
YENİ DÖNEMDE AVRUPA
-BATI İÇİ TARTIŞMALAR, SARI YELEKLİLER VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ-

F ransa’daki hareket, eylemciler “durmak yok, bunu sonuna kadar sürdüreceğiz” deseler de kısa bir süre sonra bitecek 
gibi. Değişik kesimlerden bir hayli taraftar toplamasına rağmen hareket marjinaldi, Fransa hiçbir şekilde ‘sarı yelekliler’ 

demek değildi. Diğer taraftan yıkıcılık, şiddet toplum genelinde tepki görmeye başladı. Bizim Geziciler bile, bir iki dernek, 
yayıncı, sendika başkanının, sokak çağrısı yapan siyasetçinin dışında heyecana kapılmadılar, hatta sessiz kaldılar.

Fransa olayları bağlamında görülen bazı etkenler, bir sokak çatışmasının ötesinde, pek de uzak olmayan bir vadede 
Batının kendi içinde ciddi çatışmalar yaşayabileceğine işaret etmektedir. Erime sürecinde olan AB şimdilik bir sütre görevi 
yapmaktadır. Böylesi bir süreçte Aydınlanmacı felsefenin işe yaraması söz konusu değildir. Esasen denize düşenin yüksek 
bilgilere değil, yüzme becerisine ihtiyacı vardır. Anlaşıldığı kadarıyla ABD’nin başını çektiği küresel siyaset Fransa’ya bir 
ders vermektedir. Uzun zamandır AB ülkeleri kendilerine verilen taşeron/vekil hükümet görevlerini bihakkın yerine ge-
tiriyorlardı. Bu doğrultuda Ortadoğu ve özellikle Türkiye’deki ABD destekli teröre omuz vermekte bir an olsun tereddüt 
etmediler. Ancak durumlarının her geçen gün kötüye gittiğini gördüler. Kendilerine has bir milli politika izleme eğilimleri 
doğdu, bu durum karşısında bir uyarı ile karşı karşıya idiler.

Sarı yelekliler haksızlık üreten, eşitsiz, adaletsiz bir kapitalizmi eleştirmiyor, tam tersine Batı medeniyetinin ortaya 
çıkardığı bu nizamın siyasal ayrımlara götüren, küresel şirketler üzerinden kurduğu baskıyı kaldırıp yeniden güçlü Avrupa 
arayışını dile getiriyor. Sarı yelekliler neoliberal iktisat kadar neoliberal siyasetten zarar görenlerden oluşuyor. Alt-orta 
sınıfın, maaşlı emeğin ezilmesi bu isyanı beraberinde getiriyor; aslında dünyanın tamamında olduğu gibi “devlet güven-
cesi”, “devlet istihdamı” bekliyorlar. Sarı yelekliler hareketi, coğrafi anlamda küçük kentleri ve kırsalı da barındıran kenar 
Fransa’da doğdu; işte popülist dalga kaynağını buralarda buldu. Kenar Amerika Trump’ı Beyaz Saray’a taşıdı, İtalya’da da 
kırsal ve kuzeydeki küçük sanayi kentleri popülizmin kaynağı oldu. Bir zamanlar bu kesimlerin sorunlarına eğilen siyaset 
ve entelektüeller onları unuttular ve küreselleşen metropollerde elit/ayrık bir dünyaya hapsoldular. Büyük kentler gentri-
fikasyon ve göçle şekillenirken, açık toplum yapısında paradoksal bir şekilde çalışan kesime yer kalmamıştı.

Öte yandan Parislilerin taşralılara tahkirâne bakışları uzun yıllara hatta asırlara dayanır. Fransa’nın tarihsel sebeplere 
bağlı olarak kendine özgü Paris-taşra kutuplaşması Macron’un halkla buluşmaya gittiğinde, alt ve orta sınıflara mensup, 
fazla eğitim görmemiş insanlara karşı elitist tavırları ve tahkirâne sözleri ile birleşince, kendilerini yeterince dışlanmış his-
seden taşralı Fransızların nazarında Macron bu eski elitizmin tecessüm etmiş hâliydi, böylece tepkilerin odağı hâline geldi.

Bazılarına göre hareket derin Fransa’nın bir tezahürü; dolayısıyla, uzun süredir liberal siyasi elitlerin tekeli ve serma-
yenin vesayeti altına girmiş olan politik temsil aygıtlarını altüst edecek olan bir dip dalganın ilk işareti olabilir. Hakikaten 
1980’li yıllardan itibaren François Mitterand ile birlikte küreselci neoliberal bir düzene geçmesiyle ekonomi politikaları-
nın belirlenmesinde, finans sektörünün, bankaların, çokuluslu şirketlerin belirleyici bir rol oynadığı Fransa’da, siyasi erkin 
“kendilerini beğendirmeye çalışan “, “sorgulama yetilerini kaybetmiş”, “ konformist” bireylerden oluşması, bu sistemin 
yarattığı ciddi adaletsizliklere çözüm aramaktan çok, bunları kabullenmekten de öte destekleyen bir elitle karşı karşıya 
olduğumuza işaret ediyor.

Sarı yeleklilerin önemli bir kısmının Marine Le Pen’in Milli Cephe’sine oy verenlerden oluştuğu, yayınlanan anketler-
le ortaya çıkmaktadır. Ancak Milli Cephe tabanının da eylemlerdeki temel motivasyonunu ırkçı gerekçeler değil sosyal 
adaletsizliğe ve siyasal tıkanıklığa tepki gösterme gibi gerekçeler oluşturuyor. Bunun yanında, eylemcilerin diğer önemli 
kısmının merkez soldan umudunu kesmiş aşırı sola oy verenlerden oluştuğunu görüyoruz. Neoliberal iktisadın, yeni kül-
türün, iş çevresinin en ıstıraplı işlerini prekarya yürütüyor. Kapitalizm belki de bu yüzden varlığını rahatsızlıklara rağmen 
sürdürebiliyor, ne kadar eleştirel olsanız da masumiyet ve mahrumiyet arasında muhaliflik devam ettirilemiyor. Kapitalist 
dünya sisteminde insanlar ve talepleri masum değil, “daha çok” kazancı “daha kolay” işi arıyorlar… Kapitalist ilişki biçimleri 
hiç masum değil zaten; mahrumiyet üretip muhalifleri içselleştirebildiği/pasifleştirebildiği sürece bu medeniyet(!) varlığını 
sürdürecek.

Radikal demokrasiye kadar uzanan neoliberal siyaset duvarlarla sona ermek üzere. Göçmenlerin Avrupa topraklarına 
ayak basması üzerine inşa edilen jiletli teller ve örneğin bir Macar kadın gazetecinin göçmenlere taktığı çelme sürecin ev-
rimini gösterdi. Bu bakımdan Trump’ın Meksika ile arasına düşündüğü duvar esasında dünyadaki yeni yönelimi, dış siyaset 
tarzını anlatacak nitelikte. Sadece fiili duvardan bahsetmiyoruz, aynı zamanda ticarette, siyasette duvarlar yükseliyor.

Sarı yeleklilerde en ufak bir emperyalizm karşıtı ima bulamayız, Fransa’nın banliyölerine itilmiş Mağribîlerin yaşadığı 
derin eşitsizliği onların itilmişliğinin dile getirilmediğini görüyoruz ki zaten neredeyse birçok barikatta dalgalanan Fransız 
Bayrağı’nın neyin üzerine bina edildiğinin hiç sorgulanmadan sahiplenilmesi bunun ufak bir işareti. Oysa o refah, Afrika’nın 
sömürgeleştirilmesine, Kuzey Afrika’nın yağmalanmasına, Orta Afrika’daki Müslümanların palalar ile doğranmasına, Libya 
ve Suriye’deki halkın Mirage jetleri ile bombalanmasına dayanıyor.

Sarı yelekliler hareketine karakterini veren bir siyasal anlayış yok, onun yerine her siyasal anlayışın, hatta daha önce 
-tıpkı Gezi’de olduğu gibi hiç siyasetle ilişiği olmamış, herhangi bir siyasal ideolojiyle de ilişkilenmemiş- gençlerin çoğunluk-
ta olduğu bir “siyasetsizlik” ya da siyasal fikir yoksunluğu hâkim. Hâl böyle olunca da bu hareketin hem belli bir noktadan 
sonra sönümlenmesi söz konusu olacak hem de bir siyasal değişimi hayata geçirmesi olanaklı olmayacak. Morin’in haklı 
olarak altını çizdiği gibi, krizin Fransa’ya özgü nedenleri olsa da, asıl nedeni “zincirlerini kırmış bir küreselleşme” olgusunda 
yatıyor ve Fransa’da çözüme en büyük engel de “Başkan’ın ve Hükümet’in iktidarında değil, bunları kolonize eden kârın 
çok yüzlü iktidarında” aranmalıdır. Başka bir ifadeyle antikapitalist bir eylem görünmesinden daha çok kapitalizmin neden 
olduğu kapitalist talepler içeren bir eylemdir. Konforun bozulmasına duyulan tepkiyi içermektedir.
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G Ü N D E M   İHTİYAÇ, TÜKETİM, İSRAF DENKLEMİ, MEŞRUİYET VE İZAFİLİK SORUNU 

Burhanettin CAN

İsraf toplumu oluşmasında, Türkiye’deki cari sistemin öngördüğü insan unsurunun, 
AB uyum yasalarının, reklamların, dizilerin, medyanın çok ciddi bir rolü vardır. 
İslâm kültür ve medeniyet değerleri ile Batı kültür ve medeniyet değerlerinin 
harmanlanmasından oluşan değer sisteminin neden olduğu melez değer sistemi, hem 
bireysel hem de toplumsal düzlemde sosyal şizofreniye sebebiyet vermiştir, vermektedir.  

İhtiyaç, Tüketim, İsraf Denklemi, 
Meşruiyet ve İzafilik Sorunu

“Canının çektiği her şeyi 
yemen israftır.”

Hz. Muhammed (s.)

1988 yılından bugüne 
kadar değişik zaman-

larda devletin ele alıp 
uygulamaya soktuğu 
tasarrufla ilgili kararlar, 
bazı yeni konu ve alan-
ları içermekle beraber 
genel olarak birbirinin tekrarıdır. Geçici olarak 
etkili olan tasarruf tedbirlerinin kalıcı olarak etki-
li olamamasının, etkin bir sonuç alınamamasının 
sebebi hikmeti nedir?  

Devlet tarafından alınıp uygulamaya sokulan 
tasarruf tedbirlerine, hane halkı/ferd, özel kesim 
ve kamu kesimi hangi oranda uymuştur ya da 
uymaktadır? Tasarruf tedbirlerine ilişkin alınan 
kararların, etkin bir şekilde uygulanıp istenen 
sonuçların elde edilebilmesi için ferdi ve toplum-
sal şuuraltının çok iyi okunmasında fayda var-
dır. Çünkü yapılan çalışmalar, ferdi tasarrufların,  
“hane halkı tasarruflarının”  ülkenin genel tasar-
rufu üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu ortaya 
koymuştur.1

Öyleyse toplum, yol boyu alınan tasarruf ted-
birlerine niçin iltifat etmemekte, önemsememekte 
ve de uymamaktadır?  Bu konuda toplumsal şuur 
altında ne vardır? 

İsrafın haram oldu-
ğuna inanan bir milletin 
ve bir yönetimin, israf 
ekonomisi inşa etmesi-
nin veya etmek zorunda 
kalmasının sebebi hik-
metini keşfetmek son 
derece önemlidir!

Bunun kadar hatta 
daha da önemli olan is-
rafın haram olduğuna 

inanan cemaatlerin, gönüllü kuruluşların, tarikat-
ların, israf ekonomisine,  “Sizden, hayra çağıran, 
iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münker-
den) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa 
erenler işte bunlardır.” (3 Âl-i İmran 103) ayeti 
kapsamında karşı çıkmaması, susmasıdır.

İsraf toplumu oluşmasında, Türkiye’deki cari 
sistemin öngördüğü insan unsurunun, AB uyum 
yasalarının, reklamların, dizilerin, medyanın çok 
ciddi bir rolü vardır. İslâm kültür ve medeniyet 
değerleri ile Batı kültür ve medeniyet değerlerinin 
harmanlanmasından oluşan değer sisteminin ne-
den olduğu melez değer sistemi, hem bireysel hem 
de toplumsal düzlemde sosyal şizofreniye sebebi-
yet vermiştir ve de vermektedir. Tasarruf tedbirle-
rine itibar edilmemesinde sosyal şizofreninin pa-
yının olup olmadığı göz önüne alınmalıdır.

Bu noktada şu temel soruların cevaplarının ve-
rilmesi hayatı bir konudur: İhtiyaç Nedir? Tüke-
tim Nedir? İsraf Nedir? İhtiyaç, tüketim, israf ara-
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sındaki ilişki nedir? Müsrif kimdir? İsraf Toplu-
munun temel özellikleri nelerdir? İsraf toplumu-
nun oluşmasında iç ve dış dinamiklerin etkisi ne-
dir? İsraf toplumunu bekleyen dünyevi ve uhre-
vi tehlikeler nelerdir? İsrafa karşı verilecek müca-
dele nasıl olmalıdır? Bu yazı serisinde bu konular 
ele alınacaktır.

İhtiyaç-Tüketim-İsraf ile İlgili Kavramsal Çerçeve

İnsanoğlunun varlığını devam ettirebilmesi 
için yaratılışın bir sonucu olarak birtakım ihtiyaç-
ları vardır. İslâm âlimleri, in-
sanın ihtiyaçlarını “temel ihti-
yaçlar” olarak isimlendirip beş 
ana sınıfa ayırmışlardır: mal, 
can, nesil, akıl, din. Bu ihti-
yaçların karşılanması, yerine 
getirilmesi bir zorunluluktur. 
İhtiyaçların hangi çerçevede, 
hangi oranda, nasıl ve ne şe-
kilde karşılanacağı, karşılan-
masındaki meşruiyetin ne ola-
cağı, en önemli sorular olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İşte bu 
noktada ihtiyaç, tüketim, israf 
tanımları ve aralarındaki ilişki 
önemli olmaktadır

İhtiyaç Tanımı: 
İhtiyaç kavramının söz-

lük anlamı; “1- Gereklilik, 
lüzumluluk hali; lüzum, ge-
rek, hacet, 2- Zaruret, yokluk, 
yoksulluk”tur. İhtiyaca cevap 
vermemek, “İhtiyacı karşıla-
yabilecek durumda olmamak, 
kâfi gelmemek”, İhtiyaç gider-
mek: “1- Bir “ihtiyacını karşı-
lamak, 2- Tuvalete gitmek” ve 
İhtiyaçlı, “İhtiyacı olan, İhti-
yacı giderilmemiş olan” demektir.2

İhtiyacın terim/ıstılahı anlamı: “İnsanların ha-
yatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan ve 
yokluğunda sıkıntı çektikleri şartlara ya da varlık-
lara ihtiyaç denmektedir.”3

Ancak, dün hayatımızı devam ettirebilmek 
için gerekli olan şeyler ihtiyaç iken bugün, insa-
nın canının çektiği her şey ihtiyaç olarak kabul 
edilmeye, ona göre davranılmaya ve yaşanmaya 
çalışılmaktadır. Bu yaklaşımın sonucu, dün yeter-
li olup bizi tatmin eden, mutlu edenler; bugün ye-

terli olmuyor/olamıyor, tatmin etmiyor, mutlu kıl-
mıyor.  Neden? Öyleyse tüketim nedir?

Tüketimin Tanımı:
Tüketimin sözlük anlamı,  “bir şeyi sarf etmek, 

ortadan kaldırmak ya da zayi etmek”; “genel ola-
rak belirli bir ihtiyacın giderilmesi için yapılan 
faaliyettir.”4

Tüketimin terim/ıstılahı anlamı, yol boyu çok 
fazla değişikliğe uğramıştır. Bunlar, özet olarak 
aşağıda verilmektedir5: 

1- Tüketim, “(pek çok ku-
ramsal yaklaşımda), herhangi 
bir ürün ya da hizmetin seçil-
mesi, satın alınması, kullanıl-
ması, onarılması ve atılması-
dır.”

2- Tüketim, “ekonomik fa-
aliyetleri yönlendiren ve üre-
tim süreçlerine bağlı olarak 
toplumların hayat tarzlarını 
şekillendiren önemli bir olgu-
dur”.

3- “Tüketim kavramı, sa-
dece ekonomik bir eylemi de-
ğil, bilgi, kültür, zaman, değer 
gibi olguların da hızlı bir şe-
kilde tüketilmesi sürecini kap-
sayan bir bütünü ifade etmek-
tedir.” 

4- “Tüketim, bir statü sem-
bolü, bir kimlik göstergesidir.”

5- “Tüketim; İnsanların 
kendi kimliklerini gösterme-
si, sosyal gruplara katılmayı 
gösterme, kaynakları biriktir-
me, sosyal farkları gösterme, 
sosyal etkinliklere katılma ve 
bunlar gibi pek çok şeyi sağla-

yan bir dizi uygulamayı kapsamaktadır.” 
6- Baudrillard: “Tüketim, az ya da çok tutar-

lı bir söylem içinde bir araya gelen tüm ileti ve 
nesnelerin sanal toplamıdır. Bundan bir anlam 
çıkacaksa, o da, tüketimin işaretlerin sistematik 
manipülasyonundan meydana gelen bir etkinlik 
olduğudur.”6 

Tanımlarda dikkat çeken en temel olgu, tüke-
tim kavramının yol boyu değiştiği, özellikle son 
iki tanımda, bir “statü göstergesi” ve “işaretlerin 
sistematik manipülasyonundan meydana gelen bir 

İsraf toplumu oluşmasında, 
Türkiye’deki cari sistemin 
öngördüğü insan unsuru-
nun, AB uyum yasaları-
nın, reklamların, dizilerin, 
medyanın çok ciddi bir 
rolü vardır. İslâm kültür 
ve medeniyet değerleri ile 
Batı kültür ve medeniyet 
değerlerinin harmanlan-
masından oluşan değer 
sisteminin neden olduğu 
melez değer sistemi, hem 
bireysel hem de toplumsal 
düzlemde sosyal şizofreni-
ye sebebiyet vermiştir ve 
de vermektedir. Tasarruf 
tedbirlerine itibar edilme-
mesinde sosyal şizofreni-
nin payının olup olmadığı 
göz önüne alınmalıdır.
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etkinlik” özelliği kazanmış olduğudur.  Dolayı-
sıyla ihtiyaçların karşılanması olarak kabul edi-
len tüketim kavramı, ciddi bir anlamsal değişime 
uğramıştır. Bu değişimin boyutlarını daha iyi gö-
rebilmek için iktisat ve israf temel kavramlarının 
göz önüne alınmasında ve aralarındaki ilişkinin 
belirlenmesinde fayda vardır. 

İktisat Tanımı:
İktisadın sözlük anlamı, “Aşırılıktan uzak orta 

yolda olmak, doğru yolda olmak, bir şeye yönel-
mek” iken; bir fıkıh terimi olarak, “harcamalar-
da israf ve cimrilik korunup, gereken yerde gerek-
tiği kadar harcama yapmak” anlamlarına gelmek-
tedir.7 İktisadın anlam alanına baktığımızda ikti-
sat, dengeli, itidalli, ölçülü olma hâlidir.

Kur’ân-ı Kerim’de her konuda insanın itidalli, 
dengeli ve ölçülü davranmasının, saçıp savurma-
masının, israf yapmamasının insan için daha iyi, 
daha güzel olduğuna vurgu yapılmaktadır: “Eli-
ni boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün 
de açık tutma. Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) 
içinde kalakalırsın.” (17 İsrâ 29). “Onlar ki; infak 
ettikleri zaman, ne israf ederler, ne de cimrilik. İki-
si arasında orta bir yol tutarlar.” (25 Furkan 67).

Kezâ Hz. Peygamber sohbetlerinde bu konu 
üzerinde çok durmuş, müminlerin iktisatlı dav-
ranmasını tavsiye etmiş ve iktisatlı kavrananların 
kazandığını beyan etmiştir: “Hz. Peygamber (s.): 
İktisat yapanı Allah zengin eder. Saçıp savuranı da 
Allah fakirleştirir.” “Hz. Peygamber (s.): Zengin-
likte iktisat ne iyi şeydir! Fakirlikte İktisat ne iyi 
şeydir! İbadette iktisat ne iyi şeydir!”8

Son hadiste ibadette iktisatlı olunmasının tavsi-
ye edilmiş olması, iktisadın anlam alanının sadece 
mal, mülkle alakalı olmadığı; tüm tüketim ve israf 
alanları ile alakalı olduğunu ortaya koymaktadır.

İsraf ve Tebzirin (Saçıp Savurma) Tanımı:
İsraf kavramı, Kur’ân ve Sünnete önemli anah-

tar kavramlardan biri olup kökü, “İnsan fiille-
rinde sınırı aşma, aşırılık” anlamında olan seref 
(srf) kökünden türetilmiştir. İsrafın sözlük anla-
mı, “aşırı gitme, haddi aşma, hata, cehalet, gaflet, 
gafil ve cahil olma, yanılma;” “kişinin sahip oldu-
ğu maddi ve manevi varlığı, ölçüsüz ve gereksiz 
bir şekilde harcaması”; “yerinde ve faydalı kulla-
nılmayan her şey”, “ itidalli yanı orta yollu dav-
ranmama; “ifrat ve tefrite düşmek” gibi anlamla-
rı vardır.9

İsrafın terim/ıstılahı anlamı ise, “İnsanın sa-
hip bulunduğu nimetleri, normalin dışına çıkarak 
gereksiz, aşırı ve dengesiz harcaması/tüketmesi”; 
“İnsanın yapmış olduğu her fiilde haddi aşması 
halı” olarak tanımlanmaktadır.10 İsraf, “İster ifrat 
ister tefrit türünden olsun her türlü aşırılığı ifade 
eder.” “Din-i mübinin, akl-ı selîmin, tab-ı selimin 
ve örf-i sahihin kabul etmeyeceği, inanç, söz ve 
davranışların genel adıdır.”11

Gazzâlî’ye göre “dinin, âdetlerin ve insanlığın 
gerekli kıldığı yerlere gerekli gördüğü ölçüde har-
camak cömertlik, bu ölçülerin altına düşmek cim-
rilik, bunların üstünde harcamada bulunmak ise 
israftır.”12

Kur’ân’da israf kavramı, dört farklı alanda kul-
lanılmaktadır.13  1. İsraf “şirk, küfür, zulüm, i‘tidâ 
gibi terimlerle bağlantılı olarak din bakımından 
temel gerçek olan tevhid inancından sapmak”, “Al-
lah hakkında ve diğer dinî konularda gerçekle ilgi-
si bulunmayan iddialar ileri sürmek”, “İslâm’a ve 
Müslümanlara karşı kibirli, alaycı, inatçı, kaba, 
saldırgan olmak” ile ilgili kullanılmaktadır (5 
Mâide 32; 7 A‘râf 81; 10 Yûnus 83; 26 Şu’arâ 151-
152; 36 Yâsîn 19; 40 Mü‘min 26-28, 34).  2. İsraf, 
“bir kimsenin isyankârlığa saparak günahlara bo-
ğulmak suretiyle kendisine kötülük etmesi” anla-
mında kullanılmaktadır (39 Zümer 53).  3. İsraf, 
“helâl kılınmış güzel nimetlerin haram sayılması” 
(6 En‘âm 141; 7 A‘râf 81), “masum bir kimsenin 
haksız yere öldürülmesi” (17 İsrâ 33) gibi dinî 
ahkâma muhalefet veya tecavüz anlamlarında kul-
lanılmaktadır. 4. İsraf, “kişinin kendine ait veya 
sorumluluğu altındaki mal ve imkânları gereksiz 
yere, ölçüsüzce harcamasını” (4Nisâ 6; 7 A’râf 31; 
25 Furkan 67) ifade etmek için kullanılmaktadır. 

İsrafın gerek sözlük anlamı, gerek ıstılahı an-
lamı ve gerekse Kur’ân’da kullanılış anlamları, her 
türlü konu ile ilgili itidalli kaybedip ifrat ve tefrite 
düşmek, haddi aşmak, ölçüyü kaybetmek iken; za-
manla anlam daralmasına uğrayarak malları saçıp 
savurmak, harcamak anlamlarında kullanılmaya 
başlanmıştır. Oysa Kur’ân’da malların saçıp sav-
rulması, haddi aşarak kullanılması ile ilgili kulla-
nılan ana kavram tebzirdir.14

Tebzir (saçıp savurma), “Sadece malî-maddî 
harcamalardaki aşırılık, savurganlık, genel yara-
rı zarara uğratan uygunsuz harcamalar, malla-
rın kötülük ve haksızlıklara harcanması, malla-
rın şerre, gereksiz yere harcanması” anlamlarına 
gelmektedir. Kur’ân’da 17 İsrâ 26-29; 16 Nahl 71 
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ayetlerinde bu anlamları ile kullanılmaktadır. Do-
layısıyla Tebzir, İsraf kümesinin bir alt kümesidir. 
İsraf kelimesi, tebzir kelimesini anlam olarak ihti-
va eder; fakat tebzir kelimesi, israf kelimesini ihti-
va etmez. Diğer bir deyişle her tebzir bir israftır ve 
fakat her israf, bir tebzir değildir. Pratikte günlük 
hayatta israf kelimesi ciddi bir anlam daraltılma-
sına uğratılarak tebzir ile özdeş hale getirilmiştir. 
Oysa Kur’ân’a göre, “haddi aşmanın”, “aşırılığa 
gitmenin her türü”, “insan ve toplumun mutlu-
luğunu zedeleyen her türlü olumsuz gelişmenin 
adı israftır: “(Onlara) De ki: Ey kendi aleyhlerinde 
olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah’ın rah-
metinden umut kesmeyin….” (39  Zümer 53).

Baudrillard gibi Batılı sosyal bilimcilerin tü-
ketim ile ilgili yaptığı tanımlamalar, israfın anlam 
alanına girmektedir. Tüketim ile israf arasında bu 
bağlamda bir ilişki kurulmak istenirse israf, “aşırı 
ve/veya zorlanmış tüketim” olarak tanımlanabilir. 
“Gerçekleşmediği zaman insan hayatında önemli 
bir eksiklik oluşturmayan, her türlü tüketim, o 
insan açısından, aşırı ve/veya zorlanmış tüketim 
olarak” tanımlanmaktadır.15

Tüketim Faaliyetine Etki Eden İçgüdüler/Saikler
İnsanların beş temel alanda (mal, can, nesil, 

akıl, din) varlıklarını koruyup devam ettirebilme-
leri için gerekli olan ve yokluğunda sıkıntı çektik-
leri düşüncelere, şartlara ve varlıklara ihtiyaç den-
diğini yukarıda belirtmiştik. Beş temel alanla ilgili 
ihtiyaç, yaratılışın çok temel bir kanuniyeti olarak 
vardır. Bunların karşılanması, Sünnetullah’ın bir 
gereğidir. Hz. Peygamber (s.), “İyi bir eş, oturma-
ya müsait bir ev ve uygun bir binek, insanoğlunun 
mutluluğunun bir parçasıdır.”16 hadisi, bu yasanın 
güzel bir ifadesidir. Hadiste, eş, ev ve binek ile in-
sanın mutluluğu arasında bir ilişki kurulmaktadır.

Varlığını devam ettirme yasasının bir sonucu 
olarak ihtiyaçlar, kendilerini gayrı iradi, refleks, 
içgüdüsel olarak ortaya koyarak karşılanması için 
insanın karar mekanizması üzerine baskı uygular-
lar. Bebeklerin acıktıkları zaman ağlayarak anne-
lerini uyarıp harekete geçirmesi, bunun çok güzel 
bir örneğidir. İnsanlar acıktıkları zaman yemeğe, 
susadıkları zaman suya üşüdükleri zaman giysi-
ye, zor günlerde Allah’a sığınmaları, insanın ana 
yazılım (software) sisteminde var olan alt paket 
yazılımların(Subroutine) bir sonucudur.

Tüketme İhtiyacı/Tüketim Faaliyeti, ihtiyacın 
duyulması, hissedilmesi ile içgüdüsel olarak baş-

lar. Bir insanın varlığını devam ettirebilmesi, mut-
lu ve huzurlu olabilmesi için olmazsa olmazlar-
dır. İnanma, fiziksel varlığını koruma, beslenme, 
barınma, eş sahibi olma, neslini devam ettirme, 
güvende olma, bir yere aidiyet duyma, saygı gör-
me ve gösterme, eğitim, kendini geliştirme, kema-
le erme, daha güzel görünme, sosyal statü sahibi 
olma, insan bünyesinde var olan yazılımın doğal 
sonucudur.

Ancak tüketim, sadece ihtiyaca bağlı olarak 
içgüdüsel olarak ortaya çıkan bir olgu değildir. 
İnsan bünyesinde varolan ihtiyaç algılayıcılarını 
dışardan etkileyerek (dış etkenler/dış faktörler/bo-
zucu faktörler), normal çalışma şartlarını bozarak, 
değiştirerek, tahrip ederek ihtiyaç yokken var-
mış gibi bir duygunun insanda ortaya çıkmasını 
sağlayarak tüketime, “zorlanmış tüketim”, sebep 
olabilir. Hz. Peygamber’in (s.), “Canının istediği 
her şeyi yemen israftır.”17 ve “Akıllı kışı nefsine 
hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı 
(ahmak) kişi ise nefsinin arzularına uyan ve buna 
rağmen hala Allah’tan İyilik temenni edendir.”18 
hadisleri, bunun çok güzel bir açıklamasıdır. 

Arzular, İstekler:
Yukarıdaki iki hadis, “zorlanmış tüketime”/ 

“aşırı tüketime” dikkat çekmekle birlikte tüketim-
de etkili olan bir başka faktörün daha olduğunu 
ifade etmiş olmaktadır: Arzular, istekler. Tüketime 
sebebiyet veren ikinci iç faktör, içgüdü, insandaki 
arzu ve isteklerdir. İnsanın fıtrat yapısının etkin 
olduğu bir dünyada insandaki içgüdüler, insanda-
ki arzu ve istekleri, meşru çerçevede tutabilmek-
tedir. Olumsuz dış faktörler, insanın heva cephe-
sinin kapısını açarak insandaki arzu ve isteklerin 
üst limitini sonsuza götürebilmektedir. Aşağıdaki 
hadis, bu açıdan değerlendirilmelidir: 

“Hz. Peygamber (s.): Ademoğlunun bir vadi 
dolusu malı olsa, bir o kadarını daha arzu eder. 
Gözünü topraktan başkası doyurmaz.”19

Hadis, bir başka olguya dikkatimizi çekmekte-
dir. Heva kapısı açılmış, heva biriminin kontrolü-
ne girmiş bir insanın arzu ve istekleri sınırsızdır, 
ihtiyaçları değil. Oysa kapitalist, materyalist öğre-
tiye, felsefeye göre “ihtiyaçlar sınırsız, ekonomik 
kaynaklar sınırlı” ve “iktisat biliminin konusu, 
“sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlar arasında 
denge kurmak” olarak belirtilmektedir.20  Gerçek-
te, dış uyarıcıları etkisi ile sınırsız kılınan ihtiyaç-
lar değil, insanlarını arzu ve istekleridir.
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Bugün kapitalizm tarafından insanlara, istekle-
rini bir ihtiyaç olarak algılatmak için özel bir algı 
operasyonu ve özel bir psikolojik harekât yürütül-
mektedir. Evin dışında yeme, lüks bir lokantada 
yeme, daha zengin görünme için farklı elbiseler 
giyme, otomobilini, evini, cep telefonunu çok sık 
değiştirme, lüks yerlerde tatil yapma, kredi kartı 
sahibi olma ve sürekli alışveriş yapma gibi dav-
ranışlara, insanlar psikolojik baskı altına alınarak 
itilmektedir. Bu konu daha sonra ayrıntılı bir şe-
kilde ele alacağımız, “pazarlama, reklam ve moda 
akımı stratejilerinde tekrar değerlendirilecektir. 
Müsrif olan insanları bekleyen en ciddi tehlike, 
gayrimeşru kazanca yönelme tehlikesidir.

Haz Alma, Tatmin Olma, Mutlu Olma: 
İnsanın yaptığı faaliyetin kendisine haz verme-

si, kendisini tatmin etmesi ve mutlu etmesi önem-
lidir. Tüketime sebebiyet veren diğer içsel faktör-
ler ya da içgüdüler/saikler, haz alma, tatmin olma 
ve mutlu olma duygularıdır. Aşağıdaki üç hadis bu 
açıdan değerlendirilmelidir: Hz. Peygamber (s.): 
“İyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir 
binek, insanoğlunun mutluluğunun bir parçası-
dır.”21  Hz. Peygamber (s.): “İsraf ve savurganlık 
olmaksızın kendine ve ailene harcadıkların sana 
ait güzelliklerdir. Riya ve gösteriş için harcadıkla-
rın şeytanın payıdır.” 22 “Allah, israf ve kibir olma-
dığı müddetçe yeme-içmeyi helal kılmıştır.”23

İlk hadiste, temel ihtiyaçlar (eş, ev ve binek) ile 
insanın mutluluğu arasında bir ilişki kurulmakta-
dır. 2. ve 3. Hadislerde geçen “riya, gösteriş”, “ki-
bir”, haz ve tatmin olma duygusunun dışa vuru-
mu olup mutsuzluğun da bir göstergesidir. Buna 
karşılık 2. Hadiste, kullanıldığı bağlam da “güzel-
likler” ifadesi, haz almak, tatmin olmak ve mutlu 
olmak gibi üç temel unsuru bünyesinde barındır-
makta ve tüketimin amaçlarından biri olmaktadır. 

Mutluluk, “Hayatta tatmin olma duygusu ve 
diğer olumlu duyguların üst seviyede, olumsuz 
duyguların alt seviyede olması ile kendini belli 
eden pozitif ruh hali.”24 olarak tanımlanmaktadır. 
Mutluluğu belirleyen ana kriter, haz duyma-neşeli 
olma değil; tatmin olma tatminkârlık duygusudur. 
Yapılan araştırmalar insanın aşağıdaki şartları sağ-
laması ile mutlu olabildiğini göstermiştir.25 
· Sağlam bir dünya görüşüne sahip olmak,
· Allah’ı ve Ahiret hayatını unutmamak, Hesap 

gününü aklında tutmak
· Kanaatkâr olmak, elinde varolanın kıymetini 

bilmek,

· Yardımsever olmak, müteşekkir olmak,
· İşine sevgiyle şevkle sarılmak, kendi malı imiş 

gibi sahip çıkıp korumak,
· Alıcı ve verici dengesini iyi kurmak,
· İfratla tefrit arasında bocalamamak,
· Kendini başkalarının yerine koymak,
· Arzu edilenin ihtiyaç olup olmadığını, ne işe 

yaradığını sorgulamak.

Tatminkârlık olma ve mutluluğa ulaşmanın 
sonucu; kendisi ile barışık bir insan unsuru orta-
ya çıkar, fert yaptığı işlerden zevk alır, kendisini 
sürekli geliştirir, komşuluk, akrabalık, arkadaşlık 
hukuku gelişir ve bu çevrelere ve topluma daha 
faydalı olur, olmaya çalışır, israfa kaçmaz, israfa 
karşı mücadele eder. Nitelikli ve kaliteli bir tü-
ketim gerçekleştirir, Nicelik olarak tüketmesi ge-
reken kadar tüketir ve inançlarına olan bağlılığı 
artar ve onlar için mücadele eder.

Haz-tatmin-mutluluk- tüketim dengesinin bo-
zulması durumunda, “hedonizm-hazcılık” ortaya 
çıkmakta, “Kaliforniya(California) Sendromu” 
vuku bulmaktadır.26 Kaliforniya, ABD’nin büyük 
okyanusla komşu olan bölgesidir. Bölge insanla-
rında konumuz itibarıyla dört temel özellik öne 
çıkmıştır: 1- Aşırı Zevke Düşkünlük, 2- Benmer-
kezcilik/Egoizm, 3- Yalnızlık, 4- Mutsuzluk. Bu 
dört davranış türü arasında “pozitif geribesleme 
etkisi” (Olumsuzlukların olumsuzlukları besle-
mesi ile sistemin kendi kendini tahrip etme du-
rumuna gitmesi) meydana gelerek bölge insanı, 
her geçen gün kendini daha çok tahrip etmektedir. 
“Kaliforniya(California) Sendromu”, susuzluğu-
nu gidermek için tuzlu su içen ve bir türlü su-
suzluğunu gideremeyen bir insanın psikolojisini 
yansıtmaktadır. Böyle bir insan unsuru, hem ken-
disini, hem çevresini hem de toplumu tahrip eden 
bir insan unsurudur.

Haz-tatmin-mutluluk- tüketim dengesinin bo-
zulması ile ortaya çıkan “hedonizmin/hazcılığın”/ 
“Kaliforniya(California) Sendromunun”, sonuçları 
aşağıdaki gibi özetlenebilir27:
• İnançsızlık
• Aşırı uyuşturucu-alkol kullanımı,
• Fuhşun her türünün yaygınlaşması, eşcinselli-

ğin, hayvanlarla cinsel ilişkinin her türü,
• Aile hayatının yıkılması,
• Anormal giyim tarzı, çıplaklığın yaygınlaşması
• Lüks ve aşırı tüketim/israf,
• Sürekli değişiklik ve sürekli farklı olma isteği,
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• Mutsuzluk,
• İntihar.

Özet olarak tüketime sebebiyet veren insanın 
iç dünyasından doğal olarak ortaya çıkan dört te-
mel saik, içgüdü vardır: 1- ihtiyaçlar, 2- istek ve 
arzular, 3- haz alma, 4- tatmin olma, mutlu olma.

Bu dört faktör, normal şartlar altında, insanın 
fıtrat veçhesi/yapısı/birimi, insan üzerinde etkin 
olduğu zaman, doğal olarak insanı tüketime gö-
türen, israfa/tebzire götüren değil, etkenlerdir. Bu 
beş temel ihtiyacın sağlıklı, dengeli ve meşru bir 
şekilde karşılanıp korunması için olmazsa olmaz-
dır.

Tüketimin Meşruiyeti ve İzafiliği Sorunu

İnsanın beş temel alanda(temel ihtiyaçlar) sağ-
lıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için 
dört temel içgüdü ile tüketim arasında nasıl bir 
dengenin kurulması gerekir sorusu, hayatı bir so-
rudur. Bu sorunun cevabı, tüketimin meşruiyeti 
sorununa bir çerçeve çizer. Dört faktör ile tüketim 
arasında bir dengenin, orta bir yolun bulunma-
sı, sınırların çizilmesi, tüketimin israf boyutuna 
varmaması için zorunludur. Ancak bunu yapmak, 
o kadar kolay değildir. Çünkü bu, çok farklı ve 
karmaşık ilişkiler ağı ile bağlantılıdır. Tüketim 
ile israf arasındaki sınır çizgisi, insanların sahip 
oldukları, iman edip sadakatle bağlanıp gereğini 
yaptıkları temel değerler, dünya görüşü, kültür ve 
medeniyet kodları ve içinde bulundukları, sosyo-
kültürel, sosyo-ekonomik çevre ve okuyup öğren-
dikleri tarafından belirlenmektedir. Diğer taraftan 
küresel etkiler, özellikle Kapitalizmin helali ha-
ram, haramı helal gösterme, helal ile haramı ka-
rıştırarak melez değer sistemi oluşturma ile ilgili 
yürüttüğü psikolojik harekâtın çok büyük etkisi 
vardır. Ayrıca insan yapısının Allah’ın tanımladığı, 
açıkladığı şekilde, çerçevede kavranılamamasının 
ve gereğinin yapılmamasının ciddi bir etkisi var-
dır. Unutulan, göz ardı edilen şeytan faktörü başlı 
başına bir etkendir. 

Bu genel faktörler yanında tüketimin, diğer 
insanların ihtiyaçları üzerindeki etkileri, tüketi-
len kaynakların insan sağlığına etkileri, çevreye 
olan etkileri, tüketilen kaynakların elde ediliş 
şekli (kamu mallarının haksız ve şahsi menfaat-
ler doğrultusunda tüketilmesi, makamın gücü ile 
artı kazanç sağlamak, maddi ve manevi değerlerin 
istismarı ile harcanması) gibi daha alt faktörler de 
etkili olmaktadır.28 

Tüketimin bu kadar geniş bir etkileşim ağı 

içinde bulunması, izafilik sorununu da beraberin-

de getirmektedir. Örnek olarak yaş ağaçların, ya-

kacak ihtiyacını karşılamak üzere kesilmesi meşru 

olmayıp israf kabul edilirken; insanın donmamak 

için yaş ağacı kesmesi, varlığın devamı/canı koru-

ma yasasının gereği olarak meşru kabul edilmek-

tedir. Bu konuda Kur’ân’da çok daha çarpıcı olan, 

“haram olan bazı şeylerin”, içinde bulunulan özel 

şartlardan dolayı “helal kılınması”, tüketimdeki 

izafiliğin ilginç bir örneğidir: “O, size ölüyü (leşi), 

kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına ke-

silmiş olan(hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. 

Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taş-

kınlık (ve saldırı) yapmamak ve haddi aşmamak 

şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir gü-

nah yoktur…” (2 Bakara 173)

Diğer taraftan Hz. Peygamber’in aşağıdaki iki 

hadisi, tüketim konusundaki izafiliğin varlığına 

bir işaret olarak değerlendirilmelidir: “Allah bazı 

sınırlar çizmiştir ki, o sınırları aşmayın. Bazı şey-

leri farz kılmıştır, onları terk edip ihmal etmeyin. 

Bazı şeyleri haram kılmıştır, onlara el uzatmayın. 

Bazı şeyler hakkında -unutmaksızın- yalnızca size 

rahmet olması için sükût etmiştir.  Onların da ardı-

na çok düşerek karıştırmayın.” “Ebu Derda: Allah 

Resûlü; Allah’ın kitabında helâl kıldıkları helâl, 

haram kıldıkları da haramdır.  Hakkında hiçbir 

hüküm bildirmeyip sükût ettiği şeyler ise O’ndan 

bir lütuf ve bağışlamadır. Allah’tan afiyetini iste-

yin, zira Allah hiçbir şey unutmaz” buyurdu ve 

şu ayeti okudu: “Senin Rabbin unutkan değildir.” 

(Meryem. 64)29
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Hadislerde açık hüküm olmayan konularla il-
gili olarak Hz. Peygamber’in, “rahmet”, “lütuf ve 
bağışlanma” tabirini kullanmış olması, zamana, 
zemine bağlı olarak farklı içtihatların yapılabile-
ceğinin bir göstergesidir. Allah, ana konularda, ana 
frekanslarda, helâl-haram, hak-batıl,  tayyip-ha-
bis, hasene-seyyie, maruf-münker ve adalet-zulüm 
düzleminde, olmazsa olmazları açıklamış; geri ka-
lanlar konusunda, ana frekanslarla çatışmayacak, 
tezat teşkil etmeyecek şekilde fikir ve düşünce 
üretmeyi ulemaya, insanlara bırakmıştır. 

Nitekim fıkıh kitaplarında, genellikle, “…isra-
fın sözlük anlamından farklı olarak açık ve sâbit 
bir tanımı yapılmamış, sınırları belirlenmemiştir. 
Bunun en önemli sebebi, israf kavramının ekono-
mik, sosyal ve kültürel şartlara göre değişken ol-
masıdır. Ferdî ve içtimaî refah seviyesindeki artış, 
harcama alışkanlıklarını değiştirmektedir.”30 

İslâm hukukçuları, ihtiyaçların karşılanmasın-
da öncelik sırasına göre “zarûriyyât”, “hâciyyât” 
ve “tahsîniyyât” (“kemâliyyât”) tarzında bir tasnif 
yapmışlardır.31  Bu kavramların anlamları aşağıda 
verilmektedir32:

“Zarûriyyât, “Dinin tabii ve kaçınılmaz olarak 
kabul ettiği, yokluğunun düşünülemeyeceği olan 
hususlar olup beş tanedir: Dinin korunması, canın 
korunması, aklın korunması, neslin korunması, 
malın korunması.”

“Hâciyyât: Varlığı şart ve zaruri olmamakla 
birlikte, bulunmamaları zahmet, sıkıntı ve darlığa 
yol açacak olan ihtiyaçlar alanı.”

“Tahsîniyat: Lüks de denilen bu alan ne zaruri 
ne de gereklidir. Fakat bir şeyin tam olması nok-
tasında bunlara ihtiyaç vardır. Yapıldıkları zaman 
yapılan ameli süsler ve donatır. Temizlik, nezafet, 
yeme içmenin adabı, nezaket gibi hususlar bu kıs-
ma girer.

İslâm âlimleri bu üçlü tasnifi yaptıktan sonra, 
“dinen yapılması zorunlu olan zarûriyat dururken 
hâciyyâta veya hâciyyât yerine tahsîniyâta yapı-

lan harcamaları israf kabul etmişlerdir.33 Bununla 
birlikte, pratikte bu kavramların sınırları, kesin 
olarak belirlenmemiştir/belirlenememiştir. “Böy-
le durumlarda İbrâhim en-Nehaî, halkın değer 
yargılarının, Taberî akıllı kişilerin görüşlerinin, 
Kurtubî ise akıl ve din ölçülerinin esas alınmasını 
önermişlerdir”. “Ahlâk kitaplarında, bu durumda 
insanın nefsânî arzularının yerine aklının ve vic-
danının sesine uyarak hareket etmesi öğütlenmiş-
tir.”34

Bu noktada tüketim ihtiyacının ortaya çıkma-
sında etkili olan faktörlerin göz önüne alınması, 
verilecek kararların buna göre verilmesi gerek-
mektedir. Tüketimi etkileyen yukarıda dört faktör 
olarak ifade edilen içgüdülerin haricindeki etken-
ler, aşağıdaki gibi özetlenebilir35: 
• Kişisel Faktörler
• Sosyo-Kültürel Faktörler
• Ekonomik Faktörler
• Pazarlama Yöntem Ve Araçları
• Siyasal Faktörler

Kişisel faktörler(fizyolojik-psikolojik faktörle-
ri), 1- Benlik(Nefs-Kalp), Akıl, İrade, Vicdan; 2- 
İnanç, Tutum, Algılama, Öğrenme, 3- Özel kişilik 
özellikleri olarak ifade edilmektedir.36 

Tüketimin meşruiyeti ve izafiliği, tüketim-israf 
ilişkisi ya da sınırları açısından meseleyi ele aldı-
ğımızda, her birinin etkisi olmakla beraber, değer 
sistemi ve vicdan faktörünün çok etkili bir unsur 
olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Peygamber’in (s.) 
kendisine “iyilik nedir, kötülük nedir?” diye soran 
bir sahabeye verdiği cevap, tüketimin meşruiyeti-
ne karar verme açısından önemli bir kriterin, vic-
danı sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır: 
“Hz. Muhammed (s.): “Sen fetvayı kendinden iste! 
İyilik gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen 
şeydir; kötülük ise insanlar sana fetva verseler bile 
gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan 
şeydir.”37

Bugün kapitalizm tarafından insanlara, isteklerini bir ihtiyaç olarak algılatmak için 
özel bir algı operasyonu ve özel bir psikolojik harekât yürütülmektedir. Evin dışın-
da yeme, lüks bir lokantada yeme, daha zengin görünme için farklı elbiseler giyme, 
otomobilini, evini, cep telefonunu çok sık değiştirme, lüks yerlerde tatil yapma, kredi 
kartı sahibi olma ve sürekli alışveriş yapma gibi davranışlara, insanlar psikolojik 
baskı altına alınarak itilmektedir.
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“Hz Peygamber’in (s.), “Canının çektiği her 
şeyi yemen israftır.”38 ve Hz. Ömer’in (r.a.) de, 
“İnsanın canının çektiği her şeyi satın alıp yemesi 
israf olarak yeter”39 demeleri, yukarıda ifade etti-
ğimiz, tüketim üzerinde etkili olan kişisel (Fizyo-
lojik-Psikolojik) faktörlerin tümünü ihtiva etmek-
te, aralarındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır.

Helal- haram, hak-batıl, adalet-zulüm, temiz-
pis sınırlarını belirleyen, meşru ve gayrimeşruluğa 
belli bir çerçeve çizen, mümkün olduğunca izafi-
liği ortadan kaldıran en önemli unsur, insanların 
sahip olduğu, iman ettiği, değer sistemleri/aka-
itleridir. Tüketim-İsraf denkleminin bünyesinde 
barındırdığı izafilikten dolayı, ulema bütün şart-
ları, bütün mekânları ve bütün zamanları kuşata-
bilecek bir hüküm vermemiş; yaşanılan zamana, 
mekâna ve içinde bulunulan şartlara bağlı olarak 
dönemin âlimlerinin içtihat yapmasını uygun gör-
müşlerdir.

Sonuç: İhtiyaç, Arzular-İstekler, Haz Alma, Tatmin,                                                                      
Mutluluk, Tüketim ve İsraf Denklemini En İyi Çözerek                                                                      

Örnek Olan Bir Genç: Hz. Yusuf

İnsanın beş temel alanda sağlıklı bir şekilde 
varlığını devam ettirebilmesi için ihtiyaç ile bunu 
karşılamak amaçlı yapılan tüketim arasında bir 
dengenin, orta bir yolun bulunması, sınırların çi-
zilmesi, tüketimin israf boyutuna varmaması için 
gerektir. Bu özünü inanç sistemlerinden alan bir 
dengeli ve ölçülü olma sorunudur. Bunun için 
Allah’ın Resûlü (s.) insanlara yöneltilen sevginin 
bile ölçülü olmasını istemiştir: “Sevdiğin kimseyi 
ölçülü sev, zira bakarsın gün gelir sevmeyeceğin 
biri oluverir. Sevmediğin kimseyi de ölçülü sevme 
ki, günün birinde çok sevdiğin biri haline gelebi-
lir.”40 

İhtiyaç, arzu ve istekler, haz alma, tatmin olma, 
mutluluk, tüketim ve israf denklemi ile ilgili en il-
ginç ve güzel örneklerden biri, Kur‘ân’da yer veri-
len Hz. Yusuf (a.s.) ile evinde kaldığı vezirin karısı 
arasında yaşanan olaydır (12Yusuf 21-35, 50-52).

Hz. Yusuf,  “erginlik çağına erişince, Allah 
kendisine hüküm ve ilim verdi” (12/22). Ergenlik 
dönemine ulaşmış olan Yusuf’la, vezirin karısı bir-
likte olmak istemiş ve fakat Yusuf kadını arzula-
mış olmasına rağmen kadının isteğini ret etmiştir 
(12/23, 24): “Andolsun kadın onu arzulamıştı, 
-eğer Rabbinin (zinayı yasaklayan) kesin kanıtını 
görmeseydi -o da onu arzulamıştı. Böylelikle biz 

ondan kötülüğü ve fuhşu geri çevirmek için (ona 
delil gönderdik). Çünkü o, muhlis kullarımızdan-
dı.” (12 Yusuf 24).

Bu ayette Yusuf’un şahsında iki ilahi yasa tecel-
li etmiş ve çatışmıştır:

1- Allah her şeyi, eş olarak yaratmış ve arala-
rına bir çekim-cazibe kuvveti koymuştur. Pozitif 
ve negatif yükler, elektron ve pozitronlar, kadın 
ve erkekler birbirlerini çekerler. Kadın ve erkekler 
birbirlerine eş olarak yaratılmış ve eşler sevgi, şef-
kat ve merhamet bağı ile birbirlerine bağlanmış-
lardır (30 Rûm 21).

2- Kadın ve erkeğin birbirlerinin eşi olması, 
nikâh bağı ile meşruiyet kazanmakta ve aile deni-
len bir kurum kurulmaktadır.

Hz. Yusuf’ta bu iki yasa karşı karşıya gelmiştir. 
Hz. Yusuf kadını arzulamış ve fakat Allah’ın ken-
disine verdiği ilim ve hüküm sayesinde bu arzu-
lamanın helal olmadığına/meşru olmadığına karar 
vererek ihtiyaç, arzu, istek, haz alma ve tatmin 
olma duygularını/içgüdülerini/saiklerini frenleye-
rek, benlik (nefs-kalp), akıl, irade, vicdan; inanç, 
tutum, algılama, öğrenme kişisel faktörleri baskın 
gelmiş, vezirin karısı ile birlikte olmayı ret etmiş-
tir. Buna karşılık vezirin karısında bunun tam ter-
si bir durum tecelli etmiştir.

Bu değer sistemi, benlik, akıl, irade, vicdan, 
öğrenilenler/bilinenler(ılım ve hüküm) ile ihtiyaç, 
arzu, istek, haz almanın ve tatmin olmanın çatış-
ması idi. Bu çatışmada değer sistemi baskın gelmiş 
ve Hz. Yusuf, haddi aşmaya, ölçüyü kaçırmaya 
yanı israfa neden olacak bir tüketime girmemiştir. 
Buna karşılık vezirin karısında tam tersi bir du-
rum tecelli etmiştir.

Ancak olay, şehirde duyulmuş ve “Aziz (Vezir)
in karısı kendi uşağının nefsinden murat almak is-
tiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Biz 
doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görmek-
teyiz” tarzında dedikodular, şehirdeki kadınlar 
arasında yaygınlaşmıştır (12/30). Bu dedikodular 
üzerinde vezirin karısı, dedikodu yapan kadınları 
evine davet edip ağırlamış ve kadınlar, meyve ye-
dikleri bir anda Yusuf’u odaya sokmuştur. Kadın-
lar, Yusuf’u görünce ellerini kesmişler ve: “Allah’ı 
tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün 
bir melektir” demişlerdir (12/31). Bunun üzerine 
vezirin karısı, “Beni hakkında kınadığınız işte bu-
dur. Andolsun onun nefsinden ben murat istedim, o 
ise, (kendini) korudu. Ve andolsun, eğer o kendisi-
ne emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zin-
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dana atılacak ve mutlaka küçük düşürülenlerden 
olacak.” diyerek ihtiyacını, arzu ve isteklerini, haz 
almayı, tatmin olma duygusunu haddi aşarak, öl-
çüyü taşırarak, aile kurumuna ihanet ederek israf 
bataklığına doğru gitmede kararlı olduğunu orta-
ya koymuştur.

Bu kararlılık karşısında Hz. Yusuf, dış faktör-
lerin, içinde yaşadığı ortamın, kadının baskı ve 
şiddetinin, benliğini(nefs-kalp), aklını, iradesini, 
vicdanını, inancını, tutumunu, algılamasını ve 
öğrendiği ilim ve hükmü baskı altına alıp gerekli 
direnişi gösteremeyeceği endişesine düşerek, haddi 
aşıp, ölçüyü kaçırıp israf bataklığına saplanmak-
tansa, kadının alternatif olarak sunduğu “hapse 
girmeyi” kurtuluş olarak görüp tercih etmiştir:  
“(Yusuf) Dedi ki: «Rabbim, zindan, bunların beni 
kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimli-
dir. Onların kurdukları düzeni benden uzaklaştır-
mazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böyle-
ce) cahillerden olurum.» (12 Yusuf 33).

Ve Yusuf’un “Rabbi, onun duasını kabul etti ve 
onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştır-
dı.” (12 Yusuf 34). Ve Selam olsun, Hz. Yusuf’un 
yolundan gidip hayatını israf etmeyenlere! Ve Se-
lam olsun, hayatın her aşamasını israf üzere ku-
ran, bir israf sistemini değiştirmek için mücadele 
edenlere! Ve Selam olsun, hak, adalet ve fıtrat mer-
kezli bir dünya kurmak için mücadele edenlere!
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Metin ALPASLAN

İnanç sağlamlığı açısından problemli bir süreç yaşıyoruz. Çözülen değerlerle birlikte 
çözülen bir toplum olgusu ile karşı karşıyayız. Düzenin esiri olmak, her alanda sistem 
tarafından kuşatılmışlık söz konusudur. Müslümanların zihinleri, kalpleri ve fiilleri 
kendi inancına ait olmayan kavramlarla öyle ince ince örüldü ki, sonunda Müslüman, 
hayatını kendine ait olmayan kavramlarla tanımlamaya başladı. Gelinen noktada, 
kendini İslâm’a izafe eden ama yaşantısıyla İslâm’dan uzak bir gürûh oluştu.

En Büyük Sorunumuz
Zihniyet Sorunudur

G eçtiğimiz günlerde 
Spor Toto’nun Kırık-

kale Üniversitesi İslâmî 
İlimler Fakültesi’nin 
yeni binasına sponsor 
olması  haberinin basına 
yansıması sosyal med-
yada tartışmalara neden 
oldu. Devlet eliyle kumar oynatan bir kuruluşun, 
içinde Kur’ân-ı Kerim, Hadis, Fıkıh gibi derslerin 
okutulduğu, bu derslerde bahis ve şans oyunla-
rının haram olduğunun öğretildiği ifade edilerek, 
haram para ile dini tesis yapmanın doğru olmadı-
ğı, stadyum yapılmasının daha uygun olacağı gibi 
şeyler yazılıp çizildi. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan 
Çeker, “İslâmî İlimlerin okutulacağı bir fakültede 
geliri gayrimeşru olan bir kurumun katkı verme-
sini, temelden sorgulanması gereken bir yaklaşım 
olarak görüyorum. İşin özünde helal lokma yoksa 
her türlü kötülüğü beklemek bir gerekir.”1 dedi.

Kur’ân-ı Kerim’de “Fal ve şans okları birer 
şeytan işi pisliktir” (Mâide 90) buyurulmaktadır. 
Haram olan piyango gibi şeylerin devlet eliyle 
vatandaşa empoze edildiğini belirten İlahiyatçı 
Yusuf Kavaklı, “Eminönü Yeni Camii’nin yanın-
daki piyango büfelerinin önünde kuyruk olan 
vatandaşlarımızdan bazıları kuyruktaki sırasını 
kaybetmemek için ezan okunduğu zaman cami-
ye gitmiyor. Böyle Müslümanlık olmaz! Böyle bir 
din anlayışı olmaz! Bilet alan birine, bir diğeri 
‘hayırlı olsun’ diyor. Harama ‘Hayırlı olsun’ diyen 

Müslüman’dan ne ha-
yır gelir Allah aşkına!” 
dedi. “Onun için bunun 
önündeki ‘Milli’ keli-
mesi kalkmalı.” diyen 
Kavaklı, “Milli kelime-
si öyle ucuz bir kelime 
değil. Birileri para kaza-

nacak diye ‘milli’ kelimesini piyangonun önüne 
koymak doğru değil. Milli Piyango haramdır. Hiç 
kimse buna kılıf bulmasın. Hayır kuyruğu değil, 
haram kuyruğu burası.”2 dedi. 

Nimet Abla piyango büfesinin önünde prog-
ram yapan televizyoncu bilet alanlara soruyor 
‘Büyük ikramiye sana çıkarsa bu parayla ne yapa-
caksın?’ Takkeli sakallı bir amca ‘Cami yaptıraca-
ğım’ diyor. Başörtülü yaşlıca bir teyze ise ‘Umreye 
gideceğim!’ diye cevap veriyor.

Bir başka konuya gelelim, 18 Ekim 2018’de 
katılım bankacılığının sermaye toplama, işletme 
ve kâr-zarar dağıtımı ve bölüşümü işlemlerine iliş-
kin olarak bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönet-
melikle katılım bankacılığında “Yatırım Vekâletine 
Dayalı Katılma Hesabı” adında yeni bir hesap türü 
uygulaması/icadı getirildi. Bu hesapla artık katı-
lım bankaları para yatıran müşterisine baştan belli 
bir “Tahmini Kâr Oranı” verecek. Hâlbuki bugüne 
kadarki uygulamada, hesap sahibi katılma hesa-
bında kâr ve zarar dağıtımı sonucu havuzda ken-
di payında oluşan toplam meblağı talep hakkına 
sahipken, bu yeni hesap türünde yatırdığı miktar 
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ve vaat edilen tahmini kâr miktarını talep etme 
hakkı, bankanın da bunu ödeme yükümlülüğü 
var. Yani hesap anapara ve getiri garantili faizli bir 
sözleşme hâline getirilmiş oluyor. 

Bu konuyla ilgili olarak, aynı zamanda Cum-
hurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üye-
si olan Prof. Dr. Servet Bayındır şöyle diyor; “Bu 
yönetmelikle birlikte katılım bankacılığının kökü-
ne kibrit suyu dökülmüş ve katılım bankalarının 
artık bundan böyle faizli çalıştıkları resmen ilan 
edilmiş olunmaktadır. Dolaysıyla bu yönetmeli-
ğin ilanı tarihinden itibaren Yönetmelikteki hesap 
türünü uygulayan katılım bankalarının faizsiz ol-
duğu şeklinde bir fetvanın verilme imkânı kalma-
mıştır. Vatandaş bu bankalara “para yatırabilir mi-
yiz?” diye sorduğunda Yönetmelik zorunlu olarak 
vatandaşın önüne konulacak, ilgili yönetmelikle 
bu bankaların faizli olduğunun ilan edildiği söyle-
necektir. Kısacası 18 Ekim 2018, Türkiye Katılım 
Bankacılığının faizli bankacılığa dönüştüğünün 
resmen tescil edildiği tarihtir. Soru şu; bu cena-
zenin müsebbibi, imamı, taşıyıcısı ve “iyi bilirdik” 
diyecek olan cemaati kimlerdir? Mevtanın ruhuna 
Fatiha’yı kim okuyacaktır? diye de soruyor.3

Yine katılım bankaları ile ilgili ikinci bir deği-
şikli/icat(!) ise, Merkez Bankası bünyesinde döviz 
karşılığı TL swap piyasasında işlem yapma hakkı 
katılım bankalarına da tanındı. Katılım bankaları-
nın çalışma prensiplerine güya uygun(!) düzenle-
nen ve faizsiz finans literatürüne göre “vaat bazlı” 
diye adlandırılan vadeli işlem piyasası kapısı açıl-
dı. Diğer bankalar gibi depo işlemi yapamayan 
katılım bankaları da artık reel olmayan sadece 
kağıt değiş tokuşuyla oluşan bu piyasa ile likit 
sağlama yöntemine kavuşacak ve geleneksel ban-
kaların kullandığı ürünlere ulaşacaklar, yani diğer 
bankalardan bir farkları kalmamış olacak. Böylece 
mevtanın ruhuna ikinci Fatiha’yı da biz okumuş 
olacağız.

Devam edelim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , ‘Türk Kadınına 
Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 84. Yıldönü-
münde kadın milletvekillerimiz, kadın muhtarla-
rımız, kadın STK’larımız ve çalışma arkadaşları-
mızla Anıtkabir’i ziyaret ettik.’ diye gayet neşeli 
bir twit atmış ve Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları 
yazmış: “Aziz Atatürk, kadınlarımızın siyasal, eko-
nomik ve toplumsal yaşama katılımları açısından 
dönüm noktası olan seçme seçilme hakkını elde 
etmelerinin 84. yıl dönümünü büyük bir gururla 
kutluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatı-
ranızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anı-
yoruz.” diyerek Anıtkabir önünde bol bol fotoğraf 
çektirerek hem ajanslara hem de sosyal medyaya 
servis ediyor.

İktidar nimetlerinin cazibesinden, mevki ve 
makam sarhoşluğundan, kim olduğunu unutma-
nın verdiği gafletle bu törenlerde boy göstermek, 
Kemalistlere hoş görünmek artık birilerine büyük 
bir zevk vermeye başlamış zahir. 

Yine, Aile Bakanı, Yenikapı mitingine ‘show’ 
diyen, Cumhurbaşkanı hakkında, “Tayyip ya ölü 
ya diri ele geçirilecek, başka çözüm yok” diye twit 
atan Sıla’yı arayarak ‘geçmiş olsun’ diyor. Günler-
dir hemen hemen her kanalda neredeyse birinci 
haber olarak verilen bu dayak olayında kimse bu 
hatunun gecenin bir saatinde kocası olmayan bir 
adamın evinde ne aradığını, yaşadığı gayrimeşru 
ilişkiyi sorgulamıyor, varsa yoksa kadına şiddet 
nakaratı tekrar edilip duruluyor. Memlekette hal-
ledilmesi gereken bir sürü iş varken aile ile ilişki-
li olmayan, dost hayatı yaşayan iki kişi arasındaki 
bir olaya Bakan’ın bu kadar ilgi göstermesi düşün-
dürücü bir durumdur.

Avrupa Birliği’nden taşıdıkları kadın odaklı 
politikalar ve uygulamalar nedeniyle ülkemizin 
en önemli toplumsal bağı olan aile kurumu mah-
vediliyor. Kadını kurtaracağız, derken aile feda 
ediliyor. Pozitif ayırımcılık diye diye işin suyunu 
çıkardılar. Ailenin temelini dinamitleyen kadın 
ayrımcılığı yerine, kadını, erkeği, çocuğu ile top-
lumun her ferdi korunmalı, birini korumak adına 
diğerinin hakkı gasp edilmemeliydi. Aile kurumu 
hiçe sayılarak inancımıza göre gayrimeşru sayılan 
bu tür ilişkileri meşru gibi göstermekten kaçınıl-
ması gerekmektedir. Yusuf Kaplan köşe yazısında 
haklı olarak, “Bakana ve ‘çatırdayan aile’ye ‘geçmiş 
olsun’ diyecek birileri yok mu?” diye isyan ediyor.
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Kafa Karışıklığı

Helal ve haram kavramlarının birbirine karış-
tığı böyle bir ortamda, Ömer Hayyam’ın “Bir elde 
kadeh, bir elde Kur’ân, Bir helaldir işimiz, bir ha-
ram, Şu yarım yamalak dünyada, Ne tam kâfiriz, 
ne tam Müslüman” dörtlüğü sözle fiil çelişkisini, 
hâlimiz ile kâlimizin birbirinden çok uzak oldu-
ğunu anlatan güzel sözlerden biridir. Başka bir 
şair de durumu şöyle tasvir ediyor; “Yamadık dün-
yamızı yırtarak dinimizden, 
Din de gitti dünya da gitti eli-
mizden..!”

İnanç sağlamlığı açısından 
problemli bir süreç yaşıyoruz. 
Çözülen değerlerle birlikte 
çözülen bir toplum olgusu ile 
karşı karşıyayız. Düzenin esi-
ri olmak, her alanda sistem 
tarafından kuşatılmışlık söz 
konusudur. Yaşanan krizin ar-
kasında melez değerler sistemi 
yatmaktadır. Melez değerler 
yukarıdaki birkaç örnekte 
görüldüğü gibi sosyal şizofre-
niye sebep olmaktadır. Müs-
lümanların zihinleri, kalpleri 
ve fiilleri kendi inancına ait 
olmayan kavramlarla öyle ince 
ince örüldü ki, sonunda Müs-
lüman, hayatını kendine ait 
olmayan kavramlarla tanımla-
maya başladı. Gelinen nokta-
da, kendini İslâm’a izafe eden 
ama yaşantısıyla İslâm’dan 
uzak bir güruh oluştu.

Sadece dini anlatmakla 
bir şey değişmiyor. Yaşayarak 
göstermek gerekiyor. İcraat 
yapmadan sürekli bilgi edinerek vakit geçirmek, 
akıl vererek geri çekilmek bir sonuç getirmi-
yor. İslâm hak ve batılı net çizgilerle birbirinden 
ayırmıştır. Allah ne buyuruyor; “Hak geldi, batıl 
zail oldu” (İsrâ 81). Hak ortaya çıkmadan ba-
tıl yıkılıp gitmeyeceğine göre, hak ile batılı bir 
arada yaşatma gayreti Kur’âni gerçeklere terstir. 
Böyle bir zihin defolu ve sistemi veri olarak ka-
bul etmiş pasif ve teslimiyetçi bir zihindir. Dev-
let eliyle kumar oynatılmasının sorgulanması 
gerekirken, gayrimeşru parayla dini tesis yeri-
ne stadyum yapılması tavsiye edilebilmektedir. 

Hayat ve bir dava muhkem ve kat’i sabiteler 
üzerine inşa edilir. Eğer bu sabiteler konjonktü-
rel şartlara ve ortamın aldatıcı cazibesine kurban 
edilirse, ilkesiz duruşlar uğruna feda edilirse, o 
hayat ve dava kimliksizleşir ve ilkeler unutulmaya 
başlanır. Hayatı iktidardaki parti üzerinden oku-
yan, politik ortama göre fikir ve düşünce üreten 
Müslümanların, din anlayışı, hayat tarzı ve dav-
ranış biçimleriyle gösterdikleri derin tezadı gö-
rüyorsunuz. İç dünyamızda İslâmî kodları tercih 

ederken, dışarıda modern 
düzenin kodlarına “lebbeyk” 
diyen bir hayat felsefesi içinde 
yaşıyoruz. 

Müslümanlar sistemin zi-
hinsel altyapısını oluşturan 
kavramları ve felsefeyi iyi tahlil 
etmedikleri için, sistemin sevk 
ve idaresi kendi mahallesinden 
olan birilerine verilince, İslâm 
ve Müslümanların önü açıldı 
zan ediyorlar. Çağın sorun-
larına ve sıkıntılarına yeterli 
cevap üretemeyen, yeni fikir-
ler bulamayan, çözüm yolları 
gösteremeyen Müslümanlar 
yetersizliklerini iktidar heve-
si ile kapatmaya çalışıyorlar. 

Bir çelişkiler yumağı içeri-
sinde yaşayan Müslümanların 
inandıkları değerleri hayata 
taşıyamadığını gören nesiller 
bu çelişkiye tepki gösteriyor. 
Gençler din adına söylenenler 
ve yaşananlar arasındaki farkı 
görüyor ve buna karşı tavır 
alıyorlar. Yetişkinlere inanma-
dıklarını ve onları yadırgayıp 
kınadıklarını ifade ediyor-
lar. Dinin söylem ve kamusal 

alanda daha görünür olması gençlere etki etmiyor, 
sürecin birçok ahlaki zaafla birlikte ilerlemesi de-
izm tartışmalarına veya gençlerin bu ülkeyi terk 
edip gitmesine uygun bir ortam oluşturuyor. 

Hayatı İbadet Olarak Yaşamak

Gayri insani ve gayri İslâmî bir sömürü siste-
mine itaat eden, itiraz etmeyen, onu tahkim eden, 
mevcuda şükrederek minnet ile yetinen insanların 
namazlarının, oruçlarının, tesbih çekmelerinin, 
Kur’ân okumalarının, haclarının ve zekâtlarının 

Bir çelişkiler yuma-
ğı içerisinde yaşayan 
Müslümanların inandıkla-
rı değerleri hayata taşıya-
madığını gören nesiller bu 
çelişkiye tepki gösteriyor. 
Gençler din adına söyle-
nenler ve yaşananlar ara-
sındaki farkı görüyor ve 
buna karşı tavır alıyor-
lar. Yetişkinlere inanma-
dıklarını ve onları yadır-
gayıp kınadıklarını ifade 
ediyorlar. Dinin söylem 
ve kamusal alanda daha 
görünür olması gençlere 
etki etmiyor, sürecin bir-
çok ahlaki zaafla birlikte 
ilerlemesi deizm tartışma-
larına veya gençlerin bu 
ülkeyi terk edip gitmesine 
uygun bir ortam oluşturu-
yor.
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gerçek ibadetler olduğunu düşünüyor isek 
‘İbadet’in gerçek anlamını bilmiyoruz demektir.

Müslümanlar gerçekten İslâm’a layık olsalar-
dı ve gerçek ibadetin, Allah tarafından gösterilen 
yolu takip etmek ve ölüme kadar taviz vermeksi-
zin onun emirlerine uygun bir hayat yaşamak ol-
duğunu anlasalardı/unutmasalardı/lakayt olmas-
lardı iki yüzyıldan beri bu rezilliği çekmezlerdi. 
Muhammed Ebu Zehra, İslâm Birliği kitabında 
şunları yazmaktadır: “İslâm insanlık için indiril-
miş en mükemmel bir hayat nizamı olduğu halde, 
onu kabul eden Müslümanların dünyaya nizam 
verecek yegâne hâkim güç olması gerekirken se-
falet içinde yaşamalarının sebebi, Müslümanların 
İslâm’ı anlama ve yaşamalarında bir sakatlık var 
demektir. İnancının temel umdesi tevhid olan bir 
toplumun tefrika bataklığında çağdaş müşriklerin 
zulmü altında inlemesi akıl ve mantıkla bağdaşa-
cak bir durum değildir.”4

Din bir hayat tarzıdır ve Müslümanın haya-
tının bütününü din belirler. İslâm hayata mut-
lak hâkim olup, sadece belli ve şekli ibadetleri 
yaşamak değildir. Hayatın tamamını kapsaması 
gereken “ibadet” kavramı sadece belli ritüellere 
hapsedilmenin ötesinde Allah’a tam bir teslimi-
yet ve bağlılıkla boyun eğmektir. Yaşakladıkların-
dan kaçınmak, emrettiklerini yerine getirmektir. 
Dünyalık sevdasından, bencil isteklerimizden 
kurtulup, hayatımızı sistemin veri ve şartlarına 
göre düzenlemek yerine, Allah’ın rızasına uygun 
harcamaktır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana 

kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat 56) diyen 
Rabbimiz bizden sadece ona bağlı olmamızı, sa-
dece onun emirlerini yerine getirip, sadece onun 
önünde eğilmemizi istemiştir. Bağlılık gösterece-
ğiniz tek hâkim Allah’tır; itaat edeceğiniz tek ka-
nun Allah’ın kanunudur ve ibadet edeceğiniz tek 
merci Allah’tır.

Yeni Bir Zihin İnşa Etmek

Dini hürriyetten genellikle ibadet özgürlüğü 
ve tesettür serbestliği anlaşılıyor ve bu da Müs-
lümanlara yetiyor. İslâm’ı merkeze alan bir yöne-
tim talebinde bulunmak yerine, bazı dini özgür-
lüklerle yetinir hale gelindi. Hâlbuki İslâm top-
lumun her alanında kurallar koyan bir hayat tar-
zıdır. Bu nedenle, Müslümanların gerçek dini ve 
kültürel kimlikleriyle yaşama imkânı için bir mü-
cadele vermesi gerekiyor.

Müslümanlar ve onlara hükümet edenler ken-
di eksikliklerini görmek, kendileriyle yüzleş-
mek yerine, sadece dış güçleri suçlayarak duru-
mu idare etmekten vazgeçmelidirler. Dünyada ya-
şanan haksız, hukuksuz sömürü düzenine karşı 
Müslümanların yeni bir “toplumsal sistem tasav-
vuru” var mıdır? Müslüman, içinde yaşadığı sis-
temin hangi iman zemini üzerine oturduğunu ve 
hangi akideye dayandığını düşünmek zorundadır. 
Toplumsal değişime talip olan fert ve toplulukla-
rın öncelikle İslâmî bir zihne ve duruşa sahip ol-
maları gerekmektedir. 

Batı menşeli cahiliye anlayışının bize dayattığı 
ve yaşattığı hayat tarzını ve zihinsel dönüştürme-
yi hesaba çekmeliyiz. Bu ülkedeki insanların zi-
hin dünyası son yüzyılda nasıl dönüştürüldü onu 
düşünmeliyiz. İnsanlık yeniden fıtrata ve Müslü-
manlar yeniden vahye yönelerek köklü bir zihni-
yet dönüşümü gerçekleştirmediği takdirde huzur 
bulamayacaktır.

Müslümanlar taşıdıkları iman ve sahip olduk-
ları değerlerle kendi dirilişini gerçekleştirecek, 
kendi yenilenmesini yapacak bir potansiyele sa-
hiptir. Asıl ihtiyaç, kendi ile büyük bir “yüzleşme” 
başlatması, kendi iç dinamiklerini harekete geçir-
mesi, kendi siyasal yenilenmesini başarabilecek 
dinamiklerini keşfetmesidir. 

Dipnotlar
1  https://www.milatgazetesi.com/din-ve-aile/milli-ruhu-zedeliyor/

haber-190050
2  https://www.milatgazetesi.com/din-ve-aile/milli-ruhu-zedeliyor/

haber-190050 
3  http://www.iktisad.org.tr/katilim-bankaciliginin-ruhuna-el-fatiha-mi/
4  Muhammed Ebu Zehra, İslam Birliği, Beyan Yayınları, İstanbul, 2016. 

Müslümanlar ve onlara hükümet eden-
ler kendi eksikliklerini görmek, kendile-
riyle yüzleşmek yerine, sadece dış güç-
leri suçlayarak durumu idare etmek-
ten vazgeçmelidirler. Dünyada yaşa-
nan haksız, hukuksuz sömürü düzeni-
ne karşı Müslümanların yeni bir “top-
lumsal sistem tasavvuru” var mıdır? 
Müslüman, içinde yaşadığı sistemin 
hangi iman zemini üzerine oturdu-
ğunu ve hangi akideye dayandığı-
nı düşünmek zorundadır. Toplumsal 
değişime talip olan fert ve toplulukla-
rın öncelikle İslâmî bir zihne ve duru-
şa sahip olmaları gerekmektedir.
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  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI'NIN GÜNÜMÜZLE İLİŞKİSİ 

Taylor HALVERSON

Osmanlı İmparatorluğu, Ortadoğu’da yüzyıllardır siyasi istikrar ve barış sağlayarak, 
ırk, etnik köken, milliyetçilik, dil ve din farklılıklarından kaynaklanan potansiyel 
sorunları en aza indirgemişti. Başka bir ifadeyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküşü ile Ortadoğu’daki iç çatışmayı engelleyen kurallar ortadan kalkmıştı.

Birinci Dünya Savaşı ve
Osmanlı’nın Günümüzle İlişkisi

B ugüne kadar-

ki en yıkıcı ve 

acımasız savaş ola-

rak İkinci Dünya 

Savaşı varken, ne-

den Birinci Dünya 

Savaşı’nın ondan 

daha önemli oldu-

ğunu düşünelim? 

Çünkü Ortadoğu’ya 

etkisi sebebiyle böyledir. Batı için derin bir so-

runa neden olan ve genellikle derinden yanlış 

anlaşılan Ortadoğu alanı mevcuttur. Fakat Bi-

rinci Dünya Savaşı’nın Ortadoğu ile ne ilgisi 

var? Bu bölge Fransa’nın bir zamanlar ölümcül 

siper savaşları sonrası yönetmesinden önce, ba-

rış içinde ve verimli olan bölgeler değil miydi?

Birinci Dünya Savaşı’nın tarihsel bilincimiz-

de göz ardı edildiği gibi, Birinci Dünya Savaşı’nı 

kaybedene kadar Ortadoğu’nun barışı ve is-

tikrarını koruyan Osmanlı İmparatorluğu’nun 

bölgedeki etkisi göz ardı edilmektedir. Osman-

lı İmparatorluğu’nun düşüşü bugün Ortado-

ğu’daki modern krizlerle doğrudan ilgilidir.

Osmanlılar, 14.-15. yüzyıllarda, Bizans 

İmparatorluğu’ndan toprak, zenginlik ve ikti-

darı ele geçirmeye başladılar. İstanbul’dan ve 

Türkiye bölgesinden başlayarak, Osmanlılar 

Orta Avrupa’dan 

Balkanlara ve Ka-

radeniz bölgesine 

uzanan bölgelere 

(yakın zaman önce 

tartışılan Kırım ya-

rımadası da dâhil), 

Ortadoğu, Arap Ya-

rımadası ve Kuzey 

Afrika’yı Mısır’dan 

batıya, Cezayir’e kadar hâkim oldular.

Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş alanları 

içinde, dil grupları (Türk dili hâkim olmak üze-

re, en az 35 azınlık dili vardı), etnik kökenler ve 

din mensupları bir arada yaşayabiliyorlardı. Os-

manlı İmparatorluğu, bugüne kadar yönetilen 

en çeşitli insan topluluklarından birini kontrol 

etti. Bütün kusurlarına rağmen Osmanlı İmpa-

ratorluğu, halkların şaşırtıcı çeşitliliği üzerinde 

düzen, barış, istikrar, kültürel devamlılığını 

sağlayabildi.

Gerçekten de Osmanlılar, dünyanın en bü-

yük imparatorluklarından birini sürdürmüştü. 

Ama bu hep böyle süremedi. Osmanlı impara-

torluğunun “ebedi imparatorluk” sloganına rağ-

men, yüzyıllar içinde imparatorluğun içinde ve 

dışında problemler başlarken, bunlar daha son-

ra çürümeye neden oldu. 1800’lü yıllarda Avru-
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palılar, Osmanlı İmparatorluğu’nu “Avrupa’nın 

Hasta Adamı” olarak tanımlamışlardı.

Kendisini yaşayan ve sürdürebilir bir impa-

ratorluk olarak korumaya çalışan Osmanlılar, 

Birinci Dünya Savaşı’nda 

Almanya’nın yanında yer al-

dılar. Almanya’nın onlara, 

yabancı güçlerle rekabetle-

rinde yardım sağlayacağını 

umuyorlardı. Tabii ki, ta-

rih ilerledikçe, 1919 Versay 

Antlaşması, Osmanlı İmpa-

ratorluğu gibi Almanya ve 

müttefiklerini, Birinci Dünya 

Savaşı’nın yıkımından ve za-

rarından sorumlu tuttu. Ga-

lipler öncelikle İngiltere ve 

Fransa’ydı. Savaş kurallarına 

göre, Fransa ve İngiltere sa-

vaş ganimetlerini paylaştı. O 

ganimetler Ortadoğu’yu da 

kapsıyordu.

Osmanlı İmparatorluğu, 

Ortadoğu’da yüzyıllardır 

siyasi istikrar ve barış sağ-

layarak, ırk, etnik köken, 

milliyetçilik, dil ve din fark-

lılıklarından kaynaklanan 

potansiyel sorunları en aza indirgemişti. Başka 

bir ifadeyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun çökü-

şü ile Ortadoğu’daki iç çatışmayı engelleyen ku-

rallar ortadan kalkmıştı. Daha sonra Britanya ve 

Fransa sonuçlarını hesaplanmadan, bu bölgede 

ki halklara, dinlere, dillere ve etnik kökenlere 

Avrupa kökenli milliyetçiliği dayatmaya karar 

vermişti.

Çoğu Batı ülkesi, bir devrime atfedilen 

(Amerikan ya da Fransız devrimleri gibi), kaza-

nılmış, kendi kendini belirleyen bir milliyetçi-

lik duygusuna sahip olmasına rağmen Osmanlı 

İmparatorluğu’nun dağılmasıyla birlikte, Orta-

doğu halklarının kendi kaderini tayin etmele-

rine ve hatta kendi kendini yönetmelerine izin 

vermiyordu. Bu bölgeler zamanla yabancı güç-

lerin mandaları oldular. Fransa ve Britanya yeni 

sınırlar çizerek, daha önce hiç bulunmayan yeni 

ülkeler icat etti: Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, 

Filistin, Suudi Arabistan ve Yemen. Savaşan bir 

yabancı güç, sınırlarımızı 

icat edip liderlerimizi seçer-

se, kaç Amerikalı bundan 

gurur duyardı?

Bu retorik zihinsel egzer-

sizin kesin cevapları vardır. 

Bu nedenle, Ortadoğu’daki 

insanların, Birinci Dünya 

Savaşı’nın bitiminden sonra 

yaklaşık yüzyıl yıl boyunca 

kendi yaşamlarını kontrol 

edememe konusunda böy-

lesine hüzün ve endişe duy-

malarına şaşıracak mıyız? O 

zaman neden bugün Birinci 

Dünya Savaşı’nın önemi var 

sorusunun cevabı şudur: 

Çünkü bugünün çelişkileri, 

kısmen, geçmişin çözülme-

miş çatışmalarından kaynak-

lanıyor. Şimdiki çatışmaları 

çözmek istiyorsak, önce geçmişin çatışmalarını 

anlamalı ve çözmeliyiz.

Kaynak: 
https://www.deseretnews.com/article/865615307/Why-
World-War-I-and-the-Ottoman-Empire-matter-today.html

Çeviren: İbrahim IŞIK

Ortadoğu’daki insanların, 
Birinci Dünya Savaşı’nın 
bitiminden sonra yakla-
şık yüzyıl boyunca kendi 
yaşamlarını kontrol ede-
meme konusunda böylesi-
ne hüzün ve endişe duy-
malarına şaşıracak mıyız? 
O zaman neden bugün 
Birinci Dünya Savaşı’nın 
önemi var, sorusunun 
cevabı şudur: Çünkü 
bugünün çelişkileri, kıs-
men, geçmişin çözülme-
miş çatışmalarından kay-
naklanıyor. Şimdiki çatış-
maları çözmek istiyorsak, 
önce geçmişin çatışmala-
rını anlamalı ve çözmeli-
yiz.
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2 018 yılı neyi ortaya koydu? 
Öncelikle oldukça önemli iki 

gelişmenin yaşandığı 2001 yılın-
da başlayan Filistin gerilemesinin 
boyutunu gözler önüne serdi. İlki 
intifadanın askeri yapı alması kara-
rı, diğeri ise “Washington ve New 
York savaşı” adı verilen 11 Eylül 
olayları. Bu savaşı Usame bin La-
din planladı ve el-Kaide’ye men-
sup terörist unsurlar uyguladı. 

El-Kaide’nin açtığı bu savaşın 
İki Arap kurbanı vardı. Yasir Ara-
fat ve Saddam Hüseyin. Arafat 200 
yılı sonlarında patlak veren intifa-
danın askeriliğinin sürmesinin an-
lamını 11 Eylül 2001 olayları son-
rası kavramadı. Saddam Hüseyin 
dünyanın tamamen değiştiğini ve 
Washington’da 11 Eylül olayları-
nı kullanarak kendisinden kurtul-
mak isteyen birilerinin olduğunu 
anlamadı. Bölgesel ve uluslararası 
denklemleri anlamakta yetersizdi. 
Kuveyt’teki çılgın macerası bu ye-
tersizliğinin en iyi ifadesiydi. Yeter-
sizlik Irak’ı 2003’teki Amerikan iş-
gali sonrası İran kolonisine çevirdi. 

Bağdat’ta Saddam gibi bir adamın 
Washington ve New York savaşı 
sonrası Gazze veya Batı Şeria’da inti-
har eylemleri düzenleyenlere bağışta 
bulunacağını kim tasavvur edebilir-
di ki? 

Gerçekten de Saddam 1990’da 
Kuveyt’te “Büyük Şeytana” karşı sa-
vaşa katılmasını isteyerek İran’a baş-
vurması şaşırtıcı değildi. Dönemin 
İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsan-
cani Tarık Aziz ve Barzan Tikriti’nin 
getirdiği mesaja yanıtı “Büyük Şey-
tana karşıyız ancak Büyük Şeytanla 
Kuveyt’te savaşma şerefini size bıra-
kacağız” şeklinde olmuştu. 

2001’den 2018’e kadar Filistin 
sorununu İsrail sağının yükselme-
sine sahne olunan dönemde siyasi 
tıkanıklığa götüren birçok olay sayı-
labilir. İsrail’de mantıklı bir dile dö-
nülmesi çağrısı yapan  ve bir gün Fi-
listin halkını bitirmek mümkün mü 
sorusunu yönelten bir ses yok. Peki, 
Ortadoğu’nun siyasi haritasında bu-
lunan bir halkın böyle bir kolaylıkla 
yok edilmesi mümkün mü? 

Hiç kuşkusuz hâlihazırdaki Fi-
listin yönetimi sorunun gerilemesin-
de rol oynadı. Bu yönetim Arafat’ın 
Kasım 2004’te gizemli bir şekilde 
vefatından bu yana daha fazla içine 
kapandı. Dahası yeni gelişmelerle 
adapte olma gücü bulunmayan bu 
yönetim Fetih hareketinin gelişi-
mini sağlamakta aciz kaldı. Aksine 
FKÖ’nün omurgasını oluşturan ha-
reket tedrici olarak iptal edildi. 

Yalnız itiraf etmek gerekir ki in-
tifadanın askerileşmesi, İsrail sağı-
nın yükselmesi ve HAMAS’ın İsrail 
politikasına hizmet eden rolü göl-
gesinde Filistin gerilemesinde oyna-
yan en büyük rol Irak’ta da yaşandı. 
ABD’nin Irak’ı işgali ve gümüşten 
bir tepside İran’a sunması sonrası 
bölgesel denge bozuldu. İran Suriye 
ve Lübnan’da derinlik elde etmesi 
sonrası elini Irak’ın üzerine koydu. 

Refik Hariri 14 Şubat 2005’te sui-
kasta uğradı. Hariri’ye kimin suikast 
yaptığı ve İran’ın Hizbullah üzerin-
den Suriye’nin Lübnan toprakların-
dan askeri ve güvenlik çekilmesinin 
bıraktığını boşluğu nasıl doldurdu-
ğu sır değil. 

2018’in son günlerinde olayla-
rın kasetini gözden geçirmek fayda-
lı olur. Bu  kasetten Irak’ın 2003’teki 
işgalinin yüzyılın başından bu yana  
bölgedeki en önemli olay olduğu so-
nucunu çıkarmak mümkün. Ürdün 
Kralı Abdullah ABD Başkanı George 
Bush’u Ağustos 2002’de Irak’ın işga-
linin sonuçlarına dair uyardığında 
gayet ferasetliydi. Keza Ürdün Kralı 
Ekim 2004 başında Washington Post 
gazetesine Şii Hilali hakkında konu-
şurken gayet dikkatliydi. Şii hilalin-
den Tahran’dan Beyrut’a Bağdat ve 
Şam üzerinden uzanan Fars hilalini 
kast ediyordu. 

Filistin davasının gerilemesi 
Bağdat’tan başladı. Bu da Filistinli-
lerin kendilerinin Irak’taki Ameri-
kan işgali öncesi ve sonrasında iş-
lediği hataları göz ardı etmesi anla-
mına gelmiyor. Peki, bağımsız Fi-
listin devletinin kurulmasına daya-
lı adil bir çözüm umudu tamamen 
yitirildi mi? Görünen o ki bu hayal 
bölgedeki güç dengeleri gölgesinde 
daha çok seraba yakın. Bu dengeler 
Irak’ta İran elinin çekilmesine götü-
recek büyük ve köklü değişim olma-
dan değişmez. Hâlihazırdaki ABD 
yönetiminin yaşadığı hayal kırıklığı 
gölgesinde bu ihtimal mümkün mü? 
İran’ın Irak’tan eli çekilmedikçe güç 
dengelerinde değişim beklemek zor. 
İran’ın ağır eli Irak’ın karar organla-
rına hâkim oldukça uluslararası top-
lumu yeniden Filistin davasına yön-
lendirmek mümkün değil. 

Bağdat’ın dönüşü yakın görül-
müyor ve Filistin davasının vitrine 
dönmesi yakın değil. 2018 tanrının 
emriyle Irak’ı işgalde ve rejimi devir-
mekte ısrar eden George W. Bush’un 
açtığı zararın boyutunu gösterdi. 

(Lübnan Müstakbel gazetesi, 24 
Aralık 2018)

Irak’ta İran Alternatifinin Faturası
Hayrullah HAYRULLAH 

Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

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

Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)
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S udan’ın kuzeyindeki Atbara 

kentinde 19 Aralık günü kı-

vılcımı atılan gösterilerin sonucu 

ne olursa olsun ülke, işaretleri bir 

müddet sonra ortaya çıkacak yeni 

bir döneme girdi. Sudan tartışma-

sız öncüsü olduğu bu tür devrim-

lere yabancı değil. Ekim 1964’teki 

“Hartum Baharı” Avrupa ve 

ABD’deki öğrenci devrimlerinden 

dört yıl önce yaşandı. 1985’teki 

Sudan ayaklanması Filipinler’deki 

“halk devriminden” bir yıl, kutlu 

Filistin intifadasından iki yıl önce 

gerçekleşti. Her iki   ayaklanmada 

da Sudan halkların termometresiy-

di, hiç kimseye bağlı ve taklidi de-

ğildi. Her iki durumda da devrim 

barışçıldı ve araçları demokratikti. 

Birleştirdi ayırmadı, inşa etti yık-

madı. Sudan bu devrimde en müt-

hiş şekillerde tecelli etti: Özgür, 

asil ve hoşgörülü. 

Doğum yerim Berber kenti 

hâlihazırdaki ayaklanan şehirlerin 

öncüsü olduğu için Ekim devri-

minin dinamiklerini çocukken 

çok iyi hatırlıyorum. Şehrin güney 

doğusundan merkezine doğru ilk 

devrim yürüyüşüne orası sahne 

olmuştu. Bazı göstericiler elektrik 

direklerini taşlamaya başladığı za-

man liderlerden biri kamu malla-

rının kendirine ait olduğunu hatır-

latmış, muhafazakâr kentte ruhsat 

verilen bara yönelmeleri çağrısı ya-

pılmıştı.  Herkes bara yönelmiş ve 

imha etmişti. Gösteriyi pazarın or-

tasına geldiğinde izlemiştim. Polis 

göstericileri yarmaya çalıştığında 

göz yaşartıcı gazın kokusunu ilk 

defa orada almıştım. Ancak devrim 

şiddetten uzak bir kutlama içinde 

bir vakit sürmüştü. 

Beklentilere rağmen bir şe-

kilde Sudan Arap Baharı trenine 

katılmadı. Zira 2011 yılı güneyin 

ayrılma yılıydı. Bazı rejim yanlıları 

da dâhil birçokları ayrılma gerçek-

leşirse harekete geçecekleri tehdi-

dinde bulundu. Sudanlı gençler-

den gruplar sokağa çıkma çağrısı 

yaptı ve 30 Ocak olarak tarih belir-

lenmişti ancak başarısız olmuştu. 

Eylül 2013’te sınırlı bir ayaklanma 

patlak verdi ancak devletin baskı-

sıyla geri adım attı ve birçok kimse 

eşlik eden şiddete karşı temkinli 

yaklaştı. 

Hâlihazırdaki Sudan devrimi 

başkent Hartum yerine bölgeler-

den başlayarak öncekilerden farklı. 

Atbara kentinin direniş ve devrim-

lere yabancı olmadığı doğru. Ta-

rihsel olarak sendika hareketinin 

en önemli kalelerinden biriydi an-

cak ülkede en büyük işçi hizmeti 

olan demiryolu kurumunun çök-

mesi sonrası yıllardır bu konumu-

nu kaybetti. Devrimin Atbara’dan, 

komşu Berber ve ardından Damir 

kentlerinden çıkması sürpriz oldu. 

Özellikle de Sudan’ın kuzeyi ba-

zılarına göre rejim yandaşlarının 

kalesi olarak görülmektedir. En 

büyük sürpriz Atbara kentinin bir 

gün içinde “özgürleştirilmiş şehre” 

dönüşmesiydi. Vatandaşlar iktidar 

partisi ‘Ulusal Kongre’nin binasını 

ateşe verdi, yerel hükümetin bina-

sını ele geçirdi. Dahası ordu gös-

tericilere baskıda bulunmayı red-

dederek ve hatta onları savunarak 

protestocuların yanında yer aldı. 

Yirmi dört saat içinde devrim 

Perşembe günü Hartum’a ulaş-

madan önce ülkenin dört yanına 

yayıldı. Akşam olmadan Hartum 

bir dizi ayaklanmanın sahası oldu. 

Ordunun ortada olmaması dikkat 

çekiciydi. Polis ve güvenlik organ-

ları protestoları basmadı. 

Kırsaldan merkeze taşınması 

ve hızlıca yayılmasıyla bu devrim 

öncekilere oranla nitelikli bir geçiş 

yaşıyor. General İbrahim Abud re-

jiminin 1964’te düşmesi bir hafta 

alırken Cafer Numeyri rejimi 12 

yıl direnebildi. Ancak protestoların 

hacmi ve yayılması geçen bir kaç 

gün yaşananların seviyesine ulaş-

mamıştı. Protestoların ilerlemesini 

bazı eylemcilerin diline yansıyan 

kutuplaşma hali engelleyebilir. 

Çekişme şiddete dönüşürse bu ku-

tuplaşma artacak ve yayılacaktır. 

Bundan sakınmak için öncelikle 

kenetlenmek, Suriye ve Libya dev-

rimlerini örnek alarak ötekileştirici 

olmayan bir söylem sunmak gere-

kir. Ordunun çatışmadan sakındır-

mak için süratle harekete geçmesi, 

iki taraftan aşırı uçları ayırması ge-

rekir. Daha da önemlisi göstericiler 

bazı protestolarda yaşanan şiddet-

ten, kundaklama, yağmalama ve 

yıkımlardan sakınmalılar. 

Olayların gelişimi hızı dikkate 

alındığında bu makalenin yayın-

landığı saatlerde dönüşü olmayan 

bir noktaya varılmış olabilir. Yalnız 

o vakit ve öncesinde akil ve feraset 

ehlinin Sudan’ın geleceğini koru-

yacak, açık rejime geçişle birlikte 

gelecek karışıklığın maliyetini aza 

indirecek yeni demokratik ittifak 

Sudan Yeni Bir Döneme Girdi
Abdulvehhab EL-EFENDİ 
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Cihad EL-HAZİN 

A BD Başkanı Donald Trump 
DEAŞ yenilgisi sonrası Ameri-

kan güçlerinin Suriye’den çekileceği-
ni açıkladı ve bir gün geçmeden Sa-
vunma Bakanı General James Mattis 
tepki göstererek görevinden istifa etti. 

Mattis istifa yazısında başkanın 
kendi görüşleriyle örtüşen bir halefini 
tayin etme hakkı olduğunu ifade etti. 
68 yaşındaki Mattis Şubat ayında gö-
revini bırakacak. 

İstifa yazısında Mattis Trump’ın 
müttefiklere saygı göstermesi, ortak 
savunma için Amerikan gücünün 
tüm etkenlerini kullanması gerektiği-
ni belirtti. Savunma bakanı sözlerini 
şöyle tamamlıyor: “Görüşleri sizin 
görüşlerinizle örtüşen bir savunma 
bakanınızın olması hakkınız. Bu yüz-
den görevden ayrılmamın en uygunu 
olduğunu düşünüyorum. Mattis istifa 
yazısında Suriye’den bahsetmedi an-
cak daha önce Suriye’den Amerikan 
askeri çekilmesinin “stratejik bir hata” 
olduğunu belirtmişti. 

İstifa yazısında ayrıca başka an-
laşmazlıklara işaret ederek şöyle di-
yor: “Benim bakış açım müttefiklere, 
düşmanlarla mücadeleye ve stratejik 
rekabete saygı duyulması yönünde. 
Bu sorunlarla mücadelenin ömrü tam 
kırk yıl.” 

İstifa yazısı, Suriye’den çekilmeye 
ve Afganistan’da bulunan Amerikan 
güçlerinin yarısının yani 7000 aske-
rin çekilmesine yönelik bir protesto 
mesajıdır. 

Kongrenin iki ayağındaki birçok 
üye Mattis’in istifa gerekçelerine kar-
şıydı. Senatoda çoğunluğun başkanı 
Mattis Mcconel istifadan dolayı şoka 
girdiğini belirterek istifa sebeplerinin 
Mattis ile Trump arasındaki anlaş-
mazlıklar olduğunu ekledi. 

Kongre’deki cumhuriyetçi parti 
son haftalarda Trump’ın birçok po-
litikasına karşı çıktı. Bu politikalar 
arasında Trump’ın Suudi Arabistan’ın 

ve Yemen’deki politikasının yanında 
durmayı sürdürmesi yer alıyor. Ayrıca 
partinin ileri gelen isimleri Trump’ın 
Suriye politikasına da karşı çıktı. Bazı 
isimler de Meksika sınırına duvar inşa 
etme tutumuna itiraz etti. Başkan 
Trump duvar inşası için 5 milyon do-
lar istiyor ancak bu talep kongre ve se-
nato üyelerinden itiraz alıyor. Başkan 
Trump duvar inşasına karşı çıkmasına 
tepki olarak hükümetin çalışmalarını 
durdurdu ancak bu durdurma kısmi-
dir, tamamen değil. 

Kongreyle anlaşmazlık seçmenleri 
de kapsayabilir. Zira üyeler Trump’ın 
yasalar çıkarma ajandasını görmez-
den geldiler, Beyaz Saray ve hükümet 
dairelerindeki üyeler kararlarını uy-
gulamıyorlar. NATO paktına yönelik 
tutumu ve başka üyelerin üyelik kar-
şılığında ödemeleri gerekli paraları 
ödemediği iddiası gibi. 

Mattis’in savunma bakanlığın-
da yaptığı en önemli şey tutuklulara 
işkence edilmesine karşı çıkmasıy-
dı. 2016’da başkanlık adayı Donald 
Trump “ tutukluyu boğmakla tehdit 
etmek gibi aşırı soruşturma (işkence) 
yöntemlerini geri getireceğini” ifade 
ediyordu. Trump başkanlığı kazandı 
ancak işkence gelmedi. Bunun sebebi 
savunma bakanı Mattis’in işkenceye 
karşı çıkmasıydı. 

Trump yönetimindeki birçok ça-
lışan görevinden istifa etti ve bazıları 
kovuldu. Başkan kendisine ve tıp-
kı terörist Binyamin Netanyahu gibi 
müttefiklerine uygun bir dış politika 
belirledi. Filistinliler ile İsrail terö-
rü arasındaki barış planı tamamen 
reddedilmektedir. BM’de de büyük 
muhalefetle karşılaşmaktadır. BM 
üyelerinin çoğunluğu Filistinlileri ve 
haklarını savunuyor. Bununla birlikte 
Başkan Trump hatasını sürdürüyor ve 
bize bu tutumlarını dayatmakta başa-
rılı olacağını düşünmüyorum. 

(El-Hayat gazetesi, 24 Aralık 
2018) 

Mattıs’in İstifası Trump’a Uyarı
oluşturmak için harekete 

geçmesi istenmektedir. 

Bunu önceki Sudan dev-

rimlerinin hoşgörü, barış-

çıl ve ötekileştiricilikten 

uzak olma noktasındaki 

hatalarını tekrarlamamak 

izleyecektir. Devrimin ba-

şarısının sırrı, devleti ve 

ülkenin bütünlüğünü ko-

rumanın sırrı budur. 

Ülkeyi yıkacak baskı-

sı ve intikam alma amaçlı 

uygulamalara girilmeme-

li, yargının bağımsızlığını, 

silahlı kuvvetleri, adalet, 

polis ve güvenlik organla-

rını, medya ve akademik 

kurumların özgürlüğü ve 

bağımsızlığını güçlendire-

rek hukuk devletini inşa 

edecek adımlar atılmalı. 

Her demokratik deği-

şim yaşandığında ekono-

mi şartların yakın vadede 

kötüleşmesi muhtemeldir. 

Ücretlerin artması yönün-

deki sendika talepleri ço-

ğalırsa ve sokaklara düşü-

lürse insanlar diktatörlük 

günlerine rahmet okuya-

caktır. Ancak diktatörlüğe 

ve getirdiği yalancı istik-

rar sorunu çözmeyecektir. 

Haziran 1989 darbesinde 

ve Mısır’da Temmuz 2013 

darbesinde bunu gördük. 

Şöyle ki fakirler daha da 

fakirleşmişti. Çözüm, ek-

letmek, sabretmek, disip-

lin ve kurumlara özel ta-

lep sahiplerinin müdaha-

lesi olmaksızın çalışma-

larını yapma imkânı ver-

mektir. Allah Sudan’ı ko-

rusun ve halkını kurtulu-

şunda muvaffak kılsın. 

(El-Arabü’l-Cedid ga-

zetesi, 22 Aralık 2018) 
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H iç kuşku yok ki Suriye 
Kürtleri Başkan Trump’ın 

Suriye’den Amerikan güçlerini 
çekme kararından en fazla zararlı 
çıkan kesim. Zira ABD ordusu ile 
omuz omuza DEAŞ’ı çıkarma sa-
vaşına giren YPG güçleri bir anda 
örtüsüz/çıplak kaldı. Bu da Kürt 
(devlet) oluşumunun geleceği-
nin tehlikeye girdiği anlamına 
geliyor. Belki de en kârlı çıkan 
Türkiye oldu. Zira şu an Kürt 
bölgesinin Türkiye devletine yö-
nelik saldırıların üssüne dönüş-
memesini sağlama imkânı var. 
Ayrıca İran ve Rusya yönetimleri 
Trump’ın son kararı sonrası rahat 
bir nefes aldı. 

Trump’ın neredeyse herke-
si şaşırtan kararının Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’la telefon görüşmesi 
sonrası gelmesi Suriye Kürtleri 
açısından endişe verici bir du-
rum. Ankara’nın terörist olarak 
nitelediği Suriye’deki Kürtleri 
ABD’nin desteklemesine şiddetle 
karşı çıktığı malum. Ankara’nın 
son üç yılda Washington’la iliş-
kilerinin gerginleşmesinde  bu 
Amerikan tutumu önemli bir etki 
bıraktı. Dolayısıyla Amerikan-
Türk anlaşması hiçbir şekilde 
ABD’yi bir himaye olarak kulla-
nan Kürtlerin lehine olmayacak-
tır. 

Amerikan çekilmesi bir gü-
venlik boşluğu oluşturacak muh-
temelen. Bu çekilme şu iki senar-
yodan birine götürecek. Birincisi 
Türkiye’nin sonuçlarını göz ardı 
ederek bölgeye askeri operas-
yon düzenlemesi. İkincisi Beşşar 
Esed güçlerinin Kürt bölgesini 
kontrolüne alması. Yani Kürtler 
hızlı Amerikan kararı orağı ile 
Suriye rejiminin çekici arasında 
olacaklar. 

Amerikan çekilmesi kararı 
akabinde doğacak güvenlik boş-
luğunu hangi gücün dolduraca-
ğı bir yana Suriye’deki Kürtlerin 
hayalinin sona yaklaştığı söy-
lenebilir. Kürtlerin daha fazla 
kazanım elde etmesi mümkün 
değil ve hatta önceki tutumları-
nın bedelini ödeyebilirler. Zira 

ABD’nin Çekilme Kararı ve Suriye Kürtleri
Hasan EL-BERARİ

B M Yemen Temsilcisi Mar-
tin Grififiths krizin tarafla-

rını İsveç’te sekiz gün bir araya 
getirmek ve müzakere heyetleri 
başkanlarının el sıkışmasıyla taç-
lanan son oturumunda dünyanın 
karşısına çıkmak için büyük çaba 
harcadı. 

Güven inşa etme adımlarını 
ele almak için birçok sorunun -6 
temel sorun- gündeme geldiği göz-
lemleniyor. Ancak yaşananlar tam 
tersiydi. BM temsilcisi ve bazı güç-
ler özellikle de İngiltere tarafından 
Hudeyde savaşı ve akıbeti konu-
suyla ilgili İran’la anlaşarak bir ha-
zırlanmış bir adımlar paketi vardı. 
Hudeyde savaşı önceki görüşmele-
rin sonuçlarından başka bir netice 
vermeyen İsveç görüşmelerinin 
ana konusuydu. Görüşmeler sıra-
sında meşru yönetim ile darbeci 
yönetim arasında güven inşa etme-
ye çalışıldığını duymuştuk ancak 
yaşananlar Hudeyde kentiyle ilgi-

li imzalanmayan bir anlaşmanın 

güçlenmesi oldu. Hudeyde Husi-

lerin akıbetini en fazla etkileyecek 

bir cephedir. Bu da İran’ı İngilizler 

nezdindeki tüm ağırlığıyla birlikte 

Suudi Arabistan’a karşı uluslarara-

sı kızgınlığı kullanmaya sevk etti. 

Böylece İngiltere Hudeyde ile ilgili 

kendi görüşünü dayattı. Bu görüş 

Hudeyde kentinin BM’nin yönete-

ceği tarafsız bir kent olarak kalma-

sı şeklinde özetlenebilir. 

İşin garip tarafı  hiç kimsenin 

imzalamadığı anlaşmayı her tarafın 

kendi görüşüne göre açıklaması. 

Meşru yönetim darbeci milislerin 

limanı ve şehri teslim edeceğini ve 

meşru hükümet güçlerinin ken-

ti yöneteceğini söylerken darbeci 

taraf hükümet güçlerinin çekile-

ceğini mevzilerini şehirde Eylül 

2014’te darbe öncesi kenti idare 

eden yerel yönetime teslim edece-

ğini ifade ediyor. 

Hükümet tarafı BM’nin rolü-

nün sadece denetleme olduğunu 

açıklarken BM ve temsilcisi barış 

koruma güçlerinden ve Yemen’e 

gönderilecek güçlerin komutanı 

olarak Hollandalı generalin atan-

masından bahsediyor. Tüm bu 

tartışmalardan uzakta darbecileri 

(Husiler) meşru yönetimle bir ara-

ya getirmek için büyük çaba harca-

yan ve meşru yönetime büyük bas-

kı uygulayan İsveç görüşmelerinin 

hedefi Yemen’de barış değil kesin-

likle. Daha çok darbeci milislerin 

Yemen’de savaşı kaybetmemesini, 

uluslararası güçler ile İran’ın böl-

gedeki güçlerin denge kartı olma-

larını teminat altına alacak şekilde 

savaşın ve krizin yönetilmesiyle 

Yemen’de İngiltere Tekrar Sahnede
Nebil EL-BUKEYRİ 
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ilk defa kendi dillerinde eği-
tim imkânına, kendilerine özel 
bayram ve günleri kutlama 
imkânına sahipler. Ancak bir 
kez daha bölgesel oyun, her 
daim Kürt halkının Ortadoğu 
bölgesindeki diğer halklar gibi 
bağımsız bir devlet olma emel-
lerinden daha büyük. 

Doğal olarak Türkiye bu 
durumdan en kazançlı çıkacak 
ülke. Bununla birlikte acele et-
mememiz gerekebilir. Birçok 
gösterge başka güçler arasın-
da bu bölgenin geleceği üzerin-
de amansız bir çekişmenin pat-
lak verebileceğini ifade ediyor. 
Sözgelimi Suriye Türkiye’ye te-
rörle savaş gerekçesiyle toprak-
larından büyük oranı ele geçir-
mesine imkân verecek mi? Yok-

sa iki taraf arasındaki işbirliği 
nihayetinde çıkarlarına mı ya-
rayacak? Ayrıca Amerikan çe-
kilmesi İran’ın daha da zor-
ba şekilde Suriye üzerinden 
Lübnan’a ulaşma girişimini teş-
vik edebilir. 

Bölge ülkeleri birçok konu-
da farklı düşünebilirler ancak 
Kürtlerin kendi geleceklerini 
belirleme hakkından mahrum 
kalmaları konusunda hemfikir-
ler. Herkes Türkiye ve İran’ın 
Irak’ta bağımsızlık referan-
dumu sonrası Irak Kürtlerine 
karşı nasıl ittifak yaptığını ha-
tırlıyordur. Tüm bu olan bi-
tenden alınacak ders ‘ABD’ye 
güvenilmeyeceği’ dersidir. ABD 
kendi çıkarınaysa müttefikle-
rini bırakmaktan geri durmaz. 

Bugün Kürtler Washington’a 
sınırsız güvenlerinin bedelini 
ödüyorlar. ABD’nin kendilerini 
savunacağı umuduyla ülkenin 
DEAŞ’tan kurtarılmasına des-
tek oldular ancak arkadan nasıl 
karşılık vereceklerini bilemedi-
ğimiz bir darbe aldılar. 

(Katar gazetesi Şark, 25 
Aralık 2018) 

ilgili yeni konumlandırmaları he-

defliyordu. 

Bu gerçekten hareketle BM’nin 

ve insani örgütlerin ağladığı mil-

yonlarca insanın hayatıyla doğ-

rudan ilgili başka mevzuların na-

sıl göz ardı edildiğini gördük. Taiz 

kenti sakinleri 4 yıldan fazladır 

bombardıman ve abluka altında. 

Maaşlar ve tüm Yemenlilerin haya-

tı tehdit eden para biriminin çök-

mesi gibi insani sorunların merke-

zinde yer alan ekonomi dosyası dı-

şında havaalanlarının kapatılması 

sebebiyle içeride ve dışarıda kalan-

ların sorunu ele alınmadı. 

Açıkça görüldüğü üzere İs-

veç görüşmelerinin tek hedefi Hu-

deyde savaşını bitirmek ve en bü-

yük cephe olması itibariyle kurta-

rılmasının önüne geçmek. Ayrıca 

Hudeyde Husi milislerin dünya-

ya açılmasının tek kapısı, tek de-

niz yolu, kaçırılan silahlarla deste-

ğin tek kapısı, milislerin teslim alıp 

kara borsada sattığı uluslararası 

gıda yardımlarının tek giriş nokta-

sı olarak jeostratejik öneme sahip. 

BM temsilcisinin Hudeyde 
kentindeki barışın geleceğiyle ilgili 
ilk anlaşma taslağının, her tarafın 
kendi istediğini açıkladığı birçok 
çelişkiyle mayınlı olması hesabiy-
le büyük bir başarı olduğunu ve 
krizin duvarında bir gedik açtığını 
söyleyemeyiz. Ayrıca Husi cemaa-
tinin uzanan bir eli olmadığı müd-
detçe Hudeyde’deki hiçbir statüyü 
kabul etmesi mümkün değil. Bu-
nun dışında barış milisler için ger-
çekçi bir seçenek değil. 

Bazıları uluslararası çevrelerin 
Yemen’de savaşın durması gerek-
tiği kanaatine vardığını ifade edi-
yor. Bu da savaşın durması için 
Yemen’de savaşan taraflara baskı 
yapacak etkin bölgesel taraflara 
baskıyı gerektirecek belirli bir ba-
kış açısı dayatılarak yapılıyor. Bu 
bakış açısı krizin ve savaşın derin-
liğinden tamamen uzaktır. Savaşa 
yol açan darbe gibi sebeplere ve 
köklere inmeden sadece uluslara-
rası ve bölgesel baskılarla savaşın 
durması imkânsız. Savaşa götüren 
sebepler ortada oldukça devam 
edecek ve büyüyecektir. 

Tüm bunlardan şöyle bir so-

nuç çıkarıyoruz. İngiltere’nin tüm 

ağırlığını bu görüşmelere vermesi 

ve sonrasında İngiltere’nin BM’de 

beklenen kararı İngiltere’nin Ye-

men savaşına İran’ın açık anlaşma-

sı ve desteğiyle dönüşünü gösteri-

yor. Londra Kızıldeniz bölgesi ve 

Aden Körfezine yeniden dönüyor. 

Tüm bunlar Arap koalisyonunun 

başarısızlığının ve Yemen’deki 

ajandasının karışıklığının doğal 

sonucudur. Bu başarısızlığın ba-

şında Yemen’deki müttefiki meşru 

hükümeti zayıflatması gelmekte-

dir. Yemen’de barış konusu ulusla-

rarası çevrelerin önceliği değildir. 

Bu barış bu güçlerin bir kartıdır. 

Bu kart üzerinden dünyanın bu 

aktif ve stratejik bölgesinde kendi 

çıkarlarını ve mevzilerini idare et-

mektedirler. Halkların akıbeti ise 

onları uzaktan yakından hiç ilgi-

lendirmemektedir. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 18 

Aralık 2018)
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  FRANSA OLAYLARI VE KİTLE HAREKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

K itlesel başkal-
dırılar insan-

lık tarihi boyunca 

var olagelmiştir. 

Roma’da Spartaküs 

isyanı, Abbasiler 

döneminde zenc(i) 

a y a k l a n m a l a r ı , 

Fransız ihtilali, ya-

kın dönemlerde 

Manila’daki siyah 

yelekliler hareketi, 

uzunca bir zaman devam eden Tahran sokak gös-

terileri, Stockholm, Kiev ve Caracas başkaldırıları, 

Rio ve Hamburg’daki büyük ayaklanmalar, İspan-

ya ve İzlanda çıkışları, Yunanistan’daki ayaklan-

ma, bir bahar talebiyle ortaya çıkan ama şiddetli 

bir kışla son bulan Arap hareketleri, Türkiye’deki 

Gezi olayları bunun ilk aklımıza gelen örnekleri-

dir. Nihayet Fransa’da Paris’i altını üstüne getiren 

Sarı Yelekliler hareketi buna bir yenisini eklemek-

tedir.

Başlangıçta saklanmak istense de sonradan 

dünya kamuoyu Fransa’da bir ayı aşkın bir za-

mandır sürmekte olan bu başkaldırı hareketini 

seyretmektedir. Konu üzerinde duranların hatır-

lattığı gibi belki 

Fransa buna ya-

bancı değil, tari-

hin bildiğimiz en 

büyük hareketle-

rinden birisi olan 

1789 İhtilali bu 

ülkede gerçekleş-

miştir. Gerçi diğer 

Avrupa ülkeleri de 

bundan geri kal-

mamışlardı, Me-

sela İngiltere’de yalnız 1600’lü yıllarda üç ihtilal 

olmuştu. Bunların hepsi kanlı hareketlerdi. Ağır-

lığını 1789 yılının oluşturduğu, 1787-1799 arası 

11 yıl süren hareket, yalnız Fransa’nın değil diğer 

Batı Avrupa ülkelerin siyasal rejimlerinin değiş-

mesine neden oldu. Bir bakıma Avrupa’nın sosyal/

politik yapısı yeniden belirlendi. Bu değişikliğe 

neden olan hareket çok kanlı olmuştu. Bu süreçte 

ne kadar insanın öldüğü hala net olarak bilinme-

mektedir. 

Anlaşıldığı kadarıyla ABD’nin başını çektiği 

küresel siyaset Fransa’ya bir ders vermektedir. 

Uzun zamandır AB ülkeleri kendilerine verilen 

aşağıdaki taşeron hükümet görevlerini bihakkın 

Anlaşıldığı kadarıyla ABD’nin başını çektiği küresel siyaset Fransa’ya 
bir ders vermektedir. Uzun zamandır AB ülkeleri kendilerine verilen 
aşağıdaki taşeron hükümet görevlerini bihakkın yerine getiriyorlardı. 
Bu çerçevede Ortadoğu ve özellikle Türkiye’deki ABD destekli teröre 
omuz vermede tereddüt etmediler. Durumlarının her geçen gün 
kötüye gittiğini gördüler. Kendilerine has bir milli politika izleme 
eğilimleri doğdu, bu durum karşısında bir uyarı ile karşı karşıya idiler.

Fransa Olayları ve Kitle Hareketleri
Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa AYDIN
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yerine getiriyorlardı. Bu çerçevede Ortadoğu ve 

özellikle Türkiye’deki ABD destekli teröre omuz 

vermede tereddüt etmediler. Durumlarının her 

geçen gün kötüye gittiğini gördüler. Kendilerine 

has bir milli politika izleme eğilimleri doğdu, bu 

durum karşısında bir uyarı ile karşı karşıya idiler. 

Ne hak ve özgürlükleri ve ne de ekonomik duru-

mu diğerlerinden daha kötü olmayan Fransa buna 

uygun düştü, bir kıvılcım sonuna kadar değerlen-

dirildi. Tabi bu ülke Almanya da olabilirdi. 

Sosyologların son zamanlarda çokça ilgilen-

dikleri ve önemli bir kısmı tüketilmeye yüz tut-

muş çokkültürlülük, deprem, göç, eşcinsel ev-

lilikler, vb. yanında halk 

hareketleri henüz tazeliğini 

koruyan, tabir caizse çiçeği 

burnunda ve gündemden 

düşmeyeceği söylenebile-

cek bir konudur. Biz de bu 

yazımızda güncelliğini sür-

düreceğine kani olduğumuz 

bu halk hareketlerini Fransa 

olayları üzerinden bir de-

ğerlendirmede bulunmak 

istiyoruz. Yani asıl konumuz 

Fransa değildir, olgusal ola-

rak bizzat hareketin kendi-

sidir. Esasen bu fiili hareket 

kısa vadede bitecektir. 

Bu tür kalkışmalar genel-

de bir şeyler inşa etmeye de-

ğil, varolan yapıları çözmeye 

yöneliktir. Sloganlarının ya-

kıp yıkmanın ötesinde biz-

zat eylemcilerin yaptığı ya-

pacağı bir hedef yoktur. Bu 

söylem bile her gün değişir. 

Tabii ki birileri bu yıkıntıların üzerine bir şeyler 

inşa etmeye, kendince bir sonuç almaya çalışır. 

Ama bu sonuç hiçbir zaman harekete katılan kit-

lelerin istek ve beklentileri değildir. Sonunda (me-

sela) “Petrol zammını protesto ettik onda da başa-

rılı olduk” demeleri anlamsız kalır. Zamlı da olsa 

bulamayacakları bir petrol sorunuyla karşı karşıya 

kalabilirler. Yüzde 70’in destek verdiği söylenen 

hareketin bir hükümet kararına bu kadar öfkele-

nip yağma yakım ve yıkımla geride birkaç milyar 

zarar bırakmasının bir açıklaması da yoktur. 

Dolayısıyla bizim doğrudan Fransa ile değil de 
bizzat başkaldırı olgusunun kendisiyle ilgilenmek 
istememizin sebebi de budur. Andre Jaussain’in 
İhtilallerin Kanunu* gibi klasik eserler ve günü-
müzde halk hareketleri üzerine yapılmış bazı ça-
lışmalardan da hareketle ortak çizgileri birleştiren 
bir değerlendirmede bulunmak istiyoruz.

Genel Olarak Halk Hareketleri

Genelde halk hareketlerinin zaman zaman 
yaşanan toplumsal tıkanmaları aşma noktasın-
da ortaya çıktıkları söylenebilir. Esasen dünden 

bu güne bu söz konusu tı-
kanmaları aşmanın iki yolu 
vardır; Birincisi yüksek tip-
li dinlerin izlediği bir aşkın 
içerikli yol; ikincisi halk ha-
reketleri gibi içkin bir yol. 
Gerçekten de yüksek tipli 
dinler, toplumlardaki kendi 
içkin kurallarıyla oluşmuş 
ve kemikleşmiş statücülü-
ğüne peygamberler aracı-
lığıyla verilen mücadeleyle 
statüler kırılmış alt ve üst 
birbirleriyle ilişki kurabilir 
hale gelmiş ve gerekli göre-
celi eşitlik sağlanmıştır. İç-
kin halk hareketleri de bu 
katı yapılanmaya karşı bir 
başkaldırı hareketi olarak 
ortaya çıkmış, ne var ki sos-
yal gruplar üstü aşkın daya-
naklardan yoksun olduğu 
için, daha başka sonuçlar 
ortaya çıkmış olsa bile bek-

lenen sonuçlar tam elde edilememiştir. Dünyevi 
nitelikteki halk hareketleri dünden bugüne önem-
li değişiklikler geçirmiş, günümüzde ise moderni-
tenin özelliklerine uygun olarak ciddi sorun hali-
ne gelmişlerdir. 

Halk hareketlerin, dünden bu güne, konjonk-
türde, çağlara, toplumlara ve onların şartlarına 
göre farklı tipleri olagelmiştir: 

a) Eski rejimi geri getirmek için ortaya çıkan 
yığınsal köylü ayaklanmaları; 

b) Yeni bir dönemin başladığı heyecanıyla or-

taya çıkan yığınsal Milenyum hareketleri; 

Fransa’daki hareket, eylemci-
ler “durmak yok, bunu sonu-
na kadar sürdüreceğiz” deseler 
de kısa bir süre sonra bitecek. 
Esasen bu yazı kaleme alınırken 
tavsamış görünüyordu. Değişik 
kesimlerden bir hayli taraftar 
toplamasına rağmen hare-
ket marjinaldi, Fransa hiçbir 
şekilde bu sarı yelekliler demek 
değildi. Diğer taraftan yıkıcılık, 
toplum genelinde tepki görme-
ye başladı. Bizim Geziciler bile, 
bir iki dernek, yayıncı, sendi-
ka başkanının, sokak çağrısı 
yapan siyasetçinin dışında 
heyecana kapılmadılar, hatta 
sessiz kaldılar.
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c) Geçmişte yaşadığı muhayyel bir dönemi geri 

getirmeyi amaçlayan kitlesel anarşi; 

d) Elit bir grup tarafından gerçekleştirilen an-

laşmalı hükümet darbeleri; 

e) Toplumsal hayatın her alanında tepeden de-

ğişiklik yapmayı tasarlayan Kameralist, Jakoben 

(Faşist, Nasyonal Sosyalist, vb.) devrimler/reform-

lar; 

f) Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan 

ama sonradan belli merkezlerce yönlendirilip kit-

leselleştirilen hareketler. 

Günümüzdeki hareketler daha çok bu son şık 

çerçevesinde gerçekleşen hareketlerdir. Ve Şüphe-

siz benzerlikleri kadar farklılıklarından söz edile-

bilir.

Söz konusu farklılıklar, tabir caizse sadece 

anatomilerinde değildir, sebebi de şekli de ülkele-

re göre az çok değişiklik arz eder. Geçmişteki baş-

kaldırılarla günümüzdeki başkaldırılar arasında 

önemli farklılıklar vardır. Mesela geçmişteki halk 

hareketleri zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan 

insanların bir tür hak arayışı idi. Şimdikiler ihti-

yaçları az çok karşılanmış, yeterince hak ve özgür-

lüğe kavuşmuş olanların isyanıdır. Deyim yerin-

deyse hak ve özgürlükler fazla geldiği için, bunu 

nerede nasıl kullanacaklarını, ellerindeki merhe-

mi nereye süreceklerini bilmeyenlerdir. Karşı çı-

kılacak, yıkılacak bir şeyler varsa da neye taraf 

oldukları ve ne yapmak istedikleri belli değildir. 

Baştan net olmayan talepler birileri tarafından sü-

rekli değiştirilir. Mesela ağaç korumak için yola çı-

kanların sonunda ağaçla ilgileri kalmaz, onun için 

bizzat kendilerince gerçekleştirilen bir ağaç katli-

amında da bir beis görmezler. Çünkü bazı inanan 

safdiller bulunsa da ağaç ciddi bir gerekçe değil-

dir, bir bahaneden ibarettir. Bu gün petrol zam-

mını protesto edenler, erkesi gün petrol zammı-

nı gündemlerine bile almazlar. Onun için yetkili-

lerin, “zam kararını iptal ettik” demelerinin hiçbir 

anlamı yoktur. 

Bazı sosyal bilimcilerce bunların, hayat stan-

dardı düşük kesimlerce o anda iktidarı elinde bu-

lunduranlara karşı bir başkaldırı niteliği taşıdığı, 

yani bir hak arayışı olduğu, aşağı kesimden insan-

lar olmaları nedeniyle de onaylanamayacak yağ-

maların gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Ama ger-

çek öyle değildir, bu eylemler aşağıda ekmek bu-

lamayanların bir başkaldırısı değildir. Çoğu orta 

halli değişik kesimlerin omuz verdiği hareketler-

dir. 

Öyle ki bu eylemler sanki ruh dinginliğini yi-

tirmiş günümüz insanının bir ihtiyacıdır. Onun 

için protestoya katılanların her birinin amacı 

farklıdır, tek ortak şey eylem ihtiyacıdır. Bizdeki 

Gezi’cilerin ifadesiyle “eylem herkesindir ve her 

yerdedir”, yani kişiler ne niyetine katılıyorsa ey-

lem onun içindir. Bir deyimle, ne niyetine yersen 

o olan bir meyvedir. Yalnız eylemin öncüsü olan-

lar bu kitle hareketini kendilerine ait bir katılım 

olarak görürler ve öyle kılmaya çalışırlar. Gerçi yı-

kımda işe yarayan bu kütlenin niyetinin ne oldu-

ğu pek de önemli değildir. Eylemin doğasını be-

lirleyen mantıksızlıktır. Çoğu kere hareket eylem-

cilerin beklentilerine göre sonuçlanmaz, yanı so-

kaktaki bu kadar koşturmuş kitle adına bitmez. 

İş bittiğinde de telafisi imkânsız bir yere geldikle-

rini görürler. Yani bu işten zarar gören yalnız ik-

tidar değildir, aynı zamanda eylemcilerdir, sonra 

herkestir. Kazanım deşarj olmadır, kahramanlık 

(!) zevkidir; mesela polisten job yemek bu kah-

ramanlıkta bir öncülük göstergesi, bir şeref nişa-

nesidir.

Halk Hareketlerinin Dayanakları

Halk hareketleri genelde farklı kesimlerden 

oluşmuş bir kitleye dayanır. Ön planda çarpışan-

lar öncelikle gençlerdir. Sosyal politik deneyim-

den yoksun, ama buna karşılık enerjik oluşları 

burada önemli bir rol oynar. Bu dönemde din ve 

muhafazakârlık gibi istikrara katkısı fazla olan ya-

pıların zayıflığı da işe karışır. Ama burada daha 

önemli bir görev, kitlenin tanımadığı arka planda-

ki örgütlere düşer.

Hareketlerin fikri, ekonomik, sosyal, politik, 

vb. bir gerekçesi olsa da bu gerekçe eylem bo-

yunca sürekli değişir. Bu değişiklikler yeni slo-

ganlarla desteklenir. Tabii ki bu hareketler Andre 

Joussain’ın da belirttiği gibi kendiliğinden gelişen 

hareketler değildir. Belli bir merkezin planladığı 

ve birbirinden farklı kesimlerin destek ve omuz 

verdiği kitlesel hareketlerdir. Yazarın belirttiğine 

göre ünlü Fransız İhtilali’nin asıl kurgu merkezi 

İngiltere’de idi. Fransa’yı yeniden kurma teşki-

latı olarak kurulan Jakobenler Derneği, hareketi 

Londra’dan idare ediyordu. Dernek, strateji be-
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lirliyor, sürekli taktik kararlar alıyor, buna uygun 
sloganlar belirliyordu. Eylem olarak yaptığı en 
önemli iş de meşru icra yetkisine sahip güçlerin 
meşruiyetini aşındırıp elini/kolunu bağlayarak 
hareket imkânın yok etmek ve sokaktaki kitlenin 
önünü açmaktı.

İşleyiş bakımından sokakta hareketin içinde 
iki kesim vardır: A. Joussain’in ifadesiyle hercü-
merç kuvvetleri ve intikal güçleri. İntikal güçleri 
mevcut siyasal iktidarın, meşru çerçevede işleyen 
polis-asker gibi müdahale güçleridir. Hercümerç 
eylemci kitledir. Eğer intikal güçleri işin ta başın-
da etkinliğini göstermez, hercümerç güçlerinin 
haklı olduğu gibi bir zafiyet gösterirse peşinen 
kaybeder. Çünkü hareket etikten yoksundur, bü-
tünüyle teslim olmadan hiçbir ilke etrafında an-
laşmazlar. Anlaştık dediklerinde de bu sözlerine 
bağlı kalmazlar. Mesela insani bir davranışı takdir 
etmez, affetmez. Fransız İhtilali’nde başından iti-
baren harekete sıcak bakan ve hatta destek veren 
Kral XVI. Loui giyotinden kendini kurtaramadı. 
Hatta kralın öldürme yerine sürgün edilmesini 
isteyen, hareketin azametli lideri Robesbiyer bu 
teklifini hayatıyla ödedi. Tabi bunun dışında pek 
çok lider yok edildi. Meşhur “ihtilal şimdi çocuk-
larını yiyor” sözü de buradan kalmadır. 

Meşru siyaset yapma hakkına sahip olmayan 
bir lobi en üst düzeyde siyasetle uğraşır. İntikal 
güçlerinin yanında olduğu düşünülen emniyet 
güçleri, devlet dairelerinde oturan ve hercümerç 
kuvvetlerine karşı meşru bir işlevi yerine getir-
mesi beklenen kesimler beklenen görevi yerine 
getir(e)mez ve hele karşı tarafa katılırsa artık bu iş 
bitmiş demektir. 

Halk hareketlerinin çıkış noktasındaki taleple-
ri genel olarak haklılık arz edebilir. Esasen mevcut 
iktidar tarafından giderilmeyen bir sorun sokak-
taki bir eylemle de uyarılıp hatırlatılabilir. Ama 
hazır bu kitlesel hareketi kullanmak isteyenler 
her gün yeni bir hedef belirleyerek hareketi çı-
ğırından çıkarırlar. Mesela kitlenin başlangıçtaki 
hedefi iktidarı alaşağı ekmek değildir. Ama geliş-
mede artık ana tema açık olarak telaffuz edilmese 
de, iktidarın alaşağı edilmesidir. Kitledeki insan-
ların çoğu, iktidarın bazı önemli kararlar alarak 
bu işin sonlandırılabileceğini düşünür. Onun için 
yönlendiriciler dolambaçlı bir yol izlerler. Çünkü 
korktukları şey, hareketin sağduyulu bir şekilde 

bitivermesidir. 

Halk hareketlerinin belirgin özelliklerinden 

birisi de sağduyudan yoksun olmasıdır. Bunun en 

açık örneklerinden birisi Gezi olaylarıdır. Başlan-

gıçtaki görünür (Gezi Parkı ağaçlarının kesilme-

mesi) talebi en kısa zamanda yok olmuştur. Ar-

tık hedef hükümetin alaşağı edilmesi gibi çok ge-

nel bir şeydir. Görünürde bir despota(!) karşı sa-

vaş verilmektedir. Ancak ilgi çekicidir ki Slavoj 

Zizek’in dediği gibi bu tür kıyamlar genel ola-

rak özgürlük ortamının en azından önceki duru-

ma göre hayli iyileştirildiği bir ortamda gerçekle-

şir. Mesela 1960’tan 2000’e 40 yıl içerisinde ülke-

de dört darbe yapıldı, insan haysiyet ve onurunun 

üstüne bağdaş kurulup oturuldu, ülke her sefe-

rinde utanç verici bir tablo yaşadı. Gezi’de soka-

ğa dökülenler Sincan’da tankların önüne çıkma-

dı, 28 Şubat sürecinde ülke ortalama 55 milyar-

lık yağmaya uğrarken, bugün yolsuzluğun peşin-

deki yargıçlarımız bir soruşturma açmadıkları gibi 

askerin düzmece brifinglerini ayakta alkışladılar. 

Çünkü hem işin gereğini yapabilecek kadar öz-

gür değillerdi, hem de özgürlüğü bir toplum için 

genel geçer düzeyde algılıyor değillerdi. Tabi bir 

de özel çıkarlarını ilgilendirmiyordu, milletin sı-

kıntıya sokulmasının da bir önemi yoktu. Burada 

önemli noktalardan birisi hala genel kazanımları 

özel durumlara indirgeme çabasıdır. Yargı ve Em-

niyetteki bir kesimin adalete güven olgusunu özel 

durumlara indirgemesi genel geçer milletin talep-

leri değil, kendilerini aşan daha geniş bir siyaset 

bağlamında kullanma girişimleridir. 

Hareket Kitlesinin Bilinç Düzeyi

Eyleme katılanların entelektüel veya cahil, er-

kek veya kadın olması, terör, yağmalama vb. iş-

lerinde fark etmemektedir. Çünkü burada bilinç 

Macron’un Sarı Yelekliler’e Seslenişi
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normal grup dinamiğinden öte bir şeydir, bir kit-
le bilincidir. Gustave Le Bonn’un tespitiyle kitle 
bilinci sıradan insanın bilinç dünyasının çok aşa-
ğılarında bir mantığa sahiptir. Harekete kendini 
kaptırmış, kişisel olarak bir üst bilince sahip ol-
duğu düşünülen kişiler de bu düzeyde düşünür. 
Mesela Gezi olaylarının bir yerinde Cengiz Çan-
dar “arkadaşlar artık yeni kabineyi kurabiliriz” di-
yordu. Çandar, sokakta kabine kurulmayacağını 
en iyi bileceklerden birisidir. Ama artık mantık 
düzleştirilmiştir ve bu durum hareketin içindeki 
bir entelektüel için de böyledir. Onun için şiddete 
başvurma yağmalama işlerine katılma, muhalif ol-
duğu bilinen veya öyle zannedilen kişi ve gruplara 
saldırma, olmayacak işlere olacakmış gibi bakma 
yönünden, entelektüel-cahil fark etmemektedir. 
Toplumun geneline göre hayli zayıf olan bu kitle 
kendini fevkalade güçlü görür. En iyimser bir he-
sapla yüzde 3’lük bu kitle yüzde 97’nin hesabında 
değildir. Gözünde, o yüzde üçlük kitle toplumun 
ta kendisidir, bütünüdür. 

Önemli olan harekete katılanların amaçların-
dan çok arka plandaki yönlendirici merkezlerin ne 
düşündükleridir. Tabi gelişim sürecinde ne denli 
bir değişiklik yaşanırsa yaşansın arka plandaki 
yönlendirici iradenin bir sabitesi vardır. Mesela 
Türkiye’deki Gezi olayı Doğu Blokunun yıkılışın-
dan sonra Amerikan güdümünden çıkmaya çalı-
şan Türkiye’ye bir ders vermek, geri adım atmasını 
sağlamaktı. Küresel siyaseti elinde tutan Amerika 
merkezli küresel siyaset bir taraftan İslam coğraf-
yasını kan gölüne çevirirken diğer taraftan Avrupa 
ülkeleri de dâhil bütün dünya devletlerini taşeron 

ülkeler haline getirmeye çalışıyor. Bir süredir AB 
ülkeleri özellikle Fransa ve Almanya yer yer onur 
kırıcı davranışlarla, baş eğerek, temenna çekerek 
insanlık dışı Ortadoğu politikasına, Türkiye ve 
Mısır’ı etkisizleştirme projesine destek verdiler. 

Türkiye 2002’de tam da vaktinde bir tavır alıp 
bu hegemoninin dışına çıkmaya çalışırken Mı-
sır teslim alındı. Söz konusu AB ülkeleri bugün 
söyledikleri bir doğrunun ertesi gün tersini söy-
lemekten imtina etmediler. Çünkü kendilerinden 
bu isteniyordu. ABD karşısında her geçen gün 
kan kaybediyor, zayıf düşüyorlardı. Kimliksiz ve 
kişiliksiz hale geldiler. Buna rağmen küresel siya-
seti memnun edemediler. Bu durumda başlarını 
biraz kaldırıp her şeylerinin ABD çıkarlarıyla ör-
tüşmediğini söylemeye başladılar. Türkiye’ye karşı 
tutumlarında bile bir esneme meydana geldi. An-
laşılıyor ki bu değişime karşı Fransa üzerinden bir 
ders verilmek istendi. Trump’ın kalkışma üzerine 
söylediği ilginç sözler de bu bağlamda hezeyan 
değil, bir gerçeğin ifadesidir.

Hareketlerin Bugünü ve Yarını

Tarih boyunca halk hareketlerinin büyük bir 
kısmı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Toplum veya 
topluluklar bir güç ise de bu güç potansiyeldir, 
asıl fiili güç iktidarlardadır. Başarılı görünen halk 
hareketleri de de çoğu kere halk lehine sonuçlan-
mamıştır. Enkazın altından ya eski iktidar bir bi-
çimde bir başka çehreyle çıkmış, ya da bir başka 
versiyonla yeni bir iktidar belirmiş ve halk kenar-
da kalmıştır. Siyaset bilimci M. Duverger’in dediği 
gibi tarih boyunca eğer sahte statüleri kaldırıp in-
sanları eşitleyen yüksek tipli bir dinin müdahalesi 
yoksa toplumların kaderi budur. Öyle Marksın 
dediği gibi sınıflar çatışıp hep alt sınıfın hakim 
olması söz konusu değildir. Hiçbir statüyü hiçbir 
egemen statü sahibi kaldırmaz. Ancak yüksek tipli 
dinler, toplumları yeni bir inanç ve düşünce ek-
seninde birleştirir. Önemli büyük toplumsal de-
ğişimler tabir caizse sokakta ayaküstü gerçekleş-
mez. Tarih sokaktaki kitle hareketleriyle oluşmuş 
hiçbir mükemmel topluma şahit olmamıştır. Çün-
kü bu yeni bir çıkarcı gücün egemenliğini sağlar.

Bununla birlikte böylesi halk hareketleri de-

vam edegeldiği gibi devam edecektir. İşin kötüsü 

bu hareketlerin ne zaman ve nerede ortaya çıka-

cağının bilinmemesidir. Elbette bu tür hareketleri 

kotarmak, işi sevk ve idare etmek isteyen güçler 

Fransa olayları çevresinde görülen bazı 
etkenler, böylesi bir sokak çatışmasının 
ötesinde pek de uzak olmayan bir vade-
de Batının kendi içerisinde ciddi çatış-
malar yaşayabileceğine işaret etmekte-
dir. Erime sürecinde olan AB şimdilik 
bir sütre görevi yapmaktadır. Böylesi 
bir süreçte Aydınlanmacı felsefenin 
işe yaraması da söz konusu değildir. 
Esasen denize düşenin yüksek bilgilere 
değil, yüzme becerisine ihtiyacı vardır.
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hep vardır ve fırsat kollamaktadırlar. Ama bu iş-

ler hep planlandığı gibi başlayıp bitmemektedir. 

Evdeki hesap çarşıya uymayabilmektedir. Hare-

ketin başlama sebepleri, fiili şartlar ve arka plan-

daki gerçek birbirleriyle örtüşmeyebilmektedir. 

Konu ile ilgili çalışan sosyal bilimciler Doğu-Batı, 

Güney-Kuzey, şu ya da bu dinden veya ırktan ül-

keler için farklılıklar gösterebileceğini belirtmek-

tedirler. Bunlar bir genelleme olsa da kısmi bir 

gerçekliği ifade ettikleri söylenebilir. 

Mesela bu genellemelerden birisine göre belki 

de paradoksal olarak fakir ülkelerde başkaldırılar 

ekmek için değil, hak ve özgürlük için yapılırken, 

gelişmiş, halkı tok ülkelerde ekonomik nedenlere 

dayanmaktadır. Bizim gibi gelişme temposu yük-

sek ülkelerde ise bir hak ve özgürlük tüketimine 

dayanır. Türkiye’de 80 yıldır vesayet altında ya-

şayan ve buna karşı hiçbir sesi çıkmayan aydın-

larımız, sağlanan mevcut özgürlükleri kullanacak 

daha sağlıklı bir yer bulamadıkları için olmalı, öz-

gürlük karşıtı vesayetçilik düzenini tekrar sağla-

mak için kullanmaktadırlar. Darbeciliğe alkış tut-

mak, Amerikan mandacılığı için hak ve özgürlük 

talebi herhalde bir tür efendi edinme özgürlüğü, 

zincir sahibi olma hakkı olarak değerlendirilebilir. 

Elbette daha fazla özgürlük ve mevcudunu koru-

yup geliştirmek için yapılacak pek çok iş vardır. 

Ancak zincire alışkın olanlar o ellerinden alnınca 

bunu hak gaspı olarak görebilmektedirler. 

Fransa’daki hareket, eylemciler “durmak yok, 

bunu sonuna kadar sürdüreceğiz” deseler de kısa 

bir süre sonra bitecek. Esasen bu yazı kaleme alı-

nırken tavsamış görünüyordu. Değişik kesimler-

den bir hayli taraftar toplamasına rağmen hareket 

marjinaldi, Fransa hiçbir şekilde bu sarı yelekliler 

demek değildi. Diğer taraftan yıkıcılık, toplum 

genelinde tepki görmeye başladı. Bizim Geziciler 

bile, bir iki dernek, yayıncı, sendika başkanının, 

sokak çağrısı yapan siyasetçinin dışında heyeca-

na kapılmadılar, hatta sessiz kaldılar. Esasen yu-

karıda da belirttiğimiz gibi bu tür hareketlerde 

eylemin sokaktaki sahipleri kazanmazlar, mevcut 

iktidar alaşağı edildiğinde de onun yerine gelen 

iktidar sokakta canhıraş mücadele edenlerin de-

ğil, onların bile tanımadığı örgütlerin iktidarıdır. 

Anlaşıldığı kadarıyla, aralarında PKK, Afrika 

göçmenleri ve yerli yabancı bazı işçiler yer alsa da 

eylemciler Fransa toplumunun orta tabakasından 

bir kesimdir. Her ne kadar Sarı Yelekliler “Artık 

ekmek kırıntılarıyla idare edemeyiz” diyorlar-

sa da bunların çoğu kırıntının ötesinde yiyeceği 

olan kesimlerdir. Onun için de Fransız İhtilali’nde 

olduğu gibi kendilerine “Ekmek bulamıyorsanız 

pasta yiyin” diyen birileri çıkmayacak. Bundan 

çok daha önemli bir şey, Gezi olayındaki bazı ça-

pulcuların dediği “zulüm 1453’ te başladı” gibi 

“Zulüm 1789’da başladı” türünden laf eden birile-

ri de çıkmayacak. Yani mantık ve ahlak dışılığına 

rağmen bizim eylemcilerden farklı olarak, hesap-

ları geçmiş ve gelecek bütün bir tarih ve toplumla 

değil, günümüzle sınırlı kalacaktır. 

Fransa olayları çevresinde görülen bazı etken-

ler, böylesi bir sokak çatışmasının ötesinde pek de 

uzak olmayan bir vadede Batının kendi içerisinde 

ciddi çatışmalar yaşayabileceğine işaret etmekte-

dir. Erime sürecinde olan AB şimdilik bir sütre 

görevi yapmaktadır. Böylesi bir süreçte Aydınlan-

macı felsefenin işe yaraması da söz konusu değil-

dir. Esasen denize düşenin yüksek bilgilere değil, 

yüzme becerisine ihtiyacı vardır. Bu yargımızın 

açık delili insan hakları, demokrasi ve serbest pi-

yasa ekonomisi gibi Batının yüksek değerlerinin 

dünyanın yaşadığı kaosa hiçbir çare getiremediği, 

her geçen gün inandırıcılığını yitirdiğidir. 

Bir değerin ne kadar yüksek olduğu iddia edi-

lirse edilsin, araç değer olarak kullanılır ve böy-

le kullanımının önünde bir engel yoksa, o değer 

işlevini, asla bir yüksek değer olarak yerine ge-

tiremez. Şu anda Batının yaşadığı süreç tam da 

budur, helvadan yaptığı anlaşılan putları yemekle 

meşguldür. Galiba bu konuda Marksın söyledikle-

ri doğrulanacak, diyalektik süreç antitezini doğu-

racak. Ne var ki yeni Batı burjuvazisi, antitezi olan 

ve bundan sonra kendini temsil edecek olan bir 

yeni proletarya değil, bizzat kendi mezar kazıcıla-

rını üretecek. Ancak unutmayalım Batının antitezi 

İslâm değil, bizzat kendi iç dinamikleridir. Uydu-

ruk İslâmofobi de işine yaramayacaktır.

Dipnotlar

* Andre Joussain, İhtilallerin Kanunu -Sebep, Seyir ve Ne-
ticeleri-, Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Selçuk Yayınları, 
Konya, (tarihsiz).



  BUNDAN SONRA NE OLURSA OLSUN, SARI YELEKLİLER ÇOKTAN KAZANDI 
YE

N
İ D

Ö
N

EM
D

E 
AV

R
U

P
A

30

 Umran • Ocak 2019

D O S Y A
D

O
S

YA

Bundan Sonra Ne Olursa Olsun,
Sarı Yelekliler Çoktan Kazandı

Yann Valerie: Ev-
vela, son haftalardaki 
olayları nasıl analiz 
ediyorsunuz?

Alain de Benoist: En 
çarpıcı bulduğum şey-
lerin başında hareketin 
sürekliliği geliyor. Hü-
kümetin baskıyla dur-
durmayı umduğu şey, 
durmuyor. Olağanüstü bir kararlılığın meyvesi 
bu ve buna bir o kadar şaşırtıcı bir olgunluk ekle-
niyor. Sarı yelekliler “sağ” ya da “sol” terimleriyle 
kendilerini tanımlamayı reddetmiyorlar yalnızca, 
sadece partilerin ve sendikaların ne düşündüğü-
ne dair en ufak bir kaygı taşımaksızın kararlılık 
da göstermiyorlar, aynı zamanda kendilerini hor 
gören gazetecilerin hiçbir tuzağına düşmemeyi de 
başarıyorlar. Televizyon stüdyolarında kendilerini 
kaybetmeden aklıselim konuşmalar yapıyor, öfke-
li tipler gibi görünmelerine yer bırakmayan, örnek 
bir sebat sergiliyorlar.

Öfkeleri ve kararlılıkları gösteriyor ki artık 
kaybedecekleri hiçbir şeylerinin kalmadığı bir 
noktada olduklarına inanıyorlar. Böylelikle artık 
yaşamaya takati kalmamış ve hatta bundan böyle 
varlığını sürdürmeye bile gücü yetmeyen belli bir 
Fransa’yı harikulade biçimde temsil ediyorlar. Bu 
başkaldırı hareketi işte bu yüzden evvela bir halk 
ayaklanmasına ve ardından isyana dönüştü.

Sarı yelekliler şiddete başvurdukları için çokça 
eleştirildiler…

Evvela şunu söy-
leyelim: yağmacıla-
rın başı Emmanuel 
Macron’dur. Aracı ku-
ruluşları ortadan kal-
dıran, orta sınıfları or-
tada bırakan, sermaye 
gelirlerinin artışına, 
emeğin rağmına imkân 
tanıyan, vergileri yük-

selten ve mecburi harcama yüklerini arttıran ta 
kendisidir. “Başıbozuk Galyalılar”a sermayenin 
mantığını ve liberalizmin diktasını empoze etme-
ye dayalı reform politikalarını yürürlüğe koyan 
odur. Halk bu noktada yanılmaksızın en başından 
beri bu yüzden “Macron istifa!” sloganını atıyor.

1 Aralık günü bilhassa Champs-Élysées’de 
vuku bulan şiddet olayları sarı yeleklilerle alakasız 
birtakım bozguncu ve yağmacıların işiydi. Étoile 
meydanında sarı yelekliler “Marseillaise” söyle-
yerek meçhul asker anıtının alevini korurken kar 
maskeli tiplerin çapulculuk yaptığına şahit olduk. 
Polis bu yağmacıları adlarından adreslerine kadar 
çok iyi tanımasına rağmen, hareketin itibarını ze-
delemeleri için gayet bilinçli bir şekilde müdaha-
lelerine izin verdi ama kimse kimseyi aldatamadı. 
8 Aralık günü şiddet eylemleri çok daha azaldıysa 
bu tamamen polisin bu kez söz konusu çevrelere 
karşı önleyici tutuklamalar yapmış olması saye-
sindedir.

Buna mukabil, George Sorel’in ihtiyar bir oku-
ru olarak şiddet konusunda asla naif olmadığımı 
söylemek isterim: Belli başlı şartlarda, tutarlı ol-

Alain De BENOIST

Fransız aşırı sağının belli başlı figürlerinden filozof Alain de Benoist’a göre 
“Derin Fransa”nın bir tezahürü olan sarı yelekliler hareketi, uzun süredir 
liberal siyasi elitlerin tekeli ve sermayenin vesayeti altına girmiş olan politik 
temsil aygıtlarını alt üst edecek olan bir dip dalganın ilk işareti olabilir. 
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mak kaydıyla, şiddet meşru hale gelebilir. Bir ikti-

dar gayrimeşru hâle geldiğinde isyan yalnızca bir 

hak değil fakat bir vazifedir. Buna esefle yaklaşa-

biliriz fakat tarihte hiçbir hareket şiddetten bütü-

nüyle kaçınamamıştır. Bildiğim kadarıyla, bugün 

Cumhuriyet’in kurucu günü olarak kutlanan 14 

Temmuz 1789, yani Bastille’in zaptı sırasında da 

bazı “taşkınlık”lar vuku bulmuştu. Fakat esasında 

şunu iyi tespit etmek gerekir ki güce başvurmak-

sızın sarı yelekliler asla hiçbir şey elde edemez-

lerdi. Birkaç yıl evvel “Herkes İçin Eylem”1 ina-

nılmaz kalabalıklar toplamış ama netice itibariyle 

bu insanlar avuçlarını yalamışlardı. Halim selim 

insanlarla devrim yapılmaz! Kamu otoriteleri bu 

kez geri adım attı çünkü korkuya kapıldı. Bu kor-

ku bir gün paniğe dönüşecek.

Geçen Cumartesi gününün arifesinde iktidar-

daki kastın bütün temsilcilerini ertesi gün yaşa-

nacak kıyametin tellallığını yaparken ve “sükûnet 

ve aklıselim” çağrısında bulunurken gördük. Bu 

klasik bir strateji: şeytanlaştırdıktan, mahkûm et-

tikten, zemmettikten, yani yağı kızarttıktan sonra 

herkesi “bir masanın etrafında toplanmaya” davet 

ederek karşı çıkış silahsız kılınmaya çalışılır, işle-

ri yoluna koymanın en iyi yolu da esasında bu-

dur. Bu bakımdan aynı nakaratı tereddütsüz bi-

çimde tekrarlayan “sağ” muhalefetin durumu çok 

hazin: fakat burjuva sağının kargaşadansa adalet-

sizliği tercih edişinin vakayı adiyeden olduğu da 

malumdur.

Sarı yelekliler hareketinde kadınların da belir-

gin bir biçimde mevcut olmalarını nasıl açıklıyor-

sunuz? 

Bir aile çalışarak elde ettiğiyle yaşayamaz hâle 

geldiğinde ay sonunda yiyecek bir şeyin kalma-

dığını ilk fark eden kadınlardır. Bugün sayıları 

günden güne artan bekâr annelerin durumu ise 

çok daha dramatik. Fakat kadınların bu hareket 

içindeki mevcudiyetleri bilhassa mühim. Büyük 

sosyal ve popüler ayaklanmaların temel karakte-

ristiklerinden birisi kadınların icabeti ve hatta ön 

saflarda yer almalarıdır. Bu onların eşitliği mü-

şahhas biçimde tesis etme biçimleridir ve bunun 

Paris’teki kimi kullanışlı rezillerin zannettikleri 

üzere cinsiyet teorisiyle, “şümullü” (inclusive) ya-

zıyla2 ve “istismar”a karşı mücadeleyle falan uzak-

tan yakından alakası yoktur.

Tarihi bir olaydan mı söz ediyoruz?

Evet, hiç şüphesiz. Sarı yeleklilerin ayaklan-

ması son birkaç on yıl boyunca iştirak edegeldi-

ğimiz olaylara göre radikal bir farklılık arz ediyor. 

6 Şubat 19343 benzetmeleri tuhaf ve gülünç, fa-

kat Mayıs 68’le kıyaslamak çok daha acayip. Paso-

lini, 1968 Mayıs’ında kendisini çevik kuvvet ekip-

lerine yakın hissettiğini, sahici proleterlerin esa-

sında küçük burjuvalar olan öğrencilerden ziya-

de polisler olduğunu söyleyerek solcu arkadaşla-

rının epey canını sıkmıştı. Bugün, güvenlik güçle-

rinin bir kısmı da sarı yeleklilerle dayanışma gös-

termeye cüret gösteriyor. Mayıs 68 isyanının son-

larına doğru, derin Fransa, sükûnu arzuladığı-

nı göstermek için Champs-Élysées’de yürümüş-

tü; bugün Etoile’den Concorde’a doğru kendisi-

ni yeniden gösteriyor, Macron’a bırakıp gitmesi-

ni söylemek için. İkisi arasında büyüklük nüansı 

var. Aslında, sarı yeleklilere halef aramak istiyor-

sak 1830 ve 1848 devrimlerine yahut 1871 ko-

mününe, baldırıçıplaklara, Şikâyet Raporlarına ve 

1789’un états generaux meclisine kadar geri git-

mek gerekir.

Başlangıçta vergiyle ilgili basit bir ayaklanmay-

ken hızla bir toplumsal isyana evrilmiş, ardın-

dan olaylar Fransa halkının daha fazla konuşma-

sına tahammül edemediği bir sisteme karşı genel 

bir isyana dönüşmüştü. Bu bir devrimin ilânı mı? 

Henüz bunun için gereken şartlar oluşmuş değil. 

Fakat en azından bir genel prova yapılmış oldu. 

Şimdilik halk gücünü yıkarak kullanıyor. Aynı za-

manda kurucu bir güce de sahip olduğunun far-

kına varması ve yalnızca rejimi değil ama toplu-

mu da değiştirmediğimiz takdirde arzu ettikle-

rinin gerçekleşemeyeceğini anlaması lazım. İşte 

o zaman 6.Cumhuriyet’ten yahut İkinci Fransız 

İhtilali’nden bahsetmenin vakti gelmiş olacak.

(Kaynak: breizh-info.com, 11/12/2018)
Çeviren: Habil SAĞLAM

Dipnotlar
1  2012 yılında eşcinsel evliliklere yasal statü getirilmesini 

hedefleyen “Herkes için Evlilik” sloganına karşı “Herkes için 
Eylem” adıyla başlayan ve Fransa geneline yayılan büyük 
mitinglerde bu yasal düzenlemenin aile kurumunu çökerte-
ceği gerekçesiyle geri çekilmesi talep edildi. (ç.n.)

2  Feminist çevrelerin talep ettiği, Fransızcadaki eril ve dişil 
çekimleri ortadan kaldıran tek tip bir gramerin yürürlüğe 
konmasını öngören cinsiyet-eşitlikçi dil reformu. (ç.n.)

3  6 Şubat 1934’te Paris’te başlayan, 37 kişinin hayatını 
kaybettiği aşırı sağcı antiparlementer ayaklanma.
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Sarı Yelekliler

17 Kasım’a daya-
nan ilk eylem-

lerinden bu yana, 
sarı yelekliler dünya 
basınının dikkatini 
Fransa’ya çekmeyi 
başardı. Bu süreçte 
10’un üzerinde ölü, 
3000’e yakın yaralı 
ve 4500’ün üzerinde 
gözaltı sayısı olduğu gelen haberler arasında.

İlk eylemler Fransa’nın birçok bölgesinde ol-
masına rağmen yeterince yankı uyandıramamış ve 
Fransız medyası tarafından başarısızlıkla mahkûm 
edilmişti. Bir sonraki hafta cumartesi günü ise 
Fransa’nın her bölgesinden gelen taşralılar tara-
fından stratejik bir hamleyle eylemlerin başkent 
Paris’e taşınması hükümeti oldukça güç duru-
ma düşürdü. Hafta içi çalışıp hafta sonu halktan 
kopuk Fransız elitizminin merkezi kabul edilen 
Paris’i “ basmaya” giden sarı yelekliler, eylem ve 
“devrim” konusundaki Fransızların özgünlüğünü 
bir kez daha gösterdi. 

Olayların gidişatı, akaryakıt zammının fitilini 
ateşlediği bu eylemlerin arkasında yıllardır birik-
miş daha derin bir sosyal adaletsizlik duygusu ve 
demokrasinin işlemediğine dair genel bir tepkiye 
işaret ediyor. Sözgelimi akaryakıt zammı, Macron 
öncesi dönemlere kadar uzanan bir dayatmalar 
silsilesinin ardından bardağı taşıran son damla ni-
teliğindeydi.

Bunların detayı-
na girmeden önce, 
Türk basınında yan-
kı bulan bir yanlışı 
düzeltmekte fayda 
var. Trump’ın da 
sert tepkisini çeken 
Macron’un “Avrupa 
ordusu” vurgusun-
dan birkaç gün sonra 

eylemlerin patlak vermesi, Türk basınında bu ey-
lemlerin arkasında Birleşik Devletler’in olabileceği 
tezlerini gündeme getirmişti. Ancak ilk eylemlerin 
tarihi Macron’un bu açıklamasından yaklaşık üç 
hafta kadar önce sabitlenmiş, sosyal medyada ge-
niş yankı bulmaya başlamıştı. Eylemlerin başarılı 
olmasının sebeplerinden bir tanesi de buna da-
yanıyor. Sosyal medya üzerinden eylem tarihinin 
yaklaşık bir ay öncesinden belirlenmiş olması, bu 
süreç boyunca eylem fikrinin halk nezdinde yayıl-
masını ve örgütlenmesini sağladı. 

“Veba yahut Kolera”

Macron’un istifasını isteyen, Elysee 
Sarayı’nı  “basmak”la tehdit edecek kadar tepkili 
olan sarı yeleklilerin taleplerinin hangi gerekçelere 
dayandığını anlamak için son on yılda gerçeklesen 
seçimlerin nasıl bir his uyandırdığını hatırlamak-
ta fayda var. “Veba yahut kolera arasında seçim 
yapmak” deyimi, ilk defa merkez sağ partisinin 
adayı Nicolas Sarkozy ile merkez sol partisi adayı 

Kürşad ARIKAN

Sarı yeleklilerin önemli bir kısmının Marine Le Pen’in Milli Cephe’sine oy 
verenlerden oluştuğu, yayınlanan anketlerle ortaya çıkmaktadır. Ancak Milli 
Cephe tabanının da eylemlerdeki temel motivasyonunu ırkçı gerekçeler değil 
sosyal adaletsizliğe ve siyasal tıkanıklığa tepki gösterme gibi gerekçeler 
oluşturuyor. Bunun yanında, eylemcilerin diğer önemli kısmının merkez 
soldan umudunu kesmiş aşırı sola oy verenlerden oluştuğunu görüyoruz.
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Ségolène Royal’i karşı karşıya getiren 2007 Cum-

hurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Fran-

sızların çaresizliğini anlatmak için kullanılmıştı. 

2012 yılında aynı deyim yine aynı partilere men-

sup Sarkozy ile Hollande’ı karşı karşıya getiren se-

çimlerde gündeme gelmişti. Bu süreç boyunca as-

lında ekonomi ve sosyal politika bakımından çok 

farklı uygulamaları olmadığı, bankalara, finans 

sektörüne, patronlara imtiyazlar vermek nokta-

sında birleştikleri gözlemlenen görünüşte karşıt 

bu iki partinin, kendilerini yaratan aynı neoliberal 

“sistemin partileri” olduklarını ifade etmek için 

merkez sağ partisinin kısaltması UMP ile mer-

kez sol partisinin kısaltması 

PS’ten mürekkep “UMPS” 

kelime oyununun kullanımı 

sistemin meşruiyetini sor-

gulamak için hem muhalif 

aydınlar hem halk nezdinde 

epeyi yaygınlık kazanmıştı. 

Son seçimler öncekiler-

den biraz farklıydı. Her ne 

kadar bir yanda, “UMPS” 

sisteminin bir üretimi olan 

Macron olsa da karşısında 

“ antisistem” olarak bili-

nen aşırı sağ partisi Milli 

Cephe’nin adayı Marine 

Le Pen vardı. Solculuğu 

ve Paris’in elitlerine karşı 

taşralılığını bir gurur vesi-

lesi yapmasıyla bilinen ve 

önemli bir kanaat önderi 

olan Fransız filozof Michel 

Onfray’e göre, patronal sı-

nıfın elinde olan Fransız 

medyası, Le Pen karşıtı “kaos” ve “nazizm dö-

nemine dönmek” yönündeki tehditkâr karala-

ma kampanyaları ile neredeyse zorunlu olarak 

zaten önceden belirledikleri aday olan Macron’u 

seçtirmekteydiler. Tıpkı 2002 yılında Jean Ma-

rie Lepen’e karşı Jacques Chirac’ı seçtirdikleri 

gibi. Bu sebeplerle 10 yılı aşkın bir süredir halk-

ta demokrasinin işlemediğine, medyayı elinde 

tutan finans lobileri ve patronlar tarafından bas-

kıyla dayatılan adayları seçmek zorunda bıra-

kıldıklarına dair yaygın bir kanaat söz konusu.

Hükümetlerle yakın ilişkileri olan Dassault, 

Drahi, Lagardére, Bolloré, Bouygues gibi önemli 

ailelerin elinde olan medya kanallarının ağız bir-

liği yapmış gibi Macron’a verdikleri aşırı destek, 

siyasette çok az tecrübesi olmasına rağmen ve 

30 yılı aşkın süredir siyaset yapan adayları adeta 

ezip geçmesi, Cumhurbaşkanı Mitterrand’dan bu 

yana, sağ ve soldan her yeni gelen Cumhurbaş-

kanı üzerinde etkili olan, ekonomik danışmanlık 

yapan ve neoliberal görüşleriyle bilinen Jacqu-

es Attali’nin, 2014’te, yani seçimlerin üç yıl ön-

cesinden bir canlı yayın televizyon programında 

henüz ismi hiç gündemde bile değilken “Macron 

Cumhurbaşkanı olacak hat-

ta Macron’dan sonra seçile-

cek olan hanımefendiyi de 

şimdiden biliyorum galiba” 

(2022 seçimlerini kastedi-

yor) seklindeki tuhaf ve şa-

şırtıcı açıklaması bu kanaati 

güçlendirenler arasında.

Paris Elitizmi ve Macron

Taşra Fransızlarının ey-

lemlerini Paris’e taşıması, 

Paris’in kararların alındığı 

siyasetin merkezi olmasının 

ötesinde sembolik olarak 

temsil ettiği Fransız elitiz-

mine de bir tepki niteliği 

taşıyor. Parislilerin taşralıla-

ra tahkirâne bakışları uzun 

yıllara hatta asırlara dayanır. 

Fransa’nın tarihsel sebeplere 

bağlı olarak kendine özgü 

Paris-Taşra kutuplaşması 

Macron’un halkla buluşmaya gittiğinde, alt ve orta 

sınıflara mensup, fazla eğitim görmemiş insanlara 

karşı elitist tavırları ve tahkirâne sözleri ile bir-

leşince, kendilerini yeterince dışlanmış hisseden 

taşralı Fransızların nazarında Macron’u bu eski 

elitizmin tecessüm etmiş hâli ve tepkilerin odağı 

hâline getirdi.

Bir önceki hükümette henüz Ekonomi Baka-

nı iken grevde olan ve bir “Filistin’e özgürlük “ 

tişörtü taşıyan bir Fransız gencine, hiç öyle bir 

iddiası ve talebi olmadığı hâlde “ üzerinizdeki ti-

Parislilerin taşralılara tahkirâne 
bakışları uzun yıllara hatta asır-
lara dayanır. Fransa’nın tarih-
sel sebeplere bağlı olarak kendi-
ne özgü Paris-Taşra kutuplaş-
ması Macron’un halkla buluş-
maya gittiğinde, alt ve orta 
sınıflara mensup, fazla eğitim 
görmemiş insanlara karşı eli-
tist tavırları ve tahkirâne söz-
leri ile birleşince, kendilerini 
yeterince dışlanmış hisseden 
taşralı Fransızların nazarın-
da Macron’u bu eski elitizmin 
tecessüm etmiş hâli ve tepkile-
rin odağı hâline getirdi.
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şörtle beni korkutamazsınız, bir takım elbise al-

manın yolu çalışmaktan geçiyor” demesi, bir tren 

istasyonunun açılısında “bir tren istasyonu her tür 

insanla karşılaştığımız bir yerdir : başarılı olanlar 

ve bir hiç olanlar” diye konuşması, bir gezi sıra-

sında garsonluk tecrübesi olan ve artık bu alanda 

iş bulamadığını söyleyen bir gence çok inanmadı-

ğını ima eden “şu sokaktan geçsem size hemen iş 

bulurum” cevabı, dışlanmış alt ve orta sınıfların 

tepkisini çeken, siyasi darb-ı mesel hâline gelmiş 

açıklamalarından sadece birkaçı.

Macron’un dışında hareketine mensup bazı mil-

letvekili ve bakanların açıklamaları da bu dışlan-

mışlık ve unutulmuşluk duygusunu güçlendiriyor. 

Eylemlerin başlangıcında Hareket ve Kamu He-

sapları Bakanı Darmanin’in sarı yeleklilerle empati 

yapmaya çalışırken “Paris’te iki kişilik bir akşam 

yemeğinin hesabının 200 €’ya yükseldiği bu dö-

nemde aylık 950€ kazanmanın ne demek olduğu-

nu anlamamız lazım” (Fransa’da 200€ ile 5 kişilik 

bir aile 1 hafta boyunca çok lüks olmayan bir resto-

randa rahatça karnını doyurabilir halbuki) şeklin-

deki açıklaması Paris elitlerinin halkla olan kopuk-

luğunun bir diğer göstergesiydi. Yine Macron’un 

hareketine mensup milletvekili Elise Fajgeles’in 

canlı yayında bir sarı yeleklinin “ bana söyleyebi-

lir misiniz asgari ücret ne kadar Fransa’da?” sorusu 

üzerine “Haklısınız bilmiyorum.” itirafını yapmak 

zorunda kalması ve bunun karşısında canlı yayını 

terk eden sarı yeleklinin tepkisi de bu kopukluğu 

yeterince gözler önüne seriyor.

ENA Monarşizmi ve Énarque’lar

Paris elitizminin, halkı küçümseyi-

ci tavırları Fransa’nın elitist eğitim sisteminin 

“okumuş”larına sağladığı aşırı özgüvenden de 

kaynaklanmaktadır. Fransa’yı yöneten elitlerin 

önemli bir kısmı, Fransa’nın mülkiyesi addedile-

bilecek olan Sciences Po ve daha da önemlisi ENA 

gibi prestijli, “mükemmellik” iddiasındaki üniver-

sitelerden mezunlar. Bu üniversitelerden mezun 

elitlerin siyasette yarattığı tıkanıklık ve tahakkü-

mü ifade etmek için  “Enarque” (“ENA” kısaltması 

ile “monarque” yani “kral” kelimelerinden mürek-

kep bir kelime oyunu) kavramı 1960’li yıllardan 

itibaren sosyalistler tarafından kullanılmaya baş-

lanmış ve son on yılda çok daha yaygın bir kul-

lanım hâline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Macron 

gibi neredeyse bütün bakanlıklar da ENA menşe-

li siyasetçilerin elinde. Tıpkı eşine yolladığı özel 

mesajlarda halka “ dişsizler “ diyerek hakaret et-

tiği ortaya çıkan bir önceki Cumhurbaşkanı Hol-

lande ve onun bakanları gibi. ENA’nın 2015 yılı-

na ait bir raporu ise ENA’lıların kendilerine olan 

bu aşırı özgüvenin haklı olup olmadığını sorgula-

tacak cinsten. ENA’nın sınavlarına giren öğrencile-

rin performansını konu alan L’express gazetesinin 

“Orijinallik ve mesafe eksikliği arasında ENA’lılar” 

ve le Nouvel Observateur gazetesinin “Fikir fuka-

ralığı ve konformizm arasında ENA adayları” baş-

lıklı haberlerine göre, ENA’lılar “jüriye kendileri-

ni beğendirmeye çalışmaktan ciddi bir orijinallik 

ve karakter eksikliğinden”, “aşırı tedbirlilikten”, 

“siyaseten doğruculuktan” mustarip olmanın ya-

nında “ezberledikleri basmakalıp sözleri izah et-

mekten aciz”, “formatlanmış”, “sorgulama yetileri-

ni kaybetmiş”, “yüzeysel bir düşünce”ye sahipler.

Çok iç açıcı olmayan bu rapor sarı yeleklile-

rin ENA’lılar tarafından kilitlenen siyasi sistemi 

niçin devirmek istediklerini anlamamıza yardımcı 

olabilir. 1980’li yıllardan itibaren François Mitte-

rand ile birlikte küreselci neoliberal bir düzene 

geçmesiyle ekonomi politikalarının belirlenme-

sinde, finans sektörünün, bankaların, çokuluslu 

şirketlerin belirleyici bir rol oynadığı Fransa’da, 

siyasi erkin “kendilerini beğendirmeye çalışan”, 

“sorgulama yetilerini kaybetmiş”, “konformist” 

bireylerden oluşması, bu sistemin yarattığı ciddi 

adaletsizliklere çözüm aramaktan çok bunları ka-

1980’li yıllardan itibaren François 
Mitterand ile birlikte küreselci neoliberal 
bir düzene geçmesiyle ekonomi politika-
larının belirlenmesinde, finans sektörü-
nün, bankaların, çokuluslu şirketlerin 
belirleyici bir rol oynadığı Fransa’da, 
siyasi erkin “kendilerini beğendirmeye 
çalışan”, “sorgulama yetilerini kaybet-
miş”, “ konformist” bireylerden oluşma-
sı, bu sistemin yarattığı ciddi adaletsiz-
liklere çözüm aramaktan çok bunları 
kabullenmekten de öte destekleyen bir 
elitle karşı karşıya olduğumuza işaret 
ediyor.
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bullenmekten de öte destekleyen bir elitle karşı 
karşıya olduğumuza işaret ediyor.

Ekonomik Gerekçeler ve Oligarşik Sistem

Yıllardır derinleşen sosyal adaletsizliğin üze-
rine Macron’un iktidara geldikten sonra zengin 
kesimden alınan servet vergisini kaldırıp, işten 
kovmaları kolaylaştıran yasalar çıkarması, ekono-
mik durumlarını oldukça etkileyen yeni vergiler 
getirmesi, emeklilerin, alt ve orta sınıfların zaten 
çok iyi olmayan ekonomik durumlarını daha da 
yıpratmaktaydı.

Getirdiği yeni vergileri açıklarken, bu sınıflar-
dan “sadece  biraz feragat yapmalarını” isteyen 
Macron’un şahsi harcamalarıysa dudak uçuklata-
cak cinsten. Henüz iktidara geldikten üç ay kadar 
bir süre sonra, kendisi ve karısının makyaj tutarı-
nın 26.000 €’ya kadar yükseldiği haberleri basına 
yansımıştı. Macron’dan bir önceki Cumhurbaşka-
nı Hollande’ın, ayda iki kere saçını kesen kuaföre 
10.000 € maaş bağladığı da henüz hafızalardan 
silinmiş değil. Bunun dışında, özellikle büyük şir-
ket ve bankaların başını çektiği 100 milyar €’ya 
kadar yükselen vergi kaçırmalara karşı önceki 
hükümetler gibi Macron’un da göz yumduğuna 
dair yaygın bir kanaat söz konusu. Bu sebeplerle 
halkta, eylemcilerin dile getirdikleri gibi, bir “dal-
ga geçilme” hissi yıllardır yaygın.

Sarı yeleklilerin milliyetçi, hatta ırkçı Fran-
sızlardan oluştuğuna dair yaygın bir kanaat söz 
konusu. Eylemlerin bir tanesinde desteğe giden 
başörtülü bir Müslümanın hakarete maruz kalıp 
eylemlerden kovulması bu yöndeki iddiaları güç-
lendirenler arasında. Bu her ne kadar eylemler 
sırasında yaşanan marjinal bir olay olsa da sarı 
yeleklilerin önemli bir kısmının Marine Le Pen’in 
Milli Cephe’sine oy verenlerden oluştuğu, yayın-
lanan anketlerle ortaya çıkmaktadır. Ancak Milli 
Cephe tabanının da eylemlerdeki temel motivas-
yonunu ırkçı gerekçeler değil sosyal adaletsizliğe 
ve siyasal tıkanıklığa tepki gösterme gibi gerek-
çeler oluşturuyor. Bunun yanında, eylemcilerin 
diğer önemli kısmının merkez soldan umudunu 
kesmiş aşırı sola oy verenlerden oluştuğunu görü-
yoruz. Özetlemek gerekirse ilginç bir şekilde, hiç-
bir şekilde anlaşamayan iki zıt kutbun eylemlerde 
Macron’a ve onun şahsında, derin sosyal adalet-
sizliğin, siyasi tıkanıklığın müsebbibi olan oligar-

şik  “sisteme” karşı birleştiklerini görüyoruz. 

Macron’un Avrupa ordusu vurgusundan son-

ra Türkiye’de eylemlerle ilgili oluşan algı daha 

önce de belirttiğimiz gibi, bu eylemlerin arkasın-

da Amerika’nın olabileceği iddialarını gündeme 

getirmişti. Fransa’daki eylemlerle ilgili kanaatinin 

sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın “Biz Gezi’de bedelini ödedik” şeklin-

deki açıklaması, siyaset yorumcuları tarafından da 

Erdoğan’ın kanaatinin bu yönde olduğu şeklinde 

yorumlanmıştı. 

Putin’e aynı sorunun sorulması üzerine, 

“Ayaklananlar soy itibariyle Fransızlardan oluşu-

yor” seklindeki cevabı ise, Fransa’daki sarı yelek-

lileri destekleyen bazı önemli aşırı sağ siteleri tara-

fından gururla gündeme getirildi. Rusya’nın özel-

likle Russia Todays ve Sputnik’in Fransızca versi-

yonları aracılığıyla onların sorunlarını, görüşlerini 

dile getirmesi, merkez medya tarafından sansür-

lenen aydınlarına söz vermesi yıllardır Fransa’nın 

milliyetçi kesiminde ciddi ölçüde sempati topla-

dı. Efsane Fransız televizyon programcısı Frédéric 

Taddeï’nin her türlü konunun konuşulduğu ve 

her kesime söz veren tek televizyon programı ola-

rak bilinen programına, devlet televizyonu tara-

fından son verilmesi üzerine, Russia Todays’in 

Taddeï’yi transfer etmesi de yine bu yönde atılmış 

stratejik bir adımdı. 

Putin’in Rusya’sının Fransa’nın milliyetçi taba-

nına oynamasının, Fransız milliyetçilerinin Rus-

ya taraftarı olmasının dışında daha stratejik ve 

önemli bir gerekçesi var: neoliberal ve küreselci 

bir Fransa’da “antisistem” milliyetçi bir partinin 

dıştan ziyade iç meselelerine dönüp, Suriye gibi 

uluslararası meselelere fazla burnunu sokmayaca-

ğı ve Fransız siyaseti üzerindeki Amerikan etkisi 

gibi dış etkileri de asgariye indireceği inancı.

Türkiye’nin başarılı hamleleriyle Trump’ın 

Suriye’den çekilmeyi kabul etmesinin ardından 

Macron’un Fransa’sının küreselci politika ve çı-

karlar doğrultusunda YPG’yi koruyup kollamak 

için asker yollamaya hazırlandığı şu günlerde 

Türkiye’nin, başarıya ulaşırlarsa ciddi bir ölçüde 

Fransa’daki dengeleri sarsabilecek olan sarı yelek-

lilere, yükselen bir tandans olan ve gelecek vaat 

eden temsil ettikleri siyasi eğilimlerine daha yakın 

durması çıkarına olur.
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-Avrupa’nın Uyanışı Sürecinde Medeniyetin Yeni Koruyucusu-

SARI YELEKLİLER

N eoliberalizme ge-
çen dünya sistemi 

iki dünya savaşının 
yol açtığı yıkımlardan 
uzak durmak adına 
siyasi ortamda ikili-
üçlü anlaşmalar yerine 
küresel uzlaşmalara 
gitmeyi tercih etti. Yal-
ta ve Bretton-Woods 
düzeninde BM, DTÖ, 
IMF, Dünya Bankası, 
UNESCO gibi örgütler 
küreselleşmenin önünü açarken aynı zamanda 
çevredeki ülkeleri kontrol edebilecek teşkilatlan-
mayı da getirdi. Kapitalizmin sağlıklı işleyebilmesi 
için ticareti, sanayiyi, üretimi, dağıtımı yönlendir-
meye matuf bu kuruluşlar 70’lerden sonra iktisadi 
sistemin merkez ülkelerini daha da öne çıkartacak 
küresel bir zihni yükseltti. Böylece küreselleşme 
bir yönüyle GATT’ın, gümrük duvarlarının kaldı-
rılması, seyreltilmesiyle ortaya çıkan serbest tica-
retin beraberinde kültürün de yaygınlaştırılması-
na vesile oldu. 

Batı dışı modernleşme, merkez ülkeler dışında 
zenginleşme, iletişim ve ulaşım teknolojilerinin 
küreselleşmesiyle beraber aktif Batı medeniyetin 
kültürünün toplumları birleştirmesi süreci de baş-
ladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uygulanan 
refah devleti-sosyal devlet politikaları sekteye uğ-
rar hale geldi. Küreselleşme ve neoliberalizm çok 
farklı sonuçlar ortaya çıkardı. Bu yeni konjonktür 

Batının yeni huruç gi-
receğinin de göstergesi 
olarak yarım yüzyıla 
yakın sürdü. Küresel-
leşme, neoliberalizm 
ve postmodernizm 
bu süreçte eşgüdüm 
içinde toplumları be-
lirlemeye, etkilemeye, 
yönlendirmeye devam 
etti. İktisadi, siyasi ve 
kültürel boyutlarına 
postmodern felsefenin 

eklenmesi medeniyet vasfına bağlı olarak yeni bir 
doktrinin geldiğini işaret ediyordu. 

Sömürge Zenginliğini Arayan Avrupa

Büyük Savaş’tan önce ikili, üçlü paktlar anlaş-
malar kuran dünya genel olarak itilaf-ittifak dev-
letleri olarak karşı karşıya geliyordu. Artık neoli-
beral dönemde bunun yerine küresel anlaşmalara 
gidildi, Yalta düzenin küresel kurumları iklimden 
ticarete, nükleerden sanayiye kadar tüm dünyayı 
masaya oturttu. Dolayısıyla Soğuk Savaş’a bağlı 
olarak kabaca ikiye ayrılmış görünse de aslında 
savaşları engelleyen bir düzene gidildi. Batı faşist 
ve tek parti, tek adam yönetimlerini tasfiye edip 
güçlü, liberal, radikal demokrasilere geçiş yapılır-
ken, dünya sisteminin merkez ülkelerinin etkisiy-
le çevrede de tek adam-tek parti-diktatör idareleri 
kuruldu. Dünyanın çatışma bölgelerinin en kritiği 
Ortadoğu-Kuzey Afrika, Latin Amerika, Güney-

Ercan YILDIRIM

Sarı yelekliler haksızlık üreten, eşitsiz, adaletsiz bir kapitalizmi eleştirmiyor 
tam tersine Batı medeniyetinin ortaya çıkardığı bu nizamın siyasal ayrımlara 
götüren, küresel şirketler üzerinden kurduğu baskıyı kaldırıp yeniden 
güçlü Avrupa arayışını dile getiriyor. Sarı yelekliler neoliberal iktisat 
kadar neoliberal siyasetten zarar görenlerden oluşuyor. Alt-orta sınıfın, 
maaşlı emeğin ezilmesi bu isyanı beraberinde getiriyor; aslında dünyanın 
tamamında olduğu gibi “devlet güvencesi”, “devlet istihdamı” bekliyorlar. 
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doğu Asya’da merkez ülkelere düşman gözüken 
uydu yönetimler inşa edildi. Tek Parti yönetimleri 
toplumlarını kontrol edip merkeze hammadde/
kaynak aktarımına devam etti. 

Öncelikle Avrupa, sömürgeciliğin sona erme-
siyle birlikte önemli kaynaklarını yitirdi. İkinci. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkelerinin “fi-
ili” sömürgeleri bağımsızlıklarını kazandı. Avrupa 
neoliberal dönemde sömürgelerini kaybetmenin, 
Soğuk Savaş’ın, 90’lı yıllarda Güneydoğu Asya ül-
kelerinin, Çin’in, Japonya’nın, Kore’nin gelişimiy-
le gerilemeye başladı. Refah devleti uygulamaları 
zaten neoliberal sistemi de zayıflamıştı. Kazancı, 
geliri, siyasi etkisi, demografisi, üretimi, iktisadi 
hacmi iyice gerileyen Avru-
pa, İmparatorluk’un gölge-
sinde yeni arayışlara girdi. 
Avrupa Birliği, NATO gibi 
oluşumlar bile “ulus devlet” 
öznelliğini aşamadı, yaşlı kı-
tayı yenileyemedi. 

2000’lere gelirken ne-
oliberal doktrin tavsadı. 
Tarihin Sonu ve Medeni-
yetler Çatışması tezleri İm-
paratorluğu atağa çıkara-
cak gelişmelerin başlangıcı 
oldu; 11 Eylül düzeniyle 
birlikte artık Soğuk Savaş 
yerini Sıcak Çatışma’ya bı-
raktı. Rusya’nın, Çin’in, 
Avrupa’nın hinterlandında-
ki sahalara ABD yerleşti, Af-
ganistan, Irak, Suriye, Mısır 
gibi sahalarda düzensizlik, 
çatışma, iç savaşlar yaşan-
sa da dünya düzeni rayına 
oturmadı. Dünya sistemi 
neoliberalizmi, küreselleş-
meyi ne tam manasıyla bitirdi ne de eski usulüyle 
devam ettirebiliyor. Sistem neoliberal iktisadı sür-
dürmekte kararlı olsa da neoliberal siyasallığın aç-
tığı boşluğu kapatmak, yeni bir siyasal alan açmak 
için girişimlere başladı bile. 

Dünya sistemi çıkış ararken Trump’ı keşfetti. 
İmparatorluğun başkanı attığı twitlerle politika-
larını “herkesleştiriyor.” Ne diplomasi kaldı, ne 
devlet nefaseti, ne klasik ilişki biçimleri… Trump 
komplekssiz olarak politikalarını önceden sosyal 
medyadan paylaşıyor, ABD askerlerini dünyanın 
farklı bölgelerinde öldürmeyeceğini, onları eve 

getireceğini ama “haraç” almaya devam edece-
ğini de ikrar edebiliyor. Suudi Arabistan’a açık 
açık “sudan para kazandığı için” onu bölüşmesi 
gerektiğini, Vehhabi idaresini kendilerinin ayakta 
tuttuğu için ücretini peşin peşin tahsil ettiğini söy-
leyebiliyor. Eskiden Trump’ın iki twitinde bahset-
tiklerini anlamak üzere onlarca kitap yazılır, Ame-
rikalıların niyetlerini anlama temrinleri yapılırdı! 

Duvarlar Yükselirken… Siyaset Değişirken…

Radikal demokrasiye kadar uzanan neoliberal 
siyaset duvarlarla sona ermek üzere. Göçmenle-
rin Avrupa topraklarına ayak basması üzerine 
inşa edilen jiletli teller ve örneğin bir Macar ka-

dın gazetecinin göçmenlere 
taktığı çelme sürecin evri-
mini gösterdi. Bu bakımdan 
Trump’ın Meksika ile arası-
na düşündüğü duvar esasın-
da dünyadaki yeni yönelimi, 
siyaset tarzını anlatacak ni-
telikte. Sadece fiili duvardan 
bahsetmiyoruz, aynı zaman-
da ticarette, siyasette duvar-
lar yükseliyor. 

Başkan Trump’ın sosyal 
medya adresinden paylaştı-
ğı duvar hem neo Kavimler 
Göçü’nü hem Çin Seddi’ni 
hem Berlin Duvarı’nı anla-
tıyor. İnsanların girememesi 
kadar, yabancı ekonomile-
rin istilasını önlemeye yö-
nelik tedbirler neoliberaliz-
min çekildiğini gösteriyor. 
Breivik’in saldırısı “uyuyan 
Avrupa”yı uyandırmaya yö-
nelikti. 2000’lerin ortasında 
İngiltere ve Almanya başta 

olmak üzere Avrupa medeniyetinin öncüleri en-
tegrasyonu bitirdiklerini belirttiler. İslâmofobi, 
yabancı düşmanlığı, mülteci karşıtlığı esasında 
kıtanın kendi içine kapanıp, bir huruç gerçek-
leştirme ameliyesinin yansımasıydı. Son örnek 
Danimarka’dan geldi. 

Danimarka kanunlarında revizyona giderek 
“tokalaşma”yı vatandaşlık şartları arasına almış. 
Tabi bu yolu Fransa açmıştı; vatandaşlık töreni 
sırasında yetkililerle tokalaşmayan Cezayirli Müs-
lüman bir kadın hakkını kaybetti, itirazlar sonuç 
vermedi Fransa Yüksek İdari Mahkemesi, tokalaş-

Neoliberal iktisadın, yeni kül-
türün, iş çevresinin en ıstırap-
lı işlerini prekarya yürütüyor. 
Kapitalizm belki de bu yüzden 
varlığını rahatsızlıklara rağ-
men sürdürebiliyor, ne kadar 
eleştirel olsanız da masumi-
yet ve mahrumiyet arasında 
muhaliflik devam ettirilemiyor. 
Kapitalist dünya sisteminde 
insanlar ve talepleri masum 
değil, “daha çok” kazancı, “daha 
kolay” işi arıyorlar… Kapitalist 
ilişki biçimleri hiç masum değil 
zaten… Mahrumiyet üretip 
muhalifleri içselleştirebildiği 
sürece bu medeniyet varlığını 
sürdürecek.
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mayı mecburiyet ve meşruiyet sahasına aldı. Bunu 
öteki ülkeler takip etti, İsveç’te, İsviçre’de tokalaş-
mayanlara yine vatandaşlık verilmezken, kadın 
öğretmenleriyle tokalaşmayı reddeden Müslüman 
erkeklere 5 bin dolar ceza kesildi. Trump’ın du-
varlarının bir başka versiyonuyla karşı karşıyayız. 

Dönem, güçlü liderlerin öncülüğünde beka 
sorunu etrafında milletlerin bir araya gelmesini 
gerektiriyor. Trump, Putin, Recep Tayyip Erdoğan 
bu isimler arasında. Avrupa’da Macron bir “amorf 
tip” olarak liberal demokrasinin, postmodern zih-
nin neticesinde seçildi fakat tercihin yanlışlığı gün 
geçtikçe daha da anlaşılıyor. 

Kıta Avrupası kendini bulmak, yeniden atağa 
geçmek, büyümek, yükselttiği medeniyetin dü-
menine geçmek için arayışlar içinde… Avrupa 
fikrini yeniden ikame etmek zorunda oldukları-
nı düşünüyorlar. 

Avrupa fikri, beka meselesiyle gündeme geli-
yor, İslâmofobi, göçmen karşıtlığı, İslâm düşman-
lığı birlikteliği tetikleyebilir. Brevik’in yaptığı ikaz 
aslında beka kaygısının işaret fişeğiydi. Devletler 
ve medeniyetler beka kaygısını korkuya çevirdi-
ğinde toplumlarını domine edebilir. Fransa’ya yö-
nelik terör saldırıları akabinde onlarca liderle ger-
çekleştirilen yürüyüşler medeniyetin yani aktüel 
Batı medeniyetinin Avrupa tercihini başlatacağını 
da gösterebilir. Fransız İhtilali bir dünyayı kapa-
tıp yepyeni bir dünyayı açmıştı; ulus devlet dü-
zeni Paris’ten başladı. Amerikan dünya sistemi de 
Hitler’in Eyfel önündeki pozlarından sonra kurul-
du… Neoliberalizm… elbette gösterilerin, boy-
kotların, grevlerin odağındaki Paris, 68’in oda-
ğında yer alıyordu. Sosyalist alternatif bir anlam-
da 68 ruhu ile söndü. Neoliberalizm 1970’li yıllar-
dan sonra başladı. 

Zygmunt Baumann Avrupa’nın keşfedilen de-
ğil keşfeden, yönetilen değil yöneten kıta oldu-
ğunu söyler. Atilla, Fatih Roma kapılarından, Os-
manlı Viyana’dan dönerken esasında dünyanın 
kaderini de işaret ediyordu. Büyük badireleri at-
lattıktan, Hıristiyanlıkla ilişkilerini simgeselleştir-
dikten, faiz yasağını yok saydıktan sonra Avrupa 
hızlı atılım içine girdi. Kapitalizm o tarihten itiba-
ren onlarca finans, iktisat, siyasal, kültürel kriz-
lere girdi, her defasında atlattı. Son siyasi krizini 
ABD-küresel şirket İmparatorluğunun egemenli-
ğine girerek yaşadı, yaşamaya devam ediyor. 

Küresel şirketlerin rahatlıkla siyasi operasyon 
çektiği neoliberal dönemde Avrupa ulus devlet 
buhranıyla birlikte medeniyetin kaptan köşkün-

den uzaklaşmasının sancılarını yaşıyor. Hiçbir yer 
altı ve yer üstü kaynağa sahip olmayan hatta bir 
“coğrafi kıta” bile sayılamayacak bu küçük top-
rak parçası yeniden yükselmek için şirketlerin-
ABD’nin tahakkümünden çıkmak, yeni oligopol-
ler kurmak zorunda. 

Ruhları köhnemiş, küresel kültür ile tatmin 
olmuş, medeniyet değerleri yeryüzünün tamamı-
na yayıldığı için konformist davranan Avrupalının 
çok da umurunda değil açıkçası. Terör saldırıla-
rı bu birlikteliği ve ruhu bir araya getirmeye baş-
ladı; ondan önce Müslümanların gerçek yüzleri-
nin görülmesi, dinlerini medeniyet merkezine ta-
şımaları, mültecilerin Avrupalı nüfusa yaklaşması, 
yeni göçmen akınları Avrupalılık bilincini yerine 
getiriyor. Entegrasyon kavramını artık “Hıristiyan 
kültürü’ne kadar indiren Avrupa için “modernle-
şen Müslüman”lar bile kâfi gelmiyor. 

Avrupa küresel sistem içinde bir şube, küre-
sel şirketlerin ihsanına talip bir gariban muame-
lesi görmek istemiyor.Küresel güç olmak asker-
teknoloji üretimi-kültür ve güçlü ekonomi gerek-
tiriyor. Askeri güç, iktisadi hacim, genişleme is-
tidadı ve teknoloji üretiminde AB D, Çin, Rus-
ya Avrupa’dan önde; Avrupa Amerikan kültürü-
nün baskınlığı altında eziliyor, üstelik küresel kül-
türün dolaşım gücü Avrupa insanını sıradan bir 
Afrikalıyla eşitliyor! Özneyi, ideolojiyi, öncülü-
ğü kaybeden Avrupa aklı, güçlü irade vasfına sı-
ğınıyor, bu da tabi ki rızanın yeniden üretilmesine 
bağlı. Nietzsche’nin iradesini güç istencine bağla-
yan özne arayışı yine yaşlı kıtada yankılanıyor. 

Sarı Yelekliler Masum mu?

Sarı yeleklilerin kırk iki talebi biraz da günü-
müz kültürüne yatkın biçimde sosyal medyada 
gelen önerilerle müştereken oluşturulmuş. Bun-
lardan “sığınmacı”lara dair olanlar gayet “mede-
ni”, gayet “insani”: 

“Sığınmacılara iyi davranılsın. Onlara barınak, 
güvenlik, temel gıda ve çocuklarına eğitim sağ-
lamak bizim sorumluluğumuz. Dünyanın birçok 
ülkesinde, sığınma talebine yanıt bekleyen kişiler 
için ağırlama kampları kurulması adına Birleşmiş 
Milletler’le işbirliği halinde çalışılsın. Sığınma ta-
lebi reddedilenler ülkelerine gönderilsin.” 

Fakat bunun akabindeki talepler bir bakıma 
Avrupa’da yükselen medyatik dille söylenecek 
olursa ırkçı, faşist eğilimlere çok yakın: 

“Hakiki bir entegrasyon politikası uygulansın. 
Fransa’da yaşamak Fransız olmayı gerektirir (ta-
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mamlayana sertifika verilmek üzere Fransızca dil, 
Fransa tarihi ve vatandaşlık bilgisi dersleri veril-
sin).” Sarı yeleklilerin bu istekler tam da sömür-
geci, tek tipçi, Medeniyet zihniyetini yükseltmeye 
niyetli kitlenin ürünü. Buna bir de Hollanda’daki 
sarı yeleklilerin “Hitler selamı” vermesini de ekle-
mek gerek. Mesela basit bir karşıtlık, göçmen düş-
manlığı değil şaşaalı günleri arayan öznenin gay-
retlerini anlatıyor. 

Sarı yeleklilerin taleplerini sarahaten okumak 
gerek. Gösteriler belki medyada daha az yer bu-
luyor ama şiddeti aynen devam ediyor. Öncelik-
le belirtmeli ki sarı yeleklilerin adaletsiz kapitaliz-
min sonunu istedikleri söylenemez. 

Aynı şekilde yine sistemin rehabilite edilerek 
gelir dağılımının ve şartların düzeltilmesinin de 
ötesinde neoliberalizme kadar Avrupa’da yaşanan 
refah yıllarına dönmek, devlet güvencesini sağla-
mak, sosyal yardımları yükseltmek, çalışma haya-
tında daha çok insani olana dönmek istiyorlar. 

Sarı yeleklilerin neoliberalizm karşıtlığı onun 
eşitsizlik üretmesinden değil küresel şirket dokt-
rinine karşı klasik kapitalizme dönmek isteme-
sindendir. Bunun için gerekiyorsa yine geleneksel 
sömürgecilik bile tasvip edilebilir. Küçük esnafın 
korunması, büyük şirketlerle küçüklerin eşit des-
teklenmesi, emeklilik şartlarının düzenlenmesi, 
emeklilik yaşının düşürülmesi, çalışma hayatının 
insani kılınması neoliberal iktisadın açtığı yarala-
rı belirginleştiriyor. Buna karşı Fransa’nın büyük 
olmasına yönelik “içe kapanma”cı tedbirler de ta-
lepler listesinde; Fransa sanayiinin güçlendirilme-
si bunlardan biri.

Sarı yeleklilerin bir yanıyla neoliberal siyasal-
lığı da içeren aktif siyasi katılım istekleri Avru-
pa aklı ve Avrupalı öznenin yeniden kurulmasına 
ilişkin rahatsızlıkları karşılıyor. Bu hadiseyi klasik 
bir “iyileştirme” biçiminde görmek mümkün fa-
kat dünyadaki genel gidişat, Avrupa içi arayışlar 
popülizme eş güçlü ulus devlet arayışının sonucu. 

Sarı yelekliler haksızlık üreten, eşitsiz, adalet-
siz bir kapitalizmi eleştirmiyor tam tersine Batı 
medeniyetinin ortaya çıkardığı bu nizamın siya-
sal ayrımlara götüren, küresel şirketler üzerinden 
kurduğu baskıyı kaldırıp yeniden güçlü Avrupa 
arayışını dile getiriyor. Sarı yelekliler neoliberal 
iktisat kadar neoliberal siyasetten zarar görenler-
den oluşuyor. Alt-orta sınıfın, maaşlı emeğin ezil-
mesi bu isyanı beraberinde getiriyor; aslında dün-
yanın tamamında olduğu gibi “devlet güvencesi”, 
“devlet istihdamı” bekliyorlar. 

Küresel sistemin, şirket mantığı elinde saatler-
ce çalışma zorunluluğu altındaki insanların daha 
yaşanabilir kapitalizm isteği yelekleri giydiriyor. 

68’lerin ellerinde grev, lokavt, işgal, boykot ya-
pabilecekleri imkânları vardı sarı yelekliler yeni 
tür eylemlilik içinde simgesel eşyalar kullanıyor; 
yakmak ve yıkmak her zamanki gibi sabit. 

Sarı yelekliler klasik sol-sosyalist bir hareket 
değil. Dahası lümpen, alt sınıfların katkısı büyük. 
Bu açıdan sosyalistlerden çok milliyetçi-faşist par-
tilerin desteği yoğun. 

Esasına bakılırsa kapitalist sistem içinde bir 
muhalif kişi veya hareket çıkarsa onu bastırmak-
tan ziyade içselleştirme, sahiplenme, kendine kat-
ma yarışı başlar siyasal alanda. Asıl kavga “rahat-
sızları” sahiplenip, vaatlerde bulunarak hem siste-
min içinde tutma hem siyasi güç elde etmededir. 

Dünya sistemi içinde yerleşik konjonktürden 
zarar görenler, sorun yaşayanlar, etkilenenler sis-
temin krizleriyle birleşerek yeni bir oluşum için 
meşruiyet oluşturur. “Şartlar olgunlaştığında” sos-
yalist bir devrim için, anti kapitalist hareket ma-
nasında değil krizleri ve muhalifleri kapitalizm 
adına fırsata çevirmeyi ifade eder. Muhalefet sis-
tem karşıtlığı anlamına gelmez; sistemi “kusur-
suz” yapmaya yönelik tekliflerde bulunan, siste-
min sıhhatini düşünenler atağa çıktıysa muhalefet 
olur. Zamanla muhalefeti de tatmin edecek yeni 
bir doktrinle kapitalizm yoluna devam eder. 

Sorun neoliberalizmin belirginleştiği yeni sınıf-
ların ihtiyaçlarını gözetmekte; prekaryanın neo-
liberalizmi de yeni gelen doktrini de karşılayabi-
lecek omurgası olacak mı, bilinmez. Esasında sarı 
yeleklilerden daha çok prekaryanın itiraz etme-
si, alternatif araması gerekirdi. Neoliberal iktisa-
dın yeni kültürün, iş çevresinin en ıstıraplı işle-
rini prekarya yürütüyor. Kapitalizm belki de bu 
yüzden varlığını rahatsızlıklara rağmen sürdüre-
biliyor, ne kadar eleştirel olsanız da masumiyet ve 
mahrumiyet arasında muhaliflik devam ettirilemi-
yor. Kapitalist dünya sisteminde insanlar ve talep-
leri masum değil, “daha çok” kazancı “daha ko-
lay” işi arıyorlar… Kapitalist ilişki biçimleri hiç 
masum değil zaten… mahrumiyet üretip muha-
lifleri içselleştirebildiği sürece bu medeniyet var-
lığını sürdürecek. 

Masumiyet ve mahrumiyet kapitalizmin en 
önemli silahı; masumların mahrumiyetini, rahat-
sızlığını kısmen karşıladığı sürece hayatiyetini de-
vam ettirebiliyor kapitalizm: acı eşiğini yükselt, 
pansuman yap, acı düşsün…
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Sarı Yelekliler Hareketi ya da
Devrime Ağıt

Dilaver DEMİRAĞ

Sarı yelekliler hareketine karakterini veren bir siyasal anlayış yok, onun yerine 
her siyasal anlayışın, hatta daha önce -tıpkı Gezi’de olduğu gibi hiç siyasetle 
ilişiği olmamış herhangi bir siyasal ideolojiyle de ilişkilenmemiş- gençlerin 
çoğunlukta olduğu bir “siyasetsizlik” ya da siyasal fikirsizlik hâli hâkim. Hâl 
bu olunca da bu hareketin hem belli bir noktadan sonra sönümlenmesi söz 
konusu olacak hem de bir siyasal değişimi hayata geçirmesi olanaklı olmayacak.

“Paranoyak olman takip edilmediğin anlamına 
gelmez” sözünden hareketle sarı yeleklilerin ey-
lemlerine dair kuşkumuzu ortadan kaldıramayız, 
uluslararası medyanın can-ı gönülden alkış tuttu-
ğu birçok eylemin CIA, küresel para babaları ikili-
si çıktığından beri artık sazan konumuna düşme-
mekte kararlı gözüküp hemen tuza koşan hıyar 
misali atlamıyoruz. Diğer yandan bu eylemlere ta-
mamı ile birilerinin oyunu demek de fazlası ile 
komplo teorilerine garkolduğumuzu gösterir. Bel-
ki de bir reklam sloganı ile işin sırrı dengede sa-
nırım bu tür eylemlerin eylemcilerin can-ı gönül-
den desteklenecek, sonuna kadar meşru eylemle-
ri birilerince asıl amacın dolgu malzemesi oldu-
ğunu unutmak mümkün değil ama komploculu-
ğun sahte kutsalı olan determinizmini de abart-
mak aklımıza küfür demektir. 

Bir eylem sokağa indiği anda artık eylemcilerin 
malıdır ve bu nedenle her an değişip hedeflenen 
amaç için rayından çıkma ihtimalini taşır. Baş-

ka bir ifadeyle toplumsal eylem komplocu zihnin 
çarpıklığında ifade ettiği gibi kapalı ya da kapatıl-
mış değildir insanın olduğu yerde her zaman bin-
lerce olasılık olduğundan açık bir sistem özelliği 
gösterir. Ne eylemin bir sosyal mühendislik proje-
si için araç olduğunu göz ardı eden enayi sosyolog 
olmaya ne de eylem denen şeyin her zaman olası-
lıkları bağrında taşıyan ve bu nedenle sosyal mü-
hendislerin hiç hesaba katmadığı bir biçimde çat-
laklardan sızan su gibi akışkan olduğu unutula-
maz. Sosyal mühendisler her zaman her olasılığı 
hesaba katamaz.

Bütün bu olgulardan hareketle Fransa’nın 
meflûç hâle gelmesi kimin işine gelir sorusu so-
rulmalıdır. Macron kapitalistlerin hizmetinde olan 
çıkarcı bir politikacı olabilir ama bu sonuçta so-
nuçta sıkı Avrupacı politikaları benimsemiyor de-
mek değildir. Tersine İran’dan Avrupa ordusuna 
kadar bir sürü konuda ABD ile aralarında Trump 
oldukça kapanmayacak derin mi derin görüş ay-
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rılığı var. Sonuç olarak Macron’un iktidardan düş-
mesi Avrupacıların ve AB’nin sarsılması ABD’nin 
çok işine gelir. Böyle bir bakışla OTPOR-SOROS-
CIA bağlantısından hareketle ve tam da geçmişte 
örneğini gördüğümüz pembe devrimler tarzına 
bir hayli benzeyen sarı yeleklilerin itiraz gösteri-
lerinden kuşkulanabiliriz. 

Dahası kampanyanın ön aşamasının meşruiye-
ti hayli kuşkulu olan ve dahası muhalefet sömü-
rüsü yaparak bunun üzerinden kazançta devşiren 
change.org üzerinden şekil-
lenmesi kaşlarımızı kaldır-
maya yetiyor.

Hiç kuşkusuz elimizde 
bu hareketin ABD ile ilişkili 
olduğuna dair somut bir veri 
yok ama kime yarar sorusu 
ABD’yi işaret ediyor. Çünkü 
ABD içindeki ulusçu derin 
devlet unsurları AB’den ve 
De Gaulle’den beridir hiç 
hazzetmedikleri Fransa’dan 
yana hiç iyi fikirlere sahip 
değiller. Bu bağlamda sarı 
yelekliler hareketi sonuçta 
AB’nin temel çekirdeği olan 
Almanya-Fransa ilişkisi so-
nucu kurulmuş bir ittifakın 
ağa devletlerinden Fransa’da 
son küreselci kalenin de 
düşerek, yerini popülist ve 
sağcı bir liderin üstelik daha 
milliyetçi bir Fransız’ın gel-
mesiyle pekâlâ da sonuçla-
nabilir. Zira Avrupa’da şu 
anda yükselen dalga sağ po-
pülizm ve sarı yeleklilerin en 
büyük destekçisinin de bu kesimler olduğu hatta 
sol kanattan gelen “bunlar sağcı yaaa” şeklindeki 
itirazlar, dahası Fransa’daki Mağribîlerin harekete 
soğuk kalması ve hareketinde onlarla birlikte pek 
anılmak istemeyen görüntüsü ve onların talepleri-
nin hiçbirinin hareketin taleplerinde yer almaması 
bu hareketin sağa daha yakın durduğu tespitini 
içeriyor. Nitekim hareketin eşitlikçi olmaktan çok 
popülist olarak tanımlanacak bir talep listesi için-
de olması ve esas olarak vergiler üzerinden ken-
dilerini ifade etmesi bu yöndeki tanımları haklı 
çıkarır gibi.

Popülist Sağ Balıklama Atladı

Avrupa’daki popülist sağ gibi Fransız aşırı sağı 
da AB karşıtı ve sarı yelek hareketinin de en çok 
onlara fayda sağlayan popülist sağa yarayacağı da 
açık. Ancak hesap üzere hesap tezinden hareket 
edersek popülist sağdan hazzetmeyen ulusçu-
luktan ve ulus devletlerden nefret eden küresel-
cilerin CIA vb. organlarda daha güçlü olduğu 
göz önüne alınırsa küreselci Macron’u kolay ye-

dirmezler ve onlar da sarı 
yelekliler içinde baskın ka-
nadın popülist sağ olmasını 
engellemek için solun elini 
güçlendirecek şekilde ilişki-
lenmesini yeğlerler. Nitekim 
ABD mahfillerinde bu işin 
arkasında Rusya ve doğal 
olarak Putin olduğu iddiası 
da. Ki Fransız istihbaratı da 
bu yönde ciddi bir kuşku 
içinde… Yapılan araştırma-
lara göre eylemleri daha da 
gazlamaya, toplumun tep-
kisini çoğaltmak için sosyal 
medya üzerinden hesaplarla 
Rusya’nın hareketin yatış-
masını engellemek ister bi-
çimde çabaladığı yönündeki 
“kanıt”lar küreselcilerin bir 
taşla birkaç kuş vuracağını 
gösterir gibi. Çünkü Putin 
için Avrupa’da popülist sa-
ğın olması küreselci ve ABD 
yanlılarının iktidarda olma-
sından bin kez yeğlenesi 
bir durum. Avrupa’nın öte-
den beri ABD ile Rusya’nın 

çatışma ortamı olma rahatsızlığı ve Rusya’nın 
Avrupa’yı işgal edebileceği korkusu ile sevmeseler 
de ABD’ye yakın olmaları düşünüldüğünde anti-
ABD’ci bir Avrupa’nın Putin’in çok da işine geldi-
ği bir hakikat. Hâsılı her sosyal hareket gibi sarı 
yeleklilerde kendisi üzerinden siyasi alan oluştur-
mak isteyen siyasi güçlere de ve kendisi üzerinden 
bir operasyon çekmek isteyen İstihbarat kuruluş-
larının etki alanına açık.

Kuşkucu olmak serinkanlı bir yaklaşımla dur 
bakalım bu iş göründüğü gibi mi ya bunun arka-
sında başka bir şey varsa sorusu sağlıklı bir zihin-

Sarı yelekliler de en ufak bir 
emperyalizm karşıtı ima bula-
mayız, Fransa’nın banliyöleri-
ne itilmiş Mağribîlerin yaşadı-
ğı derin eşitsizliği onların itil-
mişliğinin dile getirilmediği-
ni görürüz ki zaten neredey-
se birçok barikatta dalgalanan 
Fransız Bayrağı’nın neyin üze-
rine bina edildiğinin hiç sor-
gulanmadan sahiplenildiği-
ni görüyoruz. Oysa o refah 
Afrika’nın sömürgeleştirilme-
sine, Kuzey Afrika’nın yağma-
lanmasına, Orta Afrika’daki 
Müslümanların palalar ile 
doğranmasına, Libya ve 
Suriye’deki halkın Mirage 
jetleri ile bombalanmasına 
dayanıyor.
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sel işleyiştir. Hâsılı kıllanan adam yenilen onca ka-
zıktan sonra bir savunma davranışı olarak zihinsel 
yönden doğru bir adımdır. Ancak evdeki hesap 
her zaman çarşıya uymayabilir. Sosyal mühendis-
ler de sonuçta tanrı olmadığı gibi sosyal hareket-
lerde iki kere iki dört eder diyen bir matematik 
formülü kadar kesin konuşacağımız bir şey değil. 
Sarı yeleklilerin şu anki görünümle popülist sağa 
yarayacağı düşüncesi bu işten kâr bekleyenlerin 
avucunu yalamasına yol açar. Çünkü özellikle de 
Fransız faşizmi ne Rusya’yı ne de ABD’yi yeğleme-
yecek kadar güçlü bir ulusçuluk üzerine kurulu. 
Macron gider ve yerine Le Pen gelecek olursa ABD 
ve Rusya hiç de bekledikleri gibi onlara daha da 
muhabbetkâr bakmayacaktır. Hatta Trump kalırsa 
benzer baktıklarından muhtemelen ilişkiler daha 
canlı olacaktır ama Rusya’nın hayal kırıklığı yaşa-
yacağı kesin. 

Nitekim bu işte Rus parmağı olduğuna dair 
kuşkulanmamıza neden olan tipik bir Putinci söz-
de solcu Global Research sitesinin sarı yeleklilere 
sahip çıkarken çok enerjik davranıp olayın ABD 
ile ilişkisinden kuşkulansalar sosyal medya hesap-
ları meselesine balıklama atlayacak iken tam ter-
sine bu işin Ruslarla ilişkisi olmadığını gösterme 
çabasındalar. Bu da bir başka kuşku duyuracak 
iz. Ama dediğim gibi ben saf bir komplo teoris-
yencisi değilim daha çok bir “kıllanan adamım” 
kuşku verici yanlara dikkat kesilen, gözlerini kısıp 
etrafta olup bitenlere kuşkulu gözlerle bakıp arka 
planda amiyane tabir ile bizi ketenpereye(!) getir-
me niyeti olup olmayanları anlamak çabası. Eh ne 
de olsa çok aldatıldık, çok fazla kandırıldık, el-
lerimizin kavradığı birçok dalın çürük olduğunu 
sonradan anladık. Ama bir yerlerde birilerinin bir 
komplo örgütleme gayreti içinde olduğunu ya da 
bir olayın tertip olduğunu düşünmek, söylemek 
ile komplo teorilerinde aşina olduğumuz her şeye 
gücü yeten kara adamlar söylemi arasında bir fark 
var. 

Komplo teorisi iradeye, insanın belirlenmiş 
kalıplara sığmayacak bir canlı türü olduğu tezi-
ne itibar etmeyen paranoyak bir ruh hâline işaret 
eder. Kuşku sizi uyanık tutar ama aşırı kuşku sizi 
bir tür hiççiliğe götürür. O yüzden bir zamanla-
rın popüler komedi şovunun ifadesi ile işin sırrı 
dengede yatıyor. Bu anlamda ABD ve Rusya’ya 
ilişkin kuşku verici noktalara işaret etmek kesin 
olarak bu olayların bir sosyal mühendislik faali-
yeti anlamında söz konusu güçlerin tertibi olduğu 

anlamına gelir. Ama her şeyin tamamiyle birtakım 
insanların özgür iradesi olduğunu düşünmeyecek 
kadar da uyanık olduğumu düşünüyorum. Tota-
liter bir sistemde yapılan en iyi işlerden birinin 
de sistem için emniyet subapları oluşturmak için 
kendi muhalefetini kendin üret olduğunu düşü-
nenlerdenim. O yüzden rahmetli babamın asker-
lik şubesi deyimi ile yeni sosyal hareketlere sütten 
ağzı yanan biri olarak mülahazat (değerlendir-
mek) hanesini altı ay boş bırak eksenin de biraz 
soğukkanlı yaklaşmak yanlısıyım. Buraya kadar 
olası tertip boyutuna dikkat çekmeye çalıştım. 
Bundan sonra ise hareketi ve hareketin sosyal çev-
resi üzerinden harekete dönük analizlere girmek 
istiyorum.

Orta Sınıf Ayaklanması ve A-Politika

Anti-politik ya da a-politik bir sosyal hareke-
tin politik olmadığı anlamına gelmez. Bu kavram-
lar bildik siyaset anlayışının dışında farklı politik 
mevzilenmeler için kullanılır. Anti-politik politika 
daha çok partiler eliyle yürütülen politika tarzına 
karşı olan bir ağ siyasetini ifade eder. Bu siyasetin 
temsili olmayan organizasyonlar eliyle yürütülme-
sidir. Bu anlamda daha önce Gece Ayakta hareketi 
gibi, ancak bu hareketlerin popülizm tarafından 
içerilme riski de tam da ziyadesi ile demokratik 
yapısı ve belirli bir siyasal ufuk yerine her kafa-
dan bir sesin çıktığı çok sesli demokratik yapısı. 
Çünkü bildik anlamda politika aynı zamanda bir 
siyasal düşüncenin de ifade bulmasıdır. Mesela 
anarşist hareket de bu tür birçok sesliliği merke-
zi olmayan yapıları içerir ama anarşist bir siyasal 
düşünce zemini yani kısmi bir homojenlik siyasal 
hedeflerin ortaklaşmasını ve ortak hedefe yönel-
mesini sağlar. Bu anlamda hareketin hem demok-
ratik hem de ideolojik olması illa da birbiri ile çe-
lişecek bir şey değil. Gezi eylemlerine yakından 
tanıklık eden biri olarak her kafadan bir sesin çık-
tığı hareketlerde ortak siyasal kararlar almak zor. 
Direniş komiteleri ya da komiteler klasik sosyalist 
örgütlenmelerin yabancısı değildir. Mesela Paris 
Komünü hatta büyük Fransız devriminde de bu 
tür komiteler vardı, bu yapılar demokratik yapı-
lardı, karar alma süreçleri kolektifti ama bu ya-
pılara eşlik eden bir siyasal ufuk söz konusuydu. 
Oysaki Gezi eylemlerinde olduğu gibi sarı yelek-
liler hareketinde de gözümüze çarpan siyasal kafa 
karışıklığı. Gezi’de ortak istemezük Erdoğan’dı, 
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ama aynı zamanda düzen siyasetçilerine de bir 
güvensizlik vardı ama oradaki sinerji bir siyasi ha-
reket evrilemedi ve hareket tutanın elinde kaldığı 
bir noktaya kayarak sönümlendi. Sarı yelekliler 
hareketinde de benzer bir durum görülüyor çün-
kü harekete karakterini veren bir siyasal anlayış 
yok, onun yerine her siyasal anlayışın, hatta daha 
önce -tıpkı Gezi’de olduğu gibi hiç siyasetle ilişiği 
olmamış herhangi bir siyasal ideolojiyle de ilişki-
lenmemiş- gençlerin çoğunlukta olduğu bir “siya-
setsizlik” ya da siyasal fikirsizlik hâli hâkim. Hâl 
bu olunca da bu hareketin hem belli bir noktadan 
sonra sönümlenmesi söz konusu olacak hem de 
bir siyasal değişimi hayata geçirmesi olanaklı ol-
mayacak.

Hamit Bozarslan’ın -o zamanlar devrim olarak 
nitelenen- Arap ayaklanmalarına ilişkin ortaya 
koyduğu tespitlerin kısmen sarı yelekliler hare-
ketine de atfedilebileceği kanısındayım: “Son tip 
ihtilalleri ise -terminoloji son derece yetersiz kalsa 
da- demokratik ya da radikal demokrasi ihtilalleri 
olarak tanımlayabiliriz. Ya sıradan burjuva demok-
rasine erişmeyi ya da bu demokrasiyi radikal bir 
şekilde yeniden tanımlamayı amaçlayan bu ihtilal-
lerin genellikle şiddete dayanmadıklarını, iktidar 
değişimi sonrasında ihtilalci bir zora yer verme-
diklerini ve toplumun “organik” bir bünye olarak 
tanımlanmasından uzak olduklarını görmekteyiz. 
Kendilerini mukaddesleştirmeyen, siyaseti kutsal 
bir dava, lider ya da partiyle doldurulamayacak 
boş bir alan olarak gören, kendi yorumlarında ih-
tilaflı anlamlara yer bırakan bu ihtilallerin temel 
sloganını şu şekilde özetleyebiliriz: “Biz, birleşmiş 
bir halk olarak, bölünmeye hakkımız olduğunu 
ilan etmekteyiz.” Bu ancak birleşerek elde edile-
bilecek bölünme hakkı, aynı zamanda sınıf müca-
delelerinin, etnik ve cemaatsel ihlallerin ve siyasi 
muhalefetlerin meşrulaştırılmasını ve parlamenter 
sistemde temsilin ötesinde kamusal alanda müza-
kere edilmelerini de içermektedir.”1

Bu olgu 21. yüzyıl isyanlarının orta sınıf is-
yanları olması. Sarı yelekliler de bundan bağımsız 
değil, Sarı yelekliler esas olarak endişeli yani yok-
sullaşma ve statü kaybı endişesi taşıyan orta sınıf-
ların ayaklanması ve yazık ki -yanılmayı çok arzu 
ederim- bu isyanın kazananı popülist sağ olacak 
görünüyor. Sarı yeleklilerin anketler ile deklare 
ettikleri ile taleplerine baktığımız zaman endişeli 
orta sınıf resmini daha net görmekteyiz. 

Sarı yeleklilerin, 29 Kasım 2018 günü, safla-
rındaki 30 bin kişinin katılımıyla düzenledikleri 
anketlere dayanarak tespit ettikleri temel talepleri 
şöyle: Gelir vergisi daha kademeli olsun. Köyler-
de ve şehir merkezlerinde küçük esnaf korunsun. 
(Şehir merkezlerinin etrafında küçük ölçekli ti-
careti yok eden dev alışveriş merkezi inşaatlarına 
son verilsin) şehir merkezlerinde bedava otopark-
lar kurulsun. Konutlar için büyük bir ısı yalıtımı 
projesi yapılsın. Büyükler (Mcdonalds, Google, 
Amazon, Carrefour) büyük vergi ödesin, küçük-
ler (zanaatkârlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler) 
küçük. Herkes için aynı sosyal güvenlik sistemi. 
Zanaatkârlar ve bireysel girişimciler de dâhil, ser-
best çalışanlar için ayrı sosyal güvenliğe son veril-
sin. Emeklilik sistemi dayanışmacı ve sosyal kal-
sın. (Puanlı emeklilik hesabına hayır). Akaryakıt 
zammına son. 

1200 avronun altında emeklilik maaşı olma-
sın. Tüm seçilmişlerin maaşı ülkenin ortalama 
maaşıyla eşit olsun, seyahat ve ulaşım harcamala-
rı denetlensin, ancak zorunlu olanlar karşılansın, 
yemek ve tatil kuponu hakları olsun. Tüm Fran-
sızların maaşları, (aynı zamanda emeklilik maaş-
ları ve sosyal yardımlar da) enflasyona endeks-
lensin. Fransa sanayi muhafaza edilsin; üretimin 
ülke dışına kaydırılmasına son verilsin, sanayimi-
zi korumak uzmanlığımızı ve işlerimizi korumak 
demektir. Ülke dışı çalışanlar sistemine (AB üyesi 
ülke vatandaşlarının bir başka ülkede çalışmaya 
gönderilmesi) son verilsin. Fransa topraklarında 
çalışan bir kişinin aynı maaş düzenine ve haklara 
sahip olmaması kabul edilemez. Fransa sınırları 
içinde çalışma hakkı olan herkes Fransız vatan-
daşlarıyla eşit olmalı ve o kişinin işvereni Fransız 
işverenlerle aynı vergileri ödemeli. Büyük şirketle-
rin sözleşmeli işçi çalıştırma hakkı sınırlandırılsın. 
Kadrolu çalışma hakkı istiyoruz. Rekabet ve istih-
dam için vergi kredisi kaldırılsın. Buradan elde 
edilecek kaynak hidrojenle çalışan araba üretimi 
için Fransa sanayine aktarılsın. Kemer sıkma po-
litikalarına son. Hiçbir meşruiyeti olmayan borç 
faizlerinin ödemesi durdurulsun. Ödenmesi ge-
reken borçlara kaynak olarak en fakir ve az var-
lıklı kesimin parasını almak yerine, 80 milyarlık 
vergi kaçakçılığının peşine düşülsün. Zorunlu göç 
hareketlerinin sebeplerine çözüm üretilsin. Sığın-
macılara iyi davranılsın. Onlara barınak, güvenlik, 
temel gıda ve çocuklarına eğitim sağlamak bizim 
sorumluluğumuz. Dünyanın birçok ülkesinde, sı-
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ğınma talebine yanıt bekleyen kişiler için ağırlama 
kampları kurulması adına Birleşmiş Milletler’le 
işbirliği hâlinde çalışılsın. Sığınma talebi redde-
dilenler ülkelerine gönderilsin. Hakiki bir enteg-
rasyon politikası uygulansın. Fransa’da yaşamak 
Fransız olmayı gerektirir (Tamamlayana sertifi-
ka verilmek üzere Fransızca dil, Fransa tarihi ve 
vatandaşlık bilgisi dersleri verilsin). Azami ücret 
ayda 15000 Avro olsun. İşsizler için iş alanları 
açılsın. Engellilere verilen mali ödeme artırılsın. 
Kiralara sınırlama getirilsin. Fransa’ya ait mülkle-
rin (baraj, havalimanı…) satışa çıkarılması yasak-
lansın. Yargı, polis, jandarma ve ordu mensupla-
rına daha kapsamlı imkânlar sunulsun. Güvenlik 
güçlerine fazla mesai için ödeme yapılsın veya 
bunun karşılığı tatile çevrilebilsin. Ücretli otoyol-
lardan toplanan paranın tamamı Fransa’da otoyol 
ve yolların yapımına, bakımına ve güvenliğine 
yatırılsın. Gaz ve elektrik ücretleri özelleştirmeler 
sonrasında artış gösterdi. Tekrar kamusallaştırılsın 
ve fiyatlar aşağı çekilsin. Küçük yerleşimlerdeki 
demiryolu hatlarının, postane şubelerinin, ilko-
kul ve anaokullarının kapatılmasına son verilsin. 
Yaşlı nüfusun hayat seviyesi yükseltilsin. Yaşlılar 
üzerinden para kazanılması yasaklansın. Anaoku-
lundan lise sona kadar hiçbir sınıfta öğrenci sayısı 
25’i geçmesin. Psikiyatrik desteğin yaygınlaşması 
için imkânlar sunulsun. Halk oylaması anayasa-
ya girsin. Her bireyin yasa teklifini sunabileceği, 
bağımsız bir teşkilâtın denetiminde kolay anlaşılır 
ve etkili bir site kurulsun. Eğer söz konusu yasa 

teklifi 700 binin üzerinde imza toplarsa, meclis 
bunu tartışıp, düzeltip, tasarı hâline getirerek tüm 
Fransızların katılacağı bir halk oylamasına sun-
makla yükümlü olsun. Cumhurbaşkanlığı görev 
süresi yeniden 7 yıla çıkarılsın. Emeklilik yaşı 60 
olsun. Fiziki zorluk içeren mesleklerde (inşaat 
işçiliği, mezbaha işçiliği gibi) çalışan herkes için 
ise 55 olarak belirlensin. Altı yaşındaki, tek ba-
şına bakımını üstlenemeyeceğinden çocuklar 10 
yaşında girene kadar geçerli olmak üzere çocuk 
bakımı için parasal destek sistemi geri getirilsin. 
Ticari malların dolaşımı demir yollarıyla sağlan-
sın. Vergilerde stopaj sistemine son verilsin. Eski 
cumhurbaşkanlarına ömür boyu ödenek uygula-
masına son verilsin. Banka kartıyla ödeme yapıl-
dığında esnafa ek vergi uygulanmasın. Gemi ya-
kıtlarına ve kerosene vergi getirilsin.

Tüm bunlara bakıldığında bile hareketin tüm 
kesimleri içerdiği görülebiliyor. Aradaki birkaç 
siyasi talep dışındaki taleplere bakıldığında ta-
mamı küreselleşmenin yeni sağcı kökten piyasacı 
kapitalist ekonomik sistemin yarattığı mağdu-
riyete dönük zaten hareketin de esas olarak an-
ti-küreselci olduğu tespiti de bunun bir ürünü: 
“Guilluy’e göre bugün sokaklara dökülen alt orta 
sınıfın çöküş süreci 1980’lerde başladı. Batı top-
lumlarının uyguladığı yeni ekonomik modelin 
bedelini, Avrupa ve Amerika’daki işçi sınıfının 
ödeyeceği zaten biliniyordu. Ancak hiç kimse top-
lumun alt katmanlarının tamamına darbe inme-
sini beklemiyordu. Sadece muhafazakârlar değil, 
Batı toplumlarının bütün egemen sınıfları özel-
leştirmeleri yürütmüştü. Şimdi artık görüldü ki, 
yeni model sadece proletaryanın değil toplumun 
tamamının sosyal haklarını zayıflattı. Şöyle de bir 
paradoks var; ortaya çıkan sonuç küreselleşmesi-
nin başarısızlığı değil, tam tersine başarısı. Avrupa 
ve Amerika’da zenginler daha da zenginleşti ama 
aynı zaman sürecinde işsizlik ve yoksulluk da art-
tı. Bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi Fransa’da-
ki sistem de ekonomik, siyasi ve kültürel olarak 
halkın çoğunluğunu eşitliksiz bir toplum yapısı-
na entegre etti; istihdam giderek kutuplaştı. Yeni 
bir sosyal coğrafya oluştu: istihdam ve zenginlik 
büyük kentlerde yoğunlaşırken, sanayinin bulun-
madığı kırsal bölgeler, küçük ve orta çaplı kentler 
her geçen gün dinamizmini daha da yitirdi. İşte 
bu “Varoş Fransa”da yaşayan çalışan sınıf kendini 
ilk kez iş imkânlarının olmadığı bir ortamda bul-
du, sosyal ve kültürel şok buradan ivmesini aldı.

Sarı yelekliler hareketi, coğrafi anlam-
da küçük kentleri ve kırsalı da barın-
dıran kenar Fransa’da doğdu; popülist 
dalga da kaynağını buralarda buldu. 
Kenar Amerika Trump’ı Beyaz Saray’a 
taşıdı, İtalya’da da kırsal ve kuzeydeki 
küçük sanayi kentleri, popülizmin kay-
nağı oldu. Bir zamanlar bu kesimlerin 
sorunlarına eğilen siyaset ve entelek-
tüeller onları unuttu, küreselleşen met-
ropollerde elit bir dünyaya hapsoldu. 
Büyük kentler gentrifikasyon ve göçle 
şekillenirken, açık toplum yapısında 
paradoksal bir şekilde çalışan kesime 
yer kalmamıştı.
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Sarı yelekliler hareketi, coğrafi anlamda küçük 
kentleri ve kırsalı da barındıran kenar Fransa’da 
doğdu; popülist dalga da kaynağını buralarda 
buldu. Kenar Amerika Trump’ı Beyaz Saray’a taşı-
dı, İtalya’da da kırsal ve kuzeydeki küçük sanayi 
kentleri, popülizmin kaynağı oldu. Bir zamanlar 
bu kesimlerin sorunlarına eğilen siyaset ve ente-
lektüeller onları unuttu, küreselleşen metropol-
lerde elit bir dünyaya hapsoldu. Büyük kentler 
gentrifikasyon ve göçle şekillenirken, açık toplum 
yapısında paradoksal bir şekilde çalışan kesime 
yer kalmamıştı. 

Avrupa’nın bütününde bölgesel ve sosyal fark-
lılıklar bulunmakla birlikte, Fransa’daki durumu 
daha karmaşık kılan şey, kemikleşmiş devlet eliti-
nin varlığıydı. Solculara göre ortada sadece sosyal 
sorunlar var; sağ kesim de meseleyi kimlik krizine 
indirgiyordu. Her iki kesim de toplamı fark ede-
miyordu.

Seçkinler artık ortalıkta görmedikleri o insan-
ları unuttukları için sarı yelekliler hareketinin pat-
lamasına ve halktan aldıkları yüzde 80’lik desteğe 
pek şaşırdılar. Siyasetçi, sendikacı ve akademis-
yenler, sanki Amazon’da yeni bir kabile keşfedil-
miş gibi hayrete düştü. Guilluy’nün deyişiyle orta 
sınıf yıllardır zücaciyeciye girmiş fil gibi tepinip 
duruyor, karşı çıkanlar ise “alt tarafı bir-iki bardak 
kırıldı” diyordu. Şimdi artık anlaşıldı ki, o fil orta 
sınıfın ta kendisi. Küreselleşmenin kaybedenleri 
olarak kendilerini görünür kıldıkları için de kül-
tür savaşında zafer onların. Artık onların talepleri-
ni konuşma vakti.”2

Bu anlamda sarı yelekliler isyanı ile İngiltere’de 
Brexit oylamasına neden olan şey aynı. Brexit son-
rası yazan ve milliyetçilik olgusu ile de yazıları 
olan sosyolog Craig Caulhonda benzer olgulara 
dikkat çekiyordu: “Brexit, Avrupa’ya karşı kul-
lanılan bir oy olduğu kadar Londra’ya, küresel-
leşmeye ve çok kültürlülüğe karşı da verilen bir 
oydu. Londra -şimdi risk altında olsa da- dünya-
nın en önemli küresel finans merkezi. Çevredeki 
güneydoğu bölgesi, Birleşik Krallık’ın ekonomik 
büyümesine hükmediyor. Dünyanın en pahalı 
gayrimenkullerine ve mal mülk sahiplerine ve en 
zengin sakinlerinden bazılarına sahiptir. Dünya-
nın en kozmopolit şehirlerinden biridir. Yaklaşık 
1 milyon kıta Avrupalıya ev sahipliği yapmakta-
dır. Ve Avrupa Birliği’nde kalmak için ezici şekilde 
oy kullandılar. İngiltere’nin geri kalanı yoktu… 
Kampanyanın en nihai ögesi, ırkçılığa ve açıkça 

dini önyargılara dayanan göçmen karşıtı duygula-
rın sürekli olarak körüklenmesiydi. Ancak bunun 
göründüğünden biraz daha karmaşık olduğu söy-
lenmelidir. AB üyeliği, Avrupa’nın en çok beyaz 
vatandaşlarının serbest dolaşımını zorunlu kıldı. 
Aslında Birleşik Krallık eski sömürgelerden ve 
dünyanın geri kalanından gelen renklere erişimi 
kısıtlamak için Muhafazakâr hükümet kotasıyla 
dolu. Halkın Avrupa ile ilgili hayal kırıklığı kıta-
dan çok daha büyük bir duruma karşı derin bir 
öfke ortaya çıkardı. İngiltere, Londra ya da neoli-
beralizmden ya da küreselleşmeden çekilmeye oy 
veremedi. Ancak, düzeltmek istediği problemler, 
en azından AB kadar kök salmıştı. Küreselleşme-
den faydalananlar -Orta İngiltere ve güneybatı-
daki Muhafazakârların bölgelerindeki eski eko-
nomiden ziyade güneydoğuda büyüyen hizmet 
endüstrileriyle bağlantılı olanlar, iyi eğitimli ve iyi 
durumdadır.- Avrupa’da kalmak için nüfusları ile 
orantısız olarak oy verdi. İşverenler de çoğunlukla 
Avrupa’da kalmaya oy verdiler. İşsiz olanlar veya 
emekliler ayrılmak için yoğun olarak oy kullandı-
lar. Fakat Avrupa’dan gelen İngiltere, kuzeydeki 
kaybolmuş sanayi İngiltere’si, güneybatıdaki kırsal 
yoksulluk ve insanlar bir zamanlar büyük şehirle-
rin banliyölerinde orta sınıf yaşam tarzlarına tutu-
narak kendilerine giderek yabancılaşıyor. İskoçya, 
elbette kendi fabrikalarını kapattı, ancak bu İskoç 
milliyetçiliğini körükledi. İngiliz milliyetçiliği, 
İskoç milliyetçiliğinin kızgınlığıyla pekiştirildi. 
Ancak, tüm büyük siyasi partilerdeki birçok lider 
tarafından bir kenara fırlamış gibi görünen ger-
çek sorunlara tepki olarak popülist bir karaktere 
sahip oldu ve büyüdü. Brexit, 1990’ların kozmo-
polit markasının “Cool Britannia”nın3* reddidir… 
Brexit kampanyası, maliyetler ve faydalar hakkın-
daki tartışmalarla desteklenmedi. Bu kızgınlık, 
hayal kırıklığı ve öfke ile tahrik edildi. Duygusal 
ve anlamlıydı. AB’nin kısmen yanlış yerleştirilmiş 
bir hedef olsa ve pratik çözümler sunulmamış 
olsa bile, ifade edilen şikâyetler gerçek temellere 
sahipti. Bununla birlikte, Brexit kampanyası Do-
nald Trump’ın ABD başkanlığı arayışına yakın bir 
kuzeniydi. Her ikisi de, göreceli olarak müreffeh 
olan ülkelerde orta ve işçi sınıfı için radikal ola-
rak artan eşitsizlik, durgun gelirler ve azalan eko-
nomik güvenlik ile birlikte hayal kırıklığını ifade 
eden daha geniş bir popülist akımın parçasıdır. 
En azından, popülizm, küreselleşme tarafından 
atlananların şikâyetleri için fazla zaman ya da ilgi-
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ye sahip olmayan siyasetçilerle öfke ifade ediyor. 
Birleşik Krallık’ta bu, bir zamanlar İşçi Partisi’nin 
güçlü yandaşları olan yerli işçi sınıfının üyelerini 
içermektedir… Dünyada popülizm ve milliyetçi-
lik, kısmen 1970’lerden beri eşitsizliğin hızla arttı-
ğı ve bir zamanlar refah içinde olan ülkelerin orta 
ve işçi sınıflarının yaşam standartlarını durgunlaş-
tırdığı ve ekonomik güvenliğin ortadan kalktığın-
dan dolayı, kısmen öne çıkıyor.”4

Hâsılı ulus ötesi kapitalist sınıfın -ki merke-
zinde finansal kapitalizm var- çözdüğü toplumsal 
sınıfların öfkesini temsil ediyor sarı yelekliler is-
yanı. Bu yüzden de talepler liberal ekonomi adı 
altında uygulanan vahşi kapitalizmin erozyona 
uğrattığı toplumsal sınıfların kaygısını, yoksullaş-
ma endişesini yansıtıyor ve tam da bu nedenle sarı 
yelekliler isyanına övgüler düzen sol kesimin bek-
lentilerinin aksine bu isyan popülist sağı daha da 
güçlendirecek. Belki bu kez Le Pen’den ürkenler 
merkez sol bir adayı deneyecek ama sonuç yine 
aynı olacak ehveni şer siyaseti çıkmazları ile po-
pülist sağı güçlendirmekten başka bir işe yarama-
yacak.

Orta sınıf devrimciliğinin varacağı yer sınırlı, 
sol ise uzun zamandır kimlik hareketleri, insan 
hakları vb. olguların peşine takıldığından yok-
sullardan kopuklar. Kaldı ki solun iktidar olma 
isteminden ne kadar uzak olduğunu İlahi Sol’da 
Baudrillard yazdı.

Bu “isyan”da en önemli eksiğe bakarsak en 
ufak bir emperyalizm karşıtı ima bulamayız, 
Fransa’nın banliyölerine itilmiş Mağribîlerin yaşa-
dığı derin eşitsizliği onların itilmişliğinin dile geti-
rilmediğini görürüz ki zaten nerdeyse birçok bari-
katta dalgalanan Fransız Bayrağı’nın neyin üzerine 
bina edildiğinin hiç sorgulanmadan sahiplenildi-
ğini görüyoruz. Oysa o refah Afrika’nın sömür-
geleştirilmesine, Kuzey Afrika’nın yağmalanma-
sına, Orta Afrika’daki Müslümanların palalar ile 
doğranmasına, Libya ve Suriye’deki halkın Mirage 
jetleri ile bombalanmasına dayanıyor. Fransa’nın 
refahı tam da bunun bir ürünü. Fransa’nın yağ-
ması durduğu anda şu anki refah düzeyi bile aşağı 
iner. Yani daha çok gelir daha çok sömürü anla-
mına geliyor.

Ama Fransa’nın sarı yelekli orta sınıfları bunu 
hiç dile getirmiyor. Hakeza bu isyanın temeli olan 
akaryakıt vergileri ve bu vergiler nedeni ile oto-
mobile dayalı ulaşımın zorluğuna esas neden olan 
kamusal olmaktan çıkmış ulaşım sistemi ve ken-

tin çeperleri ile merkezi arasındaki bağlantının 
otomobil olmadan kurulamayacağı, bu eksendeki 
kentleşme deneyinin sıkıntı yaratması hiç günde-
me gelmemiş durumda.

Temel özlem olan refah devleti ve refah devleti-
nin tüketime dayanması yani tüketimcilik eksenli 
ekonomik refahın kendisinin de sistemin temel 
çarpıklığı kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla 
karşımızda sistemi ve sistemin dinamiklerini sor-
gulamayan yani sistem karşıtı değil popülist bir 
hareket var ve demokrat sol yine aynı miyoplukla 
bu hareketin kendisinin ötesinde bir anlamla bu 
hareketi anlamlandırıyor.

Sarı yelekliler hareketi tam da bu anlam-
da imkânsız olanı talep ederek bunlarla iktidarı 
bombalamıyor her yerde sallanan Fransız bayrağı 
kadar meşruiyetçi ve o bayrak kadar da köküne 
dek Fransız. Peki, devrime neden ağıt yakmalıyız, 
neden isyan hasretle yâd ettiğimiz bir şey. Öyle 
ya sarı yelekliler bir isyan değil mi, bir başkal-
dırı değil mi, bence hayır ortada bir isyan simü-
lasyonu var, isyan denen şeye çok benziyor ama 
eninde sonunda bir taklit, isyanmış gibi yapıyor. 
Derrida’nın khora kavramına atıfla bu bir khora 
diyebiliriz: “Her şey ve her toplum fiili bir varlığa 
sahiptir; şu ya da bu şekilde katmanlı ve istikrar-
lıdır. Ama aynı zamanda, değişme potansiyellerini 
de barındırır ki gücül alanla bağı tam buradadır. 
Potansiyellerin gerçek olmadığını söyleyemeyiz; 
“fiili” olmadan gerçektirler. Gücül, her toplumsal 
ilişkinin farklılaşabileceğinin, başka şekillerde ye-
niden fiilleşebileceğinin göstergesidir. Farklı şekil-
lerde adlandırılan gücül kavramı felsefenin temel 
meselelerinden olagelmiştir. Mesela Derrida olay 
uzamını ele alırken Platon’un Timaios metnine, 
özellikle de khora kavramına döner. Bu kavram 
nesnel olarak bilinip tanınabilen bir şey gibi fiilen 
var olmaksızın gerçek olan “bir şey”i gösterir. Gön-
dergesi olmayan, amorf, biçimsiz “bir şey” olarak 
khora temsil edilemezdir. Ne var ki her temsili, 
her belirlenimi “alan”, onlara “yer veren”dir; bunu 
yaparken o belirlenimlerin hiçbirini kendi niteliği 
gibi sahiplenmez. Khora her şeye yer veren yerdir 
ama bir yer olarak fiilen var değildir; olayın mey-
dana gelişine (take place ) yer veriştir (giveplace). 
Bu bakımdan olayın yeri, toposu khora ya da gü-
cüldür.

Öyleyse olaylar khoratik’tik; şeyler değişebilir 
çünkü toplumsal dünyanın bir de gücül boyutu 
vardır. Aslında “toplum” fiili bileşenlerine indir-
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genip salt fiili, elle tutulur gözle görülür bir öz-
deşlik veya nesnel gerçeklik olarak temsil edildiği 
müddetçe, “toplum” kavramı da sağduyu alanına 
geriler ve bir “fetiş”e dönüşür.”5

İsyan bir itirazdır, bir tür yetti gari hâlidir. İs-
yan, isyan edenin iradesinin cisimleşmesi, ken-
di özgürlüğünün elde edilmesi için gerekli olanı 
yapabilme istencidir, isyan yapma ile yapmayı 
istemek arasındaki mesafeyi aşarak bu benim 
irademdir ve bunun üstünde bir şeyi kabul etmi-
yorum, istiyorum ve yapıyorumdur. Bu yönü ile 
isyan irademize ipotek koyan güce yönelik olarak 
onu tanımama onu kabul etmemektir. Ama isyan 
fikirsiz amorf ve şekilsiz bir şey değildir İsyan be-
nim dışımda bana rağmen kurulu olana itirazdır 
bu yüzden isyan talepte bulunmaz isyan talebin 
ötesinde yapabilirim demektir. Tam da bu yüz-
den sarı yelekliler hareketi anladığımız anlamı ile 
bir isyan değil bir hak arayış biçimidir. Kendisini 
görmeyenlere kendisini fark ettiren bir tanınma 
siyasetidir. Bu yönü ile isyan bir altüst ediş, altüst 
oluştur. Oysa sarı yelekliler hareketi Zizek’in deyi-
mi ile bir sol popülizm hareketi olarak hükümette 
olandan birtakım taleplerini yerine getirmesidir, 
bu yönüyle gayet hesaplı bir hareket.

İsyanın her dramatizasyonu, her tekrarı bir 
fark, yaratıcı bir fazlalık, yani yeni değerler üre-
tir. Bu anlamda olumsuzlama istemi isyanın sa-
dece bir yanıdır. Diğer yanı ise, negatif olanı bir 
tarafa bırakıp yeni değerler yaratan olumlamadır. 
“Hayır”ın uç noktasına ulaşması, tamamlanması 
ancak kendisini dönüştürüp bu diğer nitelik ha-
line, olumlama haline gelmesiyle mümkündür. 
Yeni, eskiyi bilfiil olumsuzlamalı, sadece bir dü-
zeltme veya revizyonla sınırlı kalmamalıdır. Sarı 
yelekliler özünde tam da budur, bir revizyon hare-
keti yani varolanı kökten yadsımak yerine kusurlu 
olanı düzeltmek. Oysa gerçek isyan devrimcidir.

Devrime ağıt yakma nedenimize gelince çün-
kü içinde bulunduğumuz totaliter çağda devrim 
sistemin yıkıcı, radikal altüst oluculuğu ve bir fik-
re, bir düşünceye sadakat duymayan yap tak/mo-
düler insanların pasifizmidir. Yine Bülent Diken’e 
dönelim: “Nitekim bir zamanlar siyasetin ve eleş-
tirel düşüncenin en önemli kavramı olan devrim, 
artık hükmünü yitirmiş bir kavrama dönüşmüş 
gibi. Radikal değişimi hayal edemeyen siyaset-
sonrası bir toplum bizimkisi, siyasetin hiper -siya-
sete dönüştüğü “tek boyutlu” bir toplum. Her şeyi 
siyasallaştırmakta, her şeyi eleştirmekte özgürüz- 

ama sadece tersyüz edilmiş bir biçimde, herhangi 
bir görüşe sadık kalmadan elbette; tam anlamıyla 
fetişist bir biçimde, “eleştirimiz” var olanla sınırlı 
kaldığı ölçüde. Bugün devrim fikrinden daha “za-
mansız” ne var ki?

Ama paradoksal bir biçimde, bugün herkes 
düzenli radikal değişim buyruğuna tabi. Radikal 
dönüşümlere uyum sağlamak, yaşam stratejile-
rini piyasanın esnek taleplerine göre ayarlamak, 
yeni seçeneklere açık olmak veya her şeye yeni-
den başlamak gerektiği fikrine alışmış durumda 
toplumlar. Bu bakımdan radikal değişim veya 
devrim fikri istisnai koşullara atıfta bulunmuyor 
artık, günlük yaşamın bir parçası olarak normal-
leşmiş durumda. Daimi bir devrim “kültürü” bi-
zimki; iyice yerleşmiş olanı sistemli bir biçimde 
sürekli yerinden etmek ve bunun için de fasılasız 
bir dönüşüm halinde olan yarı-kararlı bir öznelik 
gerekiyor. Öyleyse bugün devrim fikrinden daha 
“zamanlı” ne var ki?”6

Hâsılı devrim de isyan da artık Batı dünyası 
için anlamlı değil. Devrim artık Batı dışı dünyanın 
üreteceği şeydir elbette emperyalizm ve despo-
tizmlerden soluklanılırsa. Ben bugün potansiyel 
olarak devrimci olanı İslâm esinli radikal siyasi 
hareketlerde görüyorum. Tam da bu yüzden sinik 
Batı onu yok etme çabasında.

Dipnotlar
1  Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasi Sosyolojisi, İletişim 

Yayınları, İstanbul, 2016, s. 14.
2  Ayşe Özek Karasu, Sarı Yelekliler Amazon’da Bir Kabile 

Değil!, https://www.haberturk.com/sari-yelekliler-amazon-
da-bir-kabile-degil-2247736

3 Soğuk Britanya, 1960'ların pop kültüründen esinlenen, 
1990'ların çoğunda Birleşik Krallık kültüründe artan bir 
gurur dönemiydi. Britpop'un başarısı ve Spice Girls, Blur, 
Oasis ve Pulp gibi müzikal eylemler, 1970’lerin ve 1980'lerin 
çalkantılı yıllarından sonra Birleşik Krallık'ta yenilenmiş bir 
iyimserlik duygusuna yol açtı.

4  Brexit Is a Mutiny Against the Cosmopolitan Elite (Brexit, 
Kozmopolit Elit’e Karşı Bir İsyandır) https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1111/npqu.12048

5  Bülent Diken, İsyan Devrim Eleştiri, Metis Yayınları, İstanbul, 
2013, s.18.

6  Bülent Diken, a.g.e., s.14.
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Algının Olgulaşması:
Yeşil Yeleğin Sarı Yeleğe Dönüşümü

1 7 Kasım 2018 ta-
rihinde başlayan 

Fransa’daki sarı yelek-

lilerin eylemleri özelde 

Fransa’nın genelde ise 

Avrupa’nın mevcudi-

yetinin ne olduğu ve 

geleceğinin ne olaca-

ğı tartışmasını gerekli 

kılmaktadır. Fransız-

lar, tıpkı tam 13 yıl önce Mağriplilerin Paris’teki 

eylemleri gibi sorunları olduğunu gösteren bir 

eylemle karşılaştılar. Özelde ihtilalle birlikte ay-

rımcılığı, sultayı, sefilliği toptan yok ettiğini sanan 

Fransız/cı asiller olumsuzlukları yok edemedik-

lerinin göstergesi ile karşı karşıya kaldılar (Dağ, 

2005: 49). Fransızlar, tarihlerinin en önemli sos-

yal hareketliliklerinden birini yaşamaktalar. Top-

lumsal hastalıkların artması, elit duygu ve bakışa 

yönelik tepkinin çoğalması, eşitsizliklere tepki ve 

sosyal adalete duyulan susuzluk toplumsal tepki-

leri doğurdu. Özelde iklim değişikliğiyle müca-

dele etmek için fosil yakıt olan petrol fiyatlarının 

artırılmasına gösterilen tepki olsa da eylemler 

genelde maddi Avrupa uygarlığının üretmiş oldu-

ğu sorunların bizatihi yansımasıdır. Bu eylemler, 

Avrupa’nın uygarlık anlayışının hoşnutsuzlukları-

nı ifade eden bir içeriğe sahiptir.

İnsanlar, maddi dünyadan refah üretme an-

layışını Eski Ahit’ten çıkarmışlardır. Lutheryen 

anlayışı büyük bir yan-

kı bulan Protestanlık 

alternatif din anlayışı 

olarak öne sürülmüş-

tür. Maddi dünya kar-

şısında duyulan hay-

ranlık ve büyülenme 

ve Rönesans’ın evrensel 

ideali, görünürler dün-

yasının gerisinde yatan 

evrensel kuralları ortaya çıkarma yeteneğine sahip 

yeni insan görünümünde ifadesini buldu. Madde 

artık asıl hale getirilerek ilginç hale getirilirken 

doğa ise tutkulu bir araştırma nesnesine dönüş-

türülmüştür (Frankl, 2003: 61). Endüstrileşme ve 

sekülerleşme, dini ve manevi hasletleri zayıflatmış 

maddeci bir dünya tasavvurunun gelişmesine yol 

açmıştır. Bu maddeci tasavvur, nihilizmin ve anar-

şizmin doğuşunu sağlamıştır. Anarşizmin ilk tem-

silcisi olarak Zenon’u gören Meriç’e göre anarşinin 

doğuş nedeni, Avrupa içtimaiyatında ve tarihinde 

yatar (Dağ, 2018: 14).

Maddiyatın tatmin edemediği bireylerin tep-

kiselliğinin meydana gelmesi için petrol fiyatların 

biraz zamlanması veya ekonomik rakamların oy-

naması yeterli oldu. Fransa’da meydana gelen ey-

lemler hem sosyo-ekonomik hem de semiyolojik 

içerik ve anlamlar taşımaktadır. 2005’te gerçekle-

şen Mağriplilerin eylemlerinin aksine bizzat Fran-

sızların kendilerinin ekonomik koşulları gerekçe 

Ahmet DAĞ

Olgunun algıya dönüştüğü ve sanalın gerçekliğe dönüştüğü zamanları yaşamaktayız. 
Böylesi bir süreçte aslında yeşil renk olan yeleğin sarı renge dönüştürüldüğü gibi 
eylemin ne olduğundan daha çok algılananın gerçek olduğu yanılgısı yaşanmaktadır. 
Sarı yelekliler Baudrillard’ın söylemiş olduğu akıbeti yaşamıştır. Medya 
tarafından anlamsızlaştırılmış ve toplumsallıkları yutulmuş kitleleştirilmişlerdir.

Macron
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göstererek eylem yapmalarından dolayı sosyo-

ekonomik, “sarı yelek” giyimlerinden ve gösterge-

sine sahip olduklarından dolayı ise semiyolojiktir. 

“Les gilets jaunes/Sarı yelek”, Fransızların trafikte 

acil durumda fark edilmeleri için araçlarında bu-

lundurmak zorunda oldukları bir yelektir. Eylem-

lerde ise eylemciler, araç sahibi veya sürücü olup 

olmadığına bakılmaksızın sarı yeleği giymekteler. 

Bu eylemlerde söz konusu metanın, trafikle ilgili 

bir durumla münasebetinden daha çok bütünlü-

ğü ifade eden sembolik bir 

değer kazanması söz konu-

sudur. Sarı yelek giymek, 

farklı ideoloji ve toplum 

kesimlerini bir araya getiren 

ve giyilmiş olan kıyafetin tek 

tür olmasında dolayı apoli-

tik bir içeriğe sahiptir. 

Macron’un elit tutumun-

dan rahatsız olan Fransız-

ların tepkilerine maaşların 

yetersizliği, emeklilerin ve 

orta sınıfın kötü ekonomik 

koşulları, düşük ücretler ve 

ağır sosyal güvenlik ödeme-

leri gibi sorunlar eklenince 

tepkiler daha da artmıştır. 

Macron’un işsiz bir gence 

söylediği “yolun karşısı-

na geçtiğimde iş bulurum” 

söylemi, başka bir gence 

“bir başkanla böyle konuşa-

mazsın” demesi ve eylemler 

esnasında “altın oda”dan seslenişte bulunması 

bu elitist tutumun en önemli göstergeleri olmuş-

tur. Oysa genç bir başkan olarak seçilen Macron, 

Fransa siyasetinin değişen yüzü olması, Fransızla-

ra daha çok iş imkanı ve daha rahat hayat koşulla-

rı sağlayacağı umudu ile seçilmişti. Bu eylemlerle 

Macron’la “yeni bir Fransa” söyleminin bir yanıl-

samadan ibaret olduğu ortaya çıktı. 

Fransa’da ihtilalin seçkinci tavrı, ruhunu hiç-

bir zaman kaybetmedi. İhtilalin ayrımcı ve rijit 

tavrı sarı yeleklilerin eylemlerinde de kendini gös-

terdi. Kırsal bölgenin hayatını sürdürmek isteyen 

ve yakıt zammını karşılayamadıklarını söyleyen 

göstericiler, başlangıçta resmi liderliği olmayan 

sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir top-

luluktu. Fakat daha sonra aşırı sağ ve aşırı solun 

uzantıları olan Les casseurs/provaktörler tarafın-

dan kışkırtıldıkları iddia edildi. Sağ (Marine Le 

Pen) ve sol partilerin (Jean-Luc Melenchon) gös-

teriler karşısındaki tutumu kısmen siyasal olarak 

bağı olduğunu göstermektedir. Bunların sayısının 

göstericilerinin sayısının yaklaşık 3/1’i olduğu 

söylenmektedir. Fakat Fransızların %72’si -şiddet 

olmaksızın- sarı yeleklilere destek vermektedir 

(Cigainero, 2018). Eylemlere katılanlar ise oran 

olarak % 33,3’ü hizmetli, % 

14,4’ü işçi, % 10,5’u esnaf, 

% 5,2’si orta-üst kadro, % 

1,3’ü köylü ve % 25,5’i da 

işsiz sınıflardan oluşmak-

tadır (Le Monde, 12 Aralık 

2018). 

Göstericiler, sorun-

ların ana kaynağı olarak 

Macron’u görmekteydiler. 

İşsizlik, düşük maaş ve yük-

selen fiyatlara karşı eylem 

yapanlara yönelik çağrıda 

bulunan Macon’un, kon-

foru ve huzuru! çağrıştı-

ran “altın oda”dan seslenen 

seçkinci tavra sahip olması 

bu durumun göstergesidir. 

1 milyon 300 bin kişinin 

katıldığı söylense de polis 

rakamlarına göre 280 bin 

kişinin katıldığı gösteriler, 

yalnızca şehir merkezlerin-

de değil otobanlarda ve kırsal yerleşim yerlerinde 

dahi gerçekleşti. Hatta kırsaldan kent merkezine 

doğru yayılan bir hareket oldu. Gösteriler meşhur 

cadde olan Avenue des Champs-Élysées yani Şan-

zelize caddesine dahi sirayet etti. Yorumsuz Giyo-

tin çizimi dışında “Öfke, Tıpkı 68 Mayıs’ı gibi, Bu 

Bir Savaştır, Bahsine Macron, Macron Defol” gibi 

sloganları olan bir gösteriydi. 

Fransa’da sarı yeleklilerin gösterileri düa-

list unsurlar taşımaktadır. Fiyatların artırılması 

ve gelir düzeyinin düşürülmesine yönelik tepki 

antikapitalistken daha kapitalistçe yaşama tarz 

ve isteğine yönelik taleplerden dolayı kapitalist, 

Macron hükümetinin danışmadan almış olduğu 

karara tepki vermesi itibariyle anti-otoriterken, 

Morin’in haklı olarak altını çiz-
diği gibi, krizin Fransa’ya özgü 
nedenleri olsa da, asıl nedeni 
“zincirlerini kırmış bir küre-
selleşme” olgusunda yatı-
yor ve Fransa’da çözüme en 
büyük engel de “Başkan’ın ve 
Hükümet’in iktidarında değil, 
bunları kolonize eden kârın çok 
yüzlü iktidarında” aranmalı-
dır. Başka bir ifadeyle anti-
kapitalist bir eylem görün-
mesinden daha çok kapitaliz-
min neden olduğu kapitalist 
talepler içeren bir eylemdir. 
Konforun bozulmasına duyu-
lan tepkiyi içermektedir.
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Macron’un siyasi hayatına son vermek isteyişi ve 
kurumlara ve şirketlere yönelik buyruksal talep-
leri nedeniyle otoriter, talepkâr olmasıyla demok-
ratik ve çoğulcu içerik taşırken göçmen karşıtlığı, 
ırkçı tutumu ile ise ulus-devletçi ve faşizan bir 
tutumu barındırmaktadır. Eylemciler kendilerini 
kapitalist talepler üzerinden izah ederken yine ka-
pitalizmin neden olduğu iklim değişikliğine karşı 
önlem alma (doğacı) çabasının neticesi olan zam-
lar ise diğer bir paradoksal durumdur.

Anarşist ve Simülatif Bir Hareket Olarak                   
Sarı Yelek Hareketi

Bununla beraber sarı yelek hareketinin -sarı 
yelekliler bu kavramı kullanmaktan çekinse 
de- anarşizmle örtüşen yönleri vardır. Parti poli-
tikalarını reddetmesi, polis ve devlet kurumları-
na yönelik tepkileri, uzlaşmaya yanaşmamaları 
nedeniyle ve anti-otoriter tutumuyla anarşist bir 
görünüme sahiptir. Tutuklanacak lideri olmayan 
fakat bütünlük içerisinde olan kapitalist sisteme 
karşı (en azından ücret politikalarına karşı) anar-
şist bir harekettir. Anarşist hareket olarak görül-
mesi olumluluğu ifade eden bir nitelendirme de-
ğildir. Aksine olgusal bir durumu izah etmek için 
kullanıyorum. Fransız Hukukçu Jean-Etienne-
Marienne Portalis’e göre “sosyal bir kaos, düzenin 
ve güvenin yıkıcısı” bir ifade olan anarşizm, J. B. 
Boudard’ın Fransızca sözlüğü olan Iconologoie 
eserinde “gözleri kapalı, saçları dağınık öfkeli bir 
kadında simgeleşen keşmekeşliği ” anlatan sosyal 
bir olgudur (Meriç, 2006a: 450-451).

Suavet’in Dict. Economique et Socia sözlüğün-
de “hareketler ve doktrinler bütünü olan anar-
şizm; halk üzerinde baskı ve sömürü aracı olan 
otoriteyi reddeden bir yaklaşım” olarak ele alınır 
(Meriç, 2016: 166). Anarşist, belli bir şeye isyan 
etmektedir. Bu belli şey, hem eylemin biçimini, 
hem de düşüncesinin muhtevasını tayin eder (Me-
riç, 1981: 14). Anarşi; hayata intibak etmeyen, 
cemiyetten kopan, içinde dürüst, hassas, vasıflı 
kimselerin de bulunduğu geniş tedhiş hareketidir 
(Meriç, 2006b: 312). Sarı yeleklilerin eylemleri, 
Fransa sokaklarına kaos getirmesi itibariyle gös-
tericilerin yaklaşık yarısının (öfkeli) kadınlardan 
oluşması, otorite/iktidar karşıtlığı ve haklı tepki-
leri nedeniyle anarşist özellikler barındıran eylem 
türüdür. 

Şiddet ile terör arasında bağlantı kuran Baud-
rillard, terörü; şiddetin mübalağası olarak nitelen-
dirir. Ona göre şiddeti üreten sistem yani simülatif 
düzendir. Şiddetin kökeni, temsil edici dayanış-
tığı kurumların (sendikalar, örgütlenmiş hareket-
ler, bilinçli politik mücadele, vs.) yadsınmasına 
dayanmaktadır. Kökeni ve amacı olan, neden ve 
sonuçları ortaya konulabilen şiddet biçimleri; iliş-
kileri koparma, hiçe sayma, çözümleme, yorum-
lamadır. Caydırma, barıştırma, etkisizleştirme, 
denetleme vb. şiddet; olumsuzluğun, tekilliğin 
her biçiminin izini süren ve kökleri olan her şeyi 
ortadan kaldırmaya yeltenen şiddettir (Dağ, 2017: 
234-235).

Simülatif düzen yalnızca siyaset, kitle, gerçek, 
cinsellik, ekonomi, estetik gibi unsurları hakika-
tinden koparmamış şiddeti de kendinden geçme 
(ecstasy) sürecine sokup terörizm formuna bürün-
dürmüştür (Dağ, 2017: 229). Bu bağlamda Baud-
rillard için şiddet ile terörizm arasında çok büyük 
fark yoktur. Şiddet, kendi içinde potansiyel olarak 
terörizmi barındırır. Baudrillard, eskiden farklı ve 
yeni bir şiddet tipiyle karşı karşıya olduğumuzu 
iddia eder. Bu yeni durum bazı arkaik şiddet ti-
pinin yeniden canlandırılması atacılık/atavistic 
değildir. Kadim şiddet bizimkinden hem daha 
coşkucu hem daha kutsaldır. Hiper-modernite ta-
rafından üretilmiş simülakr imgenin doğasındaki 
günümüz şiddeti ekranda ortaya çıkmıştır (Paw-
lett, 2013: 45). Eski eylemlerden farklı bir eylem 
-yer yer şiddet içermesi- özelliği bakımından sarı 
yelekliler hareketi arkaik eylem-şiddet tipinin 
canlandırılması değildir. Daha çok ekranda görü-
nürlüğü oranda varlığını sürdürmüştür. Ekranda 
görünürlüğü kaybolduğunda gerçekte de görü-
nürlüğü kaybolmaktadır. Nitekim Baudrillard’ın 
dediği gibi eylemcilerin gösteri kaynağı tutku de-
ğil ekrandan doğuyordu. Neticesinde bir ecstasy 
durumu yaşadıktan sonra her şey geçip gitmek-
tedir. 

Özelde Fransa genelde ise Avrupa aşırılıklar 
yaşayan topluluklardan oluşmaktadır. Aşırı mo-
dernlik süreci yaşayan Avrupa’daki eylemler, aşıırı 
modernliğin ürettiği şiddet terörüdür ve simülakr 
bir şiddettir. Tutkudan çok ekrandan doğar, gö-
rüntülerin doğasıyla aynı yapıdadır. Şiddet ekra-
nın zihinsel evrende açtığı oyuk aracılığıyla kuv-
ve halinde ekranın boşluğundadır (Baudrillard, 

1995: 74-75). 
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Olgudan Algıya: Gösteri Şenliği

Sarı yelekliler ihtilafların/çelişkilerin çözüldü-

ğü ve özgürleşmeye küresel bir adım olduğu za-

man ölmekte olan bir gezegenin alacakaranlığın-

da isyanın bir anını sağlayıcı bir hareket midir? 

Yoksa sosyolog Edgar Morin’in 

dediği gibi “Başlangıçta hare-

ketin başarısını sağlayan bu 

(örgütsüz, programsız ve li-

dersiz olmaları) unsurlar, so-

nunda onu yenilgiye sürükle-

me riski taşımakta mıdır?” E. 

Morin’in eylemlerde gördüğü 

eksiklik ekranda giderilmiştir. 

Baudrillard’ın ifade ettiği gibi 

eylemler ekranda doğup ek-

randa ölmüştür. Morin’in haklı 

olarak altını çizdiği gibi, krizin 

Fransa’ya özgü nedenleri olsa 

da, asıl nedeni “zincirlerini 

kırmış bir küreselleşme” olgu-

sunda yatıyor ve Fransa’da çözüme en büyük en-

gel de “Başkan’ın ve Hükümet’in iktidarında değil, 

bunları kolonize eden kârın çok yüzlü iktidarın-

da” aranmalıdır (Morin, 2018). Başka bir ifadeyle 

antikapitalist bir eylem görünmesinden daha çok 

kapitalizmin neden olduğu kapitalist talepler içe-

ren bir eylemdir. Konforun bozulmasından duyu-

lan tepkiyi içermektedir.

Sarı yeleklilerin hareketinde nostaljik veya ar-

kaik temeller aranmaktadır. Sarı yelekliler hareke-

ti, kırsalın yani köylülerin hareketi olan Jacquire 

ayaklanması (1358) ile ilişkilendirilerek Fransız-

ların elitist tutumu gereği aşağılanmış veya ide-

olojik jakobenliğin marazileşmesinin neticesinde 

küçük burjuva faşizmi/pujadizm ile eş değer tutu-

larak aşırı sağa mal edilerek sol tarafından değer-

sizleştirilmektedir. 

Bazıları da Fransız Devriminin bir hikâyesi 

olarak görerek harekete değer katmaya çalışmak-

talar. Oysa Fransız devrimiyle taşıdığı benzerlikler 

yok denecek kadar azdır. Asıl olarak ise eylemler 

nostaljik bir özleme hapsedilmektedir. Ne içerik 

ne de failleri hasebiyle 68 eylemlerine de benze-

memektedir. Kısmen çok az bazı görselliklerinin 

benzerlik taşıdığı söylenebilir. Bu tür yorumlama-

lar olgudan daha çok algıya dayanmaktadır. Tıpkı 

yeşil olan rengin sarıya dönüştürüldüğü gibi yo-

rumcular ve medya algılarını olgu olarak görme 

temayülü içindeler. Oysa sarı yelekliler hareketi 

kendinden önceki hiçbir hareketle mukayese edi-

lemeyecek eylem özelliklerini taşımaktadır. Bu ha-

reket; lidersiz organize olunan, tek renk bir yelek 

giyerek bütünlük kazanma, 

sağ-sol ayrımının yapılamadı-

ğı, partilerin dahili olmadığı, 

sanal dünyanın sanal zemin-

leri (twitter, facebook, instag-

ram, whatsapp vs.) üzerinden 

meydanlara çıkan insanların 

ürettiği popülizm hareketidir. 

Badiou, 20. yüzyılı kendi 

gücünü seyrettirmek için ka-

musal alanı (sokak, meydan) 

kullanan kolektif bir gövdenin 

adı olan “gösteri yüzyılı” ola-

rak görür. Ona göre gösteri, 

görünür bir kardeşlik ve ko-

lektif bir öznedir (biz-özne). 

Gövdelerin bütünlüğü “biz” buradayız ve onlar 

(muktedirler, biz olmayanlar) korkmalı ve bizim 

varlığımızı dikkate almalılar mesajını vermekte-

dir. Bu bağlamda sarı yeleklilerin eylemleri, bir 

gövde bütünlüğü olarak kendini ortaya koymuş 

meydan okumadır. Bu meydan okuyuş medya ve 

kitle iletişim araçları vasıtasıyla bir şenlik şeklin-

de olmaktadır. Nitekim iktidar da medya da ya-

pılan eylemlerin bir “şenlik” olduğu düşüncesiyle 

eylemleri ciddiye almamaktadır. İktidar eylemleri 

bastırırken medya da haber yaparken aslında olan 

bitenle tedirgin olmaktan daha çok olanlarla eğ-

lenmektedir. 

Bu bağlamda Badiou da gösterinin ve isyanın 

paradigması altındaki yüzyılın şenlik anlayışının 

her koşulda şenlik olması gerektiğini ve şeylerin 

alışıldık rejimini aniden kesintiye uğratmayı be-

raberinde getirdiğini iddia eder. Ona göre “Ger-

çek olan ne vardır?” sorusunun tek cevabı “gösteri 

yapmaktır” (Badiou, 2010: 115). Asıl olan “gös-

teri yapmak” olunca yapılanlar şenlikten öteye 

geçmemektedir. Fakat bu şenliğin maliyeti yüksek 

olmaktadır. Maddi hasarlar, ulusal ve uluslararası 

ekonomik kayıplar, yaralanmalar ve mahkumiyet-

ler. Zarar halklar nezdinde yaşanırken iktidarlar 
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ise kendilerini daha da muktedir hale getirmek-

tedirler. 

Sonuç

Eylemler, mum alevi gibi kısa ve geçiciydi. Bir 

anlamda sabun köpüğü misali oldu ve bitti. İklim 

değişikliği tehlikesini sağaltmak maksadıyla yapı-

lan vergi zammı toplumsal eylemi, toplumsal ey-

lem de politik tepkiyi doğurdu. Politik tepki tüm 

kesimler eliyle yayılması hasebiyle eylemler top-

lumsallık içeriyordu. Medya tarafından yeşil yele-

ğin sarı yeleğe dönüştürülmesi ve neticede akılda 

kalan yalnızca “sarı yelek” fenomeni olduğu için 

de semiyoloji içeriyordu. Salt toplumsallık ve se-

miyolojik unsurlar taşımayan eylemler psikolojik 

unsurlar da taşımaktaydı. Yetmiş yaşındaki bir 

kadını battaniye içinde eylemsel bir duygusallığa 

sevk eden bir duygu bozukluğu görmezden geli-

nemez.

Dualiteler ve paradokslar (kapitalist-anti ka-

pitalist, otoriter-anti-otoriter, çoğulcu-ırkçı, dev-

letçi-anti devletçi) içeren eylemlerin eylemcilerin 

kendilerinin umudu olan % 61’le yeni seçtikle-

ri Macron’a karşı olması en büyük paradokstur. 

Maddiyata doymayan Fransızların eylemlerinin 

“yarı tanrı Jüpiter cumhurbaşkanı” benzetil-

mesi yapılan “21. yüzyılın refah devletini yarat-

mak, yeni bir sosyal kontrat imzalamak isteyen” 

Macron’a karşı yapılması paradoksun diğer bir 

yönüdür. 

Olgunun algıya dönüştüğü ve sanalın gerçek-

liğe dönüştüğü zamanları yaşamaktayız. Böylesi 

bir süreçte aslında yeşil renk olan yeleğin sarı ren-

ge dönüştürüldüğü gibi eylemin ne olduğundan 

daha çok algılananın gerçek olduğu yanılgısı ya-

şanmaktadır. Sarı yelekliler Baudrillard’ın söyle-

miş olduğu akıbeti yaşamıştır. Medya tarafından 

anlamsızlaştırılmış ve toplumsallıkları yutulmuş 

kitleleştirilmişlerdir. Yani anlamın eridiği, kitle 

iletişim araçlarının -kendisini de anlamsızlaştıra-

rak- dokunduğu her şeyi özellikle toplumu an-

lamsızlaştırdığı, modelin gerçeğin yerini aldığı, 

toplumsalın kitleye dönüştürüldüğü bir eylemi 

yaşadık. Köpük gibi mum alevi gibi geçti gitti. 

Artık arkaik eylem türlerinden farklı eylem tür-

lerine şahit olduğumuz bir çağı yaşayacağız gibi 

görünüyor. 
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Fransa’da sarı yeleklilerin gösterileri düalist unsurlar taşımaktadır. Fiyatların artı-
rılması ve gelir düzeyinin düşürülmesine yönelik tepki antikapitalistken daha kapi-
talistçe yaşama tarz ve isteğine yönelik taleplerden dolayı kapitalist, Macron hükü-
metinin danışmadan almış olduğu karara tepki vermesi itibariyle anti-otoriterken, 
Macron’un siyasi hayatına son vermek isteyişi ve kurumlara ve şirketlere yönelik 
buyruksal talepleri nedeniyle otoriter, talepkâr olmasıyla demokratik ve çoğulcu içe-
rik taşırken göçmen karşıtlığı, ırkçı tutumu ile ise ulus-devletçi ve faşizan bir tutumu 
barındırmaktadır.
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İ nsanlığın ve toplumların 
hayatında tarihsel süreç 

içerisinde çeşitli değişim 
ve dönüşümler olması ka-
çınılmazdır. Her yüksel-
me dönemi bir süre sonra 
yerini yozlaşma ve düşüşe 
bırakır. Yozlaşma, gerileyiş 
ve düşüş döneminde bu 
gidişata son vermek için 
yeni bir atılım, değişim ve 
dönüşüm tartışmaları gündemi işgal eder. İnsan-
lığın tam bir yozlaşma ve düşüş yaşadığı günü-
müzde bu bağlamdan hareketle tam ve derin bir 
değişim için insan, ahlak, hukuk ve toplumsal dö-
nüşüm noktasında meseleyi ele alıp tartışacağız.

Öncelikle çöküşün temelinde ahlaki yozlaş-
manın olduğunu bilmek, sorunun sebebinin doğ-
ru tespiti konusunda bize yol gösterici olacaktır. 
Gerçek bir toplumsal dönüşüm için öncelikle ah-
lakı temel almak işe doğru yerden başlamak olur. 
Ahlaki temelde yeni bir dünya oluşturmak isti-
yorsak, başka bir ifadeyle gerçek bir İslâmî dönü-
şüm peşindeysek insanın doğası yani fıtratı bize 
önemli bir ipucu verebilir ve bu güzel bir başlama 
noktası olabilir.

Bu durumda öncelikle ahlakın kelime kökeni-
ne ve onunla birlikte anılan kavramlara bir göz 
atalım.

Ahlak kelimesi yaratmak ve yaratılış manası-
na gelen “hilkat” kökünden türetilmiştir. Ahlak; 
huy, seciye, tabiat gibi anlamlara gelen “hulk” 
kelimesinin çoğuludur ve yaratılış üzere olmak 
demektir. Ahlak, insanın fıtratına, doğasına bağlı 

olması, kendisiyle yaptığı 
sözleşmeye sadık kalma-
sıdır. Yani “kalu bela”daki 
akdini yerine getirmesidir. 
“Erdem (birr), Ahlak gü-
zelliğidir,” (Müslim, Birr 
14, 15; Tirmizi, Zühd 52) 
ve “Ben güzel Ahlakı ta-
mamlamak için gönderil-
dim,” (Muvatta, Hüsnü’l-
Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 

2/381) hadisleri Peygamber’in gönderilmesindeki 
ahlaki boyutu bütün açıklığıyla ifade eder.

Ahlak ile edep toplumda genellikle aynı an-
lamda kullanılır. Oysa edep gündelik toplumsal 
davranış ve görgü kurallarını ifade eder. Ahlak ise 
iyi ve kötü olarak vasıflandırılan iradeli davranış-
ların bütünüdür. “Ahsen-i takvim” (yaratılmışla-
rın en güzeli) olan insan ancak ahlakla var olabilir 
ve toplumla birlikte hayatını sürdürebilir. Ahlak 
olmadan ne insan var olabilir ne de insanın ruhu. 
İnsanı insan yapan onun fıtratla, ahlakla bağının 
diri kalması, gelişme içinde olmasıdır. İnsan ah-
laktan, ahlak da insandan koparılamaz. Ahlak, in-
sanı ideal ve dava sahibi yapar. İnsanı, insanlıkla 
ilgili meselelerle uğraşmaya sevk eder. 

Ahlak Tartışmaları

Ahlak kavramı ve insanın ahlakla ilişkisi tarih 
boyunca hep tartışılagelmiştir. Asırlar boyunca in-
sanlık kendini onun üzerinden tanımlamaya ça-
lışmıştır. Hem İslâm dünyasında hem de Batı ve 
Doğu dünyasında birçok aydın ve düşünür ahlak 

İnsan, Ahlak, Hukuk ve
Toplumsal Dönüşüm

Temel HAZIROĞLU

Sermaye değer erimesine, iktidar değer yozlaşmasına, şiddet ise değerin karşıtına 
dönüşmesine ve yok olmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu durum ise insanı kendine, 
onu üstün kılan yaradılış özelliklerine yabancılaştırmakta, özünden uzağa iterek 
başkalaştırmaktadır. Ahlakı korumak ve insanın insan olarak kalma davasını 
sürdürebilmek ancak bu üç alanda titiz davranmakla mümkün olabilir. Eğer bu alanlarla 
ilişki içerisinde bulunulacak olursa, o zaman en azından, ilim-ahlak-eylem bütünlüğüne 
sahip, meşveret ehli, erdemli bir toplulukla birlikte bu riski karşılamak gerekir.
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temeli üzerinden fikirler geliştirmiş, eserler yaz-
mıştır. Bu çerçevede ahlak konusu erdem, iyilik, 
doğruluk vb. kavramlar ile iç içe insan ve insan-
lığın tarihi serüveni ile bugünlere kadar gelmiştir.

Ahlak felsefesi konusunda önemli bir yere sa-
hip olan İslâm filozofu İbn Miskeveyh (940-1030) 
nefsin üç melekesi itidal, cesaret ve hikmeti üç er-
dem olarak görür. Bu üç erdeme sahip olmakla 
dördüncü erdem olan adalete de malik oluruz, 
der. Aristoteles’ten izler taşıyan İbn Miskeveyh, 
iyinin her şeyin gayesi olduğunu ileri sürer. Bu 
dünyada ve öteki dünyada iyiyi aramanın dışında 
mutluluk mümkün değildir, diyerek; kendisini in-
sanlardan ayıran ve uzlet halinde yaşayan bir kişi 
nasıl iffetli, adil, cömert ve cesur olabilir, diye so-
rar. Hayvani aşkın objesi haz ise insani aşkın ob-
jesi erdemdir, iyiliktir diye de ilave eder. Ahlak ve 
erdem konularını çok ayrıntılı olarak ele alan İbn 
Miskeveyh, gerçek erdem eğer görünürdeki fiiller 
içtenlikle yapılıyorsa ortaya çıkar, diye düşünür. 
İnsanın başka bir amaç için değil özü için yapmış 
olduğu fiil, ilk amaçtır diye ilave eder. İnsanın üç 
melekesi olan arzu, öfke ve düşünmenin iffet, ce-
saret ve hikmet ile tam ve bütün adalete ulaşması 
ahlak ile erdemin hayat bulmasıdır, diye düşünür.

Tarihi arka planı başka bir yazının konusu 
yapmak üzere asıl konumuz olan ve dönüştürme-
miz/değiştirmemiz gereken günümüz dünyasına 
hâkim “ahlak” anlayışına gelirsek; bugün dünyaya 
hâkim olan batı kapitalizminin temelleri Martin 
Luther (1489-1546) tarafından atılmıştır. Katolik 
kilisesine başkaldırarak Protestanlık mezhebinin 
ortaya çıkmasına vesile olan Martin Luther’in bu 
çıkışını Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu 
isimli eseriyle en yetkin şekilde Max Weber (1864-
1920) formüle etmiştir.

Protestanlığın temeli olan Calvinizm ve Pürite-
nizm tarafından şekillendirilen kapitalizmi kendi-
ne özgü kılan özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

Özel mülkiyetin gelişmesi ve girişimcinin üre-
tim için gerekli araçlar üzerinde kontrolünün sis-
tematikleşmesi. Emeğin piyasanın talep koşulları-
na bağlı olarak özgürce hareket etmesi. Ticaretle 
ilgili bütün akılcı olmayan kısıtlamaların kaldırıl-
ması. Bireyleri içine alan genel hukuksal çerçeve-
nin olması. Rasyonel teknoloji kullanımının yo-
ğunlaşması. Ekonomik yaşamın ticarileşmesi.

Tamamen maddi kazanç ve kar üzerine bina 
edilmiş olan kapitalizm; ahiret anlayışını bile 
maddi boyutuyla ifade eden Protestanlığın ışığın-
da yükselmiştir. Zamanla şartlara ayak uydurarak 
hatta zaman içerisinde şartları kendisi belirleye-
rek dönüşmüş ve günümüzde çılgın bir üretim 

ve tüketim kaosunun yerleşmesine sebep olmuş-
tur. “Protestan ahlakı”nı ve mantığını anlamadan 
günümüz dünya sistemini anlamamız mümkün 
değildir. Hangi ulus ve dinden olursa olsun gü-
nümüz insanı beyninde yer edinmiş bir “Protes-
tan zihniyeti” ile dolaşmaktadır. Sorunu doğru 
belirlemeden çözüme ulaşacak çalışmalar içinde 
bulunmak mümkün değildir. Protestan zihin do-
ğayı ve değerlerini, yenilmesi, alt edilmesi ve ele 
geçirilmesi gereken metalar olarak görür. Asıl olan 
birlikte yaşamak değil rekabet, çatışma ve her ha-
lükarda kazanç elde etmektir. 

Protestan gözlüklerini çıkarıp konumuza bir 
“Müslüman gözü” ile bakmamız gerekirse; ah-
lak insanın doğayla, diğer insanlarla ve çevre-
siyle uyumlu bir şekilde varlığını sürdürebilme 
imkânıdır. Bu da mevcut zihniyetten sıyrılarak 
kendimizi dönüştürmemizle mümkün olur. Bi-
zim için ahlakın değerlerini fıtrat yani doğal 
eğilim oluşturur ki, o da vahiydir. “Nasıl bir tu-
tum ve davranış içinde olursam doğruyu yapmış 
olurum?” sorusuyla bunun gereğinin yapılması, 
ahlaktır. Hakikat; doğruluk, iyilik ve güzelliktir. 
Doğru olan iyidir, güzeldir ve adildir. O da ahlak-
tan neşet eder.

İnsanın var olma iradesi kendini hürriyet ola-
rak gösterir. Hayat, içeriden dışarıya doğru taşan 
kendine mahsus bir içsel gayrettir. İşte bu çerçe-
vede ahlak, insanı hür ve bağımsız kılmanın ilk 
adımıdır. İnsanı özgürleştiren en önemli vasıftır. 
Ahlakı temel alan bir kimse gerçek özgürlüğüne 
kavuşmuş olur. Zira kişi, ahlakı temel almakla 
hem içindeki nefsi duygulara esir olmaktan kur-
tulmuş olur hem de kendi dışındaki otoritelerden 
ve fıtrat dışı tutum ve davranışlardan bağımsızlı-
ğını ilan eder.

Ahlakın Gayesi

Ahlak, insanı bir yanıyla “gerçek anlamda öz-
gür” kılarken diğer yanıyla da insana karşı oluşan 
her türlü olumsuzluklarla mücadele için sorum-
luluk bilinci verir. Ahlakı temel alan kişi hakikate 
bağlanmanın ötesinde aynı zamanda vicdanı da 
temel almış olur. Böylece o, yüce gönüllü olmanın 
ötesinde hem bağışlayıcı hem de insanlığın erdem 
savaşçısı olacaktır.

Aslında ahlak, insanın vicdanının emrine gir-
mesi, hem kendini hem de başkalarını insanca 
yaşamaya ve insan olarak kalmaya davet etmesi 
ve bunun için çaba sarf etmesi demektir. Ahlak, 
karşılık beklemeden ve bir şey istemeden ken-
dine, başkalarına, topluma, insanlığa, dünyaya, 
çevreye, kâinata vb. her şeye sırf insan olarak ve 
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İnsanın var olma iradesi ken-
dini hürriyet olarak gösterir. 
Hayat, içeriden dışarıya doğru 
taşan kendine mahsus bir içsel 
gayrettir. İşte bu çerçevede 
ahlak, insanı hür ve bağım-
sız kılmanın ilk adımıdır. 
İnsanı özgürleştiren en önem-
li vasıftır. Ahlakı temel alan 
bir kimse gerçek özgürlüğüne 
kavuşmuş olur. Zira kişi, ahla-
kı temel almakla hem içindeki 
nefsi duygulara esir olmaktan 
kurtulmuş olur hem de kendi 
dışındaki otoritelerden ve fıt-
rat dışı tutum ve davranışlar-
dan bağımsızlığını ilan eder.

sırf fıtrata bağlı kalarak yapılan insanca eyleyiş bi-
çimidir. Bu noktada “Ahlakın gayesi ve dayanağı 
bizatihi ahlakın kendisidir.”

Müslüman her hâlükârda bu yolda yürümekle 
mükelleftir. Ancak bu insanca eyleyiş biçimi kolay 
bir şey değildir. Bu yolda sayısız tehlikeler ve teh-
ditler mevcuttur. O yüzden, ahlaklı olmak için bir 
anlamda kahraman, bir ahlak kahramanı, ahlak 
isyancısı olmak gerekebilir.

İnsan, ahlakla buluşup barışınca aslında fıtrat-
la/yaradılışıyla buluşup barışmış olur. Ve böylece 
fıtrat üzerinden doğrudan Allah’a bağlanmış olur. 
Bu suretle ahlaktan beslenen insan her tür esarete 
karşı isyan bayrağını açmış 
olur. Nurettin Topçu’nun 
ifadesiyle söylersek; “Allah’a 
boyun eğmek, insanın ken-
di benliğine karşı isyan et-
mesi demektir.”

Ahlak, “Ya olduğun gibi 
görün ya da göründüğün 
gibi ol!” hayat prensibini 
şiar edinmektir. Basit gibi 
görünen bu şiar, insanın 
algısını insanca yapmak-
tan öte aynı zamanda kişi-
ye derin bir iç tutarlık ve 
dinamizm kazandırır. Bu 
tutarlılıkla insan büyük bir 
iç bütünlük sağlar ve içsel 
yolculukla birlikte büyük 
bir arınış ve yüceliş imkânı 
yakalar. “Ahlak öyle görün-
mek değil öyle olmaktır.” 
Kaldı ki, insanın doğası da 
açık ve nettir: “Her doğan 
çocuk ancak fıtrat üzere do-
ğar. Ana babası onu Yahu-
di, Hıristiyan veya Mecusi 
yapar,” (Buhari, Cenaiz 92; 
Müslim; Ebu Davud, Sünne 17; Tirmizi, Kader 5).

Ahlaklı olmak, insana her çeşit menfaat ve tut-
kulara karşı direnme, hatta isyan etme gücü verir. 
Ahlak, kişinin bizatihi kendisini koruduğu gibi, 
etrafındaki insanlara karşı da kişiye bir sorumlu-
luk duygusu verir. Aslında Ahlak, bir toplumun 
sağlıklı ve insani bir düzen sürmesine yardımcı 
olur. Böylelikle “Her biriniz kendisi için istedi-
ğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz,” 
(Buhari, İman 7; Müslim, İman 71) umdesinde 
belirtildiği gibi inançlı bir kardeşlik toplumunun 
temelleri atılmış olur. Zira bir toplumda ahlak ya-
şanılır olursa o toplumun tüm bireylerinde birbir-

lerine karşı uyarmalar, yardım etmeler başlar ve 
bu durum süreklilik kazanarak toplumun olgun-
laşmasını sağlar.

Ahlak, başka bir deyişle gerçek ve derin er-
dem, bir davranışın ihlasla ve içtenlikle yapılma-
sıyla ortaya çıkar. İnsan başka bir amaç için değil 
sadece ve ancak özü/fıtratı için bir tutum ve dav-
ranış geliştirirse o zaman amaca matuf bir ahlaka 
yani “gaye ahlak”a ulaşmış olur. Bu çerçevede her 
ne şekilde olursa olsun dıştan gelen bir olguyla 
kendimizi mecbur hissettiğimiz ahlak sosyal ah-
lak, içimizden gelen ve özümüzden kopan ahlak 
ise insani ahlaktır, doğal ahlaktır. Gaye ahlak de-

diğimiz doğal ahlak tam da 
budur. Bu açıdan düşünül-
düğünde doğal ahlak bizati-
hi insanın kendine gelmesi, 
insanlığının ayaklanması, 
harekete geçmesi ve tüm 
insanlığı ve kâinatı kuşat-
masıdır.

Sermaye, İktidar ve Şiddet

İnsanın ahlakla imtiha-
nı kendi başına zor bir im-
tihandır. Bu imtihan şu üç 
alan söz konusu olduğunda 
daha da zor bir hale gelir. 
Bunlar; sermaye, iktidar ve 
şiddet alanlarıdır.

Sermaye, Müslüman için 
olsun gayrimüslim için ol-
sun bütün insanlar için ifsat 
edici, yoldan çıkarıcı özel-
liklere sahiptir. Çağımızda 
iyice azan kapitalizm, ser-
maye tarafında insanı ahlaki 
değerlerden tamamen ko-
pararak “zalim muktedir”e 
çevirirken; çalışan tarafında 

“birey”i üretim bandında bir makine dişlisine dö-
nüştürerek onu nesneleşmiş, şeyleşmiş bir obje 
haline getirmektedir. Böylece her iki tarafta da ah-
lak yozlaşmakta, şahsiyetler yok olup gitmektedir. 
Yaradılışla iradenin kişiye özgü tezahürü, bir an-
lamda hakikatin kişideki biricikliği olan şahsiyet, 
birey olma vurgusunun en yoğun yapıldığı çağı-
mızda eriyerek yol olmaktadır. Tıpkı çevrecilik 
fikrinin doğa geriye döndürülemez şekilde iyice 
tahrip olduktan sonra ortaya çıkması gibi. Bugün 
ifsat edici sermayeye, kapitalizme karşı verilecek 
mücadele aynı zamanda kapitalizmin çarkından 
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şahsiyeti de kurtarmanın ve yeniden inşa etmenin 
mücadelesidir.

İktidar, insanları kolayca ve hızlı bir şekilde 
dejenere edebilen, bozabilen ve kötü alışkanlıklar 
kazandırabilen bir güçtür, en büyük sınanmadır! 
İktidar hem sahiplerini yoldan çıkarıp kibrin esiri 
yaparak başkalaştırabilir hem de iktidarın nimet-
lerinden faydalanmak isteyen, ikbal düşkünü, 
menfaatperest özellikli insanları ifsat edip ahlak-
tan uzaklaştırabilir. Mutlak iktidar hem yöneteni 
hem de yönetileni kendilerine ve yaratılış gayele-
rine yabancılaştırır. 

Şiddet de ahlakı bozucu, ortadan kaldırıcı bir 
yapıya sahiptir. Hatta şiddet, adaleti yerine getir-
me iddiasıyla ahlakı çok önemsermiş gibi gözü-
kürken bile hem onu yozlaştırmakta hem de haklı 
gerekçeleri olan bir savaşta dahi dokunulmayacak 
masumların hayatını hedef alacak, kan dökecek 
kadar gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış, dogma-
larının kölesi olmuş fanatikler üretebilmektedir.

Netice itibariyle: Sermaye değer erimesine, ik-
tidar değer yozlaşmasına, şiddet ise değerin karşı-
tına dönüşmesine ve yok olmasına sebebiyet ve-
rebilmektedir. Bu durum ise insanı kendine, onu 
üstün kılan yaradılış özelliklerine yabancılaştır-
makta, özünden uzağa iterek başkalaştırmaktadır. 
Ahlakı korumak ve insanın insan olarak kalma 
davasını sürdürebilmek ancak bu üç alanda titiz 
davranmakla mümkün olabilir. Eğer bu alanlar-
la ilişki içerisinde bulunulacak olursa, o zaman 
en azından ilim-ahlak-eylem bütünlüğüne sahip, 
meşveret ehli, erdemli bir toplulukla birlikte bu 
riski karşılamak gerekir. Zira erdemli topluluk, 
birbirlerini yanlışa karşı uyaran, birbirini yıkayan 
eller misali zihinlerini ve ruhlarını kirlerden arın-
dırarak maddi ve manevi korunma sağlayabilir. 
Her İslâmî hareket gibi her bir müslüman da söz 
konusu bu üç alanda titizlik göstermeli, sorum-
luluklarını hissetmeli ve kırmızı çizgilere uyma-
lıdır: Şiddetten uzak durmak, iktidar hususunda 
olağanüstü titiz olmak ve sermayenin ifsadından 
korunacak tedbirleri almak.

Bütün bunları aşacak ve insanın ahlakla imti-
hanını kazanmasına imkân sağlayacak bir ortamın 
oluşması için, insanın insan olmaktan kaynakla-
nan temel hak ve hürriyetlerinin teminat altına 
alınması şarttır. İnsanlara yeterli yaşama standardı 
seviyesinde hayatlarını idame ettirebilme imkânı 
verilirse ancak o zaman insanın ahlakla imtihanı 
daha adil bir düzlemde gerçekleşmiş olur. İşte bu 
noktada hukuk önemli bir yer tutar.

Hukuk hak kelimesinin çoğulu olup haklar 
demektir. Hukuk bir yönüyle adaletin kolektif 

organizasyonudur, başka bir deyişle bir toplumda 
adaletin hayat bulmasıdır. Adalet ise itidal, den-
ge, eşitlik, mizan ve normal/vasat olma demektir. 
Başka bir deyişle adalet ayırım gözetmeden her 
şeye hakkını vermektir. Adaleti yerine getirmeyen 
hukuk aynı zamanda hukuk olma vasfını da kay-
betmiş demektir. 

Ahlak ile Hukuk İlişkisi

Günümüze kadar ahlak ile hukuk ilişkisin-
de, ahlak baskın olmuş ve “hukuk ahlaktan neşet 
eder” görüşü hâkim olmuştur. Biz de bu görüşe 
katılıyoruz. Ancak burada önemli bir noktayı 
da gözden kaçırmamak gerekir. Bu görüş genel 
olarak doğru olmakla birlikte adalet duygusu az 
gelişmiş, hukuku ihmal edilmiş toplumlarda söz 
konusu ahlak ile hukuk ilişkisi bir yönüyle tersine 
dönebilmektedir. Zira bu tür toplumlarda hukuk 
alanında yapılan hataların, yapanın yanına kar 
kalması insanların hukuka olan inancını zedele-
mekte, bu durum da yaşanan ortamın eminlikten 
uzak bir hal almasına neden olmaktadır. Öyle ki 
hukuki alan zayıfladıkça ve adaleti temin edemez 
hale geldikçe, her şeyi tek elde toplayarak adalet 
temini iddiasında bulunan otoriter liderler ortaya 
çıkmakta ve bu durum onları ahlaki anlamda yoz-
laştırmaktadır. Diğer yandan ise emin ortamdan 
yoksun kalan insanlar da ahlaki anlamda büyük 
bir sınavla karşı karşıya kalmaktadır. Başka bir 
deyişle her iki yandan da yani otorite ile otoriteye 
maruz kalanlar açısından da ahlak yara almakta, 
yozlaşmakta ve insanlar doğalarından, fıtratların-
dan uzaklaşmaktadır. O yüzden de adaleti ayakta 
tutan bir hukuk sisteminin aynı zamanda ahlakı 
da takviye ettiğini akıldan uzak tutmamak gerekir. 

Sonuç olarak ahlak insanın gerçek doğasına/
fıtratına uygun davranması, (kalu belada) verdiği 
ilk söze sadık kalması, kendisiyle ve özüyle yap-
mış olduğu sözleşmenin gereğini yerine getirme-
sidir. Bu bir öze dönüş hareketidir ve genel olarak 
bütün dönüşümlerin nirengi noktasıdır.

Bu çerçevede ahlak, özünde fıtrat (yaratılış) dı-
şılıklara karşı isyanı ve karşı durmayı barındırır. O 
yüzden ahlak, insanı insan yaptığı/yeniden kendi-
si olmayı hatırlattığı gibi, insana her türlü zorluğa 
karşı dayanma, direnme ve ayaklanma gücü verir. 
İnsanı mücadeleci, umutlu ve kutlu yapar. Aslın-
da insan ahlaktan ibarettir ve gerçek bir toplumsal 
dönüşüm için içimizin derinliklerinden yükselen 
bir ahlak ayaklanması şarttır.
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K ur’ân’ın mesajını anlayabilmek 
için sıklıkla birden fazla alanın 

karşılıklı araştırma ve incelenme-
sine muhtaç olduğumuzu, anlamı 
tespit etmek için ilk muhataplarının 
paylaştıkları şart ve bağlamları göz 
önünde bulundurmamız gerektiğini 
dile getiririz. Zira vahiy, bir tecrübe-
nin,  Hz. Muhammed (a.s.) ve saha-
benin belirli bir zaman ve belirli bir 
mekân içerisinde yaşadıkları olayla-
rın bir parçasıdır. 

Sıklıkla ifade edildiği gibi 
Kur’ân, Resûlüllah’ın bizatihi ken-
disi, İslâm mücadelesi ise onun bu 
uzun yolculukta ortaya koyduğu 
muhteşem örnekliğidir. Bu yüzden 
İslâm’ın ve özelde Kur’ân’ın mak-
sadı Allah Resûlü’nün yaşantısında 
anlamlı hâle gelir; canlı ve dinamik 
bir biçim alır. Kur’ân’ın ilk muha-
taplarında yarattığı olağanüstü te-
siri tadabilmek için hiç olmazsa bu 
tarihsel arka planı gözümüzde can-
landırırız. Böylece kendi yaşantımız 
ve değer yargılarımızı kıyaslayabi-
leceğimiz bir örnekliğin olduğunu 
görürüz.

Peşin Yargılar ve Kur’ân

Bu örnekliğin ayaklarının yere 
basması ya da elle tutulur bir kar-
şılığının zihnimizde yer etmesi için 
bahsedilen zaman ve mekân aralı-
ğına dair tasavvurumuz çağdaş dü-
şünce dünyamızın yargılarına değil 
de ilk muhataplarının gerçeklikle-
rine dayanmalı. Bu sayede Kur’ân’ı, 

-bugün karşılaştığımız- doğrulanıp 
yanlışlanması inancın konusu olma-
yan teolojik çıkarımlardan ve anlık 
şekillenen siyasi manevraların sey-
rinden kurtarmış, anlamının tayin 
yetkisini bizatihi onu bize ileten Al-
lah Resûlü’nün inisiyatifine vermiş 
oluruz. Kur’ân, bu şekilde konuş-
turulmuş olmak yerine konuşmuş 
olur. Aksi takdirde, Kur’ân’a yönelik 
anlam arayışımız ilgi alanlarımıza 
göre değişecektir. 

Başka bir ifadeyle metni oku-
madan önce peşinen manayı tayin 
etmiş oluruz; bunun için sadece 
ilgimizin dikkat dairesine giren ke-
limeler, kavramlar ve içerikler “tam 
da bizim kastettiğimiz” anlamı verir 
gibi gözükür. Fakat aslında konuşan 
Kur’ân değil biz ve ilgi alanımızdır. 
Bu yüzden “Rabbin seni terk etmedi, 
sana darılmadı da. İleride sana daha 
hayırlısını verecek ve sen hoşnut ola-
caksın” şeklindeki ayetin, platonik 
aşk yaşayan bir ergen kızın tesellisi 
olması kadar “ikra” ayeti de Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı 
ders kitaplarının arka sayfalarındaki 
okuma-yazma kampanyasının bir 
parçası olabilir. Yahut biraz daha 
yukarıdan baktığımızda “Onlar 
görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü 
çevresinden eksiltiyoruz” ayet-i keri-
mesini, dünyanın yuvarlak değil de 
elips olduğuna dair bilimsel bir mu-
cize şeklinde okumak kadar, “Biz 
bu kıssaları sana hakk olarak akta-
rıyoruz” ayetini Kur’ân’ın nesnel ta-

rih yazımına katkı sağladığını ifade 
etmek aynı değeri ifade eder. Her  
şartta anlamı, metni okumadan, 
kitabı açmadan önce ilgi alanımıza, 
aradığımız içeriğe göre peşinen tayin 
etmişizdir. Bize düşen sadece artık 
anahtar kelimeleri bulmaktır.

 

Kur’ân Mesajının Anlaşılabilmesi 
İçin

Böylesi travmatik bir davranış ve 
kişilik bozukluğuyla Kur’ân’a yak-
laştığımızda onun anlam ve gerçek-
liğinin kendi yaşanmışlığında ifade 
edeceği her unsuru göz ardı eder; 
yeni yeni mana tayinlerine koyu-
luruz. Hâlbuki sıklıkla tekrar ettiği 
gibi Kur’ân bizatihi Resûlüllah’ın 
kendisi, ortaya koyduğu örnekliktir. 
O hâlde Kur’ân’ın Allah Resûlü ve 
ashabı üzerinde inşa ettiği örnekliği 
anlayabilmek ve ders çıkarabilmek 
için onları saran tüm unsurları met-
ni okurken arkaplana yerleştirmeli-
yiz. Bu, dil, anlatım biçimi, fonetik 
usulü, o dönemin ekonomik, siyasi, 
kültürel, coğrafi yapısı kadar aynı 
döneme ait muhatapların bir tür 
hazır bulunmuşlukla sahip olduk-
ları din ve inanç algıları da olabilir. 
Özellikle bu dönemin din ve inanç 
arkaplanın Kur’ân mesajının anlaşı-
labilmesi için çok elzem olmalıdır. 
Hususen Kur’ân’ın, mesajını tasta-
mam aktarabilmek için muhatabı-
nın dil ve üslup önkoşulları kadar 
din ve inançlarını da ziyadesiyle 
temin ettiğini söyleyebiliriz. Bu ka-
baca şu demek: Vahyin inananlar 
kadar inanmayanlar üzerindeki 
olağanüstü tesiri, onun hâlihazırda 
muhataplarının sahip oldukları dini/
kültürel düşünce dünyasının onto-
lojik gerçekliğini tasdik etmesi değil 
bütün bu unsurları işlevsel olarak 
kendi mesajının kusursuz bir parça-
sı hâline getirebilmesidir.

Bir inancın gerçekliği bir insanın 
gerçekliğine dokunduğunda hakikat 
hâline gelir ve artık bizim kendisi 
hakkında yapacağımız çağdaş kate-
gorilerin doğrulama veya yanlışla-
ma kriterleri dışında o inanç yalnız 

KUR’ÂN’I ANLARMIŞ
GİBİ YAPMAK

Dücane DEMİRTAŞ

Kur’ân bizatihi Resûlüllah’ın ortaya koyduğu örnekliktir. O hâlde Kur’ân’ın 
Allah Resûlü ve ashabı üzerinde inşa ettiği örnekliği anlayabilmek ve ders 
çıkarabilmek için onları saran tüm unsurları metni okurken arkaplana 
yerleştirmeliyiz. Bu, dil, anlatım biçimi, fonetik usulü, o dönemin ekonomik, 
siyasi, kültürel, coğrafi yapısı kadar aynı döneme ait muhatapların bir 
tür hazır bulunmuşlukla, sahip oldukları din ve inanç algıları da olabilir.
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kendi canlı yaşanmışlığında anlamlı 
olur. Fakat her hâlükârda inanç, in-
sana dair bir gerçekliğin sonucudur; 
ister iptidai ister modern densin in-
sanın etrafına yönelik spekülatif bir 
tecrübesidir. Tasdik edilip reddedil-
mesi ise bugünün rasyonel değer 
yargılarına değil hatırlanma kıymeti-
ne bağlıdır. Hatırlamak ve unutmak 
ise her zaman kasıtlı davranışlardır. 
Bir şeyin ancak işlevli olduğunda 
hatırlandığını fonksiyonunu yitirdi-
ğinde ise unutulduğunu ya da ha-
tırlanmadığını görürüz. O hâlde ne 
kadar tuhaf ve acayip dahi addedil-
se de bir inancın ancak kendi canlı 
tecrübesinde açığa çıkacak anlamını 
çağdaş değer yargılarıyla yargılamak 
hiçbir zaman sahici bir yöntem ol-
mayacaktır. Diğer açıdan bakıldığın-
da bizler insanız, haşa tanrı değiliz. 
Kendimize ve etrafımıza yönelik algı 
dünyamızın veya bize sunulan algı 
dünyalarının bizatihi kendi yaşam 
tecrübemizden bağımsız olduğunu 
iddia edebilir miyiz? Bütün bu izaha 
“insanın gerçekliği” denilebilir mi? 
Eğer bu mümkünse, Kur’ân’ın in-
sanın gerçekliğini göz ardı ettiği ve 
yadsıdığını söyleyebilir miyiz?

Belki de bu soruya verilecek 
cevap için en gerekli ilgi alanımız 
Kur’ân’ın maksatlılığı üzerine ola-
caktır. Eğer Allah’ın, şimdilerde çok 
moda olan tasvirle bir bilimsel tanrı 
olduğunu, bu yüzden de kendi var-
lığı, gücü ve kudretini sürekli ispata 
koyulduğunu söylersek yani İslâm’ı 
21. yüzyılın ateizmle mücadele 
hareketi olarak görürsek insanın 
gerçekliğine dair Kur’ân’ın maksat-
lılığının kendi ellerimizle değiştiril-
diğini görürüz. Çünkü kendi kaderi 
ve tüm bir tabiatın kaderi üzerinde 
mutlak bir role sahip olduğunu dü-
şünen modern insanın ilahilik ve 
evrensellik kriterleri insanın düne 
dair gerçekliklerini her zaman göz 
ardı eder. Zira modern insan, arka-
ik insanla kendisini mahiyet olarak 
aynı kefeye koyan hiçbir kategori-
ye inanmamıştır. Bu yüzden arkaik 
insanın gerçekliğini ve hazır bulun-

muşluğunu mesajını aktarmak için 
bir önkoşul olarak temin eden her 
dini/ felsefi söylem iptidailik ve ta-
rihsellikle itham edilir.

Şimdilerde kendilerini Kur’ân 
müdafisi ilan edenlerin çağdaş yo-
rumlarına göz atalım. 6. ve 7. yüz-
yılın dini bağlamı, Kur’ân’ın bu 
bağlamla doğrudan ilişkisi ve mu-
hatabın diliyle konuşma gereksi-
nimi sebebiyle kıssa içeriklerinde 
geçen birçok mitsel tasvir ve anla-
tılar, Kur’ân’ın evrensellik ve ila-
hilik iddiasını zedeleyen iptidailik 
ve pragmatizm ile tanımlanmıyor 
mu? Hâlbuki Kur’ân’ın otantikliği-
nin inananlar kadar inanmayanlar 
üzerindeki tesiri yegâne bir faktö-
re, muhatabının tüm önkoşullarını 
mesajını aktarmak için kusursuz 
şekilde iletmesine bağlı olmalıdır. 
Zira Resûlüllah’ın şahsında öne sü-
rülen evrensel örneklik iddiasının 
dışındaki her unsur açıkça belirli bir 
zaman, mekân ve topluluk arasın-
da insana dair tarihsel gerçeklikleri 
ihtiva eder. Kur’ân’ın bu gerçeklik-
leri göz ardı ettiğini iddia etmek ise 
aslında onun, muhatabının tecrü-
belerine üst perdeden bakan, onları 
çağdaş/iptidai kategorilerine dâhil 
eden, bir şeyin hakikatini toplum 
içindeki olumlu/olumsuz işleviyle 
değil de rasyonel koşullarıyla de-
ğerlendiren, tam da modern döne-
me hitap eden alternatif bir ideoloji 
kitapçığı olduğunu ima etmektir. Bu 
ise çağdaş konu içeriklerini göz ardı 
etmenin sürdürülebilir olmadığı dü-
şüncesinin mahcup bir ifadesidir.

O hâlde kutsal kitabı anlama-
nın öncelikli şartı, onun otantiklik 
ve evrensellik iddiasının dayandığı 
zemini sahici şekilde tespit etmek 
olmalıdır. Kur’ân’ın, çağları ve indi-
ği coğrafyanın sınırlarını aşmaya yö-
nelik ilahilik iddiasının muhatapları 
tarafından tenkit veya tasdiki hangi 
kriterlere dayanmaktadır? Kutsal 
kitabın “kusursuzluğu” ve “kutsal-
lığı” tanımı ile, 21. yüzyılda ken-
disini sürekli rasyonel olarak izaha 
koyulan ‘bilimsel tanrı’nın metinsel 

unsurları ve gramer kurallarını ben-
zersiz şekilde kullanması, taklit edi-
lemeyecek dil ve anlatım tekniği ve 
matematik şifrelerini İsviçreli bilim 
adamlarının hayretlerine sunması 
mı amaçlanmaktadır? İlahi otantik-
liğin doğrulanma kriteri, çağdaş ide-
oloji ve dinlerin modern düşünce 
kalıp ve tanımlarında gerekli gördü-
ğü ilmi tutarlılık ve pozitif gerçek-
lik gibi unsurlara mı bağlıdır? Bu 
ve benzeri arttırılabilecek sorular, 
Kur’ân’ın nasıl  anlaşılacağına dair 
en etkili rolün bizatihi onun mesa-
jını aktarmadaki maksatlılığı ile mu-
hatabının kendisini okumasındaki 
maksatlılığı arasında kaldığını gös-
termektedir. Bu yüzden bu ayrımda 
verdiğimiz karar, aslında Kur’ân’ı 
niçin okuduğumuza dair verdiğimiz 
karar ile aynıdır.

Eğer Kur’ân’ın maksatlılığı açı-
sından değerlendirirsek, kutsal ki-
tabın otantiklik ve ilahilik iddiasını 
bizlere çok da tanıdık gelmeyecek 
belirli sebeplere bağlamak zorunda 
olduğumuzu görürüz. Bu sebep-
ler, bizler tarafından çoğu kez ila-
hilik ve evrensel söylem iddiasını 
zedeleyen unsurlar olarak görülür; 
fakat her hâlükârda bir gerçekliği 
yansıtırlar: vahyin muhatap aldığı 
insan kitlesinin hazır bulunmuşluk-
la sahip olduğu ve yadsınamayacak 
tüm unsurları. Vahyin, Allah’ın değil 
insanın bir ihtiyacı olduğu ve anla-
şılmasına yönelik ısrarın sahici bir 
maksada, bir şekilde muhatabının 
zihninde ders, ibret, şevk veya kor-
kutma gibi hissiyatları telkin etme 
maksadına dayandığını öne sürdü-
ğümüzde kutsal kitabın her bir sa-
tırının Allah’a değil, insana ve insanı 
çevreleyen faktörlere göre koşullan-
dığını kabul etmiş oluruz. Zira Al-
lah, insana ait olan zaman ve mekân 
gibi kısıtlamaların; varlığını belirli 
koşullara borçlu olma durumunun 
üzerindedir. 

O hâlde vahyin otantiklik ve ev-
rensellik iddiası, dil, kültür ve inanç 
gibi insani unsurların kusurluluğu, 
kısıtlılığı ve tarihselliği içerisinde 
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ete kemiğe bürünmesi sebebiy-
le, Allah’a değil muhatabının algı 
dünyasına ait bir orijinalliği barın-
dırmaktadır. Ahlaki dersler, ceza 
ihtarları, ibret, teşvik ve korkutma 
gibi konu kapsamlarının içeriğini 
ziyadesiyle oluşturduğu ve Elçisinin 
23 yıllık tecrübesi nispetince pey-
derpey indirilmiş olduğunu dikkate 
aldığımızda böylesi bir mesajın han-
gi tür bir otantiklik iddiasının oldu-
ğunu söyleyebiliriz. İspat edilmek 
istenen şey, Allah’ın çağdaş norm 
ve değer yargılarıyla uyum hâlinde 
olan ve tevili her tür bilimsel yargıya 
nispet edilebilecek esneklik karak-
terini barındıran bir metin değilse 
elimizde daha sahici bir seçenek 
kalmaktadır: Kur’ân’ın orijinallik 
iddiası, muhataplarına vermek is-
tediği mesajı, onların algı dünya-
larını saran tüm unsur ve koşulları 
hitabının işlevsel bir parçası hâline 
getirebilmesi ve bu sayede çağdaşı 
muhatapları nezdinde tek kelimeyle 
müthiş bir tesiri temin etmesi ile il-
gili olmalıdır. Bir diğer ifadeyle me-
sajın içeriği ve biçimi, muhatabının 
gerçekliğini yargılamak yerine onun 
gerçekliğini anlama ve kavrama gibi 
kabiliyetlerine hizmet eden unsurla-
ra göre koşullanmaktadır. Bu unsur-
ların daha önce ve daha sonra nasıl 
tanımlandıklarının hiçbir kıymeti 
harbiyesi yoktur; bunlar sadece o an 
“gerçektir”ler.

Karşılıklı Tepkisellikler

Dolayısıyla herhangi bir ayeti an-
lamanın her şeyden önce önkoşulu, 
hitap ettiği kimse için yadsınamaya-
cak bir gerçekliğe parmak bastığı ve 
anlamın zihinde belirginleşmesi için 
muhatabıyla bağ kurduğunu kabul 
etmektir. Sözgelimi, Nuh kıssası içe-
risinde tufan, kâinatın sular altında 
kalması, her şeyin ikinci atası olacak 
varlıkların gemiyle tufandan kurtul-
ması, günahkâr toplumun suların 
altında kalması ve yeryüzünün yeni 
bir yaratılışla temizlenmesi gibi mu-
adillerinde de görülebilecek gayet 
açık seçik mitsel unsurlar tespit edil-

diğinde kabaca ve gayri ilmi şekilde 
tatbik edilen şu iki tepkisel ve ide-
olojik yaklaşımdan uzak durulmalı:

 Bunlardan ilki, arkaik toplum-
ların dil ve anlatım biçimlerini ip-
tidailik ve basitlikle itham eden ve 
iletişim formlarının çeşitlenen tarih-
sel koşullar içerisinde sürgit devam 
edegelen değişim ile farklı bir forma 
entegrasyon süreçlerini evrim dü-
şüncesinin ideolojik tasnifine tabi 
tutarak her anlatının bir kökeni ol-
duğunu iddia eden yaklaşımdır. Bu 
bakış açısının Kur’ân da dahil her 
kutsal metne ve arkaik anlatıya dair 
yaklaşımı, her birinin nihayetinin 
metinsel veya sözel bir kökene da-
yandığı, bir geleneği ve süreci temsil 
ettiği veya doğrudan onu kendisi 
içerisinde eritip şartlarına entegre 
ettiği düşüncesidir. Bu düşüncenin 
anahtar kelimeleri Kur’ân, Tevrat, 
Sümer, Akad, Mezopotamya ve ben-
zerleridir. Sıkça internette rastlanan 
popüler içeriklerin de ilmi olarak ele 
alındığını söyleyebiliriz. Örneğin, 
Musa (a.s.)’ın henüz bebekliğinde 
sala bırakılmasına dair anlatı, Kur’ân 
öncesi Tevrat kaynaklıdır; fakat 
Tevrat’tan çok daha öncesinde Akad 
kralı Sargon’un da aynı hikâyeye 
sahip olduğu elimizdeki kayıtlarda 
mevcuttur. Başka bir örnek vermek 
gerekirse Tevrat’taki tufan anlatısı da 
kendisinden önceki Mezopotamya 
kaynaklarına ziyadesiyle benzemek-
tedir. Veya yine Tevrat özelinden 
gidersek denizin yarılması anlatısı 
gibi muradına erememiş ayartı-
cı kadın hikâyesinin Tevrat öncesi 
Mısır kaynaklı kökenlerini hâkeza 
bulmak mümkündür. Bu ve benzeri 
verilen örnekler vasıtasıyla kabaca 
bahsi geçen hikâyelerin Yahudi di-
ninin kurumsallaşmaya başladığı bir 
dönemde yakın coğrafyadan ihraç 
edildiğini, kökenlerinin politeist bir 
kaynağa dayandığı söylenmektedir. 
Bu köken merkezli yapılan yoruma 
tepkisel olarak cevap verme ihtiyacı 
hisseden bahsi geçen diğer kesimin 
benzer anlatılara dair fikirleri daha 
ilginçtir. 

Buna göre, açıkça ifade edilmese 
de Kur’ân’ın da paylaştığı üzere an-
latılar içerisinde sıkça geçen olağa-
nüstü ve ilahi vakıaların, ilkel top-
lumların inanç ve düşüncelerinin 
iptidailiğini yansıttığı kanaati tasdik 
edilir. Bu tasdikin ise en açık ifadesi, 
aslında anlatılarda şimdi bizlere mi-
tolojik gibi gözüken olay ve kişilerin 
aslında çok çağdaş bir anlam içe-
riğini barındırdıklarını ve modern 
insanın rasyonel değer ve düşünce 
yargılarıyla çatışmayan bir arkaplanı 
yansıttıklarını iddia etmektir. Bu-
nun neticesi ise vakıanın ontolojik 
gerçekliği yerine olay ve kişilerin bir 
sembol olduğu, aslında böyle şeyle-
rin hiç yaşanmadığı ama bir temsili 
ifade ettiği yargısı ortaya koyulur. 
Fakat bu yoruma içi sinmeyenler hiç 
olmazsa mitolojik anlatımın içinde 
geçen bu vakıaların olurluğuna bir 
gerçeklik bulmak pahasına farklı 
ilim dallarından spekülatif düşünce-
lerini tutarsız şekilde destek olacak 
deliller bulmaya çalışmışlardır. 

Örneğin, Nuh’un gemisini bul-
mak, geçmişte herhangi bir dönem-
de tüm dünyayı saracak şekilde bir 
su baskını felaketini tufan anlatısıyla 
ilişkilendirmek, Afrika’nın falanca 
yerinde senenin belirli dönemle-
rinde ikiye ayrılan/yarılan bir nehir 
olduğunu iddia etmek vb. En basit 
ifadeyle bu yargıların en makul ge-
rekçesi, arkaik toplumların anlatı 
biçim ve usullerini köken ve ilkel-
lik temelli inceleyen yaklaşımlarına 
karşı alternatif bir söylemi oluştu-
ramamak ve bir mahcubiyet ifadesi 
olarak bu düşünceyle temelden ça-
tışmayacak yorumlar ortaya koyabil-
mek olmalıdır. Bu tür düşüncelerin 
hududunu çizmek mümkün değil-
dir; zira temel, sürekli değişmesi 
mukadder bilimsel değer yargılarıy-
la uyumlu olmak olduğu için Kur’ân 
veya Tevrat veya diğer kutsal metin-
lerin içeriklerinde geçen her bir un-
suru çeşitlenmiş ve farklılaşmış te-
villerle bağdaştırmak mümkündür.

Yukarıda kabaca tasvir edilen iki 
yaklaşım karşılıklı bir tepkiselliğin 
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neticesidir. Hele ki Türkiye bağla-
mında değerlendirirsek gayet de 
siyasi ve ideolojik zeminleri temsil 
ederler. Zira ilk yaklaşımın yegâne 
maksadı, bir şekilde eline geçen her 
fırsatı İslâm’a vuracak bir malzeme 
ve söylem üretebilmek için kullan-
maktan ibarettir. İkinci kesim ise 
dine son iki yüz yılda yöneltilen 
soru ve saldırıları, çağdaş muhatabı-
nın yadsıyamayacağı konu içerikleri 
ve değer yargılarını din ile çelişse 
dahi göz ardı etmeksizin “biz de bir 
şey söyledik” deme hissiyatının so-
nucu olmalıdır, en azından Türkiye 
özelinde. Peki, İslâm’a yönelik ka-
sıtlı saldırıların sebep olacağı ispat 
duygusu ve itkisi olmaksızın vahyin 
orijinalliğini ve otantikliğini açığa 
çıkaracak bir yaklaşım mümkün de-
ğil midir?

Eğer böyle bir imkân varsa, bu 
yegâne temele, Kur’ân’a, Kur’ân’ın 
muhataplarıyla kurduğu ilgi ala-
nı ekseninde bakmak ve hitabını 
Resûlüllah’ın şahsında şekillenmiş 
muradı çerçevesinde değerlendir-
mek olmalıdır. Vahyin inşa etmek is-
tediği toplum biçimi ve ‘müslüman 
modeli’ni Mekke’den Medine’ye 
değin incelediğimizde muhatapla-
rına nasıl an be an canhıraş şekilde 
rehberlik ettiğini ve adeta bu gayeyi 
gerçekleştirmek için nasıl muradı dı-
şındaki her şeyi kasıtlı bir karartma-
ya maruz bıraktığını görürüz. Zira 
vahyin, muhatabına telkin etmek 
istediği yegâne mesaj hak ve batıl 
arasındaki bitip tükenmek bilmez 
mücadelenin dışındaki herhangi bir 
şeyin hiçbir gerçekliği olmadığıdır. 
Bu iddia, hemen kafamızda kabaca 
beliren din-dünya ayrımı veya dinin 
telkin ettiği dünya ile son yüzyıllar-
da bilimin telkin ettiği dünya arasın-
daki çatışmaya hiçbir atıf yapmaz. 
Çünkü bu ikilem son derece çağdaş 
bir problemi yansıtır. 

Diğer yandan İslâm’ın ilk mu-
hataplarındaki yeri hayatın her ala-
nını kapsar. Fakat bu kapsayıcılık 
şimdilerde bir tepkisellik olarak ileri 
sürdüğümüz her şeyin İslâmîsini 

ortaya koymaya yönelik değildir. 
Aksine her işe ahlaki yaklaşmayı 
ve ele alınan her şeye ibret ve ders 
maksatlı bakmayı ihtiva eder. Bun-
dan bin küsur yıl önce ilmi ve bi-
limsel birçok konuya öncülük etmiş 
Müslüman ilim ve bilim insanları 
İslâm’ın kurumsal bir din olarak 
çalıştıkları alanda ne derece ufuk 
açıcı entelektüel ve rasyonel zemin-
leri kendilerine temin ettiğini muh-
temelen düşünmüyorlardı. Aksine 
inandıkları dinin, kendi çalıştıkları 
alanlara yönelik bir telkini olduğuna 
inanıyorlarsa, bu telkinin gayet açık 
seçik ahlaki temeller ve diğer insan 
ve toplumlara rehberlik edecek ör-
nekliklerden başka bir şey olmadı-
ğını düşündüklerini söylemek daha 
gerçekçi olacaktır. O hâlde vahyin 
ısrarla muhatabına kanıksattırmak 
istediği dünya ve gerçeklik algısını 
ahlaki değer yargıları ve bu değer 
yargıları ile inşa edilmek istenen in-
san ve toplum modelleri dışında ele 
almak her zaman sakıncalı, konu ve 
kapsam dışı olmalıdır. Bu, Allahu-
alem, Kur’ân’ın maksadıdır ve onu 
maksadı dışındaki bir kategoride ele 
almak ya ona yönelik haksız itham-
lara ya da komik şekilde tevillere se-
bebiyet verecektir.

Sözlü Kültür Unsurlarının 
Değeri

Bu bağlamda Kur’ân içerisinde 
sıkça geçen mitolojik öge ve sözlü 
kültür unsurlarını, anlamın muha-
tabında yer etmesini temin edecek 
bir gereklilik olarak görebiliriz. Zira 
mitolojinin veya sözlü kültürdeki 
bir anlatımın otantiklik ve orijinalli-
ği, vakıanın nesnel sunumuna değil, 
âna hitap edebilecek hatır kıymetine 
ve muhatabının düşünce ve davra-
nışlarına model olabilme kuvvetine 
bağlıdır. Sıklıkla ifade edildiği gibi 
mitolojik anlatım, arkaik insanın 
anını ve geçmişini tanımlarken kul-
landığı, etrafını saran daha kuvvetli 
doğal güçlerin hayal mahsulü, ger-
çekçi olmayan çocuksu tasviri değil-
dir veya basitçe bir sembolü de ihtiva 

etmez. Arkaik insanın dil ve anlatım 
biçimini, yakın zamanda nesnellik 
ve gerçeklik kriterlerine dönüşen 
pozitif değer yargılarıyla ele almak, 
onu son derece çağdaş ve ideolojik 
bir kategoriye, ilkellik kategorisine 
dâhil etmektir. İlmi ve teknik yok-
sunluk veya kıyas edilmez teknolo-
jik gelişimin kıyaslanması vasıtasıyla 
çağdaş insan toplulukları kadar geç-
mişte yaşayan insan topluluklarını 
nicel tasniflere tabi tutmak ise 19. 
ve 20. yüzyıldaki Avrupa ülkeleri-
nin başını çektiği sömürge ve koloni 
faaliyetlerinin felsefi ve toplumsal 
meşruiyetini tasdik etmek anlamı-
na gelir. Aynı şekilde bu yüzyıllarda 
dallanıp budaklanan “köken” fikri-
nin de benzer temellere dayandığını 
söylemek mümkündür. Bu yüzden 
arkaik insanların mitsel inanç ve 
sözlü kültür unsurlarını ilkellik ve 
iptidailikte tanımlamak onları çağ-
daş ideolojik bir kurgunun parçası 
hâline getirmekle denk olmalıdır.

Hâlbuki arkaik insanlar için mi-
tolojinin hakikiliği, bir insan veya 
toplum için içinde bulunulan du-
rum ve olayı tanımlayacak, çıkar 
yol gösterecek bir arketip üretmek, 
vakıanın ilk örnekliğini hatırlatmak 
ve muhatabına bu ilk örnekliğin ku-
sursuz taklidi vasıtasıyla âna hitap 
eden canlı bir model yaratmaktır. 
Mitolojinin gerçekliği, bu sayede, 
muhataplarının onu hatırlanma kıy-
metine bağlı olarak tasdik edilir. Bir 
mit, gerçektir çünkü onun icracısı 
tarafından sunumu tam da içinde 
bulunulan duruma hitap etmekte, 
ânın hakikati hissine tekabül etmek-
tedir. Fakat aynı mit bu hissiyatı 
veremezse o, gerçekliğini kaybetmiş 
yani artık hatırlanmaz olmuştur. Her 
hâlükârda ona yönelik vakıanın nes-
nel sunumu muhatapları tarafından 
bir soru işareti olarak yöneltilmez. 
Çünkü gerçeklik, vakıanın ontolo-
jisine değil işlevine yani hatırlanma 
kıymetine bağlıdır. Bu yüzden mit, 
hatırlanmak adına tema ve içeriğini 
muhatabın bağlamına göre şekillene-
cek ilgi dünyasını temel alarak işler.



61

 Umran • Ocak 2019

 Sözgelimi, su arkaik insanın 
hafızasında ilk baştaki yaratılış for-
munu yansıtır. Başlangıçtaki saflık, 
temizlik ve bozulmamışlık durumu-
dur; ve kaos denizinin üzerinde be-
liren Tanrı yaratmaya yine buradan 
başlar. Su burada ilk yaratılış anın-
daki ilahi düzen, nizam ve kusur-
suzluğun ifadesi olur. Yeryüzünün 
büyük bir sel felaketiyle yüzleştiği 
tüm tufan anlatıları ise aynı işlevi 
bize hatırlatırlar: suyun temizleme 
fonksiyonunu. Tufan anlatıların ne-
redeyse tamamı “artık” cümlesiyle 
başlar. “Artık” yeryüzü kirlenmiş, 
bozgunluk ve fesat her yeri kapla-
mış ve insanlar günah içerisinde-
dirler. Tufan mitlerinde geçen su ile 
yıkım ise aslında suyun yaratılışın-
daki kozmik işlevini yansıtır: su ile 
temizlenme, yeniden yaratılma ve 
başa dönme. Bu yüzden tufan anla-
tılarında sel felaketinin ardından her 
şeyin ikinci atası “yeni” yeryüzüne 
ayak basmıştır. Zira dünya günah ve 
kirden arındırılmış ve yeniden ya-
ratılmıştır. Suyun bu kozmik işlevi 
çeşitli inançlarla da bağdaşır. Su ile 
temizlenmek, abdest almak, vaftiz 
olmak, batırılıp çıkarılmak vası-
tasıyla günahlardan arındırılmayı, 
yeniden doğmuş gibi temiz olmayı 
ihtiva eder. Peki, bir mit, sadece bu 
şekilde fenomenolojik tanım ve ka-
tegoriler vasıtasıyla anlaşılabilir mi? 
Kesinlikle hayır. Mitin manası açığa 
çıktığı ve muhataplarıyla kurduğu 
bağda anlam kazanır. Aksi hâlde bu 
şekilde genellemeci tanımlarımız sa-
dece bir fanteziden ibaret kalacaktır. 
Suyun kozmik işlevine dair genel fe-
nomenolojik tasvirleri Resûlüllah’ın 
sireti ve yaklaşık 8 Mekki surede 
geçen Nuh kıssalarının indiği bağ-
lam ile bağdaştıralım. Ortaya çıkan 
sonuç mitsel aktarımın canlılığını 
ziyadesiyle tasvir etmemize olanak 
sağlayacaktır.

Vahyin Dilinin Farklılığı

Nuh (a.s.)’a dair kıssalar hicret 
öncesi son periyoda denk gelir ve 
aynı zamanda Müslümanlara yö-

nelik zulüm ve zorbalığın da had 
safhaya ulaştığı bir dönem aralığı-
na. Kıssa içerisindeki diyaloglar, 
Mekke bağlamında Resûlüllah ve 
Mekkeli müşrikler arasındaki pole-
miklere ziyadesiyle benzemektedir. 
Bu vasıtayla kıssanın, Nuh (a.s.) ile 
Muhammed (a.s.) ve Nuh kavminin 
ileri gelenleri ile Mekkeli müşrikler 
arasında bir mahiyet bağı kurmak-
ta olduğu açıktır. Hz. Peygamber, 
kavmine tıpkı Nuh (a.s.)’ın kavmine 
hitap ettiği gibi hitap etmiş ve kav-
minden de Nuh kavminin verdiği 
cevapları almıştır. Nuh (a.s.)’ın 950 
yıl süren tebliğinin karşılıksız kal-
ması gibi Allah Resûlü’nün de uzun 
yıllar sürdürdüğü tebliğ faaliyeti 
karşılıksız kalmış ve “artık” haksız-
lık ve zulüm tıpkı Nuh kavminde 
olduğu gibi Mekke’de de son radde-
sine ulaşmıştır. Allah Resûlü’nün bu 
kıssaların nihayetinde geçen “gemi-
yi yap ve sana inananlarla beraber 
burayı terket!” minvalindeki emirin 
ardından Medine’ye hicret ettiği göz 
önünde bulundurulursa, Nuh kav-
mini helak eden tufan gibi Mekkeli 
müşrikleri de helak edecek bir ceza-
landırmanın kapıda olduğu hissiyatı 
tüm muhataplarına verilmiş olabilir. 
Nuh ve iman edenlerin tufan vasıta-
sıyla “temizlenmiş” yeryüzüne varis 
olmaları gibi Muhammed (a.s.) ve 
ashabının da vakti geldiğinde temiz-
lenmiş Mekke’ye varis olacakları bu 
mitsel aktarımın bir anlam parçası 
olmuş olabilir. Zira bu tufan anla-
tısı hâlihazırda yakın coğrafyada 
paylaşılan bir temadır; fakat anlatı-
nın kökeni ne Tevrat ne de Sümer 
kökenlidir. Anlatının kökeni onun 
işlendiği ve hatırlanma kıymetinin 
sadece kendisiyle aynı ilgi dilini pay-
laşan muhataplarının olduğu bağla-
mın kendisidir. Kur’ân’ın bu tufan 
aktarımının biçim olarak Tevrat ve 
Mezopotamya anlatılarına benzeme-
si fakat muhteva olarak farklılaşması 
sadece muhatabının mitsel bilgi hu-
susunda hazır bulunmuşluğunun 
bir neticesi olmalıdır.

Aynı örnekleri Tevrat üzerinden 
vermek de mümkündür. Örneğin 
yukarıda aktarıldığı üzere Tevrat’ta 
geçen Yusuf ve Musa kıssalarında-
ki bazı temaların açıkça antik Mısır 
ve Mezopotamya kökenli olduğu 
iddia edilir. İki kardeş veya deni-
zin yarılması anlatısı Tevrat önce-
si Mısır kaynaklarında mevcuttur. 
Fakat aynı anlatıları çağdaşı olan 
toplumlarda da görmek pekâlâ 
mümkündür. O hâlde bir anlatının 
kökenini yalnızca işlendiği bağlamla 
özdeşleştirebiliriz. Bu da bizi tek bir 
yola yönlendirir: bir anlatının her 
hâlükârda otantik, orijinal ve ilk ör-
nekliği ifade ettiği, kökeninin sade-
ce kendisi olduğu ve eğer otantikli-
ğinin ve orijinalliğin bir kıstası varsa 
bunun da ancak hatırlanma kıymeti 
olduğu düşüncesine.

O hâlde Kur’ân içerisinde geçen 
mitsel unsurları ve sözlü aktarım bi-
çiminin metinsel tutarlılık ve düzen 
gerekliliklerini karşılamayan dil ve 
aktarım formlarını göz ardı etmek 
sahici bir yol ve yöntem olmama-
lıdır. Bu yaklaşım, kutsal kitabın 
evrensellik ve ilahilik kriterlerinin 
çağdaş değer yargıları ve metin ku-
rallarına bağlı olduğu yanılgısının 
bir sonucu olmalıdır. Her hâlükârda 
bu bir ispat gayretidir. Fakat Kur’ân 
özelinde ispat edilmek istenen şey, 
onun Resûlüllah örnekliğinde oldu-
ğu gibi bir model yaratmak, ahlaki 
bir kişilik inşa etmek ve bu gayeyi 
yeryüzünde temsil etme gayreti değil 
modern dönemde ilahilik sıfatının 
gerekliliği hâline gelen kusursuzluk 
ile insani ögelerden ziyadesiyle so-
yutlanmış olma durumunu Kur’ân 
ve Allah özelinde ispat etme gayreti-
dir. Yukarıda da değinildiği üzere bu 
düşünce bir önyargının sonucudur. 
Zira Kur’ân’ın yegâne ispat gayre-
ti Resûlü’nün kusursuz bir ahlaka 
sahip olması ve diğer insanlara rol 
model olacak kişilik ve toplumsal 
örneklikler sunabilmesidir. Bu ba-
kımdan Kur’ân’ın en büyük iddiası 
Resûlüllah’ın kendisidir.
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E vlilik, aile kurumunun baş-
langıcı iken boşanma aile 

kurumunun sona ermesi olarak 
tarif edilir. Aile kurumu insanlık 
tarihinin başlangıcından itibaren 
varlığını sürdürmekte olan eski 
ve evrensel bir kurumdur. Boşan-
ma, artık sorunların çözülemedi-
ği raddede başvurulacak en son 
yöntem olup bazı uyumsuz ve 
sıkıntılı evliliklerin sürdürülmeye 
çalışılmasından ise sonlandırıl-
ması için daha iyi olduğu görül-
müş bir çözüm yöntemidir. Din, 
insanların günlük davranışlarını 
etkileyen ve yön veren önemli 
etkenlerden biridir. Evlilik kuru-
munun oluşumu, şekillenmesi ve 
devamında etken olan ögelerden 
biri de dindir.1 Dindar bireyler-
de her geçen gün artan boşanma 
oranları dikkat çekmektedir ve bu 
artış insanları bu konu üzerinde 
araştırma yapmaya sevk etmiştir.

Evlenerek bir aile kuran birey-
lerin boşanma diye bir amacı yok-
tur. Ancak evlilikle birlikte yeni 
bir yaşam düzenine giren eşlerin 
bazılarının birbirleriyle anlaşama-
dıkları, tartıştıkları hatta kavga 
ettikleri görülmektedir. Evlilikte 
yaşanan bu tür olumsuzluklar gi-
derek derinleşebilir ve sonunda 
boşanma gerçekleşebilir.2

Kadının ve erkeğin farklı ve 

farklılaşan mizaçları, huyları, is-

tek ve arzuları boşanmayı tetik-
lemektedir. Boşanmayı tetikleyen 
başka hususlar olarak modernleş-
me, kentleşme, geniş aileden çe-
kirdek aileye geçişten bahsedilir. 
Maddi durum, kültür ve yaş far-
kı, eğitim durumu, kadının koca-
sını ya da kocasının karısını terk 
etmesi, sevgi ile kurulan bağın 
zedelenmesi, ruhsal rahatsızlık-
lar, eşin çocukları dövmesi, kötü 
alışkanlıklar, ilgisizlik, kıskançlık, 
eşlerin birbirlerini dinlememeleri, 
kurulan aileye diğer aileler tara-
fından sürekli müdahale, mah-
remiyetin zarar görmesi, zina ve 
tarafların birbirlerini aldatması, 
bedeni ve psikolojik şiddet bo-
şanma sebeplerini oluşturur.

Ülkemiz dünya ölçeğinde bo-
şanma oranı en az ülkelerden bi-
ridir. Ancak ülkemizde boşanma 
oranı hiçbir zaman günümüzdeki 
kadar yüksek olmamıştır. Bu ar-
tışın nedenlerinden biri, modern 
yaşam biçiminin evlilik bağlarını 
zayıflatmasıdır. Çünkü moder-
nite, ben-merkezciliği ön plana 
çıkararak egoist bireylerin ve eş-
lerin oluşmasına sebep olmuştur. 
Bu egoist bireyler, her şeyden 
önce kendilerini seven, kutsallı-
ğın kendi çıkarlarında olduğu-
nu düşünen, bencil zevklerinin 
peşinde koşan insanlar haline 
gelmiştir. Sabırsız, zorluklara kat-

lanmak istemeyen insan modeli, 
evlilik sorumluluğunu bir yük 
gibi görmüş ve boşanmaların sa-
yısı günden güne artmaya başla-
mıştır.3

İslâm’a Göre Boşanma

İslâm’a göre boşanma Allah’ın 
en sevmediği helal işlerdendir. 
Çünkü toplumun temelini teşkil 
eden aile kurumunun yıkılması-
na sebeptir. Allah’ın en sevmediği 
iştir, çünkü aile fertlerini, akra-
bayı ve toplumu sıkıntıya sokar. 
Helaldir, çünkü bütün yolları de-
nedikten sonra başka çıkış yolu 
bulamayan karı-kocanın bundan 
sonraki yaşamlarında huzur bul-
malarına yardımcı olmak üzere, 
Allah’ın koyduğu bir çıkış yolu-
dur.4

Boşanmanın neticesinde ka-
dın üç temizlik dönemi (iddet) 
bekler. Eğer kocası ölmüş ise dört 
ay on gün iddet beklemelidir. 
Kur’ân, iddet süresini, evliliği ye-
niden devam ettirebilmek için te-
davi edici bir aşama olarak değer-
lendirir. Aynı şekilde, eğer idde-
tin sonunda kesin boşanma ger-
çekleşmişse, bu dönemin sağlıklı 
biçimde, en az ruhsal yıpranmay-
la geçirilmesini ister. Bunun için, 
boşanan eşlerin birbirine yardım-
cı olmasını gerekli görür. Boşa-
nan eşlerin karşılıklı haklara saygı 
göstermelerini, iyilik ilkesini esas 
almalarını karara bağlar. Boşanan 
eşler, Kur’ân’ın bu emrini yerine 
getirirlerse, boşanmanın yol açtığı 
psiko-sosyal sorunları daha kolay 
aşarlar. Boşanan eşlerin birbirine 
göstereceği karşılıklı iyi anlayış iç 
dünyalarında açılan yaraların ça-
buk kapanmasını sağlayabilir.5

Boşama Yetkisi ve Nafaka

Kur’ân-ı Kerim’e göre, boşa-
ma yetkisi prensipte kocaya aittir. 

İSLÂM’DA BOŞANMAYA 
SOSYOLOJİK BAKIŞ

Kerime Firdevs EFE

İnsanların sükûnete ermesi, karşılıklı sevgi ve saygı ile gerçekleşen bir 
evlilik-aile düzeni ile ilgilidir. Bu düzenin bozulması halinde her iki 
tarafı en iyi anlayabilecek konumda bulunan iyi niyetli akrabaların 
hakem olarak devreye girmesi bugün için de bir çözüm yoludur. 
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Koca bu hakkını tek taraflı olarak 

kullanabilir. Nasslarda yer alan 

açık deliller sebebiyle, müçte-

hitler ehliyet sahibi bir kocanın, 

boşama yetkisine sahip olduğu 

konusunda görüş birliğine sahip 

olmuşlardır.6 İslâm hukuku bo-

şanma konusunda kadını erkeğe 

mahkûm etmemiş, bilakis kadı-

nın haksızlığa uğraması halinde 

onun yanında olmuş, kadına da 

birtakım şartlar muvacehesinde 

boşama hakkı vermiştir. Ancak bu 

hak erkeğe direk olarak verilirken 

kadına dolaylı olarak verilmiştir.7

Evliliğin başlangıcında ve de-

vamında, şartlar olumlu olduğu 

için mali hususlar karşılıklı rıza ve 

iyi niyete dayalı olarak bir şekilde 

halledilebilmekte fakat iş boşan-

ma aşamasına geldiğinde durum 

tamamen değişmektedir. Zira bu 

dönem zarfında tamamen olum-

suz duygular içinde olan taraf-

lar, çoğu zaman karşılıklı olarak 

haklarına riayet etmek bir yana 

birbirlerine hem maddi hem de 

manevi yönden ellerinden geldi-

ğince fazla zarar verebilme çabası 

içine girmektedirler.8 Bu nedenle 

Kur’ân’da evlilikle ilgili hususlara 

çok az yer verilmiş olmasına rağ-

men boşanma konusu ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır.9

Ailenin Önemine Dair

“Kendileriyle huzura kavuş-

manız için size kendi nefsleriniz-

den eşler yaratıp aranızda sevgi 

ve merhamet var etmesi de O’nun 

ayetlerindendir.”10

“Eğer karı-kocanın arasının 

açılmasından endişe ederseniz, 

erkeğin ailesinden bir hakem, ka-

dının ailesinden bir hakem gönde-

rin. İki taraf (arayı) düzeltmek is-

terlerse, Allah da onları uzlaştırır. 

Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, 

hakkıyla haberdardır.”11

“Eğer bir kadın kocasının, 
kendisine kötü davranmasından, 
yahut yüz çevirmesinden endişe 
ederse, uzlaşarak aralarını dü-
zeltmelerinde ikisine de bir günah 
yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. 
Nefisler ise kıskançlığa ve bencil 
tutkulara hazır (elverişli) kılın-
mıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a 
karşı gelmekten sakınırsanız, 
şüphesiz ki Allah, yaptıklarınız-
dan haberdardır.”12

“Kadınları boşadığınız ve on-
lar da bekleme sürelerini bitirdik-
leri zaman, ya onları iyilikle tu-
tun yahut iyilikle bırakın. Hak-
larına tecavüz edip zarar vermek 
için onları tutmayın. Bunu kim 
yaparsa kendine zulmetmiş olur. 
Sakın Allah’ın ayetlerini eğlence-
ye almayın. Allah’ın üzerinizdeki 
nimetini, size öğüt vermek için in-
dirdiği Kitabı ve hikmeti hatırla-
yın. Allah’a karşı gelmekten sakı-
nın ve bilin ki Allah her şeyi hak-
kıyla bilendir.”13

Ayetlerden de anlaşılacağı 
üzere insanların sükûnete (hu-
zur) ermesi, karşılıklı sevgi ve 
saygı ile gerçekleşen bir evlilik-
aile düzeni ile ilgilidir. Bu düze-
nin bozulması halinde her iki ta-
rafı en iyi anlayabilecek konum-
da bulunan iyi niyetli akrabala-
rın hakem olarak devreye girme-
si bugün için de bir çözüm yolu-
dur. Nasıl ki, anne-baba çocukla-
rının aynı zamanda birer eğitmeni 
olarak görünseler de farklı bir ba-
kış açısıyla çocukların da anne-
babayı eğittiği, onlara sabır ve cö-
mertlik, diğerkâmlık gibi nice ah-
laki güzellikleri yaşayarak öğretti-
ği bir gerçektir. Aynı şekilde evli 
çiftlerin iyi ve kötü günde birlik-
te olmak adına Allah’a verdikleri 
söz ile (nikâh) birlikte yola çıkıp 
yuva kurdukları dikkate alınır-
sa karşılıklı olarak sabrı, kanaati, 
anlayışlı olmayı, yıkıcı değil yapı-

cı olmayı da kuşanmaları gerekir.
Kutsaldan yüz çevirmiş mo-

dern yaşam biçimi her şeyi bu-
raya, bu dünyaya hapsedip in-
sanı maddilik üzerinden de-
ğerlendirmekte ve bu da çeşit-
li psiko-sosyal problemi berabe-
rinde getirmektedir. Sözü edilen 
problemlerden nasibini alan en 
önemli kurumlardan biri de ai-
ledir. Bugün için özellikle ülke-
miz ölçeğinde meseleye bakılın-
ca aile kurma biçimleri, aile dü-
zeninin işleyişi, boşanma, nafaka, 
çocukların durumu gibi nice me-
sele ciddi tartışmaları beraberin-
de getirmektedir. İslâm öncesin-
den başlayıp Müslüman olduktan 
sonraki dönemlerden itibaren gü-
nümüze kadar gelen ciddi bir ku-
rumumuz olan aile, modern ya-
şam biçiminin özendirilmesi ile 
tahribata uğramaktadır. Bu açıdan 
düşünen ve erdem sahibi kişile-
rin, geçmiş birikimimizi de dik-
kate alarak, soruna çözüm yolla-
rı sunması önem arz etmektedir. 
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rihimizde namı “Deli Petro”dur. 

Onun güneye, sıcak denizlere 

inme teşebbüsünün ilk hamlesi 

Kırım’da Azak kalesini kuşatma-

sı. 1695’te bunu denemiş, fakat 

başaramamış. Bir yıl sonra yeni 

oluşturduğu donanma ve kara 

ordusu ile emeline ulaşmış. 

Bu başarı onu daha köklü 

tedbirler almaya yöneltir. Mem-

leketine yabancı uzman getirmek 

yerine Avrupa’ya yetişmek üzere 

gençler gönderir, hatta kendisi 

de kimliğini gizleyerek Alman-

ya, Hollanda ve İngiltere’de do-

laşır. Rus batılılaşmasının acıma-

sız çarı Avrupa dönüşü sakal ve 

kıyafet inkılâbı yapar. Öyle veya 

böyle, Rusya’nın bir dünya dev-

leti haline gelmesini sağladığı 

için Ruslar ona “Büyük” Peter di-

yor. 

1997’de Rus Donanması-

nın kuruluşunun 300. yıldönü-

münde büyük askerî kutlamalar 

yapılırken işte bu Büyük Peter 

Heykeli de dikilmiş. Bu maksatla 

nehrin ortasına sun’i bir ada ya-

pılmış ve üzerine bu acayip anıt 

konulmuş. Heykel için “büyük” 

diyoruz, yaklaşık 100 metre bo-

M oskova’yı görmenin müşkil, 
neredeyse imkânsız olduğu 

zamanlarda görmek isterdim; 

yani 1990’lardan önce… Sov-

yetler Birliği’nin başkenti o za-

man bazı solculuk taslayanların 

kıblesi gibi idi. Moskova roman-

tizmine kapılan bir hayli genç 

vardı akranlarımız arasında. Bi-

zim komünist Sabahaddin (mer-

hum Sebahattin Özgüvenç, Gazi 

Lisesi’den ve Basın Yayın’dan 

arkadaşım. Romantik bir solcu, 

Atilla İlhan hayranı idi, onun 

tarzında şiirler yazardı; naif 

bir arkadaştı, erken yaşta vefat 

etti) eski tarz müzik dolapların-

da “Moskova Geceleri” plağını 

dinlerdi, biz de kulak misafiri 

olurduk. Onun için sosyalizmin 

müziği idi bu… Sanki Enternas-

yonal dinlenemeyeceği için ça-

lınırdı Moskova Geceleri. Zihin 

tazelemesi için interneti araş-

tırdım. Zamanında “kemancılar 

kıralı Halil Darvaş” olarak tanı-

nan Macar asıllı keman sanatçı-

sının seslendirdiği 45’lik plağa 

ulaştım ve iyi bir keman icrasını 

dinlerken Sabahaddin’i rahmetle 

andım.

Moskova’da Moskova Gece-

leri dinlemek; fesüphanallah! 

Sabahaddin’le birlikte olduğu-

muz günlerde, yani 1970’lerde 

aklımın köşesinden bile geç-

mezdi, rüyamda görsem hayra 

yormazdım. Otelde uykum ka-

çınca, penceremden görünen bir 

denizcilik anıtını merak ettim. 

Moskova’yı görenlerin söz etti-

ğini hatırlamadığım devasa bir 

heykel. Moskova nehrinin orta-

sından yükseliyor ve kaldığım 

odanın penceresinden bakınca 

manzaraya hâkim oluyor; merak 

edilmemesi imkânsız. 

Meğer Çarlık döneminden 

kalmış ceberrut bir heykel de-

ğilmiş. Yirmi sene önce dikilmiş. 

Zurab Tsereteli adlı Gürcü hey-

keltraşın tasarımı imiş. Sanat-

çı aslında bunu Kristof Kolomb 

için tasarlamış, fakat Amerikalı-

lara satamamış. Neyse ki, Ruslar 

kabullenmiş, Kristof Kolomb ol-

muş Çar Petro!

“Ne alâka” denilirse, cevabı 

var: 17. yüzyılda yaşayan Çar 

Deli Petro denizcilik tutkunu. 

Rusya’yı güçlü devletler safına 

sokan Büyük Petro’nun bizim ta-

Moskova Notları

D. Mehmet DOĞAN

Şehirleri tanımadan önce onların görüntüleri, tasvirleri 
ile karşılaşırız; böylece muhayyilemizde o şehirle ilgili bir 
resim oluşur. Şehri görmek biraz da o resmi görmektir; o 
resmin içine girmek, hatta o manzaranın içinde dolaşmaktır.

İbn Haldun büstü önünde
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yunda imiş. Bu demektir ki, 33 

katlı bir apartıman yüksekliğin-

de! Moskova ahalisi hem anıtın 

güzellik hissini ihlal edişinden 

ötürü, hem de Petro’nun zama-

nında başkenti Moskova’dan 

Petersburg’a taşıması sebebiyle 

şehirlerinde onun adına devasa 

bir âbide yapılmasını hoş karşı-

lamamışlar. Dünyanın en sakil 

anıtları arasında sayanlar da az 

değilmiş bu ucubeyi. Netice ola-

rak siyah bir demir yığını şehrin 

ortasında yükseliyor. 

Cengiz Aytmatov’la Moskova’da!

Rusya-İslâm Dünyası Stra-

tejik Vizyon Grubu’nun düzen-

lediği Cengiz Aytmatov’la ilgili 

toplantı vesilesiyle buradayız. 

Toplantı misafirlerin ikameti için 

seçilen otelde icra ediliyor. Ote-

lin tercih edilme sebebi Cengiz 

Aytmatov’un kaldığı mekânlar 

arasında yer alması. Cengiz Ayt-

matov Kırgızistan’ın başkenti 

Bişkek’te doğmuş çocukluğu 

orada geçmiş, uzun süre yaşadı-

ğı şehirler arasında Moskova da 

var. 

Rusya Güzel Sanatlar 

Akademisi’nden Andrey Zolotov, 

onunla 40 yıllık arkadaşlığını 

anlattı. Aytmatov’un çok sayıda 

ressam dostu olduğunu belirten 
Zolotov, büyük yazarın eserlerin-
de ilahî bir yardım olduğu görü-
şünü dile getirdi. Aslında prog-
ramın başında Cengiz Aytmatov 
anıtına çiçek bırakma merasimi 
vardı. Aytmatov’un Moskova’da 
maddî bir izi olarak yorumlana-
cak anıtın Milli Kütüphane avlu-
sundaki büstü olduğunu görün-
ce anladık. 

Avluda muhtelif devirle-
re ait ve her biri farklı ebatta ve 
üslûpta bir hayli büst var. Bura-
da İbn Haldun ile karşılaşacağı-
mızı bilmiyorduk. Büyük müte-
fekkir elinde Mukademe ile tas-
vir edilmişti. Toplantıya birlikte 
katıldığımız Enes Kala ve Hasan 
Yücel Başdemir İbn Haldun’u 
görünce fotoğraf çekme merakı-
mızı yenemedik. 

Moskova Resminde Gezinmek

Şehirleri tanımadan önce on-
ların görüntüleri, tasvirleri ile 
karşılaşırız; böylece muhayyile-
mizde o şehirle ilgili bir resim 
oluşur. Şehri görmek biraz da o 
resmi görmektir; o resmin içine 
girmek, hatta o manzaranın için-
de dolaşmaktır. Bir yabancı İs-
tanbul denilince hangi resmin 
içinde olmak ister öncelikle? 
Muhtemelen Sultan Ahmet Ca-
mii ile Ayasofya’nın birlikte gö-
ründüğü resimdir bu. Bu resme 
doğru yürümek, bu resmin için-
de olmak. O resmin arka plan 
teşkil ettiği bir fotoğraf karesin-
de görünmek…

Moskova’daki vaktimiz sınırlı 
idi. Ankara’dan kör sabahta çık-
tığımız yolculuk öğleden sonra 
tamamlanmış, ertesi gün erken-
den başlayacak program bu yor-
gun zamandan başkasını bırak-
mamıştı bize. Otele yerleşir yer-

leşmez zaten görünür durumda 

olan şehrin resmine doğru yü-

rümek yolunu seçtik. Moskova 

nehri, onun kenarında Kremlin 

ve rengarenk soğan biçimli kub-

belere doğru bir yürüyüş. 

Ankara’nın +15 derecesinden 

gelip Moskova’nın sıfırın altın-

da seyreden havasına alışmak, 

hele de nehrin meydana getirdiği 

ayazla baş etmek hayli meşak-

katli idi. Demir korkuluklarında 

orak çekiçler bulunan köprü-

den geçerken Rusların tatil için 

Antalya’yı seçmelerinin hikmeti-

ni anlamakta zorlanmadık. Mos-

kova sıfırın etrafında dolaşırken 

Antalya 20 derece ile kış günle-

rinde Moskova yazını yaşıyordu. 

Kremlin 15. Yüzyılın sonun-

da idare merkezi olarak yapılan 

bir iç kale. Kırmızı tuğladan 20 

gösterişli kulesi ile Moskova 

nehri kenarında dikkat çekici 

bir külliye. İçinde saray, idarî 

Cengiz Aytmatov’un eser-
lerinin neredeyse bütün 
dünya dillerinde çevrildi-
ği toplantıda dile getiril-
di. Salondaki konuşma-
lardan şu çıkarılabilir-
di: Cengiz ismi, dünya-
nın yarısını fetheden 12. 
Yüzyılın Moğol cihan-
girinden bugüne birçok 
kişi tarafından taşın-
mıştı. Birinci Cengiz kılı-
cıyla dünyanın yarısı-
nı fethetmişken 6 asır 
sonra ikinci Cengiz, yani 
Cengiz Aytmatov, kale-
miyle bütün dünyanın 
fatihi olmuştu…

Aytmatov büstü
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yapılar ve kiliseler var. “Kremi” 

Rusça’da kale demekmiş. Kazan 

Hanlığı’nın merkezi olan Kazan 

şehrinde İdil (Volga) nehrinin 

kenarındaki Kirmen, yani kale 

bu hanlığın yönetim merkezi 

idi. Kazan Kirmen’inin Moskova 

Kremlin’ine model teşkil ettiğini 

tahmin etmek zor değil. Bu arada 

“kirmen/kirman/kerman”ın kale 

anlamını Karadeniz’in kuzey 

batısındaki Ak-kirman’dan da 

çıkarabiliriz. Belki de Kazan’dan 

hayli batıda olan bu kale bu se-

beple Ak-Kirman olarak adlan-

dırılmıştı. Eski Türkler yönleri 

renklerle ifade ederdi. Kara ku-

zeydir, kuzeyimizde Karadeniz 

var. Akdeniz batımızdadır, Kı-

zıldeniz güneyimizde. Bu arada 

“gök”ün de doğuyu ifade ettiğini 

hatırlatalım. 

Kiliseler Şehrinde Oyuncak Kilise!

Moskova, aradan geçen sek-

sen yıllık komünist döneme rağ-

men hâlâ bir kiliseler şehri, den-

se yeri var. Vakti zamanında üç 

yüz elliden fazla kilisesi olan bir 

şehir burası. Bugün de manza-

raya nereden baksanız, bir kili-

senin çan kulesi veya altın kap-

lı kubbeleri dikkati çekiyor. Bir 

Rus kilise mimarisi var mı? Mev-

cut kilise binalarının karakte-

ristik özellikleri dikkate alınır-

sa, bu sorunun cevabı “evet”tir. 

Fakat bu mimarinin özgün Rus 

mimarisi olduğunu iddia etmek 

hayli zor. 

Moskova denildiğinde ha-

tıra gelen ilk resimlerden biri 

Aziz Vasil katedraline aittir. Kı-

zıl Meydan’ın güney ucunda-

ki bu katedral gerçeklik etkisini 

silen hayalî (fantastik) bir görü-

nüme sahip. Onu rengârenk bir 

çocuk oyuncağı olarak görmek 

mümkün olduğu gibi şekerden 

veya pasta malzemesinden yapıl-

mış bir fantezi eseri saymak da 

yanlış sayılmaz. 

Çar Korkunç İvan, 1552’de 

Tataristan’ın başkenti Kazan’ı ele 

geçirmesinin hatırasına bir kilise 

inşaa ettirmek ister. 1555 yılında 

başlayan inşaat 1561’de tamam-

lanır. Katedralin mimarı Barma 

adlı bir İtalyandır. Rivayete göre, 

eserinin bir benzerinin yapılma 

ihtimalini ortadan kaldırmak is-

teyen Korkunç İvan inşaat bittik-

ten sonra mimarın gözlerine mil 

çektirir. 

8 kubbeli Katedral, merkez-

deki Şefaat Kilisesi’nin etrafın-

da bulunan sekiz ayrı kiliseden 

oluşmaktaymış. Katedral kub-

belerinin hiçbiri diğerinin aynı 

değil. Her kubbe bir zaferi tem-

sil edermiş. En yüksek kubbenin 

tepesi altın kaplama. Hem Krem-

lin hem de bu kilise inşa edilir-

ken Kazan’ın iç kalesi ve Süyün 

Bike minaresinin model alındı-

ğı söylenebilir. Daha ötesi, soğan 

kubbe Türkistan mimarî gelene-

ğine aittir. En muhteşem örnek-

leri, bu mimarî eserden en az yüz 

sene öncesine ait olan Timur ve 

Ahmed Yesevî türbelerinin kub-

beleridir. 

Buradaki müşkil mesele şu-

dur ki, İtalyan mimar bu yapı-

ları görmemişse -ki o zamanın 

şartlarında görme ihtimali zayıf-

tır- nasıl böyle bir eser ortaya çı-

karmıştır? Kazan’daki mimarî 

eserlerin, Türkistan’daki yapıla-

rın resimleri, çizimleri gösterile-

rek mimar yönlendirilmiş olma-

lıdır. Belki daha kuvvetli ihtimal 

olarak Barma ile birlikte yapım-

da adı geçen Postnikov’un tesiri 

üzerinde durulabilir. 

Tamam kubbeler farklı ka-

rakterde, her bir soğan başka 

biçimde! Ya o rengârenkliği ne 

yapacağız? Ağır “İslav kederi” 

böyle bir dinî yapıda bu uçuk-

luğu, daha ötesi laubaliliği nasıl 

kabullenir?

Rusya’nın başkenti 
Moskova’da 60 bin kişi-
nin namaz kılabileceği 
Rusya Federasyonu’nun 
en büyük camisi inşa edi-
leceği haberini görünce 
şaşırmıştım. Bu müba-
lağa boşuna değilmiş 
meğer. Moskova’da iki 
milyon Müslüman nüfus 
varmış. Moskova’nın 
nüfusunun 10 milyon 
olduğu düşünülürse, iki 
milyonluk Müslüman 
nüfus, her beş kişi-
den birinin Müslüman 
olduğu anlamına geli-
yor. Bayram namazı 
bu camiler dışında kırk 
kadar mekânda kılını-
yormuş…

Pasta Kilise
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1860’lara kadar kubbeler 

böyle rengârenk değilmiş, yani 

ciddiyet hâkimmiş. İşte o yıl 

kubbeler boyanmış, boya o boya!

Bu arada, Türkistan’ın soğan 

kubbelerinin de renkli olduğu-

nu, bu renklerin benzersiz çini-

lerinden kaynaklandığını hatır-

layalım. Moskova’da çini yoksa 

boya da mı yok? 

Biz Kızıl Meydan seyrindey-

ken, harıl harıl noel veya yılba-

şı kutlamaları ile ilgili hazırlık-

lar yapılıyor ve küçük alışveriş 

mekânları, çocukların eğlenebi-

leceği minyatür lunapark oyun-

cakları kuruluyordu. Tabii sağda 

solda Noel Baba tasvirleri görü-

lüyordu. Bir an şunu düşündüm: 

Noel Baba en çok Ruslara yakı-

şır. Nitekim Antalya Demre’deki 

Aziz Nikolas’a atfedilen kilise ka-

lıntısına en fazla Ruslar ilgi gös-

teriyor. Meydanın dekorunu 

rengârenk Aziz Vasil kilisesi ta-

mamlıyor. Belki de bütün de-

kor bu kiliseye bakılarak tasarla-

nıyor! Aziz Vasili kilisesi Ruslara 

Noel Baba’nın bacadan attığı bir 

hediye olmalı!

Moskova resmine Sovyet-

ler ne katmış olabilir? Bir ara 

Stalin’in bu kiliseyi yıkmak is-

tediği biliniyor. Daha sonra mü-

zeye tahvil edilmiş, böylece tari-

he karşı işlenecek cinayete mâni 

olunmuş. 

GUM, yani Sovyetlerin meş-

hur alışveriş merkezi, Çarlık dö-

neminden kalma. Kırmızı tuğla-

dan Milli Tarih Müzesi keza öyle. 

Kızıl Meydan’da Komü-

nizm döneminden kalan ve res-

mi değiştiren tek şey Lenin’in 

“mozole”si. Kremlinle renk uyu-

mu uğruna kırmızı mermerden 

yapılmış bir anıt mezar. Karya kı-

ralı Mozoleus’un “mozole”sinin 

model alındığı anlaşılıyor. Bu 
modern anıt mezar yorumu-
nun üst kısmında Ankara’daki 
Anıtkabir’in maketini görmek 
mümkün. Lenin Sovyet devri-
minin babası. Erken vefatından 
sonra sistemin bu adı yüceltil-
miş liderinin “kült”üne ihtiyacı 
olduğu anlaşılıyor. Lenin komü-
nist sistemde bir meşruiyet kay-
nağı olarak kullanılıyor. Bu mo-
zole bu yüzden bir kültleştirme 
merkezi. 

Lenin’in camekânda teşhir 
edilen cesedine bakarak öldü-
ğüne inanmak zor. Çünkü cese-
di ölümünden sonra tahnit edil-
miş, yani mumyalanmış. Diye-
ceksiniz ki o günden bugüne ce-
set hiç bozulmadan nasıl ulaş-
tı? Bu merakımı, giderecek bil-
gilere ulaştım: Lenin’in naaşı 18 
ayda bir tekrar tahnit ediliyor-
muş! Naaş mozole laboratuva-
rına götürülüyor, mumya çözü-
lüp naaş yeniden tahnit ediliyor, 
Lenin’in üzerindeki kıyafet yeni 
ve temiz olanlarıyla değiştiriliyor 
ve kısa süre içinde yerine konu-
luyormuş. Bir cesede eziyet an-
cak bu kadar olabilir diye 
düşündüm! Bu arada Mozole zi-

yaretçilere kapalı tutuluyor tabii 

ki. Bu işlemlerin yapılması için 

özel bir Biyomedikal Teknoloji 

Merkezi oluşturulmuş. Lenin’i 

böyle sağmış gibi göstermek 

hayli masraflı anlayacağınız! 

Bana kalırsa, tarihî çevreyle 

uyumsuz bu yapının buradan 

kaldırılması lâzım. Rusya’da öyle 

düşünenler de varmış. Ne de 

olsa Lenin’i sağmış gibi göster-

mek bugünkü yönetime bir fay-

da sağlamaz. Rusya’da Lenin’in 

cesedinin gömülmesini isteyen-

ler az değilmiş, “bu kadar mas-

rafla Lenin canlandırılabilirdi” 

diye alay yollu sözler ediliyor-

muş. En etkileyici olan Ortodoks 

ulemasının görüşleri. Onlar bu 

mozoleyi pagan, yani putperest 

mezarlarına benzetiyorlarmış…

Kısacası, böylesine ruhani-

yetsiz bir kabir görmedim diye-

bilirim! 

Cengiz Aytmatov’un eserleri-

nin neredeyse bütün dünya dil-

lerinde çevrildiği toplantıda dile 

getirildi. Salondaki konuşma-

lardan şu çıkarılabilirdi: Cengiz 

ismi, dünyanın yarısını fetheden 

12. Yüzyılın Moğol cihangirin-

den bugüne birçok kişi tarafın-

Moskova Camii
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dan taşınmıştı. Birinci Cengiz 

kılıcıyla dünyanın yarısını fet-

hetmişken 6 asır sonra ikinci 

Cengiz, yani Cengiz Aytmatov, 

kalemiyle bütün dünyanın fatihi 

olmuştu… 

Moskova’da Cuma Namazı…

Batı Avrupa’da en eski camii 

hangi başkenttedir? İspanya’yı 

hariç tutarak soruyoruz bu soru-

yu...Tuhaf gelecek, fakat Paris’te! 

Birinci Dünya Savaşı’nda 

Fransa uğruna ölüme gönderilen 

Müslüman sömürge askerlerinin 

hatırasına Paris’in kenarında En-

dülüs tarzı bir camii yapılması 

kararlaştırıyor ve 1922’de ibade-

te açılıyor…

Moskova’da ilk camiin 

Paris’ten yüz yıl önce ibadete 

açıldığını söylesem şaşırtıcı gele-

bilir bazılarına. İki günlük Cen-

giz Aytmatov programı sürerken 

Türkiye’den katılan arkadaşları-

mızla (Yücel Başdemir, Enes Kala 

ve Sadık Ünay) bir süreliğine ay-

rılıp cuma namazı kılmaya niyet 

ettik. En yakın camii, en eski ca-

mii imiş meğer…

Moskova’da ilk cami Tatar 

tüccarların talebi üzerine Çar’ın 

izniyle 19.yüzyılın başında mi-

naresiz olarak yapılmış, sonra 

minare eklenmiş. Şimdi diğer 

camilerden ayırmak için ona 

“Tarihî Camii” deniliyor. Sıkı bir 

kontrolden geçirilerek caddeden 

avluya geçiyoruz. Avluda namaz 

kılmak için bekleşen ciddi bir 

kalabalık var, bir taraftan plastik 

hasırlar yayılıyor. Moskova’nın 

soğuğunda açık havada cuma 

kılmaya cesaret edemiyoruz. İçe-

risi kalabalık, yine de iyi kötü 

idare edilebilir durumda. Fakat 

her dakika içeri girenler oluyor, 

yer varmış yokmuş hiç aldırmı-

yorlar. Gelen giriyor, ayakta bek-

liyor. Biz asma katın merdivenin-

deyiz, namaz başlarken cemaatin 

safları sıklaştırarak yer açması 

ümidiyle bekliyoruz. Tabiî bu 

mümkün olmuyor. Hayatımda 

en sıkışık cuma kıldığım cami 

bu. Bir karış genişliğindeki mer-

diven basamağında namazı eda 

ettim desem, şıkışıklığın derece-

si anlaşılır sanırım. 

Sadece avlu, hatta camiin so-

kağı değil ana caddeye kadar 

sarkan kalabalık bir cemaat. Bü-

yük çoğunluğu genç. İmam hut-

beyi Tatarca ve Rusça okuyor. 

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 

sadece Arapça okunduğuna şa-

hid olmuştuk. Rusça okuması-

nın sebebi cemaatin ekseriyetini 

teşkil eden Kafkasya Müslüman-

ları olmalı.

Moskova’da üç camii daha 

varmış, biz göremedik maalesef. 

Moskova Merkez Camii, 1904’te 

inşa edilmiş, ikibinli yıllarda ge-

nişletilmiş ve 10 bin kişi alacak 

şekle sokulmuş. Bu yeni halinin 

2015’teki açılışına Cumhurbaş-

kanımız da katılmış. Diğer iki 

camii 1997’de yapılan Yardem 

Camii ve Anıt Camii. 2. Dünya 

Savaşı’nda Sovyet ordusunda 

Almanya’ya karşı savaşan Müs-

lüman askerlerin hatırasına ya-

pılmış Anıt camii. 

Rusya’nın başkenti Moskova’da 
60 bin kişinin namaz kılabileceği 
Rusya Federasyonu’nun en bü-
yük camisi inşa edileceği haberi-
ni görünce şaşırmıştım. Bu mü-
balağa boşuna değilmiş meğer. 
Moskova’da iki milyon Müslü-
man nüfus varmış. Moskova’nın 
nüfusunun 10 milyon olduğu 
düşünülürse, iki milyonluk 
Müslüman nüfus, her beş kişi-
den birinin Müslüman olduğu 
anlamına geliyor. Bayram nama-
zı bu camiler dışında kırk kadar 
mekânda kılınıyormuş…

Dönüşte Moskova’nın Vnu-
kova Havalimanı’nın Dış Hatlar 
Terminalinde bir Mescid’e rast-
lamak (ancak 3-4 kişi aynı anda 
namaz kılabilecek cesamette) 
rbu bilgilerden sonra bizi faz-
la şaşırtmadı. Mescid işaretinde 
hilâl ve yıldızın birlikte resme-
dilmesi ilgi çekici idi. 

Rusya’nın Resmi veya Resimli 
Tarihi!

Rusya’nın batılılaşma ma-
cerası ile ilgili Korkunç İvan’ın 
yaptıklarından kısaca bahset-
miştik. Bu demek ki Ruslar do-
ğulu. Şimdi bekli doğulu değil-
ler ama tam batılı oldukları da 
söylenemez. Moskova’da kilise 
mimarisine bakarak doğulu un-
surların ağır bastığını söyleye-
biliriz. Sivil mimaride ise batı 
hâkimiyeti, bilhassa Alman tarzı 
baskın. Moskova temiz, bakımlı 
ve düzenli bir şehir. Trafiği ise 
İstanbul’u aratmıyor. Şehirde 
eski gökdelenler var, bunlar Sta-
lin dönemindenmiş. Hazret 32 
katlı üniversite binası yaptırmış! 
Şehrin silüetinde hayli geride 
yeni tarz gökdelenler de arzı en-
dam ediyor. Bizdeki tabela, rek-
lam panosu kirliliği de yok. 

Bahçede Namaz
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Rus modernleşmesinde müzik, resim, bale gibi sanat-
lar önemli yere sahip. Rusların bu alanlarda büyük 
sanatçılar yetiştirdiği biliniyor. 19. yüzyılın büyük 
romancıları arasında Rus romancıların ayrı bir yeri 
var. Komünist dönemde bir duraklama ve belki de 
gerilemeden söz edilebilir. Bolşevikler önce sanatı ne 
yapacaklarını pek bilemediler. Proletaryanın sana-
tı bale veya klasik müzik olabilir mi? Edebiyat da bir 
zamanlar hayli tartışılmış.

Rus modernleşmesinde mü-

zik, resim, bale gibi sanatlar 

önemli yere sahip. Rusların bu 

alanlarda büyük sanatçılar ye-

tiştirdiği biliniyor. 19. yüzyılın 

büyük romancıları arasında Rus 

romancıların ayrı bir yeri var. 

Komünist dönemde bir durak-

lama ve belki de gerilemeden 

söz edilebilir. Bolşevikler önce 

sanatı ne yapacaklarını pek bi-

lemediler. Proletaryanın sanatı 

bale veya klasik müzik olabi-

lir mi? Edebiyat da bir zaman-

lar hayli tartışılmış. 1930’larda 

Moskova’da Yazarlar Kongresi’ne 

katılan Yakup Kadri, Komünist 

Parti’nin emrettiğini yazmayı 

edebiyat olarak gören yazarlar-

dan söz ediyor. Bu başlangıçtan 

sonra Rusya eski modernist kök-

lerine dönmüş.

Rusya’da operaya, baleye, 

klasik müzik dinlemeye gideme-

dik, gidemezdik. Fakat gişesinin 

önünde uzun kuyruklar olu-

şan Resim Galerisine gittik. Rus 

resmini görmek için gittiğimiz 

Devlet Tretyakov Galerisi’nde 

Rusya’nın tarihine bir gezinti 

yaptık desek yanlış olmaz. Bu 

müze-galeri bir buçuk asırlıkmış. 

Biz ziyarete gittiğimizde mesai 

saatinin sonuna yaklaşılmıştı. İki 

saat sonra çıktığımızda, dışarıda 

müzeyi ziyaret için bekleyenler-

de bir azalma olmamıştı. Demek 

ki galeri geç saatlere kadar veya 

bütün gece açık. 

Bizim Resim Heykel Mü-

zemiz var mı? Benim bildiğim 

İstanbul ve Ankara’da var. An-

kara’dakinin ziyaretçi akınına 

uğradığına şahid olmadım. İs-

tanbul’daki müze için bir şey 

söyleyemeyeceğim! 

Resim galerisinin kurucusu, 

Rus ressamlarının tablolarının 

koleksiyonunu yapan tüccar Pa-

vel Tretyakov’muş. Tretyakov’un 

koleksiyonun başlangıcı ise 

1856 yılında alınan iki tablo. 

Başlangıçta konağında muhafaza 

etmiş tabloları. Tablo sayısı çoğa-

lınca yan sokakta bir sergi salonu 

yapmış. 1881’de galeri ziyarete 

açılmış. Bu ilginç koleksiyoncu 

galerinin açılışında bulunmadığı 

gibi çarın asalet unvanı tevcihini 

de geri çevirmiş, fakat Moskova 

fahri hemşehriliği unvanını min-

nettarlıkla kabul etmiş. 

Daha 20. yüzyılın başında 

galeri, Avrupa’nın en büyük re-

sim müzelerinden biri olmuş. 

Devrimden sonra Tretyakov 

Galerisi kamulaştırılmış, yeni 

eserler katılarak zenginleştiril-

miş. Binaya zamanla yeni yapı-

lar eklenmiş. 1932’de eserlerin 

bir kısmını 16.yüzyıldan kalma 

bir kilisede teşhir edilmeye baş-

lanmış. 1986’da Devlet Resim 

Galerisi’yle birleştirilmiş. 

Müzenin koleksiyonunda, 

9.-21.yüzyıllara ait 170 bin Rus 

sanatı eseri varmış…

Galeride büyük kıt’ada re-

simler bilhassa dikkat çekiyor. 

Bir salon Türkistan’a ayrılmış. 

Salonun girişinde Semerkant’ta-

ki Registan meydanında bulu-

nan Şirdar Medresesi’nin büyük 

kıt’adaki resmi dikkatimizi çek-

ti. Tabloya yaklaşınca gördük 

ki, uzun sırıkların ucunda Rus 

başları var. Başka bir resimde 

muhtemelen Buhara Hanı, av-

luya yığılmış kelleleri seyredi-

yor. Bu benzer resimler Rusların 

Türkistan’ı işgal etmelerini meş-

rulaştırıcı bir etki uyandırmış 

olmalı. Gezmekle bitmeyen ga-

leride kılavuzumuz bize İngiliz-

ce hızlı bir tur yaptırdı. Arada 

Puşkin ve Tolstoy gibi ünlü Rus 

yazarlarının portrelerini gör-

dük, Deli Petro resmi müthişti. 

Ayvazovsi’nin deniz tablolarına 

da genişçe bir yer ayrılmıştı. 
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alan Antik Yunan’ın “kadınsız” 
agora tasarımının etkilerini taşı-
mayan bir şehir olduğu söylene-
bilir mi? Şehir zaman içinde yeni 
planlarla defalarca değiştirilirken 
agoralarında kadın varlığı ne ka-
dar hesaba katıldı acaba?

Teknoloji yanı sıra bir mev-
zuat otoritesi de getiriyor. Tek-
nolojik gelişmelerin oluşturdu-
ğu gizem hâlesi, tasarımlarda ka-
dın mimarlara asistan ve desina-
tör düzeyinde yer bırakıyor ço-
ğunlukla. Piyasa engellerini aş-
mayı başaran kadın mimar, tek-
nolojinin imkânlarını deneme-
yi önceleyerek yarışa katılmaya 
mecbur bırakılıyor. Kadın mu-
hayyilesi kendini serbest bırak-
mak için büyük bir geleneği ve 
piyasaların oluşturduğu engelle-
ri aşmak zorunda.

Mimarlık fakültelerin-
de her zaman kız öğrenci sayı-
sı fazla olsa da bu öğrencilerin 
pek azı mimarlık alanında ça-
lışır. Türkiye’nin ilk kadın mi-
marı olarak anılan Leman Ce-
vat Tomsu (1913-1988), Kayseri 
doğumlu. 1934’te Güzel Sanat-
lar Akademisi’nden mezun ol-
muş ve 499 numara ile Mimar-
lar Odası’na kaydolmuş. Birçok 
kamu binası yapmış. Münevver 

S abah erkenden uyanıp hazır-
lanırken bir yandan da Fe-

ner İskelesi’ni gözetlemeyi ih-
mal etmiyor.1 1920’lerin sonla-
rı, ortalık binalarla kaplı değil 
henüz; Çarşamba’daki evin bal-
konundan görüyor, işte, vapur 
Kasımpaşa’dan doğru Fener’e 
gelmekte. Koşarak evden çıkı-
yor, soluk soluğa iniyor yokuşu 
ve Fener İskelesi’nde vapuru ya-
kalıyor. Eyüp Lisesi’nin orta bö-
lümünde öğrenci… İzzet Bay-
sal Huzurevi’nde ziyaretim sıra-
sında, “Ben hep bir şeylere yetiş-
meye çalıştım, yetişmek için de 
koşmayı tercih ettim”, diye an-
lattı bana. Koşarak ve yokuş tır-
manarak bir yüzyılı geride bırak-
tı. Temelden restore ettiği, bir 
bakıma yeniden yaptığı cami de, 
Sultantepe’de. Semtte dolaşıp ca-
mileri incelediğim günlerde onu 
bir telaşla yokuşu çıkarken göz-

1 Ömrünün son dokuz yılını İzzet 
Baysal Huzurevi’nde geçiren Makbule 
Yalkılday geçtiğimiz ay 104 yaşında 
vefat etti. Allah rahmet etsin. Cenazesi 
Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle 
namazına müteakip Zincirlikuyu 
Mezarlığı’ndaki aile kabristanına def-
nedildi. Bu metin Türk Mimarisi’nde 
İz Bırakanlar (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2015) 
kitabında yayımlanan yazının gözden 
geçirilmiş hâlidir.

lerimin önüne getiriyordum. Ne-
redeyse yarım asrı bulan iş haya-
tı boyunca yüzlerce projeyle şeh-
rin imarına, güzelleşmesine kat-
kıda bulundu. Camileri restoras-
yonla canlandırdı, rölöveyle ka-
yıt altına aldı. Sayısız bina yap-
tı. Severek, tutkuyla çalıştı. Buna 
karşılık, çalışmalarının, eserleri-
nin pek azını biliyor olmamız bir 
hayli düşündürücü.

“Bana Sor, Benimle Konuş”

Kadın ve ev/yuva arasında 
kendiliğinden, çok tabii bir bağ 
olduğunu öğretiyor bize hayat. 
Herhangi bir mekân veya konu-
tun yuva hâline gelmesi bir ka-
dının sadece eşyalara değil cama 
çerçeveye de çekidüzen verme-
siyle mümkün olabilir sanki. Sa-
tın alınan veya kiralanan ev ufak 
tefek tadilatlarla ve döşemey-
le yuvaya dönüşmeye başlıyor. 
Evi yuva kılacak incelikli keşif 
ve düzenlemeler kadından bek-
lendiği hâlde, yapı projelerin-
de kadın muhayyilesi ve fikrinin 
pek az belirleyici olması kurca-
lanmaya değer bir çelişki. Ben-
zeri bir problem şehircilik pro-
jeleri için de geçerli. Söz gelimi 
İstanbul’un, arka planında yer 

CAMİLERE ELİ DEĞEN 
İLK KADIN MİMAR:
MAKBULE YALKILDAY

Cihan AKTAŞ

Makbule Yalkılday meslek hayatını hep bir onur duygusuyla, ancak sessiz 
sedasız sürdürmüş. Cami projeleri üzerine öğrenciyken de çalıştığını 
anlattı bana. Geçtiğimiz yüzyılda ortaya koyduğu çaba, bürokrasinin 
tozlu dosyaları arasında keşfedilmeli. Müdanasızlığının ve tevazuunun 
tasarımlarına nasıl yansıdığı incelemeye değer. Cihangir’de yaptığı evi 
gidip gördüm. Yüksek apartmanlar arasında kaybolmaya direniyor.
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Belen ile yaptığı Gerede Halkevi 
Projesi’ni inceledim, diğer halke-
vi projelerine göre daha bir sıcak 
ve sevimli geldi. Farklı, yumu-
şak bir hava katılmaya çalışılmış. 
Kamusal binaların Birinci Ulusal 
Mimarlık Akımı etkisinde ağırlık 
kazanan bir görkem ve debde-
beyle, geleneksel ögelerden arın-
mışlıkla kendini belli eden üslu-
bunu mütevazı ölçülerle kırmayı 
denediği izlenimini uyandırıyor.

“Mimaride Kadın Muhayyi-
lesi” başlıklı bir sunumla katıla-
cağım bir sempozyum için araş-
tırmalar yapmayı sürdürürken, 
Makbule Yalkılday adı çıktı kar-
şıma. Anlaşılan Yalkılday ül-
kemizin ilk kadın mimarların-
dan biri ve ayrıca, söyleşilerinde 
dile getirdiği üzere ilk cami ya-
pan kadın mimar. Hangi camiyi 
yapmış, nasıl yapmış? Hakkın-
da araştırma yapmak istediğiniz-
de ulaşacağınız kaynak sınırlı. 
Bir internet aramasında adının, 
1973-1983 yılları arasında “Hu-
zurevleri Kurma ve Yaşatma Der-
neği Önceki Dönemlerde Görev 
Yapan Kurul Üyeleri”nden biri 
olarak geçtiğini gördüm. Yaptığı 
cami konusunda da net bir bilgi-
ye ulaşamadım; anlatacağım.

1914 doğumlu Yalkılday’la 
kapsamlı bir röportajı Ali Deniz 
Uslu Cumhuriyet gazetesi için 
2011’de gerçekleştirmiş. O ta-
rihten sonra hakkında pek bilgi 
yok. İrtibat bilgilerine ulaşmak 
için Uslu’yu aradım. Bütün bil-
giler geçen zaman içinde çeşit-
li hafızalardan silinmişti. Bir yıl 
kadar önce yeğeniyle yaptığı te-
lefon konuşmasından öğrendi-
ğine göre hâli hazırda hayattay-
dı, ancak huzurevindeydi. Han-
gi huzurevinde kaldığı belirsiz-
di. Yeğeninin irtibat bilgilerini 
de saklamamıştı Uslu. Ona na-
sıl ulaşacağım? Sormak istediğim 
sorular var ve bu şartlar altın-

da zamanın daraldığını düşünü-
yor insan. Sultantepe’ye bir cami 
yapmış röportaja göre, ancak İs-
tanbul camileri konusunda geniş 
bilgi sahibi ve kendi çektiği fo-
toğraflardan oluşan bir arşive sa-
hip olan Mustafa Cambaz ile ko-
nuştuğumda o civarda yeni bir 

cami bulunmadığını öğrendim. 
Yalkılday’ın kaldığı huzurevine 
ulaşmak için bakanlıklar düze-
yinde girişimlerde bulundum. 
Günler sonra İzzet Baysal Hu-
zurevi Müdürü Murat Soylu ara-
dı. Büyük bir heyecanla Maslak’a 
doğru yola düştüm.

İki röportajını okurken edin-
diğim izlenim doğruymuş: Sem-
patik, zeki, duyarlı, hareketli ve 
yaşını göstermeyen insanlardan. 
Ufak tefek, tez canlı, kavrayış-
lı ve nazik… Soylu’nun odasın-
da konuştuk, yanında yeğeni İh-
san Yalkılday da vardı. Kulakla-
rı ağır işitiyor, yine de konuşma-
larımıza aracı istemiyor, sık sık, 
“Bana sor, benimle konuş” diye 
uyarıyor. Çay bardağını daha ra-
hat koyabilsin diye ağır sehpayı 
bulunduğu tarafa çekmeye ça-
lıştığımızda, “oynatmayın, ben 

uzanırım” diye müdahale ediyor. 
Bakımlı ve özenli; başındaki şap-
kayı kendisi örmüş. Murat Soy-
lu odasının derli toplu olduğunu 
söylüyor. Daha sonra gidip bak-
tım. İhsan Bey dolabındaki giy-
silerin bir kısmını gösterdi. Düz-
gün bir şekilde katlanarak raflara 
yerleştirilmiş.

Bazı sorularıma cevap ver-
mekte zorlandı; kolay değil, 
101 yılı geride bırakmış. Hangi 
ayda doğduğunu merak ediyo-
rum. Düşünüyor ve 1914 yılın-
da, Şaban-ı Şerif’in 15’inde doğ-
duğunu hatırlıyor. Hafızası yer 
yer karıştığı için isimler ve tarih-
ler konusunda kararsız kalıyor. 
Hayatı boyunca çok fazla ev de-
ğiştirmiş. Timur Bey bir arşivi ol-
masının imkânsız olduğunu söy-
ledi, mevcut olanlar da taşınma-
lar sırasında dağılıp kaybolmuş-
lar. Huzurevi ziyaretimde yeğeni 
İhsan Bey yer yer yardımcı oldu, 
ancak yine de Sultantepe’de te-
melden yaptığı caminin adı-
nı hatırlayamadı Makbule Ha-
nım. Mimarlık hayatı boyun-
ca sadece cami üzerine çalışma-
dığını, huzurevinden apartmana 
farklı projelere imza attığını an-
lattı. Çalışkanlığını ve sağlığını, 
hatta uzun ömrünü hareketliliği 
ve “ufak tefek oluşu”yla açıkla-
dı. Ufak tefekti, topuklu ayakka-
bı giymekten ayakları ağrımıştı, 
yine de hareketliliğe izin verdi-
ğini düşündüğü için ufak tefek-
liğinden memnuniyet duyuyor-
du. Birilerine yetişmek için koş-
mayı tercih ederdi hep; bunu de 
ekledi.

İlk kadın mimarlar arasında 
adı geçiyor adı, kendisi ayrıca altı 
yıllık bir eğitimle yüksek lisans 
yapmış ilk kadın mimar oldu-
ğunu hatırlatıyor. 1938’de Gü-
zel Sanatlar Akademisi Mimar-
lık Bölümünü bitiriyor. Kısa bir 
süre özel bürolarda çalıştıktan 

Cami restorasyonu ala-
nında Makbule Yalkılday 
kadar emek vermiş başka 
bir kadın mimar var mı, 
bilmiyorum. Sayısını 
hatırlayamadığı kadar 
çok caminin restorasyo-
nunda çalışmış. Ne var 
ki bu çalışmaları defter-
darlık görevi kapsamın-
da gerçekleştirdiği için 
kayıt tutmamış.
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sonra İstanbul Defterdarlığı’nda 
çalışmaya başlıyor. 55 yaşında 
emekli olsa da Bakanlığın talebi 
üzerine 60 yaşına kadar aynı yer-
de çalışmaya devam ediyor. Mi-
marlık dergisinin 4 Nisan 1973 
tarihli sayısında adı “Mesleğin-
de 30 yılı dolduran üyelerimiz” 
başlığı altında geçiyor. Otuz mi-
mar arasında sadece üçü kadın. 
Bu üç kadından biri, Cahide Ta-
mer de restorasyon alanında ta-
nınmış bir mimar.

Cami restorasyonu alanında 
Makbule Yalkılday kadar emek 
vermiş başka bir kadın mimar 
var mı, bilmiyorum. Sayısını ha-
tırlayamadığı kadar çok caminin 
restorasyonunda çalışmış. Ne 
var ki bu çalışmaları defterdarlık 
görevi kapsamında gerçekleştir-
diği için kayıt tutmamış.

Bizim kültürümüzde hanım 
sultanlar cami yapımını himaye 
etmiş, yaptıracakları cami konu-
sunda da mimarları yönlendir-
mişlerdir. Mihrimah Sultan, Hu-
nat Hatun, Nurbanu Valide Sul-
tan, Bezmi Âlem Valide Sultan 
sadece birkaçı… Çeşme, mek-
tep, köprü yaptıran hanım sul-
tanlar var. Doğrudan cami yapan 
ilk kadın mimar olarak Makbule 
Yalkılday’ın tecrübeleri bir hayli 
önemli.

Camilerde kadınlara ayrı-
lan yerin yetersizliği son yıllarda 

medyada sıklıkla yer bulan bir 
konu. Klasik cami planları tek-
rarlandığı için kadınlara ayrılan 
bölümler günümüzde kadınların 
şehir içindeki dolaşımını hesaba 
katacak şekilde inşa edilmiyor. 
Kendisiyle söyleşimiz sırasında, 
camileri restore ederken kadın-
lara ayrılan bölümler üzerine ne-
ler düşündüğünü öğrenmek iste-
dim. Bir Cuma günü öğlen saat-
lerinde yolu Beyazıt’tan geçen ve 
akşam ezanına kadar da eve dö-
nemeyecek olan bir kadının öğle 
namazını nerede, nasıl kılacağı 
sorusuna cevap vermekle ilgilen-
meyen bir tekrar ve taklit sarma-
lı hâkim piyasaya, cami mimar-
lığı alanında. Elbette bu ihtiya-
cı fark etmek için kadın olmak 
şart değil. Sancaklar Camii mi-
marı Emre Arolat, bu cami üze-
rinden ülkemizdeki cami mima-
risinin durumunun tartışıldığı 
bir panelde şöyle bir ifade kul-
lanmıştı: “Dinle kurduğumuz 
ilişki nasılsa, bu camiye de yan-
sıyor.” Cami müdavimi olmayan 
bir mimar kendini camide na-
maz kılan kişinin yerine ne ölçü-
de koyabilir? Geçmiş yüzyıllarda 
kadınların camilerde ibadet et-
mesi sınırlı bir ihtiyaç olduğun-
dan, klasik camilerdeki bu sı-
nırlı yeri anlamak mümkün. Fa-
kat yeni inşa edilen birçok cami-
de ayrılan derme çatma daracık 

bölüm, kadınların günümüzde 
camiyle ilişkisi üzerine yeterin-
ce düşünme ihtiyacı duyulma-
dığını anlatıyor. Yurtdışında ya-
şayan Türklerin bulunduğu şe-
hirlerde yaptırdıkları camilerde 
de benzeri planlarla hareket edi-
liyor. Kadınlar kendilerine ayrı-
lan bölmeye sığmıyorlar ve onla-
rı ayıran perdeler sürekli dalga-
lanıyor.

Kadınlar cami yaptırma der-
neklerinde faal olsalardı, ka-
dın mimarlar cami projeleri ha-
zırlasalardı, bu çelişki daha ko-
lay giderilirdi. Yalkılday yeni bir 
cami planlasaydı, kadınlar bö-
lümü üzerine farklı düşünürdü 
muhtemelen; İsmailağa Camii 
dâhil, restorasyon çalışmalarına 
katıldığı camilerde kadınlar bö-
lümünü genişletme çabasından 
söz etti zaten: “Ben bu konuda 
her zaman ihtiyaçları düşünmü-
şümdür. Restorasyon sırasında 
kadınlar bölümünü arka kapıya 
kadar genişlettik, Ramazanlarda 
kullanılabilecek genişliği sağla-
maya çalıştık.”

Kırım Göçmeni

İstiklal Harbi çocuğu Yalkıl-
day, Türkiye’nin cami projesi çiz-
miş ilk kadın mimarı. Ülkemi-
zin geçirdiği önemli evrelerin şa-
hidi olmuş, bu evreler üzerine 
düşünmüş. Ailesi Kırım göçme-
ni. “Yalkılday” Kırım Türkçesin-
de “güzel” demekmiş. Akrabala-
rının ifadesine göre 450 yıllık bir 
tarihleri var İstanbul’da. Bir de-
deleri sarayda tuğracıbaşı olarak 
görev yapmış.

Çocukluğu Fatih’te, Kara-
gümrük’teki ailesine ait konak 
gibi büyük bir evde geçmiş 
Makbule Hanım’ın; İsmail Ağa 
Camii’nin ilk hâllerini hatırlıyor. 
İstanbul Kız Lisesi’nde okumuş. 
Ailece sürekli gezerlermiş şe-

Necip Fazıl’dan ders almış. “En çok korktuğumuz hoca-
mızdı” diyor. Tanpınar’dan da büyük ihtimalle ders 
almış olmalı, bunu belirtiyor. Bina Bilgisi dersine giren 
“Sırrı” isimli hocanın soyadını hatırlayamıyor. Sedat 
Hakkı hocamdı, Yapı Projesi ve başka birçok dersimi-
ze girdi, takdirle izlerdim, yeni tipler buldu ev planla-
rında, dedi. Uzun uzun tashih yapmazdı Sedat Bey, öyle 
tahtaya kalkmazdı, şöyle şunu şuraya çizerdi, ne demek 
istediğini anlardık, diye elleriyle tasvir ederek anlatma-
ya çalıştı.
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hirde. Babası Fatih’te, Kadınlar 
Pazarı diye bilinen yerde büyük 
bir manav işletiyormuş. Altı er-
kek, bir kız kardeşi var, ailenin 
ilk kız çocuğu Fatma küçük yaş-
ta vefat etmiş. Annesi ev hanı-
mı; çocuklarının eğitim görmesi 
konusunda titiz. Hem kızlarının 
hem de oğullarının eğitim gör-
mesi için çabalıyor. Çocuklu-
ğunu erkek kardeşleriyle haşır 
neşir geçirmiş Makbule Hanım, 
yarı erkek terbiyesiyle büyümüş. 
Dönemin ideal kız mesleklerin-
den sayılan doktorluğu tercihte 
kararsız kalınca, Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne çevirmiş yüzünü. 
“Erkeklerle karışık okumaya sı-
cak bakmazdı aileler, o nedenle 
mimarlık okuluna gönderilmez-
di kızlar. Ben altı erkek kardeşle 
beraber büyüdüğüm için karış-
mayı önemsemezdim” diye izah 
ediyor. Belki o nedenle mimarlık 
bölümüne kaydolmuş. Öyle bü-
yük bir tutku, ideal, önceden ve-
rilmiş bir karar yok. Gerçi “İmarı 
inşaatı seviyordum” diye ekledi. 
Liseden sonra üniversitede nasıl 
bir eğitim görebileceği konu-
sunda kararsız kalınca, bir süre 
Olgunlaşma Enstitüsü’ne devam 
etmiş. Kız kardeşi Memnune o 
dönemde DGSA’da seramik bö-
lümünde okuyormuş. Mimarlık 
bölümüne sınavla öğrenci alı-
nacağından söz etmiş. Makbule 
Hanım sınavı kazandığında, ai-
lenin erkeklerinin, özellikle de 
babasının ve “Nakşi” ağabeyi-
nin nazarı dikkatinden kaçacak 
şekilde sürdürmüş öğrenimini. 
Yeğeni Timur Bey, “biz yoksul 
bir aileydik, dindardık, okuma-
ya karşı da büyük bir ilgi yoktu 
kimsede, bir halam çıktı, o sivril-
di ve bizi teşvik etti” diye anlattı 
bana. Babası ve ağabeylerinden 
çekindiği için projelerini arka-
daşlarının evinde çizdiği olur-
muş. Bununla birlikte annesi ka-

rarını sonuna kadar desteklemiş. 
“Kızım mimar diye her yerde 
övünürdü” diye vurguladı huzu-
revindeki sohbetimiz sırasında. 
Sınıfta kendisinden başka bir de 
Leyla isimli “ecnebi” bir öğrenci 
varmış. “O yarım bıraktı, gitti”.”

Kendi döneminde diğer üni-
versitelerde de kız öğrenci sayı-
sının az olduğunu hatırlatıyor. 
İTÜ’de iki kız öğrenci tahsil gö-
rüyormuş aynı yıllarda. 1930’lar-
da kızlar için sıra dışı sayılan bir 
tercih, mimarlık. Fakat o hede-
fine koşarak ulaşmayı olduğu 
gibi yokuş tırmanmayı de seven 
biri. İstanbul Defterdarlığı Em-
lak Müdürlüğü’nün de ilk ka-
dın mimarı. 23 erkek arasında 
6 sene mimarlık okudum. Özel 
bir şirkette çalışacak iken vaz-
geçme sebebini “müteahhitle-
rin sekizlik demir yerine altılık 
demir koymaya çalışmalarına” 
katlanamamasıyla açıklıyordu, 
2003’te verdiği röportajda. Bu 
yüzden mukaveleleri feshedip 
İstanbul Defterdarlığı’nda ça-
lışmaya başlamış. Dürüst birini 
arayan defterdarlık için uygun 
kişi olmalı ki emekli edilmek 
istenmemiş. “Emeklilik” üzerine 
konuşurken işte şöyle söyledi: 
“Benim emekliliğim diye bir şey 
yoktu ki ortada. Yani emeklilik 
diye bir şey yoktu benim için. 
Her gelen işini bana getirirdi. 
Emekli olduğumun farkında bile 
değildim.” (Kaldığı İzzet Baysal 
Huzurevi’nde yapılan bir tami-
rat sırasında sık sık neler olup 
bittiğini kontrol edip, bu yanlış, 
öyle olmaz, işte böyle yapın, diye 
müdahale ettiğini anlattı Murat 
Soylu.)

Defterdarlık yıllarında mali-
ye müfettişleri tarafından pay-
laşılamayan mimarmış, teminat 
gösterdikleri yerlere birlikte gi-
derlermiş. Binaların bedellerini 
belirleme, raporlar yazma… An-

cak proje çizmeyi de sürdürmüş. 
Fatih civarında yaptığı iki mina-
reli bir camiden söz etti söyleşi-
miz sırasında. Çukurbostan’da 
bir camiyi restore etmiş. Çok 
fazla sayıda cami ve türbenin 
restorasyonunda çalışmış. Üs-
küdar Sultantepe’de, temel-
den restore ettiği sarı minareli, 
yanında bir de türbe bulunan 
yengesinin oturduğu eve yakın 
şirin bir camiden söz ediyor. İs-
mini hatırlayamadığı bu caminin 
yanı sıra Fatih Çarşamba’daki 
İsmail Ağa Camii’nin restoras-
yonu, Bahçelievler Huzurevi, 
Reşit Paşa Köşkü ve Baltalimanı 
Kemik Hastanesi’nin rölövesi, 
Sultanahmet’te bir apartman, 
altında imzası bulunan eserler. 
Apartman projelerini ayrı bir 
merakla yaptığını anlattı bana. 
1956’da Haseki Yusufpaşa’da, 
Haseki Hastanesi karşısında bir 
fırıncıya apartman yapmış ve bir 
sene kadar bu apartmanda otur-
muş. O apartman hâlâ duruyor. 
Sonraları uzun süre yaşayacağı 
Cihangir’de, Alçakdam Sokak’ta 
bulunan ailece oturdukları 9 
numaralı, giriş katında garajı bu-
lunan iki katlı evin projesini de 
kendisi çizmiş.

Mimarın Hayal Gücü

Betonarmeyi önemsiyor ve 
mimarın hayal gücünü kullan-
masında önemli bir imkân ola-
rak görüyor. Yeni yapılanma-
ların ihtiyaca uygun olmasının 
önemi üzerinde duruyor. Şehrin 
yaşayanların iyiliği açısından 
değişmesini kaçınılmaz, ancak 
bu değişimin titiz çalışmalara 
ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. 
Nüfus kalabalık ve insanlar sağ-
lıklı evlerde barınmalı. Herkes 
İstanbul’da yaşamak istiyor. Bir 
şehir bu kadar yükü nasıl taşır? 
Manzara biraz da gökdelen de-
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mek artık bu şehirde… Yaşlanır-
ken şehrin elinden kayıp gittiği 
hissine kapılmış olmalı; bunu 
yansıtan cümleleri eksik olmadı 
söyleşimiz sırasında. Gökdelen-
lerin kuralsız bir şekilde her yere 
dikilmesinden rahatsız. Özel-
likle Levent taraflarından söz 
ederken, “Kerbela gibi” diyor. 
İstanbul’un bozulmasında uç bir 
örnek olarak tanımlıyor Levent’i. 
“İstanbul bir yerden sonra İstan-
bul olmaktan çıktı. İşte, Levent 
denilen yerde çıktı İstanbul ken-
di olmaktan. Kalmadı yani… İn-
san yok. Bakıyorum, gökyüzünü 
göremiyorum. Binalar kenetli 
iki elim gibi, yukarı bakıyorum, 
gökyüzü görünmüyor. O kadar 
yüksek binalar ki şaşırılacak 
kadar… Levent nasıl kaldırıyor 
bunca gökdeleni, bilmem.”

Şehirde meydana gelen yapı-
sal değişiklikleri izlerken neler 
düşündüğünü merak ediyorum. 
Dikey mimari konusunda hoş-
nutsuz, ancak inşaat sektörünün 
iyi şeyler yaptığını da belirtiyor. 
“Nüfus çok. Herkes İstanbul’a 
geliyor. Binalar ihtiyacı karşı-
lamak zorunda.” Peki, kentsel 
dönüşüm üzerine neler düşü-
nüyor? En az yarım asrı bulan iş 
tecrübesi ve birikimiyle, emek-
lilik yıllarında etrafında yapı-
lan binaları ve yaşadığı şehri, 
dolaştığı şehirleri eleştirel gözle 
incelemekten kendini alama-
mış olmalı. O daha çok İstanbul 
üzerine yorumlarda bulunuyor. 
1950’lerde gerçekleşen kentsel 
dönüşümden söz açıldığında, o 
yıllarda büyük, abidevi eserlerin 
yıkılmadığını söylüyor: “Tarihi 
eser olarak küçük küçük tür-
beler yıkıldı. Yol üstüne gelen 
türbeler vardı. Mirasçılarıyla ko-
nuşulup hürmetle mezarlıklara 
kaldırdılar. Onları işaretleyerek 
verdiler ellerine. Zorla bir şey 

yapılmadı, karşılıksız iş olmadı. 

İkna ettiler.”

Hayatı boyunca İstanbul’dan 

hiç ayrılmamış olduğunu oku-

muştum bir röportajda, ancak 

bir yanlış anlaşılma yaşanmış 

sanırım. Mesleği gereği sık sık 

Ankara’ya gidermiş. Eskişehir, 

akrabaları olduğu için sık gittiği 

başka bir şehir. Emekli olduk-

tan sonra hacca da gitmiş. Bunu 

bana büyük bir coşkuyla, elleriy-

le tasvir etmeye çalışarak anlat-

tı: “Kâbe çok kocaman bir yer, 

o kadar küçük zannetmeyin. O 

kadar büyük bir yer ki her taraf 

böyle göz göz aşağıya kadar ini-

yor.”

Kadın mimar olmanın ken-

disine özel bir zorluk yaşatma-

dığını, proje çizimi veya şanti-

ye; mesleğinin her aşamasından 

zevk aldığını ve projelerin uy-

gulanmasını bizzat denetleme 

konusunda titizlik gösterdiğini 

anlatıyor. Çeşitli alanlarda pro-

jeler hazırladığını, “keşke” ile 

hatırladığı bir proje olmadığını 

dile getiriyor: “Yoruldum aslın-

da. O zaman her şeyi sordular. 

Yaptılar… Yapıldı. Yani keşkeler 

kalmadı.” Yeniden dünyaya gelse 

yine mimar olmak isterdi, mes-

leğini seviyor, başka bir meslek 

alanında çalışmayı hiç düşünme-

di, hayal etmedi. Kadınların mi-

mari alanında faal olmaması içim 

hiçbir sebep olmadığının altını 

çiziyor. Özellikle de konut mi-

marisinde kadın muhayyilesinin 

yapıcı katkıları üzerine konuşur-

ken şunları ifade etti: “Kadın eli 

inşaatta değil projede fark eder. 

Bu mutfak olsun, helâsı burada 

olsun der, projede baş başa veri-

lirse; böyle olur. Erkek ev içinde-

ki ihtiyaçları fark etmez. Onları 

kadın daha doğru görüyor.”

Cami Çizen Bir Mimar Hanım

Camilere eli değen ilk kadın 
mimar olmanın duyurduğu se-
vinci ayrıca belirtiyor. “Cami çi-
zen bir mimar hanım var” de-
nildiğini duymak hoşuna gider-
miş. “Canıma minnetti cami çiz-
mek, çünkü severim ben camile-
ri. Üsküdar’da bir camiyi temel-
den çizmiştim, ama İstanbul’un 
pek çok camisine elim değmiş-
tir. Hatta unuttum zamanı ve 
yeri ama bir camiyi restore eder-
ken imam bana bahçeden bir se-
pet erik yollamıştı teşekkür için. 
İşte sanırım benim tek rüşvetim 
o tadı unutulmaz erik olmuştu!” 
diye anlatıyordu Uslu röporta-
jında. Yeğeni Timur Bey dünya 
malında gözü olmadığı için def-
terdarlıkta çok takdir edilen bir 
memur olarak el üstünde tutul-
duğunu belirtti. “Kafa yapısına, 
mizacına uygundu defterdarlık. 
Rüşvet yerine geçer diye çay bile 
içmezdi gittiği yerlerde. Dün-
ya malına hiçbir zaman düşkün 
olmadı. Sufi meşrepti. Bir bile-
zik, broş alayım demezdi. Ken-
disine kıymetli bir saat almıştı, 
onu da defterdarlıkta lavaboda 
abdest alırken unutmuş. Her za-
man dünyadan çok ahirete meyli 
vardı. Hepimizi okuttu, hastalık-
larımızla ilgilendi. Kendine bir 
yüzük almazdı.“

Adı, Prof. Maruf Önal’ın 6 
Kasım Mart 2003 günü Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si Oditoryum’unda “Mimarlıkta 
Geçen 60 Yılın Ardından” başlığı 
altında yaptığı konuşmada şöy-
le geçiyor: “Vestiyerin arkasında 
Orta Asya kökenli, dini bütün, 
sofu kız arkadaşımız Makbule 
Yalkılday’ın namaz seccadesi bu-
lunurdu. İslâm henüz siyasallaş-
mamıştı. O burada namazını kı-
lardı. Dışarıda ve derste hep başı 
açık gezerdi. Kışın siyah bere gi-
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yerdi. Şimdi nerelerdedir kim bi-
lir?”

Hiç hazır elbise almadığını, 
elbiselerini kendisinin diktiğini, 
sosyal medya vasıtasıyla tanış-
tığım yeğeni Burcu Hanım’dan 
öğrendim. Üç ay süren bir ara-
manın ardından ulaştım ona ve 
işte, karşılıklı konuşmaya devam 
ediyoruz. Başında beyaz bir bere 
var; kendi dokumuş. Şapka kalı-
bıyla da şapkalarını hazırladığını 
anlattı bana: “Çocukluğumdan 
beri dikiş dikerim ben. Geliştir-
mek için Enstitüsü’ne gitmek is-
tedim. Şapka dersine ilk giren 
öğrenciydim. Beyoğlu’nda açılan 
Olgunlaşma Enstitüsü’nün ilk 
kız öğrencisiydim.”

Karşılıklı konuşmalarımız ve 
akrabalarıyla yaptığım konuşma-
ların sonucunda edindiğim izle-
nim şöyle: Kariyer düşkünü de-
ğil, dünyevi payelere de itibar et-
miyor pek, etrafına ve insanlığa 
faydalı olmanın yollarını arıyor, 
kendini geliştirmeyi önemsiyor 
ve çok çalışkan. On parmağın-
da on marifet olan kadınlardan 
biri, ancak yemek yapmayı hiç 
sevmediğini belirtiyor ve muzip 
bir dille yemek yapma deneyim-
lerinden söz ediyor: “Hayatım-
da bir kez yumurta pişireyim de-
dim, dibine yandı.” Yemek seç-
miyor olsa da sevdiği yemek çor-
ba, ne var ki çorba yapmayı öğ-
renmeyi denememiş bile. “Ağa-
beyimle oturduğum yıllarda ge-
linimiz yemek yapardı” diye ek-
liyor. Gerçi hoşuna gittiği için 
mantı yapar, çiğ börek hamu-
ru açarmış. Aşırı çalıştığı için ru-
tin yemek yapma işinden uzak 
durmuş olmalı. Huzurevinin ye-
meklerini beğenerek yiyor. Çaya 
düşkün. Hayatında hiç sigara iç-
memiş.

Kitaplarla arası nasıl? “Ro-
man, şiir sevmem, kitap okuma-
ya meraklı değilim, onu bilin”, 

diye başlıyor söze. Fakat anla-
şılan klasik eserlere ilgi göster-
miş zamanında. “Fuzuli, Akif, 
Sadi… Hepsinin şiirlerini kâfi 
şekilde okurum, ama hiçbiri-
ne tabi değilim” diye ekliyor. 
Yeğeni İhsan Bey’in ifadesine 
göre sürekli okuduğu bir eser, 
Elmalılı Hamdi’nin oğlu tarafın-
dan hediye edilen tefsiri olmuş. 
Yanında yaşadığı yeğeni Timur, 
aile olarak çok fazla kitap oku-
madıklarını belirtti. Çocukluk 
çağlarında, birlikte aynı evde ya-
şarlarken Hayat dergisi ciltlerini 
döne döne okurlarmış.

Maruf Önal’ın yukarıda alın-
tıladığım “İslâm henüz siyasal-
laşmamıştı” şeklindeki cümle-
sini tartışmak için bu yazının 
alanı pek elverişli değil. Cümle, 
Cumhuriyet’ten sonra cami mi-
marisi alanında niye bir hayli 
fukaralaştığımızın cevabını içeri-
yor aslında. Mimarlık tarihimiz-
de “İkinci Ulusal Mimarlık Akı-
mı” olarak bilinen akımın ortaya 
koyduğu binalar ve şehircilik, 
bu fukaralığa sebep olan, Carel 
Bertram’ın Türk Evini Hayal Et-
mek isimli kitabında irdelediği 
“hatırlamayı unutma” yönelimi-
nin açıklamasını sunuyor. İkinci 
Ulusal Mimarlık Akımı, eski ha-
tıraları onlara modern anlamlar 
vererek canlandırma mücadelesi 
gibi görünse de bunu gerçekleş-
tirememiş, dolayısıyla başarısız 
olmuştu. “Çünkü hafıza ve eski 
binalar arasındaki duygusal bağı 
çözmüştü” diyor Bertram. Bu 
akımın önemli ismi, kuşkusuz 
Sedat Hakkı Eldem’dir. Siyaset 
amaçlarını gerçekleştirebilmek 
üzere dönemin düşünürleri üze-
rindeki Bergson etkisini açıkla-
yan bir hafıza kaybına zorluyor. 
Yarım asır gibi bir zaman içinde 
bile bütün kitaplara ve kayıt-
lara karşılık bir ömür ne çok 
bilinemezle çıkıyor önümüze! 

DGSA’nın Mimarlık bölümün-
de mimaride Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın estetik, Burhan 
Toprak’ın sanat tarihi, Celal Esat 
Arseven’in şehircilik, Hüsnü Ha-
mit Yüksek’in matematik, Necip 
Fazıl’ın kompozisyon dersle-
ri verdikleri yıllar… Yalkılday 
Tanpınar’dan, Kısakürek’ten 
ders aldı mı, merak ediyorum. 
Öğrenciler çalışırken Lili Marle-
en şarkısını dinlerlermiş. İkinci 
Dünya Savaşı’nın erken etkileri 
hissediliyor olmalı çizim ma-
sası başında. Dışarıdan çizim 
kâğıdı gelmediği için öğrenciler 
bir süre, susam yağına batırı-
larak saydamlaştırılmış saman 
kâğıdına çizim yapmak zorunda 
kalıyorlar. Makbule Hanım me-
zuniyet projesini verdiği gün, 
proje için koştururken feryatlar 
duyduğunu anlatıyor. Mezun 
olduğu sırada Mustafa Kemal’im 
ölüm haberini alıyor ve bunu 
unutmuyor.

Sahi, Necip Fazıl’dan ders al-
mış. “En çok korktuğumuz ho-
camızdı” diyor. Tanpınar’dan da 
büyük ihtimalle ders almış ol-
malı, bunu belirtiyor. Bina Bilgisi 
dersine giren “Sırrı” isimli hoca-
nın soyadını hatırlayamıyor. Se-
dat Hakkı hocamdı, Yapı Proje-
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si ve başka birçok dersimize gir-
di, takdirle izlerdim, yeni tip-
ler buldu ev planlarında, dedi. 
Uzun uzun tashih yapmazdı Se-
dat Bey, öyle tahtaya kalkmazdı, 
şöyle şunu şuraya çizerdi, ne de-
mek istediğini anlardık, diye el-
leriyle tasvir ederek anlatmaya 
çalıştı. Kimya dersine giren Ayşe 
Saffet Alpar’dan ayrıca “Paşa’nın 
kızı” diye söz etti.

Vestiyerin gerisinde namaz 
kılma azmi Yalkılday’ın yüzyıl 
içindeki koşusunun tasviri açı-
sından açısından ilginç bir gös-
terge. Beşiktaş’ta, DGSA’ya bağ-
lı bir mimarlık okulunda eğitim 
gördüm, hocalarımız DGSA’dan 
gelirdi, bazı dersler için 
Fındıklı’daki binaya giderdik. 
Sergiler, anmalar, konferans-
lar, atölye çalışmaları, kütüpha-
ne araştırmaları, proje tashihle-
ri… Bir ayağımız ana binadaydı. 
DGSA, pozitivist sanat anlayışı-
nın kutsal mabedi gibiydi. Kim-
seye namaz kılmak için bir köşe 
sunacağı izlenimi vermezdi, ves-
tiyer arkası bile. Namaz saatle-
rinde Yıldız Camii’ne giderdim. 
Namaz kıldığım göze çarpsın 
da istemezdim pek. Bizim okul 
Dev-Genç’in elindeydi ve namaz 
kılan “gerici” bir daha okula gire-
meyebilirdi. Yalkılday’ın öğren-
ci olduğu dönemden 1980’lere 
doğru daha sert bir ideolojik ya-
lıtım içeren bir değişim gerçek-
leştiği söylenebilir.

“Vestiyerin gerisinde namaz 
kılan kız”, daha önce eğitim gör-
düğü lisede, müdürün odasında 
kılarmış namazını. Beş vakit na-
mazını hiç bırakmadığını belirt-
ti yeğeni Timur Bey. Din Hoca-
sı, adı İsmailağa Camii ile bü-
tünleşen Mahmut Efendi’nin 
de hocası olan Şeyh Ali Hay-
dar Efendi’ymiş. Ali Haydar 
Efendi’nin kızı Saide ile sınıf ar-
kadaşıymış ve yakın bir dostluk 

varmış aralarında. Belki bu ne-
denle de harap hâlde bulunan İs-
mailağa Camii’nin restorasyonu-
nu yapmak istedi. Ancak temel-
den restore ettiği tek cami Üskü-
dar Sultantepe’de.

Cami mimarisinin oturmuş 
geleneğinde kadın mimarların 
hangi çizgileri ne ölçüde değiş-
tireceğini anlatan çok fazla ör-
nekten söz edemiyoruz ne ya-
zık ki… Cami mimarisi Cum-
huriyet dönemi mimarlık eğitimi 
içinde zaten silik, kayıp bir alan. 
Yalkılday’ın temelden restore et-
tiği camiyi bulmak için Mustafa 
Cambaz ile sözleşip bir öğle üstü 
Sultantepe’ye gittik. Boğaz man-
zaralı tepede herhangi bir yeni 
cami yok. Bir tür açık hava mü-
zesi gibi semt, adım başı tarihi 
bir binaya, restorasyon görmüş 
bir camiye veya konağa rastlıyor-
sunuz. Kadın ismi taşıyan sokak-
lar ve camilerle dolu Sultante-
pe. Halide Edip’in Mor Salkımlı 
Ev’de anlattığı çocukluğunun evi 
de bu semtte. Yalkılday’ın temel-
den yaptığı cami ise Hacı Hesna 
Hatun Mahallesinde.

Semt sınırları dâhilinde bu-
lunan beş camiden biri de “Hacı 
Hesna Hatun Camii” adını taşı-
yor zaten. Bu cami 1585 yılında 
vakfedilmiş. Diğer dört camiyi 
de sırayla dolaştık: M. Abdi Efen-
di Camii (1680), inşaat hâlinde 
bulduğumuz “Çukur Cami” diye 
de bilinen Halep Mollası ve Mü-
derris Abdülbaki Camii (1644), 
şimdilerde “Yeşil Cami” olarak 
çağrılan (Hale-i Nur Mescidi ola-
rak da bilinen) Şeyhülislâm Mir-
zazade Şeyh Mehmet Efendi Ca-
mii (1734) ve Şeyh Devati Mus-
tafa Efendi Camii (1645). Mus-
tafa Cambaz’ın İstanbul’da ve bu 
civarda bilmediği cami yok, do-
layısıyla Makbule Yalkılday’ın 
restore ettiği, bu beş, hatta dört 
camiden biri olmalı; çünkü be-

şinci cami yokuşun altında, cad-
de üstünde. Dört cami içinde te-
melinden restorasyona tabi tu-
tulmuş olanı, Servilik Caddesi 
üzerinde yer alan, hâlihazırda ta-
mir gördüğünden içine gireme-
diğimiz, 1875 ve 1965 tarihle-
rinde ili kez restorasyon görmüş 
olan Halep Mollası ve Müder-
ris Abdülbaki Camii. Yalkılday 
1965’de, yani elli yaşlarındayken 
bu camiyi baştan aşağı restore 
etmiş olabilir; çünkü 1970’lerin 
başlarına kadar çalışmayı sür-
dürmüş. Diğer camilerin benzeri 
bir restorasyon hikayesi yok.

Bir bina yaptıran kadar ya-
pana da ait biliniyor olmalı. Ha-
lep Mollası ve Müderris Abdül-
baki Camii’nin cümle kapısı üze-
rinde yer alan Şair Cevri’nin yaz-
dığı 5 satırlık ta’lik kitabede bir 
tarih bulunmuyor. Yapılan ebced 
hesaplarıyla caminin inşa edil-
diği tarih tespit edilmiş. Bir di-
ğer kitabenin altında yer alan 
Şair Senih’in yazdığı ta’lik kita-
bede harap vaziyette olan cami-
nin 1875 yılında bugünkü şek-
lini alacak şekilde bir tamirden 
geçtiği belirtilmiş. Caminin sağ 
tarafında kesme taştan yapılmış, 
gövdesi ve peteği çok köşeli, bo-
ğumlu kurşun bir külaha sahip 
minaresi yer alıyor. Sol tarafına 
düşen aralıktan ise hazireye gidi-
liyor. Kıble tarafında, daha önce 
mezarlığa ait olan yerde bulu-
nan birkaç kabir taşından biri, 
Abdulbaki Efendi’ye ait ve sülüs 
hatla yazılmış. Bu arada Abdül-
baki Efendi’nin Aziz Mahmud 
Hüdai Efendi’nin damadı oldu-
ğu bilgisi de kayda değer.

Cami 370 senelik ömründe 
iki kez baştan aşağı yenilendiği 
için asıl planı ve görünüşü üzeri-
ne kesin bilgilerden mahrumuz. 
Ancak Sinan camilerinin etkisi-
nin hissedildiği dönemde ken-
dine özgü şirin bir mahalle mes-
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cidi olarak inşa edilmiş olması 
dikkat çekici. Gezdiğimiz bütün 
camilerin Sinan camileri modeli-
nin etkisini yansıtmadığını söy-
leyebilirim. Galiba görkemli Si-
nan camilerinin model alınması 
Cumhuriyet sonrası cami inşaa-
tı kıtlığına karşı gelişen tepkinin 
getirdiği bir eğilimle izah edile-
bilir.

Halep Mollası ve Müder-
ris Abdülbaki Camii’nin konu-
mu, Hacı Hesna Hatun Camii’ne 
çok yakın. Apartmanların ara-
sında kaybolmuş gibi görünü-
yor. Makbule Yalkılday’ın temel-
den restore ettiği cami sahiden 
bu mu? Karşıdaki bakkala sor-
dum. Bu civarda kesinlikle yeni 
bir cami yok. 12 basamaklık taş 
merdivenin ardından iniliyor av-
luya. İnşaat hâlindeyken incele-
me yapma isteğim hoş karşılan-
madı; köşe bucak inşaat harcının 
tozuyla kaplıydı zaten. Sürüp gi-
den tamirin perdeleri ve iskelele-
ri, fikir edinmenizi zorlaştırıyor. 
Başlangıcındaki yapısına resto-
ratör mimarların neler kattığını 
merak ediyorum. Yalkılday sa-
yısını hatırlayamayacağı kadar 
cami restorasyonuna katıldığı-
na göre, sıra bu camiye geldiğin-
de restorasyon konusunda bir 
hayli tecrübe kazanmış olmalı. 
Cami, kare planlı, çatılı ve kar-
gir. Yaptığım okumalara göre gi-
riş kısmında sonradan ilave edi-
len dar bir ahşap son cemaat yeri 
var. Kürsü, oymalı minber, üst-
teki kadınlar mahfeli ve iç tavan 
ahşap işi. Sütunlu mihrabı beyaz 
mermerden yapılmış. İç duvar 
etekleri çini kaplı. Sağ tarafında 
kesme taştan yapılmış, gövde-
si ve peteği çok köşeli, boğum-
lu kurşun bir külaha sahip mi-
naresi yer alıyor. Avluda meşru-
ta, tuvalet ve eski bir taş tekne-
li abdest alma yeri mevcut. Avlu 
geniş bir alana yayılmadığı hâlde 

ferah bir görünüşe sahip. Yanı 
başındaki çok katlı yapının uzun 
bir mazisi olmasa gerek. Asli pla-
nının uzağında, yeni bir tamirle 
hayatta kalmaya çalışıyor.

Üsküdar Sultantepe’de temel-
den restore ettiği cami “Halep 
Mollası ve Müderris Abdülbaki 
Camii” mi, yeğeni Burcu Hanım 
vasıtasıyla ilettiğim fotoğraflarına 
bakarak da karar veremedi Mak-
bule Hanım. Bir asırlık koşusu-

nun ardından yer yer baş göste-
ren unutkanlığının silikleştirdiği 
alanlara akrabalarının bilgileri 
ve arşivler uzanamıyor. Meslek-
taşı Cahide Tamer gibi bir arşive 
sahip değil, restorasyon kayıtları 
tutmamış. Çalışmalarının defter-
darlık bünyesine kaydolmasını 
tabii karşılamış. “Arşiv düzen-
lemeyi düşünmedim hiç, Allah 
bilsin” diye anlatıyor. Üsküdar 
Müftülüğünü, Vakıflar Müdür-

lüğünü arayarak bilgi edinmeye 
çalıştım. Vakıflar Müdürlüğünde 
Sultantepe’de 1960’larda res-
torasyon görmüş iki caminin, 
“Hacı Hesna Hatun” ve “Halep 
Mollası ve Müderris Abdülbaki 
Camii”nin dosyalarını inceleyen 
memur, Makbule Yalkılday’ın 
adına rastlayamadığını ve bunun 
da olağan olduğunu belirtti. Bir 
diğer memur Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’na başvurmamı 
tavsiye etti. Ancak metnin teslim 
tarihi açısından bunu yapmaya 
fırsat bulamayacaktım.

Yalkılday meslek hayatını 
hep bir onur duygusuyla, an-
cak sessiz sedasız sürdürmüş. 
Cami projeleri üzerine öğrenciy-
ken de çalıştığını anlattı bana. 
Geçtiğimiz yüzyılda ortaya koy-
duğu çaba, bürokrasinin tozlu 
dosyaları arasında keşfedilmeli. 
Müdanasızlığının ve tevazuu-
nun tasarımlarına nasıl yansıdığı 
incelemeye değer. Cihangir’de 
yaptığı evi gidip gördüm. Yüksek 
apartmanlar arasında kaybolma-
ya direniyor. Arka tarafta bulu-
nan apartmanın müteahhitin 
baskısıyla aile bu evi ona satmak 
zorunda kalmış. Ancak müte-
ahhit de daha sonra evle ilgili 
projelerinden vazgeçmiş. Yıllar 
sonra Sinan Çetin satın almış evi. 
Şu anda kimse yaşamıyor, numa-
rası kayma sebebiyle “7” olarak 
değişmiş, pencerelerinden gö-
ründüğü kadarıyla depo olarak 
kullanılıyor. Gerek Cihangir’deki 
aile evi gerekse Bahçelievler Hu-
zurevi sade, mütevazı ölçeklerde 
yapılmış binalar. Cihangir’deki 
evin sıva kaplaması daha sonra 
tuğla kaplamayla örtülmüş. Ön 
cephesinde balkonu yok, yan 
duvarları sağır. Bahçelievler’deki 
huzurevi ise tek katlı, bir koridor 
etrafında uzayıp giden odalardan 
oluşuyor. Bu iki örnek pek fikir 
vermiyor eserleri konusunda.

Camilere eli değen ilk 
kadın mimar olmanın 
duyurduğu sevinci ayrıca 
belirtiyor. “Cami çizen bir 
mimar hanım var” denil-
diğini duymak hoşuna 
gidermiş. “Canıma min-
netti cami çizmek, çünkü 
severim ben camileri. 
Üsküdar’da bir cami-
yi temelden çizmiştim, 
ama İstanbul’un pek çok 
camisine elim değmiştir. 
Hatta unuttum zamanı 
ve yeri ama bir cami-
yi restore ederken imam 
bana bahçeden bir sepet 
erik yollamıştı teşekkür 
için.
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Herhâlde dergilerde başka 
röportajlar da yapılmış olma-
lı; onun mesleğinde faal olduğu 
yıllarda internetten yayın yapan 
mimarlık siteleri yokmuş, google 
arama motoru da… “Unutulan 
ne ister? Ne hafıza ne de farkın-
dalık, sadece adalet” diyor ya 
Agamben… Mimarlığımız üzeri-
ne konuşurken Yalkılday’ın adı-
nın bu denli az geçiyor olması, 
büyük bir eksiklik. Ne de olsa, 
cami mimarlığının son derece 
hor görüldüğü dönemlerde sayı-
sız camiyi kısmi olarak, bir cami-
yi ise temelinden restore etmiş.

Gözlerimin önüne getire-
biliyorum. Çarşamba yokuşu, 
Defterdarlık’ta çalışmak için aştı-
ğı Cağaloğlu yokuşu, Sultantepe 
yokuşu… Kendi ifadesiyle “ufak 
tefek olduğu için koşması, sü-
rekli koşması gerekti bir yere ye-
tişmek, her şeye yetişmek için.” 
Böylelikle bir yüz yılın başların-
dan bir sonrakinin başlarına ye-
tişti.

Sokakla arası nasıldı peki? 
Nedense sokak oyunlarına düş-
kün bir kız çocuğu olduğunu 
düşündüğümü söyledim, itiraz 
etti: “Annem beni sokağa çıka-
rır mıydı hiç? Arabalar var. Tek 
kızıydım. Pencere önünde otu-
rurdum.” Annesi onu gözünden 
sakınsa da tahsil görmesi için bü-
tün desteğini veriyor: “Annem, 
oğullarım okudu, tek kızımı da 
okutacağım diye peşimden ko-
şuyordu.” DGSA’da öğrenim gör-
düğü yıllarda babası ve ağabeyi 
koca fakültede sadece 3 kız öğ-
renci bulunduğunu bilmiyor. Bu 
bilgi ağabeyler ve babadan hep 
saklanmış. Hâlâ koruduğu ken-
dine özgü bir cazibesi var, gözleri 
olağanüstü güzel, peşimde biri-
leri koşmuştur mutlaka, fakat o 
evlenmeye yanaşmamış. Sebebi-

ni şöyle açıklıyor: “Annemin altı 
oğlu üç kızı vardı, kız olarak bir 
ben kaldım. İlk kızı Fatma ölmüş, 
küçük kızı, kardeşim Memnune 
de genç yaşta vefat etti. Memnu-
ne erken yaşta âşık oldu, evlendi. 
Bir ben vardım, annem bu kızımı 
evlendirmem dedi. Ben de doğ-
rusu kimseyi sevemedim.” Huzu-
revine gelmeden önceki dört yıl 
boyunca evinde yaşadığı yeğeni 
Timur Yalkılday, ömrünü yoksul 
ailesine vakfettiğini, yeğenleri-
nin tahsil hayatı için çabaladığı-
nı, böylelikle evlenmekten uzak 
durduğunu söyleyecekti bana, 
telefon konuşması sırasında.

Ailenin geçimini sağlayan 
hep olmuş. Bir bakıma ailenin 
“geriye kalan kızı”, bir yüzyılın 
başlarından diğerine sürdürdüğü 
yolculuğu geniş ailesini topar-
layarak gerçekleştirmiş. Babası 
ve annesinin vefatının ardından 
uzun yıllar Hasan abisi ve Naz-
miye yengesinin evinde yaşamış. 
Hasan Bey vefat ettikten sonra 
ise, “onu ben büyüttüm” dedi-
ği, en büyük ağabeyi Hüseyin’in 
oğlu Timur’un evinde geçirmiş 
yıllarını. Hâli hazırda 85 yaşın-
da olan Timur Bey dört yıl önce, 
eşinin rahatsızlanması nedeniy-
le onu şimdi kaldığı huzurevi-
ne getirmeyi düşünmüş. Ancak 
bu düşünce, bir arkadaş ziyareti 
için İzzet Baysal Huzurevi’ne gel-
diği sırada edindiği iyi izlenim 
üzerine ortaya çıkmış. Makbule 
Hanım bu iyi izlenimi teyit ede-
cek konuşmalar yapıyor. Müdür 
Bey’le iyi bir arkadaşlıkları var.

Bu yüzden belki, Müdür 
Bey’in odasını fazlaca işgal ettiği-
mizi düşündüğünü belli ederek 
huzursuzlanıyor. Birlikte oda-
sına gidiyoruz. Aydınlık küçük 
oda, minimal döşemesiyle hayat 
felsefesini yansıtıyor sanki: Ne 

yapmak istiyorsa ona yönelmek 
için arada engeller bulunmama-
lı. Düzenli, programlı, dakik… 
Onu bu kadar geç tanıdığım için 
hayıflanıyorum. Yine ziyareti-
ne geleceğim. Beri taraftan daha 
şimdiden hakkındaki birçok bil-
giye ulaşamayacağımın farkında-
yım. Hatırlanmakta zorlandığı 
eserlerinin dökümünü nasıl sağ-
layabilirim?

Düşünceler içinde ayrıldım 
Yalkılday’ın yanından: Kendi 
zamanımız içinde bize iyiliği 
dokunmuş insanları dahi hatır-
lamakta zorlanırken geçmişimi-
zi adil bir bakışla yargılamamız 
nasıl mümkün olabilir? Bu yazı 
bir bakıma, ömrünün büyük bö-
lümünü İstanbul’u korumaya ve 
güzelleştirmeye adamış bir mi-
mar olan Makbule Yalkılday’la 
ilgili daha kapsamlı çalışmalar 
yapılmasına duyulan ihtiyacı ha-
tırlama denemesidir.

Onun hayat serüveni bir ba-
kıma toplum olarak sorunlarıyla 
baş etmeye veya uzlaşmaya çalış-
tığımız “yüz yıllık yalnızlığımız”a 
denk geliyor, belki de bu nedenle 
hatırlamayı unutma siyasetlerini 
içselleştiriyoruz. Bununla birlikte 
ne gerçekçilikten söz edebiliyo-
ruz ne de büyüden. Onaylama-
mıza izin verilmeyen kurgunun 
sebep olduğu yoksullaşmanın ta-
biatımız hâle gelmesine izin ver-
memenin bir yolu, hatırlama yol-
larına düşmek. Benzeri endişeleri 
duymaya hazır olan herkesin ki-
şisel çabalarla hatırlamaya çalış-
manın yollarında koştuğunu bili-
yorum. Koşarken ve tırmanırken 
yollarımız bir yerde Yalkılday’ın 
adımları veya görünmeyen imza-
larıyla kesişebilir. Biz belki bunu 
fark etmeden yolumuzu sürdüre-
ceğiz. O da zaten bunun hesabını 
yapmadı.
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ler son yıllarda daha sık tercih edili-
yor. Gençleri yönlendirmenin önemli 
noktası ise maliyeti düşük bir biçim-
de hayallerini hayata geçirebilmenin 
imkânları… Senaryo, çekim aşamala-
rını tecrübe edecek gençleri bu süre-
cin sonunda memnun edecek ödüller 
de belirlenmiş. Genç Öncüler Derneği 
bu anlamda gençlere yaptığı yönlen-
dirme ile sinema ilgi ve yeteneği olan-
ları da açığa çıkarma yolunda önemli 
bir adım atmış.

Hayallerini gerçekleştiren pek çok 
kişi yaşamında bazı anların hayatları-
nın yönünü değiştiren ‘an’lardan bah-
seder. Bu ‘an’larda çoğunlukla genç-
lik anlarına denk gelmektedir. Genç 
Öncülerin yaptığı pek çok çalışma bu 
‘an’ları yakalama imkânı açısından ol-
dukça önemli.

Yarışma sonunda birinci olan filme 
10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncü-
ye 4 bin TL ödül verilecek. Bu ödül-
lerin yanı sıra Jüri Özel Ödülü ola-
rak da 2 bin TL, Genç Öncüler Özel 
Ödülü’ne 2 bin TL ve mansiyon ödülü 
5 bin, yapım ödülü de bin TL’lik para 
ödülü olarak ilan edildi. Yarışma so-
nuçları 2 Nisan 2019’da ilan edilecek. 

Yeni nesil dijital bir dünyanın içi-
ne doğdu ve algılamaları daha belirgin 
olarak görseller üzerinden daha kalıcı 
olabiliyor. Bu görselliğin alıcısı olmak 
yanı sıra üreticisi olmak gelecek nesil 
için kaçınılmaz dünyada iki kat önem 
taşıyor. Bu üretimde değerleri yansıt-
ma dert edinme bu geleceği daha sağ-
lam karşılama anlamına geliyor.

Kısa film hazırlama aşamasın-
da gençler belirlenen konu üzerine 
ilk olarak araştırma yapacak konu ile 
alakalı olabilecek filmleri izleyecek. 
Daha da önemlisi bunları karşılaştıra-
cak kendi beğeni ve hayallerine yakın 
noktaları seçip çıkaracak, anlatmak is-
tediğini öz olarak en iyi nasıl anlataca-
ğını belirleyecek. Son tahlilde bir kısa 
film hazırlama tecrübesinde farklı kat-
manlarda pek çok öğrenme gerçekleş-
tirmiş olacaktır. 

G ençlerin yeteneklerini ortaya çı-
kartma merak uyandırarak öğren-

melerini sağlamanın yolları çeşitlen-
di. Özellikle dijital dönemde uyaran 
fazlalığı bu yolları da zorunlu kıldı.  
Sürekli değişen gençliğin dilini yaka-
lama çabası olarak Genç Öncüler Der-
neği de pek çok çalışma yapıyor. Dü-
zenledikleri temalı sohbet, kahvaltı, 
gezi, akıl-zekâ oyunları, okçuluk gibi 
sportif kültürel organizasyonlar dik-
kat çekiyor. Her geçen gün çeşitlenen 
faaliyetler gençliğin dünyasına hitap 
edebilme yollarını dolayısıyla yeni bir 
dil oluşturabilmenin yordamını yok-
luyor. Yarışma da bu yollardan bir ta-
nesi. Özgüven, kararlılık, cesaret gibi 
pek çok kazanım sağlayan yarışmalar 
gençler için imkân sunuyor. Genç Ön-
cüler Derneği, gençler için bu imkânı 
kısa film yarışmasıyla geleneksel hâle 
getiriyor. İlk teması “Evsizler” olan 
kısa film yarışması, “Bireyselleşme ve 
Aile” ve  “Güven” konularıyla devam 
etti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
yarışmada tema “Birlikte Yaşama Kül-
türü” olarak belirlendi. 

Genç Öncüler Derneği Başka-

nı Aşkın Özcan, bu temanın seçimi-
ni farklılıkların çatışma değil zengin-
lik olarak değerlendirilmesi ve bunun 
sanat aracılığı ile kamuoyunda yaygın-
laşma arzusu şeklinde açıklıyor. Konu 
daha önce seçilen konularla ana hat-
larıyla birbirinin devamı şeklinde dü-

şünülebilir. Toplumsal huzurun, bera-
berliğin, diğerkâmlığın tesisine katkı 
olarak her biri önemli role sahip ko-
nular. Farklılıklarıyla beraber yaşa-
ma geçmişine sahip olan toplumumuz 
birlikte yaşama ahlakını modernleşti-
rici çabalarla yitirme riskini taşıyor.

Yarışmanın jürisi yönetmen, oyun-
cu, senarist, gazeteci-yazar olmak üze-
re film sürecini tüm yönleriyle değer-
lendirecek bir kuruldan oluşuyor. Na-
zif Tunç, Görkem Yeltan, Gülcan Tez-
can, Mehmet Usta ve Sinan Sertel bu 
jürinin üyeleri. 

Genç Öncüler Derneği’nin dü-
zenledikleri yarışma da belirlenen 
juri üyeleri de alanlarında başarı-
lı çalışmalar yapmış isimlerden olu-
şuyor. Jüri başkanı Nazif Tunç, Tarık 
Buğra’nın Kuruluş-Osmancık filminin 
senaryo asistanlığını yapmış pek çok 
önemli filmin yönetmenliğini yapmış-
tır. Kurul üyelerinden Görkem Yeltan 
da konservatuar eğitimi alan ve henüz 
öğrencilik zamanlarında tiyatro oyun-
culuğu yapan bir isim. Sanat uğraşısını 
yazarlık, güfte yazımı ve dizi oyuncu-
luğu ile sürdürmüş 16. Koza Film Fes-
tivalinde de en iyi kadın oyuncu ödü-
lünü almıştır. Gazeteci Gülcan Tezcan 
yakın zaman önce çıkardığı Sağ Ya-
nımda Aşk kitabıyla dikkat çekmiş-
ti. Aziz İstanbul belgeselinin senaryo-
sunu kaleme almış, pek çok derginin 
editörlüğünü yapmış, TYB Yıllığında 
sinema yazıları yazmış bir isim. Jüri 
ekibinin bir diğer ismi olan Mehmet 
Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu-
dur.  Leyla ile Mecnun, Ekmek Tekne-
si gibi çok izlenen dizilerden hatırla-
yacağımız Mehmet Usta çok sayıda di-
zide dikkat çeken karakterleri canlan-
dırmıştır. Jüri heyetinin bir diğer ismi 
Sinan Sertel yapımcı ve yönetmen-
dir ve dünya festivallerinde gösterilen 
kısa filmler de çekmiştir. Bir Gün Bir 
Çocuk filmi ile İran’da en iyi film ve en 
iyi senaryo ödülünü almıştır. 

   Kısa film hem amatör hem pro-
fesyonel çalışma yapılabilecek bir alan 
olarak sinema filmleri için de başlan-
gıç kabul edilebilir. Bir temanın etkin 
işlenmesine olanak sağlayan kısa film-

GENÇ ÖNCÜLER KISA FİLM YARIŞMASI

Meryem ÖZER

İlk teması “Evsizler” olan kısa film yarışması, “Bireyselleşme ve Aile” 
ve  “Güven” konularıyla devam etti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
yarışmada tema “Birlikte Yaşama Kültürü” olarak belirlendi.
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Avrupa 
Bitmemiş  Bir 

Macera
Zygmunt 
Bauman

Ayrıntı Yayınları 

İstanbul 2018

Usta ve bilge sos-
yolog Bauman, 
kaybolan ama her 
defasından yeni-
den bulunup yara-
tılan “Avrupa” ma-
cerasını masaya 
yatırıyor bu kita-
bında: Devrimler-
le, göçlerle, ekono-
mik krizlerle sarsı-
lan, suret değişti-
ren Avrupa’nın dü-
nüne ve bugününe 
ışık tutuyor; ucu 
açık gelecek olası-
lıklarına da işaret 
ederek... 

Arendt’den Gazze’ye Ehvenişer Siyaseti Eyal Weizman

İnsancıllık, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk, devletler, devlet üstü kurumlar ya da askeri faaliyetler ta-
rafından istismar edildiklerinde, şiddet ekonomisinin hesaplandığı ve düzenlendiği başat araçlar haline gelirler. Bu 
yüzden insani şimdiyi şekillendiren teknolojilerin nasıl işlediği ve zaman içerisinde nasıl geliştirildiği, insani yardı-
mın, buna muhtaç olan insanlar için öldürücü olabilme potansiyeli ve adli mimarlık pratiğinde günümüz gerçekli-
ğini kavramaya ilham veren çok şey var. Bu fikirlerin çoğunun tartışıldığı ve soruşturulduğu pratik bir laboratu-
var işlevi gören Arendt’den Gazze’ye Ehvenişer Siyaseti kitabında Eyal Weizman, şiddetin ölçülü kullanılmasının, 
şiddet mantığının bir parçası olduğunu ileri sürüyor. Bir dizi olayın detaylı yorumu, günümüzde mekan odaklı dü-
zenlemenin, fiziki aygıtların, teknik standartların, gözetleme usulleri ve sistemlerinin nasıl, güncel şiddeti icra et-
menin ve yerinden edilmişi, düşmanı ve istenmeyeni yönetmenin araçları haline geldiğini gösteriyor. bahsi geçen 
tüm bu tartışmalar geliyor, İsrail’in Gazze şeridindeki hakimiyeti noktasında kesişiyor. Güncel iktidar biçimlerini eh-
venişer siyaseti üzerinden tahlil eden yazar insani şimdinin karmaşık işleyişini kavramak için filozoflara uğrama-
yı da ihmal etmiyor. Bir yönetim ve denetim mekanizması olarak şiddetin ölçü kullanılması sorununu ve onun si-
yasi sonuçlarını daha iyi anlama teşebbüsü olan Arendt’den Gazze’ye Ehvenişer Siyaseti, insancıl şiddetin üzerine 
yeniden düşünmeye davet ediyor.

Ahmet Mithat Efendi’nin Kütüphanesi
Özlem Nemutlu

Modern Türk edebiyatının kurucularından Ahmet Mithat Efendi, yazdığı onlarca 
eseriyle bir taraftan kendini yetiştirirken bir taraftan da bir okur kitlesi yaratmanın 
peşine düşer. Hikâye ve romanlarında sıkça karşımıza çıkan okuyan kişiler, bu amacı 
gerçekleştirmek için kurgulanmışlardır. Bu bağlamda hikâye ve romanlarında birçok 
okuyan kişiye yer verir. Okuma eylemi, hem kişilerin karakterize edilmesinde hem 
de eserlerin kurgularında çok önemli bir işlev üstlenir.
Bu çalışmada, Ahmet Mithat Efendi’nin kurguladığı okuyan kişiler ve bunların 
okudukların-dan hareketle hikâye ve romanlardaki okuma eyleminin mahiyeti de-
ğerlendiriliyor ve Tanzimat’ın “hace-i evvel”inin hikâye ve romanlarındaki kütüpha-
nenin hangi kaynaklardan oluştuğu gösteriliyor.

Müsâdere, 2. Mahmut Dönemi 1808-1839
Ömer Karaoğlu

Osmanlı devletinde servetin farklı biçimlerde denetimi yoluyla sermaye temelli bir 
iktidar odağının oluşumuna müsaade edilmediği söylenebilir. Müsâdere kurumu ile 
merkezî devlet ve diğer toplum kesimleri aleyhine işleyebilecek rakip bir iktidar 
odağı oluşumu engellenmekte, diğer yandan bu uygulama, düzensiz de olsa bir 
malî kaynak işlevi görmektedir. Nitekim XVI. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan ve 
izleyen yüzyıllarda derinleşerek etkisini arttıran parasal ve malî bunalım nedeniyle, 
müsâdere, savaş harcamaları ve personel masrafları gibi bazı devlet giderlerinin 
finansmanında sıklıkla kullanılmıştır. Bu çalışma, müsâderenin genel olarak tarihsel 
seyrini ve özellikle II. Mahmut devri bazı müsâdere uygulamalarını ele almakta ve 
uygulamanın nasıl işlediğini izlemeye çalışmaktadır

İslâmî Mücadele ve Yeni Dönemde İslâmcılık
Nuri Yılmaz

“İslâmî mücadele” tartışmaları, “değerler adına mücadele” olgusundan bağımsız te-
mellendirilemez ve tartışılamaz. Eğer bahis mevzuu peygamberin kendisi olsaydı, 
İslâmî mücadele olgusunu müstakil bir mesele olarak tartışabilir ve değerlendirebilir-
dik. Fakat bugün peygamber yok ve bu değerler adına mecburen (Müslüman) insan-
lar konuşmaktadırlar. (Müslüman) İnsanların sözleri ise “her şartta” ve “mutlak ma-
nada” İslam’ın sözleri değildir, her davetçi kaçınılmaz olarak kendi anladığını ve yo-
rumladığını anlatır. Bu durumda İslâmî mücadele derken, aslında İslam adına konu-
şan insanların mücadelesini konuşmuş ve tartışmış oluruz. Bu kitap İslâmî mücadele 
tartışmalarına iki noktadan katkı sunmak istemektedir: 1) İslâmî değerler adına Pey-
gamber dışında kim ve hangi şartlarda konuşabilir? Başka bir ifadeyle; kimin, hangi 
şartlarda söylediği sözler bu değerleri ifade eder? Sorusunda kendini gösteren epis-
temolojik boyut 2) “Yeni dönemde İslâmî mücadele anlayışı nasıl olmalı; hangi hedef 
ve yöntemler benimsenmeli?” sorusunda ortaya çıkan pratik boyut.

Açılım Kitap 2018

İz Yayıncılık 2018

Mana Yayınları 
2018

Dergâh Yayınları 
2018


