi yorumcular bu 
ziyaretin Türk-Amerikan ilişkile-
ri tarihindeki en kötü ziyaret ola-
rak tanımladılar. 

(Re’yulyevm gazetesi, 22 Ma-
yıs 2017)

Riyad Zirvesi ve Beklenen Mezhep Savaşı Haritası
Abdulbari ATWAN 
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K örfez bölgesinde bazı kar-
deş ülkeler arasındaki pat-

lamadan daha kötüsü medya or-
ganlarının oynadığı olumsuz rol-
dür. Medyanın fi tnenin körük-
lenmesinde payı oldu. Daha da 
kötüsü Arap dünyasında yangını 
söndürecek, Körfez havasını bo-
zan infi alleri dizginleyecek bü-
yük bir abinin olmaması. 

İtiraf etmeliyim ki ne sürpriz 
patlamanın sırrını anlayabildim 
ne de kardeşlerin ilişkilerinde-
ki hızlı gerilemenin sebeplerini. 
Zikredilen iddiaların veya olay-
ların işleri bu noktaya gelmesine 
sebebiyet verdiğine ikna olma-
dım. Arap dünyası geçen birkaç 
gün zarfında “uydu kanallarının 
çekişmesi” diye adlandırabile-
ceğimiz çekişmeye hüzünlü bir 
örnek sunan çekişme ve sürtüş-
me sahasına dönüştü. Şu günler-
de Körfez bölgesinde yaşananla-
rın arka planından hiçbir şey an-
lamama rağmen bu hususta bir-
kaç mülahaza yapmaktan kendi-
mi alamayacağım.

Farklı siyasetlerin, tutum ve 
mizaçların olması gayet doğal-
dır. Bölgede hiçbir taraf başka-
larından kendisiyle her konuda 
hemfi kir olmasını isteyemez an-
cak farklı düşünmenin de sınır-
ları vardır ve üzerinde uzlaşma-
yı gerektirecek “yüce çıkarlar” 
bulunmaktadır. Medya organları 
önünde aleni sürtüşmeler herke-
si sıkıntıya sokar ve bu çıkarları 
koruma zaruretinden dolayı mu-
hafaza edilen bağlara zarar verir. 
Özellikle de ortada anlaşmazlık-
ları kontrol altına alacak diplo-
matik kanallar varken… 

Benim olanlardan anladığım 
şu: Bazı haber bültenlerinde Ka-
tar yönetimine dayandırılan kötü 
açıklamalar ortaya çıkıyor. Son-

ra Doha bu açıklamaları yalanlı-
yor ve Katar Resmi Haber Ajansı 
internet sayfasının korsan saldırı-
sına uğradığını ve ele geçirildiği-
ni açıklıyor. Konunun aslını tes-
pit etmek için hemen soruşturma 
açılması tabi bir durum. Bu so-
ruşturma gölgesinde sonuç hak 
ettiği şekilde ele alınır. Yalanla-
manın görmezlikten gelinmesi ve 
bazı medya organlarının yalanla-
ma hiç olmamış gibi bu tavırla-
rında ısrarcı hareket etmesi, soru 
işaretleri oluşturuyor ve insanı 
dehşete düşürüyor. 

Medya bombardımanının 
kötü açıklamalarının yayınlan-
masının hemen ardından başla-
dığını görünce şaşkınlığımız iki-
ye katlanıyor. Bombardıman ön-
ceden kayda alınmış tepki açık-
lamalarıyla değil, canlı yayına 
alınan konuklar   ve televizyon 
programlarıyla yapıldı. Bu du-
rum şu iki hususla açıklanabi-
lir. Ya harekete geçme ve hazır-
lık yapmadan profesyonel yeter-
lik söz konusu ya da ajansın in-
ternet sitesini ele geçiren taraf 
ile bunu kullanmakta acele eden 
medya kanalları arasında bir iliş-
ki olduğu sonucuna götüren ön-
ceden hazırlanmış bir tertip var. 

Bu sıcak atmosfer içinde Kör-
fez çatışmasının bazı tarafl arı 
bazı haber sitelerine erişimi en-
gelledi. Mısır’ın da teröre ve aşı-
rılığa destek, yalan haber yayın-
lama gerekçesiyle internet sitesi-
ne erişimi engellemesi bizi şaşırt-
tı. Mısır’ın hatta girmesi bunla da 
sınırlı kalmadı. Bazı Mısır tele-
vizyon kanalları da Körfez çatış-
masına müdahil oldu, dikkat çe-
kici ve şaşırtıcı şekilde bombar-
dımana katıldı. 

Olan bitenler gösteriyor ki or-
tada olgun şekilde ele alınıp çö-

zülmesi gerekli görülmeyen bi-
rikmiş bazı sorunlar var. Maale-
sef Arap sahası bu rolü oynaya-
cak birilerine muhtaç. Arap sis-
teminin çöküşü gölgesinde Arap 
Birliği hiçbir rolü olmayan aciz 
bir oluşuma dönüştü ve genel 
sekreterinin Arap çekişmelerinin 
teskin edilmesinde hiçbir katkısı 
olmadı. 

Körfez’de yaşananlar hepimiz 
için bir hezimettir. Bizler hep 
Arapların birliğini hayal ettik ve 
Körfez İşbirliği Konseyi’nin ku-
rulmasına sevindik. Suudi Ara-
bistan ile Bahreyn arasında kuru-
lan köprüyü olumlu karşıladık. 
Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri 
arasında köprü projesine büyük 
umutlar bağladık. Bir benzerinin 
Katar ile Bahreyn arasında kurul-
masına da… 

Körfez ülkeleri arasında köp-
rü düşüncesinden geri dönüşme-
si, Arap kardeşler arasında du-
varların ve kara bulutların ço-
ğalması hazin. Bu bağların za-
man geçtikte kopması acı verici. 
Bir de üstelik bazı Körfez ülkele-
ri ile İsrail arasında bilfi il kurulan 
köprüler görüyoruz! 

Körfez’deki kardeşler ara-
sında yaşananlar Arap dünyası-
nın yaşadığı büyük sıkıntının bir 
parçasıdır. Bu sıkıntının derinli-
ğinin en belirgin kanıtı Arap ve 
İslâm ülkeleriyle “normalleşme-
yi” savunmak için yalvarmamız 
gerektiğidir. 

(Mısır gazetesi Şuruk, 27 Ma-
yıs 2017)

Araplar Arasında Normalleşme Çağrısı
Fehmi HÜVEYDİ 
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G Ü N D E M

B aşkan Donald Trump hiçbir 
barış planı sunmadan Filis-

tinliler ile İsrail arasında barışı 
sağlayacağını düşünüyor. Önce 
Riyad’da Arap ve Müslüman 
ülke liderleriyle konuştu. Sonra 
İsrail’i ziyaret etti ve terörist Bin-
yamin Netenyahu ve Mahmud 
Abbas ile bir araya geldi. Her 
ikisinin barış istediğini gördü. 

Yerleşimci Netanyahu’ya ke-
sinlikle inanmıyorum. Zira o 
yüzlercesi çocuk binlerce Filis-
tinliyi katleden bir savaş suçlu-
sudur. Abbas barış talebinde sa-
mimidir ancak işgal altındaki 
Filistin’de yeni Nazi hüküme-
ti karşısında barışı elde edeme-
yecek. Netanyahu tek halklı bir 
devlet istediğini alenen açıkladı. 

Trump İsrail’e gelin-
ce “Ortadoğu’dan ve Suu-
di Arabistan’dan döndük” diye 
açıklama yaptı. Hâlbuki kendi-
si hâlâ Ortadoğu’da olduğunu 
ve işgalin göbeğinde olduğunu 
bilmiyor. Sanıyor ki aralarında 
Jimmy Carter ve Bill Clinton’un 
da olduğu 10 Amerikan başka-

Trump Carter ve Clinton Gibi Başarısız Olacak
Cihad EL-HAZİN 

İ slâm dünyasında 56 ordu bu-
lunuyor. Silah üreten ülkele-

rin silahlarının en büyük oranı-
nı bu ülkeler ithal ediyorlar. Tabii 
silahların tek bir parçasını dahi 
toprakları işgal eden, ırzı çiğne-
yen ve kutsallıkları ayaklar altı-
na alan gerçek düşmanlara kar-
şı kullanmamaları şartıyla. Bu 
ordular gerçek düşmanlarından 
kaç kat fazlasını kendi halkların-
dan öldürdüler ve öldürüyorlar. 

Bu orduların barbarca kabza-
sı altında can veren kurbanlar ve 
inleyen tutukluların dışında fa-
kirlik ve yolsuzluk içinde İslâm 
dünyası.   Devasa maddi servet-
lere sahip İslâm dünyasında iş-
sizlik oranı %35 ila 50 arasında. 
Nüfusunun %50 ila 70 arasın-
da  bir oranı fakirlik sınırı altın-
da yaşıyor. 

İslâm dünyasının servetle-
ri Batı dünyasının tekerlerini 
döndürürken işsizlik, fabrikala-
rın kapatıldığı ve hapishanelerin 
inşa edildiği İslâm dünyasının 
her ülkesinde milyonların enerji-
sini öldürüyor. 

Kulluk ettiğimiz, tek olan Al-
lah insana dünya yaratıldığından 

beri gıda, içme, kıyafet ve mes-

ken haklarını garanti altına aldı. 

“Yine burada sen, susuzluk çek-

meyecek, sıcaktan da bunalma-

yacaksın” (Taha: 119)

Bağlı olduğumuz dinimizin 

felsefesi bu maddi haklarda gü-

venliğin dinin ayağa kalkmasının 

şartı olduğunu vurguluyor. Zira 

dünyanın bu maddi hakların gü-

venliğiyle kurtuluşu insanın dini 

kurtuluşa kavuşmasının şartıdır. 

Hüccetülislâm Ebu Hamid el-

Gazzali’nin ifadesiyle dinin kur-

tuluşu dünyanın intizamıyla ger-

çekleşir. Dinin bilgi ve ibadet ni-

zamına beden sıhhati, hayatın 

bekası, giyinme, mesken, gıda ve 

güvenlik ihtiyaçların selametiy-

le ulaşılabilir.  Gazzali şöyle ila-

ve ediyor: “Din ancak bu zaruri 

görevlerde güvenliğin sağlanma-

sıyla intizam bulur. Aksi takdir-

de tüm zamanını zalimlerin kı-

lıçlarına karşı kendi güvenliğini 

sağlamaya ve ekmeğini kazanma-

yan ayıran kişi ne zaman ilme ve 

amele zaman ayıracaktır. Bu iki-

si onun dünya saadetine ulaşma 

araçlarıdır.” 

Allah insanın üstünlüğü-
nü kendisinin ve peygamberi-
nin üstünlüğü kılmaktadır. “Hal-
buki kuvvet ve üstünlük Allah’ın, 
Resûlü’nün ve müminlerindir; fa-
kat münafıklar bilmezler” (Mü-
nafi kun: 8) Allah Teâlâ küfre iba-
dete ve müslümanların fakir ol-
masına razı olmaz. İslâm kültü-
rü vatandaşlığı sosyal bir temi-
nat kılmıştır. Bu sosyal teminatın 
gerçekleşmesi için İbn Hazm şöy-
le diyor: “Her ülkenin halkından 
zengin olanların, fakirlerine yar-
dım etmesi ve sultanı buna zorla-
ması farzdır. Bir müslüman’ın öl-
müş hayvan etinden veya domuz 
etinden yemek zorunda kalması 
helal olmaz. Bu uğurda savaşma 
hakkı vardır. Şayet öldürülürse 
katili diyet öder.” 

(arabi21.com, 27 Mayıs)

İslâm Dünyası ve İronik Durum
Muhammed İMARA 
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R uhani’nin seçmenlerin oy-
larının %60’ını alarak elde 

ettiği zaferi, normal şartlar göl-
gesinde gerçekleşmediğini hatır-
latmak ele almak mümkün değil. 
Reîsî gibi güçlü bir rakip vardı 
karşısında ve aynı renkten rakip-
leri sahneden çekilerek önü açıl-
mıştı Reîsî’nin. Daha da önemli-
si devletin sivil, askeri ve dini or-
ganları Reîsî lehinde çalışıyordu. 
Hatta Hamaney’in kendisi dolaylı 
da olsa halka Reîsî’yi seçme çağ-
rısı yapmakta tereddüt etmedi. 

Hülasa Ruhani hummalı bir 
atmosferde seçimi kazandı. Yani 
hak edilmiş bir zaferin büyük 
mesajlarının görmezlikten gelin-
mesi mümkün değil. Özellikle 
de seçimlere katılım yüksekti ve 
%70’in üzerindeydi. Bu bağlam-
da bir virgül koyuyor ve İran’ın 
Arapça medyasının Ruhani’nin 
düşeceğine kesin gözüyle baktı-
ğına işaret ediyoruz. Hatta bir kı-
sım medya Reîsî’nin ilk turda se-
çimleri kazanacağını söylemek-
ten utanmadı. 

Reîsî’nin aldığı oylar İran top-
lumundaki bölünmüşlüğü gös-
teriyor. Bu bölünmüşlükte bi-

raz ideoloji var ancak en belir-
gin nokta, oyların çoğunluğunun 
dini açıdan kullanılabilecek kır-
sal ve fakir bölgelerden gelmesi. 

Burada konuşulabilecek en 
belirgin gösterge Reformcular ve 
Muhafazakârların çekişmesinin 
Ruhani’nin kazanmasıyla birlik-
te yeni bir evreye girecek olma-
sıdır. Zira Reformcular daha faz-
la güç araçlarını elde etmeye ça-
lışacaklar. Diğerleri ise tabiatıy-
la sessiz kalmayacak ve çekişme 
en fazla dış konularda ve özellik-
le de Amerikan baskıları etrafın-
da su yüzüne çıkacak. 

Ruhani’nin elde ettiği oylar 
gerçekleştirdiği büyük başarı-
lar sebebiyle değil. Nükleer an-
laşmada başarılı olsa da bu oy 
muhafazakârların ülkenin servet-
lerini çılgın projelerle harcayan 
dış politikalarına yönelik bir halk 
tepkisidir. Reformcular 2009 yı-
lında “Ne Gazze ne Lübnan he-
pimiz İran’a fedayız” sloganı 
atsa da yıllardır en büyük kan 
kaybı Suriye’den geliyor. Sonra 
Yemen’den. 

İran halkının mesajı halkın 
yaşamak ve kendi kaynakların-

dan istifade etmek istemesi. Dış 
yayılmacılığın yanılgılarının pe-
şinden gitmek istemiyor. Bazıları 
“tüm bunlar bizi niye ilgilendiri-
yor. Dış politika dini liderin elin-
de olduğu gibi devam edecek” di-
yecektir. Bu soru mantıklı ancak 
görmezlikten gelinemeyecek di-
ğer nokta, Hamaney’in ve yerine 
gelecek kişinin sokakların açık 
mesajlarını görmezlikten gelme-
yecek olmasıdır. Sokakların me-
sajlarına karşılık vermek zorun-
da kalacaktır. Humeyni Irak-İran 
savaşının durması yönündeki so-
kak nabzına olumlu karşılık ver-
medi mi? 

Özetle yaşananlar bir yan-
dan İran’ın iç dengeleri için diğer 
yandan Arap ve İslâm coğrafya-
sı için önemli. Bu mesajlar İran 
yönetiminde rasyonellik ve ol-
gunluğa dönüşürse hali hazırda-
ki kan kaybını durdurma yönün-
deki anlaşmalara varılma imkanı 
olacaktır. 

(Ürdün gazetesi Düstur, 22 
Mayıs 2017)

Ruhani’nin Büyük Zaferinin Mesajları
Yaser EZ-ZEATİRE

nının aciz kaldığı barışı kendisi 
gerçekleştirecek. 

Suudi Arabistan İsrail’in ya-
nında sadece işgal Filistin toprak-
larının %22’si üzerinde bağımsız 
bir Filistin devletinin kurulması-
na dayalı barış planı sunmuştu. 
Arap Birliği üye ülkeleri de pla-
nı kabul etmiş ve planın adı Arap 
Barış Planı olmuştu. Bir Arap va-
tandaşı olarak tüm ömrünü barı-
şa adamış olmama ve İsrail’in Fi-
listin topraklarının %78’inde ka-

lacağını bilmeme rağmen planı 
kabul etmiştim. 

Hafızam beni yanıltmıyorsa 
terörist Netanyahu 2015 yılında 
“barış planının Arap ülkeleriy-
le anlaşmaya varmak için genel 
bir düşünce” demişti. Yani Arap 
ülkeleriyle ilişkiler istiyor ancak 
bağımsız Filistin devleti kurul-
ması temelinde planı destekle-
miyor. 

Trump ilk yurtdışı turuna 
Riyad’da başladı. Sözleri iyiydi. 

Ardından İsrail’e geçti, Kudüs’ü, 
Beyt Lahim ve Tel Aviv’i ziyaret 
etti. Trump’un niyetinin iyi oldu-
ğunu ve Ortadoğu’da barış iste-
diğini düşünelim ancak başarı-
sız olacağını söyleyebilirim. Zira 
İsrail’de kasıtlı olarak yalan söy-
leyen teröristler bulacaktır. Bu 
kimseler barış istememektedir-
ler. Savaşlarda Filistinlileri toplu 
halde öldürmeyi veya her gün bir 
Filistinli genci öldürmeyi yeğle-
mektedirler. 
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N e yazık ki kime ait oldu-
ğunu hatırlayamadığım 

bir vecize vardır “İntihar ya-
şamın protestosudur” bu ve-
cize Albert Camus’un absürt 
yaşam kavramı ile ilişkilidir, 
Camus Sisifos söylencesinin 
de saçma kavramı etrafında 
biraz da nihilizm ile temas 
halinde intiharın anlamını kaybeden yaşamı pro-
testo mahiyeti taşıdığını belirtir.

İntihar bugüne dek pek çok açıdan anlaşılma-
ya çalışıldı, Emile Durkheim’le başlayan İntiharın 
değerler karmaşası ile ilişkisini ele alan sosyolo-
jik açıklamalar ya da sosyolojik anlama biçimi, 
varoluşçulukla ilişkili olarak felsefi , anlam kaybı 
ile ilgili olarak sosyal psikoloji, bireyin iç dünya-
sında neler olduğunu anlamaya çalışarak intiharın 
psikolojisini anlamaya çabalandı.  Ancak eninde 
sonunda intihar öznel bir edim ya da eylemdir. 
Kişiyi intihara götüren, yaşamdan umudunu kes-
mesine neden olan pek çok şey olabilir ama kesin 
olarak intihar ile umutsuzluk arasında bir bağ ol-
duğu söylenebilir. 

İntiharın Biçimleri

Yaşamdan yana beklentisi kalmayan biri inti-
hara eğilim duyabilir.  Fakat bunların hiç birinin 
modellenemeyeceği kanısındayım birçok insanın 
iç dünyasında yaşananlar onu intihara yani ken-
di hayatına son vermeye götürür.  Ne var ki, her 
intiharın öznel ve bireye ilişkin bir anlam sorunu 

olduğu söylenemez, bugün 
intihar eylemcisi dediğimiz 
insanlar için eylemleri tam 
tersine büyük bir anlam içe-
rir. Hakeza şerefi ni kaybeden 
bir samurayın, ya da bir as-
kerin, bazen bir işadamının 
intiharı yaşamdan umudunu 
kesmekle ilgili değildir da-

hası burada bir anlam sorunu olduğu da söyle-
nemez. Tersine bu tür yaşamına son verme tavrı 
kişinin birey olmaktan çok topluma gömülü bir 
halde yaşaması ile ilgilidir bu tür intiharlar namus 
cinayetlerine benzer, kişinin sosyal saygınlığını 
kaybetmesi, sosyal olarak hiç konumuna düşmesi 
yani toplumdan dışlanması kişi için çekilmez bir 
durumdur bu tür insanlar toplumda kendilerine 
yer sağlayan konumlarını yitirmeyi sosyal ölüm 
olarak gördüklerinden bunu bireysel ölümle taç-
landırmayı tercih temekteler. Hakeza intihar ey-
lemcisi kavramı da yanlış bir tanımlama kanımca. 
Çünkü mesela Vietnam Savaşında protesto ederek 
kendini ateşe verenler yahut üzerindeki bombaları 
patlatarak karşı tarafa zarar vermeye çabalayanlar, 
bildik anlamda bir intihar davranışının gerçekleş-
tirmemiş olmaktalar. Tersine burada aşkınlık söz 
konusudur. Bu tür kişiler kendi ölümleri ile bir-
çok hayatı var ettiklerini düşünmekteler.

Kısacası hayatına kendi eli ile son vermenin 
birçok biçimi vardır, intihar ise bu tarzın en trajik, 
en dramatik biçimini içine alan bir şeydir. Ancak 
son zamanlarda görülen AVM intiharları sanırım 
sosyolojinin açıklamakta zorlanacağı bir olgu olsa 

Haşmet DEM İREL

Kendine yönelik bir şiddet ve umutsuzluğun yol açtığı bir edim olarak 
İntiharın tüketim toplumun tapınaklarında gerçekleşmesi aslında 
bir sessiz isyandır. Bu intiharlar kendilerini yetersizlik duygusu ile 
dolduran tüketimci kapitalizmine dönük bir protesto mahiyetinde. 
Çünkü tüketimci pan kapitalizmde devlet ve devletin tahakkümer 
şiddeti isyan edenlerin soluğunu kesmeye dönük bir mahiyet taşıyor. 

Bu İntiharlar Neyin Protestosu:
Yok Yer, Anomi ve Tüketim Dini
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gerek. Çünkü neden intihar için alışveriş merke-
zinin seçildiği yanıtı verilemeyen bir soru gibi gö-
rünüyor. Evet, intihar eylemlerinde görülen yük-
sekten atlama olgusu burada var ama neden alış-
veriş merkezi sorusunun cevabını çok aradım ama 
bulamadım. O yüzden sorunun cevabını daha çok 
tüketim toplumunda bir tür tapınak konumunda-
ki alışveriş merkezleri üzerinden vermeye çabala-
yacağım ancak bunun sonuç olarak ampirik ola-
rak doğrulmaya muhtaç bir hipotez olduğunu da 
göz ardı etmiyorum.

Tüketim Toplumu ve Tüketmemek Günahı

Tüketimcilik, malların ve hizmetlerin sürek-
li artan miktarlarda satın alınmasını teşvik eden 
sosyal ve ekonomik bir düzen ve ideolojidir. Kit-
lesel olarak üretilen ürünlerde bir noktadan son-
ra stoklar oluşunca insanları tükettirmek, o ürü-
ne ihtiyaç duymasa da bu ürünleri satın almasını 
teşvik etmek amacı ile reklamları kullanmaya baş-
ladılar. Tüketim toplumu denen olgunun ardın-
da bu yatar. Ancak en önemli soru yetersiz cevaba 
kavuşur neden insanlar her hangi bir ayakkabı ye-
rine mesela Nike ayakkabı almak isterler. Sol ba-
kış açısı buna ihtiyaçların maniple edilmesi diye-
cektir. Yani birileri bizim zihnimizi etkileyerek ih-
tiyacımız olmasa da bir şeyler satın almaya yönel-
tir. Lakin üstat Baudrillard bu tezi çürütür. Ünlü 
değişim değeri kullanım değeri kavramlarına gös-
terge değeri kavramını ekler. Gösterge değeri bir 
nesnenin sahip olduğu anlamı ifade eder. Bu an-
lamda tüketim bir anlamlar dizini işlevi görür. Bu 
anlamlar dizini içinde tüketilen nesne tüketene 
bir statü bahşeder. Bu anlamda tüketim bir ihtiya-
cın değil o ürüne atfedilen anlama sahip olma gay-
retidir. Bilmem hangi markalı parfümü süren bir 
kadın bu parfümle birlikte artık ünlüler kadar çe-
kici olacağını düşünür. Marka bir imaj olarak an-
lam üretir. Baudrillard’ın tüketim teorilerine getir-
diği en önemli yenilik de bu oldu.

Tüketime dayanan bir toplumda en önemli şey 
farklı olmaktır. Şehirdeki birey daha çok, bir kim-
lik duygusu yaratabilmek, kim olarak algılanma-
yı arzu ettiğini belirtebilmek amacıyla tüketmek-
tedir. Bir bireyin kendisini diğer bireylerden fark-
lı kılabilmek için kullandığı giyim kuşam razının, 
diğer bireyler tarafından da anlaşılıp yorumlana-
bilmesi gerekir. O halde bir birey kendisini an-
cak diğerleri ile ortak birtakım kültürel sembolle-
ri paylaşabildiği ölçüde farklı kılabilir. Bu durum 
bitip tükenmeyen bir farkedilir olma savaşımına 
yol açar. İmajın kendisi de bir kimliklenme ken-
dine farklı bir tarz oluşturma olgusu ile yakından 
ilgilidir. Ama bunları tetikleyen esas şey metropol 
hayatındaki hızdır. Kişilerim metropol hayatında-
ki zihinsel yoğunluk karşısında hem kendini ayırd 
etmek hem de fark edilebilmek için başvurduğu 
şey üründür. Özellikle de üstümüz başımız ya da 
dış görünüşümüz.

“Satın aldığımız ürünler öncelikle diğerlerine 
gönderdiğimiz mesajlar olarak işlev görüyor fi zik-
sel nesne olma özelliği ise ikinci planda kalıyor. 
Muazzam sosyal-primat beynimiz tek bir sosyal 
amacı takip etmeye odaklandı ötekilerin gözün-
de iyi görünmek. Para merkezli ekonomilerde et-
kileyici ürünler alınmaya başlanması bu amacı ye-
rine getirmek için uyguladığımız en yeni eylem”1

Kültürel olarak bir anlam tüketimi eylemi enin-
de sonunda bir refah düzenidir. Daha çök ürün ve 
hizmet satın alındıkça toplumda yer elde edinil-
miş olur. Ya tüketemeyenler yani belli bir dünya-
nın yurttaşı olmaya hak kazanamayanlar. Pan Ka-
pitalizm olarak da ad verilen tüketimci toplumda 
tüketmeyenlere itibar edilmez, tüketmemek en af-
fedilmez suç olur.

Tüketim Dininin Mabedi AVM ve Yok Yer

Günümüz toplumu, üyelerini, en başta, tüke-
tici rolünü oynama görevinin emrettiği şekilde bi-
çimlendirmektedir. Toplumumuzun üyelerine da-

Alışveriş merkezleri tüketim toplumunda adeta dinsel bir anlam kazanmış ayinin yani 
tüketme eyleminin ayinsel merkezi AVM’lerdir. Onlar sadece para tanrısına tapan kapi-
talizm dininin ekonomik çarklarının yağlanmasını sağlayan yerler değil aynı zamanda 
tüketici denen kulun bu tanrının ödül ve cezasına da mazhar olduğu bir yerdir.  Ritzer’in 
deyimi ile Tüketim Katedralleri olan bu mekânız mekânların tek bir amacı vardır daha 
çok tüketebilmek.
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yattığı norm, bu rolü oynama kabiliyeti ve istekli-
liğidir. Tüketim toplumu kültürü, öğrenmeyle de-
ğil, ekseriyetle unutmayla ilgilidir. Gerçekten de, 
istemek ve beklemek birbirinden koparıldığında 
tüketicilerin tüketim kapasitesinin herhangi bir 
doğal ya da edinilmiş ihtiyacın koyduğu sınırların 
çok ötesine geçmesi sağlanabilir; bu noktada ar-
tık, arzu nesnelerinin fi ziksel dayanıklılığına ba-
kılmaz. İhtiyaçlar ve ihtiyaçların giderilmesi ara-
sındaki geleneksel ilişki tersine çevrilmiştir. Tat-
min vaadi ve umudu, tatmin edileceği vaat edi-
len ihtiyaçtan önce gelir ve 
her zaman, mevcut ihtiyaç-
tan daha yoğun ve çekici 
olacaktır.2 Bütün bu norm-
ların uygulandığı yer ise 
AVM’lerdir. Alışveriş mer-
kezleri tüketim toplumun-
da adeta dinsel bir anlam 
kazanmış ayinin yani tüket-
me eyleminin ayinsel mer-
kezi AVM’lerdir. Onlar sa-
dece para tanrısına tapan 
kapitalizm dininin ekono-
mik çarklarının yağlanması-
nı sağlayan yerler değil aynı 
zamanda tüketici denen ku-
lun bu tanrının ödül ve ce-
zasına da mazhar olduğu bir 
yerdir.  Ritzer’in deyimi ile 
Tüketim Katedralleri olan 
bu mekânız mekânların 
tek bir amacı vardır 
daha çok tüketebilmek.

“Tüketim-katedralleri”.  Bu katedraller bu yeni 
ortamların yarı dinsel, “büyülü” niteliklerine işa-
ret eder. Tüketim dinimizi uygulamak amacıy-
la “hacca gittiğimiz” yerler haline gelmişlerdir. Bu 
yeni tüketim araçları geçmişte olduğundan çok 
daha fazla tüketime ayartılmamıza yardımcı ol-
muştur; hipertüketicilik yönüne sokulmuş du-
rumdayız. Geçmiştekinden daha farklı tüketme-
ye de yöneltildik. Örneğin artık tek başına tüket-
me, tek bir yerden çok farklı mal ve hizmetler sa-
tın alma ve birçok başka insanla birçok aynı şeyi 
alıp birçok aynı türde yerde tüketmemiz çok daha 
mümkün. Aslında tüketim katedrallerimiz dün-
yanın geri kalan kısmına da büyük ölçüde ihraç 
edildiği için, diğer birçok ülkedeki insanlar da bi-
zimle aynı aktifl ikte tüketiyor ve aynı mal ve hiz-

metlerin büyük kısmını elde edebiliyor. Yeni tüke-
tim araçları kamuoyunda o kadar başarılı oldu ki, 
öteki toplumsal ortamlar -top sahaları, üniversite-
ler, hastaneler, müzeler, kiliseler vb.- hayli yavan 
ve sönük görünür oldu. Dolayısıyla, diğer ortam-
ları denetleyenler tüketim katedrallerini taklit et-
meye koşuyor.”3   

AVM’ler toplumsal iletişim, kamusal bir mekân 
değildir. Onun esas işlevi insanların tüketmesi-
ni sağlamaktır. Diğer etkinlikler bu amaç için bi-
rer araçtır. AVM’ler insanların ışıltılı vitrinlerin ca-

zibesine kapılması için dü-
zenlenmiştir. Bu mekânların 
Fransız Antropolog Marc 
Auge tarafından tanımlanan 
yok yer olma nedeni de bu-
dur. Yer denilen mekân in-
sanların sosyalleştiği ve aynı 
zamanda kimliklendiği yer-
lerdir. Buna mukabil AVM 
gibi mekânlar kimliksiz-
leştiren, kamusallaştırma-
yan anonim mekânlardır. 
Bu mekânların “yok” niteli-
ği taşıma nedeni de budur. 
Ancak haklı olarak birçok 
sosyolog Auge’nin bu tezi-
ne itiraz etmişlerdir. Çün-
kü en başta gençler için 
AVM’ler bir tür kamusal 
mekândırlar. Burada bulu-
şurlar ve burada vakit geçi-
rirler.

Pan-Kapitalizmin Tüketimci Toplumunda              
Yoksul ve Genç Olmak

Gençlik grup psikolojisi içinde tüketim gruba 
kabul edilebilmek ya da edilememek noktasında 
en önemli göstergedir. Grup aidiyeti ortak değer-
leri paylaşmaktan geçer. “Biz” ait olduğumuz grup 
anlamına gelir. Bu grup için de olanları gayet iyi 
anlarım ve anladığım için Nasıl sürdüreceğimi bi-
lirim, kendimi güvenli ve evimde hissederim. Bu 
grup âdeta benim doğal ortamım, içinde olmak-
tan hoşlandığım ve huzur içinde döndüğüm yer-
dir.”4 Gençlik de kendi içinde bir grup alt kültü-
rü geliştirmiş olan bir sosyal unsurdur. Ve elbet-
te kendilerine özgü ritüelleri yani törensel dene-
cek davranışları vardır. Belli tür selamlama, bel-

Bugün zenginlik ve ihtişam 
öylesine gözümüze sokuluyor 
ki ona sahip olamamak eski-
sinden daha beter azap veri-
yor. Üstelik eskiden kısıtlı 
imkânlara sahip olmak olan 
yoksulluk günümüzde sefalet-
le eş değer. Dahası demokratik 
toplumlara özgü eşitlik düşün-
cesi eskiden kader deyip kişi-
lerin tevekkül ile kabul ettiği 
yoksulluğu kabul ettirmiyor, 
yırtmak herkesin ortak talebi, 
zenginler gibi yaşamak doğal 
bir hak olarak görülüyor. Hal 
böyle olunca da bu yoksulluk 
çekilmiyor.
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li tür saç kesimi, belirli bir tür konuşma ve dav-
ranış tarzı gibi o gruba ait olan kültürel normlar 
vardır. Ancak bazı gençlik grupları için bu davra-
nışlar belli tür tüketim ürünlerini de içine alır. Bu 
ürünleri tüketemeyen, onların toplandığı yerlere 
gidemeyenler doğal olarak grubun dışında kalır. 
İşte günümüzde yoksulluğu hele de gen iseniz çe-
kilmez kılan budur. Bauman’ın ifadesiyle “Günü-
müzde yoksullar, ürkütülmüş tüketicilerin kolek-
tif “Ötekisi”dir; yoksullar… artık tüketicilerin tam 
ve gerçek cehennemî olan “ötekiler” dir,”5 Bugün 
zenginlik ve ihtişam öylesine gözümüze sokulu-
yor ki ona sahip olamamak eskisinden daha beter 
azap veriyor. Üstelik eskiden kısıtlı imkânlara sa-
hip olmak olan yoksulluk günümüzde sefaletle eş 
değer. Dahası demokratik toplumlara özgü eşitlik 
düşüncesi eskiden kader deyip kişilerin tevekkül 
ile kabul ettiği yoksulluğu kabul ettirmiyor, yırt-
mak herkesin ortak talebi, zenginler gibi yaşamak 
doğal bir hak olarak görülüyor. Hal böyle olunca 
da bu yoksulluk çekilmiyor.

Yoksulluk, ”normal yaşam” olarak kabul edilen 
her şeyden mahrum bırakılma anlamına da gel-
mektedir. “İstenilen düzeyde olamama” demek-
tir. Bu durum kendini beğenmeme, utanç ya da 
suçluluk duymayla sonuçlanır. Yoksulluk ayrıca, 
mevcut toplumda “mutlu bir yaşamı” ifade eden 
tüm imkânlardan da yoksun bırakılmak, “hayatın 
sunmak zorunda olduğu ve diğer bireylerin pay-
laştığı şeylerden” de yoksun bırakılmak anlamına 
da gelmektedir. Bu da kendini değersiz görmeyle, 
şiddet içeren ve katı davranışlar biçiminde beliren 
kin ve öfkeyle yâda her ikisiyle sonuçlanır.

Bu toplumda yoksul “unutulmanın, yoksun 
bırakılmanın ya da aşağılanmanın, başkalarının 
girebildiği toplumsal şölenden dışarıya atılmanın 
üzüntüsüne dönüşen bir yetersizliğe” işaret eder-
ken, bu süreci yoksul bir genç olarak deneyim-
lemenin daha şiddetli dışlanma süreçleri ürettiği 
öne sürülebilir. Yoksul gençler, gençlere yönelik 
tüketim pazarının ancak kıyısında yer alabilmele-
rine rağmen tüketim yönelimli baskılara diğer top-
lumsal katmanlardan gençler gibi maruz kalmak-
ta; ancak sahip oldukları kısıtlılıklar nedeniyle tü-
ketim alanına katılımda çeşitli güçlüklerle karşı-
laşmaktadırlar. Genç olmanın anlamının, tüketi-
me “özgürce” katılabilmek olarak yeniden tanım-
landığı tüketim toplumunda yoksulluk nedeniy-
le bu “özgürlüklerden” mahrum kalmak, yoksul 
gençlerin trajedilerine yeni boyutlar eklemektedir.

İşte tam da bu nedenle elimde yeterli emp-
rik kanıt olmasa da kendine yönelik bir şiddet ve 
umutsuzluğun yol açtığı bir edim olarak İntiharın 
tüketim toplumun tapınaklarında gerçekleşmesi 
aslında bir sessiz isyandır. Bu intiharlar kendileri-
ni yetersizlik duygusu ile dolduran tüketimci ka-
pitalizmine dönük bir protesto mahiyetinde. Çün-
kü tüketimci pan kapitalizmde devlet ve devletin 
tahakkümer şiddeti isyan edenlerin soluğunu kes-
meye dönük bir mahiyet taşıyor. 

İntihar araştırmalarında Uzakdoğu’da özellik-
le de küresel kapitalizmin medarı iftiharı olarak 
sunulan Asya Kaplanları denen ülkelerde en yay-
gın intiharların kendini yüksek bir yerden aşağıya 
bırakmak şeklinde belirtiliyor. Bu aslında en sert 
intihar biçimidir ve kesin ölmeye karar verenle-
rin tercihidir. Sürecin kendi içinde ilginç noktalar 
içerdiğine yönelik kimi tahminlerde var, kendini 
ilk boşluğa bırakan kişiler uçma duygusunu yaşa-
makta ama zemine yaklaştıkça ölüm korkusu ve 
pişmanlık yaşadığı düşünülmekte. Kesin olan şey 
yüksek adrenalinin bir tür uyuşturucu etkisi yap-
tığıdır. Bu anlamda AVM’ler de kendini yüksek-
ten atarak öldürmek isteyenlere yüksek yer sağ-
lamakta. Dahası bu tüketim toplumlarının sözde 
kamusal mekânlarında gerçekleştirilerek bir tür 
mesaj ile bu dünyanın da anlamı protesto edil-
mekte. Nitekim AVM intiharlarının çoğu orta sınıf 
AVM’lerde gerçekleşmekte örneğin Kanyon, AK 
Merkez vb. daha üst düzey tüketici sınıfına hitap 
eden yerlerde intihar vakalarına rastlanmamakta. 
Bu da kurduğum teoriyi doğrulayacak mahiyette 
küçük bir amprik veri niteliği taşıyor. Söz konusu 
intiharlar aslında bir sosyal intiharın ipuçları ka-
pitalizmin esir aldığı Müslüman toplumlarda ya-
şanan sembolik şiddetin ve Müslüman yöneticile-
rin yeni sağcı ekonomik politikaları uygulaması-
nın yaratmış olduğu tahribatların ipuçları. Kalkın-
mak uğruna yaratılan sosyal çöküntü konusunda 
dilenir ki ders alınır.
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16 Nisan 2017’de Türki-
ye tarihindeki 7. Refe-

randumuna gitti. Seçimlere 
katılım beklendiği gibi hay-
li yüksekti. 167 bin 69 san-
dıkta 48 milyon 374 bin 576 
kişi oy kullandı, katılım ora-
nı %87,45 olarak gerçekleş-
ti. Yurt dışında ise 2 milyon 
972 bin 676 kayıtlı seçmen-
den 1 milyon 325 bin 682’si sandığa gitti, seçi-
me katılma oranı yüzde 44.60 oldu, seçmenle-
rin %59,3’ü evet % 40,68’i ise hayır oyu kullandı. 
YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre “Evet” oyu 
verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, “evet” 
yüzdesi 51,41, “hayır” oyu verenlerin sayısı 23 
milyon 779 bin 141, “hayır” yüzdesi 48,59 oldu, 
1 milyon 378 bin 322 kişi farkla referandum so-
nucundan evet oyu çıkmış ve başkanlık sistemi 
kabul edildi.1 

Seçim öncesinde yaygın olarak her ne kadar 
evet oylarının fazla olacağı değerlendirmeleri ya-
pılsa da oy oranlarının bu denli birbirine yakın 
olacağı tahmininde bulunanların sayısı oldukça 
azdı. Dolayısıyla sonuçlar evet cephesinde, özel-
likle AK Parti kanadında bir hayli hayal kırıklığı 
yarattı. Parti için yapılan değerlendirmelere göre 
“evet” cephesindeki kayıp %11 civarındaydı. 
Dahası AK Parti asıl hayal kırıklığını Ankara ve 
İstanbul’da yaşadı, iki büyük şehirde de hayır oyu 
evet oyundan fazla çıktı. Benzeri bir biçimde Fa-
tih, Üsküdar ve Eyüp gibi partinin yüksek oy aldı-
ğı semtlerde sandıklardan “hayır” çıktı. Son kerte-

de sandıktan az bir farkla da 
olsa “evet” çıkmış, anayasa 
değişikliği kabul edilmiş ve 
başkanlık sistemine geçil-
miş oldu. Seçim sonrasına 
mühürsüz oy pusulalarının 
YSK tarafından geçerli kabul 
edilmesi damgasını vurdu, 
CHP YSK’ya seçimlerin ip-
tali başvurusunda bulundu, 

başvuru reddedildi. Bunun üzerine parti yönetimi 
AİHM’e gideceğini açıkladı.2 

Dış Politikadaki Gelişmeler

AB ile Türkiye arasındaki gergin ilişki seçim 
sonrasında da devam etti. Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi (AKPM) Türkiye’nin siyasi de-
netime alınmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı, 
Türkiye’nin doğal olarak karara tepkisi sert oldu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı tanımadıklarını 
açıkladı.3 İki taraf arasındaki gergin ilişkiler Avru-
pa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik  Politikası 
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Malta’da 
düzenlenen AB gayri resmi dışişleri bakanları top-
lantısındaki açıklamaları sonrası biraz yumuşadı. 
Mogherini yaptığı açıklamada referandum kara-
rına saygı duyduklarına, Türkiye’nin AB’nin stra-
tejik ortağı olduğuna ve üyelik müzakerelerinin 
devam ettiğine ilişkin bir demeç verdi.4

Ortamı yumuşatan bu demeci AB liderlerinin 
Türkiye ile diyalogu devam ettirme kararı izledi. 
Merkel ile görüşmesi sonrası Avrupa Konseyi baş-

M. Samet TOMAK İN

Ülkenin gündemini meşgul eden hadiselerin uzun süreliliği göz önünde 
bulundurulduğunda sorunların boyutları hakkında bir fikir edinilebilir. 
Bu denli karmaşık-büyük sorunların akşamdan sabaha çözülemeyeceği 
göz önünde bulundurulması gereken bir diğer gerçektir. Bununla 
birlikte esas olanın sorunların olabilecek en kısa süre ve en iyi biçimde 
çözülmesi için azami çaba gösterilmesi olduğunu söylemek mümkündür. 

Referandum Sonrası
Gelişmeler ve Beklentiler
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kanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu başkanı 
Jean-Claude Junker NATO zirvesinde Cumhur-
başkanı Erdoğan ile ilişkilerin onarımına ilişkin 
bir toplantı yapma kararı aldı.5 Akabinde Erdoğan 
da AB’ye bir zeytin dalı uzatıldı. Erdoğan yaptığı 
açıklamada, “Ülkemiz AB üyelik sürecini, karşılık-
lı saygı, eşitlik ve kazan-kazan anlayışı çerçevesin-
de devam ettirmek arzusundadır.” açıklamasında 
bulundu.6

Her Bakımdan Kritik Sonuçlar

Malum olduğu üzere seçim sonuçları her ba-
kımdan son derece kritikti. Ziyadesiyle zorlu bir 
dönemden geçen ülkede ekonomik, güvenlik, si-
yasi istikrar başta olmak üzere birçok gelişme san-
dıktan çıkacak oylarla doğrudan ilişkiliydi. Do-
layısıyla değişikliklerin kabul edilmesinin olum-
lu etkileri öncelikle piyasada görülmeye başlandı, 
borsa tarihi zirve yaptı, dolar 3,50 seviyelerine ka-
dar geriledi. İhtiyatlı bekleyişten ileri gelen piya-
salardaki tedbir hali büyük ölçüde ortadan kalk-
tı, piyasadaki likidite sıkıntısı biraz daha hafi fl edi, 
piyasalar biraz daha hareketlendi, tüketici güven 
endeksinde az da olsa (%5,1) bir artış görüldü, sa-
dece 31 Mart-14 Nisan 2017 arasında 3,2 milyar 
liralık net yabancı yatırım geldi.7 

Ekonominin haricinde seçim sonrasında gü-
venlik operasyonları yeniden hız kazandı, başta 
FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerine bir-
çok operasyon düzenlendi. FETÖ’ye operasyon 
kapsamında özellikle örgütün mali kanadından 
birçok kişi tutuklandı, yeni KHK’ler ile örgütün 
kamudan tasfi ye sürecine devam edildi. Bir diğer 
terör örgütü PKK ile gerçekleştirilen yüksek yo-
ğunluklu mücadele de örgütün PYD kanadı da da-
hil olmak üzere yeniden ivme kazandı, bu kap-
samda doğuda PKK ve yapılanmasına yönelik çok 
ciddi operasyonlar gerçekleştirildi, örgüte ait bir-
çok sığınak, kış yapılanması, mühimmat deposu 

imha edildi, yapılan operasyonlarda örgütün dağ 
kadrosundan birçok üst düzey örgüt mensubu öl-
dürüldü, başta Muş olmak üzere bazı bölgelerde 
sokağa çıkma yasakları ilan edildi ve örgüte yö-
nelik operasyonlar genişletildi.8 PKK’nın Suriye 
kolu PYD’ye yönelik birçok operasyon gerçekleş-
tirildi, örgütün “yeni kandil” diye isimlendirilen 
Sincar’daki yapılanması TSK jetleri tarafından vu-
ruldu 9, örgütün kontrolü altında bulunan bölge-
lerden TSK’ya yapılan saldırılara verilen “misliy-
le” karşılıklarda birçok örgüt mensubu ve örgü-
te ait yapılanma imha edildi. Bununla birlikte bu 
süreçte ABD ve Rusya’nın tutumu bir hayli önem-
liydi. Nitekim her iki ülke de Türkiye’ye destek 
vermek bir yana ülkenin gerek IŞTÖ (Irak Şam 
Terör Örgütü) gerek PYD ile olan mücadelesinde 
gizli-aleni engellemelerde bulundu. Nitekim daha 
önce Türkiye’nin müdahalesini engellemek için 
Menbiç’e giren ABD ve Rus askeri birlikleri10 PYD 
lehine olan tutumlarını sonraki süreçte de aynı şe-
kilde devam ettirdi, Rusya Afrin’deki askeri ka-
pasitesini artırdı11 ve iki ayrı üsse yerleşti12, ABD 
ise Türkiye’nin yoğun itirazlarına rağmen PYD’ye 
olan desteğini kesmek bir yana daha da artırdı, bu 
kapsamda Trump yönetiminin örgüte mühimmat 
desteğine ilişkin yasa tasarı kabul edildi13, akabin-
de örgüte 48 araç ve 250 ABD askerinden oluşan 
destek konvoyunun yanısıra14 22 tır mühimmat 
ve silah gönderildi.15 Örgüte verilen askeri destek-
te anti tank füzeleri, İspanyol yapımı Havanlı zırh-
lı ve İngiliz yapımı obüsler de vardı.16 PYD lide-
ri Salih Müslim de ABD’den yardım aldığını doğ-
ruladı ve yardımlar için “bekliyorduk” açıklaması 
yaptı.17 ABD’nin PYD’ye desteği bunlarla da sınırlı 
kalmadı, sınır hattında ABD askerleri PYD’nin si-
lahlı kanadı olan YPG ile sınırda bazı noktalarda 
birlikte nöbet tutmaya başladı.18 

PYD cephesindeki gelişmelerin haricinde 
Suriye’de devam eden savaşa ilişkin de önemli ge-

Malum olduğu üzere uzunca bir süreden bu yana ülke oldukça zor dönemlerden geçmek-
te, birçok alanda ciddi sorunlarla uğraşmaktadır. Bir yanda Suriye ve buna bağlı mül-
teci sorunu, PYD ve IŞTÖ’nün ülke güvenliği açısından yarattığı sorunlar, haricen ülke 
içinde ziyadesiyle karmaşık bir yapıya sahip olan FETÖ başta olmak üzere diğer illegal 
örgütlerle yoğun mücadele, bir yandan özellikle FETÖ operasyonlarından dolayı devlet 
kademelerinde ortaya çıkan boşluklar ve bunların ivedilikle doldurulma gereği öne çıkan 
önemli sorunlardan bazılarıdır.
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lişmeler yaşandı. Türkiye, Rusya ve İran ülkede 
Türkiye’nin başından beri tezi olan güvenli böl-
geler oluşturulmasına ilişkin anlaştı, güvenli böl-
ge fi krini başından beri dillendiren Trump yöne-
timinden ise bu antlaşmaya dair olumsuz bir ses 
çıkmadı. Antlaşma kapsamında Suriye’nin 4 ayrı 
güvenli bölgeye ayrılması kararlaştırıldı ve antlaş-
ma mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girdi, gerekli 
hazırlıklar başladı.19 

Referandum sonrası bir diğer önemli gelişme 
başkanlık sistemine geçişte ilk somut adımın atıl-
masıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden par-
ti genel başkanı olması için olağanüstü genel ku-
rul kararı alındı. 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen 3. 
Olağanüstü genel kurulda Erdoğan 998 gün son-
ra 1414 oyla yeniden AK Parti genel başkanı oldu 
ve partili cumhurbaşkanı uygulaması hayata geç-
ti.20 Genel kurulla birlikte yeni MKYK listesi de 
kabul edildi, önceki MKYK listesindeki 31 kişi ye-
rini korudu,19 yeni isim listeye dâhil oldu.21 

Yerel ve Küresel Ölçekte Mevcut Tablo

Tüm bunlardan sonra genel itibariyle tablo-
yu hem yerel hem küresel ölçekte değerlendir-
mek daha doğru olacaktır. Malum olduğu üzere 
uzunca bir süreden bu yana ülke oldukça zor dö-
nemlerden geçmekte, birçok alanda ciddi sorun-
larla uğraşmaktadır. Bir yanda Suriye ve buna bağ-
lı mülteci sorunu, PYD ve IŞTÖ’nün ülke güvenli-
ği açısından yarattığı sorunlar, haricen ülke içinde 
ziyadesiyle karmaşık bir yapıya sahip olan FETÖ 
başta olmak üzere diğer illegal örgütlerle yoğun 
mücadele, bir yandan özellikle FETÖ operasyon-
larından dolayı devlet kademelerinde ortaya çıkan 
boşluklar ve bunların ivedilikle doldurulma gere-
ği öne çıkan önemli sorunlardan bazılarıdır. Bu-
nun haricinde Başkanlığa geçiş sürecinin gerektir-
diği hukuki ve idari düzenlemeler ve AB, Rusya ve 
ABD ile ikili ilişkilerdeki bir türlü aşılamayan cid-
di görüş ayrılıkları da halen halen güncelliğini ko-
ruyan diğer öne çıkan başlıklardır. Dolayısıyla ül-
kenin gündemini meşgul eden hadiselerin uzun 
süreliliği göz önünde bulundurulduğunda sorun-
ların boyutları hakkında bir fi kir edinilebilir. Do-
layısıyla bu denli karmaşık-büyük sorunların ak-
şamdan sabaha çözülemeyeceği göz önünde bu-
lundurulması gereken bir diğer gerçektir. Bunun-
la birlikte esas olanın sorunların olabilecek en kısa 
süre ve en iyi biçimde çözülmesi için azami çaba 
gösterilmesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

bağlamda birtakım olumlu gelişmelerin olduğunu 
söylenebilir. 

Bunlardan ilki Suriye meselesidir. Türkiye’nin 
öteden beridir savunageldiği hatta Fırat Kalkanı 
harekatıyla konuya ilişkin samimiyetini gösterdi-
ği Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulması öneri-
sinin Rusya ve İran tarafından kabul edilmesi çö-
züme yönelik önemli bir gelişme olarak değerlen-
dirilebilir. Her ne kadar şu an için bu bölgelerin 
oluşturulmasına ilişkin net bir yol haritası olmasa 
da gelişmenin Suriye’de çözüm arayışında önem-
li bir görev icra etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu-
nun dışında özellikle Türkiye’nin Fırat Kalka-
nı harekatı kapsamında ele geçirdiği bölgelerde-
ki ciddi imari ve idari faaliyetleri, destekleri, buna 
mukabil bölgeye olan geri dönüşlerin hızlanması 
gibi gelişmeler hem bölge hem Türkiye açısından 
önemi büyük bir diğer gelişmedir. 

Bununla birlikte sürece ilişkin kimi olumsuz 
gelişmeleri gözlemlemek de mümkündür. Bunlar-
dan ilki ABD ve Rusya’nın Türkiye’nin bölgedeki 
özellikle PYD’yle olan mücadelesinde Türkiye’nin 
hareket alanını kısıtlayıcı, faaliyetlerini engelleyi-
ci bir tutumu devam ettirmeleridir. Türkiye’nin 
Menbiç’e harekat planının her iki ülke tarafın-
dan tampon bölge oluşturmak suretiyle engel-
lenmesi burayla sınırlı kalmamış, akabinde Rus-
ya Afrin’deki askeri varlığına takviye yapmış, ABD 
ise PYD’ye mühimmat ve eğitim desteğini artırarak 
devam ettirmiştir. Üstelik tüm bunlar Türkiye’nin 
diplomatik ciddi çabalarına ve ısrarlarına rağmen 
gerçekleşmesi gelecekte ülkede Türkiye aleyhine 
olabilecek bir takım gelişmelerin habercisi gibidir. 
Bu bağlamda ülkede oluşacak yeni düzende ülke-
nin bölünmesi ve PYD’nin kuzeyde özerk bir böl-
ge ilan etmesi, Kandil de düşünüldüğünde bölge-
de Türkiye’nin iki ateş arasında kalması, PYD’ye 
yapılan silahların Türkiye’nin PKK ile olan müca-
delesine sekte vurması gibi bir takım gelişmeler 
gerçekleşme ihtimali hali hazırda bir hayli yüksek 
olan ihtimallerdir. 

Önemli bir diğer gelişmenin AB-Türkiye iliş-
kilerinde düzelme emareleri gözlenmesi oldu-
ğu söylenebilir. Bu noktada Cumhurbaşkanı’nın 
ilişkilerin düzeltilmesi noktasında eşitlik, say-
gı ve tutarlılığa özel vurgusu anlamlıdır. Dola-
yısıyla böylesi bir şart AB’yi uzunca bir süredir 
Türkiye’ye karşı benimsediği “hasmane” tutumu-
nu değiştirmek durumunda bırakacak, bu da bir-
lik ile Türkiye arasında daha tutarlı, dengeli bir 
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ilişkinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Daha-
sı bölgesel-küresel ayrımına girmeksizin ülkenin 
güç olabilmesinin yolunun “yalnızlık”ta değil, çı-
karlar ve ilkelerle çelişmemek koşuluyla her ül-
keyle ilişkilerin olabildiğince geliştirilmesinden 
geçtiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla meselenin 
AB’ye üyelikten ziyade bu perspektifte değerlen-
dirilmesi daha isabetli olacaktır. Türkiye’nin me-
seleyi bu açıdan ele alması, tutarlı ve dikkatli bir 
tutum sergilemesi de madalyonun diğer yüzüdür.

Seçim sonuçlarından doğrudan etkilenen alan-
lardan biri de ekonomidir. Sandıklardan “Evet” 
çıkmasının piyasalardaki seçim öncesi yükselen 
belirsizlik kaygılarını bir ölçüde giderdiği, piyasa-
ları olumlu etkilediği, bunun da piyasalarda bir 
kıpırdanma meydana getirdiği gerek TL’nin de-
ğerlenmesine gerek borsanın yükselişe geçmesi-
ne, gerek iç gerek dış yatırımların devam etme-
sine bakılarak anlaşılabilir. Bununla birlikte eko-
nomideki TL’nin olması gereken değerinin altında 
bir değere sahip olması, birtakım iyileşmelere rağ-
men işsizlik oranının yüksekliği, enfl asyon hedef-
lerinin tutturulamaması, görece yüksek faiz oran-
ları , piyasalardaki ciddi likidite sıkıntısı ve dur-
gunluk, özellikle ağır sanayi yerine inşaat sektö-
rünün öncelenmesi yanlışında ısrar edilmesi gibi 
ciddi sorunların olduğu da bir diğer gerçektir. Do-
layısıyla sorunların çözümü noktasında kapsamlı 
bir politika belirlenmesi, ekonominin dümeninin 
daha yetkin isimlere devredilmesi ve işleyişe dı-
şarıdan müdahale edilmemesi ziyadesiyle önem-
lidir. Aksi takdirde ekonomideki temel sorunla-
rın köklü çözümleri mümkün olmayacak, üreti-
len çözümler ancak günü kurtarabilecektir. 

Sonuç olarak sistem değişikliği badiresini ge-
ride bırakan Türkiye’yi bir an önce çözülmesi ge-
reken zorlu bir sorunlar yumağı beklemektedir. 
Suriye’deki gelişmeler ülkenin süregelen “de fac-
to” (fi ili) bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlüğün 
her geçen gün daha da derinleşmesi gelecekte en 
iyi ihtimalle ülkede federal bir düzene yol açma-
sı, bu yeni düzende pastadan PYD’nin de pay al-
ması hayli yüksek bir olasılıktır. Böylesi bir geliş-
menin orta yahut uzun vadede Türkiye’yi fi nan-
sal, askeri, güvenlik vs. birçok açıdan ciddi biçim-
de olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Dahası bu 
olumsuz senaryonun gerçekleşmesi halinde so-
runu Türkiye’nin lehine çözebilmek belki döne-
min şartları dahilinde şimdikinden çok daha bü-
yük bir çaba gerektirecek belki buna rağmen çöz-

mek mümkün olamayabilecektir. Dolayısıyla bu 
anlamda hali hazırda PYD’nin özerklik ihtimali-
nin önünü alma çabaları ziyadesiyle önemli ol-
makla birlikte gerekirse böylesi bir ihtimalin önü-
ne geçebilmek için PYD ile sınırlı bir askeri ope-
rasyon dahi şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun 
düşünülmelidir. 

Yine AB ile de dâhil olmak üzere ikili ilişkilerin 
düzeltilmesi, Cumhurbaşkanı’nın ABD, Çin baş-
ta olmak üzere yurt dışı ziyaretleri önemli bir fır-
sattır. Bunun haricinde FETÖ’ye yönelik operas-
yonlarda daha hassas davranılması, deyim yerin-
deyse “sap ile saman”ın ayırt edilmesi, orantılı ce-
zalar verilmesi ve suçlamaların iddianamelerle bir 
an önce hukuki zemine oturtulması özellikle şu 
günlerde çokça dillendirilen muhtemel mağduri-
yetlerin bir an önce giderilmesi noktasında haya-
ti öneme haizdir. Liyakat esasına dayalı olmak şar-
tıyla boşalan devlet kadrolarının bir an önce dol-
durulması, siyasette ilkelerin yeniden egemen kı-
lınması hayati öneme haiz diğer hususlardır.
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 KADİFE DARBECİLERİN YENİ HEDEFİ 2019 SEÇİMLERİ 

Önümüzdeki dönemde Kadife darbecilerin muhtemel amacı, gayrı 
memnunluğun toplumun değişik kesimleri arasında yaygınlaşmasını, kin 
ve nefretin yol boyu artmasını sağlayarak 2019’a kadar Türkiye’yi gerilim 
halinde tutarak huzursuzluğu yaygınlaştırmaktır. Bize göre vuku bulan 
ve bulabilecek olayların hiçbiri, tesadüfen meydana gelmiş olmayıp, 
iki yıllık bir stratejide taktik birer hamleden ibarettir/ibaret olacaktır. 

Kadife Darbecilerin Yeni Hedefi 
2019 Seçimleri

“Göz odur ki, dağın arkasını göre, 
Akıl odur ki, başa geleceği bile.”

Ş er İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm-AB) 
tarafından başlatılan Taksim (Gezi Parkı) Ka-

dife Darbe sürecinin amacı, şiddet kullanmadan 
siyasi iktidarı düşürmekti. Taksim Kadife Darbe 
sürecinin ana stratejisi, mahalli seçimler, Cumhur-
başkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçimler göz 
önüne alınarak çizilmiş ve 7 Haziran genel seçim-
leri ile birlikte AK 
Parti’nin tek başı-
na iktidar olma-
sı engellenerek 
bir başarı kaza-
nılmıştır. 

15 Temmuz 
sosyolojik savaş 
amaçlı Askeri Dar-
be Girişiminden son-
ra toplumun her kesimi, birlik 
ve beraberlik içerisinde “Ya Allah-Bismillah -Alla-
huekber” nidaları ile bayrak sallayarak darbecilere 
karşı şanlı bir direniş gösterip bütünleşmişti. Sos-
yolojik savaş amaçlı bir darbenin meydana getir-
diği sarsıntı, neden olduğu yaralar ve bunalımın 
ortadan kaldırılması ve toplumsal kaynaşmanın 
daha da sağlamlaştırılıp kökleştirilmesi gerekir-
ken; AK Parti+MHP ittifakı, 18 Maddelik bir ana-
yasa değişikliği ile Türkiye’yi referanduma götür-
müştür. Anayasa değişikliği ile ilgili meclis görüş-

meleri başladığı andan itibaren Kadife Darbeci Be-
yin Takımına/Şer İttifakına (ABD-İngiltere-İsrail/
Siyonizm-AB), yeni bir Kadife Darbe girişimi için 
altın bir fırsat sunulmuştur. Gelişmeler, referan-
dum sürecinde Kadife darbelerin genel stratejisi-
ne uygun bir alt yapı çalışması yapıldığını göster-
mektedir. 

Geçen yazıda, yeni dönemin daha iyi anlaşıla-
bilmesi için Kadife darbelerin stratejisi, mahiyeti 
ve Taksim Kadife darbe sürecinin aşamaları özet-

lenmiştir.
Burada, referan-

dum süreci ve son-
rasında meyda-
na gelen bazı 
olaylar ve kul-
lanılan dil, göz 
önüne alınarak 
2019 seçimleri 

için Kadife Dar-
benin beyin takımının öngördüğü stratejinin, 

muhtemelen, ana noktaları ele alınıp değerlendi-
rilecek; siyaset ve gönüllü kuruluşların dikkatleri 
belli tehlikelere çekilmeye çalışılacaktır. 

Diktatörlük ve Kadife Darbeler

Gene Sharp’ın şiddet içermeyen “sivil itaat-
sizlik teorisi”, diktatörlükle yönetilen ülkelerde, 
diktatörlüklerin “şiddete başvurmadan”, askeri 
darbe yapmadan, çok farklı eylemler ile devrilme-
sine ilişkin bir teoridir. Teorik alt yapı, Sharp’ın 

Burhanettin CAN
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Diktatörlükten Demokrasiye adlı eserinde ortaya 
konmaktadır.

Bu mücadele metodunun nirengi noktası, dik-
tatörün varlığı ve diktatöre karşı verilecek müca-
delenin şiddet içermemesidir. Mücadelenin etkin 
olabilmesi için kamuoyu, halk, iş başındaki lide-
rin ve yönetimin diktatör olduğuna inanması veya 
inandırılması gerekmektedir. Hedef ülkelerde dik-
tatör yoksa şeffaf seçimle iş başına gelmiş siyasal 
lider, hiçbir ahlakı endişe duyulmadan rahatlıkla 
diktatör olarak ilan edilebilir. Sonra bunun halk 
tarafından kabullenilmesi 
için her türlü provokasyona 
imkân veren büyük bir psi-
kolojik harekât yürütülür. 

İnsanlar, genel olarak 
diktatörlerden ve diktatör-
lüklerden nefret ederler fa-
kat bu duygularını çevresi 
ile paylaşmaktan korkarlar. 
Sharp’a göre bütün mesele, 
bu korkuyu yıkmak ve hal-
ka güven vermektir. Acizlik 
psikolojisinden dolayı halk, 
diktatörlüklerin yıkılması-
nın ancak “yabancı güçle-
rin yardım ve destekleri” ile 
mümkün olabileceğine ina-
nır “Dış destek” önemlidir. 
Ancak bunun istenen sonucu 
verebilmesi için diktatörün 
karşısına dikilebilecek bir “iç 
kitleye”, “güce” ve “güçlü bir 
direnişe” ihtiyaç vardır.1

Kadife darbelerde ey-
lemci örgütlerin, eğitimi ve 
fi nansman ihtiyaçları, kadi-
fe darbeci beyin tarafından 
karşılanmaktadır. Hedef ülkede yapılan seçimlerle 
ilgili seçim gözlemcilerinin ayarlanması, seçim so-
nuçlarına ilişkin olumsuz raporlar verilmesi, ya-
bancı büyükelçilerin ve uluslararası kuruluşlar ile 
yabancı devlet sözcülerinin seçim sonuçlarını gay-
rı meşru ilan etmesinin sağlanması, hep dış güçle-
rin yardımları kapsamında değerlendirilmektedir.

Şiddet içermeyen mücadelenin dayanak kit-
lesi, mevcut siyasi iktidara karşı olan tüm gayrı 
memnunların koalisyonudur. Diktatör ilan edilen 
kişi ve yönetim yıkıldığında, yeni diktatörlüklerin 
oluşmaması için “mikro ulusçuluğa” imkân sağla-

yan “federal bir yapı”nın kurulması öngörülmek-
tedir:

“Demokratik sistemi korumak ve muhtemel 
diktatörlük akımlarını önlemek amacıyla anayasa-
da bölgesel, merkezi ve yerel düzeyde kayda değer 
imtiyazlar sağlayan bir federal sistem oluşturul-
malıdır. 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.”2

Yeni Kadife Darbe Süreci İçin Bir 
Diktatör İnşa Etmek

Kadife darbeciler, Taksim 
kadife darbe sürecinde inşa 
etmek isteyip de başarama-
dıkları “diktatörlük”/”tek 
adamlık imajını”3, 18 Mad-
delik Anayasa değişikliği ile 
Cumhurbaşkanına tanınan 
yetkiler çerçevesinde yaka-
ladıkları düşüncesindedirler. 
Bu nedenle hem ülke içeri-
sinde hem de dışarıda büyük 
bir kampanya başlatmışlar-
dır. 

CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun başkan-
lığında yapılan toplantıda, 
‘diktatör, padişah, hüküm-
dar’ ifadeleri yerine otoriteyi 
vurgulamak için ‘tek adam’ 
denmesinin sebebi, diktatör 
imajını kademeli bir şekilde 
toplumun şuuraltına yerleş-
tirmek içindir4.

Diğer taraftan Başbakan 
Binali Yıldırım ve AK Parti 

kadrolarının “Evet Cumhurbaşkanı tek adam ola-
cak doğru…”5 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “… 
Bu yetkileri tek kişide topluyoruz” tarzında yaptı-
ğı açıklamalar6, referandum sürecinde başlatılmış 
olan “tek adamlık” kampanyasına katkı sağlamış 
ve özellikle genç nesil üzerinde “hayır oyu” verme 
istikametinde etkili olmuştur. 

Ülke içerisinde “tek adamlık” üzerinden başla-
tılan “diktatör” inşa sürecine, Kadife darbe strate-
jisine uygun olarak yurt dışında, özellikle Avrupa 
medyasında ve bazı devlet ricalı tarafından “dikta-
tör” kelimesi kullanılarak katkıda bulunulmuştur. 

Kadife Darbeci beyin 
takımı(geçmiş yazılara bakı-
labilir), inanç ve siyasi görüş 
olarak çok geniş bir spektrum-
dan meydana gelen hayır blo-
ğunu(%49), kadife darbe için 
bir fırsat olarak görüp amaç-
ları istikametinde kullanmak 
istemektedir. Kadife darbe-
ci beyin takımı, bir taraftan 
bu hayır bloğu ile dolaylı bir 
şekilde, kendileri arka plan-
da kalarak, çatı örgüt aracı-
lığıyla ittifak kurmaya çalı-
şırken; diğer taraftan yeni 
fay hatları oluşturup gayrı 
memnun sayısını artırıp, 
hayır bloğuna katmaya çalı-
şacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gittiği her yerde, yaptı-
ğı tüm konuşmalarda bu konuyu özel olarak gün-
deme getirmiş olması duyduğu rahatsızlıktan do-
layı olmalıdır:

“…Gazetelerinizle iki de bir ‘diktatör, dikta-
tör, diktatör’ diyorsunuz.” “Erdoğan’a ‘diktatör’ 
deme özgürlüğünüz var, Erdoğan’ın size ‘Faşist’ 
deme veya ‘Nazi’ deme özgürlüğü yok.7 Türkiye 
Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanına diktatör diye-
ceksin, bunlara faşist dediğimiz zaman beyler ra-
hatsız oluyor. Faşistsiniz faşist…”8. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “…Siz böyle dav-
ranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir 
yerinde, hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı güvenle hu-
zurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açar-
sanız en büyük zararı siz görürsünüz.”… “ Hayır-
dır, Vatikan’da niye bir araya geldiniz? Papa’nın 
huzurunda niye bir araya geldiniz? Papa ne za-
mandan beri Avrupa Birliği üyesi oldu? Ah, Haç-
lı ittifakı kendini eninde sonunda gösterdi; bu, bu-
dur.”9 şeklinde yaptığı konuşmalar, Batıyı teh-
dit eden bir “diktatör”(!) olarak yorumlanıp Batı 
medyası ve yöneticileri tarafından Batı kamuoyu-
na duyurulmaktadır. 

Nitekim “dostum”, “arkadaşım” dediği bazı 
batılı yöneticilerin “diktatör”, “küstah” kavram-
larını kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suç-
lamaları, Türkiye’de bir “diktatörün” var olduğu-
na(!), bir taraftan Batı kamuoyunu inandırmak di-
ğer taraftan da içerdeki kadife darbecilere destek 
ve moral vermek içindir:

“Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arka-
daş olduğumuz hâlde bir açıklama yaptı. Beni he-
def alan bir açıklama… Başkan Donald Tusk, o 
da benim çok iyi dostum olmasına rağmen o bile 
baktım aleyhte açıklama yapıyor. …Hele hele ge-
nişlemeden sorumlu zat, bizler için ‘küstah’ tabi-
rini kullanıyor.”10 

Türkiye’deki Anayasa değişikliğiyle ilgili Ve-
nedik Komisyonu’nun raporunda, “demokra-
tik sistemden vazgeçiyor otoriter bir sisteme geçi-
yor Türkiye. Bu anayasayla AB üyesi olamaz...”11 
denmiş olması, Türkiye’ye karşı açılmış çok geniş 
kampanyanın varlığını göstermektedir. 

Referandum Sürecinde 
AKP’nin “Gerilim Stratejisine” Karşı

CHP’nin “Barış Stratejisi”

Sosyal hadiseleri incelerken iç, bölgesel ve kü-
resel dinamikler mutlaka göz önüne alınmalıdır. 
Dış dinamikler, ancak iç dinamiklerle uyum sağ-
lamışsa etkili olabilir. Bu nedenle her olumsuz işi, 
suçu, sadece dış dinamiklere bağlayarak izah et-
mek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Eğer Kadife 
Darbeciler, bu ülkede uygun zemin bulabiliyorsa, 
bunun nedeni, iç dinamiklerin buna uygun olma-
sıdır. Bu noktada ana sorumlu, siyasal iktidarlar-
dır; onların yaptıkları hatalardır. 

Tüm Kadife Darbelerde izlenen stratejide, se-
çime doğru gerilim ortamı inşa edilip gerilim ka-
demeli bir şekilde yükseltilmiştir. Türkiye’de Ka-
dife Darbeciler, Oslo Görüşmelerinin deşifre edil-
mesinden 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimine 
kadar kontrollü gerilim stratejisi uygulamışlardır. 
Kontrollü Gerilim Stratejisi tabirini kullanmamı-
zın nedeni, işlerine geldiği zaman, gerilimi yük-
seltmeye, AK Parti’nin işine geldiği zaman da, ge-
rilimi düşürmeye çalışmışlardır. Taksim Gezi Par-
kı operasyonundan mahalli seçimler sonuna ka-
dar Kadife Darbeciler, gerilimin yükselmesinden 
fayda ummuşlar; fakat süreç, AK Parti’nin işine 
yaramıştır. Cumhurbaşkanı seçim sürecinin başla-
masından 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonuna 
kadar Kadife Darbeciler, AK Parti’nin aksine, geri-
limi düşürmeye çalışmışlardır. 

Bunun iki temel nedeni vardır: 1- Seçim sü-
recinde gerilim, AK Parti’nin işine yaramaktadır. 
2- Genel olarak halk, özel olarak gençlik, gerilimli 
ortamda yaşamaktan yorulmaya başlamıştır. Bun-
dan dolayı Kadife Darbenin beyin takımı, Cum-
hurbaşkanlığı seçiminden 16 Nisan Referandumu 

Referandum sürecinde toplumda, evet- 
hayır kamplaşmasından dolayı mey-
dana gelen kutuplaşma, referandum 
sonrasında alt kimlik grupları arasın-
da da derinleştirilip yaygınlaştırılmak 
istenmektedir. Bu açıdan meseleyi ele 
aldığımızda, Kadife Darbeciler, devlet 
mekanizmasının kılcal damarlarına, 
medyaya/sosyal medyaya, iş dünya-
sına yerleşmiş, gizli, uyuyan kadrola-
rı/hücreleri aracılığıyla pek çok pro-
vokatif eylem icra etmek isteyecek-
lerdir.
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sonuna kadar AK Parti’nin gerilimi yükseltmek is-
temesine rağmen, gerilimi düşürmeye çalışmıştır. 
Adalet Bakanı Bozdağ’ın tabiri ile “CHP Erdoğan 
düşmanlığı orucu tutmuştur.” “Hayır” kampanya-
sını yürüten liderlerin hemen hemen hepsi, barışçıl 
bir dil ve üslup kullanmışlardır. 

Buna karşılık başta Cumhurbaşkanı ve Baş-
bakan olmak üzere, AK Parti kadroları ve destek 
vermiş bazı medya ve STK’lar, referandum boyun-
ca gerilimi yükselterek kendi tabanını bütünleşti-
rip oylarını artırmayı ve bloke etmeyi strateji ola-
rak benimsemişlerdir. Referandum sonuçları üze-
rine yaptıkları yorum ve değerlendirmelerde de, 
aynı gerilim artırıcı ve kutuplaştırıcı dili kullan-
mışlardır.

Referandumda Kullanılan İki Farklı Dil ve Üslup

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum 
sürecinde değişik zaman ve mekânlarda, yaptığı 
konuşmalarda, gerilimi artırıcı, kutuplaşmaya fır-
sat verici bir dil ve üslup kullanılmasına karşı çık-
mıştır:

“Çalışmalarımızı yaparken kutuplaştırıcı söy-
lemlerden uzak duracağız. Neden hayır dediğimi-
zi, halka sakin, düzgün ve ilgili bir anlayışla an-
latacağız. Neden hayır diyoruz, çocuklarımızı dü-
şündüğümüz için, Türkiye’yi düşündüğümüz için, 
hep birlikte yaşamak için, …”.12 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ yeri-
ne ‘Başkanlık sistemi’, ‘diktatör, padişah, hüküm-
dar’ ifadeleri yerine otoriteyi vurgulamak için ‘Tek 
adam’ denecek, ‘Erdoğan’ veya ‘Tayyip’ yerine say-
gıyı dile getirmek amacıyla ‘Sayın Cumhurbaşka-
nı’ hitabı kullanılacak.”.13 

“Soru şu; niye uzlaşamıyoruz? Söz konusu va-
tansa niye uzlaşamıyoruz, niye kavga ediyoruz? 
Bir uzlaşma kültürünü eğer kendi ülkemizde, ken-
di topraklarımızda yaşatmazsak, yeşertmezsek 
nasıl yaşayacağız kavga ederek? …Bu dil toplumu 
ayırmıyor mu? Neden bundan vazgeçmiyoruz?”14

(CHP’li bir milletvekilinin “Evet diyenleri de-
nize dökeceğiz” beyanı ile ilgili kendisine sorulan 
bir soruya, Kılıçdaroğlu “Bu süreçte kullanılacak 
dilin kucaklayıcı bir dil olması lâzım. Ben, deni-
ze dökmek gibi, vurmak gibi, dövmek gibi ifadele-
ri asla doğru bulmadım ve doğru bulmadığımı da 
her ortamda ifade ettim. …Hepimizin dikkatli bir 
dil kullanması lazım. …Sevgiyi, hoşgörüyü, güzel 
dili, empatiyi kullanmalıyız.”15 

CHP liderinin bu diline karşılık, başta Cum-
hurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Başbakan, AK 
Parti kadroları, bazı medya ve STK’lar, çok ağır, 
sert bir dil ve üslup kullanmışlardır. Referandum 
sürecinde değişik zamanlarda, değişik yerlerde 
yapılan konuşmalardan alınan aşağıdaki örnekler-
de bunu görebilmek mümkündür:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘hayır’ demek, şu 
anda bölücü terör örgütüne destek vermektir. 
Kandil ne diyor? ‘Hayır’ diyor. Kandil’deki bu te-
rör örgütünün liderleri ne diyor? ‘Hayır’ diyor. 
İmralı’daki terör örgütünün başı ne diyor? ‘Hayır’ 
diyor. İşte şu anda ‘hayır’ demek, bunlarla bera-
ber aynı istikamette yürümek demektir. …Bu ül-
keyi bölmek, parçalamak isteyenler, şu anda bölü-
cü terör örgütüyle beraber ‘hayır’ kampanyasında 
buluşanlardır.”16

“Kandil’in, İmralı’nın sesi nasıl çıktı? ‘Hayır’ 
dedi. Pensilvanya, FETÖ ‘hayır’ dedi. …’Hayır’ 
bloğunun başında teröristler var, terör koordina-
törleri var, Kandil var, İmralı var, FETÖ’nün başı 
var.”17

“Eğer bu teröristler, bizim ülkemizi bölmeye 
gayret edenler, milletimizi bölmeye gayret eden-
ler ‘Hayır’ diyorsa, burada bir düşünmemiz la-
zım. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim 
olduğunu. İçerideki ve dışarıdaki ‘Hayır’cılar bir 
oldu…”18 

“… Diyorum ki, kişi sevdikleriyle beraberdir. 
Eğer Kandil’deki bu ülkemizi bölmeye, milletimi-
zi parçalamaya çalışanlarla beraber hareket ede-
ceksen, var hareket et.”19

“Hayır’ın gideceği yer, Kandil;  ‘Hayır’,  eşittir 
çukurdur.”20

“Başbakan Yıldırım: “…Kim ‘hayır’ diyor? 
FETÖ’cüler, 15 Temmuz’un teröristleri, darbeci-
leri de ‘hayır’ diyor. Avrupa’daki bazı ülkeler de 
‘hayır’ diyor. … Bir de milliyetçi maskesi takmış 
FETÖ’nün maşaları, onlar da ‘hayır’ diyor. Bun-
lar milliyetçi değil, bunlar fetö’nün oyuncağıdır.”21
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“‘Hayır’cıların bindiği HDP-PKK-FETÖ gemisi 
hiç yürümez. PKK ‘Hayır’ diyor, FETÖ ‘Hayır’ di-
yor, DEAŞ  ‘Hayır’  diyor. Terör örgütleri hep be-
raber koro halinde  ‘Hayır’ propagandası yapıyor-
sa bunun milletimiz için, ülkemiz için bir işare-
ti var.”22

Tek Tercihli Bir Referandum Teklifi (!)

Anayasa değişikliği teklifi ni hem Meclis’e hem 
de milletin önüne getiren AK Parti ve MHP, mil-
letvekillerine ve millete, teorik olarak, “Evet” ve 
“Hayır” olmak üzere iki farklı alternatif sunmuş-
tur. Halk da kendisine sunulan bu iki alternatiften 
birini düşünüp taşınıp tercih edecektir. Doğal ola-
rak olması gereken buydu. 

Ancak halkın önüne tercih yapma hakkı ko-
nulurken, işin özüne ve ruhuna aykırı olarak bir 
de özel bir şerh düşülmüştür. “PKK”, “DAEŞ”, 
“FETO”, “İmralı” ve “Batı”, “Hayır” demektedir. 
Dolaylı olarak “Hayır diyenler”, “terörist”, “hain”, 
“işbirlikçi”, “PKK’cı”, “DAEŞ’çi” ve “FETÖ’cü” 
olarak nitelendirilmiştir. “Kişi sevdikleri ile be-
raberdir”, “söyle bana arkadaşını söyleyim sana 
kim olduğunu” tarzında ifadelerin kullanılma-
sı ile “Hayır” demek, “suç” olarak ilan edilmiştir.

Bu nedenle AK Parti ve MHP, halkın önüne iki 
değil, “tek bir tercih” yapma hakkı koymuştur. 
Böyle bir yaklaşım, toplumun belli bir kesimi ile 
gençliğin çoğunluğunun tepkisine neden olmuş-
tur. Referandum sürecinde yapılmış en büyük ha-
talardan biri budur. 

Referandum sürecinde medyada çok öne çık-
mayan, çıkamayan çok önemli bir nokta da şu-
dur: Kandil, İmralı, PKK, DAEŞ, FETÖ, ABD ve 
AB, açık ve aleni olarak “Hayır” diyerek milliyet-
çi duyguların harekete geçirilmesine ve de “Evet” 
oylarının artmasına imkân verecek bir politikayı 
niçin benimsemiş olsun ve de ısrarla sürdürsün? 
Bu örgütlerin mensupları, tabanda bunu sessiz se-
dasız yaparak AK Parti kurmaylarına propagan-
da yapma imkânı sağlamayabilirlerdi. Buna rağ-
men bu örgütlerin lider kadrosu, niçin “Hayır” 
kampanyası açmış olsun? Yabancı istihbaratların 
hükmettiği bu örgütlere yabancı istihbaratçılar ve 
stratejistler niçin mani olmasın? 

Tüm bu kesimler, 18 maddelik anayasa deği-
şikliğinin halk tarafından “kabul edilmesi” için 
mi çalışmış ve sürece dolaylı katkı mı sağlamış-
lardır? Toplumun belli bir kesiminde bu sorgula-
ma yapılmaya başlamış ve referandumun sonuna 

doğru bu örgütlerin yürüttüğü “Hayır Kampanya-
sı”, “Evet’e” dolaylı destek olarak değerlendiril-
miştir. Hele son hafta içerisinde başlatılan “eyalet 
tartışması” da, bu kanaati daha da pekiştirmiştir. 
Oluşan ve gittikçe yaygınlaşan bu kanaat, 7 Hazi-
ran seçimlerinden sonra HDP’li bazı belediye baş-
kanlarının “Özerklik ilanları” ile KCK’nın “Sınırla-
rı belli olmayan Federasyon” çağrıları23 dolayısıy-
la toplumda oluşmuş olan bir şuur altını hareke-
te geçirmiştir. Bu da, Anayasa değişiklikleri konu-
sunda kararsız kalmış olan belli bir kesimin, “ha-
yır oyu” vermesine neden olmuştur. 

AK Parti kadroları, “Hayır” diyen ve oy ve-
ren herkesi, dolaylı bir şekilde de olsa “ PKK’cı”, 
“DAEŞ’cı”, “FETÖ’cü”, “İmralı’cı”, “Kandil’ci”, 
“terörist”, “hain” ve “işbirlikçi” olarak nitelendir-
mişlerdir. Referandum sonuçlarına göre toplumun 
%49’u “Hayır oyu” vermiştir. AK Parti kadroları-
nın dil ve üsluplarını göz önüne aldığımızda; top-
lumun %49’u, “ PKK’cı”, “DAEŞ’cı”, “FETÖ’cü”, 
“İmralı’cı”, “Kandil’ci”, “terörist”, “hain” ve “iş-
birlikçi” midir? “Yapılan iş, ürkütülen kurbağaya 
değmiş midir”? 

AK Parti kadroları ve benzer dili kullanan her-
kes/her yapı, bu tahribatı düzeltmek zorunda-
dır. “Kampanya sırasında söylenenler geride kal-
dı” demek, sorunu çözmeyecektir. Bu dil ve üslup 
mutlaka değiştirilmelidir. Yoksa ülke olarak öde-
yeceğimiz bedel çok daha ağır olacaktır.

“Mavi Marmara Manyakları ve 
İslâmcılar AK Parti’den Tasfiye Edilmelidir!”

Referandum sonrasında bir kişinin “Mavi 
Marmara Manyakları ve İslâmcılar AK Parti’den 
tasfi ye edilmelidir!” çağrısı ile İslâmcılık ve AK 
PARTİ-İslâmcılar ilişkisi yaygın bir şekilde tartışıl-
maya başlanmıştır. Bu tartışma, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, konuya ilişkin sorulan bir soruya “Biz 
tekkeye mürit aramıyoruz” cevabı ile yeni bir bo-
yut kazanmış, kendisini İslâmcı kabul edenlerle 
AK Parti arasında enerji düzeyi çok net olmayan 
yeni bir fay hattı meydana gelmiştir.

Elbette ki parti “tekke değildir”. Bu doğrudur. 
Ancak soru, Cumhurbaşkanı’na “Mavi Marma-
ra Manyakları ve İslâmcılar AK Parti’den tasfi -
ye edilmelidir!” söylemiyle bağlantı kurularak so-
rulmuştur. Cumhurbaşkanı’nın bir kitle partisin-
de herkes bulunabilir, burası “tekke değildir” tar-
zında özü itibarıyla doğru olan cevabı, sorunun 
bağlamı, amacı ve hedefi  göz önüne alındığın-
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da, yanlış olmuştur. Cumhurbaşkanı, AK Parti ile 
İslâmcılar arasına dolaylı olarak bir mesafe koy-
muştur. Erdoğan’ın bu cevabı ile başlatılan kam-
panyanın oluşturduğu hava, “21 Mayıs AK Parti 
kongresi ve sonrasında İslâmcı olarak kabul edi-
lenler, partiden ve devletten tasfi ye edilecekler-
dir” kanaatinin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
propagandanın dayanağının doğru olup olmadı-
ğını zaman gösterecektir. Sonuç ne olursa olsun, 
İslâmcılarla ilgili kullanılan dilden dolayı kendisi-
ni İslâmcı kabul edenler, üzülmüş, hattâ kırılmış-
lardır. Bunun etkisini önümüzdeki günlerde göre-
bileceğiz.

Mustafa Kemal’in Annesi, Hanımı ve 
Evlatlığı ve Heykelleri

AK Parti-İslâmcı ilişkisini bir boyutu ile etkile-
yebilecek bir olay, 05.05.2017 tarihinde bir TV’de 
yayımlanan “Derin Tarih” isimli programda, Afet 
İnan’ın, Mustafa Kemal’in manevi kızı olmadığı, 
başka bir şeyi olduğu ile ilgili bir tartışmadır. Bu 
programın ardından çok önceden hazırlanmış ol-
duğu söylenen Mustafa Kemal’in annesi ve hanı-
mı ile ilgili bir video, sosyal medyada/internet or-
tamında hemen servis edilmiştir. Söz konusu vide-
oda Mustafa Kemal’in annesi, hanımı ve şahsı ile 
ilgili ahlâk boyutunu aşan çok ağır ifadeler kulla-
nılmaktadır. Video sahibinin “bir yıl hapis yatıp 
bedelini ödediği” söylenen bir videonun, “Derin 
Tarih” programının ardından hemen servis edil-
mesi ve büyük bir kampanyanın başlatılması, ge-
lecekle ilgili özel bir stratejinin uygulamaya sokul-
duğunu göstermektedir. 

Bu noktada dikkat edilmesi gereken önem-
li noktalardan biri, gerek video ve gerekse Derin 
Tarih programındaki şahısların, İslâmi bir kimliğe 
sahip olmaları ve Müslüman camiada tanınmaları-
dır. Derin Tarih programı ile söz konusu videoyu 
artarda getirip kampanya açanlar, bu olguyu göz 
önüne alarak hareket etmişlerdir. Programın ya-
pımcıları, oynanan satranç oyununda piyon ola-
rak kullanılmış olabilirler. Kurulan senaryoda far-
kına varmadan rol almış da olabilirler. Sonuç de-
ğişmemektedir. 

Bu programla hemen hemen eş zamanlı olarak 
Türkiye’nin birkaç ilinde Mustafa Kemalin heykel-
lerine yapılan saldırılar, tesadüfen meydana gel-
miş değildir. Hepsi uygulanmakta olan özel bir 
stratejinin taktikleridir ve geleceğe dönüktür.

Olayları, farklı boyutlardan ele alıp değerlen-
dirmekte fayda vardır:

1- Şer ittifakı, iki yıllık bir gerilim strateji-
si çizmiş, işine yarayacak tüm malzemeleri top-
lamış, yeri ve zamanı geldiğinde çizdikleri stra-
tejide bu malzemeye ve ilgili şahıslara, onlara 
rağmen(istemedikleri halde), bir rol vermiş olabi-
lir. Genel amaç, gerilimi artırmak, farklı kesimler 
arasında fay hatları meydana getirmek ya da var 
olan fay hatlarına enerji yüklemektir.

2- 15 Temmuz sosyolojik savaş amaçlı askeri 
darbe girişiminde Truva atı olarak yer almış olan 
Gülen Hareketinin dinî kimliğinden dolayı, top-
lumda dinî kimliği öne çıkan insanlara karşı çok 
ciddi bir güvensizlik meydana gelmiştir. Mustafa 
Kemal’in annesi, hanımı ve evlatlığı ile ilgili ileri 
sürülen şeyler, Kur’ân’ın “çirkin hayâsızlık” ola-
rak nitelendirdiği ve yaygınlaşmasını asla isteme-
diği şeylerdir (24 Nur 19-21). Kaldı ki ölülerin ar-
kasından kötü konuşarak, dirileri üzeceğimiz ger-
çeği göz ardı edilmemelidir. Tümü ölmüş olan bu 
insanların iddia edilen özel yaşantılarının yıllar 
sonra gündeme getirilmesi, toplumun değişik ke-
simleri tarafından bu nedenle öfke ile karşılanmış-
tır. Kaldı ki başkalarının kutsallarına, ahlâk sınır-
larını aşan bir dil uzatılması, Allah tarafından da 
yasaklanmıştır:

“Allah’tan başka yalvarıp-yakardıklarına (tap-
tıklarına) sövmeyin; sonra onlar da haddi aşarak 
bilmeksizin Allah’a söverler...” (6 En’am 108).

Mustafa Kemal’in yaptığı devrimleri, icraatları 
eleştirmek, tartışmaya açmakla, özel hayatını eleş-
tirmek ve tartışmaya açmak arasındaki farkı göre-
memek, çok büyük bir hatadır. Cumhuriyetin ku-
rucu kadrosunun, kendilerini haklı ve meşru gös-
terebilmek için Osmanlıyı karalayarak ret ve inkâr 
etmeleri, tarihi açıdan yapılan en büyük yanlıştı. 
Aynı şekilde bugünkü neslin, Cumhuriyetin ku-
rucu neslini karalayarak ret ve inkâr etmesi, aynı 
derecede yanlıştır. İyi ve kötü, başarılı ve başarı-
sız yönleri ile hepsi bizim tarihimizdir. Yaptıkla-
rından ders alarak yolumuza devam etmeliyiz. Ta-
rihi, cinsellik düzleminde ele alarak değerlendir-
mek, hem bu ülkeye hem dine ve hem de Müslü-
manlara zarar verir. İslâmî bir mantık ve anlayış-
la bağdaşmaz. “Muhteşem Yüzyıl” dizisine yaptı-
ğımız eleştiri, sarayın cinsellik düzleminde, doğru 
ya da yanlış, ele alınıp değerlendirilmiş olmasıydı. 
Bu olayda da benzer tavrı ortaya koymalı, cinsel-
lik üzerinden, üstelik de ölmüş olanlar üzerinden 
bir söylem ve dil geliştirilmesine karşı çıkmalıyız. 
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Videonun sahibi ve Derin Tarih programında 
yer alan isimlerin dini kimliklerinden dolayı, tıpkı 
15 Temmuz Askeri Darbe girişimi sonrasında ol-
duğu gibi, tüm İslâmi camiaya dönük bir karala-
ma kampanyasının açıldığına dikkat edilmelidir. 
Sosyal medya üzerinden açılan bu kampanya, en 
fazla yeni nesli olumsuz bir şekilde etkileyecek; 
din ve dindarlarla arasına bir mesafe koymasına 
sebep olabilecektir.

3- Mustafa Kemal üzerinden açılan bu kam-
panya ile heyecanını kaybetmiş, uyku modunda 
olan Kemalist-Atatürkçü kesim ayağa kaldırılmak; 
Kemalist-Atatürkçü fay hattı enerji ile doldurulup 
harekete geçirilmek istenmektedir. Bu kampanya-
nın bir hedefi nin de ordu olduğu göz ardı edilme-
melidir.

4- Bu olayı, yukarıdaki “Mavi Marmara Man-
yakları…”(!) olayı ile birlikte değerlendirdiğimiz-
de, AKP tabanında bulunan Atatürkçü ve/veya 
Balkan göçmeni olan seçmenler, hem AKP’den 
koparılmak, hem de gayrı memnunlar ittifakına 
dâhil edilmek istenmektedir. 

5- Bu olay, AKP zamanında vuku bulduğundan 
dolayı MHP tabanında Atatürk’e özel sevgi besle-
yen kesimleri, Kadife darbecilerin gayrı memnun-
lar kitlesine dâhil edebilir. 

Sonuç: Kadife Darbeciler Türkiye’deki Tüm Fay Hatlarını 
Kademeli Bir Şekilde Harekete Geçirmek ve 
Yeni Fay Hatları İnşa Etmek İstemektedirler

Önümüzdeki dönemde Kadife darbecilerin 
muhtemel amacı, gayrı memnunluğun toplumun 
değişik kesimleri arasında yaygınlaşmasını, kin ve 
nefretin yol boyu artmasını sağlayarak 2019’a ka-
dar Türkiye’yi gerilim halinde tutarak huzursuz-
luğu yaygınlaştırmaktır. Bize göre vuku bulan ve 
bulabilecek olayların hiçbiri, tesadüfen meydana 
gelmiş olmayıp, iki yıllık bir stratejide taktik birer 
hamleden ibarettir/ibaret olacaktır. Kadife Darbe-
nin beyin takımı, mikro düzeydeki tüm fay hatla-
rının enerji ile doldurulmasını ve harekete geçiril-
mesini istemektedir.

Kadife darbelerde en önemli unsurlardan biri, 
(sürecin ister mahiyetini bilsin isterse bilmesin 
fark etmez) gayrı memnun kitlelerin ittifakının 
sağlanmasıdır. En dikkat çekici husus, referan-
dum sürecinde çok farklı inanç sistemine men-
sup insanlar, muhtevası kötü bir anayasa deği-
şikliğinden ve kullanılan kötü bir dilden dolayı, 
aynı safta buluşmuşlardır. Kadife Darbeci beyin 

takımı(geçmiş yazılara bakılabilir), inanç ve siyasi 
görüş olarak çok geniş bir spektrumdan meydana 
gelen hayır bloğunu(%49), kadife darbe için bir 
fırsat olarak görüp amaçları istikametinde kullan-
mak istemektedir. Kadife darbeci beyin takımı, bir 
taraftan bu hayır bloğu ile dolaylı bir şekilde, ken-
dileri arka planda kalarak, çatı örgüt aracılığıyla 
ittifak kurmaya çalışırken; diğer taraftan yeni fay 
hatları oluşturup gayrı memnun sayısını artırıp, 
hayır bloğuna katmaya çalışacaktır. 

Referandum sürecinde toplumda, evet- hayır 
kamplaşmasından dolayı meydana gelen kutup-
laşma, referandum sonrasında alt kimlik grupları 
arasında da derinleştirilip yaygınlaştırılmak isten-
mektedir. Bu açıdan meseleyi ele aldığımızda, Ka-
dife Darbeciler, devlet mekanizmasının kılcal da-
marlarına, medyaya/sosyal medyaya, iş dünyasına 
yerleşmiş, gizli, uyuyan kadroları/hücreleri aracı-
lığıyla pek çok provakatif eylem icra etmek isteye-
ceklerdir. 2019’a kadar muhtemelen sahneleyebi-
lecekleri olayları aşağıdaki gibi sınıfl andırabiliriz:
· Cemaatler arası ihtilafl arı tefrikaya ve kavgaya 

dönüştürmek,
· Cemaatler ile siyasal iktidarı karşı karşıya ge-

tirecek operasyonlar yapmak veya Siyası ikti-
darın böyle bir hata yapmasına zemin hazır-
lamak,

· Diyaneti yıpratmak, Diyanetle Cemaatleri, Di-
yanetle siyaseti karşı karşıya getirerek yeni ge-
rilim alanları inşa etmek,

· Gülen hareketi mensubu olmayan insanları, 
FETÖ’cü olarak ihbar ettirip açığa almak, ih-
raç etmek, mahkûm ettirmek ve bunu farklı 
kesimlere yaymak,

· Sendikalar ile siyasal iktidarı karşı karşıya geti-
rebilecek şekilde komplolar kurmak,

· Doğudaki aşiretleri rahatsız edecek uygulama-
lar yapılmasını sağlayarak devlete karşı kırgın 
hale getirmek,

· Spor kulüplerini ya da spor kulüpleri ile siya-
sal iktidarı karşı karşıya getirerek gerilimi ar-
tırmak,

· Vakıfl ar, dernekler, gönüllü kuruluşlar arasın-
da ayırımcılık yapılmasını sağlayarak küskün-
ler, kırgınlar zümresini artırmak,

· Lise ve Üniversitelerde gençliği tahrik edecek 
uygulamalar yapılmasını sağlamak,

· Etnik fay hatlarını(Türk-Kürt, Türk-Ermeni, 
Türk-Rum gibi) harekete geçirecek provokas-
yonlar yapmak,
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· Dini ve Mezhepsel fay hatlarını(Müslüman-
Hıristiyan, Müslüman-Süryani; Alevi-Sünni; 
Sünni-Şii gibi) harekete geçirecek provokas-
yonlar yapmak,

· Afgan, Suriyeli göçmenlerle yerli halk arasın-
da fay hattı oluşturup harekete geçirmek veya 
göçmenleri birbirine düşürerek, kavga ettirip 
onlara karşı düşmanlık oluşmasını sağlamak,

· Laik-anti-laik fay hattını harekete geçirebile-
cek provokasyonlar yapmak,

· Yaşam tarzına müdahale provokasyonları ya-
parak gerilim artırmak,

· Ordu ile polisi, ordu ile siyasal iktidarı karşı 
karşıya getirecek tuzaklar kurmak. 

· Ordu ve Polis içerisinde var olan güvensizliği 
yaygınlaştırarak ordu ve polisi pasifi ze etmek,

· Bürokrasi özelikle Yargı mensupları arasında 
güvensizlik yayarak pasifi ze etmek,

· Bürokrasinin her kademesine karşı Halkta gü-
vensizlik meydana gelmesini sağlamak,

· Bürokrasi ile Cumhurbaşkanını ve hükümeti 
karşı karşıya getirerek sistemin işleyişini kilit-
lemek, 

· AK Parti ve MHP içinde ihtilafl arı körükleye-
rek partileri bölmek ve yeni partilerin ortaya 
çıkmasını sağlamak.
Tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmemesi, 

öncelikle siyası iktidarın takınacağı tavra, ortaya 
koyacağı yol haritasına bağlı olacaktır. İstediği 
tüm yetkilerin fazlasını almış bir siyası iktidarın, 
başkalarını suçlamak üzerine kurulu bir politikayı 
daha fazla devam ettirme şansı yoktur. 

Başta siyaset olmak üzere tüm gönüllü kuru-
luşlar hata yapmaz, birbirimizi anlar, sırat-ı müs-
takim üzere olur isek kurulan tüm tuzakları pa-
ramparça eder, sahiplerinin başına geçirir, yaşa-
nabilir yeni bir Türkiye/İslam dünyası/dünya inşa 
edebiliriz: 

“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oyna-
tacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış 
düzen vardır.” (14 İbrahim 46)

Bunun için gerek ve yeter şart, Allah uğrun-
da gerektiği gibi cihat etmek(22/78), Allah yolun-
da saf olmak(61/4) ve Allah’ın yardım ve yol gös-
termesini hak edecek bir duruş, bir tavır sergile-
mektir:

“Ey iman edenler, eğer siz Allah’a yardım eder-
seniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı 
sağlamlaştırır.” (47/7)

“Bizim uğrumuzda cihat edenlere, biz şüphesiz 
onlara yollarımızı gösteririz. Gerçek şu ki Allah, 
ihsan edenlerle beraberdir.” (29/69).
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 REFERANDUM SONRASI SİYASET 

Ö ncelikle şöyle başlaya-
yım: Referandum sonra-

sını, muhtemel gelişmeleri, 
siyasetin alacağı yeni şek-
li vs. değerlendirmek gere-
kiyor mu? Benim açımdan 
bu sorunun cevabı doğru-
dan ‘evet’ değil. Fakat ba-
kıyorum, çoğunluk, 2019 
seçimlerine yönelik tah-
minlere başlamış bile! Bunu niçin gereksiz görü-
yorum? Çünkü referandum öncesinde de defaat-
le ifade ettiğim gibi, sonucunun ‘evet’ ya da ‘hayır’ 
çıkmasının, sürecin işleyişi noktasında çok fazla 
bir şey değiştireceğini sanmıyorum! Elbette her 
seçim siyasette bazı değişiklikleri beraberinde ge-
tirir, fakat bunların önemini değerlendirirken, ana 
dinamikler daima göz önünde bulundurularak bir 
takım neticelere varılmalıdır. Bana göre, referan-
dum dinamiğinin ‘vektörel’ uzunluğu, ana dina-
miklerin vektörel uzunluğunu geçemediği için, 
referandum öncesinin siyasi şartlarında önemli bir 
değişikliğin olması zordur. Şimdi bunun gerekçe-
lerini kısaca izah etmeye çalışayım. 

Daha önce Umran’da yazmış olduğum 3 yazı-
da da ifade etmeye çalıştığım gibi, 2012 yılındaki 
Hakan Fidan olayından beri Türkiye, yeni bir si-
yasi sürece girmiştir. Burada ana hedef, Erdoğan’ın 
iktidardan uzaklaştırılmasıdır. Bu amaca ulaşmak 
için, farklı kesimlerden oluşan bir ‘koalisyon’ faa-
liyet göstermekte; Erdoğan-cephesi de buna kar-
şı direnmektedir. Ülkedeki gerginliği asıl nedeni 
(yani ana dinamik) budur. Referandumun yapıl-
ma gerekçesi de, bu mücadeleyle doğrudan ilgi-
lidir. Burada teklifi  Meclis’ten geçiren Erdoğan’ın 
yapmak istediği, net olarak “iktidarını güvence al-
tına almaktır.” Çünkü hâlihazırdaki anayasa, ona 
istediği güvenceleri yeterince vermemektedir! Bu 

yeni güvencelerin ne oldu-
ğu, kamuoyuna ‘Cumhur-
başkanlığı Yönetim Siste-
mi’ olarak lanse edilen ve 
18 maddede mündemiç 
referandum teklifi nde net 
olarak görülebilir. Bu yet-
kilere sahip bir kişinin, bir 
ülkede “isteyip de yapa-
mayacağı bir şey yoktur.” 

Erdoğan’ın da amacı bu yetkilere sahip olmaktan 
başkası değildir. 

“Ölüm-Kalım Meselesi”

Bu temel dinamik ortada dururken, referan-
dumdan ‘hayır’ sonucunun çıkması neyi değişti-
rebilirdi? Elbette ki çok fazla bir şeyi değiştirmez-
di. Nitekim kampanya sırasında AK Parti’nin bazı 
yetkilileri, sonuç ‘hayır’ çıksa dahi, teklifi  yeniden 
düzenleyerek Meclis’e getireceklerini açıklamış-
lardır. Bu, açıkça, Erdoğan’ın ne olursa olsun, bu 
yöndeki talebinden vazgeçmeyeceği anlamına ge-
lir ki, benim de söylemek istediğim budur. Çün-
kü burada bir ‘ölüm-kalım’ mücadelesi verilmek-
tedir! Hakan Fidan olayından sonra işleyen süreç-
te, ‘seçim yöntemleri’, sadece, bu mücadelenin ka-
muoyu nezdinde ‘meşrulaştırılması’ için başvurul-
maktadır. Bunlar işe yaradığı ölçüde kullanılır, işe 
yaramıyorsa, başka yöntemler de denenebilir!

Bu, Erdoğan-cephesi için böyle olduğu gibi, 
‘koalisyon’ cephesi için de böyledir. Onlar da re-
ferandumdan ‘evet’ çıktı diye, mücadeleyi bıraka-
cak değillerdir. Çünkü bu, onlar için de bir nevi 
‘ölüm-kalım meselesi’dir! 

Bu nedenle, referandum sonucunun önümüz-
deki süreçte çok fazla bir şeyi değiştireceğini dü-
şünmüyorum. Ta ki tarafl ardan biri ‘tümüyle’ pes 
edene kadar! Bu da, bazılarının sandığı gibi, 2019 

Kürşad ATALAR

2019 yılında yapılması öngörülen seçimler, kutuplaşmış kesimlerin 
mücadelelerini bitirmeleri açısından bir ‘son nokta’ olarak değerlendirilemez. 
Çünkü mücadele etmenin birçok çeşidi vardır! Üstelik bu, bir ‘ölüm-kalım 
meselesi’ ise, bu durumda başka yöntemlere de başvurulabileceği açıktır!

Referandum Sonrası Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel BaşkanıCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı
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seçimlerinde olacak bir şey değildir. Ben bu ko-
nuda da farklı düşünüyorum. 2019 yılında yapıl-
ması öngörülen (veya daha erken bir tarihte ya-
pılabilecek olan) seçimler, sadece seçim süreçleri 
açısından ‘nihai’ bir dönüm noktası olarak görüle-
bilir; yoksa kutuplaşmış kesimlerin mücadeleleri-
ni bitirmeleri açısından bir ‘son nokta’ olarak de-
ğerlendirilemez. Çünkü mücadele etmenin birçok 
çeşidi vardır! Üstelik bu, bir ‘ölüm-kalım mesele-
si’ ise, bu durumda başka yöntemlere de başvuru-
labileceği açıktır!

Nitekim referandumdan ‘evet’ çıkması halin-
de, ‘tek adam’ yönetiminin tesis olunacağı propa-
gandasını yapan CHP içerisindeki bazı kesimle-
rin, sonuçların belli olmasından sonra ‘sine-i mil-
let’ kavramını dillendirmesi ve partinin Meclis’te 
yapılan HSK üyeleri seçimine katılmaması, bu-
nun ilk işaretleri olarak yorumlanabilir. Sistem-içi 
bir parti olan CHP’nin, bütün Meclis çalışmalarını 
boykot etmesi zor olduğu için, hâlihazırdaki şart-
larda ‘sine-i millet’ seçeneğinin uygulanabilir ol-
madığı söylenebilir, ancak yapılacak ilk Cumhur-
başkanlığı seçiminden sonra, ‘parti olmanın’ da 
çok fazla bir anlamı kalmayacağından, bu seçe-
neğin (veya başka seçeneklerin) yeniden partinin 
gündemine gelmesi de mümkündür. Bunu belir-
leyecek olan, sürecin, kutuplaşmanın artması yö-
nünde gelişip gelişmeyeceğidir. Burada da birkaç 
hususun değerlendirilmesi gerekmektedir:

İlk olarak MHP’li muhalifl erin süreç içerisinde 
ne yapacaklarına bakılmalıdır. Çünkü artık seçim-
lerde hedef %50 + 1’dir ve bu durum, her iki taraf 
için de ‘koalisyon’u kaçınılmaz kılmaktadır. Refe-
randumdaki AK Parti-MHP ittifakının süreç içeri-
sinde devam-edip etmeyeceği henüz belli olmadı-
ğı için (özellikle de başta Akşener olmak üzere, di-
ğer MHP’li muhalifl erin tutumunun da milliyetçi 
seçmen üzerinde doğuracağı etki henüz kestirile-
mediği) için, Erdoğan-cephesi açısından, referan-
dumda olduğu gibi ‘milliyetçi’ oylarla cumhurbaş-
kanı seçilme ihtimali çok güçlü görünmemekte-
dir. Akşener’in yeni bir parti kurması durumunda, 
‘sağ’ seçmenin belirli bir kesimini yanına alması 
da ihtimal dâhilindedir. Ek olarak, çeşitli neden-
lerle AK Parti içinde ‘tasfi ye’ edilmeyi bekleyen 
kesimlerin de ‘ölüm-kalım meselesi’ haline gelmiş 
bir konuda, eskiden olduğu gibi Erdoğan cephe-
sinde yer alacağını düşünmek de doğru olmaz. 
Bütün bunlar, referandumda ‘evet’ oyu vermiş 
milliyetçi-sağ seçmen içerisinde yeni ‘kırılmalar’ı 
ortaya çıkaracak faktörler olarak görülebilir. 

İkinci olarak, Erdoğan’ın AK Parti’nin başı-
na geçmesinin, süreçte hangi dengeleri değişti-

rebileceği hesap edilmelidir. Öncelikle ifade ede-
yim k, Erdoğan’ın ‘parti lideri’ olmayı istemesini, 
hem ‘sembolik’ hem de ‘gerçekçi’ bir manevra ola-
rak görüyorum. Sembolik bir manevra olarak ni-
telememin nedeni, Erdoğan’ın Özal ve Demirel’in 
yapmak isteyip de yapamadığı bir şeyi yapmak 
istemesidir. Bunu yapıp da başarılı olması duru-
munda, kanımca, siyasi kariyerine yeni bir pozi-
tif unsur eklemiş olacağını düşünmektedir. İkin-
cisi ise, ‘gerçekçilik’ ile ilgilidir. Her ne kadar ge-
rek hükümet içerisinde gerekse AK Parti içerisin-
de, kimse onun istek ve arzularına karşı zaten di-
renmiyorsa da, Erdoğan, yeni dönemde, partiyi 
‘bizatihi’ kendisi yönetmek istemektedir. Çünkü 
15 yıllık iktidarı süresince parti artık yıpranmış-
tır ki bu da siyasi partiler için doğal bir süreçtir. 
Partinin, kitlelere yeni bir şey söyleme noktasında 
kredibilitesinin artık fazla kalmadığı, bütün siyasi 
gözlemciler tarafından da dile getirilmektedir. Bu 
şartlarda yapılması gereken, partiye, yeni bir ‘ruh’ 
kazandırmaya çalışmaktır. Kanımca, Erdoğan da 
bunu görüyor ve bunu yapmaya çalışıyor. 

Peki, bu, yapılabilir bir şey mi? Bana zor gö-
rünüyor. Çünkü Erdoğan, denenebilecek bütün 
çareleri denemiştir. Çözüm süreci örneğinde ol-
duğu gibi, ‘ılımlı’ yöntem denenmiş; fakat bun-
dan bir netice alınamamıştır. Tekrar aynı yönte-
me başvurulması, istenen sonucu vermez; çünkü 
‘inandırıcı’lık noktasında sıkıntılar yaşanır. Gü-
neydoğu operasyonları örneğinde görüldüğü gibi, 
‘sert’ yöntem de denenmiştir. Bundan alınabilecek 
olan da zaten alınmıştır. Bunun ötesinde, bu yön-
temden daha fazla oy devşirilmesi mümkün değil-
dir. Bunların dışında yapılabilecek şeyler yok mu-
dur? Elbette vardır, fakat bunların da uygulama 
zorluğu vardır. Örneğin, bütün ülkeyi tek bir he-
def doğrultusunda birbirine ‘kenetleyebilecek’ bir 
şey (dışarıda bir ‘savaş’ mesela), iş görür! Yahut 
tam ‘liberal’ bir siyasi manevra yapıp, içerideki bü-
tün muhalifl eri serbest bırakmak, hatta FETÖ’den 
işten atılan memurların önemli bölümünü tek-
rar işe geri almak vb. gibi radikal bir manevra da 
işe yarayabilir. Fakat bu da, hâlihazırdaki şartlar-
da ‘siyasi itibar’ kaybına yol açar. Dolayısıyla, ye-
niden ‘ılımlı’ ya da ‘daha sert’ bir politika benim-
semenin riskleri yüksek olduğundan, Erdoğan’ın 
elinin sıkışık olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Üstelik Erdoğan, son 4 yıllık süreçte ciddi 
bir ‘imaj kaybı’na da maruz kalmıştır. 4-5 yıldır 
Erdoğan’a yönelik bir ‘imaj bozma’ operasyon ol-
duğunu ve bu operasyonun da önemli ölçüde ba-
şarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta referandum-
da AK Parti’den yaklaşık %5’lik oy kaybını da esas 
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itibarıyla buna bağlıyorum. Bunun kanıtı olarak 
da Haziran 2015 seçimlerinin gösterilebileceğini 
düşünüyorum. Çünkü o seçimlerde de Erdoğan, 
‘çok hırslı’ bir lider görüntüsü çizmiş ve muhalefe-
tin ‘Saray’ üzerinden yaptığı propaganda etkili ol-
muştu. Son referandumda da muhalefetin yapmış 
olduğu ‘tek adam’ propagandasının etkili olduğu-
na kuşku yoktur, zira yapılan araştırmalar, ‘eğitim-
li’ kesimin ‘hayır’ oyu verme eğiliminde olduğu-
nu göstermektedir ki, bunun anlamı şudur: tekli-
fi n maddelerini okuyanlar, bunun ‘tek adam’ yö-
netimine yol açabileceğini düşünmüşlerdir! Buna 
AK Parti tabanından küçük bir grup da dâhildir! 
Dolayısıyla, bütün bu nedenlerle, Erdoğan’ın da 
elindeki seçeneklerin azaldığını; alışılageldiği gibi 
‘beklenmedik’ birtakım ‘hamleler’ yapsa da, artık 
bunların ‘tutması’nın kolay olmadığını düşünüyo-
rum. Aynı gerekçe ile parti veya hükümet içeri-
sinde yapılacak değişikliklerin de ciddi bir netice 
vermesi ihtimalini zayıf görüyorum! 

Muhtemel Gelişmelere Bakmak

Bu şartlar altında, muhtemel gelişmelere ba-
kacak olursak, şunları söyleyebiliriz: öncelikle 
‘koalisyon’, hedefi ne ulaşma yönünde 2019 se-
çimlerine özel bir önem verecek ve tabiri caizse, 
bu seçime asılacaktır! Çünkü önündeki tek se-
çenek bu kalmıştır. Fakat burada kritik soru şu-
dur: ‘koalisyon’un Erdoğan’ın karşısına ‘denk’ bir 
aday çıkarma şansı var mıdır? Bu noktada da bazı 
müşküller olduğu görülüyor! Ekmeleddin İhsa-
noğlu örneği, ‘eklektik’ çözümün işe yaramadığı-
nı gösterdiği için, muhalefetin yeni bir ‘usül’ ara-
yışına gideceği söylenebilir. Nitekim Deniz Baykal 
bu yönde birtakım önerilerde bulunmuştur. Fa-
kat ‘tabanın seçeceği aday’ fi krinin, uygulamada 
zorlukları vardır. Zira bu kişi, hangi tabanın ada-
yı olacaktır? %49 bir koalisyonu temsil ediyorsa, 
mezkûr adayın (tek başına) hiçbir tabana dayan-
maması gerektiği açıktır! Geriye, ‘imza’ seçene-
ği kalıyor ki, bunun da hayata geçirilmesi nokta-
sında belirsizlikler vardır. Çünkü toplanacak bir-
kaç milyon imzanın (kitleyi ikna edecek şekilde) 
%49 bloğunu temsil ettiği seçmene nasıl anlatıla-
caktır? Bu ve benzeri zorluklar, ‘hayır’ cephesinin 
de yeni süreçte ciddi manada zorlanacağını gös-
termektedir.

Bir diğer ihtimal AK Partili seçmenin oyu-
nu bölmektir. Bu, öteden beri dile getirilen ve fa-
kat şartları oluşmadığı (ve oluşması da zor oldu-
ğu) için uygulamaya konulamayan bir seçenektir. 
Bu doğrultuda, ismi sıklıkla dile getirilen Abdul-

lah Gül’ün, Erdoğan’ın karşısına ‘ortak aday’ ola-
rak çıkması bana zor görünüyor. Bu zorluk, ben-
ce, esasen, farklı kesimlerin onun ismi üzerinde 
‘uzlaşması’nın zor olmasından değil, kendisinin 
‘karizmatik’ bir lider imajı çizememesinden kay-
naklanıyor. Süreç içerisinde defaatle görülmüş-
tür ki, Gül, Erdoğan’a karşı bir ‘siyasi pozisyon’ 
almaya cesaret edememiştir. Erdoğan, risk alan ve 
bunu kararlı bir şekilde uygulayan bir lider profi li 
çizerken, Gül, risk üstlenmekten çekinen bir siya-
si kişilik olarak tebarüz etmiştir. Bu, ‘liderlik’ öze-
likleri bakımından, Gül’ün ciddi bir dezavantajı-
dır. Bu nedenle, aday olması durumunda da, AK 
Partili seçmenden oy alması ihtimali zayıftır.

Adayın, %49’luk bloğun lokomotifi  olan 
CHP’den çıkması da birtakım olumsuzluklar do-
ğurabilir. Çünkü referandumda ‘hayır’ oyu kul-
lanan sağ-muhafazakâr tabanın ‘sol eğilimli’ bir 
adaya oy vermesi noktasında ciddi sıkıntılar ya-
şanabilir. Örneğin Saadet Partisi’nin tabanı, böy-
le bir adaya kolay kolay oy vermez. CHP’li olup 
da sağ kesimin oy verebileceği, örneğin İlhan Ke-
sici gibi isimlerin de, siyasi liderlik sorunu vardır. 
Çünkü sol bir partide milletvekili olabilmiş isim-
lerin, o partide ‘etkin’ bir siyasi pozisyonunun ol-
ması mümkün değildir. Bu dezavantaj, bu kişile-
rin cumhurbaşkanı seçilme şanslarını da azaltan 
bir faktördür.

Hâlihazırda aktüel siyasetin yönelimi konu-
sunda birçok belirsizlik olduğu doğrudur. Fakat 
kanaatime göre, kesin olan bir şey var ki, o da, şu: 
referandum, ülkedeki kutuplaşmayı azaltıcı yön-
de bir etkide bulunmamıştır, sadece ‘ertelemiştir.’ 
Zira siyasi mücadelenin ‘ölüm-kalım meselesi’ne 
dönüştüğü bir vasatta, sahici bir uzlaşmanın orta-
ya çıkması zordur. Süreç, yeni gerginliklere gebe 
gibi görünüyor! Henüz seçim sath-ı mahalline gi-
rilmediği için, tarafl ar, bir ‘bekleyiş’ içerisindeler. 
Ama öyle anlaşılıyor ki, süreç netleştiğinde, ‘son 
şansları’nı kullanacak olan kesimler gerginliği ar-
tıracak hamlelerde bulunmaktan geri durmaya-
caklar!
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1 950 seçimleri Türkiye siyaseti açısından gerçek 
bir karbon kağıdı olmuştur denilebilir. Zira bu 

seçimler öncesinde seçim propagandalarında ve 
beyannamelerinde, CHP ve DP arasında ciddi bir 
farklılık söz konusu değildir. Feroz Ahmad bu se-
çim sürecinden her iki partinin liberal ekonomi ve 
siyaset söyleminde birbiriyle yarış içerisinde oldu-
ğu, çıtayı daha da üst noktaya taşımaya çalıştığı, 
aslında iki partinin birbirinin aynı haline geldiği 
bir seçim süreci olarak bahseder. Ve fakat seçimin 
neticesini bu seçim kampanyaları değil tek par-
ti iktidarının sosyal sermayesi (belki daha doğru 
bir ifadeyle faturası) belirleyecektir. CHP açısın-
dan tam bir şok olan seçim sonuçları, 1947 Kong-
resi sonrasında önemsizleşen “Altı Umde”nin ye-
niden gündeme gelmesini sağlayacaktır çünkü 
CHP 1950 seçimleri sonrasında boşlukta asılı du-
ran bir cisim halini almıştır. Bu tarihten itiba-
ren CHP yeniden sivil-asker bürokrasiye yas-
lanan bir parti olma kimliğini 
güçlendirecek, siyasal söy-
lemlerini büyük ölçüde Ata-
türk Devrimlerinin korun-
ması, laiklik savunuculuğu te-
meline oturtacaktır. Bu diskur 
CHP’ye toplumsal destek ka-
zandırmasa da bir varoluş nede-
ni sağlamaktadır.

1960 Darbesi CHP’nin 
sivil-asker bürokrasinin parti-
si olma kimliğini güçlendirmiş-
tir. Darbeyi gerçekleştiren heye-

tin yol gösterici belgesinin “İlk Hedefl er Beyanna-
mesi” olması bir tarafa, MBK’nın seçimler sonra-
sında hükümeti CHP’ye vermek için müdahale et-
mesi, özellikle askerî bürokrasinin üst kesimlerin-
deki yönelimi göstermesi bakımından önemlidir. 
Bununla birlikte darbe CHP’ye ihtiyaç duyduğu 
varoluşsal nedeni değil bahaneyi verecektir. İhti-
yaç duyulan ideolojik yenilenme gerçekleştirile-
mediği gibi partinin bürokrasiye dayanan kimliği 
darbe sonrasında halk ile CHP’nin irtibatının iyice 
zayıfl amasına sebep olacaktır. İşte tam da bu yüz-
den Ortanın Solu söylemi çok önemlidir.

1960’lı yıllar Türkiye’de sosyalist hareketle-
rin kamusal görünümünün arttığı, siyasal etkisi-
nin artmaya ve biçimlenmeye başladığı bir ara-
lığı ifade etmektedir. Bir grup sendikacı tarafın-
dan kurulup daha sonra yönetimi aydınlara dev-

redilen Türkiye İşçi Partisi bu sürecin en dikkat 
çeken fi gürü olacaktır. TİP’in 1965 seçimle-

rinde Meclis’te bir grup oluştur-
ması siyasal etkisinin ve görü-
nürlüğünün de artmasını be-
raberinde getirecektir. Top-
lumun daha alt kesimleri-
ne dönük bir jargon kullan-
masının yarattığı sinerjinin 

yanı sıra Kemalizmin esasen 
anti-emperyalist ve bağımsız-
lıkçı bir ideoloji olduğu iddiası 
üzerinden sosyalizmle kurulan 

irtibat CHP’nin geleneksel taba-
nından küçük burjuva radikaliz-

Öner BUÇUKÇU 

CHP’nin sekülarist güçlerin bir deprem/felaket/yangın anında toplanma 
alanı olarak görülmesi, süreklileşen AK Parti iktidarına karşı güçlü mevzi 
arayışı solda çeşitli kesimleri CHP ile bir ortak payda bulma arayışına 
ittiği de dikkatlerden kaçmamalı. Karşılığında ise sosyalist solda özellikle 
1990’larda azgınlaşan, 2000’lerde Kürt meselesi ve Alevilere dönük politikalar 
üzerinden biçimlenen Kemalizm eleştirisinden rücu etme trendi söz konusu. 

2019’A DOĞRU CHP

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu
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mine açık aydın kesimlerin TİP’e yönelmeleri ne-
ticesini doğuracaktır. Bu çerçevede Ortanın Solu 
söylemi TİP’in yarattığı bu dalgalanma ile CHP’de 
bir ideolojik dönüşüm fırsatı yaratmıştır. Ancak 
Ecevit ile İnönü arasında Ortanın Solunu anla-
ma bakımından önemli bir farklılık olduğu görül-
mektedir. Millî Şef İnönü, Ortanın Solu söylemi-
ni TİP’in etkisini kıracak bir paratoner olarak be-
nimsemiş gibidir:

Bizim başlıca rakibimiz solumuzda bulunan 
TİP’tir. Dış politikada ve iç politikada bizden en 
uzak ve bizimle açık kapalı mücadele eden TİP’tir. 
Onun dış politikasını memleketin menfaatleri-
ne tamamen aykırı buluyoruz (İsmet İnönü’nün 
CHP Kars İl Kongresi’ne gönderdiği mesaj, Nisan 
1968).

Ecevit ise Ortanın Solu 
söylemini CHP’nin bir çeşit 
rehabilitasyonu şeklinde de-
ğerlendirme eğilimindedir. 
Bu sebeple gerektiğinde tüm 
kırmızı çizgilerin tartışılma-
sı ve eleştirilmesi taraftarı-
dır. Ecevit’in bu yaklaşımını 
Kurtul Altuğ’un şu anekdotu 
daha anlaşılır kılabilir: 

“CHP Genel Sekreteri Bü-
lent Ecevit, 1965’ten son-
ra bir gün toplanan ve İsmet 
Paşa’nın başkanlık ettiği bir 
CHP Meclis’inde konuşur-
ken: ‘Mustafa Kemal bir üst-
yapı devrimcisidir’ dediğin-
de, CHP içinde bulunan 27 
Mayıs Devriminin iki önemli 
siması ve o sıralar milletvekili 
olan Orhan Kabibay ve Orhan Erkanlı oturdukları 
yerden: ‘- Ne demektir bu; yoksa Atatürk’ü de mi 
inkar edeceksin’ dediklerinde, İsmet Paşa’nın göz-
leri önünde Ecevit: ‘Elbette gerekirse, onu da ya-
parız’ dedi.” (Kurtul Altuğ, “Redd-i miras”, Göz-
cü, 2 Eylül 2004.)

CHP’nin Ortanın Solu açılımı sosyalist soldaki 
devrim stratejisi tartışmalarının da göbeğine otu-
racaktır. Milli Demokratik Devrim ve Yön çizgi-
si CHP’nin devrim sürecinde bir müttefi k olabile-
ceğini savunurken sosyalist devrim çizgisi CHP’ye 
devrim sürecinde kesinlikle rol vermemektedir. 
Bunun sebebi devrimin muhtevasının ne olacağı 
meselesinde gizlidir. Sosyalist devrim tezine göre 

Türkiye’de feodal yapılar var olmakla birlikte et-
kisini yitirmiştir, bir sınıf olarak telakki edilemez 
ancak emperyalizmin işbirlikçisidirler. Bu çerçe-
vede anti-emperyalist bir mücadele feodal yapıla-
rın yok edilmesi açısından da yeterli olacaktır. 

MDD çizgisine göre ise devrim stratejisi anti-
emperyalist, anti-kapitalist ve anti-feodal çizgide 
olmalıdır çünkü feodal kalıntılar sadece emperya-
lizmin işbirlikçisi değil aynı zamanda sosyal bir 
sınıftır. MDD çizgisinin bu yaklaşımı CHP’de be-
lirginleşen küçük burjuva reformist tavrın önem-
senmesini, daha da kesin bir şekilde ifade edile-
cek olursa Kemalizmin önemsenmesini berabe-
rinde getirecektir. Mihri Belli’nin Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’nde verdiği bir konferansta söyledi-

ği “sosyalizm ve Kemalizm 
arasında Çin Seddi yoktur” 
lafı CHP’ye ve CHP’de belir-
ginleşen sivil-asker bürokra-
sinin burjuva reformist ka-
rakterine verilen önemin il-
ginç bir göstergesi olarak da 
değerlendirilebilir. Bu bağ-
lamda Ortanın Solu yaklaşı-
mı da bir örgüt öncülüğüne 
gerek olmadığını savunan ge-
niş cephe stratejisi tarafından 
önemsenmektedir. TİP’e yö-
neltilen aydın-bürokrat sını-
fın dışlandığı-küstürüldüğü 
eleştirisi hatırlandığında bu 
durum daha iyi anlaşılabilir.1

Bu arbededen, CHP içe-
risindeki tartışmalar da unu-
tulmamak kaydıyla, Ecevit’in 
Genel Başkan olarak çıkma-

sı ve CHP’de sol jargonun renginin koyulaşma-
sı, kırsal kesimlere dönük popülist söylemler, 
Ecevit’in afyon ekim yasağı dolayısıyla ABD’ye 
meydan okuması geniş halk kesimleriyle CHP 
arasında kırılgan da olsa bir angajmanın tesis 
edilmesini sağlayacaktır. Zira Ecevit’in İnönü ile 
düştüğü çelişkinin temelinde partinin halkla ve 
aydınlarla kurduğu ilişkinin muhtevasına yönelik 
eleştirel tutum vardır. Parti’nin sosyalizme açık 
söylemlerinin renklerini yoğunlaştırmaya başla-
ması sosyalist soldan belirgin bir destek almasını, 
en azından sosyalist solun CHP’ye güncel siyasal 
gelişmeler dolayısıyla “buruk evet” demesini be-
raberinde getirecektir2 ve CHP’nin serbest seçim-

Avrupa hâlâ “bu referan-
dumdan bir dönüş olabilir” 
umuduyla hareket ederken 
Atlantiğin öbür yakasında, en 
azından entelektüel çevreler-
de, bundan sonrası için ara-
yış içerisine girilmiş durum-
da. Dolayısıyla dışarda 
Türkiye’nin merkezde olduğu 
tartışma, sistemin tam ola-
rak uygulanmaya başlana-
cağı 2019 yılına kadar ve 
büyük ihtimalle 2019’dan 
sonra devam edecek.
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ler döneminde aldığı en yüksek oy oranına 1977 
seçimlerinde ulaşmasını sağlayacaktır. Diğer bir 
deyişle Ortanın Solu yaklaşımı CHP’nin tarihsel 
angajmanlarından belirgin biçimde uzaklaşması 
ve bunun neticesinde oy oranını arttırması olarak 
değerlendirilebilir. Ancak Ecevit’in bu kendi ken-
dini öldürecek olan başarısı CHP’de romantik bir 
kırılma yaratacaktır. Liderler ve lider kadroları bir 
ayaklarını sert bir şekilde sabitleyerek sürekli bu 
başarıyı yakalayacak açılımların peşinde olacak-
lardır. Baykal’ın çarşaf açılımı, Kılıçdaroğlu’nun 
“Dersimli Kemal” çıkışı Ecevit benzeri bir sinerji 
yaratmayı amaçlamıştır. Ancak temel olarak “re-
jim bekçiliği” angajmanından kurtulamadığı için 
CHP aynı CHP olmayı sürdürmüştür. 

Geniş Cephe Tartışması Yeniden

7 Haziran seçimlerinde CHP ile HDP arasın-
da bir oy geçişkenliğinin olabileceğinin görülme-
si aslında CHP açısından çok daha endişe verici 
bir duruma işaret ediyordu. Bir bakıma HDP’nin 
1960’lı yıllarda TİP’in CHP için yarattığı tehdide 
benzer bir tehdit vadettiği söylenebilir. Ancak 
HDP’nin PKK’nın yarattığı şiddet sarmalının kata-
lizörü gibi hareket etmeye başlaması ve 7 Haziran 
sonrasında hendek siyasetinde boğulması CHP 
açısından bu tehdidi bertaraf etti. Bu bakımdan 
CHP’nin referandum sürecinde izlediği politikalar 
HDP’ye kayma potansiyeli olan eğitimli kesimlerle 
seküler Kürt siyasetini çevrelemeyi de amaçladı. 

Sol kesimlerde CHP’den beklenti ise bir cep-
he stratejisi ile hareket etmesi. Anlaşıldığı üzere 
CHP’nin genişleme stratejisi solda beklentileri 
karşılamamış durumda. Mülkiye Mektebinden ih-
raç edilen öğretim görevlilerinden Prof. Dr. İlhan 
Uzgel bu beklentiyi verdiği bir röportajda şöyle 
dile getiriyordu:

Maalesef muhalefet seküler güçleri toparlaya-
bilseydi, yalnızca siyasi parti olarak değil, seküler 
toplumsal tabanı ve kitleyi demokratik bir çizgi-
de, yalnızca laiklik çizgisinde değil, demokratik 
bir çizgide toparlayabilseydi, AKP’ye karşı daha 
güçlü bir direnç oluşabilirdi. Yani yanına sivil top-
lumu da burjuvaziyi de belki Kürt siyasetini de 
alabilseydi. Çünkü CHP’nin ana muhalefet partisi 
olarak böyle bir özelliği var. Bir ucu seküler Kürt 
siyasetine, bir ucu da seküler milliyetçi siyasete 
dokunabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Yani bu 
hattı çizebilseydi, bu hattı kurabilseydi AKP’nin 
işi çok daha zor olacaktı.

Ecevit ve Turan Güneş Nisan 1962’deki Parti 
Meclisi toplantısında özetle “Bu CHP değişmeli-
dir!” demişlerdi. Aradan geçen 55 sene CHP’de 
çok fazla şeyi değiştirmemiş gözüküyor: Bir top-
lumsal taban arayışı devam ediyor, tam bulundu 
sanıldığında kemalizmin sol kroşesiyle sendelenip 
başa dönülüyor. Referandum kampanyası CHP’ye 
bu açıdan yeni bir siyasal dil inşa etme şansı verdi 
ve CHP liderliği bu siyasal dili prematüre bir şe-
kilde de olsa kurma gayreti içerisinde. 

Referandumdan Sonra CHP
16 Nisan referandumunun sonuçları içerde de 

dışarda da tartışılmaya devam ediliyor. Özellikle 
Avrupa’dan referandum sonuçlarına dönük ciddi 
bir tepkinin olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği, 
bünyesindeki bazı küçük devletlerin seçimlerinde 
yaptığı gibi Türkiye’deki referandumda da açıkça 
bir kampanyayı destekler gözüktü ve bu kampan-
yanın sandıktan istediği neticeyi çıkaramaması 
sonrasında kampanya sürecinde kullandığı dili 
koyulttu.

Entelektüel düzeyde de durumu oldukça net 
bir biçimde gözlemleyebiliyoruz. Geçen haftala-
rın tartışılan meselelerinden Fransız akademisyen 
Philippe Moreau Defarges’ın çıkışı bu bağlamda 
hatırlanabilir. Defarges kitapları çok sayıda üni-
versitede okutulan bir uluslararası ilişkiler pro-
fesörü. Bir dönem Dışişleri Bakanlığı’na danış-
manlık yapmış ancak aktif siyaset içerisinde değil. 
Dolayısıyla Defarges’ın bu çıkışı basit bir seçmen 
tavlama taktiği olarak görülemez.

Atlantiğin öte yakasında ise referandum so-
nuçlarının bir biçimde kabullenildiği söylenebilir. 
Her ne kadar Erdoğan’ın güçlenmiş olmasından 
büyük rahatsızlık duyuluyor olsa da tipik Ameri-
kan pragmatizmi ile bu gücü dengeleyecek profi -
lin arayışına girilmiş durumda. Foreign Policy’de 
yayınlanan ‘Meral Akşener koçaklaması’ bu bağ-
lamda okunabilir. İlerleyen dönemde benzer ma-
kalelerin sayısının artacağı düşünülebilir. Avrupa 
hâlâ “bu referandumdan bir dönüş olabilir” umu-
duyla hareket ederken Atlantiğin öbür yakasında, 
en azından entelektüel çevrelerde, bundan sonrası 
için arayış içerisine girilmiş durumda. Dolayısıy-
la dışarda Türkiye’nin merkezde olduğu tartışma, 
sistemin tam olarak uygulanmaya başlanacağı 
2019 yılına kadar ve büyük ihtimalle 2019’dan 
sonra devam edecek. 
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İçerde ise referandum sonrasında özellikle 
sol-sosyalist çevrelerde tartışma “tek adamlık-
otoriterlik” ve hatta “halifelik-sultanlık” gibi kısır 
ve açıkçası oldukça karikatür bir hat üzerinden 
biçimlenmeye devam ediyor. Bu hattın eninde 
sonunda gelip kapısına dayandığı nokta ise CHP 
oluyor. Referandum kampanyasında kullandığı 
dil üzerine siyasi tartışmalar büyük bir hoşnutsuz-
lukla devam ederken bu tartışmaların üzerine tuz-
biber olarak referandumdan evet çıkması, “hayır” 
kampanyasının amiral gemisi CHP’yi çok sert bir 
tartışmanın ortasına atacak gibi gözüküyor. 

CHP’ye Eleştiriler
CHP’ye eleştirilerin başlıca dört noktada top-

landığını söyleyebiliriz. Öncelikli eleştiri CHP’nin 
referandumun resmi olmayan neticesinin belli ol-
masının ardından neden referandum sonuçları-
nı kabul ettiği noktasında. Bu eleştiriyi getiren-
ler YSK’nın mühürsüz oylarla alakalı karar aldığı 
ve açıkladığı anda CHP’nin seçimlerin hükümsüz 
olduğunu açıklaması gerektiğini, referandumun 
sonuçları belli olduktan sonra yapılan açıklama-
nın referanduma meşruiyet kazandırdığını düşü-
nüyorlar. Yine bu sadette Selin Sayek Böke’nin 
sine-i millet çıkışının Levent Gök tarafından hi-
zaya sokulmasının, bazı CHP örgütlerinin soka-
ğa çıkma çağrısına Genel Merkezin uymamasının 
da toplumsal muhalefeti zayıfl attığı ve referandu-
ma meşruiyet kazandırdığı dile getiriliyor. CHP 
Milletvekili İlhan Cihaner’in şu cümleleri dikkat 
çekici: “Referanduma ve yeni anayasaya meşrui-
yet kazandıracak tüm adımlardan uzak duralım. 

Cumhuriyet’i tabuta koyup son çiviyi bize çaktır-
maya çalışıyorlar.”

Bu eleştiriyle doğrudan bağlantılı ikinci eleşti-
ri ise CHP’nin “ikinci Gezi Direnişinin” liderliğini 
yine reddettiği argümanı üzerinden biçimleniyor. 
Farklı çevrelerden kimselerin katılımıyla gerçek-
leşen Gezi Olaylarının en büyük eksiğinin bir si-
yasal organizasyonun bu hareketin rüzgarıyla ha-
reket edememesi olduğunu düşünen çevrelerde 
CHP’nin bu toplumsal muhalefeti bir araya getir-
me ve önderlik etme fırsatını ikinci defa kaçırdı-
ğı üzerinden eleştiriler geliştiriliyor. CHP’den bek-
lenti Gezi’nin siyasal ajandasıyla uyumlu, sokak 
şiddetinin arttırılması ile paralel şekilde iktida-
rın el değiştirmesini sağlayacak politikalar izleme-
siydi. Ancak CHP bu beklentileri karşılayamadığı 
gibi pasifl ikle suçlanmıştı. İkinci defa CHP’nin ka-
pısına kadar gelen bir fırsatın değerlendirilemedi-
ği kanaati özellikle radikal çevrelerde yaygın.

Burada bahsedilmesi gereken bir başka eleş-
tirinin CHP’nin referandum sürecinde ve sonra-
sında Ergenekon davalarında gösterdiği sert mu-
halefeti dahi göstermediği yönünde. Bazı yazar-
lar CHP’nin derin devlet tarafından ikna edildiği 
için sert bir muhalefet yapmadığını iddia ediyor-
lar. Şimdilik bu eleştirinin daha çok liberal çevre-
lerden geldiğini not edelim.

CHP’deki İrlandal ı lar
Özellikle dikkat çeken, çokça yazılmayan ama 

genellikle paylaşılan iki eleştiri ise Deniz Baykal ve 
Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde yoğunlaşıyor. Deniz 
Baykal’a yapılan eleştirinin temel noktasını Tayyip 
Erdoğan’a siyaset yolunu açması oluşturuyor. Zül-
fü Livaneli’nin yazdıkları bu eleştiriyi derli toplu 
göstermesi bakımından ilginç bir örnek:

“(H)em duruma doğru teşhis koyamamanız 
hem de aşırı derecede inatçı olma huyunuz yü-
zünden hepimizi tehlikeye attınız.

Tayyip Erdoğan’ın %34 oyla gelip Meclis’i ele 
geçirmesinin manivelası oldunuz.

Daha önce Refah Partisi’nin belediyeleri ele ge-
çirmesi de sizin oyları bölmeniz sayesinde gerçek-
leşmişti.

Tayyip Erdoğanların ve yine çok yakın dostu-
nuz olan Melih Gökçeklerin en büyük şansı siz-
diniz.”

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen eleştiriler ise ilk üç 
gruptaki eleştirilerin tamamıyla bağlantılı. Top-
lumsal muhalefete liderlik edemediği, CHP’yi ör-

CHP’nin önünde Anadolu ile irti-
bat kurma noktasında oldukça onto-
lojik sorunlar var. Belki DSP olsaydı 
bugün CHP’nin yerinde yeni sisteme 
entegre olma konusunda daha rahat ve 
hızlı hareket etmek mümkün olabilir-
di. Ancak CHP kendi kendine muhalif 
bir siyasal örgüt durumunda şu anda. 
Dolayısıyla yeni siyaset dinamikleri-
ne uyum sağlayarak 2019’da bir alter-
natif haline gelmesi oldukça zor gözü-
küyor.
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gütlü bir pasifl iğe ittiği, CHP’nin başına da bir 
skandalla geldiği ve dolayısıyla zaten bir liderlik 
potansiyelinin bulunmadığı şeklinde özetlenebile-
cek eleştiriler referandum sonrası CHP’yi hareket-
lendirmiş durumda. CHP eski Genel Başkanı, An-
talya Milletvekili Deniz Baykal’ın katıldığı bir tele-
vizyon programında söyledikleri CHP’de lidere iç-
ten içe yönelen tepkiyi de göstermiş oldu. 2019’da 
Cumhurbaşkanlığına aday olacak bir liderin parti-
yi yönetmesi gerektiğini öne süren, alternatif ola-
rak Abdullah Gül’ün adaylığına da yeşil ışık yakan 
Baykal’ın bu çıkışına karşı Kılıçdaroğlu’nun tepki-
si sertleşmek oldu. 

Baykal’ın niyeti nedir bilemeyiz ancak yaklaşı-
mının, üslubu tartışılabilir olmakla birlikte, siya-
sete alan açtığını söyleyebiliriz. Çünkü CHP’nin 
16 Nisan sonrası koşullarda siyaset yapabilmesi-
nin yegane yolu yeni döneme adapte olacak po-
litikalar geliştirmek, arayış içerisinde olmak. An-
cak böylesi bir durum CHP’deki kaygan ittifakla-
rın lideri görünümündeki Kılıçdaroğlu’nun pozis-
yonunu zora sokacağı için siyasete alan açacak bir 
politika mevcut yönetim tarafından tercih edilme-
yecek gibi gözüküyor. Bunun yerine referandum 
sonucunu tartışmaya açmak, meşruiyetini sorgu-
lamak ve hatta AİHM’e götürmek gibi mevcut yö-
netimi işbaşında tutacak suni gerilimler oluştur-
mayı tercih ediyor.

Gol Değeri Kazanmayan Pozisyonun Kavgas ı
Yukarıda özetle aktarılmaya çalışılan eleştiri-

ler aslında referandumdan çıkan “hayır” oylarının 
oranının yarattığı heyecanın bir yansıması. Refe-
randum öncesinde de CHP’den (özellikle sosya-
list solun) beklenti, AK Parti’ye yönelen toplumsal 
muhalefete önderlik etmesiydi. Cumhuriyet gaze-
tesine verdiği mülakatta Korkut Boratav tüm sos-
yalistlerin iç çatışmaları bir kenara bırakarak güç 
birliği yapması gerektiğini dile getirmişti örneğin. 
Boratav’a göre “Türkiye’nin ihtiyacı kolektif mu-
halefet” idi. Bir internet sitesinde yayınlanan “Re-
feranduma Doğru” başlıklı yazısında ise şunları 
söylüyordu Boratav: 

“Sosyalistler, devrimciler muhalefet kampan-
yasına katılırken iç ayrışmalarını erteleyecek ol-
gunluğa sahiptir. Referandum, liberallerle, iki uçta 
yer alan milliyetçi akımlarla hesaplaşma, geçmişe 
uzanan görüş ayrılıklarını çözme ortamı değildir. 
Bugünkü gündem tamamen farklıdır. Bu gereksi-
nimi en iyi sosyalistler fark edebilir.”

Tüm bunların üzerine %48,6 gibi aslında bek-
lentilerin üstünde bir hayır oyu gelince tartışma 
CHP’nin, neredeyse ülkenin yarısına tekabül eden 
bu büyük kitleyi yönlendirememesi hatta sokağı 
teslim alamıyor olması noktasına kadar geldi. An-
cak referandumların tabii bir neticesi olarak oy-
ların kümelenmesi dolayısıyla bir gerçek çok ko-
laylıkla atlandı: %48,6 CHP’nin oyu olmadığı gibi 
sosyalist solun potansiyelini de göstermiyor.

Ne CHP’yle, Ne CHP’siz
1965 seçimleri öncesinde Türkiye’de sosyalist 

solun çok büyük bir bölümünde CHP’nin dev-
rimciliği oldukça önemseniyordu. CHP’de Orta-
nın Solu açılımı ilk belirdiğinde bu sebeple bü-
yük bir merak ve beklenti oluşmuştu. Ancak Or-
tanın Solunu CHP lideri İnönü’nün TİP’i dengele-
me aparatı olarak gördüğünün anlaşılması; Cum-
hurbaşkanı Cevdet Sunay ve Genelkurmay Başka-
nı Cemal Tural’ın “Anayasanın sosyalizme kapalı 
olduğu” yönündeki beyanatları (Ordu ve CHP’nin 
birbiriyle bağlantılı değerlendirildiği söylenebilir) 
sosyalist çevrelerin bir kısmının CHP’yle köprüle-
ri atmasına sebep olmuştu. 

Bununla birlikte CHP’ye dönük bir umutla 
bakış süreklilik kazandı. Tüm hatalarına rağmen 
sosyalist soldan daha geniş bir toplumsal kesime 
hitap eden ve en azından “ilericilik” anlamında 
sosyalist solla ortak bir asgari müştereği bulunan 
CHP’nin devrimci bir potansiyel taşıdığına dair 
bastırılmaya çalışılan düşünce belli dönemlerde 
kendisini gösterdi. Bu sebeple solda CHP’nin po-
zisyonunun ne olacağı sürekli tartışıldı. 

Referandum öncesinde ve sonrasında yaşanan 
tartışmalar bu bastırılan düşüncenin bir uzantısı 
aslında. Baskın Oran’ın Asiye Nasıl Kurtulur?’a 

CHP Sözcülüğünden İstifa Eden Selin Sayek BökeCHP Sözcülüğünden İstifa Eden Selin Sayek Böke
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atıfl a CHP’ye ilişkin referandum sonrası değerlen-
dirmesi bu noktada iyi bir örnek olarak okunabi-
lir. Bununla birlikte CHP’nin sekülarist güçlerin 
bir deprem/felaket/yangın anında toplanma alanı 
olarak görülmesi, süreklileşen AK Parti iktidarına 
karşı güçlü mevzi arayışı solda çeşitli kesimleri 
CHP ile bir ortak payda bulma arayışına ittiği de 
dikkatlerden kaçmamalı. Karşılığında ise sosyalist 
solda özellikle 1990’larda azgınlaşan, 2000’lerde 
Kürt meselesi ve Alevilere dönük politikalar üze-
rinden biçimlenen Kemalizm eleştirisinden rücu 
etme trendi söz konusu. 

Bunun çok çeşitli göstergelerinden söz edile-
bilir. İlker Aytürk’ün post-post-kemalizm ya da 
neo-kemalizm çıkışı bu bağlamda hatırlanabilir. 
Birikim dergisinin Mart 2017 tarihli sayısında El-
çin Aktoprak imzasıyla yayınlanan “İzmir Marşı 
ve şimdi ve sonrası” başlıklı yazı bu sadette en ti-
pik örneklerden birisi. Stadyumlarda referandum 
öncesinde yaygınlık kazanan İzmir Marşı’nın bir 
muhalefet potansiyeline işaret ettiği üzerinde du-
ran Aktoprak sosyalist sola ve AK Parti’ye karşı 
olan seküler kesimlere bir anlamda süreklileşen 
Kemalizm eleştirisi sayıklama modundan çıkarak 
Kemalizm’in devrimci potansiyelinden ve asgari 
müştereğinden yararlanmayı salıklıyordu. 

Sosyalist solda Kemalizm’e hâlâ tedirgin ve 
şüpheci bir yaklaşım var. Ancak düşünsel atmos-
ferin hızla 1960’lı yılları çağrıştıracak bir noktaya 
gerilediği iddia edilebilir. Zira toplumsal ve siya-
sal çözümlemeler 1960’lı yılların baskın jargonu 
olan “ilerici-gerici” ikilisinin farklı versiyonları 
etrafında şekillenmeye-kümelenmeye başladı ve 
Kemalizm bu tartışmanın en orta yerinde şim-
diden konumlandı. Bu gidişle CHP’nin Gezi’ye 
liderlik etmemiş olması dolayısıyla soldan yönel-
tilen eleştirilerin benzerini CHP’ye yakın çevreler-
den sosyalist solun Cumhuriyet Mitinglerinin ve 
Ordu Göreve pankartlarının devrimci potansiye-
lini anlayamadığı eleştirileri şeklinde görebiliriz. 
CHP’nin bu yıl gerçekleşecek olağan kongresi 
CHP’nin sokağa çıkıp çıkmaması tartışmaları göl-
gesinde 1968 tarihli XIX. Kongre’yi çağrıştırabilir. 

Referandumun neticesini değerlendiren çok 
sayıda araştırmacı %51.4’ü pirus zaferi olarak de-
ğerlendirmişti. Fotoğrafa bu eksende bir de sol-
dan bakınca %48.6’nın daha keskin bir pirus za-
feri olma potansiyeli taşıdığı ortaya çıkıyor. 

2019’a Gidilirken

16 Nisan Referandumu sonrasında artık yeni 

bir döneme girildi. Siyasetin dinamikleri de ku-

ralları da tüm tartışmalara rağmen ciddi bir deği-

şikliğe uğradı. İktidar partisi bu dinamiklere uy-

gun olarak kendisini güncellemeye başladı. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Nisan Referandumu so-

nuçları resmi olarak açıklanır açıklanmaz Partiye 

üye olması, 21 Mayıs Kongresi ile yeniden Genel 

Başkanlığa geçmesi bu sürecin birer parçasıydı. 

Muhtemelen takip eden dönemde Erdoğan 2019 

Seçimleri için somut birtakım adımlar da atılma-

sını sağlayacak girişimlerde bulunacak, partisini 

2019 seçimlerine daha sıkı bir şekilde hazırlamak 

için yoğunlaştırılmış bir program uygulayacak. 

CHP’de ise parçalı bir yapı var. Deniz Baykal’ın 

çok ses getiren açıklamaları aslında CHP’nin de 

2019 seçimlerine göre kendisini yeniden dizayn et-

mesi gerekliliğine vurgu yapıyordu. Fikri Sağlar’ın 

Partiden ihraç edilmesi, Selin Sayek Böke’nin isti-

fası ve Kılıçdaroğlu’nun “kapının önüne koyma” 

tavrı CHP’nin yeni siyaset dinamiklerine entegras-

yonu sürecinin parçaları. Ancak dikkat edileceği 

üzere çok da sağlıklı bir entegrasyon süreci yürü-

tülemiyor. Zira CHP’nin önünde Anadolu ile ir-

tibat kurma noktasında oldukça ontolojik sorun-

lar var. Belki DSP olsaydı bugün CHP’nin yerinde 

yeni sisteme entegre olma konusunda daha rahat 

ve hızlı hareket etmek mümkün olabilirdi. Ancak 

CHP kendi kendine muhalif bir siyasal örgüt du-

rumunda şu anda. Dolayısıyla yeni siyaset dina-

miklerine uyum sağlayarak 2019’da bir alternatif 

haline gelmesi oldukça zor gözüküyor. 

Dipnotlar
1 CHP’nin 1960’larda solda yarattığı derin tartışmalarda İdris 

Küçükömer’in perspektifi belli noktalarda güncelliğini koru-
yor olması bakımından da önemlidir. Ant dergisinin 127.
sayısındaki “CHP kendisine Karşı mı?” başlıklı makalesinde 
şöyle diyor Küçükömer:

 “(...) hem bürokratik geleneği hem de onun Türkiye’ye getir-
diği kapitalist batı ideolojik kurumlarını temsil ediniz ve 
hem de belirmeğe başlayan sınıf ayrımlarını dikkate alma-
dan oy peşinde devrimden söz ediniz. Bu açık bir çelişkidir. 
Bu yolda bir Ortanın Solculuğu Türkiye halkı için ‘batılılaş-
ma’ kadar mistik bir solculuktur. 

 (...) Mütemadiyen Mustafa Kemal sayıklamayınız. Ya da 
sayıklar gözükmeyiniz. Mustafa Kemal’i artık tarih içindeki 
yerine bırakınız. Devrimcilik adama tapınma ile olmaz.”

2 İlginçtir, Ecevit’in söyleminde sol rengin koyulaşması özellik-
le askerî bürokrasinin yüksek rütbeli kanadının büyük ölçü-
de CHP’den soğumasına sebep olacaktır. 
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15 Temmuz ne 
dersek di-

yelim bir milat 
oldu. OHAL yö-
netimi şartları al-
tında yapılan re-
ferandum da çok 
tartışmalı da olsa 
Erdoğan arzu et-
tiği Türk Tipi başkanlık modelini kıl payı elde etti. 
Bu durum karizmaya dayanan kitle siyasetinde sa-
nırım artık bir bıkkınlık haline yol açmış görünü-
yor. Ama ne dersek diyelim sonuçta siyaset denen 
gemide kaptana düşen rol gemiyi limana yanaştır-
maktır. Bu bakımdan Erdoğan şu anda bu ülkede-
ki en başarılı siyasi lider. İyi bir hatip, çok sıkı bir 
stratejist ve aynı zamanda çok sağlam bir taktis-
yen, orkestrasının tam bir uyum içinde çalışması-
nı müzik aletlerinden tek ses çıkmasını sağlayacak 
bir şef rolünü de iyi oynuyor. Açık ve net olarak 
rakiplerine her zaman toz yutturuyor. 

Açıkçası tüm avantajlarına rağmen Erdoğan 
toplumun büyük bölümünü Türk Tipi başkanlı-
ğın bu ülkeyi zirveye çıkaracağı söylemine ikna 
edemedi. Ama Erdoğan’ın karizması ile boy ölçü-
şebilecek bir muhalefet lideri olmadığından bu ül-
kede lider eksenli oy verme davranışı nedeni ile 
siyaseten elde edilen fırsatlar sonuçta Erdoğan le-
hine sonuç verdi. 

Sanıyorum Erdoğan’ın tek rakibi kendisi di-
yenler haklı ve aşırı gücün beyni değiştirmesi ne-
deni ile Erdoğan’ın artık eskisi gibi tulum çıkar-
ma olasılığı artık mümkün görünmüyor. Peki, bu 
şartlar altında son derece dağınık ve zayıf liderlik-

ler, birbirine ben-
zemeyen ve or-
tak tek noktaları 
Erdoğan’ı isteme-
mek olan muha-
lefetin 2019 se-
çimlerinde kol-
tuğundan etmek 
ona ciddi bir ye-

nilgi yaşatma şansları var mı bana kalırsa yok. 
Çünkü hem sağdan hem soldan hem ulusalcılar-
dan, hem lasisist ırkçı milliyetçi takımdan oy ala-
bilcek bir lider çıkarma şansı çok düşük bir ih-
timal geliyor. Geriye tek ihtimal Erdoğan’ın son 
derece elverişsiz saha şartlarında artık klasikleş-
miş siyasi taktiği nedeni ile yapacağı yanlışlarla 
kaybetmesi ihtimali kalıyor ama bu da çok kolay 
bir olasılık değil. O yüzden çok büyük bir ihti-
mal ile Erdoğan referandumdaki oy oranı ile ipi 
göğüsleyecektir. Referandum sonrasında söylenen 
Erdoğan’ın sonu yakın söylemlerine, Hürriyetin 
AK Parti kanaat teknisyeni Abdülkadir Selvi’nin 
%49’un lideri Kılıçdaroğlu tespitlerini hiç paylaş-
mıyorum. O yüzden bu yazı da Erdoğan nefreti 
ötesinde bir siyasi sermayesi olmayan muhalefe-
te umut veremeyeceğim. Çünkü bu topraklara bu 
denli uzak düşen bir siyaset anlayışı ile bu muha-
lefetin hele de CHP-HDP ikilisinin bu ipi göğüs-
leyip siyasetin virtiözü olan Erdoğan’ı sarsmaları 
pek mümkün değil.

Referandum Sonrası İsyan Hayalleri

Referandum sonrası özellikle ÖDP ve TKP ya-
nında sol liberal kesimde de “hayır bitmedi” kam-

Dilaver DEM İRAĞ

Karizmatik egemenlik, olağanüstü bireysel yeteneklere sahip bir ka-
rizmatik önderin takipçileri tarafından tanınmaktan güç alır. O ön-
der takipçilerinin kişisel bağlılıklarına, saf ve duygusal boyun eğiş-
lerine sahip olur. Bu karizmatik otorite zorunlu olarak kurallar-
la yönetilen ve önceden yapılaştırılmış bürokratik ve geleneksel yet-
keye bir karşıtlık içerir. Bu nedenle devrimci bir özellik barındırır. 

Erdoğanizm Gölgesinde
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partİ Genel Başkanı Olarak MKYK’daCumhurbaşkanı Erdoğan AK Partİ Genel Başkanı Olarak MKYK’da
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panyası çerçevesinde sınırlı ve göz yumulan sokak 
gösterileri oldu. Bu çerçevede eylemler yayılma-
dan söndü. Ne HDP bu isyanının yükselen özne-
si oldu, ne de en büyük hayal kırıklığı ve kızgınlık 
yaşadıkları CHP. HDP’nin zaten soluğu kesilmiş 
durumda ve bu tür eylemler ile kapatılma nedeni 
olmak istemiyor, daha çok kayıplar nasıl telafi  edi-
lir ve 2019 nasıl bir süreç olur bu konuda beklenti 
var. CHP ise hayır cephesinin görünürde liderliği-
ni yapmış olmanın avantajı ile 2019’da Erdoğan’ı 
devirme umudu olduğunu ve hayır veren kent-
li orta sınıf muhafazakârları ürkütmek istemedi-
ğinden her üç kesimin de beklentilerini boşa çı-
kardı. Aslında sosyalistlerin de sol liberallerin de 
hatırlaması gereken bir şey var. Marx derki “tarih 
tekerrür etmez tekerrür eden tarih fars” olur, bu 
düşünce diyalektikle doğrudan bağlantılıdır. He-
raklit denen bilge der ki ‘pante rai (her şey akar) 
aynı ırmakta iki kere yıkanamazsınız çünkü her 
şey değişir.’ Bu nedenle de tarih asla tekrar etmez 
Nietzsche’nin helezonik hareket ilkesi gereği ha-
reket bir sarmal gibidir, aynılık yoktur, belki ben-
zerlik ama bu da kısmi bir benzerliktir.

Gezi isyanı o gün yaşanan ve bir daha aynı ko-
şulların bir araya gelmesi sağlanamayacağından 
tekrar etmeyecek bir tarihtir. Kuşkusuz sokağın 
gücü önemlidir, ama bu ülkede CHP’liler de dâhil 
Latin Amerika yahut Batılı demokrasilerde oldu-
ğu gibi isyan geleneğimiz yoktur. Çünkü bu ül-
kede Batıdaki gibi bir sınıfsal mücadele tarihi söz 
konusu olmadı, dahası bu ülke batının sömürge-
si de olmadı o yüzden kolonyal yönetim kurumla-

rı ve buna dayalı siyasi sosyoloji de oluşmadı. Bu-
nun da nedeni bu topraklarda batılı anlamda sı-
nıfl arın olmamasıdır. Malum sosyalist sınıf öğreti-
si kaynağını üretim ilişkilerinden alan ekonomik 
tabanlı sınıfl ardan söz eder, ama bu topraklarda 
batıdaki mülkiyet ilişkileri son yıllara kadar oluş-
madığından batıdaki sınıfl ar da oluşmadı, burjuva 
sınıfı ve onun özerk kentlerine dayanan demok-
rasisi, işçi sınıfının burjuvazinin tutuculaşması ile 
durdurduğu demokratik değişimi o sınıfl arı zor-
layarak demokrasinin derinleştirmesini sağlama-
sı söz konusu olmadı. Tam da bu nedenle bu ül-
kede sosyalistlik bir küçük burjuva aydın hareketi 
olmaktan öteye geçemedi. Şartlar bu iken sokak-
tan yükselen bir demokrasi isyanı ile şaibeli olan 
seçimlerin iptal edilip demokratik seçimler yapı-
labileceğini düşünmek, sosyalistlerin bugüne dek 
hep hatalı bu ülke analizi ile birlikte düşünüldü-
ğünde tam bir ham hayal olurdu. Kaldı ki bu ül-
kede sandık denen değişim dinamiği var olduğu 
için insanlar sorunu sandıkla çözmeyi ya da şu 
ana dek olduğu gibi darbelerin düğümü çözeceği-
ni düşündüler. Ancak artık bu yol çok büyük öl-
çüde kapandı geriye tek yol seçim kalıyor.

Bu arada solun sokakla değişimin yakalanacağı 
Gezide olduğu gibi kitlesel bir değişimin olacağı 
düşüncesi ne kadar gerçeğe oturmuyorsa AK Par-
ti çevrelerinde Gezinin bir kadife darbe sayılma-
sı nedeni ile Melih Gökçek’in ortaya attığı bir id-
dianın üzerine atlayarak Soros’un Türkiye’ye gelip 
yeni bir gezi kalkışması, yani kadife darbe plan-
ladığını iddia etmek de aynı oranda gerçek dışı 
bir değerlendirme olacaktır. AK Parti çevresinin 
buna yattığını, hatta OHAL sürecinde ÖDP-TKP 
çevresinin başını çektiği Haziran grubunun diğer 
sol gruplarla birlikte belki bir ölçüde CHP genç-
lik grubunu da yanına çekip, geniş çaplı ama bas-
tırılabilir bir isyan çıkmasını teşvik ettiği ortada. 

Ancak Rusya’nın hinterlandında belki bir-
çok kişi katılmasa da Mısır’da, Tunus’ta şu an 
Venezüella’da, Hong Kong’ta olduğu gibi olan ka-
dife darbelere baktığımızda ortada ciddi bir kit-
le hareketi ve o kitle hareketinin arkasında duran 
halk katmanları vardı. Oysa Gezide yaşananlar sı-
nırlı bir başkaldırıydı ve gerçek ve kararlı devrim-
ci bir kitle hareketi olmadığı için de sonunda sö-
nümlendi gitti. O dönem de bile ciddi bir kitle ha-
reketine dönüşmeyen bir sınırlı bir isyanın, bu-
gün seçimlerden hemen sonra kadife devrime yol 
açacağını iddia etmek bu kadife darbelerin sosyal 
dinamiklerinden bîhaber olmaktır. Bu sosyalistle-

CHP’nin tüm bu kesimleri kucaklaya-
rak bir anlamda sol ve sol liberal cep-
henin liderliğini yaparak daha sol ve 
radikal bir siyaset yapamayacağı ise 
açık. Evet, CHP bu referandumda ilk kez 
Erdoğan’ın beklentilerini boşa çıkardı ve 
%53-54 evet çıkmadı. Son derece akıllıca 
bir strateji ile makulün temsilini yapan 
bir siyasi parti oldu. Muhtemelen aynı 
taktik bir kez daha denenecek ve CHP 
toplumda makulün temsilcisi olacak, 
ama bu oya dönüşür mü derseniz, bu 
CHP’nin bunu başarması çok zayıf bir 
ihtimal ama umut her daim siyaset için 
geçerlidir.
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rin bu ülkenin kendi sosyal gerçeğini görmeyişi 
gibi aynı indirgemeci anlayışla bakmak, sosyolo-
jiden bir haber olmaktır. NED, Soros, CIA üçlü-
sü tarafından örgütlenen bu darbelerin olduğu ül-
keler Tunus ve Mısır dışında devrimci gelenek ya-
şanmış ülkelerdi. Tunus ve Mısır’da ise demokra-
tik değişim olasılığının hiç olmaması kadar, cid-
di ve farklı sosyal siyasal dinamikler işbaşındaydı. 
Bu anlamda Soros bu koşullarda bir kadife darbe 
olmayacağını bilecek kadar bu ülkeyi bilen kişi-
lerle çalışan biridir. Dolaysıyla her sokak eylemini 
hemen kadife darbe diye ilan etmek, kadife dar-
benin sosyolojik ve siyasi arka planından bîhaber 
olmaktan kaynaklanan öznel bir aşır yorumdur 
bana göre.

Kısacası bence sol bütün umutlarını tüket-
miş olsa bile ve sokak dinamiğinden bîhaber olsa 
da insanların çoğu ciddi anlamda umutlu, çün-
kü seçimde çoklu ittifak sağlayabilecek bir aday-
la Erdoğan’ın karşısına çıkılırsa onun yenilebile-
ceğine yönelik ciddi bir umut var. Ama şu bir ger-
çek eğer Erdoğan OHAL baskıları ile insanların bu 
umudunu boşa çıkartırsa gerçekten de darbe değil 
ama gerçek bir kadife devrim olma, hatta bunun 
Suriyeleşme ihtimali de mevcut. Çünkü sosyoloji-
de de fi zikteki kurallar zaman zaman geçerli ola-
bilir, içerde oluşan basınç eninde sonunda patlar. 
Ama tıpkı darbe gibi sosyalistlerin kontrollü ve 
küçük çaplı bir sokak hareketi Erdoğan’ın çok işi-
ne yarar. Tam da bu yüzden CHP bu umudun far-
kında olduğundan şehirli muhafazakâr orta sınıfl a 
arasının açılmasına neden olacak her şeyden ka-
çınma çabasında. Ama CHP içinde en büyük han-
dikap partideki ulusalcı sol Kemalistler, onlar par-
tide karmaşa görüntüsü verdikçe bu da Erdoğan’a 
rahat nefes aldırmakta. Tabi Kılıçdaroğlu da az ko-
nuşursa şu kontrollü darbe olgusunu kanıtlaya-
maz ise bu da Erdoğan’ın çok işine yarar. Evet, ar-
tık referandum sonrası CHP analizine geçebiliriz.

CHP: Tabib Yaram Sarmıyor

Tarih boyunca siyasi örgütlenmeler belli bir 
sosyal grubu temsil eder ağırlık merkezinde hep 
bir sosyal sınıf vardır. Ancak modern siyaset-
le birlikte bu da önemli bir dönüşüm geçirdi ve 
tüm toplumsal katmanların içinde yer aldığı kitle 
partileri ortaya çıktı. Ancak kitle partileri siyasal 
program bakımından genele hitap etse de içinde 
her toplumsal sınıftan insan barındırsa da sonuçta 
belli bir sosyal sınıfın öncülüğünde teşekkül eder. 
CHP de bundan azade değildir. CHP genel olarak 

bir devlet mütegallibesi olarak aydın, bürokrat ve 
asker üçlüsü öncülüğünde teşekkül etmiş kurucu 
bir siyasi partidir. Bu bağlamda CHP genel olarak 
seçkinci bir siyasi parti olarak varoldu. Ama gü-
nümüz CHP’sinin temsil ettiği sosyal sınıfl ar ba-
tıcı küçük burjuvalar olsa da parti çok farklı sos-
yal katmanların partisi. Birincisi Aleviler, ikinci-
si hemşehri grupları ve bunlara ek olarak klasik 
bürokrat aydın seçkinler. Partinin ana motorunu 
da büyük ölçüde bu anlayıştaki kitleler oluştur-
makta, bu da CHP’nin siyasal ve sosyal tabanının 
genişlemesinde engelleyici bir etken. Bu anlam-
da CHP’nin toplumun değişik siyasal katmanları-
na açılım yapabilecek ve kendi içinde çok seslilik 
ile belirli örgütsel disiplini meczedebilmiş bir si-
yasi partiye dönüşmesi konusu nedenlerle gerçek-
leşememekte.. Tam da bu nedenle CHP’nin mev-
cut yönetimi Erdoğan’ın karşısında kendi adayı ile 
yani klasik bir CHP’li adayla çıkması halinde ye-
nilgisinin kaçınılmaz olacağını biliyor. Ancak par-
ti içindeki değişik grupların üzerinde uzlaşabile-
ceği CHP’li bir adayda bile zor uzlaşacak bu yapı-
nın, dışarıdan değişik siyasal grupların da kabul 
edebileceği bir aday bulması hayli zor.

Sorun CHP’nin SHP İle birleşmesinden kay-
naklanıyor. O dönemin SHP’si bir koalisyondu ve 
bu koalisyonun birleşenleri Aleviler, Hemşehrici-
ler (Sivaslılar ve Erzincanlılar vb.) ve eski soldan 
klan gruplardan oluşuyordu. 12 Eylül sonrası için 
anlaşılabilir olan bu proje sol Kemalist ve Sağ Ke-
malistlerin birleşiminden meydana gelen CHP içi-
ne monte edildi, halis CHP’yi temsil eden Baykal 
CHP’si ise Erdoğan karşısında nal topladığı için 
partide mühendislik yolu ile bir bürokrat olan Kı-
lıçdaroğlu geldi. Ama ne karizmaya ne bir liderde 
olmaz ise olmaz olan hitabet yeteneğinden yoksun 
olan Kılıçdaroğlu döneminde CHP muhafazakâr 
kitleye açılarak bir parça liberalleşti. Ama bu du-
rumda sol Kemalistlere uymadı. O yüzden ortaya 
altı şişhane üstü tophane denilecek bir CHP çık-
tı. CHP tabanı da Kılıçdaroğlunu pek benimseme-
se de ve dahası bu liberalleşmeyi pek arzu etmese 
de başka çare olmadığından mecburen CHP’ye oy 
verdi. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir baş-
ka mühendislik projesi olan CHP-MHP ortak ada-
yı ise CHP’de hayal kırıklığı yarattı. Bu durum-
da CHP daha ileri gidip muhafazakâr orta sınıfın 
umudu da olamadı, böylece kitle siyaseti yapmaya 
çalışan bir kimlik partisi olmaktan öteye geçeme-
di,. Nitekim Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu’na mo-
ral vererek %49’un partisi olabileceğini söylese de 
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gerçeklik bu değildi. %49 içinde MHP oylarının 
bir bölümü, HDP, Sol, Liberaller ve Saadet Partisi 
ile AK Parti içinde rasyonel nedenler ile bu partiye 
oy veren kentli orta sınıfın oyları var. Buna muka-
bil az bile olsa CHP’den, HDP’den dikkate alına-
cak bir oranda oy kayması Evet cephesine kaymış 
bulunuyor. Bunların yine Erdoğan’a oy vermeye-
ceklerinin bir garantisi yok. Dahası mevcut MHP 
küçülmüş bile olsa kendi içinde homojen, AK 
Parti ise zaten başından beri tek ses. Oysa hayır 
cephesinde asla yan yana gelmeyecekler var mese-
la sol ve sol liberaller asla ve kata MHP’ye destek 
vermez, HDP kitlesinden MHP’ye asla oy gitmez, 
CHP kitlesi ise HDP’ye yaklaşan bir CHP’ye des-
tek vermez. Dolayısıyla bu %49’un daha da çoğal-
mış bir biçimde tüm bu siyasal yapıların benimse-
yebileceği bir biçimde Erdoğan’ın rakibinde birle-
şecekleri, masa başında üretilmiş ve sahanın ger-
çeği ile uyuşmayan bir saptama ya da beklenti.

CHP, liberal, sol liberal ve HDP ekseninde çok 
istenen Erdoğan’ın idamı getirip AB’yle iplerin 
kopması ya da Erdoğan’ın AB’ye ‘hadi kardeşim 
siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza!’ deyip 
ülkenin bir ağır ekonomik krize dönüşme umu-
du da söndüğünden eski hevesle hayırcı cephenin 
sol ve sol liberal kanadı AB’ye bu ülkede demok-
ratikleşmeyi sağlayacak şeklinde bir umut duy-
muyor. Artık Erdoğan hata yapmadıkça AB’nin de 
Türkiye’yi bir kenara kıvırıp atma riski de -göç-
men korkusu nedeniyle- pek olası görülmüyor. 
Beyaz Türkler bu durumda ya rasyonel olanı ka-
bul edip sağdan da oy alabilecek bir adaya rıza 
gösterecek ya da her zamanki gibi kaybedecekler.

CHP’nin ise tüm bu kesimleri kucaklayarak bir 
anlamda sol ve sol liberal cephenin liderliğini ya-
parak daha sol ve radikal bir siyaset yapamaya-
cağı ise açık. Evet, CHP bu referandumda ilk kez 
Erdoğan’ın beklentilerini boşa çıkardı ve %53-54 
evet çıkmadı. Son derece akıllıca bir strateji ile 
makulün temsilini yapan bir siyasi parti oldu. 
Muhtemelen aynı taktik bir kez daha denenecek 
ve CHP toplumda makulün temsilcisi olacak, ama 
bu oya dönüşür mü derseniz bu CHP’nin bunu 
başarması çok zayıf bir ihtimal ama umut her 
daim siyaset için geçerlidir.

CHP İçindeki Faşistler ve 
Vatan Partisi Denen Komedi

Aydınlık ve Sözcü’nün temsil ettiği Kemalizm 
ilk bakışta birbirine benzese de sözcü tipik sınıf 
ırkçısı çakma elitizmi seslendiren bir siyasi çizgi. 

Buna karşılık soy Kemalist Aydınlık çizgisi elitizm 
yapmayan ama sınıf ırkçılığını da dışarıda bırak-
mayan daha çok milliyetçi bir siyasi parti. Ancak 
Kemalist taban Vatan Partisi’nin Atatürkçü çizgi-
sini, yer klasik ırkçılığa meyletse de esas olarak 
Atatürk milliyetçiliği şeklinde ambalajlanmış sol 
Kemalizm’le sağ Kemalizm’i bünyesinde mezce-
den bir parti. Daha çok Recep Peker çizgisi ile 
Şevket Süreyya çizgisinin bir karışımı ve cumhu-
riyet nostaljisine hitap eden bir parti aynı zaman-
da laik MHP. Lakin dediğim gibi soy Kemalist ta-
ban Perinçek’ten hoşlansa da tutarsızlıklarını göz 
ardı etmiyor, dahası bu 1930’larda donan yer yer 
de üçüncü dünyacılığın MHP halini de sergileyen 
bu partinin CHP’nin alternatifi  olmayacağını bili-
yorlar. Bu yüzden seni severiz ama ağlayarak bile 
olsa gider CHP’ye oy basarız diyorlar.

Maocu, üçüncü dünyacı çizgisindeki kalkın-
macılığı sol jargonla birleştiren bu grupların bazı-
ları giderek Küreselleşme olgusuna karşı sivil me-
deni diyeceğimiz yani esas olarak ulusal bağımsız-
lık yanlısı, ulus devleti küresel aktörler karşısın-
da tahkim etmeye dayanan bir söylem geliştirdi-
ler. Maoculuk buna elverişli yönlerde taşımaktay-
dı. Burada kullanılan kavram ise ulusal demok-
ratik devrimcilikti bunun Türkiyedeki yansıması 
da Kemalizmi içine alıyordu elbette sol Kemaliz-
mi. 1960’ların sol söyleminde Maoculuk has bir 
üçüncü dünyacılığı ve devlet merkezli otoriter 
ulusal kalkınmayı içine alıyordu. 

Vatan Partisi çizgisi Maoculuk, Üçüncü Dün-
yacılık ve Kemalizmin üçlü birleşiminden do-
ğan bir ucube olmakla birlikte bunların çoğu sola 
yabancı değildir. Konumuz Vatan Partisi denen 
İtalya’daki Mussolini’nin izdüşümü olan siyasi 
partinin siyasi tarihi ve siyasi sosyolojisi olmadı-
ğından sürecin tarihsel ve fi kri arka planını bu ka-
darla sınırlıyorum.

Perinçekçi PDA yeni isimleri ile İP/VP (Vatan 
Partisi) her zaman güçlü kim ise onla iş tutan ol-
duğundan 28 Şubat’ta da orduya yaslanmaktan 
ve onları tek partiyi döneminin en alçakça uygu-
lamalarına teşvik eden bir söylem benimsemiş-
ti. “Siyasal projeksiyonlarını hep bir “güce”/oda-
ğa göre ayarlayan Doğu Perinçek ve çizgisi, or-
duyu bir “stratejik ortak” olarak daima önemse-
mişti. Orduya gösterilen bu stratejik ilgi, özellikle 
doksanlarda siyasal İslâm’ın düşman fi gürü olarak 
öne çıkmasıyla da bütünlenir. Perinçek’in siyasal 
İslâm’a ilişkin tutumu, Kemalizmin bu konudaki 
tehdit algılamasına koşuttur. 1995 seçimleri son-



59

 Umran • Haziran 2017

  ERDOĞANİZM GÖLGESİNDE SİYASET  ERDOĞANİZM GÖLGESİNDE SİYASET 

rasında iktidarın büyük ortağı RP’nin hükümetten 
dışlanmasına ve kapatılmasına yol açan 28 Şubat 
1997 süreci sırasında, Perinçek militan laisizmin 
ötesinde Tek Parti Kemalizminin restorasyonunu 
talep eden bir propaganda yürüttü. Türk modern-
leşmesinin en primitif ideolojik argümanlarını alı-
şılan ajitatif ve hedef/düşman gösteren diliyle işle-
di: “Devrim Kanunları uygulansın”, “İstiklal Mah-
kemeleri Kurulsun”... Bu tavrın, oya tahvil edil-
mese de Kemalist kesim ve sosyal demokratlar/de-
mokratik solcular tarafından beğenilerek izlendi-
ği belirtilmelidir.”1

Aydınlık ve esas olarak Perinçek çizgisinin 28 
Şubattaki bu tutumu akla gelmelidir çünkü şu 
anda Erdoğanizmle cilveleşen ve Erdoğan’ın güç 
mantığı içinde bu alçaklara yer açtığı devlet içinde 
kurumlaştığı bir süreç yaşanmakta. Bu da İslâmî 
kesimin sorgulaması gereken bir hadisedir. Hâsılı 
Vatan Partisi artık bir sol görünümlü laikçi MHP 
olarak Erdoğanizmin Bahçeli ile birlikte payanda-
sı olmakla birlikte Perinçek, Bahçeli gibi pragma-
tik hatta bir ölçüde samimi değildir. Perinçek eli-
ne geçen ilk fırsatta ordudaki uzantıları vasıtası ile 
darbe yapıp sözünü ettiği “Devrim Kanunları”nı 
uygulayarak Tek Parti dönemini bile mumla ara-
tacak Pol Pot rejiminde olduğu gibi kellelerden te-
peler oluşturacak birisidir. 15 Temmuz Darbesi-
nin önlenmesindeki rolü nedeni ve Cemaate duy-
duğu nefret nedeni ile iki taraf arasında yaşanan 
işbirliği Perinçek tasfi ye edilmedikçe hep bir cam-
baz ip üstünde durumu olacaktır.

HDP ve Sol’da ve Sol Liberallerde 
PKK’ya Karşı Üç Maymun Tavrı

HADEP ile başlayan HDP geleneği seksenli yıl-
larda SHP ile ittifak içinde Meclis’e taşınsa da ger-
çek, HDP’nin PKK tarafından desteklenen ve on-
ların talebi ile oluşan bir sol parti olduğudur. An-
cak HDP eninde sonunda Kürt Solunda baskın 
damar olan Maocu-Üçüncü dünyacı çizginin tem-
sil edildiği ve Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi de-
nen şeyin bir parçasıdır. HDP 7 Haziran seçim-
leri öncesinden Öcalan’ın talimatları ile kentler-
deki sol, sosyal demokrat ve sol liberal çevrelerle 
buluşan ve esas olarak Gezi başkaldırısı esnasında 
oluşan kentli orta sınıfa hitap etmek için oluştu-
rulan bir siyasi parti idi. Muhafazakâr bir tabana 
sahip olmasına rağmen Feministlerden, LGBT ör-
gütlenmelerine dek her kesime açılan bu parti as-
lında Alman Yeşiller Partisi’nin siyasal sosyal ta-
banı olan alternatif hareketin renkli liste mantığı-

na oturur. Bunun Gezi sosyolojisi ile örtüştüğü bir 
hakikattir ve bu kesimin en dinamik kanadı olan 
kentli orta sınıf gençlere, sınıfsal olarak da küçük 
burjuvaların radikallerinin yani CHP’nin solunda 
olanları kesmeyen CHP’ye alternatif olarak görül-
düğü de bir vakadır, hatta HDP’ye sırf Erdoğan’ın 
önü kesilsin CHP’den bile oy verildi. Bu sosyo-
lojinin batıdaki izdüşümü renkli liste, Kürt coğ-
rafyasında ise Kürt kimliği temelli anti sömürge-
ci ulusal kurtuluş söylemi olunca 7 Haziran’daki 
%13’lük oyun siyasal sosyolojisi de anlaşılacaktır. 
Üstelik bu yükselme tam da barış sürecine denk 
geldiği için HDP barıştan yana olan Kürtler ile 
kentli orta sınıf radikalizmi ile birleşebilmişti. An-
cak PKK’nın Suriye stratejisini bu topraklara taşı-
mak mantığı, hem devletin hem de PKK’nın ga-
yet büyük bir zevkle atladığı savaş sürecinde HDP 
yalpalayan, PKK’ya da laf olsun cinsinden eleşti-
rileri ile HDP zemin kaybetmeye başladı. Bu hen-
dekler ile de büyük bir çöküşe dönüştü. HDP’nin 
hem belediyeler ile bu sürece bir fi il desteği, hem 
de söylemsel desteği listeye PKK’dan giren isimle-
rin rijit söylemleri ile HDP zaferden çöküşe gitti.

Ancak kentteki temel çekirdek ittifak dağıl-
madığı, dahası devletin PKK’nın Suriye’yi bu-
raya taşıma mantığı ile savaşı tutuşturmasına 
Erdoğan+Devlet ittifakının sert müdahalesi, kent-
li sol kesimin PKK’ya sessiz kalmasına yol açtı. 
Lakin devlete şahin, PKK’ya güvercin kesilen bu 
söylemin HDP’in kentlerde ve Kürtler arasında-
ki erozyonunu durdurması mümkün görünmü-
yor. Tam da bu yüzden nasıl Evet cephesinde 
en büyük karadelik Bahçeli MHP’si oldu ise Ha-
yır cephesinde de en büyük karadelik HDP oldu. 
HDP’nin yaşadığı erozyon Hayır oylarının bel-
ki de kıl payı evet oylarını geçmesine engel oldu. 
Hâsılı HDP için söylenecek şeyler bu kadar şimdi-
lik. Bundan sonra iki değerlendirme yapacağım ve 
bunu da kısmen siyaset sosyolojisi ekseninde yap-
maya çalışacağım. 

2019’a Doğru Mevzilenmeler Ekseninde 
Hayır Cephesi ve Muhalefet

Evet ve Hayır mevzilenmeleri açık ve net ola-
rak kimliksel bir siyaset zemininde ve yaşam tar-
zı olgusu ekseninde bir mevzilenmedir. Ve kök-
leri de Yusuf Akçura’nın üç tarzı siyaset ile Şerif 
Mardin’in merkez çevre kavramlarına dayandı-
rılabilir. Türkiye’yi iki temel kampa ayırabiliriz 
muhafazakâr modernleşme yanlısı sağ ile batıcı 
tarzda modernleşmeyi birazda zorla gerçekleştir-
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mek isteyen modernistlerin teşekkül ettirdiği Sol 
Kemalistler, Sol Kemalizm’le fl ört eden sosyalist-
ler, AB’ci liberal ve sol liberaller. Bu sürece dair kı-
saca bir tarihsel arkpalan açarsak, DP ile başlayan 
sağcı modernleşmenin temel dinamiği ekonomik 
olarak piyasa dinamiklerine yaslanan kalkınma 
ve bu kalkınmadan kaynaklanan refahı damlama 
teorisi ekseninde tabana yayacak, bir ölçüde po-
pülist bir kapitalizan ekonomik modernleşmeci-
liktir. Bu modernleşme modeli DP’nin o dönem 
Türkiye’yi uluslarası iş bölümü içinde Avrupa’yı 
besleyecek bir tarım ülkesi olma önerisi ile DP’nin 
kalkınmayı kırdan başlatmaya dayanan ekono-
mik modelinin çakışması ve Marshall yardımların 
tarımsal modernleşmeye aktarılması ile oluşan 
refah, kültürel olarak da toplumun değerlerine 
baskı uygulamadan, kültürel modernleşmenin 
ekonomik sosyal modernleşme ile oluşacağına da-
yanan siyasal anlayışı içerir. Bu modelin temsiliye-
tini zamanımızda AK Parti yaptı. AK Parti refahın 
toplumsal tabana yayılmasına imkân verecek reel 
ekonomizmle, popülist ekonomik modernleşme 
arasında kurduğu sentezle bunu sağladığı oranda 
ciddi bir sosyal destek almaya devam edecektir. 
AK Parti bugün merkez çevre teorisi çerçevesinde 
merkezi temsil ederken, CHP ve CHP solu çevre 
haline gelmiş durumda. AK Parti ve Erdoğan nef-
retinin arka planında da bu konumsal kaybın sta-
tü değişiminin etkisinin olmadığı söylenemez. Bir 
tür elitizme dayanan Modernist batıcılık büyük 
oranda kentlidir. Yeni gelişen bilişim teknolojileri, 
gelişen eğitim seviyesi ile de batı modernleşmesi-
nin kültürel dinamiklerini aynen buraya taşımak 
isterler. Bu anlamda daha liberal bir demokrasi 
talebi büyük oranda batıcıl modernleşme dinami-
ğinin siyasi söylemsel mevzilenmesidir. Ancak bu 
kesimin oy tabanı çok derin değil, o yüzden de 
zaman zaman AK Parti’yi zorlasa da onu yıkama-
makta.

Referandumda tulum Hayır çıkaran bölgele-
re baktığımızda buraların bir dönem DP’nin oy 
deposu olduğunu, ANAP-DYP çizgisinin büyük 
oyları bu bölgelerden aldığını göz ardı edemeyiz. 
Bugün bu bölgeler ekonomik ve kültürel olarak 
batıyla daha fazla ilişkisellik içinde Ege-Akdeniz 
ve Marmara gibi hem sanayileşmiş, hem kapitalist 
ilişkilerle özellikle de bireysellik temelinde dönüş-
müş bu bölgeler, 2012 sonrası AK Parti’nin gide-
rek oy almakta zorlandığı daha dinsel, daha İslâmî 
bir söylem kuran, dış siyasette de yüzünü bölgeye 

dönen Erdoğan’dan giderek kopuyor. Yaşam tarz-
larının siyasallaşmasının tezahürü olarak kimlik 
giderek daha öne çıkıyor, dahası bu bölgelerin 
turizmde kayıplar yaşaması ve bunun sorumlusu 
olarak Erdoğan’ın dış siyasetini görmesi de AK 
Parti’nin bu bölgelerde oy kaybetmesinin en cid-
di nedenlerindendir. Dışa açık büyüme modelin-
de son yıllarda dış politikada yaşanan değişimler 
nedeni ile yaşanan kayıplarda en çok bu bölge-
lerde yankı bulmakta. Dahası gelişkin bir tüketim 
ekonomisi ve tipik tüketim toplumu özellikleri 
de en yoğun bu bölgede sosyolojik dönüşümler 
oluşturmuş durumda. Bu bölgeler CHP ve laikçi 
milliyetçiliğin oy depoları. İlginçtir post modern 
sınıf ırkçılığının kendini kültürel olarak en yoğun 
ve net biçimde ortaya koyduğu yer de burası. Tam 
da bu nedenle bu bölgelerde MHP muhalefeti ile 
CHP arasında geçişkenlikler var, tam da bu ne-
denle CHP yönetimi Kürt siyasetinde daha liberal 
bir söylemi benimsemeye teşne olmakla ve HDP 
ile yakınlaşmaya açık olmak istese de, bu taban-
dan dolayı tam tersi bir söylem izliyor. Bu da Kürt 
coğrafyasında HDP’ye yönelik küskün kitlenin 
CHP’ye oy vermesini engelliyor ve CHP büyüye-
miyor. Ama aynı büyüyememe HDP ve muhalif 
MHP için de geçerli. HDP bu bölgelerde göçle ge-
len Kürtler ve kentli orta sınıf radikallerinden oy 
alabiliyor ve daha ileri gidemiyor. Tam da bu ne-
denle HDP, CHP’nin ikamesi olamıyor. Diğer yan-
dan bu bölgelerde ciddi anlama oy alacak, hatta İç 
Anadolu’dan da oy alabilecek muhalif MHP Kürt 
Coğrafyasında oy alamayacağından onların da AK 
Parti’yi ikama edebilmeleri mümkün değil. Bun-
dan dolayı ciddi kayıplar yaşasa da bu ülkede ger-
çek manada tek kitle partisi AK Parti. Ve mevcut 
şartlarda bunu ikame edecek bir güçte mevcut de-
ğil. O yüzden Hayırda buluşan bu siyasal tabanın 
kendileri için bir Evette buluşmaları hiç kolay de-
ğil, bu da muhalefetin en ciddi handikapı. Ancak 
AK Parti’nin 2012 öncesi kodlarına dönmedikçe 
eski kitle siyasetinin partisi olma ihtimalinin de 
giderek zayıfl adığı da bir hakikat. Hadi sol bir jar-
gon yapalım şu anda “devrimin”! nesnel koşulları 
mevcut ama öznel koşulları yok. Erdoğan’ın en 
büyük avantajı da burada. Ve tam da böyle oldu-
ğu için Erdoğan karizması rutinleşmeyi aşamıyor 
ve AK Parti bir kez daha bu ülkenin en reformist 
partisi olma imkânını kaybediyor. Hâsılı muha-
lefet farklı sosyolojilerin, farklı sosyal ve kültürel 
sermayelerin bir neticesi olarak Erdoğan karşı-
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sında yekpare bir bütünlük teşkil etmiyor, liberal 
sol içinde çokça söylenen Demokratik Cephe de 
(Ulusal Demokratik Devrimci Güçler safsatasının 
bir versiyonu) vücut bulamıyor. 

Bu da kimlik siyasetinin açmazını oluşturmak-
ta, çünkü kimlik siyasetleri kimlik temelinde ve 
kendi kimlikleri lehine olacak bir mevzilenme 
içinde olduğundan bütünleşme yaşayamaz. Bu-
nun için birleştirici bir meta anlatı ya da kitlesel-
leşme potansiyeli olan bir üst kimlik olarak ide-
olojinin olması gerekir, lâkin 
post modernite şartlarında 
bu oluşmadığından kimlik si-
yesetlerinin çapraz kesilmesi 
mümkün olmuyor. 

Karizmanın Rutinleşmesi: 
Evet Cephesi ve Popülizmin Krizi

Türkiye siyaseti temelde 
lider merkezli bir siyaset oluş-
turur. Siyasi başarıları getiren 
hep liderin karizması olur. 
Ecevit’i dışarıda tutarsak bu-
güne dek Türkiye de bu lider 
karizması sadece sağda oluştu. 
Bu anlamda Türkiye siyaset ta-
rihinde en uzun süre iktidarda 
kalan ve her seçimden başarı 
ile çıkabilen lider olarak Recep 
Tayyip Erdoğan da bu ülkede 
son yıllarda ortaya çıkmış en 
karizmatik lider.

Karizmatik egemenlik, bir 
kişinin kutsal niteliğine ya da 
kahramanlık gücüne ve onun 
tarafından getirilen ya da ya-
ratılan düzene gösterilen olağanüstü bir bağlılık 
üzerine kuruludur. Karizmatik egemenlik, olağa-
nüstü bireysel yeteneklere sahip bir karizmatik 
önderin takipçileri tarafından tanınmaktan güç 
alır. O önder takipçilerinin kişisel bağlılıkları-
na, saf ve duygusal boyun eğişlerine sahip olur. 
Bu karizmatik otorite zorunlu olarak kurallarla 
yönetilen ve önceden yapılaştırılmış bürokratik 
ve geleneksel yetkeye bir karşıtlık içerir. Bu ne-
denle devrimci bir özellik barındırır. Bu nedenle 
devrimci bir özellik barındırır. 2012’ye kadar, Er-
doğan tam da karizma ile devrimci ya da radikal 
reformizmin temsiliyetini bünyesinde barındıran 

özel bir liderdi. Atatürk, Menderes ve sonrasında 
Erdoğan. Gerçekten de siyasi tarihimizde eşine az 
rastlanan bu tarz 2012 sonrası Ortadoğu’da yaşa-
nan altüst oluşlar ile muhafazakârlaşmaya başladı 
ve Erdoğan tipik bir devletçi lidere dönüştü. Kariz-
manın rutinleşmesi olgusu da buradadır. Erdoğan 
da 2007’den başlayarak kendisine başarıyı getiren 
çatışma, kutuplaşma, ötekileşme ve kurbanlık 
nosyonları ile her seçimden galip çıktı. Ama bu 
durum reform rüzgârının dinmesi ile rutinleşme 

dediğimiz yani kendini sürek-
li tekrar eden bir şeye dönüş-
tü. Bu da Erdoğan ve AKP’nin 
önündeki en büyük handikap. 
Erdoğan karizmasını rasyonel 
değil geleneksel otoriteye ev-
riltmek istese de bunu gelenek-
sel olmayan bir aygıtla modern 
devletle yapmaya çalıştığı, üs-
telik kentlerde refahın tabana 
az bile olsa ulaşması neticesin-
de yaşanan orta sınıfl aşmanın 
talepleri ile örtüşmekten gide-
rek uzaklaşması neticesi, artık 
patinaj yapıyor yani karizma 
rutinleşmeye başladı. Resmi 
sonuçlara göre çıkan %49 ha-
yır muhalefetin ciddi başarı 
eksikliğine rağmen Erdoğan’ın 
rutinleşmesinin ve rasyonel 
olanı yapan esnek, kucaklayan 
kitle siyasetinin liderliğinden 
bir siyasi kimliğin temsiliyeti-
ne dönüşmesinin bir sonucu. 

Bu arada solun Erdoğan’ın 
şahsında kullandığı gericilik, 
gerici neoliberalizm ve gerici 

popülizm kavramları da hem kavramların sos-
yolojisi ve siyasi anlamın aşırı zorlanmasına ve 
aşırı yoruma dayalı bir saptama, hem de her za-
man olduğu gibi batıdan alınan kavramların şab-
lonlaşması. Madem sol mantıktan söz ediyoruz 
Murat Belge gibi Marksologlar başta olmak üzere 
sol liberallerin de bildiği gibi Marks için ilerilik 
ve gerilik esas olarak üst yapısal değerlerden çok 
esas olarak üretim ilişkilerine dayanır. Bu anlam-
da üretim ilişkilerini ilerlettiği için bir dönem için 
burjuvazi ileriydi. Bu perspektiften bakarsak Ke-
malizm gericilik iken AK Parti’nin de içinde oldu-
ğu sağ gelenek ileridir. Çünkü üretim ilişkilerini 

Perinçekçi PDA yeni isimleri 
ile İP/VP (Vatan Partisi) her 
zaman güçlü kim ise onla iş 
tutan olduğundan 28 Şubat’ta 
da orduya yaslanmaktan ve 
onları tek partiyi dönemi-
nin en alçakça uygulamala-
rına teşvik eden bir söylem 
benimsemişti. “Siyasal pro-
jeksiyonlarını hep bir “güce”/
odağa göre ayarlayan Doğu 
Perinçek ve çizgisi, orduyu bir 
“stratejik ortak” olarak daima 
önemsemişti. Orduya gösteri-
len bu stratejik ilgi, özellikle 
doksanlarda siyasal İslâm’ın 
düşman figürü olarak öne 
çıkmasıyla da bütünlenir. 
Perinçek’in siyasal İslâm’a 
ilişkin tutumu, Kemalizm’in 
bu konudaki tehdit algılama-
sına koşuttur.
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geliştiren onlardır. Gericilik ve ilericiliğin kültürel 
değerler etrafında yapılandırılması ise pozitivizm-
le ilişkilidir. Pozitivizme göre dini olan geri, sekü-
ler olan hatta dini reddeden rasyonel ve bilimsel 
düşünce ileridir. Bu şablon günümüzde liberal 
jargonda demokrasinin sınırlarını genişleten ileri, 
bunu yapmayan despotiklik geridir. Görüldüğü 
gibi Marks’ın son derece nesnel ve somut sapta-
malarına karşılık diğerleri basbayağı da öznel ol-
maya eğilimlidir.

Neoliberalizm ise gericilik olarak değil baskı-
cılık olarak görülür, yönetişimci ve demokrasiyi 
teknik ve bürokratik bir elitin hegemonyasına dö-
nüştürdüğü için neo-liberalizm baskıcıdır. Çünkü 
bu elit nezdinde rasyonel olan toplumun rızası hi-
lafına gerçekleşir, oysa bu demokratik değil des-
potik bir eğilimdir. 

Şimdi bu şablonu Erdoğan liderliğindeki AK 
Parti iktidarının 2012’ye kadarki dönemi ile kı-
yaslayalım. Erdoğan’a kadarki ekonomik süreç ol-
madan bu yerli yerine oturmaz. Özal ile başlayan 
kökten piyasacı ekonomik düzenlemeler sonrası 
toplumda oluşan sosyal hasara karşı Özal’ın yeri-
ne gelen siyasetçiler, ekonomik disiplini boş ve-
rip klasik popülist ekonomiye başvurdular. Bu da 
IMF tarafından alınan borçlarla yapılmaktaydı. Bir 
noktadan sonra bunun sürdürülemezliğini IMF 
ve Dünya Bankası saptadığı için Kemal Derviş 
döneminde IMF-Dünya Bankası odaklı bir reçe-
te uygulandı. Ama bu disiplinden yine uzaklaşıl-
dı. Bütçe açıkları, yükselen enfl asyon ve toplum-
da orta sınıfın ciddi erozyona uğraması söz ko-
nusu idi. Erdoğan iktidara geldiğinde Derviş re-
çetesini uyguladı; daha doğrusu bu reçetede te-
mel olan bütçe disiplini ve enfl asyonla mücadele 
odaklıydı, ancak Derviş’ten farklı olarak Erdoğan 
ciddi bir ekonomik büyümeyi teşvik eden önlem-
ler ile geleneksel kültürden devralınan refah poli-
tikalarını bu programın içine dâhil etti. Bir anlam-
da Brezilya’da, Güney Afrika’da uygulanan ve bir 
yandan dışa açık rasyonel ekonomik büyüme po-
litikası ile neo-liberal piyasa anlayışını bildik an-
lamda popülist, yani toplumun dışta bırakılmış 
kesimlerini de bir nebze kollayan bir ekonomi 
politikası uygulandı. Türkiye bu reçete ile refahı 
genişleten yani ekonomik rasyonalite ölçülerinde 
milli geliri çoğaltan ekonomik büyümeyi sağlayan 
önlemler ile bu refahtan topluma belli bir oranda 
yansıtılması söz konusu oldu. Evet, bunlar batılı 
anlamda bir sosyal devlet mantığına dayanmadı, 
refah devleti politikaları uygulanmadı, yani Erdo-

ğan Keynesyen bir ekonomi siyaseti izlemedi, bu-

nun yerine IMF-Dünya Bankası reçetelerinin den-

gelenmesine dayanan bir model uyguladı. Bu saf 

anlamda bir neo-liberalizm değildir. Yani kavram-

lar tam ve yerinde kullanılmamakta. 

Gelelim gerici popülizm kavramına bu da siya-

set literartüründe olmayan öznel bir tanımlama si-

yaset literatüründe sağ ve sol popülizm kavramları 

vardır. Bunun da dünyada örnekleri vardır mesela 

Arjantinde Peronist uygulamalar, Venezüella’daki 

solumsu popülizm. Ancak bunların tümü de so-

nuçta belli ölçüde otoriteryanizme dayanır. Dev-

letin ekonomi kaynaklarının çok büyük ölçüde ya 

da kısmen toplumun zayıf kesimlerine aktaran bir 

ekonomi siyaseti ve toplumdaki genel eğilimlere 

uygun siyaset. Yani popülizm bir anlamda halk 

neylerse güzel eyler şeklinde tercüme edeceğimiz 

bir siyasettir. Sol popülizm ekonomik kaynakla-

rın adil bölüşüldüğü bir popülizm iken, sağ po-

pülizm piyasacılık ile kaynakların aktarımını bir 

arada kullanan ama bu kaynakları topluma büyük 

miktarda değil, yaratılan refahtan belli ölçüde alta 

damlatarak toplumda bir orta sınıf yaratma siya-

setidir. Sol popülizm siyaseten olmasa da ekono-

mik olarak eşitlikçi iken sağ popülizm eşitlikçi de-

ğildir. Bu anlamda Erdoğan sağ popülist bir lider-

dir. Son yıllarda ise büyük oranda popülizme da-

yanan bir ekonomi siyaseti ile ahbap çavuş kapi-

talizmine dayanan bir ekonomi siyaseti izleniyor 

refah artmadığı için de toplumda yeterli damlama 

olmuyor, ekonomik büyüme büyük oranda devlet 

destekli büyük projelere dayandırılmakta. Bu da 

doğal olarak işsizliğe ve gelir dağılımında adalet-

sizliğe neden olmakta. 

Öte yandan demokrasi ile dengeli ekonomik 

büyüme arasında da bağ vardır. Bu anlamda dün-

yada liberal demokrasi ciddi anlamda gerilerken 

popülist otoriter biçimsel demokrasi yükseliyor. 

Bu konjonktüre uygun olarak Erdoğan da her ge-

çen gün daha pekişen bir tek adamcı siyaset izli-

yor. Bunun risklerini anlattım, karizmanın rasyo-

nel otoriteye dönüşmemesi, ciddi yönetsel, sosyal 

krizlere neden olabilir! 
Dipnotlar

1 Bağış Erten, “Doğu Perinçek”, Modern Türkiyede Siyasi 

Düşünce, Cilt 4, Milliyetçilik İçinde, İletişim Yayınları, 

İstanbul-2008, 3. Baskı, s: 464, 466, 468, 469
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Ahmet DAĞ

İçinde İslâmcı kesimden gelen düşünür akademisyenlerin olduğu siyasi bir 
partinin içinde bulunduğu konum eleştirel bakıştan oldukça uzak. Oysa 
bu kişiler siyasi ve makam istikballerinden daha çok entelektüel ve ilmi 
yönlerini ön plana çıkarmalılar. Kendi konumlarından daha çok öncelikle 
ülkelerinin daha sonra ise partilerinin istikballerini kaygı edinmelidirler.

Ahbab Siyasetinden
Hakikat Eksenli Siyasete

“Dürüsttürler, başkaları-
na karşı yumuşak başlıdırlar, 
kum taneleri birbirlerine kar-
şı da dürüst ve yumuşak baş-
lıdırlar. Kimsenin onlara bir 
kötülük yapmaması için, baş-
kalarına karşı çok ince dav-
ranır ve iyilik yaparlar.” 

W.F. Nietzsche

N ietzsche’yle bir siyaset yazısına başlamak bir 
sorundur. Hatta her şeyden daha çok riskli 

veya tehlikeli bir iştir. Aslında Nietzsche’nin afo-
rizmatik eleştirel yazılarından hareketle ne ya da 
nasıl olunmaması gerektiği bilinciyle bir devlet ya 
da siyasi/idari yapı inşa edilebilir. Bize deli, çılgın, 
amoral, ateist, felaket tellalı bir adam gelse de ni-
hayetinde Nietzsche, bir hakikat ve vicdan adamı-
dır. Medeniyet kuramamış yönetimler veya kalıcı 
olamamış siyasi iktidarların yukarıda bahsi olan 
Nietzsche söyleminin ahlakını yaşadıkları aşikar-
dır. Bir şeyin mevcudun içinde muteber! olması ya 
da insanlar tarafından cazip görülmesi onun ha-
kikat/truth değil, daha çok gerçek/reel olduğunu 
gösteren bir alamet-i farika olabilir. Oysa nitelikli 
işler, büyük ve kalıcı gerçek/olgu olmaktan daha 
çok hakikat olma amacı içinde olmalılar. 

Siyaset ve Hakikat

Siyasi iktidarlarını maddi planda gerçekleşti-
rip hakikat planında gerçekleştirme düşünce ve 
iradesinden yoksun olan siyasi ve idari meka-
nizmalar var olanları yok ettiği gibi aynı zaman-
da belli bir zaman sonra kendileri de yok olurlar. 

Olgu-algı arasını ayıramadık-
larından dolayı var ettikleri-
ni zannederken aynı zaman-
da kendilerinin yok oldukla-
rını göremezler. Çünkü mev-
cudu (zamanı ve mekanı) ele 
geçirme hezeyanı ve heyeca-

nından, istikbali, burayı ve öteyi yani hem fi ziği 
ve hem de metafi ziği ıskalarlar. Hakikatle meşgul 
olduğunu düşünürler. Oysa meşgul olduğu şey-
ler aslı itibariyle çer çöp yani olan biten anlamın-
da bir gerçekliktir. Hâlbuki mevcut gelip geçicidir. 
Mevcuda kilitlenip kalmak hakikati ıskalamaktır. 
Mevcut veya reel politik, kendini hakikat gibi zan-
nettiren gelip-geçiciliktir. Kendisiyle meşgul ola-
na kendisini hakikat gibi diretir ve yutturur. Çün-
kü siyasalın algıyı aldatan ve körleştiren bir yönü 
vardır. Bu algı yanılsaması içinde siyasi ve idari 
yapılar kendisinin bir şeyleri var ettiğini zanne-
der oysa kendini ve kendi dışındakini tahrip edi-
ci bir işleve sahip olur. Bu işlevdeki bir mekaniz-
ma; insanı, eğitimi, kültürü, mimariyi, dini ve ik-
tisadı vs. birçok unsuru yani muhatap olduğu her 
şeyi kemirir ve yok eder. İnsan eksenli idari ve si-
yasi hareketler ise yok etmek yerine inşa etme iş-
levine sahiptir. 

En büyük yanılgımız; 200 yıllık yaşadığımız 
siyasi, iktisadi ve kültürel sorunları maddi plan-
da çözerek bütün sorunları çözeceğimizi zannet-
memiz oldu. Bu bağlamda Meşrutiyet denemeleri, 
Cumhuriyet inkılapları, darbeler, anayasa metinle-
ri ve siyasi partilerin oluşumu da aynı eksendedir. 
Cumhuriyetin kurucu unsuru olan dinamik olan 
siyasi irade, varolan kültürel mirasın bir kısmı-
nı görmezden gelmiş bir kısmını ise lağv etmiştir. 



64

 Umran • Haziran 2017

D O S Y A
D

O
S

YA
20

19
’A

 D
O
Ğ

R
U

 M
EV

Zİ
LE

N
M

EL
ER

 AHBAB SİYASETİNDEN HAKİKAT EKSENLİ SİYASETE 

Karşıtı gibi olan siyasi hareketler ise kendini daha 
dinamik olarak maddi planda gerçekleştirmeye 
çalışmışlardır. Bu siyasi hareketler kültürel/irfani 
planda var etmeyi değil yok etmeyi doğurmuştur. 

Tahribatın Muhasebesi

Nitekim DP, AP, ANAP ve AK Parti iktidarla-
rına bakıldığında tarihi ve kültürel tahribatın en 
çok bu muhafazakâr siyasetin hâkim olduğu dö-
nemlerde olduğu görülür. DP ve AP dönemlerin-
de imar çalışmalarından dolayı birçok tarihi ve 
kültürel miras yok olurken, ANAP döneminde 
ise kısmen imardan kısmen yanlış restorasyondan 
dolayı birçok tahribat meydana gelmiştir. AK Par-
ti döneminde ise imar tahribatı yaşanmadıysa da 
restorasyon tahribatı yaşan-
dı. Restorasyon aslını inşa 
etmek kadar zor, ilim ve 
beceri gerektiren bir sanat 
işidir. Binlerce tarihi eserin 
restore edilmesi bir o kadar 
iyi bir iş iken bir o kadar 
tehlikeli bir iştir. Yıllarca 
kadük kalmış bu alanda bil-
gi ve elaman eksikliği olma-
sına rağmen binlerce ese-
rin birden, hızlı bir şekilde 
restore edilmeye çalışılması 
yerinde olmayan bir karar-
dır. Nitekim bakıldığında 
yanlış restorasyon kurbanı 
olan onlarca eserin olduğu 
görülür. Oysa yapılması ge-
reken Descartes’in önermiş 
olduğu gibi değişikliklerin 
aceleye getirilmeden, ya-
vaş ve sakin bir şekilde ol-
ması gerekirdi. Temkinli bir süreçle restorasyonda 
teknik, beceri ve personel gibi sorunların ortadan 
kalkması ve sıhhatli bir hal alması sağlanabilirdi. 

Bir eylem yalnızca iyi niyet üzere olup bilgi 
içermediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. 
Hususiyetle yurt içinde Vakıfl ar Genel Müdürlü-
ğü, yurt dışında ise TİKA vasıtasıyla restore edilen 
ya da kazandırılan somut ve soyut kültürel eser-
leri ve çalışmaları görmezden gelmek hoş olmaz. 
Fakat hızlı yapılan işler ve değişimler büyük so-
runlar getirebilir. Nitekim bazı eserlerdeki ciddi 
restorasyon hataları “keşke dokunulmasaydı” de-
nilecek düzeye geri dönüşü olmayan tahribata ne-
den olmuştur. 

Kendi kuruluşunu da çok hızlı bulduğum AK 
Parti, 15 yılda ülkenin maddi planda kalkınması-
nı sağlarken adli, maarifi , idari, siyasi, tarihi, içti-
mai ve irfani planda sıkıntılar yaşamasına neden 
olmuştur. Bu sıkıntıları yalnızca ülke değil aynı 
zamanda kendisi de yaşamıştır. Nitekim bu bağ-
lamda bir toplumun yönetiminde en önemli me-
kanizmalardan biri olan adalet kurumunda güç-
lerin/baronların etkisi kırılamadı. Bir dönem sol 
ideolojik-doktiriner grup etkin olurken, 2007-
2008’den sonra ise sırasıyla farklı adlarla anılan 
“Hizmet/Paralel/PDY/FETÖ” yapısı bir kült olarak 
15 Temmuz’a kadar etkin oldu. Şimdi ise eskiden 
kalan güç savaşları hesaplaşmaların da yapıldığı 
kırçıl bir yapı kazandı. Oysa 15 yılda sağlıklı bir 
adalet kurumu tesis edilebilirdi ama yapılamadı. 

Bir diğer önemli kurum 
ise maarif kurumudur. En 
çok bakanın, en çok genel-
genin, tüzüğün, uygulama-
nın, görevden almanın, göre-
ve getirmenin, iptallerin, iti-
raz sonucu dönüşlerin ve en 
çok ihracın olduğu kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı oldu. 
Bu süreçte geleceğin insa-
nını, bilim adamı, düşünü-
rü, sanatkârı ve devlet ada-
mı yetiştirecek olan mües-
sesenin içinde bulunduğu 
hal içler acısı bir haldir. Ge-
linen süreçte özellikle maa-
rif kurumunun başında bu-
lunan sorumlu siyasi ve bü-
rokratlar yaşattıkları ve yaşa-
nan problemlerde hiçbir so-
rumluluk duygusu taşımı-
yorlar. Cumhurbaşkanı’nın 

“eğitim ve kültürde başarısızlık yaşadık” sözlerin-
den kendilerine pay çıkarmadan makamlarında 
kalmakta ısrar etmekteler. Çünkü medeniyet, hik-
met, düşünce, irfan ve ilim gibi mevzularda derin-
likli ufukları yok bu bürokratların…

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan uygulama-
ların bazıları; 12 yıllık zorunlu eğitim (bir dönem 
8 yıllık zorunlu eğitime eleştiri getiren bir kesim-
ken), SBS sınavı, okul yaşının düşürülmesi, ders 
tür sayısı ve saatinin artırılması, ülke insanlarının 
ve gençlerinin ufkunu açan MEB yayınlarının lağv 
edilmesi, Genel Liselerin Anadolu Lisesine çevril-
mesi (aslında nitelik açısından Anadolu Lisesinin 
düz liseye çevrilmesi), yeni üniversitelerin açılma-
sıyla kontrolsüz biçimde artan niteliği tartışma-

Siyasal iktidar ve partide çok 
yönlü, kişilikli, eleştirel ve derin-
likli düşünebilen ve ciddi kaygı-
lar taşıyan kişiler yerine kendi 
kaygı ve menfaatlerinin peşin-
de ihtiras içinde koşturan kişi-
lerden oluşan ciddi ağırlıkta bir 
gövde var. Bu yapılanma kırıl-
mazsa mevcut siyasal iktida-
rı 2019 yıllarında ciddi sorun-
lar bekliyor. Her şeyden önce 
“Başkan” seçtirememiş gibi bir 
tehlike yanında ülkenin çaplı 
bir şekilde vizyonunu oluştura-
cak kişi ve perspektiften olduk-
ça uzak.
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lı akademik kadro, yönetici ve nitelikten yoksun 
üniversite yöneticileri, kültür merkezleri ve kü-
tüphaneleri olmayan birçok yeni üniversite, Bi-
lim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) keyfi yetten 
uzak kemiyet odaklı sayısının artırılması (niteliğe 
önem verilmemesinden dolayı niteliksiz kadro ve 
yapı inşa edilemediği için istenilen neticeleri ve-
rememesi ve nitelikten uzak oluşları), ders kitap-
larının ve müfredatlarının ciddi sorunları, idareci 
atama yöntemlerinin yanlışlığı, son olarak öğret-
menlerin mülakatla alımları vs. birçok yanlış uy-
gulamalar... 

Partinin “merkez parti” söylemine atıfl a bü-
rokrasi, siyaset ve diğer idari kadrolarda nicelik-
sel bir dağıtımı dikkate alması ama niteliksel bir 
dağıtımı dikkate almamasıdır. Örneğin niceliksel 
göz önünden bulundurularak farklı kesimden ol-
dukları olgusundan hareketle Erkan Mumcu ve 
Ertuğrul Günay gibi isimlere bakanlık verilmiş fa-
kat bunlara verilen bakanlık olan Kültür Bakanlı-
ğı gibi mühim bir bakanlığın, çapını ve vazifesini 
yüklenecek karakter ve nitelikten yoksun oluşları-
dır. Akabinde gelenler de nitelik üretmemişlerdir. 
Oysa parti teşekkülünde kişilerin organik veya 
ideolojik ilişkilerinden daha çok ehliyet ve liya-
kat durumlarına bakılmalıydı. Bu bakanlıkta ya-
pılan en önemli yanlışlık ise Kültür Bakanlığı’nı, 
Turizm Bakanlığı’yla birleştirmesi neticesinde ba-
kan ve bürokratların otelcilikte takılıp kalma-
larıdır. Kültür Bakanlığı yayınlarının kalitesinin 
yükseltilememesi ve yayınlanan kitapların akraba-
taallukattan seçilmesi, mevcut halk kütüphanele-
rin hazin ve iç karartıcı durumu, satın alınan ki-
tapların nitelikten daha çok dost-menfaat ilişki-
sinden dolayı satın alınması, kültürü yaşatmak-
tan anladığı “semerciyi” yaşatmak olduğunu anla-
ması gibi sorunlar kültür dünyamızın yaşadığı so-
runlardır. Oysa böyle stratejik ve mühim bir ba-
kanlığın 10, 50 ve 100 yıllık bir planı olması gere-
kirken aksine atalet içinde olması söz konusudur. 

Tarihi zeminde ise bir nostalji ve göstergeye 
dayanan bir tarih şuuru inşa ediliyor. Diriliş Er-
tuğrul, Payitaht Abdülhamit dizileri ve Cumhur-
başkanlığı tarafından protokol karşılamada kulla-
nılan 16 Türk devletini temsil eden askerlerin giy-
diği kostümler tarihi hatırlamada önemlidir. Fa-
kat bir tarih şuurunun meydana gelmesi için bun-
lar yeterli değildir. Okutulan tarih dersi müfreda-
tı, kitapları ve son hazırlanan tarih taslağının du-
rumu da içler acısı. Oysa son yıllarda ülkede tarih 
alanında yapılan bağımsız çalışmalar ve akademik 

nitelik artmıştır. Aynı şey felsefe, coğrafya ve din 
dersleri için geçerlidir. Nitelikli alan uzmanlarının 
2-3 yıllık çalışmasından daha çok otel toplantıla-
rı ve şekilden ibaret olan çalıştaylarla iş kotarma-
ya çalışılmaktadır. Maarif ve kültürel düzeyde so-
runların giderilmemesi medya ve sosyal paylaşım-
ların kontrolsüz varlığı sorunların kronik hale gel-
mesine yol açmıştır. 

İçinde İslâmcı kesimden gelen düşünür akade-
misyenlerin olduğu siyasi bir partinin içinde bu-
lunduğu konum eleştirel bakıştan oldukça uzak. 
Oysa bu kişiler siyasi ve makam istikballerinden 
daha çok entelektüel ve ilmi yönlerini ön plana 
çıkarmalılar. Kendi konumlarından daha çok ön-
celikle ülkelerinin daha sonra ise partilerinin is-
tikballerini kaygı edinmelidirler. Oysa “alan mem-
nun, satan memnun” durumu gibi bu süreçten 
hem söz konusu kişiler parti de memnun. Oysa 
köklü bir yapı inşa etmenin yolu eleştirel düşün-
meden geçer. Ayrıca siyasal iktidar ve partide çok 
yönlü, kişilikli, eleştirel ve derinlikli düşünebilen 
ve ciddi kaygılar taşıyan kişiler yerine kendi kay-
gı ve menfaatlerinin peşinde ihtiras içinde koştu-
ran kişilerden oluşan ciddi ağırlıkta bir gövde var. 
Bu yapılanma kırılmazsa mevcut siyasal iktidarı 
2019 yıllarında ciddi sorunlar bekliyor. Her şey-
den önce “Başkan” seçtirememiş gibi bir tehlike 
yanında ülkenin çaplı bir şekilde vizyonunu oluş-
turacak kişi ve perspektiften oldukça uzak. 

2023 ve 2073 vizyonlarından bahsediliyor 
ama bu vizyonun içeriği program hale getirilmiş 
değil. Suud ve Katar gibi ülkeler bile 2030 vizyo-
nunu programlamış olduğu halde AK Parti bu viz-
yonu program haline getiremedi. Bu vizyonun tek 
sahibi ve hafızası Erdoğan. Tüm konularda oldu-
ğu gibi AK Parti’de tek hafıza ve eylem fenomeni 
Erdoğan’ın olması ciddi bir zafi yettir. Y. Aktay’ın 
dediği gibi bunun adı “Karizma” ve “Asabiye” sos-
yolojisi arasındaki liderlik ve yönetime sahip olsa 
da -Aktay olumlu olarak görse de- neticede Er-
doğan varsa her şey var yoksa her şey yok duru-
mu yaşanmaktadır. Bu açmaz da aşılmalıdır. Tüm 
olan biteni kendi ekseninde gelişmesini sağlayan 
-ki bir felaket durumudur- bir parti millet, üm-
met ve insanlık için kendini nitelikli bir sürece ta-
şımak zorunda… Nietzsche’nin uyardığı siyaset-
te ahbap-çavuş ilişkisinden uzak bir siyaset tarzı 
yürütülmelidir. Töhmet altında tutuldukları birta-
kım işleri yapanları bünyelerinden def edecek şe-
kilde bir siyasi yapı inşa etmek zorundadır.
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15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi, Tür-
kiye toplumundaki, o güne kadar birçok aydın 

ve siyaset insanının farkına varamadığı önemli de-
ğişimlerin, farklılaşmaların, uyanış ve diriliş yönün-
de gerçekleşmiş bulunduğunu göstermiştir. Elbette 
yeterli bir gösterge sayılamaz bu uyanış, ancak ön-
ceki darbe girişimleri sırasındaki korku ve kaçışlar 
hatırlanınca değeri ortaya çıkmaktadır. İlahi hikme-
tin, bireylerin ya da toplumların başına gelen (isa-
bet eden) olayların, hayır mı yoksa şer mi olduğu-
na hemen karar verilmemesi, şer gibi görünenlerin 
sonuçta hayra tebdil edilmesini mümkün görmeye 
dair uyarısı vardır. Nitekim söz konusu girişimin 
sayısız yararları konuşulmaktadır bugün. 

Öncelikle şunu teslim etmelidir ki, bu ülke-
de din yani İslâm, göz ardı edilerek atılacak hiçbir 
adım, kamuoyu ve tarih nezdinde geleceğe taşına-
mayacaktır. Dine dost olanlar da olmayanlar da onu 
görmek, kendilerini ona göre ayarlamak zorunda-
dırlar. Din diyorsak bunu illaki sahih kaynağı itiba-
riyle değil, mevcut algı bakımından dile getirdiği-
mizi de eklemeliyiz. En sağlıklı ifade şekli belki de 
Türkiye Dindarlığı olabilir. Yani yüzlerce yılın biri-
kimi olan Türkiye Dindarlığı görmezden gelinerek, 
ülkede uzun boylu, söz ve iktidar sahibi olmak pek 
mümkün gözükmemektedir.

Türkiyeli ateistlerin aralarındaki samimi kimse-
ler bile, kendilerini, sosyolojik anlamda Müslüman 
saydıklarını söylemek durumunda kalmaktadır-
lar. Sahte olsa, sonradan eklemlenmiş bulunsa da 
İslâm, soy kütükleri bu ülkede bulunanların üze-
rinde, en azından bir rozet, bir etiket şeklinde dai-
ma yaşamaktadır. Öyle ki, isimlerini değiştirmiş Er-
meni, Süryani, Musevi yurttaşları, bu ülkede yaşı-
yorlarsa, ilk nazarda tipik Müslüman kimliğinden 
bağımsız görmek neredeyse imkânsızdır. 

Türkiye Dindar Sosyolojisi

Türkiye dindar sosyolojisine ilmi nazarla bakıl-
dığında, İslâm’ın orada da daha ziyade bir etiket bi-

çiminde yaşatıldığı gözlerden kaçmayacaktır. Yani 
Türkiye’nin dine en fazlı bağlı görünen kesimleri 
bile, Sahih İslâm ile mukayese edildiğinde, ritüel-
ler bakımından değil belki ama itikat bakımından 
ötekilerden çok da farklı bir görüntü vermezler. Bir 
kere Türkiye’de herkes yazgıya (kader) aynı biçim-
de inanmaktadır. İster seküler olduğu söylenen ide-
olojik cemaatler isterse dini olduklarını iddia eden-
ler olsun ve belki en çok da eyyamcısı toptan ka-
dercidirler. 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin ger-
çekleştirdiği ve adına devrim yasaları denilen bü-
tün yenilikler ve değişimlerin hedefi nde, Türkiye 
Dindarlığının bulunuyor olması, asla bir rastlan-
tı değildir. Onlar, dinsizlik ya da İslâm’dan çıkış 
adına değil, aksine, doğru din adına bu devrimle-
ri gerçekleştirdiklerini dile getirmişlerdi başlangıç-
ta. İslâm’ın ilerlemeye engel olmadığına inandıkla-
rını söylüyor, bu yeni devrimlerle daha sahih bir 
din anlayışını önerdiklerini kanıtlamaya çalışıyor-
lardı. Veballeri günahları boyunlarına, eğer halkla-
rını aldatmışlarsa ahirette cezalarını çeksinler. An-
cak bugün onların izinden gittiklerini söyleyen asıl 
muktedirler (CHP’li, laik ve Kemalistler) hiç gizle-
meye çalışmasınlar, onlar da gönülden onayladık-
ları bütün darbelerin dine karşı yapıldığını bilmek-
telerdi; ekonomi, siyaset çok sonra gelir, asıl hedef 
Türkiye’deki dindarlıktı.

27 Mayıs 1960 tarihinden, 12 Mart Muhtırası, 
1980 darbesi ve Postmodern diye nitelenen 1997 
ve hatta 2007’deki girişime kadarki bütün askeri 
vesayet imzalı darbelerin hedefi nde, dinin bulun-
duğunu artık hiç kimse gizleyemez. Ne var ki gi-
rişimlerin isimlendirilmesi doğrudan din değil irti-
ca şeklinde gerçekleştirilmekteydi. Darbecilerin gö-
rünen yüzü her zaman askerlerdi. Ve her vesileyle 
ordu içerisinden birilerini, irtica bahanesiyle görev-
den uzaklaştırıyor, arkasını izleyerek başka bir ku-
rumda görev alıp hayatiyetlerini sürdürmelerine de 
engel olmaya çalışıyorlardı. Gerçi bu arada arala-
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Türkiye Toplumunun
Darbe, Din ve AK Parti Üzerinden İmtihanı
Türkiye’de şimdilerde, kendisini yerli ve milli değerleri itibariyle biraz daha tashih etmiş 
halk unsurları da yaşamaktadır artık. Ülkede artık, iradesini kullanabilen, sömürülebilirlik 
vasfını üzerinden atmaya çabalayan, kendisini bütün bir İslâm âleminin parçası sayan 
Müslüman bir halk kesiminin ayak sesleri de işitilmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki, yabancı 
güçlerin Türkiye üzerindeki oyunlarının artması da bu ayak seslerini işitmeleri sebebiyledir.
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rından birilerini de ordudan atıyormuş gibi yapa-
rak, uzaklaştırıyor, FETÖ’nün yurt dışı okullarına 
göndererek, askeri görevlerini ise üniformasız sür-
dürtüyorlar mıydı; bu hususu ayrıca düşünmelidir. 
Sözü edilen hemen bütün okullarda ordudan atıl-
mış birilerinin bulunup bulunmadığı ciddi bir in-
celeme mevzuudur. 

15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin lo-
komotifi ni süren makinistin hedefi nde yine din ile 
alakalı kurum ve kişiler vardı. Ancak bu sefer ter-
sinden, dinin bir yorumundan doğmuş bir zihni-
yetin iradesi, başrolü oynamaktaydı. Gerçi iradenin 
tamamında herkesin hatırladığı o meczup adamın 
bulunduğu şüphelidir. Öyledir ancak Türkiye’deki 
bu yeni siyasal darbenin işbirlikçisi, yine dinin içe-
risinden seçilerek, dini merkeze oturtmaktan geri 
durmamıştı. 

16 Nisan 2017 tarihli yeni anayasa oylaması so-
nunda yine ve yeniden AK Parti lehinde bir durum-
la karşı karşıya kalındı. Cumhurbaşkanlığı sistemi 
fi ilen yürürlüğe girecek ve artık bambaşka bir yö-
netim modeli sergilenecekti. Ne var ki ülkeyi arka-
dan dolanarak gütmeye çabalayan kimi zinde güç-
lerin, buna paralel olarak da fi tne ve fesat endüstri-
sinin, Türkiye gündemine egemen olma çabası, so-
nuç verdi. “AK Parti İslâmcıları tasfi ye ediyor” söy-
lemiyle beraber Atatürk’ün özel hayatı üzerinden 
yeni bir nifak faaliyeti, zihinleri çelmeye başladı. 

İlk tartışma, Atatürk’e hakaret fi ilinin AK 
Parti’ye yakınlığı bilinen isimler ve çevreler tarafın-
dan işlendiği iması üzerinden, yine AK Parti’ye ya 
da parti içerisindeki İslâmcılara bir göndermeyi işa-
ret ediyor. İkincisi ise fırsat bu fırsat AK Parti, içe-
risindeki İslâmcıları tasfi ye etmiyorsa da etsin hül-
ya ve hayaline dayanıyor. Oysa herkes çok iyi bil-
mektedir ki AK Parti bu yeni süreçte Recep Tay-
yip Erdoğan’a her zamankinden daha fazla dayan-
mış bulunmaktadır. AK Parti içerisindeki en İslâmcı 
kimlik ise kendisinden başkası değildir. O hal-
de AK Parti asıl kurucusunu mu tasfi ye edecektir?

Pekâlâ, bilinmektedir ki, yakın tarihin bütün 
halka karşı yapılan darbelerinde, bahsi geçen med-
yatik güçler aktif rol oynamışlardı. Bütün kirli işler-
de bu çevrelerin önemli dahli olmuştur. Karanlık 
hesapların fi kir babaları arasında her zaman gazete 
ve medya unsurları mevcuttu. Gerçek yurtseverle-
rin onları ciddiye almaları, muhatap kabul etmele-
ri, zihinlere yönelik spekülatif söylemlerine uyma-
ları nasıl uygun görülebilir? 

Bir husus daha var ki onların egemenlikleri, 
AK Parti’nin yeni politikaları ardından, artık cılız 
bir hale düşmüştür. Medyanın, gazete köşe yazar-
larının devleti ve toplumu yönetme ve yönlendir-
me alışkanlıkları, yeni zamanlarda büyük ölçüde 
geçerliliğini yitirmiştir. Türkiye’de şimdilerde, ken-
disini yerli ve milli değerleri itibariyle biraz daha 

tashih etmiş halk unsurları da yaşamaktadır artık. 
Ve ülkede artık, iradesini kullanabilen, sömürüle-
bilirlik vasfını üzerinden atmaya çabalayan, kendi-
sini bütün bir İslâm âleminin parçası sayan Müslü-
man bir halk kesiminin ayak sesleri de işitilmekte-
dir. Öyle anlaşılmaktadır ki, yabancı güçlerin Tür-
kiye üzerindeki oyunlarının artması da bu ayak ses-
lerini işitmeleri sebebiyledir. 

İşte tam burada bu gelişmeleri son on beş yıl-
lık iktidarı münasebetiyle AK Partiye bağlamak ve 
onun sonucu saymak, dar görüşlülüktür tek keli-
meyle. Hangi tanımı yaparsanız yapınız, İslâmcılık 
denilen yenilikçi, ceditçi, ıslahatçı, değişimci, dev-
rimci bilinçlenme, bütün İslâm âleminde şöy-
le veya böyle her geçen gün canlılığını artırarak 
yükselmektedir. Ve onun başlangıç tarihi esnasın-
da ne AK Parti vardı ne de onun yöneticileri. Hat-
ta bu partici zihinleri yetiştiren kadrolar, böylesi bir 
İslâmlaşmanın önünde engel olmaya durmaktay-
dılar! Kuzey Tataristan’dan Afganistan’a, Mısır’dan 
Türkiye’ye kadar uzanan coğrafyada Şehabeddin 
Mercani, Rızaeddin Fahreddin, Musa Carullah, 
Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Mehmed 
Akif, Said Halim Paşa, Muhammed İkbal ve benze-
ri ilim, sanat ve düşünce insanlarıdır mevcut oluşu-
mun mimarları.

Meseleyi Türkiye üzerinden düşündüğünüz-
de Türkiye’de artık İran seyahati esnasında “Benim 
Sünni diye Şii diye bir dinim yoktur; İslâm diye 
bir dinim vardır” demiş bulunan bir Cumhurbaş-
kanı mevcuttur. Aynı ses, bir İslâm şurasında “bü-
tün geriliklerimizin ve mevcut zilletimizin sebebi 
Kuran’dan kopukluğumuzdur” demişti. Fırat Kal-
kanı adı verilen harekât başlarken ise “mezhep ba-
lonu patlamıştır” sözü onun ağzından çıkmıştı. Öy-
leyse AK Parti değil belki ama bir ülkenin en üst 
makamında oturan kişinin bu söylemi, yepyeni bir 
değişim ve oluşumun kıvılcımı sayılamaz mı? Yü-
rütme makamındaki bir kişinin, bütün teori ve fel-
sefeye vakıf olmasını beklemek elbette haksızlık 
olacaktır. Öyleyse ülkenin münevver Müslümanla-
rına daha büyük bir sorumluluk düşmektedir. Yü-
rütme makamındakilere sahih bilgi aktarma, bri-
fi ng sunma ödevi. İşte asıl beklenti bu olmalıdır.

İslâmcılık Tartışmaları

İslâmcıların tasfi yesi gibi bir hezeyanı ortaya 
sürenler kimin tercümanlığını yapmaktaydı, bunu 
bilmek çok da zor olmasa gerektir. Türkiye’de ya-
hut özelde AK Parti’de böyle bir oluşum madem-
ki mümkün gözükmemektedir; o halde, sahici mü-
nevver ve müminlerin bu ve benzeri nifaklar üze-
rinde durarak vakit kaybetmemeleri umulur. 

Başka bir husus Türkiye İslâmcılığı (isimlen-
dirmeyi tartışmadan) AK Parti’ye rağmen ve ondan 
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çok önceleri kendini kanıtlamış ve her geçen gün 
de kalitesini artırarak yükselmektedir, demiştik. İs-
teyen bu iddianın üzerinde durarak tartışmayı uza-
tabilir. Kuşkusuz böylesi dönemlerde bir hayli zi-
hin karışıklıkları yaşanacaktır, bu da son derece do-
ğaldır. İnşallah suların durulduğu günler de görü-
lecektir. 

İslâmcılık tartışmaları Türkiye’de yazılı ve gör-
sel medyanın gündeminden cumhuriyet tarihin-
den bu yana hiçbir zaman düşmemişti ki. Bir va-
kitler yazılan, konuşulan ne varsa derleyip topla-
mak istediğimde neredeyse bir ay zarfında tam se-
kiz yüz sayfayı aşan bir metin birikmişti. Eldeki 
malzemenin üreticisi kişiliklerin İslâm ile alıp ve-
recekleri, inanmaktan ziyade, ona inananları hedef 
tahtasına koyarak, aşağılamak, küçümsemek, güya 
gülünç duruma düşürmek amacı taşımaktaydı. 

Türkiye’de yaşayıp da İslâm ile bir biçimde te-
masa geçmemek elbette imkânsızdır. Söz gelimi 
İran’ın başşehri Tahran’ı tepeden gören Miladi İran 
adlı kuleden şehri gözetlediğinizde, neredeyse tek 
bir minare dahi gözünüze çarpmaz. Ezan sesi işit-
meniz de pek mümkün değildir. Yalnızca sokakla-
rında dolaşırken ve sadece kadın unsuru üzerin-
den, yani onların başlarına kerhen koydukları örtü-
lere bakarak bir okuma yapabilirsiniz. 

Oysa Türkiye sokakları öyle mi ya? Kadın unsu-
ru bakımından örtüsüzleri örtülülerden daha çok 
görebilirsiniz. Ne var ki şehirlerin hangisine varır-
sanız orada, yüzlerce cami ile birlikte İslâmî un-
surlara ve de yüksek sesli hoparlörlerden, ezan ya 
da sala seslerini beş vakit işitmeniz an meselesidir. 

Bu ülkede İslâmcılık tartışılmasın da ne yapıl-
sın? Dünya basınında mesela Washington Post veya 
Bild dergisinde de sıklıkla İslâm, Müslüman gibi 
kavramlar daima gündemde tutulmaktadır. Özel-
likle son yirmi yıl içerisinde yerli ve yabancı bası-
lı ve görsel medyada, en azından yüzde yetmiş ora-
nındaki gündemi, İslâm oluşturmaktadır. Olum-
lu veya olumsuz, İslâm bir fenomen olarak dünya 
basınında baş meseledir. Dünya nüfusunun bir za-
manlar dörtte biri idi şimdi neredeyse üçte birine 
yakını Müslüman olacak. 

Belçika için önümüzdeki on yılların birisinde 
Müslüman nüfus, Hıristiyan nüfusu geçecek diyen 
istatistikler yapılmaktadır. Müslümanlar aile haya-
tını sürdürdüklerinden, şu veya bu biçimde çoğa-
lırlarken, ailesi çökmüş batı toplumlarında bu oran 
sıfırın altına kadar gerilemiş durumdadır. Aslında 
dünya siyasetinde Müslümanların söz sahibi oldu-
ğu söylenemez. Bu alanda gayrı Müslimler egemen-
dirler. Neden o halde egemenler yerine dünya gün-
demini daha çok ezilenlerin hayatı oluşturmakta-
dır? Çünkü gelecek zamanlarda Müslümanların ye-
niden dünyaya egemen olma ihtimalleri artmıştır 
da ondan, denilebilir mi?

Nice zamandan bu yana Müslümanlar tari-
hin öznesi olmaktan çıkmış, nesnel hale düşmüş-
lerdir. Gelin görün ki onların öznesi bir yana nes-
nesi bile dünya egemenlerini korkutmaya ve 
gündemi oluşturmaya yetmektedir. Bunun adı 
İslâmofobia’dır; İslâm, egemen olmadan bile za-
limlere korku salmaktadır. Ve hiçbir zaman aktü-
aliteden düşmemektedir. Müslümanların nesnesin-
den, ölüsünden bile korkan Batı, vehimleri tarafın-
dan kontrol edildiğini ne zaman idrak edecektir? 

Batının korkularını bir kenara bırakarak düşün-
melidir: “Niçin İslâmcılık?” çünkü diyelim mi, pek 
yakın bir zamanda Batıcılık, Osmanlıcılık, Kürt-
çülük ve Türkçülük dönemini tamamlayıp tarihin 
çöplüğüne atılmış ideolojiler olarak hatırlanacaktır. 
Buna ilave olarak, AK Parti İslâmcıları tasfi ye ediyor 
(yahut ah, keşke etse) evhamının sahipleri de aca-
ba kendi ideolojilerinin tarihin çöplüğüne aktarıl-
dığını görerek mi böyle bir hülyayı kurmaktadırlar? 

İslâm yakada bir rozet, bir etiket halinde bile 
olsa, köklü bir sistem olarak insanların genlerine iş-
lemiştir bu ülkede. Ordu Belediyesinin bir etkinli-
ğinde, yakasında Türk bayrağı rozeti taşıyan bir öğ-
retmenle tanışmıştım. Gündüz vakti ağzı müthiş al-
kol kokuyordu. Onu biraz düşündürmek amacıyla, 
siz Türk müsünüz, diye hayret esprisiyle sormuş-
tum. Türküm, demişti övünerek, oysa besbelli Gür-
cü idi. Ardından, hayret Türkiye’de bir Türk göre-
ceğimi hiç hatırıma getiremezdim, diyerek diyalo-
gu geliştirmiştim. Önce şaşırdı, sonra meseleyi an-
lar gibi oldu. 

İnsanın ABD’de yaşarken bunu yapmasını anla-
mak mümkündür ama Türkiye’de böylesine rozet 
düşkünlüğünün anlamsızlığını galiba anlatamamış-
tım. Bunu İslâm üzerinden de sürdürmek müm-
kündür. Yani bir rozet ya da üniforma olarak İslâm’ı 
taşıyan yığınların şuursuzluk ve şaşkınlığı karşısın-
da, İslâmcılığın moda halinde yaygınlaşmasını hay-
ra alamet görmelidir.

Türkiye’de İslâm, yukarıdan beri anlatıldığı gibi 
yazılı ve görsel medyanın dilinde, ne yazık ki tıpkı 
Türk bayrağı gibi hem maddi hem de manevi geti-
risi olan bir malzemeye dönüştürülmektedir. İslâm 
ile şöhret kazanmış aydınları bulunan bir ülkedir 
Türkiye. Aşılması gereken barikatlardan birisidir 
bu. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak gibi 
sloganların arkasına sığınmanın bugüne kadar bir 
getirisi olmuştur. Ancak AK parti bakımından da 
artık böylesi sloganları aşan bir yenileşmeye ihtiyaç 
doğmuştur. O da İslâmcılık üzerinden sahih, Ata-
türk üzerinden daha gerçekçi okumalar yapmaktan 
mı geçecektir; bunu zaman gösterecek. En önem-
li beklenti de parti liderinin Kur’an, Şiilik-Sünnilik 
ve öteki mezhep balonu hususundaki söylemleri-
nin altı doldurulacak mı bakalım. Yoksa yine ve 
hâlâ “Ehli Sünnet Omurgası”nı koruma refl eksleri 
mi gündemi işgal edecek?
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İ slâmcılık düşüncesi üzerine ya-
pılan incelemelerde, değiniler-

de, vurgularda ele alınan İslâmcı 
isimlerin hususi hayatlarına, ilmi 
geçmişlerine değinilse de bilhas-
sa mesleklerinin, kariyerlerinin 
İslâmcı fi kirlere ne şekilde tesir et-
tiği üzerine dikkat çekilmiyor. 

İslâmcılık düşüncesinin Os-
manlı döneminde etkili olan isim-
lerin çoğunlukla ulemadan ol-
ması bir yana, ilmi kişilikler ya 
da yazılanlar üzerinden İslâmcı 
düşüncenin portresi çıkarılıyor. 
Hâlbuki başta siyaset olmak üzere İslâmcılığa ön-
cülük eden şahsiyetlerin meslekleri, çalışmala-
rı düşünceye, düşüncenin yönüne bariz etkiler 
gösterir. Namık Kemal gibi hem aydın hem dev-
let adamı kimlikleri bulunanlar meseleyi sadece 
pür-düşünceye bulamazlar, aktüel ve pratik ma-
nada düşünce ile devletin, siyasetin, ekonominin 
bağlantısını kurarlar. Haliyle vatandaşın doğru-
dan ihtiyaçlarını da gözetir, bürokrasinin, devlet 
aygıtının işleyişinin, hiyerarşinin etkisini de dik-
kate alır. Bu İslâmcılık düşüncesinin Osmanlı dö-
neminde de kalkınmacı, pratik, sosyal mahiyette 
olmasını sağlar. Medeniyetçi bakışı da biraz mec-
bur eder. 

İslâmcılık üzerine araştırma yapanların 
yekûnu bu gerçeği, milleti yönetme, devleti ida-
re etme, halkın temel ve basit taleplerini dikkate 
alma hakikatini görmeden, görmezden gelerek fi -
kirler öne sürmektedirler. Hâlbuki en basitinden 
örnek vermek gerekirse Tunuslu Hayrettin Paşa 
Tunus’ta devletin başına getirildiğinde tarımdan 

başka ekonomik işleyişi olmayan 
devletin, halkın tarım toprakla-
rını vergiler ve en önemlisi ver-
gi tahsildarları nedeniyle ekeme-
diklerini, ülkedeki arazilerin beş-
te dördünün boş kaldığını görür. 
Elbette birinci önceliği ekonomi-
yi canlandırmak, vatandaşın kar-
nını doyurmasını sağlamaktır, il-
kin vergi meselesine eğilir, tahsil-
darları tasfi ye eder, büyük bir re-
formla halka iş, memlekete gelir 
sağlar! Paşa bir reformcudur, yani 
esasında uygulayıcı... 

İslâmcılık düşüncesinin genel yekûnu içinde 
uygulayıcı, bürokrat, teknokrat ya da devlet ada-
mı kimliği gösteren pek az kişi bulunur. Said Ha-
lim Paşa’nın Buhranlarımız’da sorunlarımızın ne-
deni ve çözüm yolları konusunda yaptığı doğru 
tespitler onun pratik sahasında bulunmasından 
kaynaklanır. Said Halim Paşa Tunuslu’dan çok 
daha geniş perspektifte, fi kri düzeyi yüksek, İslâm 
ve batı düşünce geleneğine temas eden vurgular 
gerçekleştirdiği için modernleşmeyi, İslâm düşün-
cesinin gerilemesini, İslâm âleminin belli başlı te-
melli sorunlarını daha kapsamlı ele alır. Bu açıdan 
kültür meselesi bir bakıma iki “Frankofon” aydın-
devlet adamı için ortak alan iken Tunuslu kültür 
meselesinden ziyade ekonomi, hukuk, bürokrasi 
sahasına eğilir. 

Said Halim Paşa’nın eserlerini Fransızca yaz-
dığını göz önüne alır, Tunuslunun tüm “cedid”ci 
fi kirlerini, “reformculuğu”nu Paris’teki yaşantı-
sında edindiğine dikkat kesilirsek Fransız etkisi-
nin İslâmcılık düşüncesine tesirini daha fazla gö-

Ercan YILDIRIM

Tunuslu Hayrettin Paşa’nın 
İslâmcılığı

Tunuslu Hayrettin Paşa İslâmcılık hareketinin en önemli tezlerinden biri 
olan İttihâd-ı İslâm’ı savunan afaki yazılar, teorik altyapılar oluşturmaktan 
ziyade bunun imkânlarını denemiş, uygulama sahasında gösterebilmiştir. 
Diplomatik ilişkiler açısından Abdülhamit’e benzeyen siyaset gütme becerisini 
güttüğü için Tunus’un bağımsızlığını bir nebze olsun korumayı başarır.

Tunuslu Hayrettin PaşaTunuslu Hayrettin Paşa
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rebiliriz. Fakat Buhranlarımız’daki kültür doku-
su, İslâm düşüncesinin krizlerini ele alış biçimi 
Tunuslunun teknokrat bakış açısının ötesindedir. 
Yine Said Halim Paşa Sadrazam olmasına rağmen 
Buhranlarımız’ı bu kimlikle örtüştürmeden, dev-
let görevini hissettirmeden daha dışarıdan bir ay-
dın gibi kaleme alırken Tunuslunun metninde uy-
gulayıcılığının izleri çok nettir. Bu açıdan Tunuslu 
içerden konuşur, gözlemlerini, deneyimlerini ak-
tarır bir anlamda. 

 
Tunuslunun Teorik ve Pratik Birikimi

Tunuslu Hayrettin Paşa’nın İslâmcı düşünceye 
en önemli katkısı belki uygulamaları olarak görü-
lebilir; pratikte yapıp ettikleri kadar Tunus’taki fa-
aliyetleri, Osmanlı ve bilhassa II. Abdülhamit ile 
olan ilişkisi, İmparatorluk ile İslâm coğrafyası ara-
sında kurduğu “kopmaz”, bütün-
cül bağdır. 

Tunuslu Hayrettin Paşa bu ba-
kımdan mesela İslâmcılık hareketi-
nin en önemli tezlerinden biri olan 
İttihâd-ı İslâm’ı savunan afaki ya-
zılar, teorik altyapılar oluşturmak-
tan ziyade bunun imkânlarını de-
nemiş, uygulama sahasında göste-
rebilmiştir. Diplomatik ilişkiler açı-
sından Abdülhamit’e benzeyen si-
yaset gütme becerisini güttüğü için 
Tunus’un bağımsızlığını bir neb-
ze olsun korumayı başarır. Kıta 
Avrupası’nın güçlü devletlerinin 
hepsinin gözü üzerinde olan, hep-
sine ciddi borçları bulunan, bu borçlar yüzünden 
her an saldırıya uğrayıp müstemleke durumuna 
düşebilecek Tunus’u önceliği dış borçları ödeme-
ye verip, tüm devletlerle eşit mesafede ilişkiler ku-
rarak, ülkeyi İmparatorluk ile organik bağlantıya 
geçirerek korumayı bilmiştir. Abdülhamit’in siya-
si anlayışının bir benzerini oluşturup “dengeli” si-
yaset gütmeyle, güçlü devletlerden bazılarına yas-
lanıp bazılarını görmezden gelme, bir ülkenin hi-
mayesine girme siyaseti gütmeyerek ülkenin işga-
lini durdurabilmiştir. Bu bakımdan Osmanlı ile 
ünsiyetini koruması ittihad-ı İslâm anlayışı açısın-
dan da önemlidir. 

 Tunuslu Hayrettin Paşa İslâmcılık düşün-
cesi içinde daha çok bürokrat-teknokrat-devlet 
adamı-düşünür yönüyle öne çıkar. Yani öncelik fi -
kir adamlığında değil devlet adamlığındadır. 

Esasında Tunuslunun devlet adamlığı düşünür 
vasfıyla beslendiği için çok sağlam dokunuşla-
ra sahip olmasına imkân vermiştir. Avrupa’da ye-

nilikçi fi kirleri edinirken bir yandan da milliyet-
çi hareketler, Batı düşüncesi üzerine yerinde göz-
lemler yapmıştır. Osmanlı için getirdiği teklifl er-
den biri olan unsurları devlete bağlı tutacak ted-
birlerle ilgili fi kirleri bu açıdan önemlidir. Hayret-
tin Paşa gayrimüslim tebaaya “muhtariyet” veril-
mesi taraftarıdır, zira böyle bir özerklik verilmezse 
milliyetçi cereyanlar nedeniyle ayrılacaklarını çok 
net müşahede eder. Aynı şekilde Müslüman tebaa 
da yine ulusçu akımlardan etkilendiği için bunla-
rın en önemlisi olan Araplara devlet içinde, bü-
rokraside daha fazla görev verilmesi teklifi ni ge-
tirir. Bu tedbirleri İttihâd-ı İslâm ile ilişkilendir-
mekten ziyade dönemin ruhu olan “devleti kur-
tarma” hedefi ne bağlamak çok daha mantıklıdır. 

Tunuslu Hayrettin Paşa, erken dönemlerde gö-
rev aldığında bahriyeyi ve donanmayı adam et-

meyi başarmıştır. Bu onun ne dere-
ce devlet katmanına, insan unsuruna, 
hiyerarşiye hâkim olduğunu gösterir. 
Ayrıyeten “cedid” fi krine de sahip ol-
duğu için reçeteleri çok daha sağlam-
dır. Paşa liyakat ve ehliyetin farkında-
dır; zira kendisi de bir köle iken gay-
reti, kabiliyeti, çalışkanlığıyla dikkat-
leri çekmiş verilen imkânları değer-
lendirerek Sadrazamlık mevkiine ka-
dar yükselmiştir. Dolayısıyla devlette 
bürokratik reform yaparken bu kıs-
tasları hep öne çeker. 

Hayrettin Paşa Tanzimat fi krine 
yatkındır, dönem olarak Tanzimat’ı 
değil kavram olarak tanzimatı gerek-
li görür. Bu nedenle esas fonksiyo-

nu hem Tunus’ta hem Devlet-i Âliyye’de kurum-
ları, devleti modernleştirmektir, bunu imkân ve-
rildiği müddetçe yapar. Fakat hem Tunus’ta hem 
Osmanlı’da içerdeki muarızları, rakipleri dışa-
rıda büyük devletlerin baskıları Paşa’nın gö-
revden el çektirilmesine neden olur. Bu açıdan 
Abdülhamit’in ikinci teklifi ni kabul etmez. Fakat 
tüm olan bitene rağmen Tunus’ta da Osmanlı’da 
da kalıcı reformları hayata geçirir. Altan Çetin’in 
İslâm Ansiklopedisi’ndeki Tunuslu Hayrettin Paşa 
makalesine göre, Anayasa’nın yapılmasından mer-
kezi yönetimin düzenlenmesine kadar kalıcı işler 
yapar; idarenin ıslahına dış borç ödemeleri, sağ-
lam maliye politikaları, tarım reformu, mahkeme-
lerin yenilenmesi, demiryolu inşası, ihracatın ar-
tırılması, medrese ihyası, basımevi ıslahı, kütüp-
hane kurulması, seçkin aydın yetiştiren modern 
okulların kurulması, memur istihdamında liyaka-
te öncelik verilmesi öteki icraatları arasındadır. 
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Kalkınmacı İslâmcılığın Öncüsü

Tunuslu Hayrettin Paşa’nın Akvemü’l-Mesâlik 
fî Ma’rifeti Ahvâlü’l-Memâlik (Tunuslu, 2017) 
isimli eseri onun Batı medeniyetini, İslâm coğraf-
yasını, modernleşmeyi, yenilenmeyi içeren görüş-
lerini ele alır. Paşa’nın esas kaygısı Batı medeniye-
tinin İslâm alemine ne derece tesir edebileceğidir. 
Bu açıdan ilkin metot üzerine yoğunlaşır. Burada 
biraz da gelenekçi kesimlere cevap verebilecek şe-
kilde Batı’dan, gayrimüslimlerden gelen yenilikle-
rin alınıp alınmamasına odaklanır: 

“’Gayri Müslimlerin bütün davranış ve hayat 
tarzları sırf şeriatımıza uymadığı için terk edilme-
li ve bu hususlarda yazdıkları eserler reddedilme-
li, bu eserlerin adları dahi anılmamalı ve hatta bu 
eserleri öven herkes ağır bir şekilde eleştirilmeli-
dir’ diye zihinlerde saplanan yanlış fi kirler konu-
sunda, Müslümanlar arasındaki gafi lleri uyarmak-
tır. Çünkü onların bu fi kirleri her durumda büyük 
hatalar taşımaktadır ki bu yöntemlerin çoğu aslın-
da şeriatımıza ters düşmemektedir.” 

Paşa’nın kitabı boyunca üzerinde en fazla dur-
duğu konu şeriatın mutlaklığı, ondan vazgeçileme-
yeceği ve yeniliklerin bu ölçüye göre alınabileceği-
dir. İkinci olarak İslâm ümmetinin ilerlemesi, yük-
selmesi, güçlenmesi üzerine fi kirlerini açıklar. Şe-
riatı esas aldıktan sonra her yolu denemek mubah 
fi krini yerleştirmeye ve meşrulaştırmaya çalışır: 

“İslâm ümmetinin en iyi hale gelebilmesi uğru-
na bütün yolları denemek ve İslâm milletinin iler-
lemesi için ilim ve irfan ufuklarını geliştirmek, ta-
rım ve ticaretten gelebilecek servetin yollarını aç-
mak, bütün sanayi alanlarını terviç etmek ve iş-
sizlik nedenlerini ortadan kaldırmak için ilim ve 
siyaset adamlarından gayretli ve himmetli olanla-
rı teşvik etmektir. Tüm bu zikrettiklerimizin esa-
sı, Avrupa ülkelerinde görülen ve hiçbir eksiği ol-
mayan, verimli çalışmayı sağlayan, (gelecekle ilgi-
li olarak) umuda ve güvene yol açan kabiliyetli yö-
netimlerdir.” (Tunuslu, 2017, 61) 

Tunuslunun bu fi kirleri esasında söylemek ge-
rekirse Türkiye’de İslâmcılık hareketinin ruhu-
nu, ana fi krini oluşturur. İşte tam da bu neden-
lerle İslâmcılık bir İmparatorluk hareketi, devletin 
kendini kurtarma düşüncesinin sonucunda ortaya 
çıkan genel fi kirlerdir. 

Kalkınmacıdır İslâmcılık, medeniyetçidir, hem 
ihyacı hem yenilikçidir, temel olarak terakkiyi 
esas alır, her ne kadar irfan ve ilim dese bile tama-
mıyla maddi medeniyetin ithal edilmesine, teknik 
ve teknolojinin İslâm ülkelerinde en güçlü şekil-
de hatta Batı medeniyetini bile aşacak biçimde ge-
lişmesini öngörür. Bu açıdan pozitivizm, rasyo-

nalizm, sanayi kapitalizmi konusunda çok rahat, 
açık ve kapsayıcı bile davranır. 

Tunuslu Hayrettin Paşa İslâmcılık düşüncesi-
nin bu açıdan en karakteristik örneği, prototipi-
dir. Paşa’nın yaklaşımlarına bakıldığında Mehmet 
Akif’te toparlanan, dönemin Sırat-ı Müstakim, Se-
bilürreşad hatta İslâm dergilerinde savunulan gö-
rüşlerinin pek çoğuna rastlanmaz... 

İslâm düşüncesinin yenilenmesi bahsinde mo-
dern eğilimlerin İslâmi ilimlerde uygulanması, ta-
savvuf karşıtlığı, gelenek düşmanlığı, tarihi İslâm 
karşıtlığı, selefi lik, başta çalışmama, tembellik, te-
vekkül, hurafe ve bidatler olmak halkı sert biçim-
de eleştirme tavrı yine Tunusluda bulunmaz. Tu-
nuslu hatayı aramak yerine çözüme odaklanır. 

Hatta bu açıdan İslâm’da, millette değil daha 
çok devlet katında, ulemada yani bir anlamda üst 
tabakadadır. Tunuslu kolaycılığa kaçarak “kendi 
sınıfı”na ayrıcalık tanımaz, İslâm ümmetini bütün 
olarak alır... 

Hatanın İslâm’da değil Müslümanlarda olduğu 
fi kri İslâmcılık düşüncesinin genel kabulleri ara-
sında olmasına rağmen buradaki Müslüman kav-
ramı da Tunuslu’da ayrıcalıklı kesimlere münha-
sırdır. 

Tunuslu Hayrettin Paşa İslâmcıların genelin-
de olduğu gibi “Müslüman kalarak modernleşme” 
fi krini takip eder ama “Batının tekniğini alalım 
kültürünü değil” sözünü de tekrar etmez. Paşa’nın 
ayrıcalığı hatta öteki pek çok İslâmcıdan farklı 
olarak merkeze İslâm’ı hatta şeriatı yerleştirir. 

İslâm’dan taviz vermez... Paşa’nın derdi çok 
açıktır, kalkınma... 

Kalkınma için öncelikle ilkeleri genel kana-
atleri hatta bir hurafeye bile dönüşen gayrimüs-
limden herhangi bir gelişmişliği almama tavrını, 
inancını yıkmak ister. Bu açıdan şeriatı yine oda-
ğa alarak, şeriatın yararlı işlerde taklide rıza gös-
terdiğini belirtir. Avrupa’yı örnek göstererek, yaş-
lı kıtanın Hristiyanlıkla ilerlemediğini tam tersine 
adaleti ve eşitliği esas aldığını kaydeder. Hayrettin 
Paşa Avrupa’nın yükselişinin nedenlerini çözmüş-
tür, kapitalizmin, emperyalizmin farkında olması-
na rağmen bundan daha çok kavramları, Müslü-
manlara örneklik teşkil edecek davranış kalıpları-
nı taşır. Avrupa, topraklarının verimliliği ile değil 
fenle, ticaretteki fenni gelişmelerle, yer altı kay-
naklarını çıkartmayla güçlenmiştir. İyiden iyiye 
emperyalizmden bahsediyor esasında. Fakat bu-
radaki adalet vurgusu İslâm ümmetine de yapılır. 
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Günümüz İslâmcılığına Emsal

Paşa’nın siyasi olarak yaptığı ikazlardan biri de 
idarecilerin, hükümdarların, yönetimin istişareyi 
ikame etmesinedir. Tunuslu, “ortada bir muhalefet 
olmadığı takdirde iktidarın dengesinin bozulaca-
ğı” kanaatindedir. Paşa Hz. Musa’nın duasını ör-
nek vererek, peygamberin bile kendisine yardım-
cı istediğini hatırlatıp, otokrasinin, diktatörlüğün 
yanlışlığını vurgulayıp “vatanın kaderi kim olursa 
olsun tek bir kişiye bağlanmamalıdır.” görüşünü 
dile getirir. (Tunuslu, 2017, 70-77) Tunuslunun 
da döneminin meşrutiyetçi fi kirlerini kabul etti-
ği ve fakat bunu çok fazla öne çıkarmadığı anla-
şılıyor. Bu açıdan adalet ve istişare vurgusu İslâm 
âleminin genelinin meselesidir. 

Tunuslu Hayrettin Paşa İslâmcılık düşüncesi-
nin şu temel yaklaşımı benimser: 

“İslâm milleti daha önce bazılarına işaret etti-
ğimiz şeriat kurallarına uyduğu zaman büyük bir 
medeniyet ve şevkete ulaşmıştır. Bu büyük mede-
niyet; hükümdarlarının iyi yönetimi, adil davra-
nışları ve Allah rızası için gayret göstermeleri sa-
yesinde varlığını uzun zaman sürdürmüştür.” (Tu-
nuslu, 2017, 78) 

Buradaki temel ilkeler elbette askeri güç, ni-
hayetinde İslâm ümmetinin adalet ve birlik sa-
yesinde “bilim ve sanayi alanlarında medeniyet 
ve refah” artışına neden olmuştur. Paşa medeni-
yetçidir, kalkınmacıdır, İslâm ümmetinin refahı-
nı gözetir... Fakat görüldüğü gibi aslolanın önce-
liğin “üst sınıf”larda idarede, temel ilkelerde oldu-
ğu fi krini taşır. 

O nedenle köklü bir değişimci, devrimci de-
ğil modernleştirme, ıslahat, yenilenme düşüncesi-
ni öne süren cedidcidir. Yani geleneği kökten de-
ğiştirmek değil onu yine şeriatın ilkeleri ve tari-
hi İslâm’ın uygulamaları eşliğinde tazelemek, mo-
dernleştirmek, tekniği ve teknolojiyi elinde tutan 
Batının maddi kültürüyle buluşturmak için çabalar. 

Kökten yenilenme fi kri bir devlet adamı oldu-
ğu için zaten mümkün değildir. Çünkü Paşa yük-
selme ile çöküş nedenlerini olduğu kadar yeniden 
toparlanmayı da aynı görüşlere münhasır kılar: 

“İslâm milleti; Osmanlıların iyi yönetimi, şeriât 
kurallarını yerine getirmeleri, dört halifelerin fe-
tihlerini hatırlatan fetihleri ve medeniyet alanın-
da yükselmeleri sayesinde eski gücüne geri dön-
müştür. (...) Osmanlı Devleti bu kanunları uygu-
lamakla hakimiyetini uzun süre devam ettirmiş-
tir.” (Tunuslu, 2017, 90-91) 

Tunuslu Hayrettin Paşa Türkiye’de İslâmcılık 
düşüncesi içinde kıymeti ve önemi bilinen bir 
isim olmamıştır. Bunda daha çok devlet adamı ol-

masının, ulema ve aydın sınıfta yer almayıp yazı-
lar, kitaplar yayımlamamasının etkisi büyük. 

Hâlbuki Paşa, uygulama alanında bulunan, 
sadece doğru tespitler değil yerinde reçeteler ve-
rip uygulamasıyla da üzerine titrenilmesi gereken 
isimlerin başında gelir. Bu nedenle esasında Tu-
nuslu en çok da günümüz İslâmcılığının ihtiyacı 
olan yaklaşımlar için yeniden okunmalı, yeniden 
göz önüne getirilmeli ve fi kirleri tartışılmalıdır. 

Bizde İslâmcılık düşüncesi medeniyetçi karak-
terini, kalkınmacı boyutunu her daim açıkça iz-
har etmiştir. Sadece Osmanlı döneminde değil bil-
hassa Cumhuriyet İslâmcılığında, Milli Görüş’ün 
de ortaya çıkmasıyla kalkınmacı ağırlıklı İslâmcı 
eğilimler güçlüdür. AK Parti iktidarı bu anlamda 
bir başka örnektir. Sanayi kalkınmacılığını haliyle 
öne çeken Tunuslu gibi Milli Görüş de yine sana-
yicidir fakat AK Parti daha fi nans merkezli bir kal-
kınmayı öne çeker. 

Hayrettin Paşa’nın İslâmcılığı halkı, tarihi 
İslâm’ı, İslâm düşüncesini ve tasavvufu yargılayan 
suçu oraya yükleyen genel eğilimden farklıdır. 
Paşa, ümmetin iyi yönetim, şeriata sadakat, ada-
leti ikame ve askeri başarılarla yani fetih anlayışıy-
la yükseldiğini ifade ederek, tekrar şeriatı ikame 
etmenin gerekliliğini vurgularken mutlak manada 
Batı medeniyetinin maddi unsurlarının getirilme-
sini, burada şeriatın bahane olarak kullanılmama-
sını ister. Şeriatın yenilik ve ümmetin iyiliği için 
gayrimüslimlerin bile tekniklerinin alınabileceği-
ni belirtmesi yine teşhiste başarılı olduğunu gös-
terir. Buna ek olarak devlet yönetiminin iyi olma-
dığını, asıl suçun ulema, devlet başkanı, bürokra-
side bulunduğunu net olarak gösterir. 

Güzideler sınıfının ümmeti yükselttiğini, is-
tişare, adalet mekanizmasıyla tekrar güzidele-
rin İslâm âlemini ayağa kaldıracağını düşünür. 
Paşa’nın teşhisleri, teklifl eri ve uygulamaları sa-
dece döneminde değil bugün de hala tartışılan, 
eleştirilen ve belki de hayata en çok geçirilmesi 
gereken ilkeler olma niteliğini koruyor. Teknok-
rat, bürokrat, devletlû olması, aynı temcitleri fi -
kir diye savunan İslâmcı düşünürlerden çok Tu-
nuslunun dikkate alınması gerektiğini ortaya koy-
maktadır. 

Günümüzde İslâm’ın, İslâmcıların başta Türki-
ye olmak üzere içinde sıkıştıkları cendereden çı-
kışları biraz da pratikle, pratiği kotaracak teorinin 
hakkaniyetli, cesaretli, kararlı biçimde hayata ge-
çirilmesiyle mümkün olacaktır!

Kaynakça
Tunuslu Hayrettin Paşa (2017) Akvemü’l-Mesâlik fî Ma’rifeti 
Ahvâlü’l-Memâlik. Çeviren: Kerim Suphi Muhammed. Büyüyen 
Ay Yayınları.
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E stetik, insan aklının 
değer üzerine araş-

tırma alanlarından biri-
ni teşkil eder. Diğer ikisi 
ise varlık ve bilgi alanı-
dır. İnsan öncelikle ken-
di varlığını, nereden ge-
lip nereye gittiğini sor-
gular. Ardından kendisi 
için bilmeye konu olan 
şeyleri inceler ve bilginin ne olduğunu, aklın sı-
nırlarını irdeler. Estetik ise sorgulayan aklın, bilgi-
sinin imkânı ölçüsünde varlıktaki ahengi arayışı-
dır. İnsan özellikle dış dünyadaki varlıklarda den-
ge, uyum ve yücelik duygusu veren unsurları id-
rak etmek ister. Bu yönüyle estetik, kişiseldir ve 
yoruma açıktır. Ancak bir ilim dalı olması itibarıy-
la genel geçer bir tanıma da ulaşmak ister. ‘Doğru 
ve yanlış’ mantığın, bilginin; ‘iyi ve kötü’ ahlakın; 
‘güzel ve çirkin’ ise estetiğin temel kavramlarını 
oluşturur. Şu halde ‘güzel’ veya ‘çirkin’ derken as-
lında işin içine duyguların ve kişisel duygulanım 
hallerin karıştığı açıktır. Öyleyse izafi , yoruma 
açık bir alandan bahsedilmiş olacaktır. Hal böy-
le de olsa, insanda belli bir duygulanım ve netice-
de bir düşünce oluşturan estetik hal, gündelik ha-
yatta pek çok konu ile iç içe bir manzara arz eder.

Bu yazımızda Yusuf Suresi’nde anlatılan 
ve ‘kıssaların en güzeli’ diye ifade edilen Hz. 
Yusuf’un hikâyesinden hareketle onun üç önem-
li ‘güzelliği’ne yer vereceğiz. Bunlar sırasıyla; ya-
ratılıştan getirdiği maddi güzellik, aklî güzellik ve 
ahlakî güzelliktir. Estetik her ne kadar maddî gü-
zelliği kendisine daha çok konu edinmiş olsa da 
biz diğer iki alanı da ‘güzel’ kavramı ile ifade ede-
ceğiz. Çünkü gündelik dilimizde ‘hüsn-i zan’ [dü-
şünce alanı], ‘güzel ahlak’ [uygulama alanı] gibi 
ifadelerin var olduğunu biliyoruz. Bu açıdan çer-

çeveyi geniş tutmayı ter-
cih ediyoruz.

Öncelikle Yusuf 
Suresi’nde mezkûr konu 
bir temsille anlatılıyor. 
Güneş, ay ve on bir ge-
zegen (kevkeb) [Yusuf 
ile birlikte zımnen on 
iki] metaforu bize ilk 
etapta, Baba (Yakub), 

(Yusuf’un) anne/si ve on bir kardeşi anımsatıyor. 
Bu temsilin gök bilimi açısından da bir çağrışımı 
olabilir. Yusuf Suresi’nin Kur’ân’ın on ikinci sure-
si olduğunu, gezegen sayısının on bir [Yusuf ile on 
iki] olarak verilmiş olması konusunu Kur’ân üze-
rine muhtelif alanlarda çalışma yapanlara hava-
le edelim. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde 
kanunu, adaleti, düzeni ve idareyi/siyaseti temsil 
eden Güneş [hükümdar] ile sevgiyi ve mutlulu-
ğu temsil eden Ay’ı [vezir] ve bunlar etrafında şe-
kil alan gezegenlerin [yönetilenler] yorumlanış bi-
çimini de şimdilik bir kenara bırakalım.

Bu kıssada ilgi çekici biçimde ‘Yusuf ve kardeş-
lerinde, isteyenler için ibretler (ayetler) olduğu’ 
ifade edilmiş. (Ayet, 7). Kardeşlerinin Yusuf’a me-
safe koymalarının sebebi, onlara göre babalarının, 
Yusuf ve Bünyamin’i daha çok sevmiş olması imiş. 
Hatta bu konuda babalarını yanlış yolda olmak-
la itham ederler. Öyle anlaşılıyor ki, kimi haller-
de paylaşılamayan şeylerden biri olan sevgi ile kıs-
kançlık arasında fazla bir mesafe yok gibidir. Bu-
nun neticesi ise kendilerini kalabalık bir topluluk 
(‘usbe) olarak gören sınıfın, diğerini ötekileştirme-
si ve ortadan kaldırmaya kalkışması gibi olumsuz 
bir sonuçtur! Öyle anlaşılıyor ki, Yakup’un, oğlu 
Yusuf’ta, peygamberlik cevherini keşfetmiş olma-
sı önemlidir. (Ayet, 4-6). Ancak Yusuf’un kardeş-
lerinin, babalarının Yusuf’a olan tavırlarını, onun 
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özel biri olarak anımsamalarına sebebiyet vermiş 
olabilir. Nihayet bir hile ile Yusuf’u gezmeye götü-
rürler ve onu öldürmeye kalkışırlar. Kardeşlik ba-
ğının etkisi ile olsa gerek ki, bu işi doğrudan yap-
mak yerine onu kendi kaderi ile baş başa bırak-
mayı tercih ederek bir kuyuya atarlar! Henüz bel-
ki genç yaşta olan Yusuf’un daha o aşamada iken 
Allah’tan vahiy aldığını belirtir Kur’ân. (Ayet, 15). 

Hikâyenin sonrasında Yusuf, kuyudan çıkarı-
lır, Mısır’a götürülür ve köle olarak (az bir para 
karşılığı) satılır! Allah onu saraya yerleştirir, ol-
gunluk aşamasında (eşüdd) ise ona derin bir kav-
rayış (hükm) ve ilim nasip eder. (Ayet, 22). Evin-
de yaşadığı kadın (ki, Kur’ân, edeben ilgili kadı-
nın adını vermez), onun mad-
di (bedenî) güzelliğine mef-
tun olmuş ve ondan murat al-
mak istemiştir. Yusuf da kadı-
na meyletmiştir. Ancak Rab-
binin ‘burhan’ını gören Yu-
suf, kendini bu girdaptan ko-
rumuş, böylece aklın ve ahla-
kın kötü (sû’, fahşâ) kabul et-
tiği halden kurtulmuştur. Bu-
rada şunu görmek mümkün-
dür kanısındayız: Öncelikle 
(bedenî) güzelliği ile göz ka-
maştıran, hatta o dönemin 
Mısır sosyetesinin onu görün-
ce “Haşa! Bu bir beşer olamaz! 
Olsa olsa muhteşem güzellik-
le bir melek olabilir!” diyerek 
kendilerinden geçtiği ve onun 
güzelliğini teşama ederken 
meyve yerine ellerini doğra-
dıkları bir Yusuf’tan bahseder 
Kur’ân. Güzelliği ile çiçeklere isim ve şarkıların 
değişmez motifi  olan Yusuf (as), Allah vergisi bu 
güzelliği kötüye kullanmak yerine onun asıl sahi-
bini görmüş ve öyle anlaşılıyor ki, aklını kullana-
rak elindeki güzelliğin kötüye kullanımının önü-
ne geçebilmiştir. 

Ayette ‘burhan’ kelimesi ile ifade edilen husus, 
mantıkî açıdan kesin kanıta dayalı güvenilir bil-
gi demektir. Bu noktada ‘Rabbinin ikazı, işareti’ 
gibi anlamlar verilen bu kelime, adeta, Allah’ın, 
Yusuf’un ismetini korumak adına ona lütfettiği 
mucizevi bir durum gibi okunsa da, kanaatimce 
olgunluk çağında, kendisine ilim ve hikmet (bil-
gi ve akıl/aklî birikim) verilen Yusuf, maddi duy-
gulanım halinin kendisini sürükleyeceği hali aklı 
ile görmüş ve kendini korumuştur. Başka bir ifa-
de ile Yusuf’un aklının güzelliğidir kendini göste-

ren şey. Demek ki, bilgi ve hikmetle donanan akıl, 
sahibini her türlü kötülükten koruyabilir bir özel-
lik arzeder. Tabiatçı fi lozof Ebu Bekir er-Râzî’nin 
(ö. 925) akıl ile heva (nefs-i hevâ) arasındaki ça-
tışmaya dair dile getirdiği mukayese ilgi çekicidir: 
Akıl, insanı doğruya sev keder, heva ise zıttına. 
Akıl yaptığı işte mantıkî tutarlılık arar, heva ara-
maz. Akıl bir konuda ileriyi de düşünür, heva ise 
acelecidir. Akıl bir işin artı eksisini düşünerek ka-
rar verir, heva ise sadece kendince doğru kabul et-
tiğini göstermek ister. Akıl insana ölüm ötesini de 
hatırlatır, heva ise kişiyi bu dünyaya bağlar.1 Ni-
tekim ayette geçen “Kocanız benim velinimetim-
dir. Bana güzel davrandı” ifadesi Yusuf’un, aklı-

nı kullanarak iyiliğe kötülük-
le karşılık vermekten Allah’a 
sığındığını (maazallah) (Ayet, 
23) gösterir. Kadının arsızca 
kötü isteğinin devamı karşı-
lığında Yusuf’un akıl güzelli-
ği yine kendini gösterir: “Rab-
bim! Zindan, bana, bunların 
benden istediğinden daha se-
vimlidir!” (Ayet, 33). Onun 
aklının güzelliği, daha son-
ra meyvesini verecek, iade-i 
itibar ile zindandan çıktık-
tan sonra Mısır’da, bugünkü 
ifade ile, maliye bakanı ola-
caktır. (Ayet, 51-55). Böyle-
ce Yusuf, Mısır azizi nezdin-
de itibarlı ve güvenilir bir 
mevki edinince oranın yö-
netiminde de epey söz sahi-
bi olmuşa benziyor. (Ayet, 54, 
56). Bu noktada Gazzâlî’nin, 

Mişkâtü’l-envâr’da, aklı, Allah’tan bir 
nur olarak gördüğünü hatırlayabiliriz. 

Bir sonraki aşamada biz, Yusuf’un ahlak gü-
zelliğini görüyoruz. İlim ve hikmetle (aklî bi-
rikim) donanmış olgunluk aşamasındaki bir 
Peygamber’in, kendisini ölüme terk edecek bo-
yutta kötülük yapmış olan kardeşlerine bile iyi-
lik yapmaktan geri durmadığı seviyede bir güzel 
ahlak hali. Asıl olan şey, iyiliği gündem kılmaktır. 
İslâm’ın, ölüp gitmiş kişilerin sadece iyilik yönle-
rini dile getirmeyi tavsiye etmesi sanırım bunun-
la ilgilidir. Konfüçyüs’ün, insanların ceza korku-
suyla değil de bilgelik ve erdemle yönetilmeleri 
durumunda hem haysiyet duygusuna hem de iyi-
lik yapmaya eğilim göstereceklerine işaret etme-
si de bu noktada hatırlanabilir. Hz. Yusuf’un, kar-
deşleri onu kıra gezintiye götürürlerken nasıl ki, 

İlim ve hikmetle (aklî biri-
kim) donanmış olgun-
luk aşamasındaki bir 
Peygamber’in, kendisini 
ölüme terk edecek boyutta 
kötülük yapmış olan kar-
deşlerine bile iyilik yap-
maktan geri durmadığı 
seviyede bir güzel ahlak 
hali. Asıl olan şey, iyili-
ği gündem kılmaktır. 
İslâm’ın, ölüp gitmiş kişi-
lerin sadece iyilik yönle-
rini dile getirmeyi tavsi-
ye etmesi sanırım bunun-
la ilgilidir.
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bir hile ile onu babalarından almışlar ise, bu ha-
diseyi andırırcasına, Mısır’a zahire almak için ge-
len (üvey) kardeşlerini tanıyıp onların bir sonraki 
gelişte (öz) kardeşi Bünyamin’i de yanlarında ge-
tirmelerini sağlaması ve dönüş yolunda kendince 
bir taktik ile Bünyamin’i yanında alıkoymuş olma-
sı ilgi çekicidir. (Ayet, 70-77).

Kardeşleri, Yusuf’un yanında alıkonulan Bün-
yamin için de kimi hallerde iyi şeyler söylememiş-
ler. Nihayet Mısır’a ikinci gidişlerinde Yusuf, on-
lara kendini tanıtmış ve onlar da hatalarını kabul 
edip Yusuf’un değerini takdir etmişler. Bu nokta-
da Yusuf’un, “Bugün sizi kınamak yok, Allah siz-
leri affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisi-
dir” (Ayet, 92) ifadesi onun ahlak güzelliğinin zir-
veye çıktığı noktadır. Ayetlerin devamı ailevî mut-
luluk hallerinin tasviri niteliğindedir. Kendisi ora-
da önemli mevkide bir devlet görevlisi iken ana 
babasına hürmetinin bir nişanesi olarak onla-
rı yüksekçe bir yere oturtması ise onun alçak gö-
nüllüğüne, tevazusuna işarettir. (Ayet, 100). De-
mek ki, ahlak güzelliği ancak aklî güzellik ile bir-
likte olunca adalet ortaya çıkıyor. Efl atun’dan beri 
gelen ve ahlakta ‘altın orta’ olarak kabul edilen 
öfke (gazap) ve istek (şehvet) yetilerinin akıl ile 
denetim altına alınması neticesinde ortaya çıkan 
hikmet-şecaat-iffet hallerinin dengeli halidir ada-
let. Nasıl ki, cesaret askerde, cömertlik zengin-
de olunca daha güzel ise adalet de hâkimde olun-
ca daha güzeldir demişlerdir. Bu anlamda Yusuf 
(as)’da bu halin ‘adalet’ seviyesinde tecelli ettiği 
rahatlıkla görülebilir. 

Hz. Yusuf örneğinde olduğu gibi, bir yönetici-
nin maddî anlamda estetik beklentileri karşılaya-
bilecek nitelikler taşıması, özellikle aklî ve ahlakî 
güzellikle donanmış olması, ahlakta ve yönetim-
de adalete ulaşabilmek adına İslâm siyaset kitap-
larında önemsenmiş ve ayrıntılarıyla anlatılmıştır. 
İbn Miskeveyh (ö. 1030), siyaset düşüncesinde 
adaletten ziyade sevgiyi ön plana çıkarmış, ada-
letin paylaştırıcı, sevginin ise bütünleştirici oldu-
ğuna işaret etmiştir. Ahlakî güzellik olarak Yusuf 
(as) örneğinde ön plana çıkarılan hasletlere ba-
kılınca; yöneticinin Allah’a dayanması, sabırlı ol-
ması, kesin kanıtla hareket eden bir akılla donan-
ması, duygu hallerine ve maddi hazlara tevessül 
etmemesi, af ve merhameti kuşanması, hakkani-
yete özen göstermesi, koruyup kollayıcı ve vefa-
lı olması, mümkün mertebe izzet-i nefsini koru-
yup hakkı olanı istemeyi bilmesi, hemen bütün iş-
lerinde Cenab-ı Hak rızasını gözetmesi, işlerinde 
ölüm ötesini dikkate alması, kibir yerine tevazu-
yu elden bırakmaması gibi hasletleri bu cümleden 

olarak dile getirmek mümkündür. Yöneticinin bu 
özelliklere sahip olmasının hem kendisine hem de 
yönetilenlere mutluluk getireceği aşikârdır. 

Yine Yusuf (as) örneğinde olduğu gibi maddi 
(somut) anlamdaki güzellik arayışı aslında insa-
nın kendi iç güzelliğine dönük bir arayışın adıdır. 
Fuzuli’nin Leyla’dan Mevlâ’ya uzanan aşk teren-
nümü misali insanın maddi boyutta aradığı güzel-
lik, yaş kemale erdikçe somuttan soyuta geçiş ya-
par, daha doğrusu böyle yapması beklenir. Ancak 
bu da aklî (teorik) ve amelî (pratik) açıdan kişinin 
iradî gayreti ile mümkündür. Güzellikte asıl olan 
şey, Allah vergisi olarak sahip olunan değil kişi-
nin kendi iradesi ile elde ettiği güzelliktir. Bu açı-
dan İslâm, fani olana değil baki olana işaret eder. 
Şu kadar var ki, “Sûret-i hoş ve sadâ-yı şehî ile te-
lezzüz etmeyen, çehre-i hûb ve cemâl-i behiyye-
ye taaşşuk etmeyen, fâsidü’l-mizâc ve muhtâcu’l-
ilâctır” sözü İbn Sînâ’ya (ö. 1037) atfedilir. Böyle 
de olsa nihai planda aranan güzellik, maddîlikten 
ziyade maneviliğe yükseliş şeklini alacak olandır. 
Yusuf Sûresi’nde güzellikle ilgili işleyen süreç de 
buna işaret eder kanaatindeyim. 

Sanatın, estetik kaygının kişisel ahlakın güzel-
leştirilmesiyle ilgisi öteden beri bilinen bir husus-
tur. Bununla birlikte eğer ki, kişi, kendisinde var 
olan maddî güzelliği, ahlaken olgunluğa erişme-
miş ise pekâlâ dünyevî menfaat temini için de kul-
lanabilir. Bu durumda güzellik, maymuncuk gibi 
sahibine her kapıyı açabilen bir özellik arz edebi-
lir. Nitekim tüketim kültürü ile ilgili olarak mo-
dern yaşam biçiminin, üzerinde hassasiyetle dur-
duğu güzellik hallerinden biri de budur. ‘Güzel-
lik on, dokuzu don [elbise/dış görünüş]’ şeklin-
deki söyleyiş her ne kadar bir doğruya işaret edi-
yor olsa da günümüz Müslüman gençliğinin yuva 
kurma konusunda maddî güzelliği aşırı derece-
de önemser hale geliyor olması bu noktada dik-
kat çekicidir. Hâlbuki asıl güzel/lik, onları verene 
özgüdür. Dolayısıyla insana özgü sözü edilen gü-
zellikler Yunus Emre’nin, ‘Bana Seni gerek Seni!’ 
mısralarında olduğu üzere Hakiki Güzel’e ulaşa-
bilmek için gerekli olan güzellikler olarak görüle-
bilir. Bu açıdan Yusuf Suresi’nden alınabilecek pek 
çok ibret söz konusudur. Yusuf’un Üç Gömleği2 
çalışması örneğinde olduğu gibi mezkûr sure, dü-
şünce sahipleri için gerçekte çalışılabilecek daha 
pek çok konuyu barındırmaktadır. 

Dipnotlar
1 Hüseyin Karaman, Ebû Bekir Râzî’nin Ahlak Felsefesi, İst. 

2004, İz Yay., sf. 67-70. 
2 Abdullah Yıldız, Yusuf’un Üç Gömleği, İst., Pınar Yay.
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Gündüzdür bedeni tanla sarıyor, 
an’la kıvama varıyor. Gecedir en 
çok da avuçları kavrıyor. Güneş-
tir, aydır pervane gibi etrafımız-
da dönüyor.

Hücre.

Anbean hücre hücre tutsa-
ğım, niyetlendim, önce bedenim 
özgürleşti. Asit yağmurlarına tu-
tulmuş ruhumu sahura ve iftara 
çağırıyorum; gözlerin dedi göz-
lerine bak, üzerine ebru çekil-
miş ok ok heves, yayın ateşten 
özlere germiş; kapat dedi gözle-
rini. Sonra dilim, isimleri ceset 
alfabesiyle okuyor. Belli ki gra-
meri bozuk, adımı ve soyadımı 
büyük harfl erle heceliyor. Sonra 
küçücük kalbim, devasa aynalar, 
muhteşem bahçeler, kömür ko-
kusuyla tütsülenmiş. Tutsak be-
denime ruhumu tutsak eylemi-
şim, çıkış yok; anlıyorum; bil-
dim ki tek kozum var; ben de 
onu oynuyorum.

Buğday.

Mevla tüm duyularımı katı 
alışkanlıklarla bezemiş, kalbimi 
ise mucizelere zorluyor. Duygu-
larım kalın mı kalın, katır toy-
nakları gibi tırnaklarım ihtirasla 
toprağı eşiyor. Buğday kokusu, 
avuçlarımdan önce alnıma sini-
yor. Kader çizgisi ırmaklar geçi-
yor dudaklarım arasından. Renk 
değiştiren saçlarımı sonsuza sa-
vuruyor rüzgâr. Yağmursuz yaz 
günleri; ateş pahası hayat. Bel-
li ki başaklar dört kelimeyle şif-
relenmiş. Dokunduğum her şey 
biraz daha katılaştırıyor; sebep 
ki, içinden baharı alınmış yağız 
toprak. Zaten fakir, zaten cılız, 
eş-anlamsız atomlar, bitecek ka-
vanozlara sihirlendi. Şimdi bun-
ca oyunun arasından evimin yo-
lunu bulmalıyım. Şükür ki iftar 
vakti...

İlk.

Gölgeler ve karıncalar teni-
mizin donuk ve yanık hüznü-
ne kazınıyor. Söz, yürek yormak 
için bitimsiz bir yarışta, bulduğu 
her yere oluk oluk doluyor. En-
vai çeşit katı kemikler nede yakı-
şıyor göz bebeğini büyüten isim-
siz cismimize, üstelik uzamlı. 
Bazen pazardan döner gibi çağıl-
tı tenhası bir göze çöküyorum, 
üstümde koyu yeşil salınımlar, 
küçücük sesli. Belli ki mehta-
bı bekliyorum İşte bu yakamoz-
dur; bırak diyorum, kendini bile 
bırak ki sende hakkı olan ismin, 
kafanda taşıdığın yüzün azıcık 
huzur bulsun.

Rum.

Köşe başlarında, kuytular-
da, pazarlarda yağmuru sindir-
mek için Rum ateşini tutuşturan 
kara benekli, yüzü saklı büyücü-
ler tan vaktini kötülediler. Ber-
rak gece biraz gücenir gibi oldu. 
Kuzey ışıkları tutuldu. Raks vak-
ti değildi. Neyse ki mehtap hü-
zünlü yüzüyle duaya esrik oldu. 
Ney sesi küreyi arzı sardı, hafi f 
rüzgârlarla şükela bir ezgi tut-
turdu. Çerçiler, nalbantlar, med-
dahlar akşam vakti şehri serin-
lettiler. Gri bir gündü, şükür ki 
herkesin kelimeleri büyüktü; 
duymadım.

Yorgun.

Geceyi bölen kandiller yor-
gun, sokak yorgun, şehir yor-
gun, ufku erguvan eyleyen ser-
hat illeri yorgun, beynelmilel hu-
dutlara yağan kızıl güneşler yor-
gun, küreyi arz, kader mürekke-
bi yıldızlar yorgun, Vezneler, vit-
rinler, terziler yorgun. Kılıç, ok, 
yay, at ve bilekler yorgun. Henüz 
savaş meydanı görmemiş yürek-
ler yorgun. Kalem kalem, kelam 
kelam şuur yorgun, şiir yorgun. 
Beste beste, nağme nağme şar-
kılar yorgun. Istrap, gurbet ve 
ölüm yorgun. Göz bebeklerimiz-
den taşan berrak aşklar yorgun. 
Narin, hüzme hüzme bir meltem 
beklenir Hira gölünden. Yorgun 
ruhlar uykusuna varsın, gözce-
ğen çiçeklere revnak elmas suyu 
serpilsin. Tin-ten, sonsuz ik-
lim, yedi gök, mevsim mevsim 
Âdemin çocukları azıcık diri, 
azıcık iyi...

Suret.

Gece ve rüya, sureti âlem, 
iki miydi daha mı çok, belli ki 
biri yek eyliyor. İşte bu zeytin-
dir, gündüz yeşil gece edeptir. 
Bu hurmadır henüz siyaha sal-
dırmadan beyzalar, salih rüya-
lar görüyor. Tuzdur, hüznü dua-
ya, yolu durağa vuruyor. Sudur; 
ne gece ne gündüz fark etmiyor. 
Ekmektir, insanı resm ediyor. 

Ali ÖZTÜRK

Divan-ı Savm: 
Ramazan Aforizmaları
Bu öykü; ihtirası ve hazzı araca tahvil edip dünyayı ve insanlığı ele geçirmeye 
çalışanlar ile Hakka sevdalanıp yola düşenlerin mücadelesini konu eder. 
Bu yol tarla kavgasına düşenlerin değil tarlayı güzelleştirenlerin yoludur.
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İplik.

“Siyah iplik beyaz iplikten 
ayrılınca” niyet ettiğin üzere; eli-
ni, dilini, belini yani nefsini tut 
ki onlar siyah yanımdır. Berrak 
özüme ulaşmak için; aydınlık 
varıma yol almak için; kalbime, 
ruhuma ve edebime mayalanıyo-
rum. Ramazan güneşi gri topra-
ğımı kavurmak, siyah danelerimi 
beyza cevherimden ayırmak için, 
ılık bir yağmura dönüşüyor. Tan 
vakti büyük bir sarrafl ıkla “bah-
çede” üfl enmiş toprağımı çöm-
leğe çeviren iblis yangının şif-
relenmiş posasını sökerek, kü-
çük bir zümrüde çeviriyor, belli 
ki hiç bir alıcı cesaret edemiyor 
elini cebine atmaya, beni bugün 
aramayın dostlar; çarşıda pazar-
da yerim yok...

Tan.

Ve Tan ağırdı, deneyimlen-
memiş kapısız bir yolculuğa çı-
kıyorum, yol yok, gözlerim işe 
yaramıyor; ayaklarım, kollarım 
ve bildiklerimin hepsi boşuna. 
Ne renkler, ne kokular ne keli-
meler ve mırıldandığım türküler 
yerçekimsiz, lüzumsuz ve hü-
kümsüz. Nefesimle kabarttığım 
göğsüm, çığlıklarla titreyen du-
daklarım, kerrat cetveli, biteviye 
yüceltilen devinim ve sapan des-
teksiz bir heyula. Deneyimlen-
mişliğin deneyimsizliğini yaşıyo-
rum, dediler ki bu ilk kapıdır.

Batım.

Güneş gün boyu yalıttığı 
koca gövdesini harlı bir yuvar-

lanış ile akşama hazırlıyor. Gün 
batımı lezzetine hasret, hızla er-
guvani sofrasına çömeliyor. Belli 
ki epeyce cömert, herkesi sofra-
sına çağırıyor. Gök hevesle saki-
lik yapıyor ona. Yağmuru sabır-
la koynunda taşıyan maviliğe es-
mer bir serinlik değiyor, suyunu 
paylaşıyor, emziriyor yanık ko-
kusu toprağı serin damlacıkla-
rıyla. Beklenen Büyük Nidadır, 
terk etmedim seni ey gövdem, 
terbiye ettim.

Tekne.

Ramazan ayıdır, Müslüman-
lar Müslüman oluyor. Birbirle-
rinin en kötü yanını değil en iyi 
yanlarını görüyorlar. Mevla kalp-
lerini birbirine ısındırıyor. Sevgi 
harcıyla dünyayı adalete karıyor-
lar. Uykudan uyanıyorum bir de 
ne göreyim vakti zuhur nidası. 
Şükür tekne orucunu sapasağ-
lam atlattım, oyalanacak bir şey-
ler bulmalıyım. Aklımda bir ec-
nebi memleket, cemrenin top-
rağa düştüğü gibi düşüyorum. 
Aman yarabbi! Bu nasıl bir gafl e-
ti içtimai. İnsanlar ekmeğin oru-
cunu bozuyor, yağmurun hüz-
nünü. Mahalle-i hamuşandan 
geçiyorum, azıcık kulak kabar-
tıyorum, sararmış otlar içe ağla-
maklı çığlıklarıyla beni ürkütü-
yor, kafamı sarsıyorum unutuyo-
rum. Allah’ım bu ne büyük bir 
lütuf, mutlu değiller; mutlu ya-
şıyorlar.

Varak.

Şifadır mürekkebe üfl enmiş, 
varaklara süslenmiş. En güzel 

kalpten mevcudata, ilkin insana 
söylenmiş. Söylenen Birdir.

Vakit güzel,
Dinleyen Güzel,
Söylenen Güzel,
Söyleyen en güzeli...
Söyletene Hamdolsun...
Dipnot: Söylenen birdir 

(Hem söylenen şey hem de söy-
lenen muhatap hem de söylen-
mek istenen birdir).

Kül.

Nâr’ı, türaba düşman eden 
kurum toprağa sızdı. Onu bir 
oldu da tılsımlanmış ab-ı yüzü 
dar karanlığa sarktı. Sanıyorum 
ilkti karanlık ateşsiz ışıdı. Na-
sıl bir mucizedir ya Rabb; Çöm-
lek pişti ama gömlek yanma-
dı. Bildim ki ateş almayan kamis 
âmâ gözlere ferdir. Patikalar bit-
mez ilk patika onundur. İşte bu 
âdem’dir, teni kızıldır. Gözleri 
de sözü kadar keskindi. İşte bu 
Musa’dır saçları savruk, dili tu-
tuktur. Sureti dahi kalplere düş-
tü. İşte bu Yusuf’tur, gözlere şi-
fadır. Yıldızlar, yedi gök, âlemi 
ervah edebe ve saygıya tutuştu. 
İşte bu İbrahim’dir, ateşi yaktı!!! 
Âlemi aştı, kalplere taştı, safi  bir 
Gül idi Lale’ye hastı, işte O’dur 
ki, kül eder beni, adını söyleye-
mem...

Tebessüm.

Dolunayın çehresini büyük 
ve coşkulu bir sini sevinci te-
bessümledi. Huzurlu kadınlar 
sözlerini aşka yormadan kuşla-
ra buğday serptiler. Vakti saa-
ti ölçülendiren nur yüzlü dede-
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Hilal.

Gözlerinde sevinçle beli-
ren hilal parıltısı günbegün ya-
naklarına sarkan elips bir inci-
ye yumuluyor. Zaman en hünerli 
mevkilere taltif edildi. Senin zarif 
gerdanlığına, bezek sözüne, hul-
liyat bakışlarına bir kusur bulaş-
masın diye gündüzü kutlu, gece-
yi bereketli eyledi. Artık sevin, 
göğüs kafesinden evrene bitim-
siz bir taşikardi selamı gönder-
din. Sen birçoğunu bilemezsin, 
ama onlar seni sevgiyle bilecek-
ler. Artık sevin ey garip yaban-
cı, her şey, her ayrıntı arkasına, 
önüne, yanına, yamacına düşen 
siluetiyle senin tanıdığındır.

Vakit.

Saate baktı vakit başladı, 
dedi. Bugün bedenimi, ruhumu, 
gözümü ve gönlümü yoran şey-
lerden uzak durmalıyım. Haber-
leri dinlemeliyim mesela. Rek-
lam arası sevinçlerimi çoğaltaca-
ğım. Öfkemi katı kerpiçlere çe-
viren vadilere uğramadan, bü-
yük sükûnete yelkenlenen mavi 
patiskalara uzanacağım. Kalbi-
min geniş coğrafyasında büyük 
bir mübadele başlatacağım: Kış-
kırtılmış kahkahalarımı, yumu-
şak tebessümlerime devrede-
ceğim. Bugün kimseyi gözüme 
kestiremeyeceğim. En sevmedi-
ğim kimseye bile selam verece-
ğim, sonra ne yaptı diye yüzüne 
bakıp ne zafer muzurluğu ne de 
kahır girdabına düşmeden yolu-
ma öylece devam edeceğim. Bu-
gün güzel şeyler yapacağım.

Kuşlar.

Dışarıda hisli bir yağmur, 
mercan gözyaşlarını incitmemek 
için sakın pencereni kapama. 
Kuşlara ekmeğin tazesini bırak 
bugün. Dışarıda hisli bir yağmur. 
Bütün insanları unut bugün.

ler güleç sözleriyle serçeleri tak-
lit eden çocuklara pamuk şekeri 
dağıttılar. Dost sofraları önce gö-
nüllere sonra ufkun en arkasın-
daki köylere kadar uzadı. Açlık 
çetindi, insanlar dillerini ve kin-
lerini unutmuşlardı. O gün bü-
tün yüzler su rengi, bütün nin-
niler birdi.

Dua.

Gök dua yağmuruna hazırla-
nıyor. Avuçlarımıza taşan berrak 
yüreklerimiz, maviyi saran ör-
tüye yıldız tozu serpiyor. Yıka-
ma o dualı ellerini bugün ki on-
lar Musa’nın “beyaz elidir”. Me-
lekler insan yağmuruna tutul-
du bugün, yeniden bilmek için 
Mevla’nın bildiğini.

Su.

Bir tutam cıva gibi yeryüzü-
ne dağılmışım, Kalbim ağır mı 
ağır; dilimde lüzumsuz kelime-
ler. Ayaklarım yorucu patikalara 
sarıyor beni, bir tütün müptela-
sı gibi serseri. Oysaki vakit me-
lal sevinci, su en berrak yaşın-
da. Mavi en kıvamlı tonunday-
dı. Asuman en gövermiş tınısıyla 
içimdeki tüm blöfl eri boşa çıka-
rıyor. Kaldırımlara yığılmış ayak 
izlerini kusursuzca süpürüyor 
bedir huzmeleri. Karanlığın ko-
kusu işveli mi işveli, cömert mi 
cömert hiçbir katılığa aldırmıyor 
bu gece.

Sada.

Bütün gökler, bütün burç-
lar, bütün renkler, semadan arza 
âlemi mevcudat bir-büyük Nida 
ile sulha vuslat eyledi. En kut-
lu lafzın zarif neyzeni minare-
ler Lale ve Gül semahına tutuş-
tu. Söylenen sadayı Azimdir ki 
zerreden küreye dalga dalga her 
nevi hücreye bir kalp atımı hük-
metti. Ne sıra dışı bir ezgidir ki 
ya Rabb hangi kalbe değse o kal-
be benzersiz bir kulak ekledi. 
Heyhat ki kalp duymayınca akıl 
zinhar işitmez imiş.

Hurma.

Ne suya sitemliyim ne de ek-
meğe temkinli, bilmediğim yer-
lerime doğru yürüyorum, çıkını-
ma hiçbir şey almadan. Önüm-
de ay hesabı tuhaf bir matema-
tik, bildiğim tüm hendese for-
mülleri boşuna. Yol kenarına di-
zili kahve falı bakan kadınlar, hiç 
ilgilenmiyor el çizgilerime yu-
mulmuş tebeşirle. Anlacıma de-
rin derin, nokta nokta, kazılı hat 
yazısını ebrulamaktan çekiniyor 
en bilindik nakkaşlar. Belli ki şa-
irleri ağustos mürekkebi kafi ye-
liyor. Hatipler, bilginler, meleler 
ve tekkeler koyu uyku vaktine 
uyarlı. Bir de ne göreyim; merdi-
ven düşmüş ama yer çekimi ora-
lı değil.

Yağmur.

Kâinat yek bütün kutlu bir 
katarsize hazırlanıyor. Hücrele-
rine, kuytusuna, tenhasına, ka-
rakutusuna, yüzüne ve eline her 
neresine bulaşmış bir is varsa 
yağmura kaçırmak için bohçası-
na topluyor. Perdeler aralanmış, 
aşk resmine düşmüş Leylalar kö-
mür siyahı lalelerin damla dam-
la cama tıpladığı büyük gece isti-
haresine niyetleniyor. Hafızlar ve 
ozanlar tüm mahalleyi himmet 
meydanına topluyor. Kıta kıta şi-
irler, beyit beyit naatlar, yedi kat 
sema ve yedi kat arz eşsiz hedi-
yenin doğum gününü kutluyor.

Hece.

Cümle insanlar kolay oku-
sun diye tüm bucaksız evren bir 
hece. Ol iştir ki bilmek istersen 
eğer deryayı, bilesin ki o da yal-
nızca deryalardan bir hece. Bir 
damlayı bilmek istersen bilesin 
ki sonsuz uzaylar gaybı ancak bir 
hece. Şükür ki bilmecenin ceva-
bı bize indi bir gece. Elif dediğin 
bir harf, bir kaç hece, içinde dört 
büyük kelime ve dört nokta an-
lar isen ancak manası bir hece.
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Melodi.

Güneşin mayaladığı sesler, 
koyu kıvam tebessümler, güç 
bela tamamlanmış pazar koşuş-
turmaları. Bugün insanalar din-
gin, seslerinde hafi f melodiler, 
dillerinde tılsımlı türküler, ma-
viye ayarlı kalp atımları, gönül-
lerde erguvani bir hazmedilmiş-
lik var. Serin, ağır ve hizalı söz-
cüklerle yüzlerini yormadan ko-
nuşuyorlar...

Ruh.

Bıçkın ruhlar, beden yorgun 
eylemleri diri mi diri. Herkes bir 
adım geri atıyor küçük oyun-
lar masasından. İlk kez bu den-
li sade, kalbe konan bir küçük 
lale beliriyor berrak sulara çalı-
nan yüzlerde. Çarşı misafi r ağır-
lıyor, evler içine kapanmış. Her-
kes en titiz bakışlarını ellerine 
yöneltiyor, büyük bir düğün ola-
cakmış sanki.

Hava.

Taburcu olma vakitlerim yak-
laşıyor. Meğersem ne çok has-
taymışım. İlk teşhis fena ürperti 
beni, cehaletimi cehaletimle ör-
tüyormuşum. Aç karına tok ka-
rına bilmediğimi bilmeliymi-
şim. Ee.. Artık belli ki yaş bi-
raz ilerlemiş, mana ataletine tu-
tulmuşum, durup dururken yok 
yere, dünyanın göbeğine tutun-
muşum. Daha sık uğramalı yağ-
murlara, aç karnına biraz su bi-
raz hava içmeli. Gözlerim de ye-
terince iyi göremezmiş, bazı şey-
leri olduğundan küçük, bazısı-
nı da hayli büyük görürmüşüm. 
Sık sık, okutmalıymışım gözleri-
mi. Çok yanlış besleniyormuşum 
mesela, dilimde GDO’lu cümle-
ler, marpucumun dumanını ar-
kadaşımın yüzüne üfürüyormu-
şum. Şimdi ben de ihtiyar nine-
ler gibi başladım şikâyetlerimi 
sıralamaya, açıkçası bitecek gibi 
değil, ama şükür ki şimdilik nar-

kozu öksürüğe katıp bir iki ök-
sürdüm, siz de durumlar nasıl?

Kandil.

Nasıl bir gecedir ki ya Rab, 
bütün geceler gündüze, bütün 
gündüzler bu geceye hasret. 

Şifa vakitleridir, nida şifa, ni-
yet şifa, açlık şifadır. İnsanlar şi-
falı gülümsüyor bu akşam, dost-
luk şifa, iftar şifa, teravihler şi-
fadır. Bir çocuk uçsuz bucaksız 
uzaklıkta başka bir memlekette-
ki dilini anlamadığı ama yüreği-
ni bildiği oyuncağını kaybetmiş 
bir başka çocuk için iç çekiyor, 
iç çekmek şifadır. Gözleri yaş-
lı bir nine üzerinden asırlar geç-
miş, ama ölmemiş hiç bilmediği 
insanlar için dua ediyor, dua şi-
fadır. Bir dede yakarışlarıyla doğ-
mamış ama sokaklarda oynayan 
çocuklar için yakarıyor, yakarış 
şifadır. Bir kadın adını bilmedi-
ği kuşlara, böceklere, kedilere su 
veriyor, su şifadır. Bir genç yaş-
lı bir teyzeye yardım ediyor, yar-
dım şifadır. Bir bilge tüm insan-
lara tüm kalbiyle esenlik diliyor, 
barış şifadır. Bir derviş, çiçekle-
ri, ağaçları, ayı ve yıldızları unut-
muyor, hatırlamak şifadır. Her 
şey gölgesiyle birlikte O’na yöne-
liyor, aşk şifadır. Bugün her şey 
bir gönülden, ya Hay, ya Şafi i...

Ya Hakk.

Güzel bir okula yazıldık, an-
ladım. Zamanın zaman olma-
dığını, incirin onuru, zeytinin 
izzeti var. Dokunduğum şey-
ler, gördüğüm uçsuz bacaksız 
âlemler, gece ve gündüzün for-
müller üstü bir canı var. Sahi ya 
söyleyin ey doğa fi lozofl arı ca-
nın formülü ne, işte gülümseme-
nin de bir anlamı var. Yağmurun 
kanadı, rüzgârın dudakları var. 
Serinliğin geometrisi, sevginin 
grameri var. Hüzün irrasyonel 
bir sayı gibi konumlanıyor yü-
zümüzün koordinatlarına, oy-
saki yüzün koordinatlara düş-

memiş bir mihrabı var. Renk-
ler dalga boyu çıldırmış dans-
ların coşkusunda, onları çıl-
dırtan ney ustası perileri var. 
Ah ne saçma şu teoriler, dokun-
duğum şeylerin kelimelere gel-
mez bir nazı var.

Rayiha.

Mana mevsimi, hoyrat ve çöl 
gövdemi yeşile yağmurluyor, pas 
kokusu sinmiş avuçlarıma rayi-
halı renklerle revnaklar serpiş-
tiriyor. Durmuyor, sıska, kuru 
beynimin bodur nazariyelerini 
sevinçlere tozuyor. Bana bir tavır 
hediye ediyor: Mana için teoriler 
elbette pek çoktur, ama öze yol 
alan tavırdır diyor; yani gözlerin, 
ellerin, dilin ve yüreğin hangi kı-
vamda dostum. Mesela, yıldızlar 
düşüyor mu rüyana. Sen gülüm-
seyince karşı kutuptan bir ırma-
ğın şelalesi çağıldıyor mu mese-
la. Mavi yakışıyor mu bakışları-
na; sen yürüyünce ağaçlar, de-
niz ve toprak huzurlu mu uyku-
sunda? Periler telaşla koşuşturu-
yor mu sen uyanınca. Kelebek-
ler tılsımlı rüyalar görmek için 
omzunu yokluyor mu vakitsiz-
ce? Ay sende yakamoz bağlamak 
için yedi kat semadan haber bek-
liyor. Peki ya sen, yüzüne düşen 
aşk mehtabı mıdır?

Veda.

Veda ve vadeyle çizilmiş ka-
derimiz, kederimiz. İnsan du-
daklarına dokunanlar ile za-
manın içinden yol bularak 
hikâyesini mürekkepliyor. Fa-
kat vakti hilal farklıdır, o yüreği-
mize dokunmayı zamana havale 
ediyor. Evet, bir şafak vakti bu-
luştuk, işte bir iftar vakti ayrılı-
yoruz, lalenin iki dudakları ara-
sında bir lahza dingin bir serin-
lik; su katılmamış, katıksız duy-
gularla küçük bir sevda hikâyesi. 
Elbette her sevda bir iz bırakır 
ve elbette ki bir sevda en çok da 
kalbini hatırlatır. Tıpkı bir hilal 
görümlüğü...
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İbn Teymiye’ye 
Göre İbn Arabi
Mustafa Kara

Dergâh Yayınları

Selefî hareketin 
“Şeyhu’l-İslâm”ı İbn 
Teymiye ve tasav-
vuf yolunun “Şeyhu’l-
Ekber”i İbn Arabî... Ta-
rih boyunca pek çok 
ayrışmaya ve hatta 
savaşlara neden olan 
tartışmaların iki kut-
bu... Tasavvuf tari-
hi alanında öncü ça-
lışmalara imza atan 
Mustafa Kara’nın bu 
ilk akademik met-
ni, İslâm tarihinin bu 
iki büyük şahsiyeti-
ni karşılaştırmalı ola-
rak analiz ediyor. Gü-
nümüze kadar gelen 
bu alandaki karmaşa-
ya bir açıklık getirme-
sini umarak...

Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma
Heinrich Geiselberger

Dünyanın birçok yerinde neden sağ popülizm neredeyse eşzamanlı olarak yükseliyor? Bu yükselişin arkasın-
daki sosyolojik ve ekonomik nedenler ne? “Radikal piyasacı” küreselleşmenin açmazlarına verilecek tek ce-
vap sağ popülizm mi? Küresel iklim değişikliğinin küresel göç üzerindeki etkisi ne? Mevcut yönetimlerin bu 
sorunlar karşısında aldığı tutumlar kimi korumaya yönelik? Yabancı ve göçmen düşmanlığını, giderek ırkçılığı 
körükleyen ekonomik ve sosyal politikaların dışına nasıl çıkılabilir? Alt sınıflarla orta sınıfların talepleri hangi 
noktalarda buluşup hangi noktalarda ayrılıyor? Bütün bunlardan kimlik siyasetine sıkışıp kalmış olmamız mı 
sorumlu? “Büyük Gerileme” karşısında neler yapılabilir?
12 dilde aynı zamanda yayımlanmakta olan kitaba Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Hindistan gibi ülkelerden 
katkıda bulunan on beş yazar bu ve benzeri küresel soruların cevaplarını arıyor. 

Ebu Sehl Numan Efendi 
Bir Osmanlı Âliminin Çileli Yılları
Mehmet Kalaycı, İsmail Alper Kumsar

Bürokratik hayatın tekdüze ve sıkıcı atmosferinde Nu‘mân Efendi’nin yegâne 
sığınağı kitaplarıdır. Derdini anlatamadığı yöneticilerle kıyaslandığında, yaz-
dıkları onun gerçek dert ortağıdır. Kitap, Nu‘mân Efendi için tüm sevincini ve 
üzüntüsünü rol yapmadan ve hiçbir bürokratik kibarlığa gerek kalmadan dile 
getirebildiği tek hayat arkadaşıdır. Yaşadığı maddî imkânsızlıklar nedeniy-
le evlenemeyen Nu‘mân Efendi’nin kitapları, onun sonraki nesillere yadigâr 
olarak bıraktığı çocuklarıdır. Bu kitabın konusunu oluşturan Destân, Nu‘mân 
Efendi’nin Tebriz’de müftülük görevi ile başlayan dokuz yılını anlattığı belki de 
en anlamlı ve dokunaklı yadigârıdır. Nu‘mân Efendi, bir şair değildir ve Destân’ını şiir niyetiyle yazma-
mıştır. Onun yaptığı, dokuz yıllık süreçte yaşadığı olayları manzum olarak hikâyeleştirmekten ve bunu 
sonraki nesillere bir ibret vesikası olarak hediye etmekten ibarettir. Eserin muhatabı olan bizler için 
Destân, onun hayatı üzerinden dönemin sosyo-politik ve dinî-kültürel yapısına sarkabilme fırsatı su-
nan bir tarih vesikasıdır. Burada hem Nu‘mân Efendi vardır hem de onun zihin dünyasının süzgecin-
den geçmiş bir Osmanlı fotoğrafı.

Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar
Sönmez Kutlu

Türklerin İslâm anlayışı, kendine özgüdür: İslâm’ı kendi kültür ve gelenekle-
ri ile uyumlu bir şekilde yeniden anlamayı ve yorumlamayı tercih etmiş-
lerdir. Fıkıhta Hanefilik, itikatta Maturidilik ve ahlakta Yesevilik, günümüz-
de “Türk Müslümanlığı” adını verdiğimiz ahlakî ve akılcı dindarlığın üç sa-
cayağını oluşturmaktadır. Türk Müslümanlığı konusunun akademideki yet-
kin ismi Prof. Dr. Sönmez Kutlu’nun makalelerinin bir araya getirildiği çalış-
mada, “Türkler Arasında İslâm’ın Yayılışı ve İslâm Anlayışının Oluşum Süre-
ci”, “Türklerde İslâm Tasavvurunun Kaynakları: Hanefilik; Maturidilik ve Ye-
sevilik”, “İmam Mâturîdî’ye Göre Diyânet-Siyâset Ayrımı ve Çağdaş Tartış-
malarla Mukayesesi”, “İmam Mâturîdî, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre’de Or-
tak Değerler: İnsan, Akıl-İlim ve Vatan”, “Avrasya Coğrafyasında Dinî Bilginin 
Kaynakları ve Yeniden Üretilmesi” gibi birbirinden önemli yazılar yer alıyor.

Metis Yayınları

Hitabevi Yayınları

Ötüken Neşriyat 

Mekânın Hafızası Yer Adları Murat Gülbetekin

Ye adları: ait oldukları toplumların tüm yaşamsal etkinliklerini sürdürdükleri, 
organize ettikleri, etkiledikleri ve etkilendikleri: bir yandan kendilerine sayı-
sız imkan ve fırsatlar sunan, diğer yandan ise karşılarına çıkardığı sorunlar ile 
onları sınırlandıran ve zorlayan mekanla kurdukları karşılıklı ilişkinin tarihini 
ortaya koyan bir yaşanmışlığın ürünüdür. Bu yaşanmışlık bazen ortak zafer-
lerin ve mutlulukların, bazen ise ortak acıların ve yenilgilerin izlerini taşır: yer 
adları ait oldukları toplumların kullandığı ortak bir dil olarak birleştirici bir rol 
üstlenir ve bu yolla millet kimliğinin oluşmasına katkıda bulunur. Bu manada 
aynı mekana aynı adı verilen insanlar olarak tanımlanabilir.

Hitabevi Yayınları
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