
İTTİFAKLARDAN “YENİ DÜZEN”E
Yeni Düzen Arayışları, Cumhur İttifakı ve Muhalefetin Kararsızlığı   

Türkiye’nin yeniden yapılandırılması noktasında 2019 seçimleri önemli bir eşik olarak gözüküyor. Burada gerçekle-
şecek en önemli değişikliklerden birisi, siyasal iradenin dağınıklıktan kurtarılması, kurumlar arasındaki eşgüdümdür. 

Daha erken gibi gözükmesine rağmen seçim hazırlıkları şimdiden başlamıştır ki uzun vadeli denebilecek hazırlıklardan 
en belirgini ittifak çalışmalarıdır. Bugünden bakıldığında özellikle 2000’li yılların başından itibaren kendi iç dinamikleri 
çerçevesinde Türkiye’de bir değişimin başladığı daha net bir şekilde görülüyor. Dünyanın halini ve ülkenin içinde 
bulunduğu şartları görebilen hemen herkes ülkenin yeniden yapılanması gerektiği kanaatine vardılar. Tabi bu sadece 
siyasilerle sınırlı değildi, genelde mevcut sistemin devamından yana olduğu kabul edilen bazı askeri yetkililer bile 
artık bu aşamada bir değişimin şart olduğu kanaatine ulaştılar. Ne var ki kısa sayılabilecek bir zaman zarfında darbe 
girişimleri, komitacılık da dâhil olmak üzere neredeyse yüzyıllık savaşlar bu kısa dönemde hızla yeniden vuku buldu. 
Türkiye bir türlü arzu ettiği normalleşmeyi sağlayamadı. Ayrıca buna, hâlihazırda dünya üzerinde çok geniş bir coğraf-
yaya yayılmış üç savaş bölgesinin bulunduğunu ve bunlardan ikisinin Ortadoğu’da bulunduğu eklenirse Türkiye’nin 
niçin bir türlü düze çıkamadığı daha iyi anlaşılacaktır.

Bugün Ortadoğu başta olmak üzere uluslararası siyasal sistemi anlamlandırabilmek adına en önemli kavramlardan 
biri güç dengesidir. Devletlerin tehdit unsurlarına karşı ittifaklar kurarak tehdide konu olan gücü dengelemesi şeklin-
de tanımlanabilecek güç dengesi, Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu düzeninin sona ermesinden sonra yeni bir hal 
almaya başlamış, dünya genelinde yeni ittifaklar ve ilişki biçimleri yeni bir denge meydana getirmiştir. Bilindiği gibi 
ABD’nin Ortadoğu’daki geleneksel çıkarları, doğal kaynakların serbest dolaşımını temin etmek, kilit roldeki müttefikler-
le ilişkileri sürdürmek ve onları olası dış tehditlerden korumak yani ABD’nin askeri operasyonları için zemin hazırlamak 
etrafında kurgulanmıştı. Bu politikada elan kayda değer bir değişiklik yok. Öte yandan her ne kadar Ortadoğu petrolle-
ri üzerindeki belirleyici nüfuzunu yitirse de ABD, küresel ekonomi için hâlâ hayati bir role sahip enerji akımlarının kont-
rolünü elinde tutmayı amaçlamakta. Oldukça sancılı bir süreçten geçen bölgede istikrarın kısa zamanda gelmeyeceği 
ve sancılı sürecin devam edeceği öngörülebilir. Bununla birlikte bölgenin eskisi gibi, oluşacak yeni düzende bölgede 
ABD’nin eskisi gibi egemen bir güç olmayacağı, Rusya, İran ve Türkiye’nin de yeni düzende kayda değer bir pay elde 
edeceği gerçekleşmesi kuvvetle bir diğer olasılıktır. 

Dışardaki gelişmelerden bağımsız olmayan 2019’a dönük olmak üzere fakat sadece bununla sınırlı olmayan itti-
faklar için hazırlanan kanun tasarısı komisyon ile birlikte TBMM gündemine girmiş bulunmaktadır. Devletin yeniden 
yapılandırılması noktasında güçlü bir Meclis iradesine ihtiyaç olduğunda şüphe yoktur. Yüzde ellilerde dolaşan AK Parti 
oylarıyla baraj geçilse bile kıl payı ile gerçekleşen bu işin sorunlu olacağı muhakkaktır. Bu önemli hedef için partiler 
arasında bir anlaşmaya ihtiyaç vardır ki ittifak düşüncesi buradan doğmuştur. Hedef açısından bakıldığında ittifak 
gerçekten önem taşıyor. Bu şartlar altında devlet yeniden yapılandırılmak zorundadır. Yaklaşık bir yüzyıl öncesinin 
yapılanmasıyla, mevcut yapıyı kutsamakla bir kuruluş dönemi ideolojisi olan yurtta barış, dünyada barış, ideolojisiyle 
bu işlerin içinden çıkılamayacağı net bir şekilde anlaşılmıştır. Bu taarruza boyun eğmenin hiçbir faydası olmayacaktır. 

Bu çerçevede, kurultaylarını geçen ay gerçekleştiren ana muhalefet partisine ve onunla ittifak edeceği öngörülen 
HDP’ye bakıldığında karşımıza çıkan şey büyük bir kararsızlık. Referandumdan sonra yapılan Adalet Yürüyüşü CHP lehi-
ne hayli pozitif sonuçlar doğurmuştu. Ancak yürüyüşte oluşan havanın devam ettirilememesi ve sonrasında yapılan 
Adalet Kurultayı’nın sönük geçmesi CHP içerisindeki tartışmaları tetikledi. Şüphesiz ki, bu tartışmaların ayyuka çıkma-
sının en önemli sebebi 2019’daki seçimler ve bu seçimlere giden süreçte CHP’ye atfedilen rol. Bu yüzden kurultayı 
asıl önemli ve anlamlı kılan husus, partinin 2019’daki seçimlere gidecek yönetim kadrosunun belirlenmesi ve ortaya 
konulacak yol haritasının mahiyetiydi. Ancak hem oluşturulan kadrolarda hem de yapılan konuşmalar ve açıklanan 
sonuç bildirisinde 2019’a giden sürece matuf stratejiye dair pek bir şey söylenmedi. Bununla beraber CHP Mart ayının 
başlarında tüzük kurultayı düzenleme kararı aldı. Burada parti genel başkanının yetkilerinin artırılması ve ittifaklar için 
karar alma yetkisinin verilmesi gibi konular tartışılacak. Bu durum cumhurbaşkanlığı seçim sistemini değiştireceğini 
söyleyen CHP için bir kararsızlık aslında. Hem yeni düzene uyum için adımlar atıyor hem de aynı zamanda eski düzene 
geri dönüleceğini açıklıyor. Hal böyle olunca hayır blokunun lideri olmaya niyetlenmesi de pek bir anlam ifade etmiyor. 

2019’a giden süreçte HDP’nin stratejisi ve aday belirleme planı CHP’den daha net değil. HDP birinci turda aday 
çıkarır mı, görünen tabloda bu da zor bir ihtimal gibi durmakta. Zira HDP’nin doğrudan CHP’yle ittifak yapması da 
büyük oranda HDP’nin değil CHP’nin tavrına göre şekillenecektir. CHP’nin AK Parti-MHP ittifakına tek başına karşı 
koyma ihtimali olmadığına göre, bu ittifak er ya da geç gerçekleşecek. Burada muğlak olan bu ittifakın çerçevesi, 
hangi temel ve ilkeler üzerinden şekilleneceği. Her iki partinin kongrelerinde somut politik meselelere neredeyse hiç 
değinilmemesi ittifak meselesindeki muğlaklığı arttırdı. Zira her iki partinin parti içi hesapları şu an için 2019 sürecine 
çok fazla enerji bırakmıyor. Şayet bu kısa zamanda belli ilkeler üzerinden bir girişim başlarsa o zaman ittifakın mahi-
yetine ilişkin daha net değerlendirmeler yapılabilir.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.

Umran 
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Burhanettin CAN

Heva, insanın yücelikten basitliğe düşmesini sağlayan, zan ve tahmine dayalı 
bilgilerle insana hükmeden, hayatı yalnızca kendi ekseninde şekillendirmek 
isteyen bir nefsin, düşünme ve davranma halini ifade eder. İnsan bencilliğinin, 
ihtirasının, bağyin etkin unsur olarak dışa vurumu ve hayatı tanzim girişimidir.

Ümmetin İttifakını Yıkan İki Hastalık: 

Hevanın İlahlaştırılması ve Bağy

  “Bir, vahye dayalı düzen vardır; bir de 
heva.  Üçüncüsü yok…”

Şatıbî

İ slâm coğrafyasında geçmiş yazılarımız-
da isimlerini verdi-

ğimiz 15 civarın-
da proje birbiri 
ile savaşmakta-
dır. Bu projele-
rin sahipleri ba-
zen birbirleri ile 
uzlaşarak bazen de 
çatışarak hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. 
Bugün için asıl sıkıntı, savaşın Müslümanlar ara-
sında “İslâm’ın İslâm’la Savaşı” şeklinde cereyan 
ediyor olmasıdır. Şer İttifakının yürürlüğe sokma-
ya çalıştığı projelerin özü, sosyolojik savaşı esas 
almakta, bu coğrafyayı kaos teorisi kapsamında, 
din, etnik, mezhep, aşiret/kabile ve cemaat mer-
kezli olarak çatıştırarak bölmektir.

Ümmetin bu gerçeği görmesi, ona göre dav-
ranması ve insanlığa önderlik yapabilecek bir da-
yanışma ve organizasyonun içine girmesi gerek-
mektedir. Ümmetin birlik ve beraberliği, insanlık 
için gerek şarttır. 

Arif Nihat Asya’nın  “Aziz-i vakt idik, âda (düş-
man) zelil kıldı bizi” sözü üzerinde ümmet, tefek-
kür etmeli ve öz eleştirisini yapmalıdır. Yalnızca 
Şer ittifakını/Şeytanı ittifakı(ABD-İsrail-İngiltere-
Siyonizm) ya da sadece dış güçleri suçlayarak me-
selelerimizi çözmemiz mümkün değildir. 

İblis’in Hz. Âdem’le eşine kurduğu tuzağın 
sonunda Hz. Âdem ile eşi Cennetten çıkarılıp 

yeryüzüne gönde-
rilmişlerdir. Allah, 
yeryüzünde, ken-

dilerine Hidayetçile-
rin gönderileceği ve 

bunların onlara nasıl 
ve neye göre yaşamaları 

gerektiğini açıklayaca-
ğını bildirmiştir (2/38-
39; 7/35). Dolayısıyla 
ilk nesil insanlar, aynı 
değerler etrafında şekil-

lenmiş tek bir ümmettirler 
(2/213; 10/19; 21/92; 23/52).

Allah, yeryüzündeki insanları, şeytan ve ta-
raftarları karşısında başıboş ve yardımsız bırak-
mamış, onlara daima doğru yolu gösterecek pey-
gamberler göndermiştir (26/36; 10/47; 23/44; 
35/24-25; 13/30; 16/63). İlgili ayetlerde her üm-
mete, yol gösterici, aydınlatıcı birer peygamber 
gönderildiğini, O’nun ümmetini uyarıp korkuttu-
ğunu (35/24), onlara helâl ve haramı bildirdiğini,  
aralarında adalet ile hükmettiğini (10/47) gör-
mekteyiz. Gönderilen peygamberler, tarih boyu 
birbirini destekleyecek şekilde görevlerini ifa et-
mişlerdir (23/44; 16/63). 

Buna Rağmen Niçin Bölünmüşlerdir?

Şeytan, Hz. Âdem’e yaptığını, tüm peygam-
berlerin yoluna gidenlere yapmak için yemin et-
miş, tüm iman edenlere sınırsız ve topyekûn bir 
savaş açtığını ilan etmiştir. Ancak bu, Hz. Âdem’in 
yaptığı hatayı ortadan kaldırmaz. Şeytanın başa-
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rısı, Hz. Âdem’in gösterdiği bir zafiyetin ürünü-
dür. Nitekim Hz. Âdem, zaaf göstererek Allah’ın 
koyduğu emir ve yasakları çiğnediğinden dolayı 
suçunu kabul edip tevbe etmiş ve Allah’tan bağış-
lanmasını dilemiştir. Bu nedenle ümmetin iç dina-
miklerinde zafiyet olmadan dış dinamiklerin üm-
metin üzerinde etkili ve tahrip edici olması çok 
zordur.  O nedenle “Başlangıçta tek olan ümmet 
niçin bölünmüştür?” sorusunun cevabı önemlidir. 

Geçen yazıda bu konu ele alınmış, ümmet 
kavramının geçtiği ayetler analiz edilmiş ve tek 
ümmet olan ilk nesilden günümüze gelinceye 
kadar ümmetler içinde ve arasında, genel olarak, 
sürekli bir anlaşmazlığın var olduğu (11/118); 
bu anlaşmazlığın; şeytan, mele-mütrefler, hevanın 
ilâhlaştırılması, bağy hastalığı ve kalplerin katı-
laşmasına bağlı olarak ortaya çıktığı tespiti yapıl-
mıştır. 

Bu beş ana etkenden “Şeytan”(16/63; 6/43) 
ve “Mele’-Mütrefler” (43/23-24),  insan açısın-
dan birer dış faktör iken; “Hevanın İlahlaştırılma-
sı”(5/48), “Bağy” Hastalığı (2/213) ve “Kalplerin 
Katılaşması” (6/43) ise birer iç faktördür. 

Bu yazıda, ümmetin, insanların anlaşama-
malarında etkili olan iç faktörlerden “hevanın 
ilâhlaştırılması” ve Bağy hastalığı konusu ele alı-
nacaktır.

Heva Nedir                                                           
Hevanın İlâhlaştırılmasının Anlamı Nedir?

Heva meselesi, günlük hayatta insan yapısı ve 
davranışlarının gerçek anlamda anlaşılamamasın-
dan kaynaklanan en temel meseledir. İnsan dü-
şünce ve davranışlarını, tıpkı bilgisayar virüsleri 
gibi, sürekli tahrip eden, insanın kötülük cephe-
sinin en baskın bir unsurudur. Heva sorununu, 
daha iyi anlayabilmek için Kur’an’ın “heva” diye 
isimlendirdiği ve insandaki karar merkezlerini da-
ima olumsuz olarak etkilemeye çalışan yapıyı göz 
önüne almamız gerekir.

Heva, Kur’ân-ı Kerim’deki anahtar kavramlar-
dan biridir. Yaklaşık olarak 30 yerde geçmektedir. 
İnsandaki mevcut karar merkezlerinden nefsin, 
genel olarak ana çalışma frekansıdır, denebilir. Bi-
reysel ve toplumsal çürümenin motoru olarak da 
değerlendirilebilir. 

Heva, “Benliğin, şehvete meyli ve keyfiliği ter-
cih etmesidir.”1(1,2). İnsanın yücelikten basitliğe 
düşmesini sağlayan, zan ve tahmine dayalı bilgi-
lerle insana hükmeden, hayatı yalnızca kendi ek-
seninde şekillendirmek isteyen bir nefsin, düşün-
me ve davranma halini ifade eder. İnsan bencilli-

ğinin, ihtirasının, bağyinin etkin unsur olarak dışa 
vurumu ve hayatı tanzim girişimidir. Heva, insan 
nefsinin cehalet ve/veya kibre dayalı olarak oluş-
turduğu ve ilâhi bilgiye dayalı değerler sisteminin 
karşısında olan bir değerler topluluğu olup insan 
fıtratının bozulmasını ifade eder.

Heva, Sapıklığa ve Yıkıma Götürür

Hevanın etkisindeki bir insanın şeytanla irti-
batı artar ve zamanla şeytanın oyuncağı olur (6 
En’am 71). Bu durumdaki insanlar, gerçekleri gö-
remez ve duyamazlar. Hoşlarına gitmeyen, çıkar-
larına engel olan her şeyi red ve inkâr ederler (53 
Necm 23). Heva, zan, tahmin, bilgisizlik ve istik-
bar (kendini beğenmişlik), bağy (başkası aleyhine 
sınırı aşmak, kıskançlık, ezme, saldırı, horlama, 
zulüm ve bozgunculuk) ile iç içedir (2 Bakara 19; 
90, 120, 145, 213; 5 Maide 48; 6 En’am 119; 30 
Rum 29; 13 Ra’d 37; 45 Casiye 17, 18; 53 Necm 
23; 38 Sad 20-25; 49 Hucurat 9; 42 Şura 14). 
Cehalet ve gururun refakat etmesi, hevayı, insan 
ve toplum hayatında daha tahripkâr yapar. Heva, 
hayatı birey nefsine indirger ve bireyi ilâhlaştırır. 
Hayatın tümüyle kişiye indirgenmesi ve yalnızca 
kişinin ihtiyaçlarının ya da çıkarlarının aşırı bir 
şekilde öne çekilmesi, insan nefsinin doymazlığı-
nı azdırıp insanı sapıklığa sürükler: “Allah’tan bir 
kılavuz olmaksızın, hevasına uyandan daha sapık 
kimdir.” (28 Kasas 50). 

Toplumsal sermayenin hevaya dayalı olarak 
inşa edilmesi; kişiyi sapıklığa sürüklerken, kaçı-
nılmaz bir şekilde toplumun, çevrenin, kısaca her 
şeyin bozulmasına ve nihayetinde yıkılıp yok ol-
masına sebebiyet verir: 

Bugün, başta İslâm dünyası olmak 
üzere insanlığa karşı, Şer İttifakı (ABD-
İngiltere-Siyonizm İsrail) tarafından 
açılmış bir savaşın (“İslâm’ın İslâm’la 
Savaşı Projesi”) ortasındayız. Her türlü 
yalanın, dolanın, fitne-fesadın kayna-
tıldığı ve kaynatılacağı, iftiranın atıldı-
ğı ve atılacağı ve tüm Bağy duyguları-
nın tahrik edilip devreye sokulduğu ve 
sokulacağı bir ortamın içinde olduğu-
muz ve olacağımız, hiçbir zaman unu-
tulmamalıdır.
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“Eğer hak, onların hevalarına uyacak olsay-
dı, hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde 
olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı.” (23 
Mü’minûn 71)

Hevanın bu tahripkâr gücünden dolayı bütün 
peygamberler uyarılmış, dikkatleri çekilmiştir (20 
Tâhâ 16). Bu noktada çok daha önemli olan bir 
husus da, hevaya uyan insanın görünür kimliği ne 
olursa olsun, sonucun (yıkım) değişmemiş olma-
sıdır. Bu noktada, hevasını ilâhlaştıran bir ateist 
ile hevasını ilâhlaştıran bir Müslüman arasında 
ayırım yapılmamaktadır. Bu tür insanların tümü; 
gerçeği ters yüz eden zalimler olarak, hevalarına 
uyarlar ve hevalarını hayatın merkezi yapmaya 
gayret ederler:

“Zulmetmekte olanlar, hiç-
bir bilgiye dayanmaksızın ken-
di hevalarına uymuşlardır…” 
(30 Rûm 29).

Heva Bireysel Çıkarlarda           
Sınır Tanımaz

İnsanın her istediğini 
yapma yetkisini kendinde 
görmesi, bireysel çıkarların 
sınır tanımazlığı ve bu konu-
daki aşırı özgürlük bir müs-
tağnileşmedir. Kibir, müs-
tağnileşme, bağy, hevanın 
ilâhlaştırılmasının bir sonucu-
dur. İnsanın kendini, kendine 
yeter görmesi ve bir başkasına 
ihtiyaç hissetmemesi, toplum-
sal dayanışma ve değerlerin 
çözülmesi demektir. Arkasın-
dan kaçınılmaz olarak kirlenme ve çürüme gelir. 
Bu nedenle Allah, insana her arzu ettiği şeyin (bi-
reysel çıkarlar) verilmesinin yanlış olduğuna dik-
kat çekmektedir:

“Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin heva 
olarak arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa and 
olsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. 
Yoksa insana “her arzu edip dilekte bulunduğu’’ 
şey mi var? (53 Necm 23, 24)

Hevasını ilâh edinmiş Müslüman bir düşünür 
veya bir bilim insanı, kendi düşüncesini, en doğ-
ru ve diğer düşünceleri de en yanlış olarak gör-
me eğilimindedir. Kibir, müstağnileşme ve bağy, 
başkalarının fikrine ve düşüncesine karşı her türlü 
saygısızlığın, kabalığın, karalamanın ve suçlama-
nın yapılmasını kişinin kafasında meşrulaştırır. 

Heva İnsanı Kör, Sağır ve Akılsız Yapar

İhtilâfların tefrikaya, onun da fırkalaşmaya 
dönüşmesinin ana nedeni, hevanın insan üzerin-
de yaptığı bu karmaşık etkilerdir. Hevanın vücut 
verdiği çekim alanına giren ve kendi iradi kont-
rolünü kaybeden insanlar, bilgisi ne olursa olsun, 
zanları, tahminleri ve kibirlerinin neden olduğu 
bir körlük ve sağırlıkla gerçekleri görememekte ve 
duyamamaktadır:

“Şimdi sen, kendi hevasını ilâh edinen ve 
Allah’ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kula-
ğı ve kalbi üzerine damga vurduğu ve gözü üstü-
ne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık 
Allah’tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz 

yine de öğüt alıp düşünmüyor 
musunuz?” (45 Câsiye 23; 
bak: 25 Furkan 43, 44)

Hevalarını İlâhlaştıranlar, 
Başkalarını Saptırmak için 

Mücadele Ederler

Bu noktada unutulmama-
sı gereken bir başka gerçek 
de; hevalarını ilâhlaştıranlar, 
başkalarının fikri ve fıkhî dü-
şüncelerinin yanlış olduğunu 
inatla iddia ederler. Yapılan 
her türlü açıklamayı, getirilen 
her türlü delili, baştan redde-
derek ihtilâfları tefrikaya dö-
nüştürerek haddi aşarlar:

“Kuşkusuz çoğu, bir ilim 
olmaksızın kendi hevalarıyla 
başkalarını saptırıyorlar. Şüp-

hesiz senin Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.” 
(6 En’am 119)

Hased ve Bağy

Râğib el-İsfehani’ye göre hased; “Bir nimetin 
hak sahibinden yok olmasını temenni etmek, ar-
zulamak ya da dilemektir. Bazen bunun yanında o 
nimeti ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba veya 
gayret de bulunur”2. Hasedde asıl mana “bir ni-
metin, bir faziletin, bir olgunluğun sahibinden yok 
olmasını arzu etmektir”3

Bağy kavramı ise, “azgınlık”, “hak sınır tanı-
mamak”, “baş kası aleyhine sınırı aşmak”, “hak-
kına razı olmayarak başkasının canına, malına ır-
zına kastetmek”, ‘’haksız yere yükselmek isteyerek 
tecavüzde bulunmak”, “kendisine barışın yolları 

İman edenler, İslâm coğ-
rafyasına aydınlığın gel-
mesini, adaletin hâkim 
olmasını, birlik ve daya-
nışma ruhunun yeniden 
inşa edilmesini istiyorlar 
ve zulüm altında ezilip 
yok olmayı istemiyorlar-
sa, hep birlikte, hevaları-
nı ilâhlaştıranlar ve bağy 
hastalığına yakalananlar-
la onurlu bir şekilde müca-
dele etmek zorundadırlar.
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ve biçimleri gösterildiği halde haksızlıkla üst olma 
sevdası gütmek” anlamlarına gelir.4 

Kelimenin özünde kıskançlık/horlama, zulüm, 
bozgunculuk, aşırı ihtiras unsurları vardır. Kıs-
kançlık öğesi ağır basan bir hak ve sınır tanımaz-
lık söz ko nusudur. Hased/kıskançlık ve azgınlık, 
insanın Heva/kötülük cephesinin özellikleridir. 
Kıs kançlığı ve azgınlığı kapsayan bağy de, insanın 
heva cephesinin en kötü özelliğidir.  

İnsanın Bağyetme Sebepleri

Kur’ân’da geçen ayetlerin analizinden İnsanın 
Bağyetme nedenlerini, aşağıdaki gibi özetleyebili-
riz:

· Mal şehveti
· Makam şehveti
· Darlık ve bolluk zamanlarındaki psikolojik 

durum

Mal Şehvetinin Neden Olduğu Bağy

Rızkın sınırsız yayılıp genişletilmesi veya 
herke sin her istediğini elde etme, bulma imkânına 
sahip ol ması, bireyin kendi kendine yeter olma, 
hiç kimseye muhtaç olmama duygusunu ortaya 
çıkarabilir. Müstağnileşme denilen bu olgu, fer-
din nefsini hayatın merkezi yapar. Her istediğini 
yapmada önünde hiç bir engel tanımaz. Dolayı-
sıyla, haset, nankörlük ve öfke ile yoğrulmuş bir 
azma, başkasının hak ve hu kukunun çiğnenmesi-
ne neden olur. Dolayısıyla amacından sapmış aşırı 
zenginlik ve refah, insanı müstağnileşmeye o da 
bağye götü rür:

“Eğer Allah, kulları için rızkı (sınırsızca) ge-
niş tu tup-yaysaydı, gerçekten yeryüzünde bağye-
derlerdi (azarlardı). Ancak o, dilediği miktar ile 
indirir. Çünkü O, kullarından haberi olandır, gö-
rendir. (42 Şûrâ 27)

İnsan yapısında var olan mala ve mülke aşırı 
tutkunun; aşırı mal ve mülk sahibi olan bir kişiyi, 
nasıl azdırdığı, Kur’ân’da iki kıssada anlatılmak-
tadır:

1-“Karun Kıssası” (28 Kasas 76-81), 
2- “İki Davalı Kardeş Kısası” (38 Sad 20-24).
Karun tarihte aşırı servet birikimi sonucu müs-

tağnileşmiş ve bağyetmiş bir insanın çok tipik bir 
temsilcisidir. Ulaştığı servetin tü kenmez, bitmez, 
yok olmaz olduğuna inanmaktadır. Bu aşırı gü-
ven, onu görmez, işitmez ve dinlemez yapmıştır. 
Böylelikle, kendisine yapılan çağrılara ve uyarılara 

karşı duyarsızlaşmıştır. Şımarması ve ihsanda bu-
lunmaması top lumdaki sosyal dengenin bozulma-
sına neden olmuştur. Bu tutum ve tavrının halkta 
bir haset ve nefrete sebep olabile ceği hatırlatıl-
maktadır kendisine. 

Karun’un bütün bu uyarılara karşı cevabı, ser-
vetini “kendi sinde var olan bir bilgi vasıtasıyla 
kazan dığı” şeklindedir. Mademki her şe yi bilgisi 
sayesinde kazandı, her şeyi ken di gücü ve bileği 
sayesinde elde etti; on da hiç kimsenin hakkı ve 
payı olamazdı. Bu, temelde, üretim ile paylaşım 
arasın daki kavga idi.

Allah paylaşmayı emrediyordu; ser vetin aşırı 
bir şekilde tek bir elde toplan masını istemiyor-
du. Böyle bir olayın top lumsal dengeyi bozacağı, 
sonunda top lumu kaosa, anarşiye veya yok oluşa 
gö türeceği ifade ediliyordu. Nitekim aynı hatayı 
işleyen geçmiş toplulukların yok olduğu açıklanı-
yordu. Bütün bunlardan ders alamayan, Karun ve 
serveti, Allah tarafından yerle bir ediliyordu (28 
Kasas 76-81).

Hz. Peygamber, mal şehvetini, ümmeti için 
büyük tehlikelerden biri olarak görüp ümmetine 
uyarıda bulunmuştur:

“...ValIahi ben bundan sonra sizin üzeri nize 
fakirlik geleceğinden korkmam. Fakat sizin üze-
rinize geleceğinden korktuğum şey, sizden önce 
gelip geçen ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin 
yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılarak, onların 
birbirine hased ettikleri ve nefsaniyet güttükleri 
gibi sizin de birbirinize düşmeniz ve bunun onları 
ahiret işlerinden alıkoyduğu gibi, siz leri de ahiret 
işlerinden alıkoymasıdır.5 

Burada Hz. Peygamber, mal mülk edinmeyi 
hor ve hakir görmüyor. Onu kural tanı maz bir bi-
çimde elde etme ve kullanma nın getireceği haset, 
bağy ve nefsaniyet tehli kelerine dikkat çekiyor. 
Nitekim bir baş ka konuşmalarında bu ikisi ara-
sındaki farkı, şöyle izah ediyor:
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“...İşte bu dünya malı da tatlıdır. Bun dan hak-
kıyla alan ve aldığını da hakkı olan yere koyup 
harcayan kimseye bu ne güzel bir nimettir. Dünya 
malını haksız olarak hırsla alan kimseye gelince 
o da daima yiyen, fakat bir türlü doymayan obur 
kimse gibi olmuştur.”6 

“İki Davalı Kardeş Kısasında” (38 Sad 20-24), 
bağy ile ilgili üç temel noktaya dikkat çekilmek-
tedir:

1- İnsanların çoğu(hulata) başkalarına bağy 
yoluyla haksızlık ederler.

2- Mal edinme şehvetiyle, kardeşi dahi olsa 
kardeşinin malını mülkünü hile, aldatma ile al-
makta bir beis görmez.

3- Bağy hastalığından kurtulmanın yolu, iman 
edip “salih amel” yapmaktır.

Gerek “Karun” ve gerekse “İki Davalı kıssasın-
dan” çıkarılacak ders, insa nın genel bir özelliği 
olarak mal tutkusundan dolayı genelde bağyetme 
eğilimlı olmasıdır. Bu hastalıktan ancak iman edip 
salih amellerde bulunanlar kurtulabilir; On lar da 
azınlıktadırlar (38 Sad 24).

Toplumsal kirlenmeye karşı savaşacak ve kir-
lenmeyecek olan insan unsuru, “iman edip salih 
amellerde bulunanlardır”. Kirlenmeden çıkış, bu 
yeni insan unsurunu yetiştirmekle mümkündür. 

Böyle bir insan unsuru nun oluşturacağı mo-
del bir hareket, model bir cemaat, toplumu içine 
düştü ğü bataktan kurtarabilir; hevadan arınmış 
olarak tüm insanlar arasında hak ile hükmedebilir 
(38 Sad 26).

Makam Şehvetinin Neden Olduğu Bağy

Hak hukuk tanımazlık, haset, nef ret ve baskı 
içeren bir sınır tanımazlık, yalnızca aşırı zengin-
lerden gelmez. Kişi haklarına tecavüz, azgınlık, 
vb., sistemin gü cünü elinde bulunduran makam, 
mevki sahibi bazı yöneticilerden de gelebilir. 
Kontrolsüz yetki, gücü elin de bulundurma, hiç-
bir makama, mevki ye veya topluma karşı hesap 
vermeme duygusunun meydana getirdiği müstağ-
nileşme, bazı yöneticileri bağye götürebilir. Lük-
sün, israfın geçerli bir hayat biçimi olarak algılan-
dığı toplumlarda bazı yönetici ler, hak ve hukuk 
tanımayabilirler ve topluma karşı bağyederler. Bu 
yöneticiler, hevalarını ilahlaştırıp, nefsi arzularını 
hayatın merkezi haline getirebilirler. Sınır tanıma-
yan nefs, güçle dona tılınca ceberrutlaşır, azgın-
laşır, ne ölçü ve ne de sınır tanır, bağyeder (10 
Yunus 83-91)

İlgili ayetlerde Firavun, “Mısır’ın kralı”, “za-
lim”, “müsrif”, “cahil” ve “müfsid” olarak nitelen-
dirilmektedir. Bütün bu özelliklere sahip birinin, 
kendi halkının hak ve hukukuna tecavüz etme si 
normaldir. O neden le Hz. Musa, Firavun ve “önde 
gelen çev resine” verilen güç ve ihtişamın, insanla-
rı hak yoldan engellemek için kullanılacağına ve 
insanların gözlerini perdeleye rek onların kendile-
rine özenmesini sağlayabileceğine ilişkin endişe-
sini Allah’a arz etmiştir. Böylelikle Hz. Musa aşırı 
güç ve servet ile bağy arasında bir ilişki kurmuştur. 
Nitekim Mısır’ı terk eden İsrailoğulları’na karşı Fi-
ravun, önde ge len çevresi, askerler, kısaca sistem, 
bağye derek topyekûn saldırıya geçmişler; fakat 
sonları, Kızıldeniz’in sularında boğularak helak 
olmak olmuştur. Çünkü bağyedenlerin, zalimle-
rin, müsriflerin ve müfsidlerin sonu aynıdır.

Darlık veya Bolluk Ortamları Bağye Neden Olabilir

İnsanlar genellikle tehli ke anlarında, “Allah’a 
gönülden yönelip şükrediciler” olarak davranmak-
ta, fakat sıkıntıdan kurtulduktan sonra azgınlık 
yapmakta(bağy), başkalarının hak ve hukukuna 
saygı göstermemektedirler (10 Yunus 21-23). Bu 
ayetlerde önemli bir nok ta, hitabın “ey müminler” 
şeklinde değil de “ey in sanlar” şeklinde yapılmış 
olmasıdır. Bu demektir ki bağy, hangi inanç siste-
mi, hangi kültür içinde ortaya çıkıp etkin olursa, 
o sistemi, o topluluğu ve o kültür ve medeniyeti 
tahrip edecektir. Çünkü ayette “bağyiniz kendi 
nefisleriniz aleyhinedir” şeklinde bir kanuniyet 
ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan kıtlık zamanlarında, savaş za-
manlarında, se ferberlik durumlarında, ölümle bu-
run buruna gelindiği zamanlarda bazı kişi ler, baş-
kalarının hakkına tecavüz etmeye, onun hakkını 
gasp etmeye çalışır. Savaş ların neden olduğu göç-
lerde, yi yecek getiren kamyonlara, başkasından 
önce yiyecek almak veya başkasından daha fazla 
almak için saldırılar olur. Akaryakıt sıkıntısının 
olduğu yıllarda tüp kuyruklarında olan kavgalara, 
normal şartlarda rastlan maz. Yağmurlu bir havada 
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otobüs kuy ruklarında da benzer hak ihlâllerine 
rastlayabiliriz. Batmaya başlayan gemi de, bazı in-
sanların hiçbir hak hukuk ta nımaz çılgınlık halleri 
de bağyetme özelli ğinin birer tezahürüdür.

Kur’ân-ı Kerim insanın yaşama hak kına ayrı 
bir ulviyet, yücelik vermektedir. İn san hayatı söz 
konusu olduğunda Al lah, haram kıldığı bazı şey-
leri helal kıl maktadır (16 Nahl 114-116). 

Burada iki önemli şart vardır: Biri, aynı du-
rumda olan başkalarının hakkına tecavüz etme-
mek; diğeri ise ye me noktasında aşırı gitmemektir. 
Dolayı sıyla zor günlerde, sıkıntılı günlerde, kıtlık 
ve yoksulluk gün lerinde, başkalarının hakkına 
tecavüz anlamına gelen stokçuluk/karaborsacı lık, 
bağyetmekten başka bir şey değildir. Bu, zor ve 
şiddet taşımayan; fakat hile taşı yan bir hakka te-
cavüz olayıdır. Toplu mun ihtiyaç duyduğu mad-
deleri stokla yarak para kazananlar; hasetle, zulüm 
ve açgözlülükle başkalarının hakkına, huku kuna 
tecavüz etmiş olurlar. Bu sebeple bağî’dirler.

Bağyin Neden Olduğu Sonuçlar

Kur’ân’da geçen ayetlerin analizinden Bağynın 
neden olduğu sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebi-
liriz: 

· Toplumsal dayanışmayı yıkar,
· Toplumu kamplara böler,
· Toplumun çökmesine neden olur.
Bağyedenler, toplum dayanışmasını bozar. 

Toplumu sınıflaşmaya, ayrı sosyal tabakalara ayrıl-
maya zorlar. Toplum içe risinde hak, hukuk sınırı 
tanımadıkları için kin ve nefret tohumlarını eker. 
Eğer yönetim üzerinde etkili olurlarsa, sistemle 
bütünleşirlerse, kaçınılmaz ola rak toplumu çatış-
maya, kavgaya götü rürler. Adalet mekanizmasını 
tahrip ede rek güvensizlik tohumlarını ekerler, ka-
ramsarlık bulutlarının ülkeyi kaplaması na neden 
olurlar.

Bağy toplumda yaygınlaşıp bir hayat biçimi 
haline dönüşürse, toplum, kamplara bölünecek, 
çatışma, kavga, kaçınılmaz olacaktır. Bu ilâhi bir 
sünnettir (2 Baka ra 213).

Allah, bağyetmeyi haram kılarak onun meşru-
iyetini tanımamıştır. Mümin lerin de tanımamasını 
istemektedir. Aksi durumlarda Allah’ın o toplumu 
iki farklı şekilde cezalandıracağı belirtilmektedir: 

Birinci cezalandırma şekli: Helal olan şey leri, 
haram kılma (6 En’am 146). 

İkinci cezalandırma şekli: Helak etme (2 Baka-
ra 90; 28 Kasas 58).

Bağyin Nahl 90’da yasaklandığı; A’râf 33’de ise 
haram kılındığı bildirilmekte dir. A’râf 32-33’de 
“temiz rızık” kavramının geçişi, bağy ile kirlenme 
arasında bir iliş kinin olduğunu göstermektedir.

Toplumda bağyetme, kınanmıyorsa, engellen-
miyorsa, bağyedenlere karşı bir tavır sergilenmi-
yor, hatta alkışlanıyorsa, o toplum kirlenmiştir 
veya kirlenme süre cine girmiştir. Başkasının hak-
kına teca vüz, başkasının hakkını gasbetme doğal 
karşılanıyorsa, bağyetme bir yaşam stan dartı ol-
muş demektir. Meşruiyet kazan mış demektir.

İşte burada, “Allah’ a inanıyor gibi gözükmek-
le”, “gerçekten inanmak” ara sındaki fark ortaya 
çıkar. “Ben bir mu vahhid mümin olarak yüzümü 
Allah’a çevirdim” diyenlerle; “biz de müslüma nız” 
diyenler arasındaki fark ortaya çı kar. “Biz işittik 
ve itaat ettik” diyenlerle, “biz işittik ve inkâr ettik 
ya da önemsemiyoruz, önemli değil” diyenler ara-
sındaki fark ortaya çıkar. 

İşte İslâm dünyasında bu iki düşünce men-
supları arasında bazan açık bazan da giz li devam 
eden bir çatışma vardır. Bu, gerçekten Allah’a tes-
lim olanlarla, “tes lim olmuş gibi gözükenler” ara-
sında ol maktadır (3 ÂI-i İmran 19, 20).

Hevanın İlahlaştırılması ve Bağy Hastalıklarının İlacı: 
Takva/Allaha Kesin Teslimiyet

Hevanın ilahlaştırılması ve bağy hastalıkları-
na karşı en önemli ilaç, gerçek anlamda Allah’a 
ve Ahirete şuurlu bir şekilde iman etmektir. An-
cak bu teslimiyet sonucunda, yılların oluşturdu-
ğu yanlış örf, adet, gelenek ve bilgilerden arınıp 
gerçeğe yönelebiliriz. Atalarımızın yanlış davranış 
ve fikirlerini terk edebiliriz. Şuur altında yer et-
miş kin, nefret, öfke ve şüphe duygularını bastı-
rabiliriz (42 Şûrâ 13-l5).

2 Baka ra 213; 3 ÂI-i İmran 19, 20; 42 Şûrâ 
13-l5 ve Câsi ye 17’de anlaşmazlık ve ihtilafların, 
bil gisizlikten kaynaklanmadığı gerçeği  ortaya ko-
nulmaktadır. Tam tersine ilim ve deliller geldikten 
sonra insanların ihtilafa düştükleri anlatılmakta-
dır. 

Bütün bu ilahi emir ve uyarılara rağ men İslâm 
toplumundaki cemaat veya müminler; bu iki has-
talık yüzünden birbirlerine dü şebilir, birbiri ile 
çatışabilir, hatta savaşa bilir. Bu iki hastalık insan 
bünyesini kapladı mı “sağdu yu kaybolur” çatış-
ma kaçınılmaz olabilir. İşte bu durumda görevi-
miz şudur: “Müminlerden iki topluluk çarpışacak 
olurlarsa aralarını bulup-düzeltin. Şayet biri diğe-
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rine haksızlıkla tecavüzde bulunacak olursa (bağ-
yederse) artık bağyedene karşı Al lah’ın emrine 
dönünceye kadar savaşın; eğer  sonunda Allah’ın 
emrini kabul edip dönerse, bu durumda adaletle 
aralarını bulun ve her konuda adil davranın. Şüp-
hesiz Allah, adil olanları sever.” “Müminler ancak 
kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bu-
lup- düzeltin ve Al lah’tan korkup sakının; umulur 
ki esirge nirsiniz.” (49 Hucurat 9, 10)

Allah, gerek Şûrâ 13-16 ge rekse Hucurat 
9-10’da adil olmamızı iste mektedir. Bizi aşağılaya-
cak olan, küçül tecek olan bağy duygusuna teslim 
ol mamamızı istemektedir. Hatta mümin lerden 
bağyedenlere karşı topyekûn ka rşı çıkmalarını is-
temektedir:

“Ve kendilerine bağyedildiği (haklarına teca-
vüz edildiği) zaman, birlik olup karşı ko yanlardır.” 
(42 Şûrâ 39)

Hevanın ilahlaştırılması ve bağy hastalıklarına 
yakalananlar, tarih boyu iyiyi, güzeli, temizi, doğ-
ruyu arayanlara, hak-hukuk ve adalet isteyenlere, 
hep baskı uygulamış, onları kötülemiş ve suçla-
mışlardır. 

Bugün de, başta İslâm dünyası olmak üzere in-
sanlığa karşı, Şer İttifakı (ABD-İngiltere-Siyonizm-
İsrail) tarafından açılmış bir savaşın (“İslâm’ın 
İslâm’la Savaşı Projesi”) ortasındayız. Her türlü 
yalanın, dolanın, fitne-fesadın kaynatıldığı ve 
kaynatılacağı, iftiranın atıldığı ve atılacağı ve tüm 
Bağy duygularının tahrik edilip devreye sokuldu-
ğu ve sokulacağı bir ortamın içinde olduğumuz ve 
olacağımız, hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

Hevanın  ve bağy’nin hâkim olmadığı bir dün-
yayı, bugün Müslümanlar inşa edebilirler. Bu 
imkân ve şansları vardır. Hevanın hiçbir şekilde 
kendisine bulaşmadığı vahyî bilgiye sahip olan 
Müslümanlar, ellerindeki cevherin kıymetini bil-
meli ve tarihi sorumluluklarını yerine getirmeli-
dirler (5 Mâide 48, 49).

İman edenler, İslâm coğrafyasına aydınlığın 
gelmesini, adaletin hâkim olmasını, birlik ve daya-
nışma ruhunun yeniden inşa edilmesini istiyorlar 
ve zulüm altında ezilip yok olmayı istemiyorlarsa, 
hep birlikte, hevalarını ilâhlaştıranlar ve bağy has-
talığına yakalananlarla onurlu bir şekilde mücade-
le etmek zorundadırlar (18 Kehf 28, Şûrâ13-16, 
Hucurat 9-10 ve 42 Şûrâ 39).

O nedenle Müslümanlar, bu kutsal görev için 
öncelikle zihinlerini, kalplerini ve nefislerini te-
mizlemelidirler. Cennete giden yolun, zihinlerini, 

kalplerini ve nefislerini hevadan arındırmaktan 
geçtiğini görmelidirler (79 Naziat 40,41).

O nedenle Müslümanlar, sapmış bir toplulu-
ğun hevalarına uymamalıdırlar (5 Mâide 77).

O nedenle Müslümanlar, her türlü şer hareke-
tine karşı onurlu bir duruşla karşı çıkmalıdırlar. 
Aksi takdirde, Allah’ın her türlü yardımının ke-
sileceğini ve Allah’ın dostluğunun kaybolacağını 
görmelidirler!

“Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi 
ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak 
değillerdir. De ki: “Kuşkusuz doğru yol, Allah’ın 
(gösterdiği) dosdoğru yoldur.” Eğer sana gelen 
bunca ilimden sonra onların hevalarına uyacak 
olursan, senin için Allah’tan ne bir dost vardır, ne 
de bir yardımcı.” (2 Bakara 120).

O nedenle “Avrupa Uyum Yasalarının” meyda-
na getirdiği yıkıma son verilmelidir. 

O nedenle “Dosdoğru yolda devam edin ve bil-
gisizlerin yoluna uymayın” (10 Yunus 89) uyarısı, 
iman edenlerin sürekli hatırlamaları gereken, te-
mel bir ilke olmalıdır.

O nedenle hevanın ilahlaştırılması ve bağy 
hastalıklarının neden olduğu kaos ortamlarında 
davası olan insanlar, dosdoğru bir istikamet üzere 
olup kesintisiz bir şekilde davet yapmalıdırlar: “Şu 
halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun 
gibi dosdoğru bir istikamet tuttur.  Onların heva 
(istek ve tutku) larına uyma.  Ve de ki: “Allah’ın 
indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adalet yap-
makla emrolundum.  Allah, bizim de Rabbimiz, 
sizin de Rabbinizdir.  Bizim amellerimiz bizim, 
sizin amelleriniz sizindir.  Bizimle sizin aranızda 
(karşılıklı delillere dayalı = hüccet) bir tartışma 
konusu yoktur.  Allah, bizi bir arada birleştirip-
toplayacak ve dönüş de onadır.” (42 Şûrâ 15)

Dipnotlar
1 Kardâvî, Y., İhtilâf ve Tefrikalar Karşısında İslâmî Tavır, 

Nida Yayıncılık, İstanbul, 2014, s.15-25. Öztürk, Y.N., 
Kur’ân’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut, İstanbul, 1991, 
s.172-174. Öztürk, Y.N., Kur’ân’ın Temel Kavramları, s.51. 
Rağıb el-İsfahani, Müfredât, Pınar Yayınları, İstanbul, 2016, 
s. 227-229.

2 Rağıb el-İsfahani, Müfredât, Pınar Yayınları, İstanbul, 2016, 
s.399.

3 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, 
İstanbul, c.10, s.173.

4 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Azim Dağıtım, 
İstanbul, c.10, s.173. Ünal, A., Kur’ân’da Temel Kavramlar, 
Beyan Yayınları, İstanbul, 1990, s. 323.

5 Bu hari 14/6365.
6 Buhari 14/6367.
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G ücünü sivil-askeri bürokrasi-
den, yargı içerisine yuvalan-

mış aktörlerinden ve etki ala-
nında bulunan yazılı ve görsel 
medyadan devşiren Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ), 7 
Şubat 2012 tarihinde, vata-
na ihanet suçlamasıyla MİT 
Müsteşarı’nın ifadeye çağrılmasıyla somutlaşan 
meşru-sivil siyasete müdahale girişimi, 17/25 Ara-
lık sürecinde adeta bir hukuk darbesi gerçekleştir-
mek suretiyle meşru siyasal iradeyi itibarsızlaştır-
maya yönelik kapsamlı bir operasyona evrilmiştir.

O dönemde uluslararası aktörler tarafından da 
aleni biçimde desteklenen ve ana teması yolsuzluk 
olan operasyonlar silsilesi, toplumsal tansiyonu 
yükselterek devletin ve siyasal iradenin itibarı-
nı sarsmaya matuf her türlü ekonomik tehditler, 
silahlı terör örgütü faaliyetleri ve sair girişimler, 
milletin yüksek feraseti ve meşru siyaseti sahip-
lenmesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Ancak bü-
tün bu yaşananlardan sonra dahi, FETÖ’nün etki 
kuvvetinin tam olarak kavranabilmesi ve dolayı-
sıyla mesiyanik ve ezoterik özelikler barındıran bu 
örgütle etkin bir mücadele yöntemi geliştirilmesi 
mümkün olmamıştır. 

Oysaki sivil bürokrasi ayağındaki hukuk dar-
besini neticeye erdiremeyen FETÖ, toplumsal 
tabanı olmayan her türlü rijit ve illegal oluşumu 
destekleme yoluna giden ana muhalefetin tahrik 
edici tutumu ve ekonomi üzerindeki dış destek-

li manipülasyonlar nedeniyle 
toplumsal ilişkilerin iyiden iyi-
ye kırılganlaşan ve gerginleşen 
yapısını fırsata çevirerek, 15 
Temmuz 2016 günü silahlı 
darbe girişimi başlatmak su-
retiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni teslim almaya kalkış-

mıştır. FETÖ’nün, neredeyse elli yıldan bu yana, 
gizli gündemi dâhilinde sürdürdüğü sivil-askeri 
bürokrasi ve yargı teşkilatı içerisine sızma giri-
şimlerinin bir neticesi olduğu anlaşılan bu hain 
kalkışma, Türk milletinin şanlı sivil karşı duruşu 
sayesinde kısa bir sürede bastırılmıştır.

17/25 Aralık süreci ertesinde FETÖ ile etkin 
bir mücadele pratiği geliştiremeyen siyasal irade 
15 Temmuz sonrasında daha kuvvetli bir refleks 
göstererek ciddi, soğukkanlı ve zamana yayılan 
kararlı bir tutum sergilemiştir. Bu kapsamda ola-
ğan dışı bir süreç yaşandığı ve bu badirenin ola-
ğan hukuk düzeni içerisinde atlatılamayacağının 
kavranması ve bu doğrultuda Olağanüstü Hâl 
(OHAL) ilan edilmesi bile başlı başına kritik bir 
noktayı işaret etmektedir.

OHAL döneminin, FETÖ ile mücadele bağ-
lamında kamuoyuna yansıyan en belirgin karak-
teristiğini, sivil-askeri bürokrasiye ve yargı teş-
kilatına yerleşik FETÖ bağlantılı kişilerin ihraç 
edilmesi gerçeği oluşturmaktadır. Fakat personel 
ihracı haricinde Milli Savunma Bakanlığı, Genel-
kurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının 

Tahsin YAMAK ve Emre SAYGIN

Çoğunluğun ortak kararı ile doğrudan seçilen bir başkanın toplumun ihtiyaçlarına 
daha etkin şekilde odaklanabileceği ve bu bağlamda seçkin çıkar gruplarının 
menfaatlerini tehdit etmesi nedeniyle darbelere muhatap olma olasılığının yüksek 
bir ihtimal olduğu hususu, Acemoğlu ve Robinson tarafından ifade edilmektedir. Bu 
riskin asgari düzeye indirilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir 
sayfa açacak olan Türkiye’nin, gerçekleştireceği dönüşüm hamlelerinin 15 Temmuz 
ve FETÖ tecrübesi ışığında ele alınması ve bu süreçte iyiden iyiye hassaslaşan 
kurumsal/aklî devlet refleksinin devamının sağlanması suretiyle mümkün olabilecektir. 

Geçmiş Yılları Elerken:
FETÖ’nün Kalıntılarından Arınmak

MİT Müsteşarı Hakan Fidan
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hiyerarşik bağlantılarının ve sorumluluk makam-
ların yeniden tanzim edilmesi, askeri tıbbiye ve 
harbiye geleneğinin taşıyıcısı kurumların sivil 
yapıya kavuşturulması gibi genellikle askeri bü-
rokrasiye yönelik değişiklikler dışında sivil bürok-
rasiye, yargı teşkilatına ve özellikle de bütün bu 
teşkilatlanmaya zemin teşkil eden yasal altyapının 
irdelenmesine yönelik ciddi bir çabaya rastlanıl-
mamaktadır.

Evet, gizli gündemi olan bir örgütün, devletin 
adeta eli kolu ya da kılcal damarları olarak nite-
lendirilen bürokrasiye fiilen yani adam yerleş-
tirmek yoluyla sızması kritik önem taşımaktadır 
ve FETÖ’nün ‘sadakat’ üzerine yetiştirerek her 
kademede devlet kadrolarına yerleştirdiği insan 
kaynağının tasfiyesi belki de oldukça büyük bir 
ehemmiyet taşımaktadır.

Peki, siyaset-bürokrasi ilişkilerinin doğası ge-
reği bürokratların, siyasetçilerin kararları ve yön-
temleri üzerinde etki sahibi olabildikleri gerçeği 
göz önüne alındığında, yaklaşık elli yıldır devlet 
içerisinde kökleşen ve özellikle -dünyadaki ve 
bölgedeki konjonktürel gelişmelerin de etkisiy-
le- 1980 askeri darbesi ve 28 Şubat müdahalesi 
gibi ara dönemlerde gücüne güç katan FETÖ’nün, 
2002 sonrası dönemde siyaset kurumu ile geliş-
tirdiği ilişkiler doğrultusunda gücünü konsolide 
ederek operasyon kabiliyetini zirve noktasına ta-
şıması ile birlikte, yakın dönem Türk siyasal yaşa-
mının en kapsamlı reform sürecinin yaşandığı Ak 
Parti hükümetleri döneminde, bir taraftan kamu 
kaynaklarını kendi illegal örgütlerine aktarmak, 
diğer taraftan ise kamu kudretinden güç devşir-
mek maksadıyla bütün bu reform süreçlerine ger-
çekleştirdiği fikri sızma ve yönlendirmelerin, yani 
zihni ve yasal altyapı kalıntılarının nasıl tasfiye 
edileceği sorusu hâlihazırda ortada durmaktadır.

Kuşkusuz bu mücadeleyi sağlam bir altyapı-
ya oturtmak için Hizmet Hareketi-Paralel Dev-

let Yapılanması-FETÖ evriminin kökenlerini 
anla(mlandır)mak gerekmektedir. Son dönemde 
yapılan araştırmalardan anlaşıldığı üzere, 1960’lı 
yıllardan günümüze kadar, hedeflerine ulaşmak 
yolunda riya ve takiyye metotlarını şiar edinmiş 
olan FETÖ, o günlerden bu yana finansman ve 
propaganda altyapısını kuvvetlendirdiği gibi, ma-
iyetindeki dershane ve ‘ışık’ evleri vasıtasıyla da 
tespit ettiği ‘sadık’ insan kaynağını, askeri-sivil 
bürokrasi ile yargı teşkilatının her kademesine 
yerleştirmeye gayret gösteren, yani adeta devletin 
dehlizlerinde yeşeren bir örgüt olarak tanımlan-
maktadır.

Tabi, bütün bunları yaparken FETÖ, aynı zih-
ni kodlara yaslanıyormuş izleniminin verdiği gü-
ven ilişkisinin gölgesinde, 2002 sonrasında ik-
tidarı tek başına elde eden AK Parti döneminde 
yürütülen kapsamlı reform politikaları üzerin-
de yönlendirici faaliyetlerde bulunmayı da, kendi 
gayrimeşru hedeflerine ulaşmak için iyi bir fırsat 
olarak değerlendirmişlerdir. Öyle ki, iktidar olma-
sının hemen ertesinde kendisini sivil ve askeri bü-
rokrasinin yoğun direnciyle mücadele eder halde 
bulan AK Parti de, zamanında devlet kademeleri-
ne yerleş(tiril)miş bulunan ve ‘alnı secdeye değen’ 
(!) FETÖ mensuplarının sözde desteğini geri çe-
virememiştir.

Öyle ki AK Parti hükümetleri, 1990’lı yılların 
koalisyon yorgunu siyasi atmosferi ile 2000 ve 
2001 yılında yaşanan ekonomik krizler sonrasın-
da, Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi doğrultusunda 
siyasal, sivil ve bürokratik hayatın yeniden tan-
zimine yönelik olarak ifade özgürlüğü ve örgüt-
lenme hürriyetinin genişletilmesi, idam cezasının 
kaldırılması, terörle mücadele mevzuatının daha 
esnek hale getirilmesi, ceza hukuku ve ilgili usul 
hukukunun yenilenmesi, kamu mali yönetimi ve 
harcama hukukunun reforme edilmesi, yerel yö-
netimler sisteminin kökten değiştirilmesi, gibi uy-
gulamalara giderken, öte yandan da IMF ile yapı-
lan stand-by anlaşmaları çerçevesinde, ekonomik 
yapısını iyileştirmeye ve böylece sosyal tansiyonu 
azaltmaya yönelik bir politika bütününü hayata 
geçirmiştir.

Yoğun bir ıslah ve restorasyon sürecinin yaşan-
dığı 2002-2008 döneminde, sürekli olarak müş-
teki olunan hukukun araçsallaştırılması, bürok-
ratik oligarşi, askeri vesayet, monşerlerin istilası, 
zihinsel yozlaşma, değerlere yabancılaşma gibi 
yapısal sorunsallar karşısında ise hukuk birliği-
nin tesis edilmesi, kamu personel rejiminin etkin 

Sivil siyasi irade ile askeri kuvvetlerin 
beyni/karargâhı olan Genelkurmay 
Başkanlığı arasındaki organik/hiye-
rarşik kurumsal ilişkinin genel geçer 
evrensel uygulamalar dâhilinde yeni-
den tanzim edilerek güncellenmesi, 
karar mekanizmalarında/yönetimde 
sivil iradenin hâkimiyetinin pekişti-
rilmesi açısından elzem görünmekte-
dir.
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bir yapıya kavuşturulması, sivil-asker ilişkilerinin 
yeniden tanzimi, yetkin bir hariciye kapasitesi 
geliştirilmesi, değerlere yaslanan bir akademik 
sistemin oluşturulması, seçici ve adil bir eğitim 
sistemi kurulaması yönünde ancak sınırlı adımlar 
atılabilmiştir.

Bu bağlamda, artan teknolojik imkânlar 
dâhilinde, reforme edilen ya da edil(e)meyen bir-
çok kamu hizmetinin daha etkin yürütülmesine 
matuf birçok elektronik sistem ve/veya yazılım 
kullanıma alınmış ve bazı kurumlar oluşturul-
muş ya da reforme edilmiştir. Adalet hizmetleri-
nin etkin ve hızlı yürütülebilmesi için Ulusal Yar-
gı Ağı Projesi (UYAP)’nin oluşturulması, polis 
teşkilatının suçluları izlenmesini kolaylaştırmak 
amacıyla Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu 
(MOBESE)’nun geliştirilmesi, kamu hizmetleri-
nin tek noktadan sunulmasını amaçlayan Elekt-
ronik Devlet Kapısı (e-devlet)’nın açılması, telefon 
dinlemesi ve internetin izlenmesinden sorumlu 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)’nın 
teşkilatlandırılması ile birlikte öğrenimin her se-
viyesinde merkezi sınav sistemlerine ağırlık ve-
rilmesi neticesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM)’nin kilit bir konum elde etmesi 
bunlardan bir kısmını oluşturmaktadır.

Ak Parti hükümetlerinin sivil ve siyasal öz-
gürlüklerin genişletilmesi ile bürokratik yapının 
etkinleştirilmesine matuf iyi niyetli dönüşüm ça-
balarının bir çıktısı olan mevzuat, kurumlar ve 
uygulamaların, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz tecrü-
beleri ışığında değerlendirildiğinde, FETÖ tarafın-
dan, kendi gayrimeşru yapılanmalarını tahkim et-
mek ve derinleştirmek maksadıyla manipülasyona 
uğramış olma ihtimalinin hiç de düşük olmadığı 
değerlendirilmektedir. Buna göre siyasi söylem 
olarak şikâyetçi olunan ve fakat bir şekilde ıslah 
edilemeyen alanların evleviyetle ele alınması ve 
-bir kısmı 15 Temmuz sonrasında değişikliğe tabi 
tutulmakla birlikte- 2002’den günümüze değin 
gerçekleştirilen kapsamlı reformların ve uygula-
maya konulan yazılımlar ile oluşturulan yeni ku-
rumların ‘17/25 Aralık ve 15 Temmuz gözlüğü’yle 
yeniden değerlendirmeye tabi tutulması önem ta-
şımaktadır.

Bu kapsamda, OHAL sürecindeki devlet reflek-
si niteliğini haiz düzenleme ve işlemler bir tarafa 
bırakılacak olursa; olağan hukuk düzenine dö-
nülmesini müteakip, başta millet egemenliğinin 
somut ve doğrudan tecellisi olan yasama çalış-
malarının, ağırlığı ile bağdaşacak bir usul çerçe-

vesinde gerçekleştirilmesi ve içerisinde bağlantısız 
birçok farklı konu ihtiva eden ve gerek bürokra-
tik vesayetin gerekse gayri meşru yapılanmaların 
manipülasyon aracına dönüşme potansiyeli taşı-
yan torba kanun ve benzeri şekildeki yasa yapma 
metodunun terk edilmesi elzem görünmektedir. 
TBMM’de görüşülen düzenlemelere mesnet hu-
susların önemi nispetince/gereğince çok yönlü 
olarak tartışılıp sindirilerek kaleme alınması, bir 
taraftan siyasi aktörlerin bürokratlar tarafından 
hazırlanmış olan şablon metinlerin etkisinde 
kalmalarını engelleyecek; diğer taraftan da mer’i 
mevzuatın sürekli değiştirilmesinin önüne geçi-
lerek uygulamada birliğin ve adaletin sağlanması 
mümkün olacaktır.

Yine, her ne kadar 15 Temmuz sonrasında as-
keri yargı mercileri kapatılmış ise de, hâlihazırda 
anayasa yargısı-adli yargı-idari yargı ayrımının 
kaldırılması suretiyle çok başlı hukuk sistemin-
de birliğin sağlanması hususu, hukuk sisteminin 
yeniden inşası yönünde kritik bir önem taşımak-
tadır. Böylece ilk derece yargı mercilerinin aynı 
üst mahkemelere ve nihayet en üst mahkemeye 
tabi olması sağlanacak ve böylece mahkemeler 
arası görev/yetki karmaşasının önüne geçilebile-
cektir. Bu uygulamanın devamı olarak, hâkim ve 
savcı mesleklerinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
gibi idari bir kurum nezdinde, aynı çatı altında 
değerlendirilmesi yönündeki paradigmanın değiş-
tirilmesi; organik ve hiyerarşik düzeyde adli-idari 
kolluk ayrımının sağlanması ve adliye teşkilatının 
bilirkişi hegemonyasından kurtarılmasına matuf 
adımların atılması gibi dönüşüm hamleleri, etkin 
bir adli teşkilatın oluşturulabilmesi ve hukuk gü-
venliğinin yerleştirilebilmesi bakımından elzem 
gözükmektedir.

15 Temmuz tecrübesi, FETÖ’nün mevcut katı/
hantal devlet örgütlenmesinin zaaflarını ve günü-
müz gereklerini karşılamayan kamu personel re-
jiminin açık/yozlaşmış noktalarını kullanıp, soru 

MİT Tırlarına Operasyon
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çalmak, subjektif/kişiye özel kriter belirlemek, 
kontrollü mülakat süreçleri yönetmek ve sair yön-
temlerle devlet ve hükümet politikasının oluştu-
rulması sürecine etki edebilecek yüksek makam-
lara ya da adliye, mülkiye, hariciye gibi meslek 
memurluklarına, ‘zamanı geldiğinde’ devlete sır-
tını dönerek bağlı bulunduğu örgütün amaçları 
çerçevesinde her türlü eylemi gerçekleştirebilecek 
insan kaynağını, sistematik şekilde yerleştirdikle-
rini göstermektedir.

Dolayısıyla, devletin idari teşkilatını ifade eden 
yürütme erkine dair kapsamlı reformların yapıla-
cağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş 
sürecinde, her bir kuruma/kuruluşa kendi hizmet/
görev/faaliyet alanına dair açık yetkiler tanımlan-
makla birlikte, bu kurumların/kuruluşların, özel-
likle personel rejimi ile idari ve mali süreçleri bakı-
mından, devlet tüzel kişiliğinin belirlediği sınırlar/
kurallar dâhilinde kalmalarını gözetecek etkin 
denetim ve oto-kontrol mekanizmalarını barındı-
ran bir yapının oluşturulması önem taşımaktadır. 
Daha açık ifade edilecek olursa, bugüne kadar 
şahsi inisiyatiflerin ağır bastığı anlaşılan kamu in-
san kaynağı politikasının, muhafazakâr demokrat 
bir siyasi partiden beklenebilecek şekilde, (kuşku-
suz güvenlik kriterleri de göz ardı edilmeksizin) 
daha açık, kapsayıcı ve objektif kriterlere dayanan 
ve ‘emanetin ehline tevdii’ prensibini gözeten bir 
düzleme oturtulması; özellikle yönetici atamala-
rında/görevlendirmelerinde sıklıkla rastlanan isti-
nai uygulamalara imkân verilmemesinin gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Yine aynı doğrultuda, AK Parti hükümetle-
rinin ilk dönemlerinde kamu mali yönetimine, 
kamu harcama hukukuna ve yerel yönetimler re-
formuna dair gerçekleşen kapsamlı yasal düzenle-
melerin gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. Çün-
kü bahsi geçen reform çalışmalarına altlık teşkil 
eden teknik hazırlık sürecinde, özellikle ‘yüksek 
bürokrasi’ ve bazen de siyaset içerisinde yerleşmiş 

bulunan FETÖ mensuplarının, o dönemde henüz 
teşekkül etmekte olan yeni sistemin, kendi illegal 
örgütlerine menfaat temin edebilecekleri şekilde 
dizayn edilmesi hususunda yönlendirmede bu-
lunmuş olmaları ihtimal dâhilindedir. Öyle ki 15 
Temmuz sonrasında yapılan araştırmalardan ve 
özellikle de derdest bulunan davalar kapsamında 
hazırlanan iddianamelerden, reforme edilmiş olan 
ve o günden bu yana adeta yamalı bohçaya dön-
müş bulunan mezkûr mevzuatın; kamu kurum 
ve kuruluşlarının mali bilgilerinin elde edilme-
si, yönetilmesi ve yönlendirilmesi; özellikle ihale 
yöntemlerinin usulî bir hüviyete bürünmesi dola-
yısıyla kamu ihale sisteminin amaçlanandan çok 
farklı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olması; 
büyük miktarlarda ve kontrolsüz şekilde gerçek-
leşen istisnai harcamalara imkân tanınması gibi 
olumsuzluklar doğrultusunda kamu kaynakları-
nın haksız şekilde, kendileriyle irtibatlı şirketler 
üzerinden FETÖ’ye aktarılmasına olanak sağladığı 
anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan, 15 Temmuz sonrasında kuvvet 
komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na 
bağlanması, askeri okulların yeni kurulan Milli 
Savunma Üniversitesi çatısı altında toplanması ve 
şehir merkezlerindeki askeri alanların şehir dışı-
na çıkarılması gibi askeri darbe ve müdahalele-
rin önlenmesine ve/veya etkilerinin azaltılmasına 
yönelik kısmi düzenlemeler yapıldıysa da, esasen 
sivil-asker ilişkilerinin yerleşik/vesayetçi doğasını 
kökten değiştirebilecek hamlelerin henüz yapıla-
bildiğini söylemek güçtür. Bu noktada, ibretlik bir 
örnek olarak, askeri darbelere dayanak teşkil etti-
ği ileri sürülen hükümlerin anayasa ve yasalardan 
mülga edilmesine binaen, ‘artık Türkiye’de darbe 
yapılamaz’ mealindeki siyasi beyanlardan kısa bir 
süre sonra 15 Temmuz gibi hain bir darbe kalkış-
ması yaşandığını zikretmek faydalı olacaktır. Bu 
durumda, zorlu ve stratejik bir coğrafyada nevi 
şahsına münhasır bir ülke olunduğu gerçeği göz 
önünde bulundurularak, tarihsel köklerimizden 
neşvü nema bulan milli ordu geleneğini renci-
de etmeyecek şekilde, sivil siyasi irade ile askeri 
kuvvetlerin beyni/karargâhı olan Genelkurmay 
Başkanlığı arasındaki organik/hiyerarşik kurum-
sal ilişkinin genel geçer evrensel uygulamalar 
dâhilinde yeniden tanzim edilerek güncellenmesi, 
karar mekanizmalarında/yönetimde sivil iradenin 
hâkimiyetinin pekiştirilmesi açısından elzem gö-
rünmektedir.
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Konuya ilişkin bir diğer önemli hususu ise 
devletin, ilk, orta ve yüksek öğrenim sistemlerinin 
sürekli değişen/istikrarsız ve işlevsel olarak seçici 
olmayan yapısı nedeniyle değerlerden beslenen bir 
yöntem dâhilinde insan yetiştirme konusunda ek-
sik kalması oluşturmaktadır. Bu durumda FETÖ 
ve benzeri yapılanmalar dershane ve ‘ışık’ evleri 
gibi araçları sayesinde bir taraftan insan kaynağı 
devşirmekte bir taraftan da zihni bir yozlaşmaya 
sebebiyet vermektedir. Buna göre öncelikle hem 
ilk ve orta eğitimdeki öğretmenlerin, hem de yük-
sek öğrenimdeki akademisyenlerin belirlenmesi 
ve yetiştirilmesi olmak üzere, medeniyet değerle-
rimizle ve kadim kültürümüzle uyumlu bir maarif 
sisteminin teşekkülü, gelecek nesillerin teminatı 
bakımından kritik bir ehemmiyet arz etmektedir.

Öte yandan, Ak Parti hükümetlerinin ilk dö-
neminde, kalkınma çıpası olarak kabul edilen Av-
rupa Birliği ile ilişkiler süreci bağlamında, daha 
sonra ise kökleşmiş bazı etnik ve sekteryan prob-
lemlerin iyi niyetli ve suhuletli bir şekilde çözü-
me kavuşturulmasına yönelik olarak yapılan dü-
zenlemeler nedeniyle güvenlik-özgürlük denge-
si özgürlük lehine bozulmuş; ancak bahse konu 
bu durum, adliye ve emniyet teşkilatı içerisinde-
ki FETÖ’cülerin de desteğiyle, toplumsal hayatı iç 
ve dış menşeli provokasyonlara açık hale getirerek 
güvenli ülke algısının yara almasına sebebiyet ver-
miştir. Her ne kadar 15 Temmuz sonrasında baş-
layan OHAL süreci ile birlikte güvenlik-özgürlük 
dengesi tekrar itidalli ve sürdürülebilir bir nokta-
ya taşınmışsa da, genel asayişin teminatına yöne-
lik bu iradenin, OHAL’in sona ermesinden sonra 
da kararlı biçimde sürdürülmesi önem taşımak-
tadır.

15 Temmuz kalkışmasının görünür planda-
ki ana aktörü olan FETÖ’nün, kendisini uzun 
yıllardır ‘din’ ekseninde temellendirdiği ve top-
lumsal meşruiyetini ‘inanç’ üzerinden kazandığı 
gerçeği karşısında ilahiyat camiası ve Diyanet İş-
leri Başkanlığı’na bir paragraf da olsa değinmeden 
geçmek eksiklik olacaktır. Yaklaşık elli yıldır mad-
di, manevi ve sair her yönüyle din ve inanç istis-
marı üzerinden korunaklı bir konum elde edip, 
dinlerarası diyalog söylemi üzerinden kavramsal 
bir zemin inşa eden FETÖ’ye karşın, -pek tabi is-
tisnaları bulunmakla birlikte- gerek dini ilimler 
sahasını temsil eden ilahiyat camiasından gerekse 
‘İslam Dininin inançları, (…) ile ilgili işleri yü-
rütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak (…) 
üzere’ teşkilatlandırılmış bulunan Diyanet İşleri 

Başkanlığı’ndan entelektüel derinliği bulunan bir 

söylem ve/veya kuvvetli/ikna edici bir karşı tez 

duymak mümkün olmamıştır; ta ki yıllardır dine 

zarar veren bu örgütün devlete musallat olması-

na kadar! Bu realite, hem ilahiyat camiasının hem 

de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilmi ve bürokratik 

anlamda daha sarih/mutedil bir çizgide durmaları 

ve proaktif davranmalarının önemini ortaya koy-

maktadır.

***

Merhum Akif Emre’nin 15 Temmuz sürecin-

den önce, 2015 yılında belirttiği üzere, “(…) 12 

Eylülle birlikte devlet ilk kez sosyal planda dini 

gerçeği kabul edip merkeze çekme, kontrollü bir 

tanıma sürecine girdi. Bunun asıl nedeni 1980 

şartlarında dünyada yükselen İslami hareketlerin 

muhtemel etkileridir. Özellikle İran devriminin ra-

dikalleştirici etkisi rejim açısından Türkiye’de ge-

leneksel yapılar üzerinde yeni bir dizaynı zorunlu 

(…)”1 kılmış ve geleneksel İslami cemaatlerden/

gruplardan bir kısmı, anılan atmosferde devlet 

yönetiminde söz sahibi olma gayretine girmişler-

dir. Bu konjonktür, baştan beri devletin içerisinde 

önemli bir konum elde etme/teşkilatlanma gayreti 

içerisinde bulunan ve dönemin iç ve dış aktörleri-

nin zihni kodları ile uyum içerisinde hareket eden 

FETÖ yapılanması için de son derece uygun bir 

ortam sağlamıştır. Örgütsel amaçların gerçekleş-

tirilmesinden başka herhangi bir değere bağlılığı 

bulunmadığı anlaşılan FETÖ’nün ‘altın çağı’nın 

başlangıcı olarak değerlendirebilecek bu döne-

min sona erdirdiği tarih ise bu örgüt tarafından 

tezgâhlanan ve fakat milletin ve devletin güçlü ve 

ortak karşı duruşu sayesinde akamete uğratılan 

15 Temmuz darbe girişimidir.

Dipnotlar

1  15 Temmuz, bir musibet bir nasihatten evladır atasözü 

doğrultusunda, millet-devlet bütünleşmesini sağlayan ve 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte geleceğinin 

ihya ve inşası sürecinde yeni bir sayfa açma arifesinde bulu-

nan Türkiye’nin, gerçekleştireceği dönüşüm hamlelerini 15 

Temmuz ve FETÖ tecrübesi ışığında ele alması zaruri görün-

mektedir. Zira Acemoğlu ve Robinson, çoğunluğun ortak 

kararı ile doğrudan seçilen bir başkanın toplumun ihtiyaç-

larına daha etkin şekilde odaklanabileceğini ve bu bağlamda 

seçkin çıkar gruplarının menfaatlerini tehdit etmesi nedeniyle 

darbelere muhatap olma ihtimalinin de yüksek bir ihtimal 

olduğu hususunu işaret etmektedir.** İşte bu riskin asgari 

düzeye indirilmesi, ancak ve ancak 15 Temmuz sürecinde 

iyiden iyiye hassaslaşan kurumsal/aklî devlet refleksinin 

devam ettirilmesi suretiyle mümkün olabilecektir.
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Gülşen ÖZER

En son 12-16 Şubat tarihleri arasında görülen 96. duruşma 2 Mart 2018 
tarihine ertelendi. Bu davanın karar duruşması olacağı düşünülüyordu ve 
yıllardır davayı sebatla takip eden küçük bir grup çağrılar yaparak STK’ları, 
duyarlı kişileri duruşmada bulunmaya davet etti. Salon kalabalıktı 
ama beklenen olmadı ve karar çıkmadı. Dava bir kez daha ertelendi.

28 Şubat Davası
Ne Zamana Kadar Ertelenecek?

28 Şubat darbesinin 
yirminci yılının 

ardından şubat ayların-

da gündeme gelen ve 

sonra sönen darbe tar-

tışmalarında tablo kıs-

men can sıkıcı kısmen 

bıktırıcı bir tonda de-

vam ediyor. Şurası açık 

ki, Türkiye’de darbe 

uzmanlığına hasredilmiş bir alana veri sağlayacak 

bir geçmiş yaşandı. 28 Şubat postmodern darbe-

si darbeler tarihi içerisinde farklı bir yer tutuyor. 

Meselenin vuku bulması bu farklılığın temelini 

oluştursa da ilginç bir biçimde “bin yıl” sürecek 

tehdidi sıkça vurgulanıp “sürmedi” diye dillen-

dirilmesine karşın yirmi yıldır aşılabilmiş değil. 

Bu aşma, yasakların sürüdüğü anlamında değil 

elbette fakat hem psikolojik anlamda etkilerinin 

devam ediyor olması hem de darbenin arka pla-

nın tam olarak ortaya konulamamışlığı aşılama-

mışlığın göstergesi. Tüm bunları mevcut iktidar 

ve imkânlar eşliğinde düşündüğümüzde sağlam 

sosyolojik analizlerin, aydınlatılması gereken bağ-

lantıların yoksunluğunu fark edebiliriz. Darbeden 

zarar görenler kendi zaviyelerinden yaşadıklarını 

anlatıyor. Bu konuda yapılan belgeseller, yazılan 

kitaplar da daha çok 

bu yaşanmış acılar üze-

rine kurgulanıyor. Ne 

var ki yirmi yıllık bir 

süreçte ne darbe ya-

panların kabulleri ne 

de gerçekleştirme bi-

çimlerine dair berrak 

bir veri yok.

Bu konu eksiklikle-

riyle süredursun tahlile muhtaç bir dizi değişim 

de yaşanıyor. Tabii “meselelerimizin” 28 Şubat 

günlerinde aleni hakaret ve küfür ile gündeme ge-

len kişilerce malzeme yapmasına izin vermemek 

de önemli. Mesela 28 Şubat’ta yaşananları konu 

edinen Fatih Altaylı gibi isimlere pirim vermek 

hatta onların programlarına çıkmak trajik bir du-

rum. Bu nedenle imkânların sonuna dek kullanı-

labileceği bu günlerde daha fazla kafa yorma, acı-

ları paranteze alarak bir perspektif ortaya koymak 

önem taşıyor.

28 Şubat’ın yıldönümlerinde bu konuyu gün-

deme getirmek isteyen basın mensuplarının en 

fazla üzerinde durduğu husus nasıl eziyet görül-

düğü, bu esnada ne hissedildiği şeklinde daha çok 

dramatik sahnelere dair malumat alma çabaları. 

Bugünkü duruma dönük değerlendirmeleri ise 
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adeta duymazlıktan gelen ve aldıkları görüşlerde 

de bu kısımların kesilmesiyle yapılan bir haber 

külliyatı söz konusu. İşin doğrusu yaşanan onca 

yıldan sonra birçok kişi geriye dönüp “nasıl acı 

çektiğini” anlatmaktan bıkmış durumda. Yaşanan 

yaşandı, acılar çekildi. Esas olan bunca yıldır bu 

acıların sarılmasına dönük ne yapıldığı ya da ya-

pılmadığı üzerinde konuşmak. Bu konular konu-

şulmak istendiğinde ise özellikle “bizim camia” 

müstehzi gülümseyerek “artık bu konuları geçe-

lim” mealinde sözler sarf ediyor. 

28 Şubat’ta yaşananların cevabını millet 15 

Temmuz’da layıkıyla verdi. O gece verilen müca-

dele aynı zamanda tekrardan 28 Şubat ortamına 

dönmek istememenin ve biriken acıların açığa 

çıkmış haliydi. Başörtü yasaklarıyla özdeşleşen 

28 Şubat postmodern darbesinin en önemli ayağı 

Cumhurbaşkanının bir günde verdiği talimatla ta-

rihe gömüldü. O tarihe kadar sessizliğini koruyan 

hatta ilk yıllarında “önceliğimiz değil” söylemi bu 

süreçte yarası beresi olanları üzse de genel olarak 

bir maslahat gözetildiği kanaatiyle yüksek sesle 

meselenin konuşulmasını da engelledi. Bu konu-

da yaşanan sorun zayıf da olsa devamlılığı olan bir 

çizgide dillendirildi. Fakat işin esas tarafı bu so-

run kalktığında bu dosyanın tamamen kapatılabi-

leceğine dair yanlış algıdır. Yaşananlar yaşanmıştır 

evet ama üzerine 15 Temmuz gibi bir tecrübe ya-

şanmışken bu darbe ile tastamam hesaplaşılabil-

diği söylenemez. 

28 Şubat’ın bakiyesini açık biçimde devam 

eden davadan, hâlâ hapishanede olan ve hakları 

tamamen iade edilmemiş kişilerden takip edilebi-

lir. Bu konuda mesafe kat etmek isteyen herkesin 

temel amacı sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a du-

yurmak noktasında birleşmektedir. Nihayetinde 

istisnai bir kaç isim dışında artık belli makam ve 

mevkilere gelen “bizim insanlarımız” bu meseleyi 

dinlemek dahi istememekte işin ilginç tarafı dün 

hukuksuz biçimde gerçekleşen haksızlıklar bu-

gün hukuk ve mevcut mevzuat çerçevesinde çö-

züm mümkün mü diye sormaktadırlar ilk olarak. 

Bu meseleler başörtü yasağının kalkması ve Cum-

hurbaşkanının meydanlarda 28 Şubat’tan bah-

setmesiyle zulme uğrayanları cesaretlendirerek 

haklarını aramalarına neden oldu ama ne var ki 

mesele aşağıda bürokratik süreçlerde Erdoğan’ın 

dillendirdiği kadar berrak ve kesin ilerlemedi. Ne 

yazık ki göreve iade edilen öğretmenler, memurlar 

özlük haklarını alabilmek içim bürokrasi içerisin-

de yıllardır hırpalanıyor.

28 Şubat esnasında ya da aynı zihniyetin 

hâkim olduğu yıllarda mahkûm edilmiş kişiler 

hâlâ hapishanede. Bu kişiler için de sosyal med-

yada kampanyalar yapılıyor olsa da belirgin bir 

çözüm yolu ufukta görünmüyor. İş yine Cumhur-

başkanının talimatını bekleyecek görünüyor.

28 Şubat 20 Yıldır Sürüyor

Gelelim yıllardır ertelenen 28 Şubat davasına. 

En son 12-16 Şubat tarihleri arasında görülen 96. 

duruşma 2 Mart 2018 tarihine ertelendi. Bu da-

vanın karar duruşması olacağı düşünülüyordu ve 

yıllardır davayı sebatla takip eden küçük bir grup 

çağrılar yaparak STK’ları, duyarlı kişileri duruş-

mada bulunmaya davet etti. Salon kalabalıktı ama 

beklenen olmadı ve karar çıkmadı. Dava bir kez 

daha ertelendi. 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam 

eden dava süreci iddianamenin hazırlandığı 2013 

yılında başladı. BÇG-28 ŞUBAT adlı iddianame 

1309 sayfa ve 355 Ek klasörden oluşuyor ve ilk 

15 celsede bu iddianame okunmuştur. Davada 

dönemin genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Ka-

radayı ve Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral 

Çevik Bir sanık sandalyesinde. Davada 103 sanık 

ilk dönem tutuklu yargılanırken davanın yılan 

hikâyesine dönüşme sürecinde salınarak tutuksuz 

yargılanmaya devam edildi. Savcı 60 sanık için 

-ki aralarında Karadayı ve Çevik Bir de var- 765 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesi uya-

rınca, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren 

düşürmeye, devirmeye iştirak” suçlarından ağır-

laştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuyor. 

28 Şubat esnasında ya da aynı zihni-
yetin hâkim olduğu yıllarda mahkûm 
edilmiş kişiler hâlâ hapishanede. Bu 
kişiler için de sosyal medyada kam-
panyalar yapılıyor olsa da belirgin 
bir çözüm yolu ufukta görünmüyor. 
İş yine Cumhurbaşkanının talimatını 
bekleyecek görünüyor.
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Fakat zaten bu karar çıksa bile sembolik bir an-

lam taşıyacak. Sanıkların çoğu artık yaşı ilerlemiş 

ve yaşlılıktan kaynaklı sağlık sorunları yaşıyorlar. 

Cezanın verilmesinin anlamı ise bir kaç açıdan 

önem taşıyor. İlki böyle bir kararla darbenin darbe 

olduğu tescillenmiş ikincisi de yeni yargılamalar 

için yol açılacak olması.

Sanık avukatları berat ve artık hayatta olmayan 

dört isim için de kamu dava-

larının düşürülmesi talebinde 

bulunuyorlar. Savunmalar 

15 Temmuz öncesi yoğun 

olarak BÇG’den hiç haberle-

ri olmadığı ve hükümeti dü-

şürme fiili hatta bu bir yana 

bu yönde bir düşünceleri bile 

olmadığı ifade edildi. Paşala-

rın beyanları adeta Necmet-

tin Erbakan’ın seccadesini 

yayan, ona, inancına saygılı 

oldukları yönünde. Bu yön-

deki ısrar elbette Erbakan 

Hocanın hayatta olmaması 

ile kuvvetleniyor. İmam Şafii 

“olmamış olaylara fetva veril-

mez” der ama olup bitenden 

yola çıkarak bir çıkarımda 

bulunursak Erbakan Hoca 

hayatta olsa bizi mi onları mı 

memnun ederdi sorusu ne yazık ki memnun edici 

bir cevaba kavuşmaz. Nihayetinde Şevket Kazan 

mahkemeye verdiği beyanda sanıklar arasında ar-

kadaşları olduğunu, savcılıkta şikâyetçi olduğunu 

ama şimdi şikâyetçi olmadığını duygusal bir tonla 

ifade etti. Çevik Bir’in kendisine söz alarak teşek-

kür ettiği oturumu izleyen darbe mağdurları du-

rumu şaşkınlıkla izledi. Dolayısıyla AK Parti hu-

sumeti ve yenilgi psikolojisi “ak saçlılardan” adil 

bir şahitlik çıkmayacağını gösterdi. Sanki ülkece 

bir hezeyan yaşanmış ve zulümler kendiliğinden 

gerçekleşmişti. Okul kapılarında öğrenciler kendi 

kendilerini coplamış, başörtülüler okullarını, işle-

rini kendiliğinden bırakmış ya da askerler kendi 

kendilerini mi işten atmıştı? İşin doğrusu davayı 

takip ederseniz edineceğiniz tek kanaat bu!

İlk zamanlar davaya müdahil, müşteki olmak 

isteyenlerden kabul edilenler bulundukları şehir-

lerde ifade verdi. Dava bu ifadelerin alınmasının 

ardından Ankara’da devam etti. Davaya sanıklar, 

müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor ancak 

şehir dışından katılmak durumunda kalan müş-

tekiler her zaman davayı takip etme imkânı bu-

lamıyor. Davanın görüldüğü ilk oturumlardan bu 

yana salona izleyici olarak katılan sanık yakınları 

ve müştekiler arasında gergin bir atmosfer oluşu-

yor. Özellikle sayının arttığı 

günlerde salonda bulunabil-

mek dirsek savaşı vermekle 

mümkün olabiliyor. Birbiri-

ni direkt muhatap almadan 

yüksek sesle kurulan taciz 

cümlelerine karşı da sağlam 

bir sinir sistemine sahip ol-

mak gerekiyor. Özellikle “bu 

ne kinmiş yıllardır bitmedi”, 

genç gördükleri başörtülüle-

re karşı “bu da mı mağdur-

muş”, “devir bunların” gibi 

küçümseyen ve karşısındaki 

kişilerin haklılığına asla ihti-

mal vermeyen, onlara zarar 

verdiklerini görmezden gelen 

cümleler karşısında sabırlı 

olup sükûneti korumak çaba 

gerektiriyor.

Bu salona giriş ve tacizleri 

aştıktan sonra asıl sinir harbi başlıyor aslında. Sa-

nıkların yüzlerinde hiçbir pişmanlık alameti yok 

ve her savunma üniversite kürsüsünden hâkime 

dek tüm salona ders verir edasıyla gerçekleşiyor. 

İddianamede olan her şey karşısında “görmedim 

duymadım haberim yok” mealinde tumturaklı 

bir söylev veriliyor. Özellikle son duruşmalarda 

sanıkların süreçten mağdur olduklarını söyleme-

si ise tekrar bir kâbus içine düşmüş hissini hâsıl 

ediyor. Özetle denebilir ki o salonda 28 Şubat hâlâ 

yaşıyor.

Yeni Kale FETÖ ve Davanın Sahipsizliği

Sanıkların özellikle 15 Temmuz sonrası ge-

liştirdikleri argüman ise FETÖ. Savunmaların 

belkemiğini bu davanın FETÖ kumpası olduğu 

söylemi. Yargı süreçlerinde yer alan bazı isimle-

rin FETÖ’den tutuklanmış olmaları sanıklar açı-

Başörtü yasağının kalkması 
ve Cumhurbaşkanının mey-
danlarda 28 Şubat’tan bah-
setmesiyle zulme uğrayan-
ları cesaretlendirerek hak-
larını aramalarına neden 
oldu ama ne var ki mesele 
aşağıda bürokratik süreç-
lerde Erdoğan’ın dillendir-
diği kadar berrak ve kesin 
ilerlemedi. Ne yazık ki göre-
ve iade edilen öğretmenler, 
memurlar özlük haklarını 
alabilmek içim bürokrasi 
içerisinde yıllardır hırpala-
nıyor.
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sından adeta can simidi işlevi görüyor. İddiana-

meyi bu anlamda FETÖ’ye bağlayarak hükümsüz 

kılmaya gayreti örgütün bu tür faaliyetleri örnek 

gösterilerek destekleniyor.

Durumun tam tersi olduğu şimdiye kadar me-

safe kat edilememesinin nedeninin FETÖ olduğu 

aslında Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası “bu dava 

asıl şimdi başlıyor” sözüyle ifade edildi. Bu ifadey-

le esasen şimdiye dek karar çıkmamış olmasının 

sürekli ertelenmenin alt metni ifadelendirilmiş 

oldu. Sonuçta dava sürecinde FETÖ etkisinin ol-

duğu her halükarda kabul ediliyor fakat bu etki 

farklı okunuyor.

Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse dava-

larda ki en acı tablo sanık avukatları kısmının her 

daim dolu olması buna mukabil “bizim” kısmı-

mızın ise zayıf olması. Belli başlı bir kaç avukat 

düzenli olarak oturumlarda yer alırken zaman za-

man iştirak eden yeni simalar da oluyor. Ama her 

haliyle zayıf… 28 Şubat meselesiyle özdeşleşen 

milletvekili, yazarların katılımı meseleyi gündem-

leştirme açısından bir canlılık katsa da şu soru her 

daim havada cevapsız kalıyor: Bu meselede mağ-

durlar kim? Dün bu meselenin kişileri aşıp inanca 

saldırı olduğu dolayısıyla da karşı durmanın tüm 

Müslümanların vazifesi olduğu kanaati buhar ol-

muş ya da birilerinin bu vazifeyi farzı kifaye ola-

rak üstlenenlerin diğerlerinin üzerinden yüküm-

lülüğü kaldırdığını mı düşünülüyor?

Türkiye’de 28 Şubat’tan etkilenmeyen yok gi-

bidir. Hemen hemen herkesin ailesinde çevresin-

de muhakkak bir başörtülü kadın ve dindar er-

kek bu süreçten zarar gördü. Bununda ötesinde 

meselenin bayraktarlığını yapmış bir sürü grup, 

STK, dernek var. Fakat bu sayısal çokluk nedense 

davayı takip etme konusuna bir türlü yansımıyor. 

Dava sürecinin uzunluğu elbette bunu zorlaştırı-

yor ama yine açığa çıkan soru neden sadece “bi-

zim mahalleye” zor? Birçok konuda iş birliği ya-

pan gruplar hatta doğrudan AK Parti teşkilatları 

meseleyi sahiplenip takip için iş bölümü yapamaz 

mıydı? Belki de sadece Ankara’da yaşayanlar bile 

bu işi götürebilirdi. Ya da şehirlerarasında bir da-

ğılım da yapılabilirdi. Birçok çözüm yolu olabilir-

di ama düşündürücü olan neden olmadı ve neden 

bu dava bu saate kadar sonlanmadı? Nihayetinde 

15 Temmuz davaları ve 28 Şubat davasına katılım 

azlığı adeta meydanlarda varız ama mahkeme gibi 

uzun soluklu mücadele ayağına mesafeli olundu-
ğu sonucunu açığa çıkarıyor. 

Adaletin tecellisi için sabırla beklendi fakat bu 
yıllar içerisinde Türkiye’de hep çok kritik süreçler 
yaşandı ve yine sabır bu olaylara yaslanarak ko-
rundu. İlk davalardaki hava son duruşmalarda sa-
nıkların aleyhine dönmüş hissi uyandırıyor. Kara-
rın ceza ile sonuçlanacağı beklentisi her iki tarafta 
da güçlü bir kanaat. Bu nedenle son savunmalar 
sonsuza dek uzayacak izlenimi veren bir tarzda 
gerçekleşiyor. Sayfalarca metin saatlerce okunuyor 
haliyle oturumlar geç saatlere dek uzuyor. Bu sa-
nıkların ceza almadan önce süreci uzatma çabası 
olarak yorumlanıyor. Fakat tüm detaylar beraber 
düşünüldüğünde verilecek karar büyük oranda 
şekillenmiş olmasına karşın ülkenin genel duru-
mu yahut kurulan yeni ittifaklar nedeniyle ertele-
meler gerçekleşiyor fikrini hâsıl ediyor. Hükümet 
yeni bir tartışma gündemi açarak acil meseleler 
üzerine gölge düşsün istemiyor.

Dava süreci devam ederken 28 Şubat alt ko-
misyonu Aydın Ünal başkanlığında çalışmalarına 
başladı. 20 yıldan sonra sevinmek mi hüzünlen-
mek mi lazım gelir kestiremiyor insan. Böyle bir 
komisyon 28 Şubat Öğretmenler Platformu ile yıl-
lar önce gündeme taşınmış hatta sıkça gerçekten 
kimin haksızlığa uğradığını tespit için kurulacak 
bir komisyonda çalışabileceklerini içeren bir öneri 
sunmuşlardı. Bu komisyondan ve artık ertelenme-
yip nihayete ermesi beklenen davadan sonra iste-
nen ise iade-i itibar her şeyden önce. Görevlerine 
af kapsamında dönen birçok kişinin ortak ifadesi 
“biz af gerektiren bir fiilde bulunmadık” dolayı-
sıyla da önce bu durumun tashih edilmesi bek-
leniyor.

Sonuçsuz bir dava için sonuç cümlesi olarak 
umutların başka baharlara hatta ahirete kalmama-
sını umut ettiğimizi Mehmet Akif’ten mısralarla 
belirtelim:

“Geçti mazi denen o devr-i melal

Haydi, fethet senindir istikbal.”
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

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

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

N ahda Hareketi’nin bildirile-
rinden ve önemli liderlerinin 

açıklamalarından bu sonuca vardım. 

Bir başka ifade ile Nahda Hareketi 

artık siyasilerden gazetecilere kadar 

istisnasız tüm hasımlarından birbiri 

ardına gelen saldırı ve suçlamalara 

katlanmayacak. Peki, ne oldu ve bar-

dağı taşıran son damla neydi? 

Bölgede müstesna bir konuma 

sahip harekete yöneltilen suçlama-

lar listesi oldukça kabarık. Nahda 

iktidarda kaldıkça suçlamalar listesi 

genişledi. Bu suçlama örneklerin-

den bazılarına işaret etmek yeterli 

olacaktır: Dışarıyla ve özellikle de 

Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan 

ile irtibat, teröre destek, Tunus genç-

lerini gerilimin merkezine çekmek, 

bazı kadrolarını yasal olmayan şekil-

de zenginleştirmek, ikircikli tutum 

sergilemek, çeşitli devlet organları-

na sızmak, kendi mensuplarını işsiz 

gençlerin aleyhine olacak şekilde 

istihdam etmek, Şükri Belid ve Mu-

hammed Berahimi suikastlarını yap-

mak, şaibeli finansmanlar elde etmek 

ve gizli örgütü muhafaza etmek… 

Bu kez hareket sesini yükseltti 
ve “yeter” dedi. Masayı devirme ve 
kendisini delilsiz suçlayan herkese 
karşı yargıya gitme kararı aldı. Hatta 
Hareket’in lideri Raşid el-Gannuşi, 
Halk Cephesi liderlerinden biri-
nin Nahda’nın siyasi parti olmadı-
ğı yönündeki açıklamasını iç savaş 
çağrısı gibi olduğunu ifade etmişti. 
Gannuşi’nin bu ifadesi büyük tepki-
ler almış ve birçok kimse rakiplerine 
karşı şiddete başvurma tehdidi ola-
rak görmüştü. 

Hareket ayrıca bildirisinde ken-
disine karşı sistematik karalama 
kampanyalarına giren şahıslar ve 
medya kurumları hakkında yargı 
sürecine girme tehdidinde bulundu. 
Gazeteciler sendikası bu bildiriye bir 
başka bildiri ile güçlü şekilde kar-
şılık vererek Nahda’dan açıklama 
istedi. Gazetecilerin tehdit edilmesi 
ve yargı takibiyle korkutulmasının 
ifade ve basın özgürlüklerini kısıt-
layacağı, göz korkutma ve ağız ka-
pama kapsamına gireceğini belirtti. 
Sendika ayrıca başta Nahda Hareketi 
olmak üzere birçok çevreyi siyasi 
söylem dilinde gerginliği arttırmak-
la, gazetecileri ilgilenmedikleri bir 
kavganın içine çekmeye çalışmakla 
ve muhaliflere yargı takibi imasında 
bulunmakla suçladı. 

Tepki, gazeteciler sendikasıy-
la sınırlı kalmadı, Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü gibi uluslararası 
örgütler de Nahda’ya yönelik tepki-
ye katıldı. Örgüt, Nahda’nın gaze-
tecilere yönelik yargı tehditlerinin 
Tunus’ta basın özgürlüğü için büyük 
bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. 

İşte Nahda Hareketi zulme uğ-
ramasına rağmen kendisini “sanık” 
sandalyesinde bu şekilde buldu. Bu 
hikâye Hareket ile medya arasında 
ilişkilerde yaşanan gerginlik halkala-
rından biridir. Zira Hareket gazeteci-
lerin genelini kendi safına çekmeye 
çalıştığında kendisini dar bir köşede 
kuşatma altında bırakacak ve her-

kesi karşısına aldıracak gelişmeler 

yaşanıyor. 

Hareket sadece gazetecilerin gü-

venini kazanmakta başarısız olmadı, 

aynı zamanda teknik ve insan gücü 

alanında başarılı olabilecek medya 

kurumları inşa etmekte de başarısız 

kaldı.   Yaptığı tüm girişimler haber 

ve analizin temel kaynağı olan mi-

henk taşı olma vasfını kazanamadı. 

Bu da Hareket’i diğer medya organ-

larında kolay yutulur bir lokma ha-

line getirdi. 

Bu derin ve miras kalmış se-

bepler, İslâmî hareketlerin çoğu-

nun medya savaşını kaybetmelerine 

neden oldu. Bu sebepler çeşitlidir 

ve derin araştırmalara ihtiyaç duy-

maktadır. Sebeplerden bazılarının, 

fikri alanın yanı sıra medyayı, rolü-

nü, özelliklerini ve araçlarını eksik 

anlamayla ilişkisi var. Bazı girişim-

ler nispeten başarılı oldu ancak çok 

geçmeden durdu veya medyanın 

ideolojik, sınırlı ve zayıf partizan 

amaçlara hizmet için kullanılması 

yönündeki aşırı hırsın sonucunda 

rayından çıktı. 

Nahda’yı kendisini savunmaktan 

ve delilsiz suçlayan herkesi yargıya 

taşımaktan hiçbir şey alıkoyamaz. 

Her bireyin, cemaatin veya partinin 

kendisini hukuki araçlarla savunma 

hakkı vardır. Özellikle de kendisine 

yöneltilen suçlamalar sağlam de-

lillere dayanmazken… Bu yüzden 

Hareket’in tutumu ilkesel açıdan tar-

tışmasız meşrudur. Yalnız buna kar-

şın Hareket’in birçok kırmızı çizgiye 

dokunmaması gerekir. Gazetecilere 

ve kurumlarına doğrudan veya do-

laylı baskı ve tehditte bulunmaktan 

kaçınmalıdır. Ki böylelikle medya 

özgürlüğüne karşıymış gibi bir gö-

rüntü içinde kendisini savunmak 

zorunda kalmasın. Nahda’nın farklı 

yorumlara yol açabilecek ağır bir bil-

diri yayınlamak yerine bu tür yalan-

ları ortaya atanlara karşı ikna edici 

bir dosya hazırlama ve yargıya gitme 

imkânı vardı ama savaşı başlamadan 

kaybetmiş oldu maalesef. 

(arabi21.com, 18 Şubat 2018)

Nahda Hareketi’nin Sonunda Sabrı Tükendi!
Selahaddin EL-CORŞİ 
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B irkaç yıldır Arap toplumları 
dikkat çekici büyüyen bir ol-

gunun ortaya çıkışına şahitlik edi-
yor. Bu olgu Sahih-i Buhari, Müslim 
ve Kâfi gibi İslâm fıkhının önemli 
kaynaklarına yönelik analiz ve eleş-
tirilerle kendini gösteriyor. Hadis 
ilminin üzerine kurulduğu senet 
metodolojisi ve hadis metninin olu-
şumlarına yönelik analiz ve eleştiri-
ler yapıldı. Son olarak Kur’ân ayetle-
rinin günümüzden farklı klasik Arap 
zamanlarındaki okumalarından 
farklı şekilde yeniden okunması gi-
rişimlerinde bulunuluyor.

Bu dini, fikri ve tartışmalı faali-
yetler mütefekkir, yazar ve din âlim 
çevrelerinde yapılıyor. Yüzlerce kitap 
ve binlerce makale yayınlanıyor, ay-
dın ve gazeteci çevrelerinde, medya 
organlarında, sosyal medyada tartı-
şılıyor.

Yalnız dikkat çekici nokta bu 
tartışmalar ortasında  siyasal İslâm’ın 
tarihi güçlerinden resmi tutum ve 
seslerin çıkmaması. Bu durum bir-
çok ayrıntı ve bu güçlerin tutumla-
rıyla ilgili sorular yöneltmeyi gerekli 
kılıyor. Şayet siyasal İslâmî güçler 
“çözüm İslâm” söylemini sunuyor-
larsa insanların ve toplumların bu 
söylemin dayandığı kaynakları ve 
önerilen yenilikleri sormaları hak-
larıdır. Burada Arap ülkelerinde 
yönetime geldiklerinde İslâm şeriatı-
nın hükümlerini tatbik edeceklerini 
vurgulayan kimselerin açık ve net 
yanıtlar vermesi gereken önemli bazı 
soruları burada yönelteceğiz.

Birinci soru modern sivil devle-
te karşılık İslâm hilafeti konusuyla 
ilgilidir. Hilafet, Hz. Peygamber’in 
ölümünden sonra davetin ve dini 
yaymanın otoritesi olarak tesis edil-
di. Dolayısıyla özellikle de mümin 
tebaanın bağlılığının sadece din te-
melinde olması gerekiyordu. Bugün 
ise tüm dünya bir toprağa ve halka 
egemen, anayasaya yani din, mez-
hep, ırk, cinsiyet ve sosyal aidiyet 

sebebiyle hiçbir ayırım yapmaksızın 
fırsatlar ve yasalar karşısında eşit va-
tandaşlığa dayanan bir devlet oluşu-
mundan bahsetmektedir. Dolayısıyla 
vatandaşların bağlılığı ulus devlete-
dir.

Burada özgürlüklere, eşitlik, va-
tandaşlık, yasalar ve üç erkin (yasa-
ma, yargı, yürütme) bağımsızlığına 
dayalı demokratik sivil devletten 
bahsediyoruz. Bu sivil devlet zimmi, 
cizye verilmesi, tekfir, hâkimiyet, 
ulu’lemre karşı çıkmama, mecli-
sin tüm kararlarına dini çevrelerin 
onayının alınması şartı koşulması, 
velâyet-i fakih, devletin bazı yüksek 
mevkilerinin bir dinin veya mezhe-
bin mensuplarına tahsis edilmesi, 
bazı mevkilerin kadınlara verilme-
mesi ve başka fıkhi kavramlar gibi 
söylem ve mefhumlarla birlikte ya-
şayamaz.

O halde soru siyasal İslâm par-
tileri ve örgütlerinin, bu tartışmaları 
ve yazıları takip edip etmedikle-
ri, rasyonellik temelinde, dinin bir 
yandan gerçeklerle etkileşim içinde, 
diğer yandan adalet, hak, mizan ve 
rahmet temelli büyük maksatlarını 
dikkate alarak kabul ve ret şeklin-
de aleni görüş ve tutumlarının olup 
olmadığıdır. Keza anayasaları, prog-
ramları, seçim söylemleri ve iktidar 
uygulamalarına yansımalarını akta-
rabilirler. Mısır, Tunus, Fas ve Irak 
gibi ülkelerde bu bağlamda dene-
yimler, dersler ve ibretler vardır. 

İkinci soru   İslâm’da ekonomik 
sistem konusuyla ilgilidir. İslâm’da 
ekonomik sistem birçok karışıklıklar 
ve anlaşmazlıklar içermektedir. Zira 
bazıları Kur’ân’da haram olan faizin 
iki birey arasındaki ilişkiyle sınırlı 
olduğunu ve borç verenin, borçlu-
nun şartlarını kullandığını düşü-
nürken bazıları banka işlemlerini de 
kapsadığını düşünmektedir. Üstelik 
banka işlemleri geçmişte yapılan iş-
lemlerden farklı hukuki ve sözleşme 
temellerine dayansa dahi…

  Bazıları bireyin hisse senetle-

ri veya banka senetleri satın alması 

karşılığında elde ettiği faydayı haram 

görmekte ve mudarebe (katılım) söz-

leşmelerini önermektedir. Bu dikenli 

konuyu burada ele alma imkânımız 

yok. Özellikle de mudarebe ile yatı-

rımı, şahıs sözleşmeleri ile mali söz-

leşmelerini ayırma girişimini, sigorta 

konularına değinmemiz zor. Siyasal 

İslâm, genel hatlarıyla zekât, sadaka, 

cizye, harac ve ganimetler gibi mali 

konulara büyük önem verirken mo-

dern ekonomi sisteminin dayandığı 

üretim, tüketim, fiyat, işçilik, tekno-

lojik gelişim ve idare sistemleri ko-

nularına daha az önem vermektedir. 

Kapitalizmin temelleriyle birlikte 

hareket eden kapitalist sisteme kar-

şın İslâm sosyalist sistemle ilgili tar-

tışmaları unutamayız. Sonuçta bizi 

ilgilendiren husus İslâmî siyasal ide-

olojilerin modern hayatın en önemli 

konusu olarak ekonomi ve para ko-

nularını kabul veya ret noktasında 

geldiği noktayı öğrenmek. 

Üçüncü soru ise sürekli içtihat-

lara ihtiyaç duyan, bir yandan insan 

hakları, çocuk hakları ve kadın hak-

larını, diğer yandan evlilik ilişkileri, 

şartları, çocuk eğitimi ve onlarca 

değişikliği dikkate alan ahvâl-i şah-

siyye (medeni hukuk) meseleleriyle 

ilgilidir. Siyasal İslâm kendisini tec-

rit edip kabuğuna çekilemez, küresel 

sahalarla iç içe geçmiş Arap kültürel, 

siyasi ve ekonomik gerçeğin sahala-

rında yaşananları görmezlikten gele-

mez. Mütefekkirleri, teorisyenleri ve 

entelektüellerinin, partilerin ve ör-

gütlerinin proje, hedef ve araçlarını 

geliştirme zamanı geldi. İslâmcı par-

tiler iktidara gelirlerse vatandaşların 

onların geleceğe dönük bakış açıla-

rını öğrenmek haklarıdır.  Bu konu 

hâlihazırda ve yakın gelecekte Arap 

siyasi ve sosyal hayatın göbeğinde 

yer alan bir konu olup ciddi şekil-

de ele alınmaması kimseyi güvene 

çıkarmaz. 
(Kudsü’l-Arabi gazetesi, 22 Şubat 2018)

Siyasal İslâm’a Sorular
Ali Muhammed FAHRU
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A BD Dışişleri Bakanı Rex Tiller-
son, “2014 yılında operasyonu 

başlattığımızda DEAŞ genişliyordu 
ve bugün yenilgiye uğradı” diyor. 
Ancak Tillerson örgüte yönelik bü-
yük askeri operasyonlarının son 
bulmasının “örgütü nihai olarak 
yenilgiye uğratacağımız” anlamına 
gelmeyeceği uyarısı yaptı. Buradaki 
uyarı teröre karşı koalisyon yapan ve 
Irak’ın imarı için Kuveyt’te toplanan 
tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Ki ABD 
2003’ten günümüze kadar işgali bo-
yunca bu ülkenin alt yapısını ve sos-
yal dokusunu imha etmişti. 

Amerikan zaferleri daime ek-
siktir. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
Kore savaşına kadar, yani 1940’lı ve 
1950’li yıllardan Afganistan savaşı, 
Irak ve Maşrik’teki en yeni savaşlara 
kadar. Washington ve müttefikleri 
Nazi Almanya’sına ve müttefiklerine 
karşı zafer kazandı ancak bu zafer 
tamamlanmadı. Savaş biter bitmez 
Hitler’in hezimete uğratılmasında 
ortağı olan Sovyetler Birliği, diz çök-
türülmesi ve Avrupa’daki emellerine 
karşı çıkılması gerekli bir düşman 
oldu. 1990’lara kadar süren soğuk 
savaşa silahlanma yarışı ve başka ül-
kelerdeki vekâlet savaşları eşlik etti. 

Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sı ve İslâm’ın komünist düşmanla 
yer değiştirmesi sonrası zafer yine 
tamamlanmadı. Washington Orta 
Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde-
ki “bağımsız” devletlerle iş birliği 
yaparak ve bu Avrupa ülkelerini 
AB ve NATO’ya girdirerek Rusya’yı 
kuşattı. ABD’de 1980’li yıllarda 
Afganistan’da İslâmî örgütlerle işbir-
liği yaparak Moskova’ya karşı zafer 
kazandı ancak görev tamamlanmadı 
ve hâlâ askerleri dünkü müttefikle-
riyle savaşlara giriyor. Kore’de büyük 
bir zafer elde etti ve ülkeyi kuzey ve 
güneye böldü. Bunu Uzak Doğuda-
ki en önemli müttefiklerinden biri 
olan Japonya takip etti. Bugün dahi 
Piyongyang’ı kuşatıyor, soykırımla 
tehdit ediyor ve yarım adanın birleş-
mesini engelliyor. Vietnam’da Fransa 
sömürgesinin yerini aldı. Şöyle ki ye-
nilgisi hâlâ tarihi bir düğüm  oluştu-
ruyor. Tayvan’la Çin’i tehdit ediyor. 

Mayıs 2003’te yani Irak sava-
şının başlamasından bir ay sonra 
oğul Bush, Abraham Lincoln uçak 
gemisinin güvertesinde askeri savaş-
ların bittiğini ilan etti ve, “ABD’nin 
ve müttefikler savaşı kazandı ve şu 
an bu ülkenin güvenliği ve imarını 

kontrol altına almaya önem veriyo-
ruz” dedi. İmara yoğunlaşmayı el-
Kaide ve DEAŞ savaşı izledi ve şu 
ana kadar yani Tillerson’ın geçen 
hafta bu örgütün nihai olarak ye-
nilgiye uğratılmadığını ve yeniden 
imarla birlikte savaşın eş zamanlı 
olması gerektiğini vurgulamasına 
kadar bu savaş sürüyordu. 

Suriye’de ise onlarca terör örgü-
tü var, ülkelerin çıkarları çatışıyor, 
ittifaklar ve anlaşmalar yapılıyor. 
ABD’nin başka hesapları var. He-
saplar İran ve Rus nüfuzuna karşı 
koymakla başlıyor, DEAŞ ve Şam 
yanlısı örgütlerin yenilgiye uğratıl-
masıyla bitmiyor. Bu coğrafik par-
çada demokratların ve cumhuriyet-
çilerin dönemlerinde Washington’u 
ilgilendiren sadece İsrail bulunuyor. 
Beyaz Sarayda şu an siyasetle ticareti 
ayırmayan bir başkan var. Hıristiyan 
Siyonistleri temsil eden bir başka 
yardımcısı bulunuyor. Amerikan za-
ferleri tamamlanmayacak ve savaşla-
rı her yerde sürüyor. 

(El-Hayat gazetesi, 17 Şubat 2018

Ü lkemiz Suriye’de Rusya, İran 
ve Esed’in halkımıza karşı iş-

lediği suçları dünyanın görmezlikten 

gelmesinin yedi yılı sonrası tepkile-

rimizin çoğunluğu, gelişmelerin so-

rumluluğunu başkalarına yükleme 

eğiliminin dışına çıkmadı. Bu yedi 

yıl, yaşadıklarımızın sorumluğunu 

kendimize yüklememiz gerektiğini 

düşünmek için yeterli olmadı. 

Dünya bize yardım etmek iste-

miyorsa ve adil davamızı anlamıyor-

sa, kendi kendimize yardım etmek 

ve davamıza destek olmak istemiyor 

muyuz yoksa bizim rolümüz sa-

dece başkalarına sövmekle ve aynı 

zamanda soykırıma uğramaya aday 

halkımıza karşı görevimizi yerine 

getirmekten imtina etmekle mi sınır-

lı? Dünyaya sövmeyi bırakmalıyız. 

Çünkü dünya bize adil davranmıyor. 

Kendimizi bu sıkıntıdan kurtarmak 

için yapmamız gerekenlerle başla-

malıyız. Şu ana kadar izlediğimiz 

politikaların veya aldığımız tutumla-

rın genel olarak bizleri bu sıkıntıdan 

çıkarmadığı gayet açık. 

Dünyanın bize yönelik tutumu 

sebebiyle umutsuzluğa düşmemiz 

anlaşılır ancak umutsuzluğumuzu 

derinleştirmemiz ve yenilgi öncesi 

hayal kırıklığına dönüştürmemiz 

anlaşılır değil. Bunun sonucunda re-

jime karşı yürütülen çekişme kendi 

halkınızın saflarında yıkıcı çekişme-

lere dönüşüyor. Dünyanın zulmün-

den sürekli şikâyet etmek yerine 

asıl görevimiz üzerinde iyi çalışılmış 

planlar çerçevesinde mücadele et-

mek için hesaplarımız içinde bu ger-

çeği dikkate almak değil mi? 

Bu planları şartlarımızı düzelt-

mek ve onarmak için uygulamamız 

görevimiz. Bunu dünyanın bizden 

uzaklaşması açısından hafife ala-

mayacağımız bir rol sebebiyle değil 

sadece aynı zamanda ve her şeyden 

önce bugünkü direnişimiz ve yarın 

Bir Türlü Tamamlanmayan Amerikan Zaferleri!
Mustafa ZEYN 

Suriye İçin Ağlamayı Bırakalım
Mişel KİLO 
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İ srail Başbakanı Benjamin Ne-
tanyahu ile İran Dışişleri Bakanı 

Muhammed Zarif arasında Münih 
Güvenlik Konferansı’nda yaşanan 
tartışma, birkaç gün önceki İsrail-
Suriye çatışmaları sonrası bölgedeki 
sıcaklığın ve hat safhadaki kutuplaş-
manın düzeyini yansıtıyor.

Amerikalı yazar Thomas Fri-
edman son olarak bölgedeki çe-
kişmeyle ilgili bir makale yazdı ve 
Suriye-İsrail sınırını bugünün dün-
yasındaki en tehlikeli sınır olarak ni-
teledi, Suriye’yi bölgede süper güçler 
arasında silahlı çekişmelere yol aça-
bilecek “barut fıçısı” olarak tanım-
ladı. Zira bölgede Amerikan, Rus, 
İran, Türk, Suriye orduları, bölgesel 
ve uluslararası güçlere bağlı milisler 
ve içeride çekişen kimlikler bulunu-
yor. Herkes bu sınırlı coğrafya parça-
sında “uçurumun kenarında” oyun 
oynuyor. 

Geçen günlerde, analiz ve sızdırı-
lan bilgiler doğrultusunda bölgedeki 
hâlihazırdaki çekişmeyi endişe verici 
tehlikeli bir tanımı olduğu netleşti. 
Bu tanım Batılı analistlerin ve siya-
silerin dilinde iki koalisyon arasın-
da bir savaş olarak yükseliyor. İlki 

İran’ı, Suriye rejimini, Husileri, Irak 
hükümetini ve sınır ötesi Şii silahlı 
güçleri içeriyor. İkinci koalisyon ise 
hâlihazırda Amerikan yönetimi Do-
nald Trump’tan destek alan İran kar-
şıtı Arap ülkelerini, perde arkasında 
İran karşıtı Arap ülkelerine katıldığı-
nı ilan eden İsrail’i içeriyor. 

Bu iğrenç tanım doğru olma-
makla birlikte mantıklı da değil an-
cak aynı zamanda- ki burası daha 
önemli- gizli olmayan bir Amerikan/
İsrail ajandası barındırıyor. Bu ajan-
da Arapları İsrail’le İran nüfuzuyla 
mücadelede bölgesel olarak aynı safa 
yerleştirme olarak tanımlanıyor. Bu 
ajandanın başta Filistin davasının 
ortadan kaldırılması, tehlikeli karar-
lar ve politikaları hayata geçirmek 
olmak üzere bir dizi sonucu olacak-
tır. Keza bölge mezhep, etnise ve 
dini kimlikler temelinde bölünecek, 
hali hazırdaki Suriye iç savaşının ve 
çekişmesinin süresi uzayacaktır. 

Özetle bu tanımlama aldatıcıdır. 
Çünkü süper ve bölgesel güçlerin 
politikaları mezhebi yapı üzerine 
kurulamaz. Zira Türkiye ve İran ken-
di ulusal çıkarlarına bakıyor. Rusya 
ve ABD Suriye’yi nüfuz savaşı ola-

rak görüyorlar. Arap dünyası pratik 

olarak Suriye denkleminde yer al-

mıyor. Sünniler ise Irak ve Suriye’de 

sözde Sünni-ABD-İsrail ittifakından 

istifade etmediler. Toprakların ço-

ğunluğunu kaybettiler. İran, Irak 

ve Suriye’yi yutarken Amerikalılar 

ise Amerikalı eski diplomat Dennis 

Ross’un da yayınlanan son makale-

sinde ifade ettiği gibi sadece savru-

luyorlar. 

Münih Konferansı’nın Suriye’nin 

bölgedeki siyah ozon deliği olduğu-

nu ve herkesi bataklığa sürükleye-

bileceğini teyit etmesi yeni bir şey 

değil. Ufukta beliren siyasi çözüm 

bugün uzak görülüyor. Çünkü hali 

hazırdaki çekişmeyi çıkarlar ve ajan-

dalar yönetiyor. Yeni gelişme kon-

feransın Arapların ve İsrail’in resmi 

şeklide olmasa da aldatıcı koalisyo-

na girdirilmesi amaçlı bir gündemin 

tertiplendiği kanaatini güçlendirme-

si. 

Konferans ayrıca bölgesel güven-

lik ve bölgede Arap ülkelerinin aktif 

ve güvenlik çıkarlarının korunma-

sı için minimum düzeyde yeni bir 

Arap teorisi veya stratejik yaklaşımı 

olmadığını gösterdi. 

(Ürdün Re’y gazetesi, 20 Şubat 

2018)

İsrail ve “Sünni İttifak”
Muhammed Ebu RUMMAN

ki zaferimizin kendi hasta yapımızı 
iyileştirmeye, ülkelerin bize karşı tu-
tumunu düzeltmeye ve çıkarlarının 
bizde mahfuz olduğuna ikna etmeye 
bağlı olması sebebiyledir. Bu ülkeler 
haklarımızı koruduğu oranda çıkar-
larını koruruz. Bizler çekişmenin ta-
rafı olarak kimin kazanacağını veya 
yenileceğini ve belirleriz. Şayet bu 
ülkeler kazanmak istiyorsa rejime 
yönelik tutumunu değiştirmeleri 
kendi çıkarlarınadır. 

Dünyanın tutumlarını kınamak-
la geçen yedi yıl sonra bu boş yön-
teme sırtımızı dönme ve ihmal etti-
ğimiz konulara eğilme zamanı geldi. 
Bu konular kendi durumumuz, si-
yasi ve askeri güçlerimizin durumu, 

içeride ve dışarıdaki halkımızın du-
rumu, tutumlarımızdaki klişe yapı, 
yaşadığımız sorunlarla mücadelede 
bakış açısı ve programlar belirleme-
miz, özgürlüğümüz için zor savaşla-
rımızda kullandığımız uygulama ve 
yöntemleri belirlememiz, düşman-
larımızın üzerimize gelmemesi için 
aldığımız tedbirlerdir. Kendimizi 
tepkilere mahkûm görüyoruz. Bu 
tepkiler girişimleri ve adımları onla-
ra bırakıyor ve bizleri hiç kimsenin 
saygı göstermediği politikalar izle-
meye sevk ediyor. 

Bu ülkelerin bize karşı zalim 
bir tutum alması kendimize ve dev-
rimimize yönelik bizlerin de aynı 
tutumu alması ve merkezinde biz-

lerin değil de başkalarının olduğu 
ilişkilerin esiri olmamız için yeterli 
bir sebep midir? Başka birileri değil 
bizler davanın sahipleriyiz. Yedi yıl-
dır kendimizi eleştirdik, dünyanın 
zulmünü ve bizi görmezden gelme-
sini kınadık. Bu hastalıktan çıkma 
zamanımız geldi. 

(el-Arabi el-Cedid gazetesi, 24 
Şubat 2018)
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  KABUĞUNU DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIRPINAN TÜRKİYE’DE İTTİFAK ARAYIŞLARI 

Ü nlü filozof Nietzs-

che, “derisini değiş-

tiremeyen yılan ölür” 

der. Aslında bu söz, 

“zamanla yeni şartlara 

kendini uyduramayan, 

sağlıklı biçimde varlı-

ğını sürdüremez” an-

lamında, fert-toplum 

hemen herkes için 

geçerlidir. Esasen fert 

veya toplum kabuk anlamına gelen yapı ve onu 

atmak demek olan değişimi birlikte yaşarlar. Her 

değişim yeni bir yapılanmayı, her katılaşan yapı 

da zamanla çözülüp değişmeyi gerektirir. Bunlar 

aynı madalyonun iki ayrı yüzü gibidirler, bir yüzü 

yapı, arka tarafı değişimdir ve bunlar birbirini iz-

lerler. Bir başka deyişle bir sarkaç gelirken yapı, 

giderken değişimdir. Her şey için bu böyledir. 

Sözgelimi bir bebek her haliyle büyümek duru-

mundadır, büyüyen çocuğa elbiseleri dar gelir ve 

değiştirmek zorunluluğu doğar. Bu yapılmazsa 

kolları dirsekte, paçası dizde kalan ve sıkan bu 

elbise çocuğa sıkıntı verir. Ancak yenilenen elbise 

de çocuğun bünyesine uygun olmalıdır. Nasıl olsa 

büyüyecek diye bir büyük adam elbisesi giydiri-

lemez. 

Bu temel ölçek top-

lumlar için de geçerli-

dir. Sistem ve toplum 

arasındaki uyum hep 

gözetilmek zorundadır. 

Ne var ki Türkiye top-

lumu uzun zaman bir 

kuruluş dönemi siste-

mi ile idare edilmeye, 

bu geçiş dönemi yapı-

lanması düzen uzun 

süre kutsanıp koruma 

altına alınarak ısrarla devam ettirilmeye çalışıl-

mıştır. Yaklaşık üç çeyrek yüzyıl öylece götürül-

müştür. Tabi bunun için toplum vesayet altında 

tutulmuş, tarihsel toplumsal gerçekleri askıya 

alınmıştı. Bu sığ yapı Batıya güven veriyordu, yani 

bu konuda Türkiye’den emindi. Ama ne kadar 

kaçsak da toplumsal gerçeklerle yüz yüze gelmek 

kaçınılmazdı. Uzun bir dönem elimizde olan Bal-

kanlar, Kafkaslar, vb.nin sorunları bizi bulmuştu. 

Mesela Eski Yugoslavya’nın çökmesinden sonra 

Bosna-Hersek, Kosova vb. bizim tarihsel bir par-

çamız olarak değerlendirilmek zorunda kalınmış-

tır. Bu, Türkiye’nin var olmasının bir gereğidir. 

Yurtta barış, cihanda barış, bundan bize ne, deme 

lüksümüz kalmamıştır. Çünkü şartlar değişmiş, 

Türkiye’nin yeniden yapılandırılması noktasında 2019 seçimleri 
önemli bir şans olarak gözükmektedir. Burada gerçekleşecek 
en önemli değişikliklerden birisi siyasal iradenin dağınıklıktan 
kurtarılması, kurumlar arasındaki eşgüdümdür. Daha erken gibi 
gözükmesine rağmen seçim hazırlıkları şimdiden başlamıştır ki uzun 
vadeli denebilecek hazırlıklardan en belirgini ittifak çalışmalarıdır. 

Kabuğunu Değiştirmek İçin Çırpınan 
Türkiye’de İttifak Arayışları

Mustafa AYDIN
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bu yeni sorunlar mevcut Türkiye politikasıyla çö-

zülemezdi. 

Gerçekten de son çeyrek yüzyıl içinde iç ve dış 

dinamikler etkisinde önemli değişiklikler mey-

dana geldi. Dışarıda Amerika ve onun şemsiyesi 

altında olan Avrupa ülkeleri yeryüzünde, özellik-

le Ortadoğu’daki etkinlik ve egemenliklerinden 

emindiler. Ortadoğu’nun despot yönetimleri ken-

dilerine İsrail kadar güven vericiydi. Amerika’nın 

sağlam bir ayağı olan İsrail’in yanında emirleri 

altında hareket eden Ortadoğu’daki yönetimler-

den memnundular. Bu kurgu İran devrimi ile bo-

zulmaya baladı. Başarısızlıkla 

biten daha doğrusu bitirilen 

ve Arap baharı olarak bilinen 

hareket onları fevkalade en-

dişelendirdi. Bu gelişme, kü-

resel iktidarının her an elle-

rinden çıkabileceği endişesini 

doğurdu. 

Buradaki en önemli ko-

nulardan birisi Türkiye idi. 

1950’lerden itibaren uzun bir 

zaman “Küçük Amerika” ola-

rak bilinen Türkiye’de, 2003 

Körfez tezkeresinin reddiy-

le birlikte yeni bir dönemi 

başladı. Bunu izleyen zaman 

içerisinde de bir Amerikan 

ordusu konumunda olan 

Türk silahlı Kuvvetleri teçhi-

zat bakımından bağımlılığına 

rağmen bu yörüngeden çıktı. 

Türkiye gibi ülkelerde vesayet 

Silahlı Kuvvetler aracılığıyla 

devam ediyordu. ABD üslerinin her an kapı dışarı 

edilebileceği gerçeği görünmeye başladı. Özellikle 

Türkiye’nin yörüngeden çıkma çabası pek rahat-

sız edici oldu. Yap(tır)ılagelen darbelerden kalıcı 

bir sonuç elde edilememişti. Bu arada FETÖ’ye 

büyük bir umut bağladılar, onunla Türkiye’ye diz 

çöktüreceklerini düşündüler. Ama Türkiye’nin 

gelişen iç dinamikleri, toplumun duyarlılıkları 

karşısında son 15 Temmuz darbesi de fiyaskoy-

la sonuçlandı. Bütün bunlar Batıyı, daha doğrusu 

onun adına yürütülen küresel siyaseti tabir caizse 

zıvanadan çıkardı. 

Yaklaşık 40 yıldır destek verdikleri PKK’nın 

ülke içindeki eylemlerinden de bekledikleri sonu-

cu alamayacakları kanaati doğdu. Türkiye’nin do-

ğusunda bir üs olarak rahatça kullanabilecekleri 

bağımsız bir bölge oluşturma noktasında bekle-

diklerini bulamadılar. Desteklenen PKK hareketi-

nin, şimdilik Türkiye’yi sürekli meşgul edip mad-

di manevi enerjisinin yok edilmesini sağlasa da 

bir gün bitirilebileceği ihtimali doğdu. Kabuğunu 

değiştirdiğinde Ortadoğu’da ve hatta Afrika gibi 

dünyanın pek çok yerinde, İslâm dünyasını arka-

sına alıp etkin olabilecek olan Türkiye’nin abluka 

altına alınması planlandı ve 

PKK’yı güneyde Türkiye’nin 

sınırları dışında konumlan-

dırmaya giriştiler. 

Gerçekten de 

Ortadoğu’nun üç büyük ül-

kesinden Mısır bir cuntaya 

peşkeş çekilerek, İran, dev-

rimden beri dünyadan tecrit 

edilerek saf dışı edilmişti. Bu 

çerçevede asıl diz çöktürül-

mesi gereken ülke Türkiye 

idi. Böylece Türkiye güney-

den Irak ve Suriye üzerinden 

ablukaya alındı. Burada her 

an yeni örgütler oluşturdular. 

Aslında el-Kaide, DAEŞ, PYD, 

YPG bu örgütlerin hepsi aynı 

yerden destek ve emir alıp, 

aynı amaca hizmet etmek-

tedirler. Amerika birileriyle 

mücadele ediyor görüntüsüy-

le bunların arkasında boylu 

boyunca mevzilenmiş bulunmaktadır.

Bu arada özellikle 2000’li yılların başın-

dan itibaren kendi iç dinamikleri çerçevesinde 

Türkiye’de bir değişim başladı. Dünyanın halini 

ve ülkenin içinde bulunduğu şartları görebilen 

sağduyulu insanlar ülkenin yeniden yapılanması 

gerektiği kanaatine vardılar. Tabi bu sadece Erdo-

ğan değildi. Laik Cumhuriyetçi bilinen ve genelde 

mevcut sistemin devamından yana olduğu kabul 

edilen bazı askeri yetkililer bile artık bu aşamada 

bir değişim geçirilmesi gerektiği kanaatine ulaş-

tılar. Mesela bu çerçevede, açıklanmasa da Baş-

Özellikle 2000’li yılların 
başından itibaren kendi iç 
dinamikleri çerçevesinde 
Türkiye’de bir değişim başla-
dı. Dünyanın halini ve ülke-
nin içinde bulunduğu şartları 
görebilen sağduyulu insanlar 
ülkenin yeniden yapılanma-
sı gerektiği kanaatine vardı-
lar. Tabi bu sadece Erdoğan 
değildi. Laik Cumhuriyetçi 
bilinen ve genelde mevcut 
sistemin devamından yana 
olduğu kabul edilen bazı 
askeri yetkililer bile artık bu 
aşamada bir değişim geçi-
rilmesi gerektiği kanaatine 
ulaştılar.
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bakan R. T. Erdoğan ile dönemin Genelkurmay 

Başkanı Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen 

ünlü Dolmabahçe görüşmesinin içeriğinin de bu 

olduğu tahmin edilebilir. Bu konuda bir sivil irade 

de belirdi. Kararlı ve becerikli olan Erdoğan ise 

bu iş için önemli bir şanstı. Sözün kısası siyasette 

önemli bir kırılma başladı.

Siyasetin İki Tipi: Hükümet ve Devlet Siyaseti

Önce siyasetin önemli bir özelliğinden söz 

edelim. Siyasetin duayeni dostlarımızdan birisi-

nin de ifadesiyle genel olarak toplumların, güncel 

hayattaki sorunları ve üst sorunlar olmak üzere iki 

sorun alanı vardır. Bunları çözümlemek için varo-

lan siyaset işlerinin de iki şekli vardır: Hükümet 

siyaseti, devlet siyaseti. Devlet ile hükümet arasın-

da bir ayırım yapmak tartışılabilir ve devlet işleri 

de sonuç itibariyle hükümet yetkilileri tarafından 

yürütülür görünse bile bu ikisi arasında ciddi bir 

farklılığın olduğunda şüphe yoktur. Devlet iradesi 

daha üst, daha sürekli bir olgudur. 

Hükümet Siyaseti

Hükümetlerin öncelikle çözmek zorunda ol-

dukları sorunlara ait siyasettir. Bu sorunlar, eko-

nomi, kültür, eğitim, sağlık, sosyal güven, gibi 

herkesi ilgilendiren sorunlardır. Bu siyasetin hede-

fi, toplumsal refahı sağlamaktır. Mevcut AK Parti 

hükümetinin bu işi iyi yürüttüğü söylenebilir. Yol-

lar, köprüler, tüneller, hava limanları, hastaneler, 

sağlık işlemleri, hasta ve yaşlılara hizmet, vb. uç 

noktalarda marjinal eleştirenleri olsa ve bunlarda 

bir doğruluk payı bulunsa da ortada oldukça iyi 

yürüyen bir hükümet siyaseti vardır. Elbette her-

kes refahta değildir ama ülkede bir refah ortamı 

vardır. Esasen refah toplumunun herkesi içine al-

ması gerektiği düşünülürse de maalesef hiçbir za-

man herkesi kapsamaz. Ama mevcut toplum, bir 

refah toplumu şartlarını yaşamaktadır. Buna rağ-

men hükümet için “bir çivi bile çakmadılar” diyen 

birileri varsa kendilerine dönüp kafalarındaki çivi 

eksikliğine bakmalıdırlar. 

Şüphesiz bu ortamda ciddi olarak eleştirilebi-

lecek noktalar yok değildir ve bunların başında 

ahlak sorunları gelmektedir. Her refah ortamında 

olduğu gibi toplumunda da ciddi ahlak sorunları 

yaşanmaktadır. Ancak bu noktada hükümete yö-

nelik ahlak eleştirisinde, kendilerine imkân veri-

lenlerin yaşadığı ahlaksızlık ile toplumda yaşanan 

savrulmayı birbirinden ayırmak gerekir. Hükü-

met bunlardan birincisi ile özel olarak mücadele 

etmek zorundadır. Kendi içinde ciddi bir denetle-

me mekanizması oluşturmalıdır. Bana göre birin-

cisinden daha önemsiz olmayan ikincisi yalnızca 

hükümetin çözeceği bir sorun değildir. Bundan 

herkes sorumludur, hiç kimsenin bunu hükümete 

ciro edip içinden çıkma hakkı yoktur. 

Maalesef burada sorun, ünlü İslâm düşünürü 

İbn Haldun’dan beri bilinen bir temel çelişki üs-

tüne oturur. Hükümet refahı sağlamak zorunda-

dır ama bu refah toplumda geniş bir kesimi ah-

laki savrukluğa götürür. Bu noktadaki eleştirinin 

yegâne muhatabının sırf hükümet olmaması da 

buradan kaynaklanır. Ne var ki bu konudaki eleş-

tirilerin büyük bir kısmı bu noktada düğümlen-

mektedir. Kendini bu sürecin dışında kabul eden 

geniş bir kesimin ortalama dediği “hükümet, top-

lumu ahlaksızlaştırmakta ve buna bir tedbir alma-

maktadır. Hükümet bu toplumu ahlaklandırmak 

zorundadır. Hükümet gerçekten hükümetse be-

nim ahlakımdan da sorumludur” şeklinde özetle-

nebilir. Şüphesiz böyle bir yargının bizzat kendisi-

nin ne dereceye kadar ahlaki olduğu tartışılabilir.

İttifak için hazırlanan kanun tasarısı Komisyon ile birlikte Meclis gündemine girmiş 
bulunmaktadır. Tabii ki bu düzenleme gerçekleşecektir. Devletin yeniden yapılandı-
rılması noktasında güçlü bir Meclis iradesine ihtiyaç olduğunda şüphe yoktur. Yüzde 
ellilerde dolaşan AK Parti oylarıyla baraj geçilse bile kıl payı ile gerçekleşen bu işin 
sorunlu olacağı muhakkaktır. Bu önemli hedef için partiler arasında bir anlaşmaya 
ihtiyaç vardır ki ittifak düşüncesi buradan doğmuştur. Hedef açısından bakıldığında 
ittifak gerçekten önem taşıyor.
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Devlet Sorunları ve Siyaseti

İkincisi devlet sorunları ve bunları çözme-

ye yönelik devlet siyasetidir. Devlet siyasetinin 

en önemli özelliği, hükümetlerle sınırlı olmama-

sı, bir hükümet değişikliğine bağlı olarak deği-

şip ortadan kalkmamalarıdır. Yeni iktidar sahip-

leri koltuklarına oturdukları zaman bu sorunları 

kucaklarında bulurlar. Muhalefette iken aldırış et-

medikleri bu sorunlar yakalarına sarılır ve onları 

bırakmazlar. Önceden karşı çıktıkları çözüm yol-

larını bile benimserler. Mesela Türkiye için terör, 

Kıbrıs, NATO gibi uluslararası kuruluş üyelikle-

ri, vb. birer devlet sorunudurlar. Hiçbir hükümet, 

bunları görmezlikten gelme başka birilerine ciro 

etme şansına sahip değildir. Mesela, benim açım-

dan bir terör sorunu yoktur veya ben terör soru-

nunu Doğu Anadolu’yu PKK’ya vererek çözmek 

istiyorum, diyemez. Kıbrıs sorununu hiçbir hükü-

met yok sayamaz. Küresel anlaşmaları görmezlik-

ten gelemez. Sözgelimi şimdi CHP iktidara gelse 

başarılı olmak ayrı bir konu ama bu sorunlarla ve 

muhalefette konuştuklarından farklı bir biçimde 

ilgilenmek zorundadır. Türkiye’de devlet siyaseti, 

uzun zaman kendi sınırları içinde rejimi korumak 

ve kollamak olarak görüle gelmiş ve hükümetleri 

bununla yükümlü kılmış ise de bu iş genel olarak 

içten çok, dış işleriyle ilgilidir. 

Devletin başarısı bu konudaki yaptıkları-

nın sağlıklı olmasına bağlıdır. Devlet siyaseti, ka-

bul edilmiş belli öncüllere göre işler, bunlar bir 

bakıma o devletin sabiteleridir. Mesela Ameri-

ka İsrail’den vaz geçemez. Bu, karşılıksız bir İsra-

il aşkı ve korumacılığı değildir. Amerika’nın İsra-

il için var olmasından daha fazlasıyla İsrail Ame-

rika içindir. İsrail, dini ve ideolojik beraberlikleri-

nin ötesinde Amerika’nın Ortadoğu’daki en sağ-

lam ayağıdır. Burada var olmak isteyen bir gücün 

böylesi bir ayağa ihtiyacı vardır. Devletlerin ide-

olojinin ötesinde böylesi real dayanakları vardır. 

İdeolojinin bir yeri bulunsa bile dış siyaset, alan-

daki fiili gerçeklere dayalı ince hesaplar ve denge-

ler üstüne oturur. Yani bu işlerin keyfilik gibi bir 

lüksü olamaz. 

Şüphesiz Türkiye’nin devlet siyasetinin de da-

yandığı belli öncüller vardır. Genel olarak ülkenin 

bütünlüğünü korumak, İslâm ülkelerine yakın ve 

yardımcı olmak, tarihi misyonuna sahip çıkmak, 

ahlak çerçevesinde ülkenin çıkarlarını korumak 
ve kollamak bunlardan bazılarıdır. Burada göze-
tilecek somut veriler vardır. Mesela Filistin soru-
nu bu çerçevede devlet siyasetimizin tabir caizse 
rükûnlarından birisidir. İsrail ile ilişkilerimiz oluş-
turulurken bu durum göz ardı edilemez. Oluştu-
rulan bu politika bazen genel çıkarlara uygun bile 
düşmeyebilir. Ancak sorun sadece çıkar sağlamak 
olmadığı için böylesi bir siyaset olumsuz sayıla-
maz. Egede Kardak Kayalığı için harcanan masraf 
ve eforun bir maddi getirisi yoktur. Ancak burada 
önemli olan sorunları fiiliyata dökmeden çözebil-
mektir. Mesela mümkün olduğunca İsrail’i idare 
ederek Filistin’i kollayabilmektir. Başarılı siyaset 
de bu demektir, her zaman bir yığın sorun çıkaran 
bir fiili müdahale değildir.

Siyaset Ötesi Sorunlar

Siyasetin bir de hükümet-devlet, güncel siya-
setin ötesinde devam eden bir biçimi daha vardır. 
Bundan kastım bir derin devlet söylemi değil-
dir. Zaman zaman tartışmaya açılan derin devlet 
söylemi genellikle mevcut devlet düzeni içindeki 
etkin gruplaşmaları ve bunların devletin işleyişi 
noktasındaki proje ve tasarımlarını, buna göre 
müdahalelerini ifade eder. Benim sözünü ettiğim 
siyaset ötesi siyaset mevcut devletin icraatlarıyla 
ilgili değil, bizzat devletin dönüştürülmesiyle ilgili 
bir siyasettir. Bu sorun genel olarak, içte ve dışta 
sorunların üstesinden gelemeyecek kadar muattal 
hale gelen devletin yeniden yapılanması ile ilgi-
lidir. Böylesi durumlarda devlet bünyesinde bazı 
değişiklikler yapmak ve onu dönüştürmek gere-
kir. Bir süredir Türkiye böyle bir sürecin içindedir. 

Bu söz konusu süreç hiçbir sorun alanına in-
dirgenemeyen ama her şeyi ilgilendiren bir prob-
lemdir. Gittikçe kıskaca alınan Türkiye kendine 
özgülükleri yitirmeden sona ermeyecek bir saldı-
rı karşısındadır. Gerçi Cemil Meriç’in dediği gibi 
“Bütün camileri yıksak, avazımızın çıktığı kadar 
artık Müslüman olmadığımızı haykırsak onların 
gözünde hep Müslümanız, yani yok edilmesi ge-
reken düşman”. Yani sözün kısası içinde bulundu-
ğumuz sorunu dinini, tarihi mirasını reddederek 
değil, ona daha bir sahip çıkmakla çözebiliriz. 
Mevcut haliyle bu tarihi miras bize yük oluyor, ta-
şımakta zorlanıyoruz, ama bu bizim aynı zaman-

da ciddi bir varlığımız, önemli bir avantajımızdır. 
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İşte bu şartlar altında devlet yeniden yapılan-

dırılmak zorundadır. Yaklaşık bir yüzyıl öncesinin 

yapılanmasıyla, mevcut yapıyı kutsamakla bir ku-

ruluş dönemi ideolojisi olan yurtta barış, dünya-

da barış, ideolojisiyle bu işlerin içinden çıkma ve 

kendimizi var kılma imkânımız yoktur. Bu taarru-

za karşı boyun eğmenin hiçbir faydası da olmaya-

caktır. Mevcut iktidarın başı olan Erdoğan bu ger-

çeği anlamış bulunuyor. Bunu her fırsatta Türkiye 

ve dünya kamuoyuna ilan etmekte ve geniş bir ke-

sim de bu sorunu anlamakta veya en azından his-

setmemektedir. Mesela ilk bakışta basit gözüken 

“dik dur, millet seninle” sloganı toplumdaki bu 

duyguyu dile getirmektedir. Esasen 15 yıldır yapı-

lan çalışmaların, anayasa ve yasa değişikliklerinin, 

önemli bir kısmı bu hedefe yöneliktir. Bir süredir 

dış siyasette atılan bazı adımlar da bu doğrultuda 

değerlendirilebilir. Başta silahlı kuvvetler olmak 

üzere kurumlarda önemli değişiklikler yapılmış, 

asıl yerlerini bulma noktasında epeyce bir mesafe 

de kat edilmiştir. 

Şüphesiz bu çerçeve söylenen ve yapılanla-

rın içinde, olmamasını arzu ettiğimiz, yanlışlı-

ğına kani olduğumuz uygulamalar, ideolojik ve 

popülist nitelik taşıyan unsurlar bulunmaktadır. 

Şüphesiz bunlar toplumla bağlantı kurma ve sür-

dürme noktasında ciddi bir role sahiptir ama su 

uygulamalar sadece bir etik sorunu değil, aynı za-

manda bağlayıcı sonuçlar da doğurabilir. Mesela 

“katil Eset ile görüşmemiz söz konusu değil” sözü 

böylesi bir şeydir. İşin gerçeği daha fazla kanın ak-

masını önlemek için Eset ile de, bugün etkinliğini 

ve güncelliğini büyük çapta yitirmiş bulunan Apo 

ile de görüşülebilir. Önemli olan sorunu çözümle-

mektir. Kaldı ki ülkemiz, eğer mesele kan dökmek 

ise ABD ile hiç görüşmememiz lazım, çünkü ABD, 

Ortadoğu’da Eset’ten çok daha fazla kan dökmüş-

tür. Kaldı ki böyle bir görüşmeye her an girilebilir, 

vakıa bu beyandan çok kısa bir süre sonra Cum-

hurbaşkanlığı sözcüsü tarafından, görüşmelerin 

doğrudan değil, dolaylı olarak sürdürüldüğü ifade 

edilmiştir. Tabii ki dolaylılık, görüşme ile ilgili ilan 

edilen ilkeyi bağlar. Muhtemeldir ki önümüzdeki 

süreçte Rusya gibi birilerinin aracılığı yetmeyecek, 

Eset ile doğrudan görüşmeler yapılabilecektir. 

İç-dış, siyasete yöneltebileceğimiz bu tür eleş-

tiriler, Türkiye’de, söz konusu ettiğimiz önemli 

dönüşüme gölge düşürmez. Çünkü bunlar güncel 

siyasete ait pürüzlerdir ve kalıcı olan şeyler de-

ğildir. Onun için önümüzdeki asıl sorun, içinde 

bulunduğumuz sorunların üstesinden gelebile-

cek, Türkiye’yi sadece kendisi için değil, başkala-

rının sorunlarının çözümüne de yardımcı (ümmet 

içinden çıkarılmış bir şahit) olabilecek bir devlet 

yapılandırmasını gerçekleştirebilmektir. Yukarıda 

da ifade edildiği üzere Türkiye maddi-manevi bu 

potansiyele sahiptir. Bütün devletleri taşeron bir 

hükümet haline getirmek için çalışan küresel sis-

teme karşı direnebilecek yegâne ülke Türkiye’dir 

ve tek başına direnmektedir. 

Bu Süreçte İttifak Sorunu

Türkiye’nin yeniden yapılandırılması nokta-

sında 2019 seçimleri önemli bir şans olarak gö-

zükmektedir. Burada gerçekleşecek en önemli de-

ğişikliklerden birisi siyasal iradenin dağınıklıktan 

kurtarılması, kurumlar arasındaki eşgüdümdür. 

Daha erken gibi gözükmesine rağmen seçim hazır-

lıkları şimdiden başlamıştır ki uzun vadeli dene-

bilecek hazırlıklardan en belirgini ittifak çalışma-

larıdır. Geçen sayıdaki yazımızda ittifak üzerinde 

ve daha çok da makro denebilecek bir düzeyde ele 

almıştık. İttifak, farklı siyasal eğilimde olan güç-

lerin önemli gördükleri ortak hedef çerçevesinde 

işbirliği yapmalarıdır, demiştik. Hatta dışarı ile ya-

Bu şartlar altında devlet yeniden yapılan-
dırılmak zorundadır. Yaklaşık bir yüzyıl 
öncesinin yapılanmasıyla, mevcut yapı-
yı kutsamakla bir kuruluş dönemi ideo-
lojisi olan yurtta barış, dünyada barış, 
ideolojisiyle bu işlerin içinden çıkma ve 
kendimizi var kılma imkânımız yoktur. 
Bu taarruza karşı boyun eğmenin hiç-
bir faydası da olmayacaktır. Mevcut 
iktidarın başı olan Erdoğan bu gerçeği 
anlamış bulunuyor. Bunu her fırsat-
ta Türkiye ve dünya kamuoyuna ilan 
etmekte ve geniş bir kesim de bu sorunu 
anlamakta veya e azından hissetme-
mektedir.
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pılanlara ittifak, içeridekilerle gerçekleştirilenlere 

mutabakat diyebileceğimizi ifade etmiştik. 2019 

seçimleri için şimdi ülkemizde böylesi bir süreç 

işliyor.

Bilindiği üzere bunun için bazı yasal düzen-

lemelere ihtiyaç vardır. Bu çerçevede hazırlanan 

kanun tasarısı Komisyon ile birlikte Meclis gün-

demine girmiş bulunmaktadır. Tabii ki bu düzen-

leme gerçekleşecektir. Devletin yeniden yapılan-

dırılması noktasında güçlü bir Meclis iradesine 

ihtiyaç olduğunda şüphe yoktur. Yüzde ellilerde 

dolaşan AK Parti oylarıyla baraj geçilse bile kıl 

payı ile gerçekleşen bu işin sorunlu olacağı mu-

hakkaktır. Bu önemli hedef için partiler arasında 

bir anlaşmaya ihtiyaç vardır ki ittifak düşüncesi 

buradan doğmuştur. Hedef açısından bakıldığın-

da ittifak gerçekten önem taşıyor. 

Söz konusu ittifakın en önemli taraflarından 

birisi şüphesiz MHP lideri Devlet Bahçelidir. Bah-

çeli, MHP’li eski fanatiklerin dediği gibi Erdoğan 

tarafından kandırılmış, milliyetçiliğe ihanet etmiş 

bir lider değil, aksine gerçekçi bir milliyetçilik 

duygusuna sahip, devletin, içinde bulunduğu 

şartları hesap edebilen, bu konudaki sorunu, gi-

dişi iyi görebilen, bu noktada sorumluluk taşıyan 

bir devlet adamıdır. Esasen Bahçeli’nin bu kararlı 

duruşu karşısında küresel iktidarın taşeronluğu-

na talip bir kesim kendisinden ayrılarak bir parti 

kurmuşlardır. Ama bazı kopmalar pahasına Bah-

çeli yoluna devam etmekte, toplumun geleceğini 

parti geleceğine tercih etmektedir. 

Gerçekten de devlet Bahçeli özellikle 28 Şu-

bat garabetinden sonra Türkiye’nin nereye sürük-

lenmek istendiğini görmüş, dikkat çekici bir yol 

izleye gelmiştir. Hatırlanacağı üzere 2002’de ikti-

darda olmasına ve seçime gidildiğinde parti olarak 

kayıplar yaşanacağını bilmesine rağmen, ülkenin 

istikrarsızlıktan çıkması için seçime götüren odur. 

Çünkü bir koalisyon döneminde Türkiye’yi idare-

ye kalkışan dış yapıyı tanıyor ve kendisinin etki-

li bir iktidar koltuğunda oturmadığını biliyordu. 

Yine Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı koltu-

ğuna çıkmasında etkili oldu. Çünkü bu o dönem 

için en makul çözüm yoluydu. 2015 seçiminden 

sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine altın tep-

si içinde sunduğu başbakanlık koltuğunun ülkeye 

hayır getirmeyeceğini bildiği için reddetti, yeni bir 

seçimle kördüğümün çözümünde önemli bir rol 

oynadı. 15 Temmuz darbesi, Bahçeli’yi, izlediği 

çizgide daha bir kararlı hale getirdi. Dikkat çeki-

cidir ki 2017 16 Nisan’ındaki referandumla yapı-

lan Başkanlık sistemi düzenlemesi onun çağrısıyla 

başladı. Muhtemeldir ki 2019 seçim ittifakı teklifi 

de önce ondan gelmiştir. Bu çerçevede öngörülen 

yapılanmanın tam gerçekleşebilmesi için AK Parti 

ve MHP ittifakının seçim sonrasında daha da güç-

leneceği ve hatta organik denebilecek ilişkilerin 

oluşabileceği öngörülebilir. 

Büyük Birlik Partisi de kendisinden bekleneni 

yapmış, ittifaka katılacağını ilan etmiştir. Umulur 

ki Saadet Partisi de makro siyasette bile sıklıkla 

yaptığı bazı yanlışların ötesinde bir ittifaka katıl-

ma kararı alır. Tabi bundan sonra önemli olan, sü-

recin iyi değerlendirilmesi, bunun basit bir seçim 

manevrası olmadığının topluma iyi anlatılabilme-

sidir. 16 Nisan oylamasında olduğu gibi işin or-

tada kalmamasıdır. Mesela bu süreç bir savunma 

hattı olarak anlatılıp, organize sağlanabilmelidir. 

Kılıçdaroğlu gibilerle tartışılıp durulmamalı, ne 

yapılırsa yapılsın onun artacağı-eksileceği yok-

tur; O budur. Onun için konu CHP tabanına iyi 

anlatılabilmelidir. Bunlar bizden biridirler, ülke 

sorunlarına bigâne kalamazlar. Bu çerçevede Kürt 

kardeşlerimize, kendilerine hiçbir şey sağlamaya-

cak küresel iktidar oyunu, bu konudaki çözümün 

müdahalesiz bir ortamda alınabilecek kararlara 

bağlı olduğu, iyi anlatılabilmelidir. 

Unutulmamalı, hedef kabuğunu kırabilmiş bir 

Türkiye’dir.

Devlet Bahçeli     R. Tayyip Erdoğan
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  ABD'NİN ORTADOĞU'DAKİ STRATEJİK ÇIKARLARI 

ABD’nin Ortadoğu’daki
Stratejik Çıkarları ve Askeri Gereksinimleri

B irçok Amerikan hüküme-
ti, ABD’nin Ortadoğu’daki 

varlığını kısıtlamaya çalışmış-
tı. Daha önceki müdahalelerin 
pahalıya mal olan neticeleri, 
siyasetçilerin bölgeye yönelik 
bakış açılarını sığlaştırmıştı. “Bu 
bizim savaşımız değil” cümlesi 
bu bakış açısını yansıtan yaygın 
kullanımlardan biridir.

Benzer tartışma ABD’nin 
Avrupa ve Pasifik’teki kuvvetle-
rinin yapısını şekillendirecek politikalarda da gün-
deme gelecekti. Zira birçok stratejist ve uzmana göre 
ordunun yoğunlaşması gereken en önemli mevzu-
lar olası Kuzey Kore tehlikesini bertaraf etmek ve 
Rusya’nın yayılmacı siyasetini etkisiz hale getirip kı-
sıtlamak olmalıydı. Bu yüzden ABD’nin Ortadoğu’da 
yürüttüğü müdahaleci fakat aynı zamanda çok da 
yıpratıcı politikasına karşı verilen bu doğal tepki, 
muhtemel tehditlere karşı öncelik sırasına dikkat 
çekmekte. Fakat şu da bir gerçek ki, bugün bir tür 
yılgınlık ifadesi olan ve eksen kaymasına yönelik 
bu tepkinin sebeplerini içeren Irak’ı Özgürleştir-
me Operasyonu-1 (OIF) ve Özgürlük Operasyonu 
(OEF) ABD ordusunun klasik yapısını değiştirme 
konusunda dönüm noktası olmuştur. Özellikle or-
tak askeri operasyonlar, caydırıcı ve engelleyici as-
keri tedbirler vasıtasıyla ordu bugün ihtiyaç olduğu 
üzere daha işlevsel bir biçim almış vaziyettedir.

Eğer ordu, daha az önemli diye sınıflandırılacak 
birçok bölgenin sorumluluğunu Merkezi Kuvvetle-
re bırakmış olsaydı muhtemelen daha hızlı ve etkili 
bir organizasyon mümkün olabilirdi. Hâlihazırda 
dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyaya yayılmış üç 
savaş bölgesi bulunmakta ve bu üç bölge de Ame-
rikan Merkezi Kuvvetlerinin sorumluluğu altında. 
Bunlardan ikisi Ortadoğu’da ve askeri personel hem 

Irak hem de Suriye’deki çatışma 
bölgelerinde konuşlanmış vazi-
yette. Bölgedeki iç içe geçmiş 
aşırılıkçı şiddet eylemleri, hızla 
yayılan İran nüfuzu ve otoritele-
rini kaybeden rejimler, ABD’ye 
gerekirse askeri olarak bölgede 
bir istikrarlaştırma operasyonu 
yapma sorumluluğunu veriyor, 
daha önce Irak’ta yapılan ope-
rasyonlar gibi büyük çaplı ol-
masa bile.

Şunu kabul etmeliyiz ki Amerika’nın bölgedeki 
askeri operasyonları Ortadoğu’da DAEŞ’in sebep 
olduğu temel denge değişiklerini kontrol etmek 
konusunda aciz bir durumdadır. Bununla birlikte 
ordunun eninde sonunda yüzleşeceği daha geniş 
çaplı tehditler ve güvenlik sorunları var. Bölgesel is-
tikrarsızlık, DAEŞ ve el-Kaide gibi örgütlerin güvenli 
olarak addedilen bölgelerden yaptığı saldırılar ve İs-
rail, Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE gibi stratejik 
ortak devletlerin kendi güvenlikleri temin etmek 
için giriştikleri askeri harekâtlar, ABD’nin bölgede-
ki müdahale seçeneklerini kısıtlamakta ve sürekli 
değişime uğramasına sebep olmaktadır. Bu yüzden 
ordu, pozisyon alabilmek ve muhtemel olasılıkla-
ra karşı harekete geçebilmek için ciddi bir eleman, 
ekipman ve eğitime ihtiyaç duyacaktır. Zira bu ihti-
yaçların ABD’nin bölgedeki lider konumunu devam 
ettirebilmesi için gelecekte daha fazla gereksinimleri 
hissedilecektir.

ABD’nin Ortadoğu’daki Çıkarlarını
Tanımlamak ve Korumak

ABD’nin Ortadoğu’daki geleneksel çıkarları, do-
ğal kaynakların serbest dolaşımını temin etmek, kilit 
roldeki müttefiklerle ilişkileri sürdürmek ve onları 

Karl P. MUELLER, Becca WASSER, Jeffrey MARTINI, Stephen WATTS

Rand Corporation tarafından hazırlanan bu metin, Soğuk Savaş 
döneminden bu yana Ortadoğu’ya dönük Amerikan politikalarını, ordusu 
ve askeri müdahaleciliğini anlamak bakımından hayati derecede önemli. 
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olası dış tehditlerden korumak yani ABD’nin askeri 
operasyonları için zemin hazırlamak etrafında kur-
gulanmıştı. İran ve Suudi Arabistan’ın Sovyet nüfu-
zuna karşı “ikiz sütunlar” stratejisiyle ABD’nin böl-
gesel istikrar siyasetinin bir parçası oldukları Soğuk 
Savaş döneminden bu yana Washington’un mütte-
fikleri, aynı zamanda müttefikleriyle olan ilişkileri 
ve bölgesel atmosfer baştan aşağıya değişse de bahsi 
geçen çıkarları hiç değişmedi. Bölge devletlerinin 
arasındaki ilişkinin dahi değiştiğini görüyoruz. Ör-
neğin 80’li yıllarda birbirlerine düşman kesilen İran 
ve Irak şu an sıkı ilişkilere sahip. Benzer şekilde, 
körfez devletleri arasında muhtemel tehditlere karşı 
ortaklık bağı bugün ciddi şekilde kırılgan vaziyette. 
Bu tür gelişmeler ABD’nin bölgenin istikrarını ve as-
keri olarak bölgeye erişimini temin edecek her türlü 
girişimi engelleyebilecek, Washington’un kontrolü 
dışına çıkabilecek etkilere sahip.

Her ne kadar Ortadoğu petrolleri üzerindeki 
belirleyici nüfuzunu yitirse de ABD, küresel ekono-
mi için hâlâ hayati bir role sahip enerji akımlarının 
kontrolünü korumayı amaçlamakta. Müttefik devlet-
lere yönelik tehditler, yerel çatışmalar ve artan radi-
kalizm hareketleri bölgesel bir kaosu tetikleyen ana 
sebeplerden. Bunun yanısıra ABD’nin bölgede güçlü 
düşman olarak gördüğü İran devleti Washington’un 
politikalarına karşı asimetrik yöntemlerle cevap ver-
mekte. Bahsi geçen istikrarsızlık durumu ABD’nin 
AB’li müttefikleriyle olan ilişkilerini de etkiledi. Zira, 
Suriye’deki karmakarışık iç savaş ve DAEŞ’in yük-
selişi, Avrupalı devletlerin yüzleşeceği ekonomik, 
siyasi ve güvenlikle ilgili birçok probleme sebep 
olacak ciddi bir göç dalgasına gebeydi. Daha da faz-
lası, DAEŞ’in Suriye ve Irak’taki varlığı kadar “yal-
nız kurt” olarak addedilen teröristler Amerikan ana 
vatanı ve dünya üzerindeki müttefik devletlerde de 
ciddi bir korkuya sebep oldu.

Kısacası, ABD’nin bölgedeki geleneksel çıkarları-
nı tehdit eden umulmadık yeni unsurlarla karşı karşı-
yayız. DAEŞ’in ortaya çıkması ve Kürtlerin etki alan-
larının hızla yayılması Amerikan çıkarlarının yeniden 
revize edilmesi kadar yüzyıl önce çizilen bölgesel 
sınırların içerisindeki devlet kurumlarının sürdürül-
mesini de gerekli kılıyor. Bunun yanısıra daha düne 
kadar ABD’nin “çek diplomasisi” üzerinden kontrol 
ettiği körfez devletleri bugün geleneksel garantörle-
rini dahi göz ardı ederek koordinasyonsuz şekilde 
bağımsız silahlanma yöntemlerine başvuruyorlar.

DAEŞ ve Radikalizm

Bu yazı yazılırken koalisyon güçleri DAEŞ’in ilan 
ettiği hilafet toprakları üzerindeki saldırılarına de-
vam ediyordu. Koalisyon güçlerinin içerisinde Irak 

ve Suriye’deki Amerikan birlikleri ve muhafızları 
bulunmakta. DAEŞ hilafeti fiziksel olarak ortadan 
kaldırılsa ve mağlup edilse de ABD ileriye dönük 
tehlikelere odaklanıyor. Muhtemel tehditler DAEŞ’in 
gerilla savaşına dönüş yapması ve siyasi boşluktan 
yararlanan diğer aşırılıkçı grupların güç elde etme-
si. Ordunun bu savaştaki fonksiyonları özel birlik-
lerden müttefik güçlerin personellerinin eğitimine 
kadar etkili bir bağımsızlık ve istikrarlaştırma hare-
keti için çeşitlenecektir. DAEŞ geçen yıl hakimiyeti 
altındaki toprakların çoğunda nüfuzunu kaybetti 
ve hilafet dönüşü olmayan bir sona doğru gitmek-
te. Amerikan Özel Temsilcisi’nin yaptığı açıklamaya 
göre Kasım 2016’nın sonunda DAEŞ’in Irak’ta kont-
rol ettiği alanların yarısından çoğu özgürleştirildi. 
Diğer yandan Suriye’de işgal altındaki toprakların 
dörtte biri kontrol altına alındı. 

Operasyonlar, DAEŞ’in Irak ve Suriye’de kontrol 
ettiği büyük kentlerden taşraya kadar devam ediyor. 
Musul, Amerikan kuvvetleri ve koalisyon güçlerinin 
istihbarat, hava desteği ve yönlendirmeleri sayesinde 
Irak hükümeti kuvvetleri tarafından özgürleştiril-
mişti. Bunu Rakka takip etti. Kürtlerin öncülük et-
tiği kuvvetler DAEŞ’in başkentini birçok koldan ele 
geçirdi. ABD hükümeti şimdi DAEŞ sonrası düzeni 
için terörizmle yeni mücadele stratejisini geliştirme-
lidir. Zira, Musul ve Rakka’nın ele geçirilmesinden 
sonra muhtemelen terörizm kendisine iki dayanak 
noktası olan yeni bir alan bulacaktır. DAEŞ’in fizik-
sel varlığının ortadan kalkmasının ardından yer altı-
na girecek örgüt bölgedeki istikrarlaştırma çalışma-
larını sekteye uğratacak eylem kapasitesini bölgenin 
hâlihazırda herhangi bir örgütün ortaya çıkmasına 
elverişli şartlarından elde edecektir. Muhtemelen 
tıpkı 2000’li yıllardaki mağlubiyetinin ardından yer 
altına çekilip Irak’taki nüfuz alanını kaybeden El-
Kaide’nin merkezi yapısını yitirmesine karşın hâlâ 
bölge istikrarı için bir tür tehdit unsuru olması gibi 
DAEŞ de benzer bir forma bürünecektir. Diğer yan-
dan her ne kadar DAEŞ fiziksel olarak ortadan kal-
dırılmış olsa da küresel cihat hareketi içerisindeki şu 
an muğlaktaki hamilik pozisyonu ileride farklı bir 
boyut kazanacaktır. 

Rakka ve Musul yeniden ele geçirildiğinde Irak 
ve Suriye üzerinde yeni siyasi düzenin inşasına 
yönelik bir başka kriz ABD’yi bekliyordu. Tam da 
Washington’un hedeflerine yönelik hangi grupları 
destekleyip hangilerinden kaçınacağına dair Ameri-
kan kuvvetlerinin köklü stratejik değişimlerle karşı-
laşacağı bir vakitte. Libya, Yemen ve diğer ülkelerde-
ki ciddi istikrarsızlık durumları ABD’nin müdahale 
alanlarını genişletmesine sebep olabilir. Zira siyasi 
boşluktan yararlanan aşırılıkçı gruplar DAEŞ’ten 
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daha ciddi bir temele sahipler ve yönetimdeki boşlu-
ğu hızla doldurabiliyorlar. Bu yüzden ordu her daim 
bir sonraki adıma göre yönlendirilmeli.

İran

Körfez’de seyir özgürlüğü ve doğal kaynak akı-
şı için başlıca tehdit, İran İslam Cumhuriyeti’dir. Bu 
tek yönlü bir tehdit değil. Tahran muhtemelen Hür-
müz Boğazı’nın kapatılmasını sürdüremeyecek olan 
Amerika’nın daha büyük gemileri ve mayın çalış-
malarına tacizde bulunabilecek hızlı tekneler üzeri-
ne yoğunlaşıyor ancak şunu da hatırlamak gerekir ki 
yine de ABD’nin bu girişimleri körfeze geçiş önceli-
ği olasılığını önemli ölçüde yükseltecektir. Bir ABD 
savaş gemisi provokasyonu da dâhil olmak üzere 
Babu’l-Mendeb kıyılarındaki yakın tarihli kışkırtma-
lar, İran ve İran destekli grupların seyir özgürlüğü-
nü tehdit etme riskini ortaya koyuyor. Son yıllarda, 
özellikle Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) 
müzakeresiyle birlikte Washington’un İran’ın nükle-
er silah elde etme korkularının azaltılmasından bu 
yana, denizdeki sorunları çözme girişimleri yüksek 
düzeyde diplomatik temaslar yoluyla sağlandı. Pek 
çok Amerikalı politikacı JCPOA’dan bu yana iki ülke 
arasındaki ilişkilerde sınırlı bir ilerleme kaydedilme-
sine rağmen bütünüyle uzlaşmacı yaklaşımı destek-
lemiyor ve saldırgan siyaseti nedeniyle bölgedeki is-
tikrarsızlığın sorumluluğunu İran’a yüklüyor. ABD’li 
yetkililerin İran’ın eylemlerini daha kuvvetli tepki-
lerle engellemeye yönelik arzusu, ordunun kullanı-
mı da dahil olmak üzere birçok ciddi adımla des-
teklenebilir. Suriye’nin, doğrudan olmasa bile İran 
ve ABD arasındaki güç sürtüşmelerin yaşandığı bir 
alan olduğunu söyleyebiliriz. İran’ın Suriye’deki as-
keri varlığı ve asimetrik stratejisinin yanı sıra vekalet 
savaşı yürütmesi, tarafların DAEŞ, diğer aşırılık yan-
lısı gruplar ve Suriye rejimine karşı mücadele için-
de olduğu savaşı daha da karmaşık bir sürece soktu. 

ABD ordusunun DAEŞ ile mücadelesindeki rolü 
arttıkça, İran’ın bu mücadeleye katılımı Washington 
ve Tahran’ı vekâlet savaşını yürüten gruplar üzerin-
den bir çekişmeye itebilir. Tahran, ayrıca Ortado-
ğu’daki Amerikan üslerini ve ABD askeri persone-
lini tehdit edebilir. Merkezi Kuvvetlerin sorumluluk 
bölgesinde şu anda 15.000’den fazla aktif ordu gö-
revlisi bulunuyor; bölgedeki askeri bölükler, Kuveyt 
Arifjan Kampı’ndaki operasyonel komuta görevi ve 
Irak’taki ileri birimler arasında dağıtılmış durum-
da. Bu birimlere, 18.000’den fazla ordu ikmali ve 
sivil personel eklendi. İran’ın bölgedeki, özellikle 
de Irak’taki asimetrik faaliyetleri, ABD’li personeller 
için bu yüzden bir risk teşkil ediyor. Tahran, Sha-
hab-3 orta menzilli balistik füzeleri geliştirerek ve 

S-300’ü satın alarak orta ve uzun menzilli balistik 
füze kapasitesini artırmaya çalıştı. Körfez bölgesin-
deki Arifjan Kampı da dahil olmak üzere pek çok 
ABD askeri üssü bu silahların kapsamı dahilindedir.

İran aynı zamanda Sünni Arap komşuları için de 
ideolojik bir tehdit oluşturuyor. İran rejimi tarafın-
dan ortaya atılan ideolojik tehdit üç yönlü. Birincisi, 
bir cumhuriyet olarak İran, Körfez Arap devletle-
rinin hepsinin bağlı olduğu monarşik sisteme yö-
nelik bir meydan okumayı temsil ediyor. İkincisi, 
devrimci bir devlet olan İran, onlarca yıldır büyük 
ölçüde etkin olan statüko ile yönetilen komşuları-
nın bakış açısına meydan okuyor. Son olarak, İran, 
genelde Körfez’in öteki tarafıyla imtiyaz sahibi olan 
bir siyasi Şiiliği savunuyor. Hatırlanmalı ki Körfez’in 
iki yakasındaki mezhepçilik, bölgesel çatışmayı yo-
ğunlaştırır ve derinleştirir. Bununla birlikte, İran’ın 
komşularını tehdit eden şey, İslam Cumhuriyeti’nin 
bu ideolojik mücadeleyi Körfez ülkelerinin korktu-
ğu asimetrik bir araçla kaynaştırmasıdır. İran’ın bu 
tehdidi komşuları tarafından hissedilir bir seviyeye 
ulaştı zira Irak’taki Sünni rejiminin çöküşünden bu 
yana, çevrelerindeki Şii baskın siyasetin hızla yükse-
lişe geçmesi ciddi bi farkındalık yarattı.

ABD ve Yeni Bölgesel Güvenlik Düzeni

ABD Ortadoğu’nun en önemli dış gücü olmayı 
sürdürüyor ancak uzun zaman sonra müttefikleri de 
dahil olmak üzere yerel aktörlerin kendi ulusal ve 
ekonomik çıkarlarını Washington’ından farklı yön-
leriyle tanımladığı bir bölge ile karşı karşıyayız. Bu 
yeni bir gelişme değil; aksine bölgedeki ABD çıkar-
larını ve politikalarını karmaşıklaştıran bir çıkmaz. 
Ortadoğu’daki ilişkilerin çeşitlenmesi, İngiltere’nin 
1971’de “Süveyş’in doğusundan” çekilmesi ve bölge-
deki Sovyet nüfuzunun kaybolmasıyla gittikçe ABD 
etrafında şekillenen bir güç dengesiyle karşılaşmak-
tayız. ABD Ortadoğu’da öncelikli güvenlik garantörü 
devleti olarak kalırken, bugün birçok ortağı çok daha 
güçlü ve daha iddialı bir hale gelmiştir. Katar ve Bir-
leşik Arap Emirlikleri gibi küçük güçler gittikçe ba-
ğımsız askeri oyuncular olarak ortaya çıktı. Bu aktör-
lerin öncelikleri o kadar birbirlerine zıttır ki, İsrail, 
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Levant veya Körfez devletleri benzeri ülke veya sivil 
gruplara yönelik DAEŞ tehdidine yönelik ortak bir 
tepki dahi oluşturamamışlardır. Güvenliklerini sağ-
lamak için ABD’ye bağımlı olmalarına rağmen, Kör-
fez devletlerinin bugünkü ekonomik ve siyasi kapa-
siteleri 90-91 Körfez Savaşına göre dikkat çekicidir.

Halen kırılgan bir coğrafya olan Yemen’deki 
Suud ve BAE’nin öncülüğünde müdahale, bu yerel 
dengelerin ABD’ye yönelik temel zorluğunun açık 
bir örneğini vermektedir. Zira Washington, Suud ve 
BAE’nın çabalarını özenle desteklemesine karşın; is-
tihbarat, gözetim, keşif, yakıt ve daha yakın zaman-
larda ortak terörle mücadele yardımları düzenledi-
ği Yemen savaşında, kendi çıkarlarını tehlikeye atan, 
bölgedeki istikrarı baltalamaya, mevcut insani krizin 
şiddetlenmesine ve el-Kaide’nin tabanını geliştirme-
sine yol açan gelişmelerle yüzleşmek zorunda kaldı. 
Babu’l-Mendeb kıyılarındaki yakın tarihli İran kuv-
vetlerinin kışkırtmaları, ABD’nin açık deniz hat po-
litikalarını sürdürme çabalarına meydan okudu. Gö-
rülen o ki, yerel oyuncular daha fazla aktif rol elde 
etme eğilimi gösterdikçe bölgesel istikrarsızlık sür-
meye devam edecek ve müttefik devletlerin politi-
kalarının ABD stratejik hedefleriyle uyumlu olmala-
rı daha da zorlaşacak. Bu eğilim, ABD’nin İsrail ve 
Türkiye ile olan ilişkilerine de yansıyor. Arap-Körfez 
devletlerinin Yemen kampanyasına girmesi gibi, 
İsrail’in veya Türkiye’nin öncelikli düşmanları olan 
İran ve YPG’ye yönelik politikalarında ABD’yi kaa-
le almadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Risk, sade-
ce İran’a İsrail tarafından yapıldığı farz edilecek bir 
tür istikrarsızlık yaratan savaş durumu değil aynı za-
manda Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki Kürt militan-
lara yönelik muhtemel sınır ötesi operasyonlarıy-
la gerilimin kapsamının genişlemesi ve ABD’nin bu 
çatışmalara çekilmesidir. Benzer şekilde, eğer böl-
gedeki Rus askeri varlığı genişlemeye devam eder-
se, ABD’nin çıkarlarını ve hedeflerini net bir şekilde 
tanımlaması ve bunları Moskova’ya kabul ettirmesi 
gerekecek. Rus kuvvetlerinin, özellikle Suriye’deki 
Amerikan müttefiklerine yönelik hareketlerinin en-
gellenmesi, bölgedeki kuvvetler ile çatışma halin-
deyken daha ağır bir mücadele kabiliyetine sahip 
olan ordu güçleriyle sağlanabilir.

İttifak Yönetimi

Ortadoğu’nun siyasi düzeni Başkan Barack 
Obama’nın göreve başladığı zamandan bu yana çok 
farklılaştı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn ve 
Yemen’den iç savaşa dönüşen halk ayaklanmala-
rı biçim değişikliğine uğradı. Bu durum, siyasi ge-
çiş sürecinde partilerin ittifak politikası güttüğü tek 
ülke olan Tunus’la daha güçlü bir siyasi düzen kur-

ma fırsatına yol açtı. Ancak, bahsi geçen kargaşa ve 
kaos durumu, Amerika Birleşik Devletleri ve ortak-
ları arasında gergin ilişkilere yol açtı. Bu durum, bü-
yük oranda Ortadoğu müttefiklerinin ABD’nin gü-
venlik taahhüdüne olan inancından kaynaklanıyor-
du. Arap hükümdarlarının gözünde, Mısır’ın cum-
hurbaşkanı Hüsnü Mübarek’i kurtarmak için müda-
hale etmemek, Bahreyn’i İnci Meydanı göstericileri 
üzerindeki uluslararası arenada gözden düşürmek, 
savaş sonrası istikrar için bir plan yapılmadan 2011 
yılında Libya’nın iç savaşına müdahale etmek, Esad 
rejimine karşı savaşa girmeden Suriye’deki kimyasal 
silahların kullanılmasına izin vermek ve nihayetinde 
İran ile nükleer antlaşma yapmak; hepsi aynı güna-
hın kanıtıdır: Kısacası ABD’nin geleneksel müttefik-
lerini terk etme durumu. Obama yönetiminin ikinci 
döneminde, Ankara, Kudüs, Kahire ve Riyad ile olan 
gergin ilişkilerin ne kadar ciddi olduğu açıktır. Tür-
kiye açıkça ABD’nin hükümete karşı bir darbeye ka-
rıştığını ve Suriye’deki Kürt güçleriyle ortaklık ku-
rarak ihanete uğradığını iddia etti. Şimdi kendi sı-
nır ötesi operasyonlarını Rusya ile koordine etmeye 
başladı. İsrail açıkça İran nükleer anlaşmasına karşı 
çıktı ve Kongre’de bunu engellemek için eşi benze-
ri görülmemiş bir lobi kampanyası düzenledi. Riyad, 
Yemen’de ABD’yi dahil etmeyi planladığı bir aske-
ri kampanya başlattı. Ve Mısır, eski Amerikan yöne-
timini Müslüman Kardeşler’le iş tutmaktan suçladı. 
Bu ortaklıklar her zaman kaygandı; örneğin1973’teki 
petrol ambargosu veya Kuzey Gözlem Harekâtı sıra-
sında Türkiye’nin ABD’nin askeri üslerine erişimini 
kısıtlaması gibi. Washington ve Ortadoğu arasındaki 
ilişkilerin durumu objektif olarak bakıldığında son 
derece alt seviyededir. 

Koşulsuz destek stratejisi bahsi geçen devletler 
tarafından ABD çıkarlarına karşı faaliyete dönüştü-
rülebileceği için çoğu kez seçenek dışıdır. Örneğin, 
birçoğu Türkiye’nin Esad’ı 2012 ve 2013 yıllarında 
düşürmek için başlattığı çabayla Suriye’deki aşırılık 
yanlılarının büyümesine körüklediğini iddia edecek-
tir. İsrail, yerleşim alanlarının genişletilmesi de da-
hil olmak üzere tek taraflı eylemlerde bulunmaya 
devam ediyor. Kahire’deki yeni rejim Mübarek’ten 
daha baskıcı olarak tüm muhalefete karşı bir dar-
be gerçekleştirdi. Ve Suudi Arabistan, İran etkisi-
ne karşı mezhepçiliğe daha sıkı sarılıyor. Bu neden-
le, “iyi geçinmek” artık bir seçenek değildir. Birleşik 
Devletler’in önemli güvenlik ortakları olan Ürdün, 
Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle güç-
lü güvenlik bağlarının sürdürülmesi esas olmalıdır. 

Kaynak:
RAND Corporation, https://www.rand.org/pubs/pers-

pectives/PE265.html
Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ
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Bugün Ortadoğu başta olmak üzere uluslararası siyasal sistemi anlamlandırabilmek adına 
en önemli kavramlardan biri güç dengesidir. Devletlerin tehdit unsurlarına karşı ittifaklar 
kurarak tehdide konu olan gücü dengelemesi şeklinde tanımlanabilecek güç dengesi, Soğuk 
Savaş döneminin iki kutuplu düzeninin sona ermesinden sonra yeni bir hal almaya başlamış, 
dünya genelinde yeni ittifaklar ve ilişki biçimleri yeni bir denge meydana getirmiştir.

Ortadoğu’da Yeni Düzen Arayışları ve 
Türkiye’nin Rolü II

Y edi yıldan beri 
devam eden 

Suriye’de iç sa-
vaşta basında bu 
ay iki gelişme 
öne çıktı. Bunlar-
dan ilki YPG’nin 
uzunca bir sü-
redir yardım talep ettiği, Esed rejiminin örgütün 
yardım talebini kabul etmesi, İran destekli rejim 
adına mücadele eden kimi Haşdi Şabi milisleri-
ni Afrin’e yollamasıydı. Tabiatıyla gelişme Türk 
hükümeti tarafından sert tepkiyle karşılandı. Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gelişmeyi kabul 
edilemez olarak niteledi ve rejim güçlerine bölge-
yi YPG’den teslim alma koşulu haricinde YPG’liler 
ile aynı muamele yapılacağını beyan etti. Milisle-
rin Afrin’e girişi esnasında Türk Topçusu bölgeye 
uyarı ateşi açtı, bu esnada  iki  Haşdi Şabi milisi 
öldü, üçü yaralandı.1  Zeytin Dalı operasyonu kap-
samında bu ay TSK ve ÖSO önemli kazanımlar 
elde etti. Şu ana kadar gerçekleştirilen operasyon-
larda 112 nokta, 82 köy kontrol altına alındı, TSK 
ve ÖSO’nun açtığı cepheler büyük oranda birleşti, 
TSK 25 Şubat 2018 itibariyle 2018 teröristin etki-
siz hale getirildiği açıklamasında bulundu. 2 

Suriye’de iç savaş özelinde öne çıkan bir diğer 
konu ise rejime bağlı askeri güçlerin birçok terö-
ristin barındığını iddia ettiği Doğu Guta’da gün-
lerden beridir sivilleri vurmasıydı. Halen devam 

eden saldırılarda 
son bir haftada 
500’ü aşkın kişi 
hayatını kaybet-
ti. BM Güvenlik 
Konseyi başta 
Doğu Guta’daki 
gelişmeler olmak 

üzere Suriye’deki genel durumu gündeme aldı 
ve ülkede 30 günlük ateşkes kararı aldı.3 Ancak 
beklendiği gibi daha kararın ilk gününde dahi re-
jim Doğu Guta’yı bombalamaya devam etti.4 İran 
Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri de ko-
nuya ilişkin bir açıklama yaptı ve İran’ın bölgede 
operasyonlara devam edeceğini açıkladı.5 Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 
kararın Afrin operasyonunu etkilemeyeceğini be-
yan etti.6

Türkiye-ABD İlişkileri;                                               
Yeni Bir Safha mı?

Bu ayın öne çıkan gelişmelerinden bir diğeri 
de ABD’den üst düzey bazı yetkililerin ardı ardına 
Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretler yahut Türk 
yetkililerle üst düzey görüşmeler yapmasıydı. Gö-
rüşmeler kapsamında Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli ve ABD Savunma Bakanlığı Genel Sekre-
teri James Mattis, akabinde ABD Dışişleri Bakanı 
Rex Tillerson önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 
akabinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla 

M. Samet TOMAKİN
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Türkiye’nin mevcut pozisyonu Rusya’nın başını çektiği bloğa çok daha fazla yakındır. 
Türkiye’nin birlikte hareket ettiği bloğun bölgede diğerine göre önemli bir avantaj 
elde edeceği öne sürülebilir, nitekim son iki senede Türkiye özellikle Fırat Kalkanı 
harekâtından bu yana bölgede etkinliğini ciddi biçimde artırmıştır. Bu durumun ABD 
tarafından da takdir edildiğini de söylemek mümkündür, zira ABD her türlü soruna 
rağmen halen her ne kadar yeterli düzeyde olmasa da Türkiye’yi kaybetmeme çabası-
iradesi içerisindedir. ABD’li üst düzey yetkililerin hükümet ile son dönemdeki üst düzey 
görüşmeleri bu bağlamda değerlendirilebilir.

görüştü. Her iki toplantıda da Türkiye’nin taleple-
ri, beklentileri ve rahatsızlıkları Tillerson’a tekrar 
iletildi. Canikli toplantı sonrasında Mattis’in ken-
disine, “PYD’yi PKK ile savaştıralım” önerisinde 
bulunduğunu açıkladı, öneri kamuoyunda ciddi 
tepkilere neden oldu, ABD hayal satmakla ve cid-
diyetsizlikle suçlandı. Hükümet de öneriyi tepkiy-
le karşıladı.7 Çavuşoğlu görüşme sonrası ilişkileri 
normalleştirme kararı aldıklarını ve artık ABD’den 
somut öneriler beklediklerini açıkladı.8 İlişkilerin 
normalleştirilmesi, özellikle Mümbiç konusun-
daki tarafların anlaşmazlığının çözüme kavuştu-
rulması amacına yönelik olarak taraflar ortak bir 
kurul kurma kararı aldı.9 

İttifak Tartışmaları

AK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri 
9 toplantı ve 22 saat 45 dakikalık yoğun uğraşla-
rın ardından neticelendirildi ve 26 madde halinde 
meclisin onayına sunuldu.10 Meclis’e gönderilen 
tasarıya göre filigranlı ancak mühürsüz oyların ge-
çerli sayılması ve  dört  kanunda değişiklik yapıl-
ması teklif edildi.11 İttifakın adı “Cumhur İttifakı” 
olarak belirlendi, yapılan görüşmelerde % 10’luk 
seçim barajının korunması kararlaştırıldı.12 İttifak 
düzenlemesine ana muhalefet partisi CHP sert 
tepki gösterdi, AK Parti ve MHP’yi ülkeyi felakete 
sürüklemekle suçladı.13 

Bugün Ortadoğu başta olmak üzere uluslara-
rası siyasal sistemi anlamlandırabilmek adına en 
önemli kavramlardan biri güç dengesidir. Kısaca, 
devletlerin tehdit unsurlarına karşı ittifaklar ku-
rarak tehdide konu olan gücü dengelemesi şek-
linde tanımlanabilecek güç dengesi, Soğuk Savaş 
döneminin iki kutuplu düzeninin sona ermesin-
den sonra yeni bir hal almaya başlamış, dünya ge-
nelinde yeni ittifaklar ve ilişki biçimleri yeni bir 
denge meydana getirmiştir. Bu yeni dengeyi tam 
anlamıyla “tek kutuplu dünya düzeni” şeklinde 

tanımlamak pek de mümkün gözükmemektedir, 
zira başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülke 
son yıllarda her alanda ciddi atılımlar gerçekleş-
tirmiş ve sadece bölgesel değil küresel ölçekte de 
bugün oldukça önemli bir konum işgal edebilecek 
bir gelişmişlik düzeyine erişmişlerdir. 

Tüm bunlara bir de dünyanın birçok yerinde 
vuku bulan büyük çaplı isyanlar, savaşlar eklen-
miş, akabinde bu bölgelerde oluşan güç boşluğu-
nu çok ciddi vesayet savaşlarına neden olmuş ve 
bu hem küresel hem bölgesel düzeyde güç den-
gesinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. 
Tek kutuplu dünya düzeninden günümüz dünya 
düzenine kadarki süreç incelendiğinde bugün 
dünyanın hızla tek kutuplu dünya düzeninden 
uzaklaştığını ve çok kutuplu bir dünya düzeni-
ne doğru evrildiğini iddia etmek mümkündür. 
Tabiatıyla bu durum Ortadoğu için de geçerlidir. 
Ortadoğu’da vuku bulan Arap isyanları, ABD’nin 
Afganistan ve Irak’a müdahaleleri ve Suriye’de 
halen devam eden vesayet savaşı bölgede taşların 
kayda değer ölçüde yerinden oynamasına ve eski 
düzenin önemli ölçüde yıkılmasına neden olmuş, 
oluşacak yeni düzende Rusya ve Türkiye başta 
olmak üzere bölgenin önemli-yükselmekte olan 
aktörlerinin söz sahibi olma çabalarına ABD’nin 
Obama döneminden bu yana dış politikadaki 
genel başarısızlığı ve müphemliği de eklenince 
oluşan yeni düzende Rusya ve Çin başta olmak 
üzere diğer aktörlerin payı artmış, ABD’nin payı 
ise gerilemiştir. 

Nitekim bugün bölgedeki gelişmelere ve 
mevcut duruma bakıldığında Türkiye, Rusya ve 
İran’ın etkinliğinin günden güne daha da arttığı 
gözlemlenebilir. Bunda Rusya, İran ve bunlara ek 
olarak Suriye ve Irak’tan oluşan ittifakın uyumlu 
çalışmasının önemi büyüktür. Bu durumun far-
kında olan ABD’nin Rusya ve İran’ı başta askeri 
ve ekonomik açıdan olmak üzere birçok alanda 
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  ORTADOĞU’DA YENİ DÜZEN ARAYIŞLARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ 

çevreleme-dengeleme çabalarının ABD’nin arzu 
ettiği gibi bir sonuç üretmekten uzak olduğu söy-
lenebilir. Bu sebeple ABD bölgede daha güçlü bir 
ittifak kurma çabası içerisine girmiştir. ABD’nin 
iki müttefiki Suudi Arabistan ve İsrail arasında 
ilişkilerin yeniden kurulmasında önemli bir me-
safe kat edilmesi, Birleşik Arap Emirlikleri başta 
olmak üzere Katar harici diğer körfez ülkelerinin 
de bu sürece dâhil edilmesinde ABD’nin çabala-
rının önemi büyüktür. Mevcut tablo, bu bağlam-
da ABD’nin bölgede başta Suudi Arabistan olmak 
üzere Sünni blokla, Rusya’nın da İran başta olmak 
üzere Şii blokla iş birliği yaptığını göstermektedir. 
Rusya’nın başını çektiği blokta bölgede başta Rus-
ya olmak üzere blok üyesi ülkelerin etkinliğinin 
artırılması ve bölgenin yeniden şekillenmesinde, 
sınırların yeniden çizilmesinde ziyadesiyle istekli 
olan ABD’nin bölgede bu amaçlarına engel olun-
ması, etkinliğinin olabildiğince azaltılması ve den-
gelenmesi temel hedeflerden bazılarıdır. Bloktaki 
ülkeler için ABD’nin en büyük tehdit olarak gö-
rüldüğünü söylemek de mümkündür. Benzeri bir 
biçimde ABD’nin başını çektiği bloğun bölgenin 
yeniden şekillenmesi, oluşacak yeni düzende ABD 
başta olmak üzere blok ülkelerinin etkinliğinin 
artırılması ve İran’ın bölgedeki etkinliğinin azal-
tılması ve yayılmacı politikalarının engellenmesi 
temel hedeflerden bazılarıdır. 

Bölgenin önemli ülkelerinden biri de Suudi 
Arabistan’dır. Kral Selman ile birlikte dış politi-
kadaki baş hedefini İran’ın bölgedeki etkinliğinin 
azaltılması, yayılmacı politikalarının önüne geçil-
mesi olarak belirleyen Suudi Arabistan, bu hede-
fine yönelik başta Yemen ve Lübnan olmak üzere 
birçok bölgede İran destekli Şii gruplar ile yoğun 
bir mücadeleye girişmiş ancak şu ana değin iste-
nen başarıyı elde edememiştir. Yemen’de Şii grup-
ların kontrolü altında bulunan bölgelere geride 
kalan özellikle son üç yılda gerek karadan gerek 
havadan onca askeri operasyon gerçekleştirilme-
sine rağmen bölgenin kontrolü ele geçirilememiş, 
ele geçirmek bir yana başkent Sana’nın yönetimi 
dahi İran destekli Şii bir grup olan Husi’lere kap-
tırılmıştır. Benzeri bir biçimde Lübnan’da Suudi 
Arabistan tarafından istifaya zorlanan Hariri yö-
netiminin zayıflığı ülkede Hizbullah’ın etkisini 
iyiden iyiye artırmasına sebep olmuştur. Öyle ki 
Hizbullah’ın ülkede uzunca bir süredir faaliyetle-
rini perdelemek, meşrulaştırmak, etkinliğini iler-
letmek için kullandığı Lübnan Ulusal Hareketi’ni 

dahi artık eskisi gibi kullanmasına gerek kalma-
mıştır. Bunun dışında Veliaht prens Muhammed 
Bin Selman’a da bir parantez açmak gerekir. Ülke-
yi modernleştirmek ve ekonomik anlamda rahata 
erdirmek üzere ülkede önemli yeniliklerin yapıl-
masını sağlayan veliaht prens bununla da kalma-
mış aynı zamanda İsrail ile önce gizli daha sonra 
doğrudan görüşmelere başlamış, hem ABD hem 
İsrail’in desteğini arkasına almış, bu da ülkesinde-
ki ciddi değişim-dönüşümleri yapmasını kolaylaş-
tırmıştır. Modernleşmenin yanında diğer veliaht 
Muhammed bin Nayif’in azledilmesi, ülkedeki 
zengin ve söz sahibi iş adamlarının tutuklanması 
ve mallarına el konulması, Yemen’e operasyon dü-
zenlenmesi gibi icraatların ve kararların uygulan-
masında bu desteğin payı büyüktür. Dolayısıyla 
kısa ve orta vadede Suudi Arabistan’ın en önemli 
müttefikinin ABD olmaya devam edeceği, İsrail’in 
de denkleme katılmasıyla ve Muhammed Bin 
Selman’ın ölçüsüz ve mesnetsiz tutum ve düşün-
celeri de göz önünde bulundurulduğunda gelecek 
dönemde Suudi Arabistan’ın bölgede etkinliğini 
daha da artırma çabasında olacağı beklenebilir.

Bölgenin önemli bir diğer aktörü İsrail’dir. 
Filistin’in peyderpey işgal edilmesi hedefinin ya-
nında İsrail dış politikasının en temel hedefle-
rinden biri de aynı ABD ve Suudi Arabistan gibi 
İran’ın bölgedeki yükselişinin bertaraf edilmesi-
dir. Bu bağlamda İsrail açısından öncelikli hedef-
lerden biri Lübnan’da Hizbullah’ın yükselişinin 
durdurulması, dizginlenmesi ve Suriye’de İsrail 
işgali altında bulunan Golan tepelerinin güvenli-
ğin sağlanmasıdır. Bu bağlamda İsrail, daha önce 
defalarca İran destekli herhangi bir gruptan ge-
len en ufak saldırılara dahi müsamaha gösteril-
meyeceğini ve en sert karşılık verileceğini beyan 
etmiştir. Bu manada Suudi Arabistan ile İran ve 
desteklediği gruplara karşı işbirliği hayli önemli-
dir. Nitekim işbirliği sadece Suudi Arabistan ile 
kalmayacak başta BAE olmak üzere diğer körfez 
ülkeleri de bu işbirliğine katılacak, bu da İsrail’in 
bölgede Şii gruplara karşı elini güçlendirecektir.

Tam da bu noktada değinilmesi gereken önem-
li noktalardan biri Türkiye’nin pozisyonudur. 
Nitekim Sünni blok içinde yer almasına rağmen 
Türkiye’nin mevcut pozisyonu Rusya’nın başını 
çektiği bloğa çok daha fazla yakındır. Türkiye’nin 
birlikte hareket ettiği bloğun bölgede diğerine 
göre önemli bir avantaj elde edeceği öne sürülebi-
lir, nitekim son iki senede Türkiye özellikle Fırat 
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Kalkanı harekâtından bu yana bölgede etkinliğini 
ciddi biçimde artırmıştır. Bu durumun ABD ta-
rafından da takdir edildiğini de söylemek müm-
kündür, zira ABD her türlü soruna rağmen halen 
her ne kadar yeterli düzeyde olmasa da Türkiye’yi 
kaybetmeme çabası-iradesi içerisindedir. ABD’li 
üst düzey yetkililerin hükümet ile son dönemdeki 
üst düzey görüşmeleri bu bağlamda değerlendiri-
lebilir. Bununla birlikte Türkiye’nin artık ABD’den 
söz yerine somut adımlar beklemesi, buna karşın 
ABD’nin halen ilişkileri geren başta YPG’ye destek 
ve FETÖ olmak üzere birçok konuda ayak dire-
meye devam etmesi ve orta bir yol bulma çabası 
ilişkilerin normalleşmesinin yakın gelecekte pek 
de mümkün olmadığı izlenimi vermektedir. 

Nitekim ABD Savunma Bakanlığı Genel Sekre-
teri James Mattis’in YPG’yi PKK ile savaştırma öne-
risi, gerek ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gerek ABD’li 
sahadaki üst düzey askeri yetkilerin halen YPG’ye 
desteğe devam edileceği ve ABD’nin Mümbiç’ten 
çekilmeyeceğine dair beyanları, gerek Türkiye’nin 
taleplerinin Tillerson vasıtasıyla ABD’ye iletilmesi-
ne rağmen halen ABD yönetiminden kayda değer 
bir açıklama ve adımın gelmemiş olması ilişkilerin 
geleceği hususunda pek de ümit vaat etmemek-
tedir. Bunun haricinde başarıyla neticelendirilen 
Fırat Kalkanı harekâtının ardından Zeytin Dalı 
operasyonun başlatılması, hâlihazırda başarıyla 
devam etmesi ve Türkiye’nin her türlü zor şartlara 
hatta zımni tehditlere rağmen operasyonu kararlı-
lıkla sürdürmesi Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini 
artırmaya devam etmektedir. Ancak Türkiye’nin 
tüm uyarılarına rağmen İran destekli rejim yanlısı 
kimi Haşdi Şabi gruplarının YPG’ye yardım için 
Afrin’e girmesi Türkiye’nin özellikle İran’a bakışı-
nı ve politikalarını ciddi ciddi gözden geçirmesini 
gerekli kılmaktadır. Nitekim Türkiye’nin özellikle 
son dönemde ABD bloğunun onca yaptırımına, 
ülke içindeki gizli operasyonlarına ve tehditleri-
ne rağmen İran’ın yanında durması, buna karşın 
İran’ın ikircikli tutumu, daha açık ifadeyle söylem 
bazında Türkiye’ye yönelik olumlu bir söylem ge-
liştirilirken diğer tarafta eylem bazında gerek zım-
ni gerek aleni olarak Türkiye’nin çıkarlarına ters 
birçok gelişmeye destek verilmesi İran’ın Türkiye 
nezdinde güvenirliğini ciddi biçimde zedelemekte 
ve birçok sorgulamayı beraberinde getirmektedir. 

Sonuç olarak oldukça sancılı bir süreçten ge-
çen bölgede istikrarın kısa zamanda gelmeyeceği 
ve hâlihazırdaki sancılı sürecin bir süre daha de-

vam edeceği öngörülebilir. Bununla birlikte böl-
genin eskisi gibi, oluşacak yeni düzende bölgede 
ABD’nin eskisi gibi egemen bir güç olmayacağı, 
Rusya, İran ve Türkiye’nin de yeni düzende kayda 
değer bir pay elde edeceği gerçekleşmesi kuvvet-
le muhtemel bir diğer olasılıktır. Bununla birlikte 
bu sürecin daha da sancılı bir hale gelmemesi için 
başta Türkiye olmak üzere bölgenin önemli aktör-
lerinin iş birliği, bölgedeki yeni karışıklıklara kar-
şı hazırlıklı olunması, zamanında ve olabildiğince 
bu tarz gelişmelerle mücadele edilmesi bölgeye 
yeniden istikrarın hâkim kılınması noktasında 
önemli bir fonksiyon icra edecektir.
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Bu kongreyi asıl önemli ve anlamlı kılan husus partinin 2019’daki seçimlere gidecek 
yönetim kadrosunun belirlenmesi ve ortaya konulacak yol haritasının mahiyetiydi. 
Ancak hem oluşturulan kadrolarda hem de yapılan konuşmalar ve açıklanan sonuç 
bildirisinde 2019’a giden sürece matuf stratejiye dair pek bir şey söylenmedi.

Sonraki Kurultay(lar)a Hazırlık Süreci Olarak

CHP’nin 36. Kurultayı

T ürkiye’de parti için 
demokrasi anlayı-

şının zayıf olduğu bir 
gerçek. Nitekim şim-
diye kadar bir seçim 
kaybettiği için ya da ku-
rultaydaki bir yarıştan 
yenik ayrılan parti lideri 
yok denecek kadar az. Futbol kulüplerinde bile 
kongrelerden beklenmedik sonuçlarla yeni baş-
kanlar çıkabilirken siyasal partiler için böyle bir 
şey pek söz konusu olmuyor. Bu yüzden siyasal 
partilerin kongreleri daha çok parti örgütlerinin 
belirlenmesi ve takip eden süreçte o partinin iz-
leyeceği yol haritasını anlamlandırmak açısından 
öneme haiz süreçler olmakta. Ancak siyasal kon-
jonktür dolayısıyla bir partinin bir kongresi eks-
tra hassasiyet teşkil edebiliyor. Bu zaviyeden bir 
hatırlatma yapma gerekirse, 1960’ların sonunda 
parti içinde başlayan ‘Ortanın Solu’ tartışmaları ve 
Bülent Ecevit’in yükselişiyle 1971 ve 1972 yılları 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayları hayli 
sancılı geçti. Bu süreç sonunda da, 33 yıldan fazla 
bir süre genel başkanlık yapan İsmet İnönü istifa 
etti ve CHP’de Ecevitli yıllar başladı. Ecevit’in bu 
dönemde İnönü’ye dair en önemli eleştirisi ‘denge 
politikası’ izlenmesiydi.

CHP içerisinde benzer bir tartışma 1990’ların 
başında yaşanmıştı. 12 Eylül’de kapatıldığı için 
o dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) 
CHP çizgisindeki partiydi ve genel başkanlığını 
da İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü yapmak-
taydı. İsmet İnönü-Ecevit çatışmasına benzer 

olarak SHP içerisinde 
de Erdal İnönü-Deniz 
Baykal çekişmesi yaşan-
dı ve Baykal da Erdal 
İnönü’yü pasif politika 
izlemekle suçluyordu. 
Baykal 3 kongrede Er-
dal İnönü’ye karşı aday 

olmasına rağmen kazanamadı. Daha sonra yasak-
ların kalkmasıyla birlikte CHP’yi tekrar kurdu ve 
SHP-CHP ayrılığı birtakım krizli birleşme girişim-
leriyle CHP çatısı altında giderildi. Baykal’ın Mu-
rat Karayalçın’a karşı CHP liderliğini kazandığı 
27. Kurultay’da ise CHP’deki SHP varlığı pasifize 
edilmişti. Baykal 1995 yılında geldiği bu görev-
den 2010 yılında bir kumpas olduğu anlaşılan bir 
kaset vakasıyla ayrılmak zorunda kaldı. 2010’da 
ise, yine ilginç bir süreçle Kemal Kılıçdaroğlu ge-
nel başkanlığa geldi. Kılıçdaroğlu’nun kendinden 
önceki diğer genel başkanlardan farklı olarak bir 
parti içi mücadeleyle, farklı bir söylemle genel 
başkan olmadığını tespit etmek önemli. Zira, ön-
ceki genel başkanlardan Baykal ve Ecevit göreve 
gelir gelmez partiyi belli bir ideolojik çerçeveye 
oturtmaya çalışsalar da Kılıçdaroğlu’yla birlikte 
CHP’nin en önemli problemi partiyi ideolojik bir 
temele dayandıramaması oldu. 

CHP Kurultayı’nın Önemi

3-4 Şubat tarihlerinde yapılan CHP Kurulta-
yı tam da bu açıdan ekstra önem teşkil ediyordu. 
Zira artık CHP’nin başında 8 yıldır başarısız olmuş 

Yunus ŞAHBAZ
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Referandumdan sonra yapılan Adalet Yürüyüşü de CHP ve Kılıçdaroğlu lehine hayli 
pozitif sonuçlar doğurdu. Ancak yürüyüşte oluşan havanın devam ettirilememesi ve 
sonrasında yapılan Adalet Kurultayı’nın sönük geçmesi CHP içerisindeki tartışmalar 
ve arayışları tekrar tetikledi. Şüphesiz ki, bu tartışma ve arayışların bu kadar kay-
namasının en önemli sebebi 2019’daki seçimler ve bu seçimlere giden süreçte CHP’ye 
atfedilen rol.

bir isim var. Partide birtakım itirazlar ve fokurda-
malar artık daha net görülmekte. Ancak CHP’den 
bir beklentisi olan kesimler için en büyük musta-
riplik CHP’nin net bir yol haritasının olmaması. 
16 Nisan referandumunda ortaya çıkan sonuç ve 
referandum sürecinde CHP’nin Hayır blokunun 
baş mümessili olarak belirginleşmesi bu travma-
yı biraz hafifletmiş gibiydi. Referandumdan sonra 
yapılan Adalet Yürüyüşü de CHP ve Kılıçdaroğ-
lu lehine hayli pozitif sonuçlar doğurdu. Ancak 
yürüyüşte oluşan havanın devam ettirilememesi 
ve sonrasında yapılan Adalet Kurultayı’nın sönük 
geçmesi CHP içerisindeki tartışmalar ve arayışları 
tekrar tetikledi. Şüphesiz ki, bu tartışma ve ara-
yışların bu kadar kaynamasının en önemli sebebi 
2019’daki seçimler ve bu seçimlere giden süreç-
te CHP’ye atfedilen rol. Özellikle de karşı tarafın, 
yani AK Parti ve MHP’nin erkenden ittifakı ilan 
edip bunun çerçevesini ve muhtevasını oluştur-
maya başlamaları CHP için bazı tartışmaların 
daha erken başlamasına sebep oldu.  

Kongreye giderken tabandan ve tavandan tüm 
CHP’lilerin aklında bu iki şey vardı; 2019’a gider-
ken partinin ideolojik perspektifi net bir bağlama 
oturtulacak mı ve bu perspektif doğrultusunda 
nasıl bir seçim ittifakı rotası izlenecek, aday be-
lirleme süreci nasıl olacaktı. Ancak beklenen ol-
madı ve bu kongrenin diğer kongrelere nazaran 
en önemli yanı, kongre öncesi oluşturulan yoğun 
tartışma ve beklentilere bir karşılık verememesi ve 
tam tersine gayet sönük ve heyecansız geçmesiydi. 
CHP içerisindeki farklı kliklerin öne çıkması ve 
parti içi hesaplar ve dengelerin ön planda olduğu 
bir kongre olması hasebiyle, CHP’nin uzun tari-
hi içerisinde yerini alırken Türk siyasal hayatında 
çok da kayıtlara geçecek unsurların öne çıkmadı-
ğı bir süreç yaşandı. Bu kongreyi asıl önemli ve 
anlamlı kılan husus partinin 2019’daki seçimlere 
gidecek yönetim kadrosunun belirlenmesi ve or-
taya konulacak yol haritasının mahiyetiydi. Ancak 
hem oluşturulan kadrolarda hem de yapılan ko-

nuşmalar ve açıklanan sonuç bildirisinde 2019’a 
giden sürece matuf stratejiye dair pek bir şey söy-
lenmedi. Kongrenin öncesinde oluşturulan onca 
hayati misyonuna karşın hayal kırıklığı yaratması-
nın temel sebebi de sanırım buydu. 

Kongre öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
başkan seçileceği kesin gibiydi. Bu yüzden asıl 
mücadele parti organlarının belirlenmesi süre-
cinde yaşandı. Özellikle Parti Meclisi’ne (PM) re-
kor düzeyde bir başvuru olması aslına kongredeki 
mücadelenin nerede olacağının işaretiydi. Ancak 
parti yönetimiyle beraber, CHP’nin bundan son-
ra izleyeceği yol haritasına dair ipucu arayanlar 
kongreden eli boş döndü. Kongreye katılanlardan 
edinilen ortak izlenim, herkesin bir atılım hamle-
si, bir sıçrama söylemi beklediğiydi. Zira CHP ta-
banı ve özellikle 2019’a giderken hayli kaygılı gö-
rünen ve kaygılarına bir çözüm arayışında CHP’ye 
kilit rol veren aydın kesimi için CHP kurulacak 
cephenin merkezindeki aktör konumunda. Ancak 
tüm bunların yerine CHP kongresinden akıllarda 
iki şey kaldı; Mükerrer imza krizi ve Sol Cesaret 
hareketinin manifestosu. 

Sol Manifesto’dan Ulusalcı Popülizme Farklı Yönelimler

Bu kongrede Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk 
Eminağaoğlu gibi iki sürpriz aday olsa da, parti 
genel başkanlığı için Kılıçdaroğlu ve İnce müca-
dele etti. Öncelikle diğer partilerde az görülen bir-
den fazla aday çıkmasını parti içi demokrasi adı-
na olumlu bir gelişme olarak belirtmek gerekir. 
Mükerrer imza krizi çıkacak sonuçlardaki tuhaflı-
ğın aslında ilk işaretiydi ve çıkan sonuçlar aslında 
parti için demokrasi söylemini epey gölgede bı-
raktı. Zira Kılıçdaroğlu’na adaylık için imza veren 
291 delege kendisine başkanlık seçiminde oy ver-
medi. Yine 166 imzayla aday gösterilen ve müker-
rer imza kriziyle neredeyse adaylığı düşecek olan 
Muharrem İnce başkanlık seçiminde 497 oy aldı. 
Bu da İnce’nin kurultay öncesinde dillendirdiği 
delegelere parti merkezinin baskı yaptığı iddiala-
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rının çok haksız olmadığını gösterdi. Dolayısıyla 
da parti demokrasi söylemi çıkan sonuçlarla pek 
gerçekçi bir zemine oturtulamadı. 

Muharrem İnce her ne kadar genel başkan 
seçilemese de Kılıçdaroğlu’na muhalefetini sür-
dürüyor ve Baykal’ın Erdal İnönü’ye üç kez ye-
nilmesi gibi İnce de Kılıçdaroğlu’na iki kez ye-
nildi ve İnce de Kılıçdaroğlu’nu, Baykal’ın Erdal 
İnönü’yü eleştirdiğine benzer argümanlarla eleş-
tiriyor. Bundan sonraki ilk olağan/olağanüstü ku-
rultayda da İnce’nin adaylığı sürpriz olmayacaktır. 
Çünkü İnce’ye partinin ulusalcı kanadına yakın 
Halk TV’den ve ulusalcı çizgideki isimlerden yo-
ğun destek olduğu görülmekte. Nitekim İnce’nin 
kurultaydaki konuşmasında da salonu ve özel-
likle salondaki gençleri Kılıçdaroğlu’ndan daha 
fazla heyecanlandırdığı belirtilmekte. Bu min-
valde diğer iki ulusalcı aday adayından biri olan 
Eminağaoğlu’nun kongreden önce Kocasakal’la 
görüştüğünü ve ona adaylıktan çekilerek birlik-
te İnce’yi desteklemek teklifinde bulunduğunu 
ancak Kocasakal’ın bu teklifi reddettiğini de göz 
önünde tutmak gerekir. Partinin daha sol/sosya-
list bir çizgiye kaymasından endişe eden ulusal-
cı ekibin İnce çevresinde konsolide olduğu görül-
mekte. Parti içinden gelen bu eleştirinin farkında 
olmalı ki, Kılıçdaroğlu da son dönemlerdeki ‘sol’ 
açılımlarına aykırı olarak bu kurultayda daha faz-
la ‘Atatürk’, ‘Kuvâyı Milliye’ ve ‘Kurucu Parti’ vur-
guları yaptı. 

Ancak ulusalcı kanadın İnce üzerine yoğun-
laşması İnce’nin Baykal gibi ulusalcı bir çerçe-
veden hareket ettiği anlamına gelmemeli. Hat-
ta İnce’nin Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla ideolo-
ji yoksunu bir söyleme sahip olduğu söylenebi-
lir. Parti içinde Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirile-
rin temel sebeplerinden biri HDP’yle yakınlaşma 
iken, İnce ‘Kürtler doğru söylüyor olamaz mı?’ di-
yerek HDP’ye göndermeler yapmakta. İnce’nin 
ulusalcılık, milliyetçilik söylemi daha çok Erdo-
ğan karşıtı retorikle bezenmiş bir popülizmi an-
dırmaktadır. Nitekim kongrede yapılan konuş-
masında da, hitabeti ve coşkunluğu dışında içe-
rik olarak Kılıçdaroğlu’ndan farklı pek bir şey de 
söylemedi. 

CHP’de ideolojik anlamda öne çıkan tek giri-
şim ‘Sol Gövde’, ‘Sol Cesaret’ gibi isimlerle kong-
reden hemen önce bir manifesto yayınlayan, daha 
sonra da PM seçimleri için aday gösteren Selin Sa-
yek Böke ve İlhan Cihaner’in başını çektiği hare-

ket oldu. Böke ve Cihaner CHP’nin evrensel sol 
değerlere yaslanarak emekten yana ve sınıf mer-
kezli bir siyaset izlemesi gerektiğini savunmakta. 
Bu isimlere göre neoliberal ekonomi politikaları 
ve siyasal İslâm’ın icraatları Türkiye’nin önündeki 
en büyük engel olarak durmaktadır. CHP bunlarla 
yüzleşmeli ve parti politikalarını bu engelleri ber-
taraf etme üzerine oluşturmalıdır. Yine diğer klik-
lere nazaran HDP ve Kürt siyasetine en yakın bu 
hareket durmakta. CHP’nin hesapsız bir şekilde 
Afrin Operasyonu’nu desteklediğini belirten Böke 
ve Cihaner ikilisi parti politika ve söylemlerinin 
evrensel sol değerler üzerinden belli bir çerçeveye 
oturtulması gerektiğini ifade etmekteler. 

Böke ve Cihaner ikilisinden Böke PM’ye gire-
bilirken, Cihaner giremedi. Bu önemli çünkü bu 
hareket önce PM ve Merkez Yönetim Kurulu’nda 
(MYK) etkili olmak ve bir sonraki kurultayda 
da genel başkanlık yarışına girmek hazırlığında. 
Böke ve Cihaner’in önerilerinin teorik anlamda 
bir karşılığı olduğunda kuşku yok. Ancak bu kar-
şılığın CHP’de ne kadar kabul göreceği ise tartış-
malı. Zira CHP işçi sınıfından en az oy alan par-
ti konumunda. Daha çok orta ve üst düzey gelir 
grubuna hitap eden ve kırsal kesimlerden, Doğu 
ve Güneydoğu Bölgelerinden ve işçi/emekçi ke-
simden oy alamayarak %25’lik bir sınıra dayan-
mış bir parti durumunda CHP. CHP’nin bu duru-
mu aşması için yine Kılıçdaroğlu zamanında sağa 
birtakım açılımlar söz konusu olmuş, Mehmet Be-
karoğlu gibi isimler partinin üst yönetimine gir-
mişti. Bu kurultayda da, Adalet Yürüyüşü’nde 
Kılıçdaroğlu’yla birlikte yürüyen Cihangir İslâm 
gibi isimlerin PM’ye girebileceği konuşuluyor-
du. Ancak Cihangir İslâm aday bile gösterilme-
diği gibi, Bekaroğlu da aday gösterilmesine rağ-
men PM’ye giremedi. Dolayısıyla da bir süreliği-
ne CHP’de sağa açılım rafa kalkmış gibi duruyor. 
Böke ve Cihaner’in başını çektiği ‘Sola açılma’ dis-
kurunun parti tarafından ne kadar kabul görece-
ğini ise zaman gösterecek. Ancak CHP’nin mev-
cut halinin daha solunda olan ve CHP’ye %25’lik 
sınırı geçirtebilecek bir kitlenin var olup olma-
dığı en büyük problem. Kuşkusuz Türkiye’de ve 
dünyanın birçok yerinde sınıf partileri var. Ve fa-
kat Kılıçdaroğlu’yla birlikte kitle partisi olmak için 
değişik açılımlar yapan bir partinin sınıf merkezli 
bir siyasete dönmesi ciddi bir paradoks teşkil ede-
cektir. Her ne kadar Canan Kaftancıoğlu örneğin-
de görüldüğü üzere, sol/sosyalist isimler parti içe-
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risinde hızla yükselmekteyse de bu isimler üzerin-
den bir ideolojik yönelim belirleme durumu söz 
konusu değil. Bu isimler şimdilik daha çok par-
ti içinde bile tartışılan ve vitrini bozan marjinal fi-
gürler mahiyetinde. 

Sosyal Demokrasi’ye Dönüş mü?

Ancak yine de bundan sonrasına dair partinin 
ideolojik karakterine ilişkin bir tahminde bulu-
nabiliriz. Bilim, Yönetim, Kültür Platformu’ndan 
PM’ye giren Yunus Emre, Yüksel Taşkın ve Fet-
hi Açıkel gibi isimler parti politikalarına bir neb-
ze yön verebilirse CHP’nin daha sosyal demokrat 
bir çizgiye kayabileceği söylenebilir. Zira Emre, 
Taşkın ve Açıkel sosyal demokrasinin akadem-
ya camiasındaki yılmaz savunucuları. Ve üçü 
de, CHP’yle angajmanları eski olmasına rağmen, 
PM’ye ilk kez seçildiler. Bu üç ismin parti politi-
kalarında bir etkisi olacak mı, CHP’de daha sos-
yal demokrat izler ortaya çıkacak mı, bunu zaman 
gösterecek. Ancak bu da olmazsa CHP’nin büyük 
oranda bir sürüklenme süreci yaşayacağı ve bun-
dan sonraki ilk kongrede de ciddi bazı hesaplaş-
maların kaçınılmaz olacağı öngörülebilir. 

CHP’de kongre sonrasında, öncesine göre net-
leşmiş bir şey yok. Ne 2019 seçimlerine giden sü-
reçteki strateji ve aday meselesinde ne de partinin 
ideolojik yönünün çizilmesi noktasında. Kong-
re de zaten ülke meselelerine dair çözümler sun-
mak ve partinin bundan sonrası için temel somut 
projelerini anlatmaya pek vesile olmadı. Bunun 
yerine sanki 2019 seçimlerinden yenilgiyle çıkı-
lacak ve tekrar bir kongre sürecine girilecek de, 
bu muhtemel kongreye parti içindeki fraksiyon-
ların hazırlık yaptığı bir süreç yaşandı. Aday dahi 
olamayan Eminağaoğlu, Kocasakal ve kongreden 
sonra medyada en çok konuşulan ve parlatılma-
ya çalışılan Sol Cesaret girişimi hep bir sonrakine 
hazırlık mahiyetindeki çabalar olarak okunabilir. 

HDP’den CHP’ye, CHP’den İktidara Bir Yol Arayışı

Son olarak HDP üzerinden de birkaç şey söyle-
nebilir. HDP de 11 Şubat’ta 3. Olağan Kongresini 
yaptı ve Sezai Temelli ile Pervin Buldan eş genel 
başkanlığa seçildiler. 2-3 yıl öncesinin gözde par-
tisi HDP bir süredir siyaseten hayli sinmiş bir du-
rumda. Bunda Selahattin Demirtaş gibi isimlerin 
hapiste olmasının bir payı olduğu kadar HDP’nin 
ideolojik olarak bir söylem üretememesinin bü-

yük payı var. Özellikle Batı Bölgelerinde HDP’ye 
gösterilen sempati hayli azaldı ve kongrede de 
daha çok partinin kendi dengelerini gözeten bir 
görev dağılımı yapıldığı söylenebilir. Eş genel baş-
kanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin HDP’ye 
bir sıçrama yaptırabilmekten ziyade mevcut duru-
munu koruyacak ‘silik’ profillerde isimler olduğu 
söylenebilir. Temelli’nin 2010 referandumunda 
‘Yetmez ama evet’çilerden olması da parti için-
de birtakım krizlere sebep olabilir ancak bu du-
rum Temelli hamlesinin büyük oranda Batı’daki 
liberal-sol kanada yönelik bir hamle olduğunu 
göstermektedir. 

2019’a giden süreçte HDP’nin stratejisi ve aday 
belirleme planı CHP’den daha net değil. HDP bi-
rinci turda aday çıkarır mı, görünen tabloda bu da 
zor bir ihtimal gibi durmakta. Zira HDP’nin doğ-
rudan CHP’yle ittifak yapması da büyük oranda 
HDP’nin değil CHP’nin tavrına göre şekillenecek-
tir. CHP’nin AK Parti-MHP ittifakına tek başına 
karşı koyma ihtimali olmadığına göre, bu ittifak er 
ya da geç gerçekleşecek. Burada muğlak olan bu 
ittifakın çerçevesi, hangi temel ve ilkeler üzerin-
den şekilleneceği. Her iki partinin kongrelerinde 
bu alanın daha da netleşeceğini düşünüyordum 
ancak her ikisi de kongrelerinde somut politik 
meselelere nerdeyse hiç değinmediler ve ittifak 
meselesindeki muğlaklık azalmadığı gibi CHP 
içindeki çıkışlarla daha da artmış durumda. Zira 
her iki partinin parti içi hesapları ve meseleleri şu 
an için 2019 sürecine çok fazla enerji bırakmıyor. 
Şayet bu kısa zamanda belli ilkeler üzerinden bir 
girişim başlarsa o zaman ittifakın mahiyetine iliş-
kin daha net değerlendirmeler yapılabilir. İttifak 
süreci ve sonuçlarına göre de Kılıçdaroğlu üzerin-
de Demokles kılıcı daha güçlü şekilde sallanmaya 
başlayacaktır. Zira kurultay sürecindeki tüm gös-
tergeler yeni bir kongrenin hazırlığı mahiyetinde-
ki gelişmeler. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu



  İTTİFAK DEĞİL İTTİHAD 

42

 Umran • Mart 2018

D O S Y A
D

O
S

YA
İT

Tİ
FA

K
LA

R
D

AN
 ‘Y

EN
İ D

Ü
ZE

N
’E

V efatının 100. yılında rahmetle andığımız II. 
Abdülhamid Han’ın izlediği siyaset bugün dahi 

bizim için ufuk açıcı. Kimilerine göre müstebit bir 
sultan, kimilerine göre ise yıkılmakta olan devle-
ti olağanüstü bir gayretle ayakta tutmaya çalışan 
dervişmeşrep bir vatan müdafii. Birinci Cihan 
Harbi’nin neticelendiği yıl hayata gözlerini yum-
duğundan ne Osmanlı Saltanatı’nın ortadan kal-
dırıldığını ne kendisini tahttan indiren İttihatçı 
kadroların öncülüğünde milletin bir istiklal mü-
cadelesi vermek zorunda kaldığını ne de devle-
tin yeni rejimini görmek kendisine nasip olmadı. 
Binaenaleyh, 1930’larda İtalyan Faşizmi ile Al-
man Nasyonel Sosyalizminin, Anadolu mira-
sı üzerinde tuhaf bir kimlikle sentezlendiği 
Kemalizm’i tanıma imkânına sahip değildi. 
Buna rağmen, yeni rejimin gadrine uğra-
maktan kurtulamadı. Tıpkı muarızlarının 
tavsif ettiği gibi Tek Parti rejimi açısından 
da, “müstebit bir kızıl sultan”dı. Bu sebep-
le olsa gerek, Cumhuriyet sonrası kaleme 
alınan tarih kitaplarında da kendi-
sinden hiç de sitayişle bahseldil-
medi.

Osmanlı hanedanı içerisin-
de en uzun süre tahtta kalan 
sultanlardan birisi olan II. 
Abdülhamid’in siyasetinin 
temelini oluşturan kavram 
“beka kaygısı” olmuştur. 
Onun müsteşrikler ta-
rafından Panislâmizm 
olarak görülen, ittiha-
dı İslâm siyaseti bu 
“beka” meselesinin bir 
neticesidir. Yani bir 

ideal olarak ortaya konulan İslâm Birliği temelde 
amaç değil, zaten dünya Müslümanlarının kahir 
ekseriyetini kendi uhdesinde bulunduran devle-
tin bekası için bir daha yüksek sesle dillendirilen 
bir argümandır. Bu siyaset anlayışı, devrin diğer 
ideolojileri gibi teorik altyapısı oluşturulmuş bir 
çözüm önerisi sunmuyordu. Zaten buna ihtiyaç 
da yoktu. Sultan için yüzlerce yıldır İslâm’a hadim 
olmuş bir milletin ve bu aziz milletin devletinin 
payidar olması için çalışmak kendi içinde yeteri 
kadar nazariye barındırıyordu. 

Türkiye İslâmcılığının kurucu nitelikteki pek 
çok ismi bundan dolayı Sultan’a muhalif oldular. 

Onu tahttan indiren İttihat ve Terakki kad-
roları içinde sadece Batılılaşma taraftarla-
rı, Ermeni ayrılıkçılar, Siyonistler yoktu. 
Mehmet Akif, Said-i Nursi ve hal fetvasını 
hazırlayan Elmalılı Hamdi Yazır’da onun 
bu “beka” siyasetinin memleketi istib-
dada götürdüğüne kanaat getirmişlerdi. 

Üstelik bu konuda yalnız da sayıl-
mazlardı. Cemaleddin Afgani, 

Muhammed Abduh ve Musa 
Carullah gibi beynelmilel 
İslâmcılığın meşhur isim-
leri de benzer düşüncelere 
sahiplerdi. Bu düşüncele-
ri entelektüel bir faaliyet 
olarak kalmadı. Devlet 
ricaline, kendi düşün-
ce dünyalarına uygun 
insanların geldiğine de 
şahit oldular. Nitekim II. 
Abdülhamid’in tahttan 
indirilmesinden sonra, 
İttihat Terakki yönetimi 

Şimdi karşımızda, bu milletin, 15 Temmuz günü tüm varlığıyla ortaya koyduğu ve 
umdelerini bedelini canıyla ödeyerek gösterdiği bir hakikat durmaktadır. Bu hakikat, 
seçimlerde hatıra gelen, siyasi çıkarları önceleyen bir ittifakın çok ötesindedir.

İttifak Değil İttihad

Murat ÖZER
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tarafından önce Dışişleri Bakanlığı, daha sonra 4 
yıl boyunca Başbakanlık makamına oturtulan Said 
Halim Paşa da Türkiye’de İslâmcılık düşüncesinin 
kurucu şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edil-
mektedir. Memleketi I. Cihan Harbine sokan ve 
4 yıl süren savaş sonunda devletin çökmesiyle so-
nuçlanan bir neticeyi hazırlayan İttihat ve Terakki 
yönetimi günümüz İslâmcılarının pek çoğunun 
şeamet nazarıyla baktığı Cemal Paşa, Talat Paşa, 
Abdullah Cevdet gibi isimlerden müteşekkil de-
ğildi. Savaşın ilk üç yılında Başbakanlık makamı-
na bir İslâmcı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın toru-
nu Said Halim Paşa nezaret 
ediyordu.

İstibdat mı, Milletin Hadimi 
Devlet mi?

Batılılar tarafından 
“İslâm Birliği” siyase-
ti güden, sırf Müslüman 
oldukları ve Hilafete gö-
nülden bağlı oldukları 
için Açe halkına yardım 
göndererek ümmetçi bir 
duruş sergilemekle itham 
edilen ve katı bir İslâm 
savunucusu kabul edi-
len II. Abdülhamid’e Batı 
yanlılarının, ayrılıkçıların 
ve bölücülerin düşman 
olması anlaşılır bir şeydir. 
Fakat İslâm’ın sadece ki-
şisel ibadetlere münhasır 
kılınamayacağını; beşeri 
ilişkilerden, ülke siyaseti-
ne, yönetim biçime kadar 
her alana müdahil olması 
gerektiğini ifade eden İslâmcılar neden muhale-
fet etmişlerdir? Onların da diğer İttihatçılar gibi 
dillendirdikleri şeyler: “Kişisel özgürlüklerin kı-
sıtlanması, basın özgürlüğüne müdahale edilmesi, 
istişare ve şuranın yerine tek adam rejimin ihdas 
edilmesi; dolayısıyla parlamenter sistemin askıya 
alınması, muhaliflerin baskı altında tutulması, 
muhalefet yapanların sürgün ya da hapisle ceza-
landırılmaları” gibi hak ihlalleri olduğunu iddia 
etmeleridir. Sultan’ın devletin “bekası” adına ül-
kede böylesi bir müstebit idare kurduğunu iddia 
ediyorlardı.

Tıpkı diğer muhalifler gibi, onlara göre de, II. 
Abdülhamid’in 1880’de düşmanın haber alma fa-
aliyetlerini çözme, karşı istihbarat geliştirme ve 
gerektiğinde operasyon yürütmek için kurduğu 
Yıldız İstihbarat Teşkilatı, sadece Sultan’ın parano-
yalarının bir eseriydi. Sürekli tahttan düşürülme 
korkusu yaşayan bir padişahın vesveselerinin so-
nucuydu. Ordunun modernize edilmesi ve aske-
ri eğitimin bir düzene kavuşturulması için Deniz 
Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu, Kuleli Askeri 
Okulu, Mekteb-i Harbiyeler, Askeri Baytar Oku-
lu gibi eğitim kurumlarının açılmasının onlar için 

bir önemi yoktu. Mekteb-i 
Mülkiye, Mekteb-i Tıbbiye 
(Marmara Ünv. Tıp Fak.), 
Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve 
Baytar Mektebi, Hendese-i 
Mülkiye, Dârü’l-Muallim-i 
Adliye (Yüksek Adalet 
Okulu), Maliye-i Mekteb-i 
Ali (Yüksek Ticaret Okulu), 
Ticaret-i Bahriye (Deniz 
Ticaret Okulu), Sanayi-i 
Nefise Mektebi gibi eği-
tim kurumlarının açılması 
ise herhalde her istibdat 
idaresinde görülebilecek 
şeylerdi. Ülkede 5 bin km 
kara yolunu yaptırması, 
dünyanın ilk metroların-
dan birini Karaköy-Tak-
sim arasına inşa ettirmesi, 
İslâm beldelerini birbirine 
bağlayan Kudüs-Yafa, An-
kara-İstanbul ve Hicaz de-
mir yollarını yaptırması ise 
görmezden gelinebilirdi. 
Hatta kimsesizler için de 

üç dinin ibadet mekanı olan Dârü’l-Aceze’yi yap-
tırması dahi önemsizdi. O kim ne derse desin, bir 
diktatördü!

Sultan’ın düşürülmesinden sonra, 
Trablusgarb’ın, Kudüs’ün, Mekke’nin, Medine’nin 
kaybedilişinden sonra, elimizde avucumuzda yal-
nız Anadolu kaldıktan sonra, hatta ağzını açmış 
üzerimize alevlerini saçarak gelen ejderha ordu-
muzdan geriye ne kaldıysa imha etmek üzere iken 
ve hatta Alparslan’ın mirası 1000 yıldır yalnız 
Müslüman’a değil, tüm mazlumlara kucağını bir 
ana gibi açan son vatanımızda elimizden çıkmak 

Türkiye İslâmcılığının kurucu 
nitelikteki pek çok ismi bundan 
dolayı Sultan’a muhalif oldular. 
Onu tahttan indiren İttihat ve 
Terakki kadroları içinde sadece 
Batılılaşma taraftarları, Ermeni 
ayrılıkçılar, Siyonistler yoktu. 
Mehmet Akif, Said-i Nursi ve 
hal’ fetvasını hazırlayan Elmalılı 
Hamdi Yazır da onun bu “beka” 
siyasetinin memleketi istibdada 
götürdüğüne kanaat getirmiş-
lerdi. Üstelik bu konuda yalnız 
da sayılmazlardı. Cemaleddin 
Afgani, Muhammed Abduh ve 
Musa Carullah gibi beynelmilel 
İslâmcılığın meşhur isimleri de 
benzer düşüncelere sahiplerdi.”
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üzere iken Ulu Hakan’ın müzmin muhalifleri ne-
damet getirdiler. Ne çare?

”Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi?
Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi.
Nasılda kadrini vaktiyle bilemedik, tuhaf iş;
Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!”1

Sadece Akif’in değil, Elmalılı’nın da II. 
Abdülhamid’e yaptığı muhalefet sebebiyle piş-
manlık içinde olduğu, henüz 30 yaşındayken 
gençliğinin verdiği heyecanla hazırladığı hal’ fet-
vasından dolayı hayatı boyunca kendisini affetme-
diği rivayet edilir.2 Ba’de harab’il Basra… 

Tarihin tekerrürden ibaret olduğu ifade edi-
lir. Bunun ne kadar hakikat olduğu bilinmez la-
kin memleketimizin 2009’da Davos’ta başlayan ve 
“Dünya 5’ten büyüktür” mottosuyla bağımsızlaş-
ma siyasetini resmen ilan ettiği günden bu yana 
tecrübe ettiklerimiz dikkate alındığında, II. Ab-
dülhamid Han’ın dönemiyle keskin benzerlikler 
yaşadığı aşikar. 

İdeolojik Kavga Değil, Devletin Bekası

Batıcılık, İslâmcılık, Türkçülük ve Osmanlı-
cılık gibi siyasi akımlar, Kırım’ın kaybından iti-
baren sürekli toprak kayıpları yaşayan, 93 Harbi 
sonrasında ise Balkanlar ve Kafkasya’dan neredey-
se bütünüyle çekildiğimiz bir atmosferde devleti 
ve milleti yeniden güçlendirmek maksadıyla orta-
ya çıkmış akımlardı. Her birisinin makul görünen 
ya da bütünüyle yıkıma götürecek reçeteleri vardı. 
Bugünden bakıldığında, ortaya çıktıkları andan 
itibaren birbirleriyle keskin çizgilerle ayrıldıkları 
düşünülse de, büyük oranda kendilerini İttihat ve 
Terakki Cemiyeti (sonradan partisi) bünyesinde 
ifade ettiler. Memleketi I. Cihan Harbi’ne sokan-
lar da millet acze düştüğünde Milli Mücadele’yi 
başlatanlar da aynı kadrolardı. Başlangıçta tek or-
tak noktaları II. Abdülhamid’e olan muhalefetle-
riydi. Kûtü’l-Amâre’de, Çanakkale’de, Sakarya’da 
kahramanlık destanı yazanlar yine onlardı. 

Savaş bitip, devlete yeniden nizamat verme-
ye gelindiğinde bu kadronun İslâmcı kanadı tas-
fiye ediliyor, Enver Paşa’nın temsil ettiği Turan-
cılık dışarıda bırakılıp, Ziya Gökalp Türkçülüğü 
tercih ediliyor; Turancılıktan Komünizme, ora-
dan Kemalizm’e evrilen görüşleriyle Şevket Sü-
reyya ve Yakup Kadri yeni rejimin ideolojik çerçe-
vesini çiziyorlardı. Fakat bu anlayış da Ankara’da 
bütünüyle muteber bulunmamış ve yeni dokt-

rin 1936’da CHP’li vekil Şeref Aykut tarafından 
“Kamalizm” adıyla ortaya konulduktan sonra 
Anayasa’nın temel maddeleri haline gelmişti. 

Devlete nizamat verme, kurtuluş reçetele-
ri üretme sadedinde ortaya çıkan tüm bu ideo-
lojiler karşısında II. Abdülhamid’in temsil etti-
ği şey ne idi? Düşmanları tarafından, bugünden 
değerlendirildiğinde İslâmcı olarak görülen II. 
Abdülhamid’e dönük muhalefetin altında yatan 
esas sebep Sultan’ın tüm bu yaklaşım biçimlerinin 
ve ideolojilerin ötesinde Malazgir Zaferi sonrasın-
da oluşan dinü devleti ediyor oluşuydu. Sultan’a 
göre başında bulunduğu devlet, sadece kendisi-
ne mensup olan vatandaşlarını değil, uzak diyar-
lardaki Müslümanları da temsil ediyordu. Öyle ise 
devlet her türlü maceracı yaklaşımlardan uzak tu-
tulmalı, müttefik gibi görünen devletlerde dâhil, 
mevcut ve muhtemel tüm düşmanlara karşı güç-
lü bir orduya sahip olunmalıydı. İçinde bulunu-
lan durumun vahameti ve düşmanların tasallutu 
ortada iken, ister Batılı düşünceden mülhem par-
lamentarizm, çoğulculuk olsun; ister İslâmî refe-
ranslardan mülhem Şura, istişare gibi kavramlarla 
olsun, devleti zaafa uğratan ve düşmanlarımız ta-
rafından kullanılmaya müsait tartışmalardan uzak 
durulmalıydı. Çünkü, kuşatma büyüktü ve reçe-
teye değil, güçlü bir idareye ihtiyaç vardı. 

Bugün bazı kesimlerin tahfif ettiği ve müstebit 
bir idare kurmanın kılıfı olarak gördüğü, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla 
ifade ettiği “beka mücadelesi” dikkate alınmış, II. 
Abdülhamid’in gösterdiği doğrultuda devam edi-
lebilmiş olsaydı belki de devletimiz hiçbir zaman 
zaafa uğramaz; İstiklal mücadelesi vermek zorun-
da kalmaz, son bir buçuk asrımızı gereksiz ideo-
lojik kavgalarla geçirmezdik.

Ülkemizi Batılıların çizdiği dar bir çerçeve-
ye hapseden, ümmetle bağını kopartmaya gayret 
eden, büyük bir devlet olma idealinden uzaklaş-
tıran tüm çabaların bugüne kadar Türk Silahlı 
Kuvvetleri eliyle yapılmaya çalışıldığı izahtan va-
restedir. Devletin milletiyle fikirde, tasada ve se-
vinçte aynılaşmaya başladığı tüm süreçlerin, Batılı 
sömürgecilerin hizmetindeki “asker görünümlü” 
kişiler vasıtasıyla inkıtaya uğratıldığı açıktır. 1960 
darbesinden itibaren tüm askeri müdahaleler, 28 
Şubat ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimi aynı 
gayeye hizmet eden, milletinin değil, sömürge-
cilerin emrindeki kadrolar eliyle yapıldı. Dolayı-
sıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli bir duruşa 
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sahip olması, kuruluşundaki asli temellerine dö-
nerek milletinin emrinde bir yapı haline gelmesi, 
15 Temmuz devriminin en büyük başarısıdır.

28 Şubat darbesini gerçekleştiren askeri kad-
rolar “başörtüsü yasağı, İHL-Kur’ân Kurslarının 
kapatılarak Kur’ân öğreniminin önüne geçilme-
si, TSK personelinden namaz kılanların atılma-
sı” gibi belirgin icraatlarla İslâm’a husumetlerini 
gösteriyor, bu sayede memleketin bağımsızlaşma 
gayretine ket vurmayı hedefliyorlardı. Tıpkı diğer 
sömürgeci uşağı darbeci refikleri gibi. 15 Tem-
muz sonrasında, TSK’nın ilk icraatlarından bi-
risi başörtüsünü, bırakınız personelinin eşi için, 
kendi bayan askerleri için dahi özgür bırakması 
oldu. Önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile, sonrasında 
ABD beslemesi PKK’ya karşı yürüttüğü Zeytinda-
lı Harekâtı’nda ortaya koyduğu Allah’a, Kur’ân’a 
ve Vatan’a olan sadakat mesajlarıyla Türk Ordu-
su kuruluşundaki asli mecrasına döndüğünü 
tüm dünyaya ilan etti. Dış/emperyal güçler Ordu 
mecrasından saptığında, topraklarımızdaki tahak-
kümlerini arttırabileceklerini biliyorlardı. Ordu-
nun aslına rücu etme uygulamaları karşısında dış/
emperyal güçler, topraklarımızda kök salmalarını 
sağlayabilecek en büyük kudretten mahrum kal-
mış ve bozguna uğramış oldular. 

İttihadımızın Umdelerini Millet Belirledi

Ülkemizin küresel sömürü düzeninin kurum-
sallaşmış hali olan mevcut BM anlayışına karşı du-
ran, dışarıda tüm mazlum coğrafyalara sahip çı-
kan, milyonlarca muhaciri tarihte olduğu gibi top-
raklarında ağırlayıp, sömürgecilere ve onların ta-
şeronlarına karşı topyekûn bir mücadeleye giriş-
tiği bir dönemde milletimiz hangi prensipler et-
rafında kenetlenmesi gerektiğini de göstermiş du-
rumdadır. Malazgirt’ten bu yana kanını dökerek, 
canını vererek vatan haline getirilen Anadolu top-
raklarında hiçbir zaman sömürgeleştirilememiş 
milletimizin 15 Temmuz günü, istiklaline yöne-
lik hücumu bertaraf etmesini milat olarak kabul 
etmeliyiz. 

O gün, iki asırdır işgaller, istila hareketleri, 
ideolojik kamplaşmalar, darbelerle boğuşan mil-
letimiz makus talihini, kendi bedenini siper ede-
rek değiştirmeyi başarmıştır. Türküyle, Kürdüyle, 
Çerkesi, Arabıyla tek bir millet olduğunu; asır-
lardır tek bir vatana sahip olduğunu; tüm İslâm 
ülkelerinin aksine III. Selim’den bu yana tek bir 

bayrağın gölgesindeki tek devletine sahip çıkarak 
kendi mottosunu tarihe yazmıştır.

Ülkemizi tarihinden, ecdadının mirasından ve 
değerlerinden koparmaya gayret eden tek parti 
diktatörlüğünün zihinsel mirasçılarının şekilsel 
olarak kendilerini nispet ettikleri Kuvâyi Milliye 
ruhuyla alakalarının kalmadığı; devlete ve millete 
savaş açan marjinal sol terör örgütleri ve emperya-
lizmin maşası bölücü terörist yapılarla nasıl ittifak 
içinde oldukları ortadadır. Bu anlayışın giderek 
daha da marjinalize olacağı açıktır. Karşımızdaki 
kirli ittifakın içinde kendini Gezi eylemleriyle gös-
teren, FETÖ ile çıkar birliği yapmış, Batı’nın gü-
dümündeki sol liberal anlayış da bulunmaktadır. 
Bu küçük ama örgütlü yapıların da halkımız naza-
rında bir karşılığı bulunmamaktadır. Bunun karşı-
sında vatanına, ezana ve Kur’ân’a sadakat gösteren 
devletinin aslına rücu ettiğini görmesiyle birlikte 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını tüm dünya-
ya duyuran büyük bir millet bulunmaktadır. 

Şimdi karşımızda, bu milletin, 15 Temmuz 
günü tüm varlığıyla ortaya koyduğu ve umdele-
rini bedelini canıyla ödeyerek gösterdiği bir ha-
kikat durmaktadır. Bu hakikat, seçimlerde hatıra 
gelen, siyasi çıkarları önceleyen bir ittifakın çok 
ötesindedir. Millet, bayrağı, buradan daha başka 
gidecek hiçbir yeri olmayan son vatanı ve temeli 
1071’de atılan devleti etrafında bir ittifak yapmış 
durumdadır. Bundan sonraki vazife memleketi 
milletinin umdeleri etrafında kenetleyecek siyasi 
iradededir.

Dipnotlar
1 Mehmet Akif, Safahat, “Altıncı Kitap: Asım”, Konak Yayınları, 

İstanbul, 2011, s. 386
2 II. Abdülhamid Han’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Allah’ım 

helal etmiyorum! Şahsımı değil, milletimi bu hale geti-
renlere, hakkımı helal etmiyorum! Beni, benim için lif lif 
yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı 
yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu 
gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de Sevgili’nin 
(Muhammed) yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren 
ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem..”

Sultan Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndan Ayrılışı
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Küreselcilik Ulus Devlet
Çekişmesi

K omplo teorisyenleri-
nin bayıldığı konu-

lardan biri, Yahudi zen-

ginlerin merkezinde yer 

aldığı, kabalisttik ve hat-

ta satanist örgüt İllumu-

natidir. Ki bunlar da as-

lında uzaylı bir ırk olan 

reptilianlardır-amaçları 

insan ırkını yok etmek 

olan ve Yahudilerden Sa-

tanistlere ve masonlara 

dek komplo teorisinin ayrılmaz unsurlarının bir 

araya toplandığı bir süper komplo örgüttür. An-

cak bu akla ziyan uçuklukların içinde esas değerli 

olanı çekip çıkartmak için İllumunati denen yapı-

yı ayakları üzerine oturtmak gerekir.

Adına ister İllumunati densin istenirse benim 

tercihim olan Bilderberg olsun bu yapıların temel 

niteliği Ulus ötesi kapitalist sınıfı oluşturmalarıdır. 

Geçenlerde Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü yılı 

kutlanırken Şatosunda misafirleri ağırlayan Rots-

childs hanedanlığı başta olmak üzere, esas çelik çe-

kirdeği bankacılardan oluşan bu gizemli örgütün 

tek bir dünya yönetimi kurma niyetlerinin olduğu 

da bir gizem değil. Nitekim Bilderberg üzerine 

epeyi bilgi veren Daniel Estulin de Bilderberg’in 

asli amacının bu olduğunu söyler ki öncesin-

deki Round Table’ye dayanan bir olgudur bu.

Ancak Bilderberg’den 
çok önce oluşturu-
lan dünyanın en meş-
hur sömürgecisi Cecil 
Rhodes’in oluşturduğu 
Yuvarlak Masa (Rhound 
Table) tarafından amaç-
lanan dünya hükümeti 
projesi sanıldığı gibi Si-
yonist bir proje ya da bir 
Yahudi komplosu değil 
İngiltere’deki meşhur 

Fabian Sosyalistlerine ait bir projeydi. Ve temelin-
de sosyalist bir ülkü olan enternasyonalizm fikri 
ile de tutarlıydı. Ki uzaylı ırk Reptilianlardan Si-
yon Liderlerinin Protokolleri gibi en meşhur uçuk 
zırvalıklar olan komplo teorilerinin köpürtülen 
tarikatı İllumunatinin de dayanağı budur. 

Sosyalistlerin amaçladıkları gibi işçi sınıfı en-
ternasyonali gerçeğe dönüştüremedi ama ultra 
zenginler “küreselleşme” denilen olgu ile amaç-
ladıkları sınırların ve elbette ulus devletlerin ol-
madığı ya da ulus devletlerin küresel imparator-
luğun garnizonu haline geleceği bir dünyayı adım 
adım gerçeğe dönüştürmekteler. Bu amaca uygun 
olarak gerçekleştirilen en önemli örnek ise AB… 
Estulin de Avrupa Birliği projesinin aslında bir Bil-
derberg projesi olduğunu söyler.

İşte şimdi ulus ötesi bir siyasi birlik modelin-
de en önemli adım olan Avrupa Birliği tek devlet 

Dilaver DEMİRAĞ

Ulus ötesi kapitalist sınıf çıkarları küreselleşme olgusunda yatan büyük bölümü de ABD 
ve Avrupa kökenli üretimin küreselleşmesi, yani kapitalizmin içsel ve dışsal genişlemesi 
ve yoğunlaşması ise ulus ötesi sınıf oluşumu sürecinin temelini oluşturmaktadır. Sınıf 
oluşumu artık dünya kapitalizminin tarihinin büyük bir kısmı boyunca olduğu gibi 
toprağa ve ulus devletin siyasal otoritesine bağlı değildir. Sınıfların ulus ötesi hale gelmenin 
ve ulus ötesi kapitalist sınıfın yükselişinin temelini sağlayan üretimin küreselleşmesidir.
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olmak yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanı-
yor. Avrupa Hazinesi ve Avrupa ordusu… Bu Av-
rupa’daki tüm ekonomik kararların tek bir mer-
kezden alınması anlamına gelecek. Bu olgu AB 
ölçeğinde bir olgu gibi görülse de aslında dünya 
çapında başarılmak istenen bir amacın uygun bir 
zeminde hayata geçmesi ve bu bir ilk adım. Eğer 
burada başarı sağlanabilirse diğer coğrafyalarda 
da bu yönde adımlar atılacak. Ancak Avrupa da 
büyük ölçüde başarı sağlanmış görülse de diğer 
coğrafyalar bu kadar kolay bir noktada değiller. 
Çünkü bazı coğrafyalarda bu sürece direnç sergi-
leyecek ulus devletçi unsurlar var ve bunlar Küre-
selcilerin merkez üssü ABD’ye direnç gösterebile-
cek kadar güçlüler.

Ulus Ötesi Ultra Kapitalist Zenginlerin %1’i           
Kimlerden Dluşmakta?                                        

     Buradaki çekişmeyi kavramak için kimi tanım-
ları yerli yerine oturtmak gerekiyor. Küreselleşme 
olgusu ile küreselleştirmeciler birbirinden ayrı 
düşünülmeyen iki grup. Görünüşte liberal-
leşmenin yeni sağcı bir versiyonu ile kolkola 
olan ve elitist bir çerçeve de davranan, hare-
ket eden bu grup aynı zamanda küresel yöne-
tişim adıyla ulus ötesi bir yönetim yapısının 
tesis edilmesinin insanlığın hayrına olacağını 
söylemekte. Bu tez küreselcilerin ana amacı.

Küreselci cephenin merkezini ABD’de Wall 
Street denilen banka ve borsa şirketlerinin oluş-
turduğu bir caddeden dolayı o adla anılan Finans 
sermayesi oluşturmakta. Bu sermaye grubu aynı 
zamanda ABD merkez bankasını da kontrol eden, 
dolar aracılığı ile dünyayı yağmalayan en elitler-
den oluşan, kimine göre sekiz, kimine göre on iki 
aileden oluşan en seçkinler sınıfı. Bu grup dünya-
daki en büyük ulus ötesi şirketlerin de kontrolünü 
elinde bulundurmakta, offshore hesapları, hedge 
fonlarının aslan payını ellerinde bulundurmakta-
lar, dünyadaki en büyük bankalar da bu ailelerin 
ellerinde. 

Kısacası dünyadaki en zengin yüzde 1’lik ke-
simin de yüzde 1’i diyeceğimiz zenginlerin krema 
tabakasını oluşturmaktalar. Bu grubun en zengini 
Rothschild hanedanlığı olarak görünüyor, serve-
tinin gerçek miktarı konusunda spekülasyonun 
sınırı yok kimilerine göre tüm dünyada üretilen 
mal ve hizmetlerin toplamından elde edilen geli-

rin biraz fazlası, kimine göre dünyadaki servetin 
yarısı. İşin spekülatif kısmını bir kenara bıraksak 
bile bu aile dünyadaki en zengin şirketleri kont-
rol ettiği için dünyadaki en zengin devlet olan 
ABD’den daha zengin. Ki dünyadaki beş yüz ulus 
ötesi şirketin ilk yüzünü oluşturan ulus ötesi şir-
ketlerin gelirinin dünyadaki mal ve hizmetler top-
lamından doğan servetin üçte 1’i düzeyinde bir 
maddi birikime sahip olduğu düşünülmekte. Dü-
şünülmekte diyoruz çünkü bu şirketlerin önemli 
bir bölümü de servetlerini vakıflara aktararak ver-
gi kaçırmakta olduklarından bunların da gerçek 
geliri tam olarak bilinmiyor.

Hal böyle olunca ulus ötesi kapitalist sınıf ola-
rak dünya siyasetine yön verme konusunda me-
raklılar. Rothschildlerin sır küplüğünün tersine 
Rockefeller daha açık konuşuyor ve birçok yerde 
‘eğer suçum tek bir dünya yönetimi olması gerek-
tiğini savunmaksa ben bu suçu kabul ediyorum’ 
diyecek kadar pervazsız. İşte bu sermaye grubu-
nun oluşturduğu gizli bir elitler teşkilatı var bu 
teşkilat Bilderberg. Bilderberg’in gündemi ilan 
edilse de konuşulanlar dışarıya sızmıyor. Bu ko-
nuda bilinen en önemli isimlerden olan Daniel 
Estulin teşkilat hakkındaki bilgileri içerdeki sızın-
tılardan elde ettiğini söylüyor. 

Bu teşkilatın kurucusunun Rockefeller olduğu 
biliniyor Rockefellerlerin ise Rothschildler ile hem 
rakip hem de müttefik olduğu bir hakikat. Buraya 
kadar anlattıklarımız herkesin rahatlıkla ulaşabi-
leceği, açık ve net bilgiler. Bu grupların kimi fesat 
planları da açığa çıkarılmış halde. Mesela Roc-
kefellerlerin ilaç ve kimya alanındaki yatırımları, 
gıda alanındaki yatırımı olan Monsanto aracılığı 
ile GDO terörü yaratarak nüfus azaltımı için çalış-
tıkları da belgesi olan bilgiler.

Buradan sonra yarı doğru bilgiler geliyor. Me-
sela Rothschilds ailesinin kurucu babalarının Ya-
hudi, mason ve Siyonist oldukları. Kimi ailelerin 
de Yahudi kökenli olduğu da biliniyor. Bunların 
uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, elmas tica-
reti içinde oldukları bunların doğal olarak mafioz 
ilişkiler ve istihbarat örgütleri ile içiçe olmayı ge-
rektirdiği de. Ama mesela Rockefellerlerin Yahudi 
mi yoksa Protestan mı oldukları tartışmaya çok 
açık. Bu konuda rivayet muhtelif, Siyonist mason 
teorisine dayananlara göre kesin Yahudi, üstelik 
bir de mason, buna mukabil benim itibar ettiğim 
sol teorisyenlere göre Protestan kökenli bir aile ve 
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genelde Cumhuriyetçi eğilimde. Aileden siyase-
te girenlerin tercihi bu parti genelde… Şüphesiz 
dedelerden farklı olarak ailelerde de değişim söz 
konusu. Yeni nesil farklı düşünceler içinde mesela 
Evelyn Rothschild’e göre eşitsizliğin sürdürülebi-
lirliği yok, yeni kuşak Rockefeller ise küresel ısın-
ma olgusuna dayanarak bu ailenin en büyük pet-
rol şirketlerinin sahibi olmasını istemiyor. Ancak 
son söz hanedanlığın yeddi eminlerinde. 

Bundan sonrası ise tamamen kapalı ve doğal 
olarak müthiş derecede uçuk fantezilerin at koş-
turduğu doğal olarak spekülasyona açık oldukları 
bir alan. Çünkü kapalı ve gizli örgütlenmelerin söz 
konusu olduğu, üstelik Bilderberg gibi dışarıya 
bilgi sızdırmanın cezasının belki atılmaktan, ör-
gütle ilişkinin kesilmesi ya da en fazla hapishane-
ye tıkılmakla sınırlı olmadığı, mafyadaki Ormerta 
yani suskunluk yasası gibi sır verenlerin en kor-
kunç şekilde öldürüleceği açıkken ortada doğası 
gereği sır olarak kalması gereken tapımlar, ezo-
terik ayinler ile ilgili spekülasyonlar kol geziyor. 

Bu da bizi bu alanın acayip derecede yemle-
me dediğimiz bilinçli olarak dağıtılan spekülatif 
bilgiler aracılığıyla, ortaya çıkan uçuk fantastik 
komplo teorileri ile yaratılmak istenen inandırıcı-
lık erozyonu sayesinde, açık ve net olan bilgilerin 
de inandırıcılık erozyonu yaşaması kaçınılmaz 
oluyor. Ve bu gruplar rahatlıkla perde arkasında 
birçok şeyi yapabiliyorlar ve bizler bunları açığa 
çıkartamıyoruz ya da çıkartsak da inandırıcılık 
kaybı nedeni ile her şey kolaylıkla örtbas edile-
biliyor. Şahsi kanaatim bu zırvalıkların ortada bu 
kadar çok dolanmasına yönelik olumsuz fikirle-
rimin nedeni de tam da bu yemleme olgusundan 
kaynaklanıyor. 

Şu bir gerçek, bildiklerimiz bilmedikleri-
miz yanında çok azınlıkta. Hal böyle iken birta-
kım gizli bilgi diyeceğimiz şeylerin bu kadar açık-
ta olması mantığa aykırı. İllumunati olgusunun 
bu denli karanlık ve spekülatif olma nedeni de 
ABD merkezli Hıristiyan sağının zırvalarının her-
kes tarafından doğru muamele görmesi. Bu yüz-
den Amerikan solunun makul kesimlerinin anali-
tik bilgileri bizi daha güvenceli tutuyor.

Hakikat şudur ki tarihsel İllumunatinin sözde 
somut mirasçısı olan Round Table’den Bilderberg’e 
temel amaç değişmedi, küresel hegemonya tesis et-
mek. Üstelik bu konuda da çok somut kanıtlara 
sahibiz. Kısacası finansal bir güç odağı ulus devlet 

maliyeleri üzerinde parayı kontrol edebildiği için 
büyük ölçüde hâkimiyet tesis edebiliyor. 

Wall Street ya da Emperyal Hegemonya              
Bilderberg  

Sermayeyi sadece belirli bir devletin sınırları 
içerisinde değil, çok daha geniş bir düzlemde, tüm 
devletlerin sınırları içerisinde hareket edebilen bir 
sosyal güç olarak tanımlamak gerekir. Çünkü ser-
maye içinde daima kozmopolit unsurları barındır-
mıştır. Bugün tartışmalı da olsa bir ‘dünya burju-
vazisi’ bilincinden söz edilebiliyorsa, bunun nede-
ni işte bu kozmopolit unsurlardır.

Küresel oligarşi olarak ultra kapitalist Wall 
Street Bankerleri ile Londra Bankerlerinden olu-
şan yapı esas olarak ulus ötesi kapitalist bir sınıf-
tır. Ulus ötesi kapitalist sınıf çıkarları küreselleşme 
olgusunda yatan büyük bölümü de ABD ve Avru-
pa kökenli üretimin küreselleşmesi, yani kapita-
lizmin içsel ve dışsal genişlemesi ve yoğunlaşma-
sı ise ulus ötesi sınıf oluşumu sürecinin temelini 
oluşturmaktadır. Sınıf oluşumu artık dünya kapi-
talizminin tarihinin büyük bir kısmı boyunca ol-
duğu gibi toprağa ve ulus devletin siyasal otorite-
sine bağlı değildir. Sınıfların ulus ötesi hale gel-
mesinin ve ulus ötesi kapitalist sınıfın yükselişi-
nin temeli, üretimin küreselleşmesidir.

Bu bağlamda sermayenin uluslararası duru-
ma gelmesi sürecinde ulusal ölçekte kapitalistler 
arasındaki rekabet giderek ulusal devletlerin ken-
di aralarındaki mücadelelerin nedeni olma özel-
liğini kaybettiği bir sürece dönüşmekte. Şirketler 
uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY’ler) yoluy-
la yabancı piyasalara giriş olanakları yakalamak-
talar. Yani kendi ulusal piyasalarına bağımlılıkları 
giderek azalmakta… Tam da bu koşullardan do-
layı hızla büyüyen ekonomik sistemin içerisinde 
sermayenin farklı ülkeler arasında sınır tanımaksı-
zın serbestçe hareket edebileceği uluslararası özel 
mülkiyet rejiminde yatan bir ‘uluslararası kapita-
list sınıf’ın geliştiğinden söz etmektedir.

Ulus ötesi kapitalist sınıf tanımlaması yapar-
ken üzerinde durulması gereken nokta ulus ötesi 
kavramıdır. Ulus ötesi basitçe ulusun dışındaki 
değil ulusla ve ulus devletle içiçe geçmiş bir iliş-
kiler ağını ifade etmektedir. Ulus ötesilik farklı 
ulusal düzeyleri bir uçtan diğerine kesen ve böy-
lelikle onları birbirine bağlayarak aşan ve devlet, 
devlet-üstü ve devlet-altı ölçekleri, çok düzeyli bir 
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algılayış içerisinde kapsayan ve ulusal ölçekte ol-
mayan bir fenomendir. Ulus ötesi aktörler olarak 
bazı toplumsal güçlerin yerel sınırları aşmakta ol-
duğundan söz etmek, bunların ulusal bağlamla-
rından koptuklarını, ulusal düzeyle bir ilgilerinin 
kalmadığını değil, tersine birden fazla ulusal bağ-
lamda aynı anda hareket edebiliyor olduklarını 
ifade etmek demektir. Ulus ötesi kavramı ‘ulusal’ 
veya ‘uluslararası’ kavramlarının ifade ettiği gibi 
fiziksel bir mekâna dair bir ölçeğe değil, bir olgu-
ya daha doğrusu tahayyül edilmiş, fiziki sınırları 
olmayan sanal bir mekâna gönderme yapmakta-
dır. Bu ulus ötesi mekânda hâkim olan ve burada 
hareket eden sermaye unsuru da “ulus ötesi ser-
maye” olarak Bu kapsamda günümüzde bazı top-
lumsal güçlerin maddi çıkarları ve ideolojik yöne-
limleri küresel politik ekonominin giderek daha 
fazla ulus ötesileşmesine ve liberalleşmesine bağlı 
hale gelmektedir. Ulus ötesi Kapitalist sınıf ise bu 
sermayenin merkezindeki seçkinlerin oluşturdu-
ğu yegâne öznedir. Michael Useem içinde yaşadı-
ğımız sistemin merkezinde yer alan ve ‘içsel daire’ 
(inner circle) adını verdiği bir grup ayrıcalıklı in-
san tarafından entegre edildiğini öne sürmektedir. 
Kapitalist sınıf içerisindeki bu çekirdek grup bü-
yük sermayeli işleri organize etmekte ve her yerde 
kendi çıkarlarını geliştirmeye çalışmaktadır. UKS 
(ulus ötesi kapitalist sınıf) çok az bir seçkinler 
grubundan oluşmakta. Fortune dergisine göre öz-
gür dünya kapitalizminde ana mali damar, en faz-
la 1.000 kişinin sahip olduğu ve kontrol ettiği 60 
kadar şirket, ortaklık ve holding tarafından temsil 
ediliyor.

“Son bir kaç on yıldır, bu gezegen üzerinde 
yaşayan herkesten çok daha fazla güce sahip bir 
küresel seçkinler ağı yükseliyor. Bu süper-sınıfın 
her bir üyesi farklı ülkelerde yaşayan milyonlar-
ca insanın hayatları üzerinde düzenli bir etkiye 
sahiptir (A). Böyle bir grubun varlığı tartışmasız 

gerçektir. Devlet başkanları, dünyanın en büyük 
meşhur CEO’ları, medya baronları, teknoloji giri-
şimcileri, petrol kralları, hedge fonu yöneticileri, 
özel sermaye yatırımcıları, kendi yatırımlarıyla 
haşır neşir olan milyarderler, bir avuç ünlü yazar, 
bilim insanları, sanatçılar, hatta bazı terörist lider-
ler ve büyük suçlular bu gruba üye olabilmek için 
gerekli olan kriterleri karşılamaktadır.”1

Sermaye sınıfının, 19. yüzyılın sonlarında, 
kendisine yönelen tehditlere karşı bazı kolektif 
stratejiler ve hegemonik kontrol planları geliştir-
mek adına işlev gösterecek (ulus ötesi ağ bağlan-
tılarından türeyen) bazı yapılar meydana getirildi. 
Bu amaçla Rhodes-Milner, British Round Tab-
le, Council of Foreign Relations (CFR) gibi bazı 
önemli “seçkin planlama grupları oluşturuldu. 

İşte bu bağlamda küreselleşme ile amaçlanan 
tek dünya hükümetinin ilk ayağı olan dünyayı 
adeta tek bir pazar haline getirerek tüm dünya 
ekonomisini birbirine bağlamak, bu entegrasyon 
tamamlandıktan sonra da bunun siyasi ayağını 
BM üzerinden tesis etmek ve son aşama olarak da 
bunun manevi ayağı olarak da dinler arası birlik 
adıyla tek bir dünya dini tesis etmek. Öngörülen 
yönetim biçimi ise elbette demokratik değil sinar-
şik yani sadece en üstünlerin, en iyilerin, en hak 
edenlerin olduğu elitlere dayalı bir yönetim. Ni-
tekim liberal enternasyonalistlere göre eğer ulus 
ötesi öznelerin yani şirketlerin bu dünyaya iyilik, 
güzellik, zenginlik ve refah getirmesi isteniyorsa, 
dünyanın tek bir bütünleşmiş pazar haline gelme-
sinin önündeki engellerin kalkması gerekmekte-
dir. İşte Küreselleşme dediğimiz olgu buna hizmet 
etmekte.

Bilderberg onların en gizli kurumu. Her yıl 
sözde ilan edilen konular için toplanılıyor ancak 
kimse toplantılarda ne konuşulduğu hakkında en 
ufak bir bilgiye sahip değil. Bu konuda en önemli 
referans kaynaklarından birisi olan Daniel Estu-

Küreselci cephenin merkezini ABD’de Wall Street denilen banka ve borsa şirketlerinin 
oluşturduğu bir caddeden dolayı o adla anılan Finans sermayesi oluşturmakta. Bu 
sermaye grubu aynı zamanda ABD merkez bankasını da kontrol eden, dolar aracılığı 
ile dünyayı yağmalayan en elitlerden oluşan, kimine göre sekiz, kimine göre on iki 
aileden oluşan en seçkinler sınıfı. Bu grup dünyadaki en büyük ulus ötesi şirketlerin de 
kontrolünü elinde bulundurmakta, offshore hesapları, hedge fonlarının aslan payını 
ellerinde bulundurmaktalar, dünyadaki en büyük bankalar da bu ailelerin ellerinde.
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lin Bilderberg’in bir anlamda dünya hükümeti ya 

da legalize edilmiş söylemle küresel yönetişim ol-

duğunu belirtmekte. Estulin’e göre Bilderberg’in 

kurucusu ABD’nin esas sahiplerinden Rockefeller. 

Buna karşılık Fransız gazeteci ve politik aktivist 

Thierry Meyssan, Bilderberg’in Estulin ve Engdahl 

tarafından ısrar edilen Avrupa ile Kuzey Atlantik 

arasındaki ilişkiyi sıkılaştırmak için kurulan ama 

Estulin’in altını çizdiği esas amacın dünya hü-

kümeti olduğu yönündeki iddiaları ile ters düş-

mekte. Meyssan, Bilderbeg’in asli gündemini an-

lamayan bir gazeteci bana göre. Çünkü Estulin’in 

söylediklerinin en büyük sağlaması, Bilderberg 

tarafından sitesinde yapılan resmi açıklama ile ça-

kışmakta:

“Bilderberg konferansı, Avrupa ile Kuzey Ame-

rika arasında diyaloğu geliştirmek için düzen-

lenen yıllık ve üç günlük bir toplantıdır. Öncü 

toplantı, Atlantik’in her iki tarafında önde gelen 

vatandaşların Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın 

ortak çıkar konularında yakından çalışmadığı yö-

nündeki endişelerinden kaynaklanıyordu.”2

Temel eksenlerinin de küreselleşme olduğu-

nu net olarak ortaya koymaktalar. Aradan geçen 

zaman Estulin ve Engdahl’ı doğruladı. Engdahl, 

New York Wall Street ile The City-Londra Finans 

aktörlerinin amacının, Avrupadaki bağımsızlıkçı 

düşünceleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade 

etmekte.3

Küresel seçkinlerin AB temelinde oluşturduğu 

süper sınırın temeli, totaliter tek yönetim modeli 

yolunda önemli merhaleler kazanan küresel elitle-

rin Bilderberg temelinde şebekeleşmeleri son de-

rece hiyerarşik ve dünyayı hükmedenler ve hük-

medilenler şeklinde iki sınıfa bölen sınıf ırkçısı bir 

faşizmdir. Uluslararası medya ağları ve teknoloji 

aracılığıyla beyinlerimiz iğfal edilerek küreselleş-

me isimli bir efsane benimsetilmektedir.

İşte tam bu noktada bu kesimlerin sınıfsal 

enternasyonalizminin karşısına Hobbesyan ulus 

devletler ve milli kimlik temelli bir direnç çık-

makta. Bugün temel çatışma sınıfsal değil kimlik-

sel temelde sürdürülen bir çatışma ve bunun iki 

temel öznesi var: Anglo-Amerikan ulus ötesi ser-

maye sınıfının oluşturduğu küreselleşme ve buna 

karşı koymaya çabalayan ulus devletler şebekesi 

olarak BRICS çatısı altında örgütlenen hasım dev-

letler ağı.

 Küreselciliğin Sürtünme Kuvveti                           
Devletçi Popülizm  

Sermayenin (en azından bazı önemli dilimleri-
nin) en baŞından bu yana küresel ölçeğe yayılma 
eğilimi içerisinde olduğunu ancak devlet otorite-
sinin de orta çağlardan bu yana ‘kozmopolit güç-
lere’ karsı ‘ulusal güçleri’ korumaya yönelik adım-
lar atmakta olduğunu görüyoruz.

Son olarak Van der Pijl, ulus ötesi sınıf oluşu-
mu ile devlet biçimleri arasındaki ilişkiyi açıkla-
mak amacıyla Locke’çu ve Hobbes’çu olmak üzere 
iki tür “devlet-sivil toplum kompleksi” tanımlar. 
Locke’çu devlet-sivil toplum kompleksinin kö-
kenleri 1688 İngiliz devrimi sonrasına uzanır. 
Kendi kendini düzenleyen mülkiyet sahibi sivil 
toplum ile özel-kamusal alan arasındaki ayrı-
mın devlet tarafından güvence altına alındığı bir 
durumu ifade eder. Hobbesçu devlet-sivil top-
lum kompleksinin prototipi ise 17. ve 18. yüzyıl 
Fransa’sıdır ve devlet-sivil toplum ayrımının “dev-
let sınıfı” lehine askıya alındığı bir durumu anla-
tır. Locke’çu devlet serbest piyasa ve sivil toplum 
ikiliği ile daha çok batılı devletler için bir model-
dir. Buna mukabil Hobbes’çu devlet ulus devlettir 
ve devlet sınıfından başka hiç kimsenin egemen 
olmasına müsaade etmez. Hobbes’çu devlet, top-
lumdan ayrı, gayri-insani ve kendisinden başka 
hiçbir şeye egemenlik hakkı tanımayan yeni bir 
devlet tipidir.

Van der Pijl’e göre sermayenin uluslararası-
laşması, aynı zamanda sermayenin gelişimi için 
en uygun koşulları sağlayan devlet-sivil toplum 
kompleksinin yayılması anlamına gelir. Dola-
yısıyla bu süreçte Locke’çu devlet-sivil toplum 
kompleksi de uluslararası duruma gelir ve gide-
rek Hobbesçu rakiplerini masseder. Bugün temel 
sorun massedilemeyen ve Liberal Merkez bölgeye 
meydan okuyan güçler. Temel çelişkide burada 
yaşanıyor. Van der Pilj’in görüşlerinden yola çıkan 
Gürsan Şenalp şu tespiti yapıyor:

“Tarihsel olarak her bir hasım devletin çöküşü 
ve devlet sınıfının tasfiyesi, genişleyen Batı’da yeni 
mücadele ve çıkar çatışmaları potansiyeli yarat-
maktadır (örn. Rusya’nın yarım kalan entegrasyo-
nu). Günümüzde ise Çin gibi “birincil hasımların” 
(primary contenders) yanında Brezilya, Türkiye, 
Meksika, İran ve Hindistan gibi “ikincil hasımla-
rın” (secondary contenders) liberal merkez bölge 
ile çelişkiler yaşamakta olduğunu görmekteyiz.”4
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Şenalp’ın saydığı devletlerden Brezilya’da hü-

kümet darbesi ile hasım devlet sınıfı tasfiye edildi, 

Meksika uzun süredir meydan okuyucu olmak-

tan çok uzak, Hindistan ise zaten massedilmiş 

durumda, Türkiye önce massedildi ama şimdi 

meydan okuyucu bir güç oldu İran zaten mas-

sedilememişti. Yani Rusya’yı bir ölçüde de Çin’i 

saymazsak meydan okuyucu (şu sıralar bunlara 

Güney Kore’de dâhil oldu) güçler esas olarak, kü-

reselcilerin tam bir massetme çabası içinde olduğu 

ve kalpgâh olarak gördükleri merkez bölge olarak 

Avrasya’dan çıkmakta.

Politico dergisinden Molly K. Mckew “Ame-

rikalıların bağlı olduğu dünya düzeni zaten par-

çalanmıştı. Vladimir Putin, bu çözülmenin mo-

mentumunu ele geçirdi. Kısa sürede liberal dünya 

düzeninin temel taşlarına şok edici kritik bir ha-

sar verdi. Bildiğimiz sistemin yerine geçecek yeni 

bir sistem kurduğunda, Amerika ve müttefikleri 

tarafından hasarı onarmaya yönelik girişimler sı-

nırlı ve yavaş olmuştur.” dedikten sonra şunları 

ekliyor: “Her iki tarafta kabul etsin etmesin Batı 

zaten savaş halindedir. Bu, tanıdığımız bir savaş 

olmayabilir, ancak savaştır. Bu savaş, yurtiçinde ve 

yurtdışında, değerlerimizi, demokrasimizi ve ku-

rumsal gücümüzü aşmak; gerçeği kurgudan ayır-

ma yeteneğimizi veya yanlış ahlaki hakları ayırma 

kabiliyetimizi sulandırmak ve kendi çıkarlarımıza 

karşı kararlar vermeye ikna etmek istiyor… Bu 

Rusya, bizim gibi olmak istemiyor ya da bizden 

daha güçlü hale gelmek istiyor. Daha sıklıkla, 

amaç yalnızca Batı tarzı demokratik rejimleri li-

beral olmayan popülist ya da milliyetçi olanlar ile 

değiştirmek. Bu doğrusal olmayan savaşın dip-

lomatik tarafı, yeni bir Rus yanlısı blok kurmayı 

amaçlayan bir dış politika değil, bunun yerine, 

Kremlin’in “çok vektör” bir dış politika dediği, 

Batılı kurumların gücünü zayıflatıyor. Alternatif, 

ideal, geçici ve sınırlı güç merkezleri birleşimi… 

ABD ve müttefikleri tarafından dayatılan istikrarlı 

bir dünya düzeni yerine, amaç, “herkesin karşı-

sında” dengesiz yeni bir dünya düzenidir.”5

Buradaki abartılı Amerikanofil iddiaları temiz-

lersek söylenen şey açık ve net bir biçimde milli-

yetçi ve ulus devlet eksenli bir siyaset. Bu çok do-

ğal çünkü görünüşte liberal küreselleşmeye karşı 

bir direnç sergilemekte, etrafını kuşatarak boğma 

projesine karşı hamleler ile cevap vermekte.

Burada önemli bir nokta, sadece Putin’in sergi-

lediği direnç değil Amerikan sisteminin çözülmesi 

olgusudur. Çünkü bu aynı zamanda küreselleşme 

olgusunun da ciddi bir zemin kaybına uğradığı ve 

ciddi bir krizle boğuştuğu bir dönemdir. Milyon-

larca insan yaşanan bu krizden dolayı yoksullaştı, 

buna karşılık bu krizin en önemli müsebbibi olan 

Wall Street çetesi ceza görmek bir yana iflaslarının 

engellenmesi için ABD’lilerin vergileri ile onlar iş-

lerini kaybedip yoksullaşırken, bunların ödüllen-

dirilmesi unutulmadı. Bu nedenle küreselleşmeye 

duyulan güven ve inanç yok oldu. Aynı şekilde 

Suriye’de ve Irakta küreselcilerin egemenliği altın-

daki ABD halkların hayatını karartırken, Rusya’nın 

ABD’nin önünü kesmesi memnunlukla karşılan-

dı. BRICS’in mevzi kazanması ve devletlerin dolar 

yoluyla yaşanan soygunun farkına varmaları neti-

cesi bu bloğu daha güvenilir bulması da bu kriz 

sonrası döneme denk gelmiştir. Dahası bu krizin 

etkilerini unutmayan Amerikalı emekçilerin çoğu 

popülist, faşist ve Siyonist olan Trump’u küreselci 

Clinton’a tercih etti. Hâsılı Wall Street çetesi artık 

ciddi bir mevzi kaybı yaşadı ama mücadeleden 

vazgeçmeyecekler. Sonuçta direnişe geçen devlet-

lerin ciddi dış borcu, bütçe açıkları ve dahası tica-

ret noktasında batı dünyasına ihtiyaçları var hatta 

kalkınmalarının finansmanı için gereken sermaye 

açığından dolayı bu çevrelerin doğrudan yatırım-

larına, sermaye girişlerine gereksinmesi var. Çün-

kü ulus devletler uzun zamandır süregelen küre-

selleşme süreci içinde ekonomik bağımsızlıklarını 

ciddi anlamda kaybettiler. Tam da bu nedenle bu 

savaş kolay olmayacak, dahası Wall Street çetesi-

nin en önemli ikinci güç enstrümanı para yanında 

teknoloji ve bu teknoloji aracılığıyla insanların tü-

ketici olarak bağımlı hale gelmeleri. Tüm bunlar 

da ulus devletler için ciddi handikaplar.
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Küreselciler ile Ulus Devletçiler Arasında            
Köleleşmiş İslâm Coğrafyası

  Ancak küreselleşme olgusunun yaşadığı büyük 
başarısızlık küreselleşmeciler olarak adlandırılan 
ulus ötesi finansal sermaye sınıfının hedeflerinde 
bir gerilemeye yol açtı. Bu durumdan güç alan 
Rusya ve Çin’in başını çektiği ulus devlet taraf-
tarları ise şu anda yeniden inisiyatifi ele geçirme 
çabasında. İran gibi Türkiye’de olan bitenlerden 
dolayı ulus devlet yanlısı Avrasya bloğuna kaymış 
durumda. Ancak mücadele henüz bitmiş değil. 
Küreselleşmecilerin hedefleri için stratejik bir bölge 
olan Arap-İslâm coğrafyasında zafer için öncelikle 
İran ve Türkiye gibi iki stratejik kilit taşında hedef-
lerin gerçekleşmesi gerekir. Yani bu iki ülkedeki 
yönetici kliklerin defterinin dürülmesi gerekir!

İlginç bir rastlantı mı diye düşünülmeye-
cek kadar gözümüzün içine sokulan gerçek, 
Bilderberg’in 2017 toplantısında açığa çıkmış du-
rumda. Bilderberg’in dünyanın diğer bölgelerini 
geleneksel olarak dışlamasına rağmen, altı Türk 
katılımcı konferanstaki tek Ortadoğu sesi olarak 
gösteriliyor. O ülkeden büyük bir birliğin dâhil 
edilmesi, iktidardaki AKP’ye dönük siyasi muha-
liflerin Türkiye genelinde muhalefeti yaygınlaştır-
ma çabaları ile örtüştüğü için ilginç görünüyor. 
Anlıyoruz ki küresel finans oligarşisi Türkiye’de 
bağımsızlıkçı milliyetçiliği dinle birleştiren ulus 
devletçi lider Erdoğan’ın defterini dürmek isti-
yor. Bunun yolu da Zarrab davası ile açılıyor ve 
bu dava da hedefe ulaşılırsa Erdoğan Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nde teröre yardım ve yataklıktan 
yargılanacak. Bu kapsamda da Erdoğan’ın defteri 
dürülemez ise açık işgalden başka da bir seçenek 
görülmüyor. Yani bölgedeki iki kilit taşında da 
rejim değişikliği için hem ekonomik ambargo ve 
istikrasızlık hem de son noktada açık bir savaş ile 
rejim değişikliği yaratılması “küresel yönetişim” 
düzeninin inşası için zorunluluk. Rusya’nın def-
teri Kafkasya’daki IŞİD örgütlenmesi ile dürül-
mek isteniyordu Putin oyunu gördü ve Suriye’de 
oyunu değiştirerek IŞİD benzeri örgütlenmelerin 
Kafkasya’da Rusya için istikrarsızlık yaratma ihti-
malinin önüne geçmiş oldu.

Küresel bir sistem inşa edilmek isteniyorsa bu-
nun, Avrasya’nın kalbinden yani Ortadoğu olarak 
isimlendirilen Arap İslâm coğrafyasından geçtiği 
açık. Bir ucu Kafkasya’yı diğer ucu Afganistan’ı bir 

başka ucu ise Afrika’yı kapsayan bu büyük coğraf-
yada egemenlik aynı zamanda Küresel yönetişime 
karşı en büyük engel konumundaki Putin Rus-
ya’sının da kuşatılması demek. Zaten bu bölgede 
yaşanan büyük kapışmada temelde iki güç arasın-
da Hobbesyan ulus devletçiler ile John Locke’çu 
Küreselleşmeciler arasında. Bu bilek güreşi dün-
yanın kaderini belirleyecek kadar önemli.

Şu anda Trump nedeniyle bu kapışmada küre-
selciler zemin kaybettiler. Çünkü Trump ABD’nin 
Ortadoğu’dan çekileceğini, oraya hiç girilmemesi 
gerektiğini belirterek Suriye’yi dolaysıyla önemli 
bir alanı Rusya’ya terk etmiş oluyor.

Küreselleşmeciler şu an merkez ülke ABD’de 
Trump diye bir bela ile uğraşmaktalar. Çünkü 
Irak’ta ilan edilen Kürdistan’ın bağımsızlığı böl-
gedeki İran etkisini geriletmek ve Suriye de he-
deflerin gerçeğe dönüşmesi için harika bir fırsattı. 
Ancak Trump bu konuda müthiş bir cesaretsizlik 
örneği göstererek, en büyük müttefiki konumun-
daki İsrail’in taleplerine aldırış etmeden olayları 
akışına bırakarak İran’ın Suriye ve Irak’ta tesis 
ettiği düzeni pekiştirerek İran merkezli yeni Or-
tadoğu konusunda beceriksizlik sergilemiş oldu. 
Görülen o ki Trump Ortadoğu’da oyun kuruculu-
ğu ABD’nin kendi iç sorunlarını toparlayabilmek 
adına ertelemekle bir bakıma Rusya’nın inisiyatif 
almasına müsamaha göstermiş oldu. Böylece böl-
gedeki kilit ülkeler açısından bölgenin esas ağası 
Rusya olmuş oldu.

Engdahl Katar’ın hamlesi ile ABD’nin (dolay-
sıyla küreselcilerin) İsrail eklemli Arap NATO’su 
inşaa etme düşüncesinin akamete uğradığını, ar-
dından Kürdistan projesinin engellendiğini belir-
terek ABD’nin yenildiğini belirtmekte.6

Engdahl’ın Rusya ve Çin destekleyicisi Glo-
bal Resarch gibi bu iki devlete olan hayranlığı ve 
Avrasyacı düşünceleri gerçeği tam yansıtmıyor. 
Tersine Suud tahtına oğul Salman’ın geçmesi ve 
taht oyunları ile çok ciddi tasfiyelere girişmesi 
Washington’nun İsrail ve Körfez ülkeleri üzerin-
de Şii-Sünni ayrımına dayalı fay hatlarına yük-
leneceğinin en önemli kanıtı. Oğul Salman ABD 
desteğini tam da bunlara ilişkin verdiği sözler ile 
elde etti. Yani Ortadoğu’da her şey bitmiş değil 
tersine yeni oyunlar ile ABD ve onun ardındaki 
küreselcilerin bölgeyi kuzu kuzu Rusya-İran ek-
senine bırakacağını düşünmek ancak Engdahl ve 
Global Resarch gibi olguları Avrasyacı-ulusçu bir 
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eksenden yorumlayanların ideolojik çarpıtmala-
rına dayanan ham hayal olur, deyim yerindeyse 
oyun daha yeni başlıyor. ABD derin devleti, kanı-
nın ısınmadığı popülist bir faşist olan Trump’ın, 
ABD’nin küresel jeopolitik satranç tahtasında bir 
oyun kurucu olamayacak kadar ulusçu olduğunu 
düşündüğünden onu tasfiye etme sürecini baş-
lattı. Herkes Trump’a gidici gözüyle bakmakta. 
Trump devlete hâkim olmak bir yana kendi ka-
binesine bile hâkim olamıyor. Hâsılı Wall Street 
cephesi için oyun yeniden başlıyor. Rusya ile çok 
büyük bir konvansiyonel harp da dâhil her seçe-
nek masa üzerinde. Çünkü yıllardır dişleri ve tır-
nakları ile kazıyarak kurdukları hâkimiyeti Rusya 
ve Çin’e bırakmaya hiç niyetleri yok. Küresel ege-
menlik onlar için adeta bir ölüm-kalım meselesi. 
O yüzden entegre edilmemiş bir boşluk olarak 
gördükleri Ortadoğu’yu Rusya-İran eksenine asla 
teslim etmemek için her şeyi yapacaktır. Suudi 
Arabistan’ın gırtlağına kadar silahlandırılması ve 
Yemende yaşanan korkunç bir insanlık trajedisine 
rağmen ABD ve İngiltere’nin hatta AB ülkelerinin 
Suud önünde dizilmeleri boşuna değil.

Sonuç

Rusya ve diğer ulus devletçi gruplar da küre-
selci söylemlerin sahiplerinin oluşturduğu kor-
kunç eşitsizlik ve bununla birlikte oluşan gö-
rülmemiş düzeyde yaygın bir sefalet’in yaratmış 
olduğu tepkiden besleniyorlar ve bu aynı zaman-
da yeni büyüyen diğer bir faşist hareket olan po-
pülizmi beslemekte. Dolayısıyla ortada bir yandan 
en büyük figürünü, demagog, kendisi de müthiş 
bir kişisel servete sahip, bu kişisel servetini ulus 

ötesi ofshor hesaplarda tutan, hedge fonlar üze-

rinden vurgun yapan ama aynı zamanda yeni Çar 

olarak çok güçlü bir Rusya inşa etmeye çabalayan 

Putin’in oluşturduğu ve ulus ötesi ilişkilerle ulu-

sal çıkarları öne çıkaran, milliyetçi söylemi büyük 

ölçüde yayan, eşitsizliğin aynı zamanda dehşet 

verici bir sömürü ile kolkola geçtiği Çin’in başını 

çektiği ulus devlet ligi. Bu ligin en önemli özelliği, 

sömürü ile baskının içiçe geçtiği, batıda rastlanan 

demokratik maskeli totaliterlik yerine Çin’de ol-

duğu gibi bürokratik oligarşinin demir yumruğu 

ile yönettiği polis devleti ya da Rusya da görülen 

Putin tarzı tiranlığın oluşturduğu polis devleti, 

“Mollarşi” İran’ı, suçla mücadeleyi abartan Filipin 

devlet Başkanı Duerte, Türkiye’de görülen refah 

devleti uygulamalarıyla içiçe geçtiği popülist yeni 

sağcı piyasacılığı ve din ve milliyetçiliğin içiçe geç-

tiği rekabetçi demokrasi popülizmi.

Kısacası insanlık adına kırk katır mı kırk satır 

mı dedirten ve eşitsizliğin ve sömürünün kural ol-

duğu, piyasacılığın esas kural olduğu bir mücade-

le bu. Yani elitçi küreselleşmeci faşizm ile sömür-

gen milliyetçi, otoriter, popülist ulus devlet faşiz-

mi arasında bir tercihe zorlanan dünya. İslâm tam 

da böyle bir evrende insanlığa başka bir mesaj ve-

rebilir ve dünyaya barış, adalet ve özgürlüğü va-

dedebilirdi ama İslâm dünyası öyle bir geri kal-

mışlık ve sefalet içindeki medeniyet üretmek, in-

sanlığa bir evrensel mesaj verebilmek bir yana, 

kendisini toplayıp da kendi özgürlüğüne sahip çı-

kabilmiş değil. Selefi jeopolitiğinin ortaya çıkması 

ve en son Mısır’da katliam yapabilecek kadar ni-

hilizan bir nefret üretmesinin en önemli nedeni de 

bu. İslâm dünyası Ebu Hanefi ile Sufizmin sente-

zinden doğan gerçek bir Pax Ottomana üretebil-

seydi Selefi kaynaklı tedhişçilik İslâm dünyasında 

büyüyen öfkenin aktığı kan olmazdı. 
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Küresel seçkinlerin AB temelinde oluş-
turduğu süper sınırın temelli totaliter 
tek yönetim modeli yolunda önemli 
merhaleler kazanan küresel elitlerin 
Bilderberg temelindeki şebekeleşmeleri 
son derece hiyerarşik ve dünyayı hük-
medenler ve hükmedilenler temelinde 
iki temel sınıfa bölen sınıf ırkçısı bir 
faşizmdir. Uluslararası medya ağları 
ve teknoloji aracılığıyla beyinlerimiz 
iğfal edilerek “küreselleşme” isimli bir 
efsane benimsetilmekte.
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K R İ T İ K   EMILE DURKHEIM’IN DİNİN KÖKENİ VE DOĞASINA YÖNELİK KURAMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 

D inin kökeni üzerine çalışmalar yapan araştır-
macıların sürekli olarak karşı karşıya kaldıkla-

rı bazı problemli noktalar vardır. Psikologlar ile 
sosyolog ve antropologlar arasında olduğu kadar 
filozoflar ile filolog ve teologlar arasında da bü-
tünüyle fiziksel tecrübelerden yola çıkarak tanım 
yapamayacağımız ve bu yüzden kendisini tuhaf 
diye addettiğimiz insana dair fenomenleri kendi 
alanları içerisinde değerlendirmeye dair bir tür 
yorum rekabeti mevcuttur. Bu makalede biz dik-
katimizi üç teori üzerine yoğunlaştırdık: 
Natürist, Animizm ve Animatizm. 

Max Müller, Kuhn ve di-
ğerleri tarafından ortaya ko-
yulan natürist kurama göre 
insanın sahip olduğu dini 
duygunun kökeni doğa ile 
ilişkilidir. Yani dinin özü 
dediğimiz şey, tabiatın ilkel 
insanda sebep olduğu gizem, 
anlaşılmazlık, korkunçluk ve 
yabancılık gibi hislerin bir tür 
tepkisellik olarak ortaya çıkma-
sıdır. Daha çok Tylor ve Spencer ile 
anılan animist teoriye gelince, bu bir 
taraftan ilkel insanın sahip olduğu 
ruh düşüncesine dair doktrini diğer 
taraftan (Spencer’ın ortaya koyacağı) 

ilkel tapınma kuramını içerir. Tylor’un animist 
teorisini kabul etmesinin yanı sıra Spencer, tüm 
ilkel tapınma biçimlerini atalar kültü denen şey-
den türetir. Son olarak zikredeceğimiz animist 
teori ise en heyecanlı yorumlarını R. R. Marett’e 
borçlu olacaktır. Bu kuramın müdavimlerine göre 
bahsi geçen teorilerin en güncel ve yaygın olanı 
animizm, dinin gelişiminde yegâne faktördür. 
Yani dinin özü dediğimiz şey ilkel insan tarafın-
dan ortaya koyulan sübjektif kudret, büyü gücü 
ve mananın ilkel dini duyguya karşılık gelmesidir. 

Her üç teoriyi de dikkatlice incelediğimizde 
sadece animist kuramın dini davranış biçimi-
nin doğasını psikolojik olarak analiz etmeye 
çalıştığını görüyoruz. Animist ve natürist te-
ori ise ilkel insanı dini düşüncesiyle temelsiz 
şekilde baş başa bırakmıştır. Toplumsal çevre 
bütünüyle göz ardı edilmiş ve dinin kaçınıl-

maz olarak içerisinde ortaya çıktığı ilerle-
me fikri, rasyonel tecrübelerimizin 

makul doğası olarak tasav-
vur edilmiş yani insan ge-

lişimine dair genel bir 
teorinin içerisinde uy-
gun bir köken oluş-
turulmuştur. Ani-
mizmde ise daha 
çok ilkel insanın 

Aşağıdaki metin Rusya doğumlu Amerikan antropolog ve sosyolog A. A. Goldenweiser 
tarafından 1917 yılında The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods 
dergide kaleme alınan “Religion and Society: A Critique of Émile Durkheim’s Theory of the 
Origin and Nature of Religion” adlı makalesinin bir bölümüdür. Yazar, henüz Türkiye’de 
gündeme gelmese de Dinler Tarihi ve Din Antropolojisi üzerine ses getiren çeşitli eserler 
ortaya koymuştur. Eserleri: Totemism; An analytical study (1910); Early civilization, 
An Introduction to Anthropology (1922); Robots or Gods (1931); Anthropology, An 
Introduction to Primitive Culture (1937); History, psychology and culture (1937).
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Dinin Kökeni ve Doğasına Yönelik Kuramına 
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bireysel hislerine yönelinir. Diğer yandan dinin 
bir tür “cemaate/topluluğa” dair bir olgu olduğu 
ve bu yüzden sosyolojinin içerisinde değerlen-
dirilmesine yönelik bir kanı da var. Fakat mana 
düşüncesinin kökeni hala tüm paklığıyla bizi ar-
kasında bireysel bir tecrübenin olduğuna fikrine 
inandırıyor.

Durkheim’ın Yaklaşımı

Aynı anda hem dinin sosyo-psikolojik kökeni-
ne dair bir kuram ortaya koymak hem de yukarıda 
sayılan teorileri bu kuram içerisinde mezcederek 
iddialı bir yapıtı hazırlamak ise Fransız sosyolog 
Emile Durkheim’a nasip olacaktı. Durkheim, dini 
düşüncenin psikolojik değerlendirmesi kadar il-
kel dinin farklılaşan yapısıyla da ilgilenmek isti-
yordu. Aşağıda özetlediğimiz kısım, kendisinin zi-
yadesiyle uzmanlaştığı Avustralya’dan aktarılıyor. 
Kısaca Durkheim şunu söylemek istiyor:

Dinin kökenini doğaya atfeden tüm varsa-
yım ve nitelemeler nihayetinde çürütülmeye 
mahkûmdur. Zira ilkel insan neyin doğal olduğu-
na dair bir kavrayışa sahip olmadığı için doğaüstü 
denilen şeye dair bir çıkarımda bulunamaz. Aynı 
zamanda doğanın da dini duyguda tezahür eden 
tecrübelerin karakterinden bütünüyle mahrum ol-
duğunu göz önünde bulundurmalıyız. Etrafımız-
daki en önemsiz nesne ve varlıkların ilkel insanın 
zihninde dini bir niteliğe bulaştırıldığını hatırlar-
sak o halde dinin doğadan devşirilmediğini aksi-
ne daha sonradan ortaya çıkarıldığına kanaat ge-
tirebiliriz. Bu bakış açısıyla dinin ilksel kökeninin 
rüyalar ve benzer doğal tecrübelere dayandığına 
dair tezin de yanlış olduğu açığa çıkacaktır. Zira 
evrensel işlevini göz önünde bulundurduğumuz-
da dinin bir yanılsama değil varlığının gerçekçi bir 
tecrübenin somutlaşmasına dair ihtiyaçtan ortaya 
çıktığını fark edebiliriz. 

Herhangi bir dini değerlendirmek için ele al-
madan önce şuna dikkat etmeliyiz: hiçbir din 
tanımı basitçe ilkel insanın his dünyasıyla kısıt-
lanamaz, aksine biz, dinin tasarladığı teolojik ku-
ramlar kadar bu kuramların gerçekçi tecrübelere 
dönüştüğü ritüelleri de bir din tanımı için vazge-
çilmez unsurlar arasında görmeliyiz. Zira kurum-
sallaşmamış hiçbir din yoktur.1 Tüm dini davranış 
biçimlerini tam da bu açıdan değerlendirdiğimiz-
de hepsinin “kutsal” ve “kutsaldışı” diye tabir edi-
len ikilemin tecrübesinden ibaret olduklarını fark 

ederiz. Kutsal ve mukaddes addedilen nesneler, 
varlıklar ve davranışların tam da zıtlarında kutsal 
olmayan yerler ve şeyler bulunur. Böylece dinin 
kökenine dair varsayımımız hakiki temelini yani 
kutsal ve kutsal dışı etrafında şekillenen toplum-
sal tecrübelerin gerçekliğini bulur. 

Dinin özü yani kökeni dediğimiz şeyi bulmak 
için onun en ilkel yapılanma biçimine odaklanma-
lıyız. Bu en ilkel diyebileceğimiz dini yapılanma 
biçimi ise Avustralya’da tetkik edilen totemizmdir. 
Totemizm, klan formunda örgütlenme biçimi yani 
en ilkel toplumsal organizasyondur. Avustralya’da 
tetkik edilen bu en ilkel din biçimi, modern din-
lerin dahi paylaştığı iki temel özelliğe sahiptir: 
ilki bir toplumsal örgütlenme biçimi olarak totem 
dediğimiz şey diğeri ise daha şahsi olarak sahip 
olunan koruyucu ruhlardır. Her halükârda bu il-
kel dini düşünce, içerisinde bir ruha inanç kadar 
ibadet ve kurbanları da dâhil eden geniş bir koz-
mogoniyi barındırır.

Avustralya’da incelediğimiz totem merkezli bu 
din anlayışı, sırf bir totem etrafında benimsenecek 
“kutsal” ve ötelenecek “kutsaldışı” fikirler, duygu-
lar ve eylemlerin tasavvur edilmesini kolaylaştı-
racaktır. Zira totem her zaman “kutsalıdışı” olan 
şeye karşı bir tür sınırlandırmayı ifade eder. Daha 
açık söylemek gerekirse toplumsal örgütlenmeyi 
simgeleyen totem amblemi, totemin kendisi ve 
ona dair her şey “kutsal” dairesi içindedir; lakin bu 
ilkel toplumsal örgütlenmeyi ifade etmeyen hiçbir 
sembol ya da benzeri şey aynı değeri içerisinde 
barındıramaz. Bu yüzden ancak “kutsal değer” 
diye nitelendirdiğimiz totem prensipleri, sosyal 
organizmalar için kapsayıcı bir özelliğe sahiptir.

Durkheim’ın büyük yanılgısı ilkel diye 
tabir edilen insanın doğa ve doğaüstü 
diye bir ayrımdan yoksun olduğu fikri, 
bununla birlikte doğanın insan üzerin-
deki tesirinin din ile hiçbir ilişkisi olma-
dığına yönelik kanısıdır. Durkheim, 
“kutsal” ve “kutsaldışı” ikilemindeki 
her tecrübeyi tüm dinleri tanımlamak 
için yeterli ve kesin kapsayıcılığa sahip 
psikolojik bir ayrım olarak görerek 
farkında olmadan gerçekçi olmayan 
bir yorumda bulunmuştu.
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Bahsini ettiğimiz bu totem prensiplerini Ku-
zey Amerika ve Malenezya’daki ilkellerin sahip 
olduğu mana ve büyü inançlarıyla kıyaslayınca iki 
farklı konseptle karşı karşıya kalıyoruz. Avustral-
ya örneğinde tetkik ettiğimiz üzere aslında totem 
prensibi dediğimiz şey doğrudan çoğulcu kolektif 
bir mana biçiminden ibaretti. Fakat ilkel toplum-
sal organizasyonun klandan kabile biçimine geçti-
ği Kuzey Amerika yerlilerinin örneğinde ise mana 
düşüncesi sadece toplum ile kısıtlanmış işlevin-
den farklılaşmış; şahsi olmayan kapsayıcı rolünü 
yitirmişti. Böylece totem prensibi dediğimiz şey-
ler bu yeni mana kalıbı içe-
risinde bambaşka bir kutsal 
formunun oluşturulmasına 
öncülük etmiş oluyordu.

İşte ilkel insanın (Avust-
ralyalı olan örneği) hayatı 
bu birbirinden kesin hatlarla 
işlevleri ayrılmış iki tecrübe 
biçimi arasında gitgellerle 
doluydu. Bir taraftan o, gün-
lük hayatını ilgilendiren mo-
noton ve tek düze bir yaşan-
tıyı diğer taraftan ise sadece 
belirli gün ve gecelerde icra 
edilen ve içerisinde bulun-
duğu toplumun tamamını 
ilgilendiren kutsal totem ri-
tüellerini tecrübe ediyordu. 
Kutsal diye addedilen böy-
lesi vakitlerde, günlük haya-
tının sıkıcı tekrarları yerini 
kutsal müzik ve dansların 
vesile olacağı tutku ve he-
yecanla ortaya çıkan bir tür 
baş dönmesine bırakıyor ve 
ilkel insan, duygu, düşünce 
ve davranış dünyasının sahip 
olduğu eşik noktalarını aşıyordu. Bu sayede, ken-
disi üzerinde “kendisiyle tanımladığı” fakat hala 
“yabancı” olduğu bir gücün varlığına inanıyordu. 
İşte ancak içinde bulunduğu toplumsal tecrü-
belere göre artıp azalan bu hissiyat ilkel insanda 
“kutsal”a dair fikrin temelini oluşturur. Böylece 
din dediğimiz şey ortaya çıkar. Dinin kökenine 
dair bu toplumsal temelin dışındaki her şey farklı 
toplumların farklı zamanlar içerisindeki geçişken 
ilişkilerinin bir ürünü olmalıdır. Kısacası din, ya 
da ona istersek mana, kutsal veya totem prensi-

bi diyelim, toplumsal yapıyı temsil eden bir ifade 
biçiminden başka bir şey değildir ve en ilkel top-
lumsal örgütlenme formu, totem etrafındaki klan 
organizasyonudur.

Durkheim’ın dinin kökenine yönelik bu te-
orisi şimdi kısaca sıralayacağımız şu önermelere 
dayanıyor: Doğa, dini duygunun temelinde yatan 
yaratıcılığın faili olamaz; din bir yanılsamanın 
değil en son kısımda işlendiği üzere toplumsal 
tecrübelerden edinilmiş somut bir gerçekliğin 
ürünüdür; dinin tanımı mutlaka içerisinde kav-
ramsal, duygusal ve tecrübeye dayalı bir kapsamı 

bulundurmalıdır; her dini 
davranışın özünde kutsal ve 
kutsaldışıyla farklılaştırılmış 
bir ayrım vardır; en ilkel dini 
oluşum totemizmdir; kutsalı 
açığa çıkaracak totem pren-
sibi, mana ile ifade edilen 
toplumun yani klanın totem 
prensiplerinden başka bir 
şey değildir. Bu kısa özetten 
sonra bahsi geçen her bir 
önermeyi tek tek ele alıp de-
ğerlendirebiliriz. 

Durkheim’ın Varsayımlarının 
Değerlendirilmesi

Doğa, dini duygunun te-
melinde yatan yaratıcılığın 
faili değildir.

Eğer dinin doğduğunu 
düşündüğümüz uzak fakat 
muhtemel bir zaman aralı-
ğından söz ediyorsak o halde 
ele aldığımız şeylere yönelik 
tutarlı çıkarım ve mukayese-
lerde bulunmak o dini anla-

mak için önemli yöntemler olarak görülecektir. 
Fakat, örneğin sadece mukayese yaparak insanın 
bir tür eğilimi vasıtasıyla doğayla girdiği ilişki bi-
çimlerine yönelik genellemelerde bulunmak, sırf 
kendi içerisinde tutarlı ve yeterli bir argüman ola-
rak kalır. Bugün tanık olduğumuz veya incelediği-
miz kadarıyla kendisini modern veya iptidai diye 
tanımlayalım insan, doğanın üzerinde yarattığı 
tesire karşı her zaman duyarlı yani alıngan olmuş 
ve şimdi bu tesire karşı duyarlılık dediğimiz şey 
onun sahip olduğu dine dair hissiyatının kayna-

Durkheim’ın varsayımının 
tutarlılığını objektif olarak 
incelemek için bunun doğru 
bir kanı olduğunu düşündü-
ğümüzde dahi bir başka prob-
lem ortaya çıkmakta. O da şu 
ki, totem inancı sadece ileri 
düzeyde gelişmiş klan orga-
nizasyonlarında görülmekte-
dir. Yani eğer en iptidai din 
en iptidai sosyal örgütlenme 
biçiminin bir ürünüyse, tote-
mizm hiçbir zaman en ilkeli 
temsil etmediği için açık bir 
çelişki ortaya çıkmaktadır. 
Diğer yandan bir toplumsal 
örgütlenme biçiminin ilkel-
liği, aynı örgütlenme için-
de dinin de benzer ilkelliği 
barındırdığı kanısına vardı-
ramaz.
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ğı olarak farz edilmiştir. Depremler ve volkanik 
patlamalar; fırtınalar, seller ve şiddetli yağmur-
lar; yıldızlar ve tan vakti; güneş ve ay tutulması; 
yıldızların kayması; ormanlar ve çayırlarda çıkan 
yangınlar; iklime bağlı olarak yaşanan değişiklik-
ler ve doğayla ilişkili olarak sayabileceğimiz daha 
nice vaka, tıpkı bugün bizde sebep olduğu tesir 
gibi, insan aklı üzerinde bir etki bırakmış ve tüm 
dinlerin özünün üzerine inşa olduğu heyecan ve 
korku duygusu olarak insan zihninde tezahür et-
mişlerdir. 

Aslında burada doğru bir tespit olarak göre-
bileceğimiz şey, bahsini ettiğimiz bu heyecan ve 
duygusal sarsıntıların, tekil bir insanın ister do-
ğadaki diğer varlıklar isterse diğer insanlar arasın-
daki fiziksel ve zihinsel olarak en üstünlerle olan 
ilişkisindeki derecenin farklılığını 
anımsamasını sağlamış olmasıdır. 
Belki de bu sayede Durkheim’ın, 
“doğaya dair bir fikir sahibi ol-
mayan insan nasıl olur da doğa-
üstü bir şey hakkında fikir yürü-
tebilir?” diye sorduğu şeyin bir 
tür psikolojik yanılgının ürünü 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüz-
den bu sorunun cevabı, ilkel diye 
tabir ettiğimiz insanların bizim 
kendisini iki ayrı alanda inceledi-
ğimiz gibi doğaya ve kendilerine 
dair bir ayırım yapmamalarıyla 
ilişkili olabilir. Hayvani süreçler-
den insanileşme dediğimiz şey 
vahşi diye tanımlanan insanların 
günlük yaşantıları için hiçbir şey ifade etmiyordu; 
sözgelimi eğer ilkel insan bugün bir kimya labo-
ratuvarında vakit geçirse veya bir köy yolunda 
yürüyüşe çıkmış olsa, şimdi bizim yitirmiş olarak 
gördüğümüz dini yanı vasıtasıyla, bu her iki va-
kayı da baştan aşağı doğaüstü tecrübeler olarak 
görebilirdi. Bu yüzden ilkel kültür, mitoloji, dil ve 
daha fazlasına dair yapılan her çalışma kaçınılmaz 
olarak insanın zihninde ortaya çıkan “doğal” ve 
“doğaüstü” tanımlarıyla karşılaşacaktır.

Din bir yanılsamanın değil sadece toplumsal 
tecrübelerden edinilmiş somut bir gerçekliğin ürü-
nüdür.

Bu görüşü ikincil değerinden dolayı dikkate 
almayabilirdik, fakat burada işlememizin sebebi 
Durkheim’ın bu argümanı özellikle işlemesidir. 

İlk soracağımız soru, yazarın “yanılsama” derken 
neyi kast ettiğidir. Böylesi bir durumda ilk yapıl-
ması gerekilen şey, dini duygunun ne olduğunu 
tanımlayan herhangi bir kavramsal yorumun nes-
nelliği gözetip gözetmediğini dikkate almaktır. 
Dini tecrübe dediğimiz şey gerçeklik olarak algı-
lanır. Peki estetik kaygılar veya sözgelimi ahlaki 
davranışlarımız da buna dâhil değil midir? Elbette 
bunlar da sırf gerçeklik veya onunla ilişkili ola-
rak var olan tecrübelerimizdir; fakat bahsi geçen 
her bir tecrübemizi sırf nesnel birer olgu olarak 
göremememizin sebebi, dini, ahlaki veya estetik 
tecrübelerimizin duygusal ve entelektüel bir tep-
kime yani mimik, sembol veya çeşitli şekillerle 
tasvir edilen hislerimize dayalı bir bilincin sonucu 
olmalarıdır. 

Din kavramsal, duygusal ve 
aksiyonel tecrübelerin iç içe geç-
miş bir yekûnu olarak tanımlan-
malıdır. 

Kurumsallaşmamış hiçbir dini 
süreç yoktur. Eğer bu tanım, her 
dini düşüncenin bir kurumsal 
yapıya sahip olduğu kadar inanç 
ve ritüellerini de kapsayan bir te-
olojik doktrine de sahip olduğu 
kanısıyla ilişkiliyse üzerine ekle-
yebileceğimiz çok da fazla bir şey 
yoktur. Fakat unutmamalıyız ki 
bu kanı, bir dinin gayrişahsi yapı 
taşlarını genel bir bakış açısıyla 
değerlendirme kolaylığı sağlar-

ken diğer yandan şahsi denilen doğasını kapsamlı 
şekilde tanımlamaktan bizi alıkoyacaktır. Hâlbuki 
yazının başında da aktardığımız üzere, dinin in-
san doğasında tezahür eden üç farklı yapısı bu 
basmakalıp genel bakış açısından bağımsız şekil-
de sürekli var olmuştur. Örneğin, Budizm ve Kon-
füçyanizm kavramsal denilebilecek birçok dini 
klişeye sahip olmalarına karşın inanç ve pratikte 
ritüel dediğimiz şeyden yoksundurlar. Veyahut 
Todos’lar inanç ve teolojilerini hissedilir şekilde 
kısıtlayan dini diyebileceğimiz saf ritüellere sahip-
tirler. Lakin Durkheim’ın bu önermeyle fark et-
meden ortaya koyduğu hata daha ciddi bir boyuta 
sahip. O, kurumsal addettiği dini tecrübeyi, kav-
ramsal, duygusal ve aksiyonel varlığının kültürel, 
tarihi ve psikolojik bir bütünlüğü içerisinde ba-
rındıran homojen bir fenomen olarak değerlendi-
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riyordu. Fakat bu varsayım hiçbir olgu tarafından 
desteklenmeyecek kadar temelsizdir. Çünkü din, 
tıpkı insan hayatını kuşatan diğer kurumsal feno-
menler gibi, tarihsel ve psikolojik bağlamda son 
derece girift ve heterojen bir bütünü temsil eder.

Şahsi dediğimiz veya sırf bir insan tekilinde 
açığa çıkan dini tecrübelerimiz (Durkheim’ın ta-
nımladığı) toplumsal ve gayrişahsi her şey ile iç 
içe geçmiştir. Yani dinamik yaratıcı insan zihni de-
diğimiz şey geleneksel rit ve formlarla aynı anda 
var olmuş ya da başka bir ifade aynı değere sa-
hip olmuştur. O halde kurumsal dini yapıyı ana-
liz edecek fizik ve sosyal mekanizmaların tabiatı-
na dair yorumların dinin şahsi yanını açıklamak 
hususunda pek de elverişli oldukları söylenemez. 
Çünkü kurumsal dini söylem içerisinde dini dog-
ma dediğimiz şeyler herhangi bir okuyucu için 
belirli kalıplarda yazılı ve sözlü kültürde buluna-
bilir ya da dini tören ve ayinler de benzer şekilde 
yazılı veya sözlü kültürden elde edilen deliller va-
sıtasıyla yeniden ele alınabilir, fakat insanın şah-
si dini tecrübeleri dediğimiz şeyler birçok açıdan 
toplumsal olandan bağımsız olarak çeşitlenebilir. 
Bu yüzden bu tecrübelerin hakiki manası ancak 
her bir insan özelinde yapılacak birebir ve doğ-
rudan şahsa dokunacak araştırmalarla elde edile-
bilir. 

İlkel dine dair birçok araştırmacının kendi uz-
manlık alanları üzerine ortaya koydukları çalış-
malar vasıtasıyla ancak şu son yüzyılda ilkel din-
darlık denen şeyin işleyiş biçimine yönelik ipuçla-
rı ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeyi, dini düşünme bi-
çimini bütünsel kavrama konusunda yetersiz gö-
rülen usullerin terk edilerek dilbilimsel metodun 
daha çok tercih edilmesine borçluyuz.

Nihayetinde sözü kısa tutarsak, her kültür 
içerisinde dini tecrübenin kendisini kısıtlı şekil-
de kurumsal bir varlığa dayandırdığını görüyo-
ruz. Kurumsal varlık, geleneksel arka plan dedi-
ğimiz yapıyı ima etse de toplum içerisinde ben-
zer dini tecrübeleri paylaşmayanlar da mevcut-
tur. İşte dini olgunun sık karşılaşılan bu gerçekli-
ği Durkheim’ın kurguladığı usul vasıtasıyla kasıtlı 
olarak görmezden gelinir.

Tüm dinlere yönelik en temel husus, “kutsal” ve 
“kutsaldışı” tecrübenin yarattığı ikilemdir.

Bu söylemin kısmi eleştirisi önceki bölümlerde 
ele alınmıştı. Dine dair her şey, tüm davranış bi-
çimleri, varlıklar, nesneler ve tecrübeler dinin do-

ğası içerisinde “kutsal” olarak nitelenir. Gereksiz 
olarak tekrar edilen bu varsayım doğrudur. Lakin 
diğer yandan herhangi bir din sırf kendi içerisinde 
bulunduğu kültürel bağlamda değerlendirilmezse 
şu açıkça görülecektir ki kutsalın tezahürü deni-
len şey hiçbir zaman evrensel bir psikolojik feno-
meni yansıtmaz. Söz gelimi Avustralya’da büyü-
cünün ve büyüsel davranışın kutsal ile olan ilişki-
si totem ile hiçbir bağa sahip değildir veya aybaşı 
tabusu sebebiyle kirli olduğu düşünülen hayvan-
ları yememeye dair yasağın da totem ile hiçbir iliş-
kisi yoktur. Bunu somutlaştırmak için kendi top-
lumumuzdan örnekler verelim. Milli bayrakta or-
taya çıkan kutsalın tezahürünün toplum içerisin-
de ortak çıkar ve korunmayı temsil eden hukuk 
ve kanun dediğimiz şeyle hiçbir ilgisi yoktur; ne 
aile isimlerinin bir topluluğa ait simgelerle ne de 
bir kimsenin cemaati olduğu kilisenin kutsallığı-
nın aynı cemaati paylaşmayan bir başkasıyla hiç-
bir bağı olmadığı gibi. Hâsılı kelam kutsal, psiko-
lojik olarak bütüncül bir doğaya sahip olmayan 
bir yekûnu ifade eder, tıpkı kutsaldışı diye tanım-
lanan şey gibi. O halde dini karakterize etmek için 
“kutsal” ve “kutsaldışı” denen tecrübelerin ikile-
mini kullanmak suni bir kurgudan ibaret olacak-
tır. Bu ancak kabaca tasarlanmış bir kutsal yoru-
munun basitçe herhangi bir varsayım üzerine inşa 
edilmesidir ki, maalesef Durkheim bizi buna sü-
rüklemekte. 

Totemizm en iptidai din biçimdir.
Durkheim’ın Avustralya’da tetkik edilen tote-

mizmi en ilkel dini biçim ve dini tecrübenin kö-
keni olarak görmesinin temelinde iki varsayım 
bulunmaktaydı. Ona göre totemizm, klan denilen 
en ilkel sosyal örgütlenme biçimine dayandığı için 
en iptidai dini formu yansıtıyordu. Diğer yandan 
bu en iptidai dini form, daha sonra tetkik edilecek 
tüm dinlerin karakterlerini kapsayan bir yapıya 
sahipti ve bu yüzden dinin gerçek kökeni olarak 
görülmeliydi. Hâlbuki Durkheim’ın bu varsayımı 
baştan aşağı yanılgılarla doludur. Her ne kadar 
nihai bir kanıya varılmasa da etnolojik kanıt ve 
teoriler vasıtasıyla ilkel sosyal organizmalara dair 
elde edilen sonuç, klan şeklindeki örgütlenmenin 
en iptidai toplumsal yapıyı temsil etmediğidir. 
Bugün tahmin edilen en iptidai sosyal organizma, 
klandan çok daha farklı bir yapıya sahip doğal bir 
birleşik yapıyı temsil eden aileler ve yerel grup-
lardır. Diğer yandan klan ve de diğer örgütlenme 
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biçimlerini ilkel olarak görmek de yanıltıcı bir dü-
şüncedir; zira ilkel toplumsal biçim dediğimiz şey 
yerel topluluklar içerisinde doğal ihtiyaçlarla bir 
araya gelen bir tür biyolojik grup diye nitelendiri-
lebilecek organizmalardır. 

Durkheim’ın varsayımının tutarlılığını objektif 
olarak incelemek için bunun doğru bir kanı oldu-
ğunu düşündüğümüzde dahi bir başka problem 
ortaya çıkmakta. O da şu ki, totem inancı sade-
ce ileri düzeyde gelişmiş klan organizasyonların-
da görülmektedir. Yani eğer en iptidai din en ipti-
dai sosyal örgütlenme biçiminin bir ürünüyse, to-
temizm hiçbir zaman en ilkeli temsil etmediği için 
açık bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan 
bir toplumsal örgütlenme biçiminin ilkelliği, aynı 
örgütlenme içinde dinin de benzer ilkelliği barın-
dırdığı kanısına vardıramaz; zira Avustralya örne-
ğinde olduğu gibi kompleks toplumsal örgütlen-
me biçimleri ilkel maddi sanat ve din ile aynı anda 
var olabildiği gibi Eskimo örneğinde olduğu üze-
re ilkel toplumsal örgütlenme biçimleri daha ge-
lişmiş ve yüksek denilen sanat ve dini tecrübelere 
sahip olabilmektedirler. Bu yüzden Durkheim’ın 
en iptidai dini biçim dediği totemizm, her ne ka-
dar her yerde benzer tecrübeleri paylaşan evrensel 
bir deneyim olarak ima edilse de, hiçbir zaman to-
tem inancına sahip olmamış Eskimo, Thompson, 
Blackforot veya Shoshone gibi topluluklar için bir 
anlam ifade etmemektedir. 

Yeniden dile getirmek gerekirse Durkheim’ın 
dinin kökeni diye dile getirdiği toplumsal kuramı, 
din hakkında yaptığı tanımının yanlış olmasının 
en büyük sebebidir. Yazarın dikkatlice gözden ge-
çirip totemizmin özellikleri diye ele aldığı birçok 
örneğin kökeninde totem inancıyla hiçbir bağı ol-
madığı açıkça görülebilir. Örneğin “kişisel totem” 
diye adlandırılan şeyi klan totemizminin bir tü-
revi olarak göremeyiz. Veya Kuzey Amerika’daki 
yerliler arasında yaygın olan koruyucu bir ruha 
inanç, diğer hiçbir yerde olmadığı kadar Platolar 
bölgesindeki insanlar tarafından büyük bir tut-
kuyla paylaşılmaktadır; halbuki buradaki toplu-
luklar totem inancına sahip değildirler ve bildi-
ğimiz kadarıyla daha önce hiç sahip olmamıştılar. 
Tekrar ediyorum, Durkheim’ın totemik kozmogo-
ni dediği dini tecrübelerin iptidai doğası ilk ba-
kışta totemizmin hakiki türevi olarak görülebilir. 
Fakat toplumsal organizasyonların sahip olduğu 
kozmolojilerin etnolojik hususiyetlerle ne den-
li ilişkili olduğunu fark eden bir kimse, totemik 

kozmogoni diye tarif edilen şeyin, kökeninde to-
temlerle hiçbir bağı olmadığını aksine bütünüyle 
sosyolojik bir vakıa olarak tezahür ettiğini, ancak 
sonrasında totem inancıyla sentez olduğuna ikna 
olabilir.

Benzer bir örnek ruhlara inancın totemlere 
ait tecrübelerle senteze uğradığı Avustralya’dan 
verilebilir. Fakat burada başlı başına totemizmin 
kendisine dair bir soru işareti oluşmaktadır. Eğer 
totemlere dair çeşitli inançların totemik olmayan 
kökenleri ortaya çıkarsa ya da daha sonraki ku-
rumsallık içerisinde totem kalıbı içerisine girdiği 
fark edilirse, organik ve bütüncül bir totemizm 
inancının hiçbir zaman var olmadığı fark edile-
cektir. Bu bölümde dile getirilmek istenen husus, 
Durkheim’ın dinin nihai kökeninde var olduğunu 
farz ettiği kompleks totemizm inancının, ortaya 
koyduğu “evrensellik” ve “ilkellik” kriterleriyle 
hedefine ulaşamadığını göstermektir.

Eleştirimizin nihayeti, Durkheim’ın din teori-
sinin akademi ve objektiflik kriterlerinden maale-
sef uzak olduğudur. En büyük yanılgısı ilkel diye 
tabir edilen insanın doğa ve doğaüstü diye bir 
ayrımdan yoksun olduğu fikri, bununla birlikte 
doğanın insan üzerindeki tesirinin din ile hiçbir 
ilişkisi olmadığına yönelik kanısıdır. Durkheim, 
“kutsal” ve “kutsaldışı” ikilemindeki her tecrübeyi 
tüm dinleri tanımlamak için yeterli ve kesin kap-
sayıcılığa sahip psikolojik bir ayrım olarak görerek 
farkında olmadan gerçekçi olmayan bir yorumda 
bulunmuştu. Fakat yanılgıları birbirini takip ede-
cekti. İlkel dini totemizm ve mana’yı da totem 
prensibiyle eş değer görmesi kadar dini duygu-
nun temelini gerçekçi olmayan bir tür kalabalık 
psikolojisiyle denk tutması da bu yanılgılardandır. 
İşte bu yüzden Durkheim, çalışmasının odaklan-
dığı konudaki iki probleme yönelik tatmin edici 
cevaplar verememektedir. Bunlar bireyin toplum 
ile olan ilişkisi ve dinin kökeni ve doğası. Bu ko-
nudaki eserine bakınca Durkheim’ın sürekli ele 
alınan bu iki problemi dönüp dolaşıp aynı yere 
getirip bıraktığı fark ediliyor.

Kaynak: The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific 
Methods, Vol. 14, No. 5 (Mar.1, 1917), pp. 113-124.

Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ

Dipnotlar
1 Durkheim’ın Dini Hayatın İlkel Biçimleri adlı kitabından 

birebir alınan bu cümlenin meali “Kilisesi olmayan hiçbir din 
yoktur” şeklindedir. Fakat metnin bağlamı dikkate alındığın-
da Durkheim’ın kast ettiği şey bir topluluk eliyle sosyal bir 
organizmaya dönüşmeyen hiçbir dinin var olmadığıdır. Bu 
yüzden böyle bir tercümeyi tercih ettik.



60

 Umran • Mart 2018

K R İ T İ K   DÜŞÜNMENİN ANLAMI 

Düşünmenin Anlamı

‘İnsani bir eylem olarak düşünme sadece insanın gücü dâhilindedir. Ancak düşünme, 
insandan zorunlu ya da insiyaki bir biçimde zuhur eden bir fiil de değildir. Düşünme 
her şeyden önce bilinçli bir çaba ve süreci gerektirir. Bilhassa kendisiyle yeni bilgilere 
ulaşılması hedeflenen ‘doğru düşünme’, İslâm mütefekkirlerinin ifadesiyle ‘sahih nazar’ 
ancak belirli bir yöntemde varlık bulur ve böylece insanı bilgiye ulaştırır.’ Hülya Alper 
böyle bir gerekçeyle kaleme aldığı Düşünmenin Anlamı kitabında İslâm düşünce geleneği 
içinde terimleştiği şekliyle ‘nazar’ kavramı üzerinden giderek büyük düşünür Seyyid 
Şerîf Cürcânî’nin yaklaşımını incelemektedir.  Alper’le kitabını konuştuk. (Gülşen Özer)

Hülya ALPER

İ slâm düşüncesinde nazar olarak 
geçtiğini fakat Türkçede kelime-

nin hem anlam değişmesine hem de 

anlam daralmasına uğramasından 

ötürü kitabınızın adında bu keli-

me yerine  “düşünme” kelimesini 

tercih ettiğinizi belirtiyorsunuz. 

Bu çerçevede günümüz kültürel 

ortamında İslâm kelam ve felsefe 

terimlerinin algılanmasında yaşa-

nan anlam değişmelerinin meyda-

na getirdiği sorunlar nelerdir?

Bu sorduğunuz soru aslında 

dil ve kültür meselesine tekabül 

ediyor. Dil ve kültürün değişme-

sinin doğurduğu bütün sorunlar 

burada konu edinebilir. Esasen kendi insanımızın 

kendi kültür ve tarihine yabancılaşması, yüzyıllar 

ötesinde değil, daha aynı yüzyılın başında yaşamış 

dedelerinin dilini anlayamamasının, başlı başına 

sorun olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan ta-

rihimize ve kültürümüze karşı korkunç bir yaban-

cılaşama söz konusu. Bu açıdan mevcut durum 

bir varlık sorunu olarak da algılanabilir. Bir top-

lum kendini var kılan kültürel ve dinî değerlere, 

tarihe, geçmişe yabancılaşmışsa, 

onları tanımıyor ve anlamıyorsa 

aslında kendi kendine yabancılaş-

mış demektir. 

Diğer bir husus kitapta da vur-

guladığım üzere bir ilmi bilmek 

onun kavramlarını ve bu kav-

ramlarla oluşan dünyayı bilmek 

demektir. Bunlar bilinmediği bir 

ortamda nasıl İslâm ilimlerinin 

bilindiği iddia edilebilir. Bir dinin 

usulü, yani temeli olma niteliği 

taşıyan bir ilmin terimleri bilin-

mediği ve anlaşılmadığı bir orta-

mı ben açıkçası “içler acısı olarak 

niteliyorum.  

Şerhu’l-Mevâkıf eserine zemin teşkil eden 

Mevâkıf’ın İslâm düşüncesindeki yeri nedir? Bu 

eser nasıl düzenlenmiştir?  Sistematiğini farklı kı-

lan boyutlarıyla kurucu bir eser midir?

Mevâkıf, Adudüddin el-Îcî’ye ait bir eser. 

Mevâkıf mevkıf kelimesinin çoğulu. Kelime olarak 

durak, durulan yer anlamına geliyor. Arapça bil-

meyenler için ifade edeyim, vakfe de aynı kökten 
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türemiş bir kelimedir. Adudüddin el-Îcî eserini 
altı duraktan yani ana bölümden oluşturduğu için 
eser bu şekilde isimlendirilmiş. Eser kelâm ilmi-
nin tarifiyle başlayıp, bilgi konusuna ayrılan mu-
kaddimeden sonra umûr-ı âmme adı altına işle-
nen meselelerden; akabinde, 
arazlar, cevherler, ilâhiyyat 
ve semiyyat bahislerinin ele 
alındığı bölümlerden oluş-
maktadır. Aslında içeriğiyle 
kelâm ve felsefe konularını 
bir arada ele alan müteahhir 
dönem eserlerinin özelliğini 
taşımaktadır. Ancak, müel-
lifin başında belirttiği gibi, 
meselleri özlü bir şekilde al-
masıyla temayüz etmektedir. 
Sanırım bu sebeple de üze-
rine pek çok çalışma yapıl-
mıştır. Kurucu metin olduğu 
kesin. Zira Cürcânî şerhiyle 
birlikte Osmanlı medresele-
rinde okutulan ders kitapları 
arasındadır. 

Seyyid Şerîf Cürcânî ve 
Şerhu’l-Mevâkıf

Seyyid Şerîf Cürcânî’nin 
Osmanlı medreselerinde 
ders kitabı olarak okutulan 
eserleri var. Fatih Sultan 
Mehmed ve II. Bayezid’in 
Şerhu’l-Mevâkıf üzerindeki 
hassasiyet ve özel ilgilerine 
dikkat çeken yazılar da var. 
Bu çerçevede Osmanlı ilim 
hayatında Mevâkıf’ın, özel-
likle Şerhu’l Mevâkıf’ın nasıl 
bir yeri var? 

Aslında bir önceki sorunuzda buna kısmen 
cevap vermiş oldum. Şerhu’l-Mevâkıf da Osman-
lı medreselerinde okutulan kitaplar arasında. el-
Mevâkıf’ın pek çok şerhi var. Ama bunlar arasında 
en meşhuru Cürcânî’nin yaptığı şerh. Bu şerh üze-
rine de hâşiye ve ta‘likat tarzında pek çok çalış-
ma yapılmış. Bütün bu çalışmalar eserin ne kadar 
etkili olduğunu zaten açıkça ortaya koymaktadır. 
Aslında eserin müellifi Seyyid Şerîf Cürcânî yetiş-

tirdiği talebeler, okuttuğu derslerle Osmanlı ilim 

hayatında büyük bir tesir bırakmış bir âlim. Bu 

konuda yapılmış müstakil araştırmalarda bunlar 

delilleriyle birlikte ortaya konuldu. Ayrıntılar için 

Müstakim Arıcı’nın Bir ‘Otorite’ Olarak Seyyid 

Şerîf Cürcânî ve Osmanlı İlim 

Hayatındaki Yeri adlı çalışma-

sına bakılabilir. 

Kitabınızı okuyan ve kelam 

geleneğinden haberdar olma-

yan okurlar çalışmanız için 

“akılcı” diyebilirler. Düşünme 

daha doğru bir ifadeyle tefek-

kür meselesini ele alırken Os-

manlı mirasına yaslandığını 

ifade eden kültürel dünyamı-

zın daha çok tasavvufla bi-

çimlenmiş olmasının meyda-

na getirdiği sınırlılıklardan 

söz edebilir miyiz?

Benim kitabımın akılcı 

olarak nitelenmesi doğru. 

Ama bu benden kaynak-

lanmıyor. Öncelikle bunu 

belirtmek isterim. Bu, mev-

zudan kaynaklanıyor. Ben 

zaten aklî bir konuyu çalış-

tım. Daha önemlisi eserin 

böyle bir nitelik taşıması, 

bizim geleneğimizin akılcı 

olmasından kaynaklanıyor. 

Maalesef günümüzde akıl-

cılık bir bakıma olumsuz 

imalar içerecek bir biçimde 

kullanılmaya başlandı. Ya 

da şöyle diyebiliriz. Akılcılık 

ile vahiy karşıt gibi düşünü-

lüyor. Dolayısıyla akılcılığa 

mesafeli bir duruş söz ko-

nusu. Aslında ben bütün bir İslâm düşünce ge-

leneğinin akılcı olduğu kanaatine sahibim. Buna 

tasavvufu da dâhil ediyorum. Bir şey üzerinde 

düşünme ve tefekkür etmeye başladığınızda zaten 

aklı kullanma zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir 

bakışla sorunun, kültürel dünyamızın tasavvufla 

biçimlenmesinden kaynaklandığını da düşünme-

diğimi belirteyim. Bu gün maalesef tasavvuftan 

Şerhu’l-Mevâkıf da Osmanlı 
medreselerinde okutu-
lan kitaplar arasında. 
el-Mevâkıf’ın pek çok şerhi 
var. Ama bunlar arasında en 
meşhuru Cürcânî’nin yaptı-
ğı şerh. Bu şerh üzerine de 
hâşiye ve ta‘likat tarzında 
pek çok çalışma yapılmış. 
Bütün bu çalışmalar eserin 
ne kadar etkili olduğunu 
zaten açıkça ortaya koymak-
tadır. Aslında eserin müellifi 
Seyyid Şerîf Cürcânî yetiştir-
diği talebeler, okuttuğu ders-
lerle Osmanlı ilim hayatında 
büyük bir tesir bırakmış bir 
âlim.
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bî haber tasavvuf ehli var. Sorun aslında tam bir 
cehaletten kaynaklanıyor. Eskilerin bir sözü var. 
Gayret-i diniye cehalette birleşince taassup doğar 
diye. Bence yaşadığımız hiç değilse bazı sorunları 
bu hüküm izah ediyor. 

Düşünce sistemine dair sınırlı sayıda çalışma-
nın bulunduğunu belirttiğiniz Seyyid Şerîf Cürcânî 
nasıl bir ortamda yaşadı?  Nazar teorisinin şekil-
lenmesine etki eden isimler ve eserler dediğimizde 
hangi âlimleri ve kitapları sayabiliriz?

Tabii Cürcânî İslâm düşünce geleneğini oluştu-
ran zincirin önemli bir halkası. Dolayısıyla sadece 
nazar konusu değil bütün fikirlerinde kendinden 
önceki birikimin büyük bir tesiri var. Dolayısıy-
la arka planda sadece kelâm eserleri değil bütün 
bir İslâm düşüncesinin etkisi görülebilir. Kelâm 
literatüründe Âmidî’nin Ebkârü’l-efkâr’ı Fahred-
din er-Râzî’nin Nihâyetü’l-‘ukûl’u ile benzerlik 
arz eden açıklamalar bulunduğunu örnek olarak 
verebilirim. Zaten Şerhu’l-Mevâkıf’ın bir özelliği 
de kendinden önceki birikimi aktarması ve pek 
çok konuyu tahkik yöntemiyle ele almasıdır. Yani 
eserde sadece düşüncelerin nakliyle yetinilmemiş-
tir. Aynı zamanda o düşünceye ulaştıran yöntem 
izlenmekte ve burada kullanılan delillerin doğru-
luğu ve yanlışlığı değerlendirilmektedir. 

Düşüncenin Derinlik Kazanması

Peki, Şerhu’l-Mevâkıf nasıl bir eserdir? Kelâm 
sahasında kaleme alınan bir eser olmasına karşın 
müellifinin “felsefi dili en iyi şekilde üreten ve kul-
lanan düşünürlerden” olduğunu belirtiyorsunuz. 
Bu çerçevede ilk dönem kelamcılarından farklı bir 
telif tarzı mı söz konusu? 

Gazzâlî sonrası kelâmının şaheserlerinden bi-

rini oluşturuyor. Bir önceki sorunuzda da bahset-

tiğim üzere bu bakımdan hem kelâmın hem de 

felsefenin meselelerini konu ediniyor. Ayrıca yön-

tem eleştirileri yapıyor. Bu yapısıyla elbette erken 

dönem eserlerinden oldukça farklı. Düşüncenin 

derinlik kazanma ve zenginleşmesine bağlı olarak 

burada artık üst bir felsefî dilin hâkim olduğunu 

görüyorsunuz. Bunu, temelleri atılan ve duvarları 

dikilen bir yapının ince işçiliğiyle meşgul olmaya 

benzetebiliriz. Böyle bakılırsa müteahhir dönemin 

zirve olduğu görülür. Şerhu’l-Mevâkıf bu bakım-

dan zirve eserlerden biri. 

Şerhu’l-Mevâkıf üzerine bir zamanlar haşiye-

ler de yazılmış.  Siz de bunlardan ikisini anıyor-

sunuz. Peki, Şerhu’l-Mevâkıf’ın Mevâkıf üzerine 

kaleme alınan şerhler içerisindeki yeri nedir? 

Şerhu’l-Mevâkıf bu şerhler arasında daha önce 

de belirttiğim gibi en meşhur olanı. Hatta metni 

gölgede bırakmış bir eser de diyebiliriz. Öyle ki bu 

eser üzerinde de yapılmış prk çok kıymetli çalışma 

mevcut. Şöyle söyleyeyim Şerhu’l-Mevâkıf üzerine 

yapılan şerh, hâşiye ve ta‘likatlar da başlı başına 

bir araştırma konusu olacak sayıda ve nitelikte.

Şerh ve Haşiye Üzerine

Şunu merak ediyorum: Bu kitabın adında da 

şerh terimi geçiyor. İslâm düşüncesinin telif tarzla-

rından ikisi olan şerh ve haşiyeye dair hayli eleş-

tiri yapıldı/yapılmakta.  Siz de kısmen bu konuya 

değiniyorsunuz. Şerh ve haşiyelerin İslâm düşün-

cesindeki konumu ile modern zamanlarda algılan-

ması arasındaki farklılığı nasıl yorumlarsınız? 

Aslında ben bütün bir İslâm düşün-
ce geleneğinin akılcı olduğu kanaatine 
sahibim. Buna tasavvufu da dâhil edi-
yorum. Bir şey üzerinde düşünme ve 
tefekkür etmeye başladığınızda zaten 
aklı kullanma zorunda kalıyorsunuz. 
Böyle bir bakışla sorunun, kültürel 
dünyamızın tasavvufla biçimlenmesin-
den kaynaklandığını da düşünmediği-
mi belirteyim.
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Bu çok önemli bir sorun. Biliyorsunuz çok ya-

kın geçmişimize kadar düşünce tarihi eserlerinde 

şerh ve hâşiye dönemi duraklama dönemi olarak 

nitelenmiştir. Bu dönemde artık telif eserlerin 

kaleme alınmadığı, şerh ve hâşiyelerin birbirinin 

tekrarı metinler olduğu iddia edilmiştir. Yine bu 

bağlamda Osmanlı felsefesinin olmadığı ileri sü-

rülmüştür. Maalesef hâlâ bunu savunalar bulun-

makta. Günümüzde yazılan bazı ilim tarihine dair 

eserlerde de bu tür anlayışların etkisini görebil-

mekteyiz. Ancak yeni yapılan araştırmalar aksini 

gösterdi. Yani sanıldığı gibi şerh ve hâşiyeler tek-

rar metinler değil. Aksine orijinal metinler. Buna 

bir yazım türü de diyebiliriz. Bu sebepledir ki bu 

eserlere Osmanlı ilim gelene-

ğinde özel bir yer verilmiştir. 

O yüzden onlar üzerinde pek 

çok çalışma yapılmıştır. 

Şöyle de söyleyebiliriz. 

Bir âlim şerh ya da hâşiye 

yapmakla bir konuda bütün 

fikirlerini tekrar etmekten 

kurtuluyor. Kendinin farklı 

gördüğü veya açıklama yap-

ma ihtiyacı duyduğu kısımları 

eklemekle iktifa ediyor. Dola-

yısıyla ana meseleler üzerine 

kendi katkılarını ortaya koyu-

yor. Böyle bakıldığında şerh 

ve hâşiyerlerin tekrar değil 

aksine orijinal metinler oldu-

ğu anlaşılır.

Peki, Cürcânî’nin şerh ettiği metne itiraz ettiği 

noktalar var mı?

Elbette var. Zaten şerh yazmak dediğim 

gibi metni açıklamak anlamına gelmiyor. Kâtip 

Çelebi’nin de belirttiği üzere bir eser çeşitli gerek-

çelerle kaleme alınır:

1- Daha önce bulunmayan yeni bir konu or-

taya atmak,

2. Eksikleri tamamlamak,

3. Muğlak kısımları şerh etmek, 

4. Uzun kısımları kısaltmak, 

5. Farklı bilgileri bir araya getirmek, 

6. Karışık bilgileri düzenlemek, 

7. Tasniflerdeki hataları düzeltmek 

Ben şerhleri bir telif türü olarak gördüğümden 

aynı gerekçelerin bütün şerhler için geçerli oldu-

ğu kanaatindeyim. Tabii şerh yazımı için başka ge-

rekçeler de ortaya konulmuştur. Ama şimdi onlara 

girersek konu uzar. Sadece işaret etmezsem eksik 

olur diye belirtmek istedim.

Marifetullahın Vâcib Oluşu

Marifettullah kavramına yaklaşımı nasıldır? 

Bütün kelâm âlimleri gibi Cürcânî’de marife-

tullaha ulaşmayı vâcib görmekte. Zaten nazarın 

gerekliliğini de bu şekilde temellendirmektedir. 

Yani nazarın vâcib oluşu marifetulahın vâcib 

oluşuna dayanmaktadır. Ancak Cürcânî burada 

önemli olanın kişinin mari-

fetullaha ulaşması olduğunu 

belirtir. Şayet kişi başka bir 

yol ile marifetullaha ulaşmışsa 

o zaman o kişiye nazar vâcib 

değildir. 

Türkiye’de ilahiyatlarda 

klasik İslâm düşüncesine yö-

nelik hayli akademik çalışma 

yapılıyor. Ayrıca çeşitli diller-

den yapılan tercümeler de var. 

Bunun yanında klasiklerin iki 

dilli olarak yayımlanması da 

var. Bu çerçevede klasik İslâm 

düşüncesine yönelik çalışma-

ların niteliği hakkında ne dü-

şünüyorsunuz?

Bu tabii çok kapsamlı bir 

soru. Böyle bir soruya nasıl doğru bir cevap verile-

bilir bilemiyorum. Takdir edersiniz ki her konuda 

olduğu gibi burada da çok iyi, doyurucu çalışma-

lar yanında zayıf olanlar da var. Ancak ben pek 

çoğu kütüphane raflarına terk edilmiş geleneğe 

dair eserler üzerinde çalışmalar yapılmasını gayet 

olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bir 

zamanlar kıylu kaalden ibaret metinler olarak gö-

rülen eserlerin, bu gün kıymetinin takdir edilmesi 

gerçekten müspet bir durum. Yapılanlar en azın-

dan geleneğini yargılayan veya yok soyan bakış 

açısının artık kırıldığını gösteriyor. Böyle bakıl-

dığında da yapılanları takdir etmemek mümkün 

değil. 

Bir âlim şerh ya da hâşiye 
yapmakla bir konuda bütün 
fikirlerini tekrar etmekten 
kurtuluyor. Kendinin fark-
lı gördüğü veya açıklama 
yapma ihtiyacı duyduğu 
kısımları eklemekle iktifa 
ediyor. Dolayısıyla ana 
meseleler üzerine kendi 
katkılarını ortaya koyu-
yor. Böyle bakıldığında 
şerh ve hâşiyerlerin tek-
rar değil aksine orijinal 
metinler olduğu anlaşılır.
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rimesi bu düşüncenin önünü 
açmaktadır. Ve mesela Müslü-
man asla cahil olmaz; bildiğinin 
âlimidir her birisi. Ve her bir 
mümin aynı zamanda Allah’ın 
velisidir. Nitekim Allah da mü-
minlerin velisidir.

İsrâ Suresi 13. ayet-i kerime-
si, her insanın kendi hayat mace-
rasını tercihte özgür kılındığını, 
ahirette işleyip işlemediklerinin 
bir sicil kaydı gibi önüne getiri-
leceğini söyler. İlahi Kelam, müş-
rik, münafık ve kâfirlerin din bü-
yüklerine, kahramanlara, belde 
ve bölgelere kutsallık atfı yaptık-
larından ötürü onları şiddetli bir 
dille eleştirir. (Bkz. Kur’ân 9:30; 
39:3; 37:148; 41:37)

Biraz daha açılacak olursa 
ancak Allah mukaddestir denil-
mişti. Kuddûs onun isimlerin-
dendir. Kendisinde hiçbir eksik-
lik ve kusur taşımayan, ortağı ve 
benzeri bulunmaktan münezzeh 
olan (eşsiz-benzersiz), yaratık-
larca takdis edilmeye layık olan 
biricik varlık anlamındadır. Han-
gi mümin bu ifadelere denk bir 
kutsallıktan söz açabilir? Elbette 
İlahi Kelam’da bir iki defa kök 
anlamıyla sanki başka yaratık, 
söz ya da bölge için kullanıldı-
ğı görülen bu kelime, yanıltıcı 

K utsal kelimesi bazen Arapça 
kuds ya da ondan türemiş bu-

lunan mukaddes ile akraba gibi 
anlaşılır ve anlatılır, bazen de 
Türkçede uğur, baht, şans, talih 
demek olan kut ile irtibatlandı-
rılır. İki anlam arasında önemli 
farklar bulunduğu ortadadır. 
Mukaddes kökünden gelenin 
mutlak temizlik, eksik ve nok-
sanlardan arınmışlık karşılığı, 
İslâm terminolojisinde yalnız-
ca Allah hakkında kullanıldığı 
açıktır. Ötekinin ise İslâm dışı 
kültürlerden maalesef bazı Müs-
lümanların diline aktarılarak 
kullanıldığına tanıklık edilmek-
tedir. İslâm şansa asla açık kapı 
bırakmamıştır. Talih, baht, uğur 
gibi kehanet terimlerini ise daha 
başından lanetlemiştir. 

Batı dillerinde hayat, kutsal 
ve profan diye ikiye ayrıldığı 
için, profan dünyevi, kutsal ise 
uhrevi ya da onların literatürüne 
göre dini alanı nitelemektedir. 
Bizde böyle bir düalist mantık 
bulunmadığından, bize göre 
yegâne kutsal Allah’tır. Kur’ân 
canlı cansız bütün yaratıkların, 
melekler dâhil, yalnız Allah’ı 
takdis ettiklerini öğretir. Yaratıl-
mış bulunan, kulluk vasfı taşıyan 
insan, melek, cin, hayvanlar ve 

bitkiler, bölgeler, topraklar, yapı-
lar, mabetler hiçbiri bu anlamda 
kutsal sayılmamalıdır. Bugünkü 
Kudüs şehri tarihi değeri olan 
belki mübarek bir beldedir ve 
Filistin halkınındır ama ona kut-
sallık atfedenler Müslümanlar 
olmamalıdır. Şu bilinen Mescid-i 
Aksa meselesi ise ne yazık sanıl-
dığının aksine, bugünkü yerde 
bulunan mekân değil, bir görüşe 
göre Mekke’de Kâbe’ye en uzak 
bir mevkide, bir diğerine göre 
ise yine Kudüs’te ama başka bir 
mekândadır. 

Kutsallık Meselesi

Tarih boyunca, dünyanın 
bütün inanç sistemlerinde, in-
sanlar bağımlılıklarını taassup 
boyutuna yükselttikleri her sefe-
rinde, din adamlarını, mabetleri, 
bölgeleri, nesneleri, ideolojileri 
kutsallaştırmakta oldukça ileri 
gitmişlerdir. İslâm, din adamı ta-
nımaz. Bütün müminler dininin 
adamıdırlar. Allah, her inananı 
kendisinin müftüsü olabilecek 
kapasitede yaratmıştır. Düşünen, 
araştıran, kendini geliştiren, çalı-
şan her mümin bunu başarabilir. 
“Müslüman doğruyu arayandır” 
şeklinde tercüme edilebilecek 
olan Cin Suresi 14. ayet-i ke-

Kutsal Üreten Taassup

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Kuddûs olan Allah’ın takdis ettikleri dışında bir kişi, yer, nesne vb. hakkında 
kutsallık atfı yapmanın İslâmî bir tutum olmayacağı kanaatindeyiz. Ne 
var ki Müslüman âleminde bazıları Hıristiyan kültürünün, bazıları 
İslâm’dan önceki inançlarının etkisi, çoğu da mezhep, meşrep taassubu 
sebebiyle keyiflerine göre kutsallıklar türetmekte gecikmemiştir.
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olmamalıdır. Şunu asla unut-
mamak gerekir ki, kendisi tak-
dis edilmeye layık yegâne Varlık 
iken, onun takdis ettiği, temizle-
diğini söylediği bir bölge, yaratık 
ya da söz varsa, buna insanların 
itiraz etmeye hak ve yetkileri 
elbette olamaz. Burada eleştiri 
konusu olan, kutsallık atfının, 
Allah tarafından değil insanlar 
tarafından belirlenmesidir.

Allah’ın takdis etmesi demek, 
gözle görülen necaseti bizzat gi-
dermesi demektir ki mesela Hz. 
Musa ile alakalı kimi ayeti keri-
melerdeki kutsanmış vadi, (Taha 
Suresi:12),Vahiy Meleği ile ala-
kalı ( Nahl Suresi:102) ve onun 
taşıyıp getirdiği kelam, elbette 
dokunulmazlık anlamında kut-
saldır (Rûhü’l-Kudüs). Allah’ın 
tecelli ettiği vadi, gönderdiği ke-
lam ve kelamı getiren melek, biz-
zat Allah tarafından temiz tutul-
muş ve korunmaktadır. Sadece 
bu sebeple yani temiz, katışıksız 
olmaları bakımından kavramın 
tanımı içerisine alınmışlardır. 
Peki, bizzat Allah Elçileri böyle 
bir korunmuşluk halesi içerisin-
de midirler? 

Hıristiyan kültürü, bırakınız 
Allah Elçilerini, kiliseyi, ruhban-
ları, insan eliyle üretilmiş tasvir 
ve heykelleri bile kutsamaktadır. 
Kitab-ı Mukaddes’te Petrus şöy-
le konuşur: “Sizi çağıran tanrı 
kutsal olduğuna göre siz de her 
davranışınızda kutsal olun. Ni-
tekim şöyle yazılmıştır: Kutsal 
olun, çünkü ben kutsalım.” Oysa 
bize Allah Elçilerini tanıtan Son 
İlahi Kelam, Allah Elçilerinin 
bizler gibi birer beşer oldukla-
rını, açıkça söyler. (Bkz. Kur’ân, 
Fussilet: 6; Kehf: 110) Bilinen 
bir korunmuşluğu bulunmayan, 
yiyen, içen, çarşılarda gezen, 
acıkan, unutan, yanılan, savaşta 
zırh kullanmak zorunda kalan, 

mağlup olan kimselerin kutsallı-
ğından söz edilebilir mi? Elbette 
şunu unutmuyoruz; en azından 
Son Allah Elçisi bakımından, in-
sanlığa ulaştırdığı İlahi Mesaj’da 
bir katkısı ve eksiltmesi olma-
dığı gibi yaşarken gerçekleşen 
yanılgıları da öylece kalmamış, 
Allah tarafından uyarılmış ve 
tashih edilmiştir. Bu anlamda 
Allah Elçisi’nin vefatından son-
raya, kendisinin işlediği, tashih 
edilmemiş bir yaşama modeli 
bırakılmamıştır. Çünkü Allah’ın 
örnek gösterdiği Elçi’nin Yaşayan 
Sünnet’i sonraki kuşaklar bakı-
mından da bağlayıcıdır.  

Kuddûs olan Allah’ın tak-
dis ettikleri dışında bir kişi, yer, 
nesne vb. hakkında kutsallık atfı 
yapmanın İslâmî bir tutum ol-
mayacağı kanaatindeyiz. Ne var 
ki Müslüman âleminde bazıları 
Hıristiyan kültürünün, bazıları 
İslâm’dan önceki inançlarının 
etkisi, çoğu da mezhep, meşrep 
taassubu sebebiyle keyiflerine 
göre kutsallıklar türetmekte ge-
cikmemiştir. İnsanüstü olmayan 
Allah Elçileri için bile kullanıl-
ması sakıncalı bulunan kutsal-
lık kavramı, “kuddüsesırruhu, 
kaddesallâhurûhahu” terkiple-
riyle, hem Şii hem de kendini 
Sünni diye tanıtan çevrelerde, 
ulu, veli, hüccetullah, rûhullah, 
Ayetullah sıfatları takılan insanlar 
hakkında bolca tüketilmektedir. 

Her meşrep, her mezhep, 
bağlısı bulunduğu hoca, üstat, 
şeyh, veli ile birlikte bizzat kuru-
mu da kutsamaktan geri kalma-
maktadır. İslâmî düşüncede İlahi 
Kelam’ın bizzat Allah tarafından 
temizlenmiş, mübarek kılınmış-
lığını, insanların ürettiği kutsal-
lıkla karıştırmak da yanlıştır. Bu 
hususta daha çok Türkçeye de 
geçmiş bulunan bereket ve tahir 
kelimeleri kullanılmıştır. Hele 
ki şans, uğur, talih, baht anlamı 
taşıyan kutsallıkla hiçbir alakası 
yoktur söz konu bu temizliğin. 
Mesela Kâbe ve kurban gibi mo-
tifler hakkında da yine kutsal 
yerine mübarek ibaresi kullanıl-
maktadır. Meryem Suresi’nde, 
Hıristiyanların “Tanrının oğlu” 
diyerek kutsadıkları Hazreti 
İsa’nın ağzından, bu telakki sa-
hipleri adeta azarlanmaktadır. 
(Meryem: 30-31) Hazreti İsa 
kendisine inanmayan sonraki 
zamanlarda da Onu ilahlaştıran-
lara konuşur, mealen: “Bakın, 
dedi, Allah’ın kuluyum ben. O 
bana İlahi Mesaj bahşetti ve beni 
Elçisi yaptı. Ve nerede bulunur-
sam bulunayım beni mübarek ve 
erdemli kıldı. Yaşadığım sürece 
bana salâtı, arınmak için vermeyi 
(zekât) emretti.”

İlahi Kelam’ı dikkatle oku-
yup öğrenenler, insanların keyfi 
biçimde kutsallaştırma eğilim-
lerine yönelik ciddi uyarıları da 

Taassubu İbn Hazm şöyle tanımlamaktadır: “Yaptığının 
yanlışlığı aşikârken yahut doğruluk yanlışlık ihtimali 
eşitken, inadı sürdürme çabasıdır.” Müfessir Elmalılı 
Hamdi Yazır biraz daha ileri bir yaklaşımla şöyle 
söylemektedir: “Taassupla ataları taklit, şirke eşit-
tir.” İmam Gazali’ye atfedilen ifadelerin şiddeti de az 
değildir: “Söz, söyleyene göre değil, gerçekliğine göre 
değerlendirilmelidir. Kulaktan dolma bilgi taassuba 
götürür.
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göreceklerdir. Olur olmaz hal-
lerde, mabetleri, kişileri, yer ve 
zamanı kutsallaştıranların defa-
larca kötü akıbetle tehdit edil-
dikleri ortadadır. Vaat edilmiş 
topraklardan tutun, hahamla-
rını, ruhbanlarını kutsama alış-
kanlığı, sonuçta Yahudilerin 
Uzeyr, Hıristiyanların ise İsa 
Peygamberi “Tanrı’nın Oğlu” 
sayarak kutsamalarına öylesine 
şiddetli bir tepki verir ki daha 
önce zikredilen (9 Tevbe 30) aye-
tinin ifadesi, “Allah onları kah-
retsin” diye Türkçeleştirilebilir.

Taassup Üreten Yatkınlıklar

Kutsalın bir anlamı da kor-
ku ve gizem dolu olan, korku 
ve hayret uyandırandır. İlahi 
Kelam’ın apaçık bir mesaj ol-
duğu düşünülürse bu biçimde 
bir kutsallığından söz açılamaz. 
Çünkü sır ve gizem ancak sihir, 
büyü, fal benzeri, insanları duy-
gularından yakalayarak sömür-
meye çalışan uğraşlar hakkında 
düşünülebilir. Bir de bu uğraş-
ların akrabası olan mistisizmin 
söylemlerinde sır ve gizeme 
rastlanır. Nitekim sorgulamanın 
bulunmadığı, bazı ulu kişilerin 
de yeryüzünde tanrı gibi tasarruf 
edebileceği, insanların kalbin-

den geçenleri bilen velilerin bu-
lunduğu gibi kabuller bu türden 
sayılabilir. İlahi Kelam, sıradan 
korku kavramından ziyade, in-
san duygularından ümit ve uya-
rı üzerinden bir mesaj taşıdığı 
unutulmamalıdır. 

Taassubun batı dillerindeki 
karşılığı fanatizm ise eğer, bilin-
diği gibi eski Roma’da tapınaklar 
çevresinde dolaşan, cezbe gös-
terileri yapan kimseler, siyahlar 
giyinmiş, boru ve trampet sesleri 
arasında şehri dolaşan Bellona 
Rahipleri, ilk fanatiklerdir. Onlar 
bir dine, davaya, partiye, mezhe-
be tutkuyla bağlı olanlardır. Aşırı 
kör kabullerle, başkalarını daima 
hak ve hakikatin dışına iten, bir 
nevi hakikat tekelciliğidir fana-
tizm. Arapçadan Türkçeye de 
geçen taassup, her ne kadar ke-
lime kökü sinir olması sebebiyle, 
öncelikle akraba kayırmacılığı, 
kavmiyetçilik şeklinde anlaşılsa 
da, neticede her tür kör taraftar-
lığın ismi olmuştur. Haklı ya da 
haksız olduğuna bakmaksızın, 
ortaya konulan her tür yandaş-
lık, taassup sergileyecektir. Taas-
sup en fazla put üreten beslenme 
kaynağıdır aynı zamanda. 

Veda Hutbesi’nde Allah’ın 
Son Elçisinin şiddetle yerdiği hu-

susların başında asabiyet, adam 
kayırmacılığı, kör kabuller ve 
haksız yandaşlıklar gelmektedir. 
“Halkı bir asabiyet için toplan-
maya çağıran, asabiyet uğruna 
ölen/öldüren bizden değildir. Ey 
insanlar! Rabbiniz birdir. Atanız 
Âdem’dir. Âdem ise topraktan-
dır. Arap’ın Arap olmayana, be-
yazın siyaha, siyahın da beyaza 
üstünlüğü yoktur. Üstünlük an-
cak takvada(Allah’a karşı sorum-
luluk bilinci taşımakta)dır.” 

Bakara Suresi 256. ayet-i ke-
rimesi mealen şöyledir: “Dinde 
zorlama yoktur. Artık doğru ile 
yanlış birbirinden ayrılmıştır. 
O halde şeytani güçlere ve dü-
zenlere (uymayı) reddedenler ve 
Allah’a inananlar, hiçbir zaman 
kopmayacak en sağlam mesnede 
tutunmuşlardır. Zira Allah her 
şeyi işitendir, her şeyi bilendir.” 
Ayette geçen Urvetü’l-Vüskâ, 
sağlam mesnet, Cemalettin 
Afgani’nin çıkardığı mecmuaya 
boşuna isim olarak konmamıştır. 
İnsanların sıklıkla ayağını kaydı-
ran, Allah’tan başka dayanaklar, 
yardımcılar, destekler, ortaklar 
arama çabalarıdır. Tevbe etme-
den ölen müminlerin büyük kü-
çük günahlarını Allah dilerse af-
fedebilecektir; bunu öğretirken, 
yalnızca şirk işleyip tövbe etme-
mişleri affedilen günahların dışa-
rısında tutmuştur. İbadetlerine 
son derece düşkün olan kimi 
bilgisiz yahut mezhep, meşrep, 
tarikat taassubuna kapılmış kim-
seler, İlahi Kelam’ın bu mesajları 
üzerinde yeniden, uzun boylu 
düşünmelidirler. 

Taassubu İbn Hazm şöyle ta-
nımlamaktadır: “Yaptığının yan-
lışlığı aşikârken yahut doğruluk 
yanlışlık ihtimali eşitken, inadı 
sürdürme çabasıdır.” Müfessir 
Elmalılı Hamdi Yazır biraz daha 
ileri bir yaklaşımla şöyle söyle-
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mektedir: “Taassupla ataları tak-
lit, şirke eşittir.” İmam Gazali’ye 
atfedilen ifadelerin şiddeti de az 
değildir: “Söz, söyleyene göre 
değil, gerçekliğine göre değer-
lendirilmelidir. Kulaktan dolma 
bilgi taassuba götürür. Mezhep-
lere yönelmeyi bırakıp düşüne-
rek gerçeği (yahut sana kolay 
geleni) kendin bul ki, bir fikrin 
olsun. Kılavuzunun koluna ta-
kılıp giden âmâ gibi olma. Kur-
tuluş bağımsızlıktadır (Allah’tan 
başkasına bağlanmamakta). 
Yalnız kuşkular insanı gerçeğe 
götürür, çünkü şüphe etmeyen 
gerçeği göremez.” 

Bu bahiste Müslüman fa-
kihlerin önderleri olan Numan 
bin Sabit, Ahmet bin Hanbel, 
Muhammed bin İdris ve İmam 
Malik’i hatırlamamak olmaz. 
Kimseyi kendi kanaatlerine ça-
ğırmamış, herkesi düşünmeye 
davet etmişlerdir. Evet, kanaat-
lerinin doğruluğunu savunmuş 
ama daima şunu eklemişlerdir: 
“Bizim kanaatimiz doğrudur, 
yanlış olmak ihtimaliyle.” Bu 
ihtiyat tavrını mutlaka edinmek 
lazımdır. Çünkü mezhepçilik 
özetle, bir inanış veya düşünce-
ye gerçeğini anlayıp dinlemeden 
körlemesine sıkı sıkıya bağım-
lılıktan ibarettir. Mezhepçilik, 
taraftarlığın şiddetinden ötürü 
apaçık delil ortaya konduğunda 
bile gerçeği reddetmektir. Mülk 
Suresi 10. ayet-i kerimesi “din-
leyip akletseydik ateşin dostu ol-
mazdık” der.

Paul Tillich, İmanın Dina-
mikleri adlı eserinde meseleye 
derinliğine yaklaşır şöyle yazar: 
“Din, nihai kaygının objesidir. 
İnsanlara bir şeyler götürmeden, 
onlara hitap etmeden, önce onla-
rı dinlemek, kendileri hakkında 
neler söylüyorlar bilmek, dün-
yayı nasıl algılıyorlar anlamak 

gerekir. İman bir özgürlük me-
selesidir. Özgürlük ise odaklan-
mış kişisel eylemler imkânından 
başka bir şey değildir. Özgürlük 
ve iman özdeştir. Taassup ise 
silme hissiyattır. Tek bir hissin 
mahkûmu olmaktır.” Taassup 
duyguların sömürüye açık bıra-
kılmasıdır da denilebilir. Bu ka-
pıdan dileyen herkes, her iddia, 
her inanış, her benimseyiş, her 
korku girer. Oysa iman bir baş-
ka açıdan da (Allah ile birlikte 
olduktan sonraki) korkulardan 
emin olma halidir.

Taassubun en fazla tezahür 
ettiği, entelektüel ve estetik el-
bisesine büründüğü alan aşktır. 
Aşkın bütün dünya sözlüklerin-
deki anlamı olumsuz bir durum 
iken, insanlar yine de ondan 
vazgeçmemeye direnmektedir-
ler. Müslümanlar bakımından 
büyük günahlar arasında sayıl-
ması lazım gelen anlamıyla aşk, 
düşünme melekesini ortadan 
kaldıran, körü körüne bir tut-
ku ve bağımlılıktan başka ne-
dir ki? Aşk bahsinde üstat Aliya 
İzzetbegoviç’in yaklaşımı daha 
da açıklayıcı olacaktır; şöyle 
yazmıştır: “Sarhoşlar arasında 
ayık bir adamın bulunması ko-
miktir. Sarhoşlar çoğunluktadır, 
normalliğin ölçüsünü onlar ko-
yar. Ayık kişi burada anormal 
görünecektir.” Bunca âşık insan 
arasında aşka taş koyanın vay 
haline.

Taassup, tutuculuktur, bir 
anlamda muhafazakârlık, bir 
başka anlamda gelenekçiliktir 
de. Çünkü çoğunlukla gelenek-
çi, “sadece soran kişi cevap ala-
caktır” mottosuna itibar etmez. 
O yeter ki bir rivayet yakalasın, 
derhal ve sorgusuz sualsiz ona 
güvenir ve bağlanır. Bu sebeple 
de yeniliklere, değişime bütün 
kapılarını kapamıştır. Orijinal 

üretimden rahatsızlık duyduğu 
için kültürel birikimini şerh ve 
haşiyeleri kutsamaya hasrede-
rek, onlarla yetinmeyi hem de 
marifet sayar. Tipik tutuculuk 
olan şerh ve haşiyecilik üzerin-
den Aliya’nın başka bir uyarısı 
şöyledir: “Hurafe, vazıh teolojik 
ilkelerin yerini aldığında, ahlaki 
kayıtsızlık da ahlakın yerini alır. 
Hurafe ahlaktan feragatle el ele 
yürür.”

Neden ahlakla irtibatlandı-
rıldı denilirse, malum ki ahlak, 
insan davranışlarının bütünü-
ne verilen isimdir. Her kişinin 
kendine mahsus bir ahlakı var-
dır, olmalıdır. Ancak hiç dav-
ranmayan, hiç konuşmayan, hiç 
düşünmeyen, hiç üretmeyen, 
hiç yaratmayan, kâğıt üzerinde 
hatasız, kusursuz bu kişi aynı 
zamanda ahlaksızdır da. Bura-
daki ahlaksızlığı kötü anlamında 
değil yokluk anlamında kullanı-
yoruz. Zira böyle bir durum mu-
haldir. Çünkü nötr bir kavram 
olan ahlakın iyisi ve kötüsü var-
dır. Yukarıda bahsi geçen davra-
nışsızlık durumu olağanüstü bir 
haldir. Kendisi davranmamakta, 
daha önceki davranışları yine-
lemekte de değil sadece okşa-
makta, ululamakta, yüceltmekte, 
kutsamaktadır. 

Gerek İlahi Kelam ve gerekse 
siret malzemesinden öğrenildi-
ğine göre, Allah Elçileri, davet 
sürecince, kendi sözleri ile ayet-
ler arasında, ısrarla hem bir fark 
göstermiş ve hem de ikisinin 
aynı bağlamda ele alınmamasını 
öğütlemişlerdir. Kendi sözlerinin 
ise yazılmasını yasaklamışlardır. 
Bütün siret kitaplarının bu ta-
nıklığı ortada dururken, bugün 
memleketimizdeki Kur’ân mu-
halefeti ve güya hadis taraftarlı-
ğının anlaşılabilir bir yanı kalma-
mıştır. Nasıl böyle bir mukayese 
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yapılabilir ki? İlahi Kelam bizzat 
Allah tarafından korunan bir 
hitaptır. Oysa elimizdeki bütün 
hadis kaynakları, siret metinleri 
insan eliyle ve Allah Elçisi’nin 
vefatından en az bir asır sonra 
tespit edilmiştir. 

Peşin yargıları ve yanlış an-
lamaları gidermek bakımından 
şunu tekrarda fayda vardır. Bir 
mukayeseyi yanlış buluyor ol-
mak, elimizdeki zengin siret ve 
hadis metinlerini yok saymak 
yahut değersizleştirmek değildir 
asla. Elbette bu zengin mal-
zeme muhteşem kazanımlar 
sağlamıştır bize ve sağlamayı 
da sürdürecektir. Ancak ta-
assupla, körü körüne, hiçbir 
kritiğe tabi tutmadan, yalnızca 
filan muteber sayılan kaynak-
ta mevcuttur diyerek, sadece 
bu sebeple sorgusuz sualsiz 
benimsemeleredir eleştirileri-
miz. Yani ezberlere ve alışkan-
lıklaradır. 

A’râf Suresi 203. ayet-i ke-
rimesi şöyledir, mealen: “Ve 
sen (ey Resûl) bir ayet (mu-
cize) getirmediğinde bazıları, 
onu Allah’tan almaya çalışsan 
ya, derler. De ki: Ben sadece 
bana Rabbimden vahiy olu-
nana uyarım.” Yunus Suresi 
15. ayet-i kerimesi de mealen 
şöyledir: “Bize bu ayetlerden 
(mucizelerden) başkasını getir, 
değiştir; diyenlere, onu kendili-
ğimden değiştiremem, ben ancak 
bana vahiy olunana uyarım.”

Aşırı yüceltme, kutsama nasıl 
taassuptan doğuyorsa, aşağılama 
da çoğu kere tarafgirliğin, tutu-
culuğun sonucu gerçekleştiril-
mektedir. Kutsamada, kutsanan 
kişi, bir abdi aciz olduğu için, 
görünüşte pek hissettirmese bile 
örtülü, gizli bir biçimde, bun-
dan kendisine pay çıkartmaya 
başlayabilir. Bir süre sonra bu 

değerlendirme onda alışkanlı-
ğa dönüşüp egosunu besleyen 
bir gıda halini alır. Ve daima 
okşanmayı, ululanmayı, yücel-
tilmeyi bekler durur. Olmayanı 
icat etmeye başlar. Kendisini bir 
gizem perdesi arkasına konum-
landırarak hoşnutluğunun sür-
mesini sağlar. Artık bu durumun 
meşruiyetini sorgulamaya imkân 
ve ihtimal kalmamıştır. Şeyh uç-
masa da müritleri onu uçurmayı 
iyi bilirler. Öyle vahim iddialar 
doğmuştur ki bu yüceltmeler 
sonrasında, iki cihanda tasarruf 

gücü bulunan, herkesin kalbin-
den geçeni bilen, hakkında, izni 
olmadan yeryüzünde bir kedi-
nin bir fareyi bile tutamayacağı 
söylenen, Kutbu’l-Aktâb sıfatlı 
beşerler üretilmiştir. Ama elbette 
uçanın da kaçanın da kim oldu-
ğunu en iyi bilen yalnız Allah’tır.  

İlahi Kelam’da tanıtılan “ta-
ğut” kavramını kimi müfessirler 
“zihinsel put” olarak anlamış-
lardır. İnsan zihnini ablukaya 
alarak yeni düşünme ve üretim-
lere kapatan barikatlar, engeller 

diyebiliriz. Aşk bunların başında 
gelir. Ve diğer tutuculuklar. Al-
lah insanları kendisine bir “ba-
siret” üzere inanmaya çağırır. 
(Bkz. Kur’ân Hud: 17; Câsiye: 
20; Yusuf: 108) Kısacası Allah’a, 
Kur’ân’a, Resûllere, İslâm’a bağ-
lılık eğer bir taassupla gerçek-
leşmişse, körü körüne, ataların 
izinden gitmek amacıyla ise, 
ortada iman yok demektir. Zi-
hinsel birtakım putlar edinilmiş, 
onları din-iman zannetmektedir 
bağnaz kişi. Kendinden geçerek 

değil azami ölçüde kendinde 
olarak benimsemedir iman. 
İbadetler de böyledir. Eğer ni-
yet yoksa ibadet ancak adetten 
ibarettir. Niyet ise dil ile tek-
rarlanan bir ezber kalıp sanıl-
masın, ne yaptığının bilincin-
de olmak demektir. 

Zihinsel putları temizle-
menin en kestirme yolu bir-
çok ayet-i kerimede geçen 
(bkz. Zümer: 2; Beyyine: 5; 
Mümin: 14) “Din’i Allah’a 
has kılmak”la mümkündür. 
Tek kelimeyle Allah’tan baş-
kasına mutlak güven duyma-
mak, O’nun kelamına daimi 
muhatap olmak son çaredir. 
Mehmed Akif, Şark dünyasını 
yani bildiğimiz şu Müslüman 
dünyayı eleştirdiği şiirinde 

şöyle söylemekteydi: “Allah’a 
değil taptığın evhama dayandın/ 
Yandınsa eğer, hakk-ı sarihin-
di ki yandın.” Evham, zihinsel 
putların baş aktörlerindendir. 
Allah’tan başka korku duvarları, 
güç, kudret tanımaktır. 

Sözün özü şudur ki insanın 
hak ve hakikatten kopuk yaşa-
ması bedeninin bu dünyadan 
göçmesi anlamındaki ölümden 
daha sahici bir ölümdür. Çünkü 
ölümden sonraki hayatı karanlı-
ğa boğmuştur. 

Taassubun en fazla tezahür 
ettiği, entelektüel ve estetik 
elbisesine büründüğü alan 
aşktır. Aşkın bütün dünya 
sözlüklerindeki anlamı 
olumsuz bir durum iken, 
insanlar yine de ondan 
vazgeçmemeye direnmek-
tedirler. Müslümanlar 
bakımından büyük günah-
lar arasında sayılması 
lazım gelen anlamıyla aşk, 
düşünme melekesini orta-
dan kaldıran, körü körüne 
bir tutku ve bağımlılıktan 
başka nedir ki?
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TÜRK DEVLETİ

T im Jacoby’nin sosyolog Mic-
hael Mann’ın dört boyutlu ik-

tidar teorisinin izinden giderek 
Osmanlı-Türk modernleşmesi-
nin yönetim tarzının oluşumu ve 
yapısını, karşılaştırmalı ve tarih-
sel sosyolojinin araçlarıyla ana-
liz ederek günümüz Türkiye’ si-
nin yönetim biçiminin nasıl vü-
cuda geldiğini açıklamaya çalış-
tığı eser, 2004 yılında The Sour-
ces of Social of Social Power adıy-
la İngilizce yayınlandıktan son-
ra 2010 yılında Sosyal İktidar ve 
Türk Devleti olarak Türkçede ya-
yınlandı.

Kitapta devamlı olarak “Os-
manlı/Türk” ifadesi ile karşıla-
şıyoruz. Çünkü Jacoby, makro-
tarihsel bir yaklaşım ile bütün-
sel bir perspektif benimsedi-
ği için devamlılığı ve farklılaş-
mayı esas alarak sadece Türki-
ye Cumhuriyeti’nin tecrübe ettiği 
bir süreci incelemeye ve analiz et-
meye çalışmayarak, Osmanlıdan 
günümüze gelen bir modernleş-
me deneyimini analiz etmeye ça-
lışmaktadır. Kitabın temel hedefi 
nihaî olarak Türk Devlet aklının 
arkeolojisini yapmak değildir. 
Bir anlamda daha kapsamlı ve 
daha büyük bir iddia ile makro-
tarihsel sosyoloji alanında önde 
gelen Michael Mann’ in yaklaşı-

mının uygulamasında bir bütün 
olarak sosyoloji disiplinine katkı 
çabasındadır. Yani Osmanlı/Türk 
sosyal gelişmesini araçsallaştıra-
rak hem Michael Mann’ın mode-
li, Batı-Avrupa’nın dışındaki bir 
ülkeye ilk kez uygulanarak geniş 
kapsamlı bir sosyal tahlile yöne-
lik yararlı bir araç olup olmayaca-
ğı sınanıyor hem de metodolojik 
bir adım atma gayesi güdülüyor. 
Jacoby’nin ifadesi ile “Türk sosyal 
gelişmesinin ışığında, Mann’in 
modelinin yeterli ve temel alınır 
olup olmadığını sınamak müm-
kün hale geliyor. Bu noktada me-
tin, metodolojik bir adım atmayı 
amaçlıyor. Kitap, Mann’in eseri-
ni temel alarak önceki çalışma ve 
uyarlamaları, genel anlamda yö-
netim ve sosyal iktidarın doğasını 
anlamaya yönelik bir araç olarak 
ele alıyor ve hem Türk devlet ik-
tidarının dayanağını ve gelişimi-
ni hem de bunlara bağlantılı teri-
toryalite, hesap verebilirlik, milli-
yetçilik ve sekülarizm konuların-
da yaşanmış sosyal olguları keş-
fe girişiyor” (Jacoby, 2010, s.35).

Kitabın kendisi hakkında ko-
nuşmadan önce Jacoby’nin daha 
iyi anlaşılabilmesi için makro sos-
yoloji ile çalışmasının ve yaklaşı-
mının teorisyeni olan Michael 
Mann’ den ve onun magnum opu-

su olan The Sources of Social Po-
wer (1986) adlı eserinden bahset-
memiz gerekecek.

 
Tarihsel Sosyoloji ve Michael Mann’in 

Makro Tarihsel Sosyolojisi

“Her sosyal bilim -ya da daha 
iyisi, iyi düşünülmüş her sosyal 
inceleme- tarihsel bir kavrayış ge-
nişliğini ve tarihsel bir kavrayış 
genişliğini ve tarihsel malzeme-
nin tam kullanımını gerektirir.” 
 C.Wright Mills

Burada tarih ve sosyoloji di-
siplinleri arasındaki ilişkiye ve 
uzun zamandır aralarında de-
vam eden tartışmalara değinme-
miz mümkün değil. Ama tarih-
sel sosyoloji ifadesinden ne anla-
mamız gerektiğine dair bir şeyler 
söylememiz gerekecek. Tarihsel 
sosyoloji ifadesinden son yıllarda 
gittikçe önem kazanan araştırma-
larda bir bilim dalının teorileri-
nin ve yöntemlerinin yetersiz kal-
masından dolayı farklı disiplin-
lerden yararlanılma gayesi amaç-
lanan disiplinerarasılık’ı da anla-
mamamız gerekli. 1970’lerin or-
tasından itibaren bir alt-disiplin 
olarak kurumsallaşmış olan ta-
rihsel sosyoloji, esasen Amerikan 
sosyolojisinde teoriye yapılan aşı-

Cemil ÖĞMEN

Tim Jacoby’nin çalışması Osmanlı/Türk modernleşmesini naif 
Kemalizm eleştirisinden ziyade makro-sosyoloji geleneğini izleyerek 
Michael Mann’nin iktidar teorisi çerçevesinden yapan bir analizdir. 
Osmanlı/Türk modernleşmesini araçsallaştırarak uygulamalı 
bir makro-sosyoloji çalışması olan bu tez son derece özgün 
bir çalışmadır. Böylece bu çalışma naif bir Kemalizm eleştirisinin 
ötesine geçerek, makro-sosyoloji literatüründe de yerini almıştır.
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rı vurgu nedeni ile tarihsel rea-
litenin karmaşıklığının göz ardı 
edilmesine bir tepki olarak doğ-
du. Hatta Theda Skocpol, tarih-
sel sosyolojinin, sosyolojinin bir 
alt dalı olarak konumlandırılma-
sına da karşıdır. Sosyolojik araş-
tırma yapanların bizzat kendisi 
tarihçilerin çalışmalarını, arşivle-
rini, yöntemlerini “ikincil kayna-
ğı” olarak kullanmalıdır. Bir an-
lamda tarihsel teknikler ve yön-
temlerle birleştirilmelidir. Skoc-
pol daha da ileri gider ve tarihsel 
sosyolojinin tanımlanarak sınır-
landırılmasına da karşı çıkar. Bu 
çaba “tarihsel sosyolojiyi herhan-
gi bir epistemoloji, teorik ya da 
yöntembilimsel yönelime bağla-
mak” olacak ve tarihsel yönelimli 
araştırmaların çeşitliliğini engel-
leyecek ve tarihsel sosyoloji “me-
kanik bir tarife” hapsolacaktır. 
Skocpol, “tarihsel sosyolojik ça-
lışmanın bütün erimini inceleyen 
biri, seçilen ve tekrar seçilmesi 
mümkün bir alternatif araştırma 
ve yazma stratejileri haritası çıka-
rabilir “ diyerek başlıca üç strate-
ji saptar. Birincisi tekil teorik mo-
delin, model kapsadığı örnek-
ler ya da daha fazlasına uygula-
nır. İkincisi bazı tarih sosyologla-
rın özel olarak tanımlanan tarih-
sel süreçleri ya da nedensel dü-
zenlilikleri keşfetmek için alter-
natif hipotezler araştırırlar. Üçün-
cü ise daha çok genel modelin-
den kuşku duyan tarih sosyolog-
ları anlamlı tarihsel yorumlar ge-
liştirmek için kavramlar kullanır-
lar. Ve tâbii ki bu üç stratejilerden 
her biri bir tek tarihsel bir du-
ruma ya da karşılaştırmalı tarih-
sel soruşturmalarla iki ya da daha 
fazla duruma uygulanabilirler. 
Michael Mann’ de bu anlamda 
tarihsel sosyolojinin en önemli 
temsilcilerinden biri olarak Char-
les Tilly (1929-2008), Barring-
ton Moore Jr. (1913-2005), Sa-

muel Eisenstadt (1946- 2009), 
Perry Anderson, (1938d- ),The-
da Skocpol (1947d- ), Norbert 
Elias (1897-1990) gibi isimle-
rin oluşturduğu, tarihsel süreç-
lere sosyolojik yaklaşım getir-
me geleneğinin bir devamcısıdır.  
Mann’a göre ise makro-
tarihsel sosyoloji iç içe geç-
miş üç hedeften doğmuştur: 
Tarihsel-nedensel köken tahli-
li, modern kurumların ortaya çı-
kışını sağlayan koşulları anlama-
ya çalışır ve bu sayede, bu ku-
rumların mevcut andaki doğası-
nı ve muhtemel devamlılığı anla-
ma mümkün hale gelir… Farklı-
laşmayı temel alan inceleme, ka-
pitalizm ya da ulus-devlet gibi 
modern kurumları anlamaya ça-
lışır ya da bu amaçla, bu ikisi-
ni başka ekonomik, politik ku-
rumlara ve cinsiyet kurumları-
na sahip sosyal gruplarla karşı-
laştırır… Mevcut olanı anlama 
çabasına daha az bağlı ve daha 
çok soyut-karşılaştırmalı olan 
makro-sosyoloji, insan topluluk-
larına dair daha genel önermele-
ri sınamak için geçmişi tahlil eder 
(Mann’dan aktaran Jacoby, 2011, 
s.44).

Ayrıca iki ciltten oluşan The 
Sources of Social Power adlı çalış-
masının ilk cildindeki giriş yazı-
sında Michael Mann, evrimci an-
latıcılık ile T. Skocpol, B. Moore 
ve G. Runciman’ın problematik 
kuşatıcılığı arasında bir orta yol 
tutturmaya çalıştığını yazar.

 
Michael Mann’in Dört Boyutlu          

Sosyal İktidar Teorisi

Bu kısımda Tim jacoby’nin 
çalışmasının temeli olan Michal 
Mann‘in iktidar teorisinden bah-
setmemiz gerecek. Mann’ in esin 
kaynağı ve kalkış noktası Bert-
rand Russel’ın enerji nasıl fiziğin 
temel kavramı ise, iktidar da sos-
yal bilimlerin temel kavramıdır, 

minvalindeki görüşüdür (Jacoby, 
2010, s.38). Fiziksel enerji gibi 
sosyal iktidar da kendini farklı 
formlarda gösterir. Bu formların 
hiçbiri birbirinden üstün değil-
dir. Fizik alanındaki muadili gibi, 
sosyal iktidar da, devamlı surette 
bir formdan başka bir forma ge-
çer, yani; -sosyal iktidar- devam-
lı geçiş içeren bir akış hali olarak 
değerlendirilmeli ve bu akış hali 
içerisinde ortaya çıkan formların 
etkileşiminin tüm sosyal ilişkile-
rin yapısını belirlediği görülmeli-
dir. Jacoby’ye göre Mann’in kalkış 
noktası tam da burasıdır. Russel 
getirdiği tanımlamada ilişkilerin 
“servet, silâhlı güçler, sivil otorite 
ve kanaat belirleme gücü” form-
larına büründüğünü ifade eder. 
(Russel’dan aktaran Jacoby, 2011, 
s.39). Mann de benzer bir nokta-
dan kalkarak ”iktidarın kaynak-
larını” ideolojik, ekonomik, askeri 
ve politik olmak üzere dört yön-
lü tanımlayarak bunları “birbir-
leriyle örtüşen sosyal etkiletişim 
ağları” olarak tanımlar. Bunla-
rı herhangi bir aktörün niceliksel 
ölçülerden ibaret olduğunu ka-
bul etmek gereklidir. Bunlar bü-
tün bir insanın etkileşimini oluş-
turan ağlardır. Bu ağların üstün-
lüğünün Mann, “insanın ideolo-
jik, ekonomik, askeri ya da poli-
tik tatmin sağlamaya yönelik ar-
zularının gücünden değil, farklı 
insanî hedeflere ulaşmak yolunda 
bu ağlardan her birinin özgün bir 
örgütsel araç sağlama gücünden” 
ileri geldiğini söyler. (Mann’dan 
aktaran Jacoby, 2011, s.39). 
Askeri, politik, ideolojik ve eko-
nomik olarak dört tane başlık al-
tında kategorize edilen iktidarın 
kaynaklarını kısaca açıklamakta 
fayda var. “Askeri iktidar” şidde-
tin toplumsal organizasyonunu 
ifade eder ama sadece orduları 
ifade etmez, yaygın nüfusun ita-
atini sağlama çabasında olan her 
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Son yıllarda sosyolojinin “gündelik hayatın sosyoloji-
sine” indirgendiğini, analizlerin gittikçe mikro düzey-
de yapıldığını düşündüğümüzde, toplumsal ağları, 
toplumsal yapıları sosyal ve çeşitli tabakalaşmaları 
tamamen ihmal eden sosyolojik çalışmalarla karşı-
laşıyoruz. Bu ihmalin ya da mikro sosyolojinin fazla 
önem kazanmasının elbette çeşitli nedenleri var.

kesimi içerisine alır. “Ekonomik 
iktidar” ise insanların hayatlarını 
idame ettirebilmeleri için lazım 
gelen tabii ihtiyaçlardan kaynak-
lanır; üretim araçlarının kontrol 
eden elit bir tabakanın sahip ol-
duğu piyasada değerlendirilebil-
diği kabiliyetli iş gücü de iktisadi 
sınıflaşmayı sağlayacak olan uz-
manlık alanlarına ayrılmış işlev-
leri kurumsallaştırması, bakımın-
dan belli bir örgütsel iktidar biçi-
mi olarak anlaşılmaya müsaittir.” 
İdeolojik iktidar” insanların an-
lama duydukları ihtiyacın ortaya 
çıkardığı mevcut örgütsel form-
ları aşarak bir inanç yapısını ku-
rumsallaştırmak suretiyle, sosyal 
kimlikleri pekiştirmek amacıy-
la kullanılır. Yerleşik olan elit ke-
sim tevzii edici iktidarını tahkim 
etmek amacıyla yaygın bir şekil-
de kullanır. “Politik iktidarın” ör-
gütsel formu ise devlettir. Devlet 
bir yandan yaygın olarak sahiple-
nilen sosyal hedeflere erişmenin 
kolektif aracıdır, bir yandan ise 
elit tahakkümün potansiyel va-
sıtasını temsil eder. Bu anlamda 
devlet toplumsal ilişkilerin mer-
kezileşmiş, kurumsallaşmış ve te-
ritoryal bir biçimde düzenlenme-
sinden doğmuştur. Mann politik 
iktidarı alt-yapısal iktidar ve des-
potik iktidar olarak ikiye ayırır. 
Despotik iktidar devletin, kendi-
si dışındaki aktörleri referans al-
maksızın bütün alana hükmet-
mesi ve tahakkümünü gösterme 
kapasitesidir. Alt-yapısal iktidar 
ise devletin fiili olarak sivil top-
luma nüfuz etme ve lojistik an-
lamda politik kararlarını bu alan-
da yaşama geçirme kapasitesidir.  
Dikkat edileceği üzere Mann’in 
elitlerin aktör belirleme üzeri-
ne yaptığı vurgusu, Skocpol’un 
“Devlet örgütlenmeleri ile elit-
lerin belirli koşullarda egemen 
bir sınıfın bir sınıfı uzun vadeli 
çıkarlarına karşı hareket etme-

si muhtemeldir”(Skocpol’dan 
aktaran Jacoby, 2011, s.50). 
biçimindeki iddiasının ardın-
dan gittiğini gösterir. Zaten 
Mann’in kendisi şöyle diyecektir: 
 Kitle itaat eder. Çünkü başka-
larının kontrol ettiği kolektif ve 
tevzii edici iktidar örgütlenme-
lerinin içinde gömülü oldukla-
rından başka türlüsünü yapmaya 
yönelik kolektif örgütlenme araç-
larından [zaten] mahrumdurlar 
(Mann’dan aktaran Jacoby, 2011, 
s.51).

Burada da karşılaştığımız ko-
lektif ve tevzii kavramları tek-
rar iktidar ilişkilerine ve iktidar 
ilişkilerinin türlerine geri dön-
memize neden olacaktır. Ayrıca 
kitabın içeriğini girdikçe sık sık 
karşılaşacağımız, yaygın, kap-
samlı, yoğun, kolektif ya da tevzii 
edici, bu kavramları açıklamak 
elzemdir. Mann, bu kavramla-
rı özellikle temel politik iktidar 
örgütlenme formu olarak devlet 
anlatısında farklılaşan formla-
rı açıklamak için bu kavramları 
oldukça yararlı bir şekilde kul-
lanacaktır. Tim Jacoby de buraya 
dikkat çekerek, iktidar ilişkilerini 
inceleyen, genel anlamıyla tevzii 
etme / kolektivite diyalektiği-
nin üç ana vasfı olduğunu söy-
leyen Bertand De Jouvenel’in 
bakışıyla iktidarı iktibas eder: 
itaat eden B’ler [iktidar uyrukları 
] çok ise yaygın; A’nın [iktidar sa-
hibi] B’leri sevk edebileceği eylem 
yelpazesi geniş ise kapsamlı; ve 

nihayet, A’nın istekleri itaat kaybı 
olmadan yaşama geçirebildiği öl-
çüde de yoğundur (Jouvenel’den 
aktaran Jacoby, 2011, s.41).

Jacoby, Mann’in bu modeli be-
nimsediğini ve aynı zamanda bu 
modeli geliştirerek kapsamlı ik-
tidar analizlerinin iki farklı yüzü 
olduğunu söyleyerek devam et-
tiğini aktarır. İktidar bir şekilde 
uygulandığında “otoriteye daya-
lı” olabilir ya da daha kendiliğin-
den de-santralize olarak benzer 
sosyal pratikler ortaya konması-
nı sağlıyor ama açıkça emir ver-
meye dayanmıyor olabilir. Bu du-
rumda gruplar ya da bireyler açı-
sından bakıldığında iktidar ko-
lektif ya da tevzii edici bir şekilde 
olabilir. Pratikte olduğu gibi iki-
si bir arada da olabilir. Kapsamlı 
ve yaygın iktidar ise aynı zaman-
da sınırlıdır da. Sınırlılık ile ifade 
edilen iktidar sahiplerinin sınırlı-
lığıdır. Bunlar çeşitli yasal kısıtla-
malar olabilir. Elitlerin örgütleme 
ve denetim kapasiteleri açısından 
ise yaygın ve yoğun olmak üzere 
ikiye ayrılıyor. Yaygın iktidar ya-
tay olarak örgütlenme biçimi ola-
rak devletlerin güç uygulama ka-
pasitesi olurken yoğun iktidar ise 
daha çok dikey olarak kontrol 
etme kapasitesi olarak algılanır-
ken daha çok dinler ve ideoloji-
ler. Örgütlenme açısından incele-
diğimizde ise buyurgan ve yayım-
lı iktidar olmak üzere iki türdür. 
Buyurgan iktidar daha çok hiye-
rarşik olarak tahakküm kurarak 
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iradelerini uygulanırken yayımlı 
iktidar emir komuta zinciri olma-
dan bilinçsizce de tezahür edebi-
lir (s.41-42).

 
Sosyal İktidar ve Türk Devleti

Sosyal İktidar ve Türk Devleti, 
(Social Power And Turkish State) 
Tim Jacoby’ nin Michael Mann’ın 
tez danışmanlığında, Osmanlı-
Türk modernleşmesini incelediği 
doktora tezidir. Beş ana bölüm-
den oluşan kitaba Jacoby, tezine 
katkı sağlayacağı gerekçesiyle 
2010 yılında yayınladığı “Po-
litik Şiddet, ABD’nin ‘Terörle 
Mücadele’ Politikası ve Türk 
Ordusu” (Polical violence, the 
‘War on Terror’ and the Tur-
kish military ) adlı makalesi-
ni eklemiştir. Ayrıca Michael 
Mann’in sunuşu ile birlikte 
Güney Çeğin’in Mann’in dev-
letin “despotik” ve “alt-yapısal” 
iktidarları arasında yaptığı ay-
rıma ve dört boyutlu iktidar 
teorisini inceleyen makale-
si Türkçe okur için meseleyi 
daha anlaşılır kılması ama-
cıyla kitaba dâhil edilmiştir.  
Kitabın ilk bölümü, Michael 
Mann’in sosyal iktidarın nite-
lik ve tevzii konusunda getir-
diği kavramsallaştırma temel 
alındığı için tarihsel sosyoloji 
içerisinden Mann’in teorisinin 
genel çerçevesi sunulmaya ça-
lışılmış. Jacoby tarihsel sosyo-
loji geleneğinden sosyal iktidar 
ve devletin rolü üzerine mevcut 
literatürün önemli bir kısmını 
tartışarak ele alıyor ve ardından 
da Mann’ın teorisinin bütün bo-
yutlarıyla inceliyor. Son olarak 
da bu bölümde, Mann’in de yak-
laşımı olan artzamansal yakla-
şım ile makro-tarihsel yöntemin 
geçerliliği konusu etrafında dö-
nen tartışmaları inceliyor. Ayrıca 
Jacoby’nin, Mann’in teorisi üze-
rine yapılan eleştirileri de gün-

deme getirmesi ve neden makro 
sosyolojiyi benimsediğine dair 
izahatlar vermesi okuyucu için 
oldukça faydalı. 

İkinci bölüm ile birlikte Mic-
hael Mann’in teorik düşünce-
si ampirik bilgiler desteğinde 
Jacoby’nin de maharetli işçiliği 
ile Osmanlı/Türk modernleşmesi 
üzerine uygulanmaya başlıyor. 
“İmparatorluk Politikası” baş-
lığını taşıyan bu bölümde Os-
manlı devletinin sivil toplumla 
zaman içerisinde ilişkilerini in-
celemektedir. Burada Mann’in 

Mezopotamya ve klasik dönem 
idarecilerinin politik yönetimi 
ile ilişkili olarak geliştirdiği kav-
ramları, merkezi politik iktidarın 
kurulup idame ettirebilmesi ve 
ideolojik meşruiyetin kurumsal-
laşması bağlamında Osmanlı’ya 
uygulanmaya çalışılıyor. Burada 
dikkat çekmemiz gereken hu-
sus Jacoby’nin Mann’ in teorisi 
için Osmanlı imparatorluğunun 
Mezopotamya’ya göre daha uy-
gun olduğunu iddia etmesidir. 
Çünkü Jacoby’ye göre, Osmanlı 

devletinde birleştirici bir unsur 
olarak İslâm, Mann’in ifadesi ile 
”pasifize edici normatif” etken, 
dervişler ve din bilginleri desteği 
ile devletin alt-yapısal menzilini 
sosyal çeşitlilik içerecek bir bi-
çimde büyük bir teritoryal ala-
na doğru genişletme kapasitesi 
vermektedir(s.74). İlerleyen say-
falarda analizlerine devam ettikçe 
Jacoby, Mann’in makro-tarihsel 
yaklaşımının, Osmanlının ser-
gilediği devamlılık ve değişime 
işaret etme anlatımından, “geniş 
ölçekli sosyal örgütlenme örgüt-

lerini tahlil etme ve karşılaş-
tırma bakımından uygun ve 
verimli bir araç” sağladığı ka-
naatine varır (s.106).

Din ve İktidarın Örgütlenmesi

“Modernizm İdeolojisi” 
adını taşıyan üçüncü bölümde 
Tim Jacoby, Mann’in tarih-ya-
zım modelinin üç kilit noktası 
olan; ideolojik iktidarın içkin 
özellikleri, dine dayalı sosyal 
yorum tarzlarının gelişimi ve 
‘proto-milliyetçiliğin’ yükselişi 
üzerinden Türk milliyetçiliğin 
ideolojik temeline bakmaya 
çalışıyor. Bu analizi daha çok 
Osmanlının son dönemi ile 
Türkiye Cumhuriyetinin ku-
ruluş aşamasında odaklanarak 
yapmaktadır. İdeolojik iktidar 
modelinden anlamamız gere-

ken yeniden organize etmektir. 
Jacoby’ nin ifadesi ile Mann’in 
“yol açıcılık” özelliğine sahip yedi 
kazanımı vardır. Bunlar;
 
1- Emperyal egemenliğin çelişki-

lerin çözüme kavuşturulması,
2- Okuma-yazma kültürünün 

kontrolü,
3- Sosyal kimliğin genişletilmesi,
4- Devlet ile uyruk arasındaki ko-

pukluğun daraltılması,
5- Mevcut yapıları aşma kapasi-

tesi,

1970’lerin ortasından iti-
baren bir alt-disiplin ola-
rak kurumsallaşmış olan 
tarihsel sosyoloji, esasen 
Amerikan sosyolojisinde 
teoriye yapılan aşırı vurgu 
nedeni ile tarihsel realite-
nin karmaşıklığının göz 
ardı edilmesine bir tepki 
olarak doğdu. Hatta Theda 
Skocpol, tarihsel sosyolo-
jinin, sosyolojinin bir alt 
dalı olarak konumlandı-
rılmasına da karşıdır.



73

 Umran • Mart 2018

  SOSYAL İKTİDAR VE TÜRK DEVLETİ 

6- Çekirdek sosyal alanların 
kontrolü,

7- Askeri moralin gelişmesidir 
(s.118).
 

Dine dayalı bir sosyal yorum tar-
zını ele alırken Jacoby, çerçeveyi 
geniş tutarak Osmanlının İslâm 
tecrübesini Avrupa’daki Hıris-
tiyanlık tecrübesi ile karşılaştı-
rarak ele almaya çalışıyor. Ama 
Jacoby’nin meseleyi nasıl gör-
düğünü kendisinin Mann’ den 
yaptığı bir iktibas çok açık bir 
şekilde gösteriyor. Mann’a göre 
“dinler, mevcut iktidar örgütlen-
melerini aşmaktan çok onlarla 
aynı hizaya girmiştir” (Mann’dan 
aktaran Jacoby, 2011, s.120). Ja-
coby, proto-milliyetçiliği, Mann’ 
in gelişim aşamaları ile açıkla-
yarak devam eder. Daha sonra 
Jacoby son dönem Osmanlıdaki 
elitlerin çeşitli farklılaşmalarını 
ve kamplaşmalarını ele alır. Daha 
sonra aralarından kazanan Kema-
list devrimin kitleler ile devleti 
yakınlaştıramadığını ifade eder. 
Yani bir anlamda Kemalist devrim 
alt-yapısal iktidarı tahkim etmek-
te başarısızdır. Jacoby bu bölümü 
şöyle sonlandıracaktır: “Kema-
listler başlangıçta, yaklaşımlarını 
geleneksel ideolojik ağlarla ilişki-
lendirmeye dikkat ederken, niha-
yetinde ortaya koydukları mer-
keziyetçi ve militarize bürokratik 
yapı ne devleti alaşağı etmeye 
yönelik taşra milliyetçiliğini tam 
olarak ortadan kaldırabildi, ne de 
‘ulusal’ nitelikli bir sivil toplumu 
kurumsallaştırabildi. Avrupa’da, 
sınırları çizilmiş bir ulus devlet 
içerisinde yaşanan militarizm-
temsil diyalektiğinin aksine, bu 
topraklarda, desantralizasyona 
meyilli muhalefet büyük oranda 
çevre alanların dindarlığı çevre-
sinde toplanırken, Türk devleti 
Osmanlı despotik özerklik gele-
neğini devam ettirdi.” (s.154)

Geç Liberalizm

Türkiye’nin tek parti dönemi-
ne odaklanarak ikinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında Türkiye’de yaşa-
nan politik ekonomik liberalleş-
meyi ela alan dördüncü bölü-
mün adı “Liberalleşme Ekonomi-
si”. Mann’in sınıf konusunda ge-
tirdiği tanımlar çerçevesinde Ja-
coby, Türkiye’de 1950’lerde De-
mokrat Parti yönetimi sırasında 
ortaya çıkmış, çeşitli politik ve 
ideolojik saflaşmaların ve sosyal 
kökenlerin analizlerini yapma-
ya çalışıyor. Mann de sınıf birliği-
nin gelişmesi için gereken aşama-
ları anlattıktan sonra “Gecikmiş 
Gelişim ve Türk Bürokratik- En-
düstriyel Kompleksi” adı alt baş-
lığında ise Türkiye deki sosyal ta-
bakalaşma ve politik veya ideolo-
jik olarak tutulan saflar ele alını-
yor. Burada Jacoby’nin iki vurgu-
su dikkatlerden kaçmıyor. Birin-
cisi, Türkiye’deki burjuvazinin is-
tisnai özelliklerini vurguladıktan 
sonra, devletin hem büyük top-
rak sahiplerlinden hem de yaygın 
ve politik anlamda aktif bir kapi-
talist sınıftan özerk duruşunun, 
dönüşümsel hedeflerini gerçek-
leştirmede neden geniş çaplı as-
keri güç kullanmak zorunda kal-
madığını ileri süren, (kendi ör-
neği ile atıf yaptığı kaynakçadaki 
isim Ergun Özbudun) kimi yazar-
lara karşı çıkar (s.177-178). Dev-
letin şiddeti teşvik edici söylem-
lerinden iktibas yaptıktan sonra 
kendi savını Ağrı Dağı çevresinde 
5000 Kürdün katliamı ile Dersim’ 
deki 40.000 insanın hayatına ma-
hal olan katliamları ifade ederek 
kendi savını destekleyici nitelik-
te örnekler sunar. İkinci husus ise 
bir anlamda istisnai burjuva sını-
fını ve çeşitli iskân ve zora daya-
lı asimilasyonları ile cumhuriyet 
devletinin, Osmanlı yönetim ge-
leneğinin izinden giderek, eko-
nomik kalkınmadan ziyade, po-

litik bütünleşmeyi esas aldığı-
nı vurgulamasıdır. Daha sonraki 
alt başlıkta ise Türkiye’deki de-
mokratikleşme çabalarıyla birlik-
te yeni oluşan burjuva sınıfının 
meydan okuması ışığında sos-
yal tabakalaşmada yaşanan yeni 
değişiklikler ve bu değişiklerin, 
çevrenin rolünü etkileme biçim-
leri gibi konular ele alınır. Ayrıca 
azınlık kimliklerinin ve muhalif 
kimliklerin tekrar ortaya çıkışıyla 
ilgili kısımlar da ihmal edilmez.

Türk Militarizmi

Bu bölümde ise Türkiye’de 27 
Mayıs sonrası giderek artan bir 
biçimde ordunun politik iktidarı 
ele geçirmesi üzerine durulmak-
tadır. Diğer yandan Türkiye’deki 
çevredeki kimliklerin de nasıl 
militarize olduğu da ihmal edil-
miyor. Burada da politik iktida-
rı analiz ederken, Jacoby yine 
Mann’a başvuruyor. Yerel mili-
tarizm, kapitalizmin kuvvetle-
ri ve sosyal biçimleri, Mann’in 
dört vasyonu ifade edilerek açık-
lanıyor. Mann’in bu dört vasyon-
ların adları şunlardır; otokratik 
militarizm, liberal-reformist ek-
lemleme, kapitalist-liberal mi-
litarizm, yarı-otoriter eklemle-
me (Mann’dan aktaran Jacoby, 
2011, s.218). Bu ideal tipleme-
ler açıklanarak devam edildik-
ten sonra yine Türkiye’ye dönü-
yoruz. 1960’larda generallerin 
siyasi elitlere nasıl hitap ettiği, 
1971 darbesine giden yollar an-
latılıyor. Ardından devlet yapı-
sında yaşanan parçalanma ve or-
dunun, 1980’de devletin kontro-
lüne tekrar el koyması ele alını-
yor. Aslında bildiğimiz anlamda 
Türk siyasal hayatının en önemli 
özelliği olan pragmatizminin so-
nucu olan Türkiye’nin içsel çe-
lişkileri yapıların farklılaşan ko-
numları da ifade edilerek anlatı-
lıyor. Ayrıca bu konunun önem-
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li bir alt başlığı olan “Türk Çev-

re Alanların Militarizasyonu”’nda 

çeşitli desantralize gruplar incele-

niyor. Burada desantralize grup-

lar olarak Türk devletinin çev-

re alanlardaki örgütlenme he-

define alternatif bir konum inşa 

etme çabasında olan kendi ko-

numunu kurumlaştırmak iste-

yen, ayrıca devletin de düşman 

olarak lanse ettiği, İslâmcı un-

surlar ile Kürtler gösteriliyor. 

 Nihai olarak Jacoby, 1980 sonra-

sı ordunun, politik liberalleşme-

yi sahiplendiğini ifade eder. Ay-

rıca Türk devletini, geleneksel si-

vil iktidar yapılarından da besle-

nerek, Kürt örgütleşmesini parça-

lama ve geniş kapsamlı sınıf bi-

linci nosyonlarının ortaya çıkışı-

nı engellemesi üzerinden başarı-

lı olduğunu söyler.

Sonuç kısmında Jacoby beş 

bölümü birbirleriyle irtibatlandır-

maya çalışıyor. Özellikle Mann’in 

sosyal iktidar çerçevesinde örgüt-

sel ağ sistemini ele alarak dört bi-

leşende her birinin farklı kurum-

sal vasıflarının üzerinden Osman-

lı/Türk değişiminin üzerinde du-

ruyor. Ayrıca burada beş aşama-

lı milliyetçilik anlatımından hare-

ket ederek devlet santralazisyon-

larının kendini gösterme biçim-

leri ele alınıyor. Sonra Mann’in 

tarih-yazımının esas noktaları 

üzerinden Türk sosyal gelişimi-

nin izlenerek Mann’in teorik çer-

çevesindeki zaaflara ya da güçlü 

noktalara ışık tutarak bir anlam-

da Mann’in teorisinin batı dışı bir 

toplumunda uygulamasını tar-

tışmaktadır. Son olarak ise çalış-

masında metodolojik tartışmala-

ra geri dönerek, kendi çalışması-

nı tarihsel sosyoloji geleneği içe-

risinde konumlandırarak kendi-

sini makro sosyolojisi geleneği ile 

irtibatlandırarak nihayetleniyor.

Değerlendirme

Türkiye’deki genel olarak sos-
yal bilim spesifik olarak tarih ile 
siyaset biliminin çalışmaların-
da, sistemin resmi ideolojik söy-
leminin dışına çıkılarak, rejimin 
anti demokratik unsurları, fa-
şist uygulamaları ön plana çıka-
rılarak otoriter bir rejim olduğu 
ifade edildiğinde, insanlar farklı 
bir yaklaşım ile karşılaşıldığı va-
hametine kapılabiliyorlar. Oysa 
Osmanlı-Türk tarihine dair Er-
meni soykırımının olduğu söy-
lenmesi Kürtlerin kitlesel boyut-
larda katliamlara maruz kaldığını 
ifade etmek ile ne kadar da res-
mi söylemin dışına çıkıldığı id-
dia edilse de, genel olarak bu ça-
lışmaların farklı bir yaklaşım içer-
diğini söylemez. Tam da bu min-
valde Jacoby’nin çalışması önem 
kazanır. Çünkü Jacoby’nin ça-
lışması Osmanlı/Türk modern-
leşmesini naif Kemalizm eleşti-
risinden ziyade makro-sosyoloji 
geleneğini izleyerek Micha-
el Mann’nin iktidar teorisi çer-
çevesinden yapan bir analizdir. 
Osmanlı/Türk modernleşmesini 
araçsallaştırarak uygulamalı bir 
makro-sosyoloji çalışması olan 
bu tez son derece özgün bir ça-
lışmadır. Böylece bu çalışma naif 
bir Kemalizm eleştirisinin ötesi-
ne geçerek, makro-sosyoloji li-
teratüründe de yerini almıştır. 
Son yıllarda sosyolojinin “gün-
delik hayatın sosyolojisine” in-
dirgendiğini, analizlerin gittik-
çe mikro düzeyde yapıldığını dü-
şündüğümüzde, toplumsal ağ-
ları, toplumsal yapıları sosyal ve 
çeşitli tabakalaşmaları tamamen 
ihmal eden sosyolojik çalışmalar-
la karşılaşıyoruz. Bu ihmalin ya 
da mikro sosyolojinin fazla önem 
kazanmasının elbette çeşitli ne-
denleri var. Ama mikro sosyolo-
ji ile de toplumsal örgütlenmele-
ri, çeşitli tabakalaşmaları ve ikti-

darın formunun kendisini açık-
lamanın imkânsız olduğunu dü-
şündüğümüzde makro sosyolo-
ji bir disiplin olarak ehemmiye-
ti korumaktadır. Sosyal eylemle-
ri birbirinden kopuk bir biçimde 
anlayamayacağımızı, onları sü-
reklilik esasında kompleks süreç-
ler ele almamız gerektiği içinde 
Tim Jacoby de bizi idiyografik ve 
nomotetik yaklaşımların bir bile-
şimi olarak makro sosyolojiye ça-
ğırır ve Micahel Mann’in “grand 
theory”sini uygulamaya koyulur. 
 Tarihsel sosyoloji geleneği içe-
risinden gelen makro sosyolojik 
analizler daha karmaşık ve süreç-
leri anlamlandırmak için oldukça 
elverişli görünüyor ama tarihsel 
sosyolojinin de çeşitli sıkıntıla-
rının ve çıkmazlarının olduğunu 
da unutmamak gerekli. Jacoby de 
her ne kadar “kurgulanmış nor-
matif bir örüntüyü doğrulamak 
amacıyla seçilmiş olması ihtimali 
(s.16)”nin farkında olsa da bun-
dan kaçışı makro sosyolojinin ve-
receği de fazlasıyla şüphelidir. 
Neticede her tarih okuması bir 
anlamda retrospektif bir okuma-
dır ve bir inşadır. Tarihten önce 
insan vardı ve dürtülerimize an-
lamını veren insani faaliyetlerdir. 
Motivasyonu önceleyen uyarım, 
uyarımı önceleyen insani eylem 
var. Olgular, insandan bağımsız 
“şey”ler midir? Bu durumda ol-
guların değerden bağımsız olabi-
leceğini nasıl söyleyebiliriz? Ama 
tabii bunlar Jacoby’nin çalışması-
nın ve emeğinin görmezden geli-
nebileceği anlamına da gelmiyor.
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Kemal Tahir’in hem bir dün-
ya görüşü etrafında düşünce 
üretmesi hem de ürettiği bu 
düşünceleri eserlerine işlemesi, 
onun birbirinden ayrılmayan 
bu iki özelliğini ön plana alma 
konusunu gündeme getirmek-
tedir. Buradan hareketle sem-
pozyumda gerçekleştirilen otu-
rumları bu iki ana odak noktası 
etrafında sınıflandırmak bütün 
oturumları bütünsel bir çerçeve 
içinde değerlendirmeyi daha da 
kolaylaştırabilir. Bu amaçla do-
kuz oturumda gerçekleşen sem-
pozyumu şu şekilde sınıflandı-
rabiliriz; bir, iki, üç, beş, yedi ve 
dokuzuncu oturumlar ağırlıklı 
olarak düşünür yanına; dört ve 
altıncı oturumlarsa yazarlığına 
vurgu yapılarak; sekizinci otu-
rumdaysa belki yine düşünsel 
yanına ağırlık verilmek suretiyle 
sinemayla olan ilişkisi ele alına-
rak değerlendirildi. İki noktada 
sınıflandırdığımız oturumlardan 
öncelikle ağırlıklı olarak fikir-
lerinin irdelendiği oturumlara, 
daha sonra ise yazarlık ve sine-
ma ilişkisinin değerlendirildiği 
oturumlara odaklanacağız.

“Kemal Tahir’in Hayatı Ki-
şiliği ve Etkileri” isimli birinci 
oturumda Kemal Tahir’i yakın-
dan tanımış, onun sohbetin-

K emal Tahir, Türkiye’de fikir-
leriyle ve bu fikirleri çerçe-

vesinde ürettiği eserleriyle adın-
dan sıkça söz ettirmiş önem-
li bir romancı ve düşünür-
dür. Osmanlı’nın yıkılışını gör-
müş, genç Cumhuriyet döne-
mini yaşamış ve kabuk değişti-
ren bir toplumun bütün buna-
lımlarına şahit olmuştur. Özel-
likle 1960’lı yıllarda solun siya-
set, kültür, edebiyat ve sanatta 
kazandığı ivme ile Türkiye top-
lumu ve geleceği üzerine yapılan 
tartışmalarda Türkiye gerçekli-
ği adına önemli fikirler üretmiş 
ve bu fikirlerini daha çok eserle-
riyle gündeme getirmiştir. “Her-
kes geçmişe baktığımızı zanne-
diyor. Biz geçmişe bakarken as-
lında Türkiye’nin bugününü arı-
yoruz.” diyen bir aydının tarihe, 
köklere dönüşün yeniden gün-
deme geldiği bu dönemde tek-
rar değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Bu da ancak onun fikirle-
rini, dünya görüşünü, eserleri-
ni çok boyutlu yeniden tahlil et-
mek ve tartışmakla mümkündür.

Zeytinburnu Belediyesi, 
böyle bir niyetin ürünü olarak 
“Kemal Tahir Bir Aydın Üç Dö-
nem” adıyla 16-18 Şubat 2018 
tarihleri arasında İstanbul’da bir 
sempozyum düzenledi. Kapsamı 

ve içeriğiyle oldukça geniş olan 
programa birçok akademisyen ve 
yazar katıldı. Sempozyum dokuz 
oturumda gerçekleştirildi ve top-
lam otuz sekiz bildiri sunuldu.

Dönem ve Farklılık

Açılış konuşmasını Prof. 
Dr. Kurtuluş Kayalı’nın yaptığı 
sempozyumda, tüm oturum-
lar boyunca farklı akademisyen 
ve yazarlarca cevabı verilmeye 
çalışılan “Neden Kemal Tahir?” 
sorusunun yanıtı irdelendi. Bu 
amaçla Kayalı, Kemal Tahir’i 
diğer entelektüellerden ayıran 
temel hususlara dikkat çekerek 
özellikle iki önemli noktaya de-
ğindi. Bunlardan birisi Kemal 
Tahir’i doğru anlamada dünya 
görüşünün merkezi ağırlığı, di-
ğeri ise yine birincisiyle bağlan-
tılı olarak o dünya görüşünün 
sınırlarının yerli oluşuyla belirle-
nebileceği hususu oldu. Bu hu-
susla bağlantılı olarak Türkiye’de 
önemli entelektüellerin düşün-
celerini anlamada onları yaşanı-
lan dönemin hâkim eğilimleriy-
le yorumlama denemesi kadar, 
kendi dünya görüşüne yaklaştı-
ran yorumlama denemelerinin 
de eksik ve yanlışlıklarına dikkat 
çekti. 

Kemal Tahir, Bir Aydın
Üç Dönem Sempozyumu

Mehtap GÜMÜŞ

Zeytinburnu Belediyesi, böyle bir niyetin ürünü olarak “Kemal Tahir 
Bir Aydın Üç Dönem” adıyla 16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında 
İstanbul’da bir sempozyum düzenledi. Kapsamı ve içeriğiyle oldukça 
geniş olan programa birçok akademisyen ve yazar katıldı. Sempozyum 
dokuz oturumda gerçekleştirildi ve toplam otuz sekiz bildiri sunuldu.
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de bulunmuş iki önemli isim, 
Cengiz Yazoğlu ve Ezel Erverdi 
isimleri dikkatlerden kaçmadı. 
Yazoğlu yazarın daha çok dünya 
görüşünün ne olduğu sorusuna 
cevap verirken, Erverdi Kemal 
Tahir’in sohbetlerinden edindiği 
izlenimlerini aktardı. Aynı otu-
rumda Prof. Dr. İsmail Coşkun 
Kemal Tahir’in tarihle kurduğu 
ilişki biçiminin yerliliğine dik-
kat çekerken, bu ilişki biçiminin 
sola etki etmesi halinde bugün 
Türkiye’nin önünde başka bir 
siyaset imkanı oluşturabileceği 
düşüncesini paylaştı. Yazar ol-
masının yanında aynı zamanda 
yönetmen ve oyuncu olan Ercan 
Kesal, Kemal Tahir’in düşünce-
siyle kurduğu ilişkiyi anlattı ve 
Devlet Ana’nın sinemaya uyar-
lanma imkanından söz etti. 

Kemal Tahir’in Düşüncesi

Sempozyumun ikinci otu-
rumu müstakil olarak Kemal 
Tahir’in düşüncesine ayrıldı ve 
konu farklı açılardan irdelendi. 
Ercan Yıldırım, Kemal Tahir’in 
düşünce yöntemi ve burdan 
ulaştığı sonuçları aktarırken, 
bu sonuçların İslâmî unsurları 
göz ardı ettiği iddiasıyla mesele-
ye farklı bir açıdan yaklaştı. Bu 
yaklaşımın sosyalist dünya gö-
rüşüyle ilişkisini irdeledi. Ümit 
Aktaş, Kemal Tahir’in düşün-
cesi ile ait olduğu coğrafya ara-
sındaki ilişkiye odaklandı. Bura-
dan hareketle yerli bir perspek-
tif içinde devlet kavramı, Batı-
lılaşma ve Kemalizm’e karşı ya-
zarın düşünce arayışını konum-
landırmaya çalıştı. Doç. Dr. Lüt-
fi Sunar, Kemal Tahir düşünce-
sinde çok önemli bir yere sahip 
olan ATÜT meselesini değerlen-
dirdi. “Kerim devlet” kavramı ile 
ATÜT modeli arasındaki ilişkiye 
dikkat çekti. Oturumun son ko-
nuşmacısı Yrd. Doç Dr. Muham-
med Hüküm ise, Kemal Tahir’in 

romanlarının toplumsal kaynak-
larını irdeledi.

Kemal Tahir düşüncesinin 
merkezinde yer alan siyaset ko-
nusu üçüncü oturumda işlendi. 
Konu, yazarın siyasi duruşun-
dan düşüncelerine, bu düşün-
celerin geliştiği mekandan ese-
rinin siyasi okumasına kadar ge-
niş çerçevede ele alındı. Hüseyin 
Etil odak noktasına Yorgun Sa-
vaşçı romanını aldı ve bu roma-
nı siyasi bir okumaya tabi tuttu. 
Türkiye’nin geçirdiği tarihsel dö-
nemle romandaki dönemin ça-
kıştığı noktayı tespit ederek, ro-
manın güncel okumasına bir im-
kan arayışı anlamında Hegel’in 
epik-trajik ve komik dönem-
ler olarak adlandırdığı üçlü tas-
nifine başvurdu. Burdan hare-
ketle bir aydının “yorgun savaş-
çı” romanı üzerinden üç neslin 
yorgunlukta birleştiği sonucuna 
ulaştı ve bu roman üzerinden bir 
kuşak okuması yaptı. Celal Tahir 
Türkiye’de solun yerli olamayışı 
ve Kemal Tahir’in bunun bir isti-
nası olduğu gerçeği üzerinde du-
rurken, Doç. Dr. Mahmut Hakkı 
Akın, Kemal Tahir’in bu yerlilik 
düşüncesini toplumsal gerçeklik 
ve kurgu bağlamında değerlen-
dirdi. Dr. Necdet Subaşı, yazarın 
düşünceleri açısından ideolojik 
olarak hangi çevrede kaldığını ve 
bu çevreyle girdiği katı hesaplaş-
maya rağmen ısrarla neden bu-
rayı terk etmediği üzerinde dur-
du. Doç. Dr. Turgay Anar ise me-
kan ile düşünce arasındaki ilişki-
den yola çıkarak, Kemal Tahir’in 
kültür, edebiyat ve siyaset konu-
larında ürettiği fikirlerinde yaşa-
dığı evin yeri ve önemi üzerin-
de durdu.

Türkiye’de süreli yayınların 
bir fikrin gelişme ve dışlaştırıl-
masında oynadığı rolünden ötü-
rü beşinci oturum Kemal Tahir 
ve dergi ilişkisine ayrıldı. Kemal 
Tahir’in fikri süreklilikleri, kı-

rılmaları takip etmek amacıyla 
1960’lı yıllardan günümüze der-
gilere nasıl konu olduğu ele alı-
narak farklı kuşaklarda, fikirle-
rinin görünümü tespit edilmeye 
çalışıldı. 1960’lı yıllarda Kemal 
Tahir’in ele alınış biçimi, Doç. 
Dr. Mehmet Fatih Birgül tarafın-
dan Hareket dergisi ile olan iliş-
kisi bakımından, Hüsniye Gül-
sev Koç tarafından ise bu yıllarda 
Kemal Tahir’in dergilerde girdiği 
polemikler, hakkında yazılan ya-
zılar bağlamında ele alındı. Bir 
tarihsel devamlılık olarak 1970’li 
yıllarda Kemal Tahir etkisi, Tür-
kiye Defteri dergisi çerçevesin-
de fikri yakınlık ve kopukluklar 
göz önüne alınarak Mehtap Gü-
müş tarafından değerlendirildi. 
Son olarak Asım Öz, 2000’li yıl-
lardan günümüze Kemal Tahir’in 
nasıl ele alındığını değerlendire-
rek, son yıllarda Kemal Tahir’in 
yeniden anlaşılması hususunda 
dergilerde ortak bir vurgunun 
yapıldığına dikkat çekti.

Kemal Tahir düşüncesinin 
işlendiği oturumları takip ede-
rek ilerlediğimizde yedinci otu-
rumun Osmanlı’ya bakış açı-
sı üzerinde durduğunu görüyo-
ruz. Bu oturumda, yazarın dü-
şüncelerini bir dışlaştırma un-
suru olarak kullandığı roman-
larında Osmanlı’yı ele alış biçi-
mi değerlendirildi. Bu bağlamda 
katılımcılar, roman gibi kurgu-
sal bir alanda tarih gibi bilimsel 
bir alanı birleştirirken sahip olu-
nan dünya görüşünün bu dışlaş-
tırmadaki etkisi ve bunun tarih-
sel gerçeklikle ilişkisini irdeledi. 
Prof. Dr. Cevat Özyurt, yazarın 
en önemli tarihsel romanı olan 
Devlet Ana ile Tarık Buğra’nın 
Osmancık romanlarında Osman-
lı kimliğinin nasıl inşa edildiğini 
tespit ederek, bu inşa sürecinde 
yazarların dünya görüşünün et-
kisini ortaya koydu. Aynı şekilde 
yazarın dünya görüşü ile tarih-
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sel yaklaşımı arasındaki ilişkiyi 
değerlendiren Selman Bayer ise 
dünya görüşü ve tarihe yaklaşım 
arasındaki bu ilişkinin yanlış bir 
tarih yorumuyla sonuçlandığını 
belirtti. Dr. Öner Buçukçu Ke-
mal Tahir’in Osmanlı’ya bakışını 
1960’lı yıllarda solda gerçekle-
şen devrim stratejileriyle yakın-
dan ilişkili olan tarih tartışmala-
rı çerçevesinde değerlendirdi ve 
bu çerçevede Hikmet Kıvılcımlı 
ile bir kıyaslama yaptı. Dr. Gün-
gör Göçer ise, Kemal Tahir’in ro-
manlarında kurgulanan karak-
terlerin tarihsel gerçeklikle iliş-
kisini sorguladı.

Yazar Olarak Kemal Tahir

Kemal Tahir’in daha çok dü-
şünce dünyasının irdelendiği 
oturumları topluca değerlendir-
dikten sonra, ağırlıklı olarak ya-
zar olarak değerlendirildiği kısı-
ma geçtiğimizde oturumlarda ro-
mancı kimliğinin ön plana çıka-
rıldığını görmekteyiz. Bunda hiç 
şüphesiz yazarın kendisini ha-
yatı boyunca romancı olarak ta-
nımlamasının önemli bir etki-
si vardır. Bu anlamda sempoz-
yumun dördüncü oturumu ro-
mancılığına ayrılarak, yazarın 
roman anlayışı, geliştirmeye ça-
lıştığı roman üslubu ve sahip ol-
duğu dünya görüşüyle romanla-
rında öne çıkardığı birtakım ko-
nular değerlendirildi. Prof. Dr. 
Abdullah Uçman “Kemal Tahir’e 
Göre Roman”, “Roman Mesele-
leri” ve “Türk Romanı” başlıkla-
rı altında Kemal Tahir’in roman 
sanatı üzerine düşüncelerini ak-
tardı. Hakan Arslanbenzer, Ke-
mal Tahir’in romanlarında kur-
maya çalıştığı uslübun kaynakla-
rına yöneldi ve romancının dün-
ya görüşünün, hayat hikâyesinin 
üslubuna yansıdığı noktaları be-
lirledi. Prof. Dr. Alaattin Kara-
ca Kemal Tahir’in romanların-
da başarı ölçütü olarak kullan-

dığı Türkiye gerçekliğine yaklaş-
ma meselesi çerçevesinde, Yaşar 
Kemal’in İnce Memed’i ile Kemal 
Tahir’in Rahmet Yolları Kesti ro-
manında işlenen eşkıya mesele-
sine odaklandı. Yine bu gerçek-
lik meselesine yaklaşım konu-
sunda Batılılaşma düşüncesine 
paralel olarak Yrd. Doç. Dr. Ya-
sin Beyaz Kemal Tahir’in roman-
larında Cumhuriyet’in ilk on yıl-
larının nasıl işlendiği konusunda 
bir değerlendirmede bulundu.

“Kalemin İzinde” başlıklı dör-
düncü oturumda Kemal Tahir’in 
romancılığı yanında, diğer ya-
zın alanlarında gösterdiği etkin-
lik konuşuldu. Bu anlamda Se-
vengül Sönmez tefrika yazarlığı-
na, Doç. Dr. Abdullah Harmancı 
öykücülüğüne, Dr. Abdülhakim 
Kılınç divan edebiyatı konusun-
daki düşüncelerine, Gülşen Özer 
ise Nazım Hikmet-Piraye ile 
mektuplaşmalarına odaklandı.

“Karşılaştırmalar ve Tartışma-
lar” başlıklı dokuzuncu oturum-
da Kemal Tahir’in eserlerinde 
tartışılan birtakım konular, Ce-
mil Meriç’le ilişkisi ve romancı-
dan çok bir okur olarak Kemal 
Tahir’in takip ettiği romancılara 
yer verildi. Arş. Gör. Yunus Şah-
baz Kemal Tahir’in notlarında ve 
romanlarında etnik ve dini un-
surların ele alış biçimine, Yasin 
Demir Cemil Meriç’in Kemal Ta-
hir konusundaki düşüncelerine, 
Dr. Barış Özkul özellikle Köyün 
Kamburu üçlemesinden hareket-
le cinsiyetçi bir dille üretilen mi-
zahçı anlayışına, Mustafa Gülali 
Bozkırdaki Çekirdek romanı üze-
rinden genel olarak eğitim siste-
mi, özel olarak da köy enstitüle-
rine bakışına ve Ömer Faruk K. 
ise bir okur olarak Kemal Tahir’in 
Türk ve Batı yazarlardan kimle-
ri okuduğu konusuna değindi.

Cumartesi günkü sekizinci 
oturumda, Kemal Tahir’in Türk 
sineması ile olan ilişkisi ele alın-

dı. Oturum başkanlığını Prof. 
Dr. Kurtuluş Kayalı’nın yaptığı 
oturumda Kayalı, Kemal Tahir’in 
sinema ile olan ilişkisinin prob-
lemli bir ilişki olduğunu belirtti. 
Arş. Gör. Mesut Bostan, bu prob-
lemli ilişkinin Kemal Tahir’in dö-
nemin diğer yazarları gibi doğru-
dan bir etkisinin olmamasıyla il-
gili olduğunu belirtti. Bu dolaylı 
etkinin Metin Erksan, Halit Re-
fiğ, Lütfi Ömer Akad ve Vedat 
Türkali gibi önemli sinemacıla-
rı üzerinde ve daha çok Türki-
ye gerçekliği, Batı kapitalizmine 
muhalif bir düşünce arayışı ko-
nularında olduğunu belirtti. Ci-
han Aktaş, Kemal Tahir-Halit Re-
fiğ ilişkisini ele aldığı tebliğinde 
bu ilişkinin tarihsel-biyografik 
gelişimini takip etti. Mücahit 
Gündoğdu, Kemal Tahir’in Türk 
sinemasına etkisi üzerinde dura-
rak, bu etkiyle yapılmış uyarla-
ma filmler üzerinde durdu. Ha-
lil İbrahim Gürel ise Kemal Ta-
hir ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
sinemaya olan yakınlıkları ve bu 
bağlamda eserlerinin sinemaya 
uyarlanma imkanı üzerinde kar-
şılaştırmalı bir değerlendirmede 
bulundu.

Sonuç olarak; Yaşadığı döne-
min sorunlarına aradığı yanıt-
lar, Kemal Tahir’i hayatı boyun-
ca tüm olayları tarihsel bir bü-
tünlük içinde anlama ve açık-
lama çabasına götürmüştür. Bu 
sebeple yalnız edebiyat alanı-
na sığmamış tarih, sosyoloji, si-
yaset gibi alanlarda da kafa yor-
muştur. Temel kaygısı Türkiye 
olan böyle bir düşünürün ve ro-
mancının doğru anlaşılabilme-
si için uğraştığı alanların izle-
ri takip edilmeli ve buradan ha-
reketle çok boyutlu bir değer-
lendirmenin yapılması gerek-
mektedir. Böyle bir amaçla ger-
çekleştirilen bu sempozyum, 
düşünce dünyasına bu açıdan 
önemli bir katkı sunmaktadır.
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veren bir ibadethane. Yafa’da ezan 
sesinin yükseldiği tek camii bura-
sı…

Yafa gezimiz, eski limanı, sahi-
li ve buradaki kapalı olan Mescidi 
Bahr’ı, gaibler kanunu ile Ermeni 
bir aileye verilen ve halen kendile-
rinde bulunan Tabi camiyi üzüntü-
lü bir şekilde ziyaret ederek sürdü. 
Son olarak İkinci Abdülhamit’in 
yaptırdığı saat kulesi önünde oto-
büsümüzü beklemeye başladık. 
Mahmudiye Külliyesi’ne ait işgal 
edilen vakıf dükkânlarının bulun-
duğu sokakta, saat kulesi de kapı 
ve camlarına yapılan alakasız süs-
lemeler ile içimizi burktu. Bu ara-
da Türk olduğumuzu anlayan ge-
rek esnaf, gerek yoldan geçen, 
Müslümanların selam vermeleri, 
tebessüm etmeleri bizim de yüzü-
müzü güldürdü.

Yafa gezimizi tamamlayıp 
Kudüs’e doğru giderken ilginç 
bir ziyaret daha yaptık. Şu anda 
piknik alanı olarak kullanılan ve 
İsrail vatandaşı Arapların bile çok 
bilmediği bir sahabe mezarlığına 
gittik. Amoas köyü. Rehberimi-
zin verdiği bilgiye göre Kudüs’ün 
fethi için gelen ordunun fetihten 
sonra çekildiği kamp alanıymış. 
Fakat burada taun hastalığı yani 
veba salgını olmuş. Bu sebeple 
Medine’ye dönülmemiş. Arala-
rında Muaz bin Cebel (r.a.), Ebu 
Ubeyde bin Cerrah (r.a.) gibi meş-
hur sahabelerin bulunduğu rivayet 
ediliyor. Hatta bu iki sahabeye ait 

K udüs, Kudüs, Kudüs… Pey-
gamberler şehri Kudüs, kıble-

miz Kudüs, kutsal Kudüs. Esir şe-
hir Kudüs, esaretimizin gösterge-
si Kudüs.

Kardeşlerimizi yalnız bırakma-
mak, mübarek yerleri ziyaret edip, 
Mescid-i Aksa’da namaz kılmak 
için niyet ettik yolculuğa. 36 ki-
şilik neredeyse tamamı Trabzonlu 
beyefendi ve hanımefendilerden 
oluşan, genciyle yaşlısıyla güzel 
bir grup olarak yola çıktık. 

İstanbul Tel Aviv yolculu-
ğu yaklaşık iki saat sürdü. Akde-
niz üzerinden süzüldük Tel Aviv’e. 
Düz bir alana yayılmış şehir, ça-
tısız evleriyle ve aralara serpilmiş 
gökdelenleriyle karşılıyordu bizi, 
bizi meraklı Müslümanları.

Rehberlerimiz, havaalanında 
ilk uyarıları yaptılar, bazı konu-
larda çıkabilecek problemleri ha-
tırlattılar. Elhamdülillah bir prob-
lem çıkmadı. İki  kişiyi biraz bek-
lettiler ama kısa sürede katıldılar 
gruba. Rehberler daha uzun süreli 
bekletilmeye hatta bir kaç kişinin 
sorgulanabileceğine hazırlamıştı 
bizleri. Bu sebeple bir problem ya-
şanmadı denilebilir. Bagajlarımızı 
aldıktan sonra, temiz, düzenli, yer 
yer tarihi eserlerin sergilendiği ha-
vaalanından çıktık. Tur otobüsü-
müze yerleşip bismillah dedik.

Kudüs ve Mescid-i Aksa

Tel Aviv aslında bir Osman-
lı şehri olan Yafa’nın genişlemiş, 

yeni yerleşim ve iş merkezleriyle 
imar edilmiş tarafı. Bizim ziyaret-
lerimiz Yafa olarak bilinen eski şe-
hir tarafında oldu. Burada ilk ola-
rak Hasan Bey Camii’ni ziyaret et-
tik. Aslında biraz soluklandık, 
dinlendik. Öğle namazını burada 
kıldık. Yafa’nın son valisi Hasan 
Bey tarafından yaptırılan camide 
maalesef sadece iç ezana izin veri-
liyor. Gerçi Yafa’da bir camii dışın-
da bütün camilerde sadece iç ezan 
okunuyor. 

Hasan Bey Camii turların uğ-
rak yeri olan bir yer, içinde süs-
lenmiş iki şadırvan olan güzel bir 
avlusu var. Çay ve kahve makine-
si de var. Turların burayı bir din-
lenme tesisi gibi kullanmasının 
bir sebebi de caminin boş kalma-
masıymış. Bu camiden akılda ka-
lan bir diğer şey ise işgal öncesi 
dönemden kalma, avlu girişinde-
ki rögar kapağı oldu. Bu rögar ka-
pağı sökülmek istemiş fakat imam 
ve cemaat buna müsaade etmemiş.

Daha sonra İkinci Mahmut’un 
yaptırdığı Mahmudiye Külliyesi’ni 
ziyaret ettik. İkisi cami içinde iki-
si avlusunda yer alan dört mihra-
bı var bu caminin. Cami süsleme-
lerinde bir tarafta Allah, Muham-
med, Nuh, İbrahim diğer tarafta 
Allah, Muhammed, Musa, İsa yaz-
ması dikkatimizi çekti. Külliyeye 
ait vakıf binaları ve kışla binasına 
işgal sonrası el koyulmuş. Kapısın-
daki süslemeler, mimarisi ve bah-
çesi ile gerçekten çok hoş, huzur 

Kudüs İzlenimleri

Hasan Nuri USTAKURT

Zeytin Dağı’ndan Aksa’yı seyrediyoruz. Esir Aksa’yı, 
Kubbetü’s-Sahra’yı, Kıble Mescidi’ni. Ümmetin esaretini 
seyrediyoruz, kendi tutukluluğumuzu görüyoruz. 
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makamlar harabe vaziyette halen 
duruyor. Geniş ağaçlık bir arazide 
yer yer kaktüs ağaçları arasında 
birçok mezar taşı gördük. Allah 
hepsinden razı olsun.

Nihayet akşam vakti ezandan 
biraz sonra Mescid-i Aksa’ya ka-
vuştuk. Sabah namazından sonra 
başlayan yolculuk telaşı, uçaktan 
iner inmez yaptığımız ilk ziyaret-
ler bütün ekibi yormuştu. Kutsal 
toprakların heyecanı ise yeniden 
canlanmamıza vesile oldu. Kubbe-
tüs Sahra’nın parlayan kubbesi he-
pimizi heyecanlandırdı. Kemerler 
arasından Kıble Mescidi’ne doğru 
ilerleyip kapıda hurma ikramları 
ile karşılandık. Akşam namazını 
ve yatsıyı kılarak, iki namaz ara-
sında mescidi hayran hayran sey-
rederek dinlendik. Böylece birinci 
günümüzü tamamladık.

İkinci gün programımız ka-
dim Kudüs ve Mescid-i Aksa 
ziyaretiyle doluydu. Cuma 
namazını Aksa’da kılacak-
tık. Sabah namazı sonrası 
kahvaltı ardından, kadim 
Kudüs şehrini gezmeye 
başladık. Surlar, kapılar 
derken Kıyamet Kilise-
si, Ömer Camii, Selahattin 
Eyyubi’nin sarayı, uzaktan 
da olsa Ağlama Duvarı denilen 
Burak duvarı ve Mescid-i Aksa 
alanı içindeki diğer mescit ve eser-
leri gezmek nasip oldu.

Kıyamet Kilisesi Hıristiyanlar 
için en kutsal merkezlerden biri. 
İnançlarına göre Hz. İsa (a.s.) bu-
rada çarmıhtan alınmış, yıkanmış 
ve defnedilmiş daha sonra kıyam 
etmiştir. Hatta üzerinde yıkandığı 
kabul edilen bir taşa büyük hür-
met gösteriyorlar. Bu kilisenin 
kanaatimce en mühim özelliği, 
Hıristiyan mezheplerinin aynı çatı 
altında bulunduğu tek yer olması. 
Kilisenin hizmetini bütün mez-
hep temsilcileri yerleri paylaşarak 
yapıyorlar. Fakat tarih boyunca 
yine de birçok problem yaşamış-
lar. Bu sebeple Selahattin Eyyubi 
kilisenin anahtarlarını Müslüman 
bir aileye vererek kapının açılması 
ve kapanması işini Müslümanlara 

teslim etmiş. Halen daha aynı ai-
lenin soyundan gelenler bu hiz-
meti görüyorlar. Yıllar sonra yine 
bir anlaşmazlık yaşanmış, bu sefer 
Sultan Abdülmecid statüko ferma-
nı olarak meşhur olan bir ferman 
yayınlar. Neticede işler durulur 
ama ferman yayınlandığında bir 
duvara dayanmış olan merdiven 
o şekliyle kala kalır. Bu merdiveni 
de görmek nasip oldu. 

Kilisenin yanında Hz. Ömer 
(r.a.)’ın fetihten sonra Kudüs’ün 
anahtarlarını almaya geldiğinde 
namaz kıldığı, sonrasında hatırası-
na yaptırılan Ömer Camii var. İşin 
ilginci cuma günleri açılmayan ca-
miyi bize Hıristiyan esnaflar açtı. 
Kilisenin anahtarları Müslüman-

larda, caminin anahtarları Hıris-
tiyanlarda… Bu iki grup arasında 
İsrail’in genelinde iyi ilişkiler ol-
duğunu hatırlattı rehberimiz.

Ömer Camii’nde mescit nama-
zımızı kılıp Selahattin Eyyubi’nin 
sarayı denilen mütevazı bir eve 
gittik. Burada bizi bir sürpriz bek-
liyordu. 

Selahattin Eyyubi Kudüs’ün 
fethinden sonra Kıyamet Kilisesi-
ne bitişik şekilde bir saraya daha 
doğrusu bir külliyeye yerleşiyor. 
Bu külliyeyi ziyarete gittiğimizde 
artık ev olarak kullanıldığını ve 
giriş kısmındaki bölümlerde üç 
ailenin oturduğunu görüyoruz. Ev 
sahipliğini onlar yapıyorlar. Bizim 

için pazılı börek ve kek yapmışlar. 
Naneli çay ile bu ikramların tadı-
na bakıyoruz. Burada bir dönem 
okuduğu bir şiirle meşhur olan 
Filistinli kız çocuğunun yaşadığını 
öğreniyoruz. Bir şiirden Türkçe bir 
dörtlük okuyor bize. Üst katlara 
çıktığımızda Selahattin Eyyubi’nin 
kaldığı bölümlere ulaşıyoruz. Kı-
yamet Kilisesi’nin kubbeleri ile 
aynı yükseklikteyiz. Evin şu an-
daki sakinleri Kudüs’ün fethi için 
yola çıkan ordunun sancaktarlığı-
nı yapan kişinin soyundan geliyor. 
Selahattin Eyyubi vefatından kısa 
bir süre önce buradan ayrılmış ve 
evde kalma imtiyazını sancaktarı-
na bırakmıştır.

Cuma vaktinin yaklaşması ile 
Mescid-i Aksa’ya doğru giderken 
uzak bir mesafeden Yahudilerin 
ibadet ettikleri Burak Duvarı’nı 

seyrettik. Ağlama Duvarı de-
dikleri Burak Duvarı’nın he-

men arkası Burak Mescidi. 
Burada bulunan Megaribe 
Kapısı İsrail askerlerinin 
devamlı nöbet tuttuğu bir 
kapı. Kontrolü tamamen 
onlarda olan tek kapı… 

Mescid-i Aksa içinden Bu-
rak Mescidi’ne inerken biz 

de bu askerlerin iç tarafta 
beklediğine şahit olduk.

Cuma Namazı ve Sonrası

Cuma namazını Kıble 
Mescidi’nde kıldık. Hanımlar ise 
cuma vakti kendilerine ayrılan 
Kubbetüs Sahra’da kıldılar. Namaz 
sonrası Mescid-i Aksa’nın 144 dö-
nümlük alanı içindeki başta Kıble 
Mescidi, Kubbetü’s-Sahra, Mervan 
Mescidi, Burak Mescidi olmak 
üzere, Silsile Kubbesi, Miraç Kub-
besi, Kayıtbay Sebili, Kazım Paşa 
Sebili, Hıtta Kapısı gibi birçok ese-
ri görmek nasip oldu. Ecdadımız 
bu alana bir çivi çakabilmek için 
yarışmışlar sanki. Her dönemden 
bir eser, ya da bir tamirat, bir ila-
ve gelmiş günümüze kadar. Yakın 
dönemde ise Filistinli Müslüman-
ların Şeyh Raid Salah öncülüğün-
de Mervan Mescidi için yaptıkları 
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geçerek güya Filistin Yönetimi’nin 

kontrolündeki bölgeye geçtik. Ya-

hudi yerleşim yerleri ve etrafın-

daki kontrol noktalarını görerek 

Halilürrahman Camii’ne gidiyo-

ruz. Daha camiye girmeden içimiz 

acıyor. Çocuklar etrafınızı sarıyor, 

dileniyor. Kimisi ellerindeki he-

diyelik eşyaları satmaya çalışıyor, 

kimisi direk para istiyor. Camiye 

girmek ise ayrı bir olay… Turni-

keler, x-ray cihazları, kimlik kont-

rolleri sonucunda giriyoruz cami-

ye. 1994 yılında yaşanan katliamı 

dinliyoruz rehberimizden, sonra 

sinagog yapılan tarafta kalan Hz. 

Yakup (a.s.)’ın kabrinin hikâyesini 

dinliyoruz. İç ezana bile izin veril-

mediğini öğreniyoruz. Rehberin 

her anlattığı ayrı bir acı.

Fakat Hz. İbrahim (a.s.)’in, Hz. 

İshak (a.s.)’ın   ve eşlerinin kabir-

lerini ziyaret edebiliyoruz. Sela-

hattin Eyyubi’nin emaneti minber 

duruyor orada, asaleti, zarafeti ile 

karşılıyor bizleri. Yine de ümitva-

rız, esaretten kurtaracağız diyoruz 

bu mescidi. Sonra bir ses geliyor 

“Yusuf, oku ezanı!” Kalkıyor derviş 

Yusuf, ezanın yasak olduğu cami-

de ezan okuyor.

El Halil ziyaretlerimiz esnaftan 

alış veriş ile son buluyor. Son gü-

nümüzde Selmanı Farisi (r.a.) ve 

Rabiatül Adeviye’nin makamları-

nı, park olarak düzenlenmiş başka 

bir Müslüman mezarlığını ziyaret 

ediyoruz. Otel veya farklı amaçlar-

la düzenlenmiş Osmanlı eserlerine 

bakıyoruz hasretle.

Zeytin Dağı’ndan Aksa’yı sey-

rediyoruz. Esir Aksa’yı, Kubbetü’s-

Sahra’yı, Kıble Mescidi’ni. Ümme-

tin esaretini seyrediyoruz, kendi 

tutukluluğumuzu görüyoruz. 

Veda ediyoruz Peygamber-

ler şehri Kudüs’e, ilk kıblemiz 

Kudüs’e, kutsal şehir Kudüs’e…

Herkesin dilinde “fethini gör-

mek nasip olsun” duasıyla...

fedakârlıklar ise takdire şayandır. 
Bu arada İmam Gazali’nin bir dö-
nem kaldığı medresenin kapalı 
olduğu ve sinagog yapılmak isten-
diği ile ilgili söylentiler olduğunu 
öğrendik rehberimizden.

Aksa’da gezerken dikkatimi-
zi top oynayan çocuklar çekiyor. 
Rehberimiz bu çocukların Mesci-
di Aksa’nın çocuk murabıtları ol-
duğunu söylüyor. İsrail askerleri 
onlardan bile rahatsızmış, zaman 
zaman onların bile girmesini en-
gelliyormuş. Evet, engelleyebi-
liyorlar, bütün kapılarda bir kaç 
tane silahlı asker bekliyor. Bazen 
kimlik soruyor, bazen çanta arı-
yor, bazen ise sadece rahatsız edici 
bakışlar ile seyrediyorlar. Bu tu-
tumları turistlere karşı... Filistinli-
lere karşı daha gaddar olduklarını 
biliyoruz. Şehit edilen genç erkek 
ve kızların görüntüleri haberlerde 
yer aldı defalarca.

Çocukların top oynamasını 
seyrederken birden ekibimizden 
iki kişi onlara katıldı. Hele de elin-
de tespih, başında takke ile sakallı 
bir abimizin top oynaması ilginç 
bir görüntüydü. “İsrail askerleri 
kızıyormuş ya, o yüzden oyna-
dım” diye cevap verdi, meraklı 
bakışlara.

Bu gezilerimiz sonrasında 
akşam namazı için Kubbetü’s-
Sahra’ya geçtik. Muallak Kayası’nı 
merkezine alarak yapılan bu mes-
cit süslemeleri ile kendisine hay-
ran bırakıyor. Özellikle kubbesini 
seyretmeye doyulmuyor.

Türkiye Müslümanları olarak 
Arap âleminin cemaatle nama-

zı bize farklı geliyor. Bu durum 
Mescid-i Aksa’da da geçerliydi. 
Müezzinin olmaması, rükûdan 
kalkıldığında yapılan dualar, ce-
maatle kılınan namaz sonrası cem 
edecekler için ikinci bir cemaatle 
namazın kılınması alışık olmadı-
ğımız uygulamalar. Bunlara ilave-
ten bir de cübbesiz, sarıksız hatta 
takkesiz bir imamın mihraba geç-
tiğini görünce kafilemizden birkaç 
kişinin takke yetiştirme gayreti 
görülmeye değerdi. Trabzon kafi-
lesi olunca özgüven yüksek oluyor 
tabi. Ama yetişemedi arkadaşlar. 
Akşam namazını böylece kıldık, 
Allah kabul etsin. Neyse ki akşam 
yatsı arası ne olduysa aynı imamı 
yatsı namazı için mihrapta sarık ve 
cübbe ile gördük. İki namaz arası 
gerekli çalışmalar yapılmıştı. 

Bu tebessüm ettiren hatıralar 
ile ikinci günümüzü de tamam-
ladık. Üçüncü gün ise yine Kıble 
Mescidi’nde sabah namazı ile baş-
ladı. Artık yolları kapıları öğren-
meye başlamıştık. 

Namaz sonrası Hz. Davut 
(a.s.)’ın kabrini ziyarete gittik. Ta-
mamen Yahudilerin kontrolünde 
olan kabrin ziyareti esnasında, iba-
det eden Yahudileri daha yakından 
gördük. Kudüs dindar insanların 
yaşadığı bir şehir… Yahudiler, Hı-
ristiyanlar, Müslümanlar, birbirle-
rine garip gelen ibadetleriyle hepsi 
dinlerinin emirlerini yerine getir-
meye çalışıyorlar. Fakat Yahudiler 
kesinlikle hile yapıyorlar.

Siyon Dağı, Tekbir Dağı der-
ken El Halil’e doğru yol aldık. 
İsrail askeri kontrol noktasından 


