
‹ slam’ın ve Müslümanların aşağılandığı, horlandığı  tarihsel ve siyasal sürecin adı olan 28 

Şubat  darbesinin  on dördüncü yılında  darbenin birinci muhatabı olan  dönemin Refah 

Partisi genel başkanı ve 54. hükümetin başbakanı Necmettin Erbakan 28 Şubat’tan bir gün 

önce vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Erbakan aynı zamanda Amerikan emperyalizmine ve Siyonizm’e karşı tavır geliştirme 

konusunda da büyük katkıları olmuş, bu yüzden de sadece yerli zalimlerin değil, uluslara-

rası emperyalist çevrelerin de nefretini kazanmıştır. Ümmet coğrafyasının farklı bölgelerinde 

faaliyet yürüten İslami hareketlerle de yakın ilişkiler geliştirmeyi önemseyen bir lider olarak 

Erbakan, Ortadoğu’da yeni gelişmelerin yaşandığı bir tarihte vefat etti. Bugünlerde dünyanın 

gündeminde Ortadoğu’daki gelişmeler var. Gelişmeleri yorumlarken çeşitli bakış açılarının 

öne çıktığı görülmekte. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde yaşanan gelişmelerin 

ardında şu ya da bu biçimde ABD’nin dolayısıyla da Batılı güçlerin bulunduğu; bu gelişmelerin 

sonunda  kimi yerlerde diktatörlerin gideceği kimi yerler de ise  bunun bir biçimde yumuşa-

tılacağı ilk elde ifade edilenler. Bunun akabinde ise Müslüman halkların küresel kapitalizmin 

bayraklaştırdığı liberal değerlerle toplumların Batılı değerlere daha çabuk adapte edileceği öne 

çıkan yorumlardan biri.

Bunca yaşanan tecrübeden sonra kolayca haksızlık olarak nitelenemeyecek olan bu konular 

üzerinde sağlıklı düşünsel tartışmalar yapmak önemli. Muhtemel geleceğe ilişkin endişelerimi-

zi dile getirirken, önce İslam coğrafyalarındaki halkların ortaya koyduğu iradenin sebeplerini 

hakkı teslim etmek açısından konuşmak gerekir. Aslında bunu yaptığımızda, bizim kadar 

modernize olmamış, İslam kültürüyle irtibatı yoğun bu coğrafyaların sözü geçen liberal kav-

ramları da bu bağlamda tartışacakları da akıldan çıkarılmamalı.

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde özellikle yakın dönemde elde edilen neti-

celerin küresel kapitalizmin lütfu mu, yoksa bilinçli kesimlerin mücadelesini verdikleri husus-

ların Müslüman halklar nezdinde kabulü, onların değişim/dönüşüm noktasındaki iradelerine 

yönelik etkinin neticeleri mi olduğunun tartışması yapılırken bölgede bir biçimde isyan eden 

toplumların kazanımlarını abartma tehlikesi kadar bu kazanımları  hafife alma tehlikesine karşı 

da uyanık olmak gerekmektedir. Şu süreçte “demokratik ortamların” geliştirilmesi diktatörlük 

gibi insanların hiçbir biçimde konuşamadığı toplumlara nazaran tercih edilebilir bir durum 

olarak öne çıkmaktadır.

Yaşadığımız çağ ve Ortadoğu yepyeni gelişmelere gebedir. Bu ay, Ortadoğu’daki gelişme-

leri merkeze alan bir sayı ile karşınızdayız. Cevat Özkaya, Ömer Buçukçu, Reza Aslan, James 

Traub ve Ömer Behram Özdemir yazılarıyla yaşananları analiz ettiler. El-Cezire televizyonunun 

Doha’daki merkezinde gazetecilik ve medya stajını tamamlayan Sabah gazetesi bünyesinde 

yayın yapan www.usasabah.com adresinde Ortadoğu ve İslam dünyası merkezli yazılar yazan 

Taha Kılınç’la yaşanmakta olan gelişmeleri irdeleyen önemli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Umran’ın bu sayısında yer alan bir diğer söyleşi de 28 Şubat sürecinde yaşananların medya-

ya düşen kısmına ilişkin ortaya çıkarılması gereken çok fazla şeyden biri olarak öne çıkan Arena 

programı özelinde Nuraydın Arıkan’la yapılmış olan söyleşi, gücün medyasının gerçekleri nasıl 

çarpıttığını bütün boyutlarıyla ortaya koymakta.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle...

Umran  

“ŞİMDİYİ ANLAMAK”
Mağrib’den Maşrik’a

YENİ ORTADOĞU
Ayda Bir Merhaba
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NECMEDD‹N ERBAKAN VEFAT ETT‹!

S inop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer 

Hanım’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Baba 

tarafı Adana’nın Kozan ilçesinin tanınmış aile-

lerinden. İlk öğrenimini, Kayseri’de başlamasına karşın 

babasının tayin olması dolayısıyla Trabzon’da tamam-

ladı.

İstanbul Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 

Üniversiteye sınavsız girişi hakkı kazanmıştı ancak 

sınava girmeyi tercih etti ve birinci sınıftan değil ikinci 

sınıftan öğrenime başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi 

Makine Fakültesi’nden 1948 yılında mezun oldu. 

Teknik üniversitedeki sınıf arkadaşları arasında 

Süleyman Demirel ve Turgut Özal da vardı. Fakülte’ye 

2. sınıftan başlamıştı. Aynı yıl aynı yerde “Motorlar 

Kürsüsü”nde Asistan oldu (1948-1951).

Üniversite tarafından 1951’de gönderildi-

ği Almanya’da Reinisch Westfalische Technische 

Hochschule Aachen: RWTH Aachen (Aachen Teknik 

Üniversitesi)’da doktorasını yaptı. Alman Ordusu için 

araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi’nde Prof. Dr. 

Schmidt ile çalışmalar yaptı ve Alman Üniversiteleri’nde 

doktorasını verdi. 1953’de Doçentlik sınavını ver-

mek üzere İstanbul’a döndü. 27 yaşında 1954’de 

İTÜ’de Doçent oldu. Araştırmalar yapmak üzere tekrar 

Federal Almanya’nın Deutz fabrikalarına gitti. Leopard 

tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma başmü-

hendisi olarak görev aldı (1951-54). Mayıs 1954-55 

arasında askerlik yaptı. Tekrar Üniversiteye döndü. 

1956-1963 arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üre-

tecek olan Gümüş Motor’u kurdu ve Motor üretimini 

gerçekleştirdi. 1965’te Profesör unvanını aldı. 1967’de 

TOBB Genel Sekreterliği’ne seçildi. Aynı yıl Nermin 

Erbakan’la (1943-2005) evlendi.

1969’da Adalet Partisi’nden milletvekili aday aday-

lığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için, 

Konya’dan bağımsız aday oldu ve iki milletvekili seçti-

recek oy alarak milletvekili seçildi. 1970’de Milli Nizam 

Partisi’ni kurdu, ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa 

Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim 1973’de 

MNP kadrosuyla Milli Selamet Partisi’ni kurdu. 1974-

1978 döneminde üç ayrı kaolisyon hükümetinde baş-

bakan yardımcılığı yaptı. 1973 seçimlerinde Milli 

Selamet Partisi 48 milletvekili çıkardı. Bu dönemde, 

Kıbrıs Harekâtı’nın yapılmasını savundu, harekâttan 

sonra adanın tamamının ele geçirilmesini savundu. 

Fakat Ecevit bu görüşte değildi. 17 Kasım 1974’de 

54. hükümetin başbakanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı 
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan, tedavi gördüğü Ankara Güven 
Hastanesi’nde 27 Şubat’ta saat 11:40’da hayatını kaybetti. 
Üç çocuk babası ve 85 yaşında olan Erbakan’ın kalp yetmezliği 
sebebiyle vefat ettiği açıklandı.
Alınan bilgiye göre, sol ayak damarlarındaki iltihaplanma nedeniy-
le uzun zamandan beri özel Güven Hastanesi’nde tedavi gören 
Milli Görüş hareketinin lideri Erbakan, öğle saatlerinde hakkın 
rahmetine kavuştu. 28 Şubat 1997 askerî darbesi Erbakan’ın baş-
bakan olduğu dönemde gerçekleşmişti.
Erbakan’ın cenazesi 1 Mart 2011 Salı günü İstanbul Fatih 
Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının 
ardından İstanbul Merkez Efendi’deki aile kabristanlığına defne-
dildi.
Necmeddin Erbakan’a Rabbimizden rahmet diliyor; yakınlarına ve 
sevenlerine sabır niyaz ediyoruz...

NECMEDD‹N ERBAKAN’IN HAYATI
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hükümet dağıldı. Daha sonra 1977 seçimlerinde Milli 

Selamet Partisi yarı yarıya oy kaybederek 24 milletvekili 

çıkardı.

6 Eylül 1980’de partisi Konya’da Kudüs Mitingi 

düzenledi. Sonraları 12 Eylül’ü yapan generaller bu 

mitingin 12 Eylül Askeri müdahalesinin sebeplerinden 

birisi olduğunu söylemişlerdir.

12 Eylül’de bir süre İzmir Uzunada’da gözaltında 

tutuldu. 15 Ekim 1980’de 21 MSP yöneticisiyle birlik-

te ‘MSP’yi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe 

aykırı davranmak ‘ suçlamasıyla tutuklandı. 24 Temmuz 

1981’de serbest bırakıldı ve beraat etti.

1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı 

aldı. 1987’de halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19 

Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’ne daha sonra 

genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya’dan mil-

letvekili oldu.

Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekili 

ile birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız 

olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde 

28 Haziran 1996’da başbakan olarak göreve başladı. 

Koalisyon hükümeti Başbakanı olarak görevde olduğu 

1996-1997 arası bir yıllık dönemde Türkiye ekonomisi 

%7.5 oranında büyümüş ve Türkiye’nin GSMH’si Dünya 

toplamının binde 11.96’sınden binde 12.37’sine yüksel-

miştir.

Yaptığı çeşitli reformlar arasında, kamu kuruluşla-

rı arasında havuz sisteminin kurulması ve gelişmekte 

olan halkın çoğunluğu Müslüman ülkelerden 8 tane-

sini biraya getiren D8 oluşumu gösterilebilir. Laiklik 

ve Atatürkçülük tartışmaları sonucunda, post-modern 

darbe ile Erbakan istifa etmek zorunda bırakılmıştır.

21 Mayıs 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

Vural Savaş, RP’nin kapatılması için Anayasa 

Mahkemesi’ne başvurdu ve RP kapatıldı. Kurucusu oldu-

ğu Milli Görüş Hareketi’nin 2001 yılında bölünmesinden 

sonra Erbakan’ın da desteklediği Milli Görüş’çü kanat 

Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisi’ni kurdu. 

Daha sonra partinin genel başkanlığını yürüttüyse de 

siyasi yasağı nedeniyle görevi bıraktı ve cezası kalkın-

ca da sağlık problemleri nedeniyle göreve dönemedi. 

Hakkında açılan kayıp trilyon davasından sonra ev hapsi 

cezası aldı, fakat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafın-

dan ceza sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

17 Ekim 2010’da tekrar kendi kurduğu Saadet 

Partisi’nin genel başkanlığına geldi. 27 Şubat 2011 tari-

hinde vefat etti.

Hazırlayan: Hüseyin ALDI

Genç Öncüler 
Tiyatro Topluluğu 

tarafından ‘Ölüyoruz, 
Demek ki Yaşanılacak’ 
isimli tiyatro oyunu,  
5 Şubat 2001’de  
Üsküdar’daki Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde sah-
nelendi. Senaryosu Sedat Doğan’a ait olan yönetmen-
liğini Bedir Avşin’in yaptığı eserde 16 oyuncu görev 
aldı.

 Yaklaşık birbuçuk saat süren oyun Üsküdar’daki 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde binin üzerinde izleyici 
tarafından izlendi. Topluluk, oyunlarıyla İsrail’in insan-
lık dışı uygulamalarını ve yıllardır Filistin’deki masum 
halka yaşatılan zulmü unutturmamayı amaçlıyor. 

Oyunu izleyen çoğu izleyici tiyatrodan memnun 
ayrıldı. Yapılan baskın anını tüm gerçekliğiyle yaşa-
dıklarını belirten Fatih Aşçıoğlu, Kurtlar Vadisi Filistin 
filminde hissedemediği duyguyu, bu oyunla yaşadığını 
aktardı. 

Mavi Marmara gemisine yapılan baskın sırasında 
İsrail Konsolosluğu’nun önüne giderken yaşadığı duy-
guyu yaşadığını dile getiren oyunun yönetmeni Bedir 
Avşin, “Bizim tabiî ki bir politik amacımız var. Ancak 
bunun körü körüne olmadığını gösterdik. Bunun için 
çok mutluyum. Mavi Marmara bütün insanların içinde 
yer edindi. Bunun bir şekilde unutturulmaması gereki-
yordu. Bunu başarmak güzel bir şey.” diye konuştu.

L ibya’nın efsane ismi Ömer Muhtar’ın  90 yaşındaki 

oğlu Muhammed Ömer Muhtar, öncelikle Türkiye 

halkına selamlarını gönderiyor.

Libya’daki direnişe ismi verilen 17 Şubat devrimini 

desteklediğini söylüyor oğul Ömer Muhtar ve ekliyor: 

“Ülkemizi daha iyi bir gelecek bekliyor.”

Ömer Muhtar’ın, Muhammed’den başka iki de kızı 

var. Tek başına ayakta duramayan Muhammed Ömer 

Muhtar, Kaddafi ile ilgili soruları ise cevapsız bırakıyor. 

Belki de Libya’daki tüm kabilelerin ortak kahramanı 

olan babasının yolundan ayrılmayarak birleştirici olma 

rolünü sürdürmek istiyor. Pek çok kabile Kaddafi’ye 

karşı olduğunu resmen açıklasa da, bazı kabileler 

halen net bir tavır almış değil. Başta Kaddafi’nin 

kabilesi Kadafa olmak üzere bazıları ise Kaddafi’nin 

yanında yer alıyor.

Mavi Marmara Tiyatro Sahnesinde

Ömer Muhtar’ın Oğlu Konuştu
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Fan GANG

Çin Ekonomisi
Dengede

F an Gang Beijing Üniversi-

tesi ve Çin Sosyal Bilimler 

Akademisi’nde ekonomi pro-

fesörüdür, Çin Ulusal Ekonomik 

Araştırma Enstitüsü’nün müdür-

lüğünü, Çin Reform Kuruluşu’nun 

genel sekreterliğini yürütmektedir. 

Ayrıca Çin Halk Bankası Finan-

sal Politika Komitesi’nin eski bir 

üyesidir. 

Çin’in ulusal tasarruf oranı 

geçtiğimiz yıllarda, (mevcut 

rakamların bulunduğu son sene 

olan) 2008’deki gayrisafi yurtiçi 

hasılanın yüzde 52’si gibi olduk-

ça yüksek ve sık sık bugünün 

küresel dengesizliğinden sorumlu 

tutulan bir oran olarak belirdi. 

Genel kanıya göre, fazla tasarruf 

eden ülkeler, yüksek ticaret fazla-

ları ve büyüyen döviz rezervlerin-

den ötürü fazla ihraç ederler.

Fakat bu her zaman için doğru 

değil. Örneğin, eğer ben 100 dolar 

biriktirsem, fakat aynı zamanda 

fabrikamdaki gayrimenkule 100 

dolar yatırım yapsam, ben “dahi-

len (domestically) dengeli” hale 

gelmiş ve herhangi bir ihracat faz-

lasıyla uğraşmamış olurum.

Bu tarz bir örnek Çin’in yakın 

zamandaki ekonomik durumuna 

işaret ediyor. 2009’un sonları ve 

2010’un başlarında Çin’in tasarruf 

oranının gayrisafi yurtiçi hasılanın 

yüzde 50’sinde kalabilme ihtimali 

vardı; geçtiğimiz yıllara kıyasla 

ticaret fazlası da ciddi anlamda 

sıkışmamış olurdu. Ne var ki Çin 

bu dönemde (küresel finansal 

kriz sonrasında hükümetin ger-

çekleştirdiği teşvik politikalarıyla 

birlikte) kendisini, gayrimenku-

le yapılan yüksek yatırımların iç 

talebi ve tüketici harcamalarını 

körüklemesiyle oluşan bir ticaret 

açığıyla karşı karşıya buldu.

Bir ülke gayrimenkule, birik-

tirdiği miktardan daha az yatırım 

yapıyorsa “tasarruf fazlası” ticaret 

dengesinde seyreder. Aynı man-

tık, ABD ekonomisine de uygu-

lanabilir, fakat ters yönden: eğer 

ABD çok tüketmeyi ve biriktirme-

meyi istese bile, eğer çok yatırım 

yapmadıysa ticaret açığı oluşma-

yabilir. Yalnızca, tüketimi sınırla-

maksızın fazla yatırım yapıyorsa 

ticaret açığı meydana  gelir.

Tasarruf elbette kötü şey 

değil. Eğer Amerikalı ve Avrupa-

lılar daha fazla biriktirmiş, tasar-

ruf etmiş olsalardı, finans krizini 

körükleyen küresel dengesizlik-

lere veya bu yüzden ortaya çıkan 

dünya çapındaki borç problemine 

sebep olmazlardı. Ve tasarruflar 

özellikle gelişmekte olan ülkeler 

için iyidir. Fakir ülkelerin karşı 

karşıya kaldığı en yıldırıcı mey-

dan okumalardan biri, dış borca 

çok fazla hedef olmaksızın düşük 

tasarruf koşulları altında yatırım 

sermayesi biriktirmeleri gerekme-

sidir.

Kişi başına düşen gelirin 3000 

dolar olduğu Çin gibi gelişmekte 

olan bir ekonomi için bile, orta 

sınıflarda zenginlik inşa etmek 

merkezî bir önemi haiz. Her 

biri yatırım için çok fazla tasar-

ruf gerektiren maddi varlıklara, 

ar-ge programlarına, gelişmiş alt-

yapıya ve daha hızlı kentleşmeye 

yapılacak görece yüksek yatırım-

lar yoluyla küçük ve orta ölçekli 

teşebbüslerin daha hızlı büyüme-

sini teşvik etmek hayati bir konu.

Manidar bir mukayese yap-

mak gerekirse, Çin’in kişi başına 

düşen fizikî sermaye stoku ABD 

ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere 

nazaran hâlâ 8-10 kat daha düşük. 

Çin gibi gelişmekte olan bir ülke 

görece yüksek tasarruf olmadan 

asla rakiplerine yetişemez.

Gelişmekte olan bir ülke (mev-

cut tüketimin artmasına gayret 

etmesine rağmen) eğer yapısal 

faktörlerin neticesi olarak yüksek 

tasarruflara sahipse, en iyi strate-

jinin yolu, dramatik döviz kuru 
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artırımı gibi ihracat endüstrile-

rini bir gecede ortadan kaldıran 

kısa vadeli “harici şoklar” yoluyla 

tasarrufları azaltmaktan öte, onla-

rı büyük harici dengesizliklerden 

kaçınabilmek için daha verimli bir 

şekilde yurtiçi yatırımlara kanali-

ze etmekten geçiyor.

Örneğin Çin, elinde bulunan 

yüksek tasarrufları ülkenin altya-

pısını inşa etmek ve kentleşmeye 

hız kazandırmak üzere kullanmalı 

ki müstakbel gelişimi için daha 

sağlam bir temel oluşturabilsin. 

Ticaret dengesi ithal yatırım mal-

larına olan daha yüksek talepler 

tarafından kontolde tutulabiliyor-

ken, halihazırdaki tüketim yavaş 

yavaş büyüdüğünde bile tasarruf-

lar yüksek kalabilir.

Üstelik, kamusal altyapıya ve 

kent olanaklarına yapılacak olan 

yatırım endüstriyel bir “kapasi-

te fazlası” yaratmayacak, bunun 

yerine, hane ve şirketlerin uzun 

yıllar kullanabilecekleri uzun 

vadeli dayanıklı kamusal tüketim 

malları sağlayacaktır. Eğer Çin bu 

yolda devam ederse, dışsal fazlalık 

diğer şartların da eşitlenmesiyle 

daha da düşecektir.

Fakat bu, döviz kuru değer 

artışı gibi dışsal politikalar tara-

fından değil, yapısal değişimi 

yaratmayı amaçlayan milli poli-

tikalar tarafından yönlendirilebi-

lir ve öyle olmalıdır da. Yurtiçi 

yapısal değişimi olmaksızın, para-

nın değerlenmesi sadece ihracata 

zarar vermez aynı zamanda itha-

latı da daha yüksek işsizlik ve 

daha düşük gelir sebebiyle azalt-

mış olur. 

Çin yüksek tasarrufların uzun 

vadede istikrarlı büyüme sağlama-

yacağını fark etmeli. Yüksek yurti-

çi yatırımlar, dışsal denge üzerin-

de çok yüksek baskı yaratmaktan 

kaynaklanan “tasarruf fazlası”nı 

şimdilik önleyebilir, fakat, Çin’in 

ticari koşullarındaki belirli yöne-

limleri de düşünürsek, yurtiçi 

tüketimde bir artış olmaksızın 

gerçekleşen büyüme uzun vadede 

sürdürülebilir değil.

Yüksek yatırımlar nihayetinde 

enflasyonu tetikleyerek aşırı ısın-

maya sebep olabilir ve orta vadede 

yatırım mallarının fiyatlarını artı-

rabilir. Bu yüzden, dahili ve harici 

dengelere ulaşılmak isteniyorsa 

tasarruf oranını aşağıya çekmek 

elzem hale geliyor.

Bu arada, Çin’in sözde “ihra-

cata yönelik büyüme politika-

sı”, gelişmekte olan bir ülke için 

kendi içinde hatalı görünmeye-

bilir, çünkü uluslar arası tica-

ret genelde daha fazla iş yaratır 

ve daha fazla gelir getirir; fakat 

eğer ihracat, tüketimin öncülük 

yaptığı ithalat büyümesi olmadan 

büyümeye devam ederse, bozul-

ma ortaya çıkar, ticaret fazlası ve 

yabancı rezervlerde artış yaşanır.

Çin, ithalat gümrük vergisi-

ni azaltmaya, ihracat malları için 

konan vergi indirimini ortadan 

kaldırmaya ve kademeli döviz 

kuru artırımı gibi ticaret fazla-

sını azaltmaya dönük birtakım 

politikaları benimsemiş durum-

da. Fakat Çin’in gerçekten ihti-

yaç duyduğu şey, yurtiçi tüketimi 

teşvik edip yükseltmeye ve daha 

düşük tasarruf oranlarına sahip 

olmaya yönelik daha küllî bir çaba 

içersine girmektir.

www.digitalnpq.org’tançeviren: 
Ammar KILIÇ

Kişi başına düşen gelirin 3000 dolar olduğu Çin gibi gelişmekte olan bir ekonomi için 
bile, orta sınıflarda zenginlik inşa etmek merkezî bir önemi haiz. Her biri yatırım için 
çok fazla tasarruf gerektiren maddi varlıklara, ar-ge programlarına, gelişmiş altyapıya ve 
daha hızlı kentleşmeye yapılacak görece yüksek yatırımlar yoluyla küçük ve orta ölçekli 
teşebbüslerin daha hızlı büyümesini teşvik etmek hayati bir konu.
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Hakkı BÜYÜKBAŞ

Küresel
Ekonomik Kriz ve 
Dünya Sistemine
Yansıması

2008/9 Uluslararası Finansal/

Ekonomik Krizi, daha önceki 

krizlere göre farklı bir nitelik 

arz etmektedir. Öncelikle belir-

tilmesi gereken, söz konusu 

krizin, dünyanın en gelişmiş 

ve istikrarlı olduğu ileri sürü-

len ABD iç-pazarında ortaya 

çıktığı ve daha sonra giderek 

küresel düzeyde yayıldığı ger-

çeğidir. Kriz etkisini sadece 

küresel finansal/ekonomik alan-

larda göstermekle kalmamış, 

aynı zamanda, dünya siyasetin-

de giderek belirgin hale gelen 

yeni küresel güç dağılımını ve 

yönünü de gözler önüne sermiş 

ve hızlandırmıştır. Küresel güç 

dengeleri, Batı lehine bir yapı 

arz ederken, Sovyetler Birliği’nin 

yıkılması, küreselleşme süreci-

nin yoğunlaşıp belli bir aşamaya 

gelmesi ile Batı-dışı bölge ve 

ülkeler bu sürece aktif olarak 

katılmıştır. Bu süreçte küresel 

güç dengeleri yeniden şekille-

nerek özellikle de Doğu (Asya) 

lehine bir seyir izlemeye baş-

lamıştır. Kriz, küresel düzey-

de güç dağılımını hızlandırarak 

bir dönüm noktası olmuştur. 

Bu nedenle de söz konusu kriz, 

Batı’da görülen daha evvelki 

finansal/ekonomik krizlerden 

farklılaşarak kendine özgü bir 

nitelik kazanmıştır. Dolayısı ile 

söz konusu krizi, uluslararası 

güç dağılımının bir sonucu veya 

ifadesi olarak değerlendirmek 

gerekir.

Küresel Güç Kayması

Batı aleyhine küresel güç 

kaymasını, ekonomik gösterge-

lerde izlemek mümkün olduğu 

gibi, ekonomi dışı faktörlerde 

de gözlemlemek mümkündür. 

Batı-dışı devletler, yeniden 

örgütlenerek savunma gücü gibi 

ülke kaynaklarına hâkim olma 

kapasitelerini de artırmış, kendi 

kaynaklarına sahip çıkarak, ulu-

sal gelişmelerini ileriye taşımaya 

başlamışlardır. II. Dünya savaşı 

sonrası kolonilerin bağımsızlaş-

ması sonucu Batı-dışı dünyada 

başlayan dinamik gelişmeler, 

önemli bir aşamaya ulaşmış; Batı 

denetiminden bağımsızlaşarak 

özerk gelişme süreçlerini önemli 

bir aşamaya taşımışlardır. Artık 

Batı ile eşit düzeyde hatta Batı’yı 

aşarak küresel ilişkilerde kendi 

lehlerine bir yer edinmeye baş-

lamışlardır. Bu bir bakıma Batı 

dünya egemenlik ilişkilerinin 

kırılma sürecinin 2008/9 dünya 

finansal/ekonomik krizi ile bir 

dönüm noktasına ulaşıldığı anla-

mına gelmektedir. Kriz, üretim-

de Batı ekonomilerinin Batı-dışı 

ekonomilerine göre sınırlarını/

yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. 

Batı ekonomik aktörleri, kolay 

para kazanma, yüksek kar elde 

etme isteklerinin sonucu, üre-

timde yetersizliklerini finansal 

piyasalara açılarak kapatmak 

istemişlerdir. Zira üretim sek-

töründe kârlılık oranı düşmüş-

tür. Üretim sektöründeki düşük 

kârlılık, verimsizlik ve yüksek 

maliyetler, aynı zamanda aşırı 

kâr hırsı nedeniyle spekülatif 
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piyasalar oluşmuş ve sermaye 

bu piyasaya kaymıştır. Neticede 

söz konusu kriz ortaya çıkmıştır. 

Artık küresel düzeyde üretim 

yapamayan Batı ekonomilerinin 

yerine, üretim kapasitesi yüksek 

Doğu ekonomileri önem kazan-

maktadır. Batı, Doğu ekonomi-

leri üzerinde kurduğu deneti-

mi kaybetme sürecine girmiştir. 

Ekonomik açıdan gelişen Doğu 

ekonomileri, eldeki güçleri-

ni gelecek yıllarda kuşkusuz 

ki dünya siyasetine tahvil 

edeceklerdir. Böylece dünya 

yüzeyinde bir güç kayması-

nın yansımalarına ve sonuç-

larına tanık olacağız. 

Bilindiği gibi Batı, 15. 
yüzyılın sonlarından itiba-
ren, çıkarlarını ancak küre-
sel ilişkiler çerçevesinde 
gerçekleştirebileceği inan-
cında olmuş; bu nedenle de 
Batı, bilinçli bir çaba içine 
girerek küresel ölçekte ege-
menlik ilişkilerinin peşin-
de olmuştur. On beşinci 
yüzyılın sonlarından itiba-
ren Batı’nın başlıca çaba-
sı, “sürekli Batı’ya giderek 
Doğu’ya ulaşmak” olmuş-
tur. Doğu’nun Batı için 
çekiciliği, Batı’yı, hesapta 
olmayan, rastlantı sonucu 
ortaya çıkan, yeni yol ve 
zengin mekânların ‘keşfi’ne 
götürmüştür. Böylece Batı, 
kendinde olmayan imkân 
ve zenginliklere kavuşabi-
lecektir. Bu da ancak belli 
egemenlik ilişkilerinin kurul-
masıyla mümkün olabilecek-

tir. Söz konusu Batı egemenlik 
ilişkilerinin yerküreye geniş-
letilip derinleştirilmesi, çeşit-

lendirilmesi ve pekiştirilmesi, 
bir kırılma yaşamadan günü-
müze kadar ulaşan bir süreç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Söz konusu ilişkilerin başarı-
sı, Batı’da belli devletler siste-
minin oluşumunu koşulladığı 
gibi, Batı-dışı devlet ve top-
lumların belli bir dönüşüme 
uğratılarak biçimlendirilmesi-
ni de zorunlu kılmıştır. Batı-

dışı bölgelerdeki, özellikle 
de Doğu’daki, gelişmeler 
de Batı devletler sistemini 
belli bir biçimde etkilemiş-
tir. Bu karşılıklı etkileşim, 
Batı devletler ve ekonomik 
sisteminin modern tarih-
sel süreç içerisinde deği-
şik şekillerde yapılanma-
sına neden olmuştur. Bu, 
Batı’nın Doğu üzerindeki 
denetiminin belli evreleri-
ne tekabül etmektedir. 

1980’li yılların ikinci 

yarısından itibaren başlayan 

günümüzde de süren küre-

selleşme tartışmalarının, 

Batı-içi ideolojik-sistemik 

ayrışmasının sona erme-

si ve Batı dünya egemenlik 

ilişkilerinin yavaş yavaş tek 

elden ABD öncülüğünde (tek 

kutuplu dünya sistemi) yürü-

tülmeye başlanmasıyla yakın 

ilişkisi vardır. Küreselleşme 

sürecinin Kriz öncesi ulaştığı 

aşama, Batı tarafından belir-

lenen uluslararası siyasi ve 

ekonomik küresel sistemin, 

Batı-dışı bölgeler üzerinde 

belli ilişkiler aracılığıyla dene-

tim sağlanıp, belli ilişkiler çer-

Kriz, üretimde Batı ekonomi-
lerinin Batı-dışı ekonomilerine 
göre sınırlarını/yetersizliğini 
ortaya çıkarmıştır. Batı eko-
nomik aktörleri, kolay para 
kazanma, yüksek kâr elde 
etme isteklerinin sonucu, üre-
timde yetersizliklerini finansal 
piyasalara açılarak kapatmak 
istemişlerdir. Zira üretim sek-
töründe kârlılık oranı düş-
müştür. Üretim sektöründeki 
düşük kârlılık, verimsizlik ve 
yüksek maliyetler, aynı zaman-
da aşırı kâr hırsı nedeniyle spe-
külatif piyasalar oluşmuş ve 
sermaye bu piyasaya kaymış-
tır. Neticede söz konusu kriz 
ortaya çıkmıştır. Artık küresel 
düzeyde üretim yapamayan 
Batı ekonomilerinin yerine, 
üretim kapasitesi yüksek Doğu 
ekonomileri önem kazanmak-
tadır.
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çevesinde eklemlenme sürecinin 

yüksek yoğunlaşma düzeyini 

göstermekteydi. Bu yoğunlaş-

manın en yüksek düzeye ulaştı-

ğı günümüzde söz konusu Kriz 

ortaya çıkmıştır. Sonuçta Batı 

denetimi giderek zayıflamakta, 

Doğu özerkleşerek kendi kimliği 

ile var olma çabasını yoğunlaş-

tırmaktadır. Kriz böyle bir süreç-

te ortaya çıkmıştır. Doğu’nun 

özerkleşerek Batı’nın denetimin-

den çıkması, artık Doğu’nun 

kendisi için var olma çabası, 

günümüzde belli bir aşamaya 

ulaşmış, sözü edilen küresel kriz 

bu süreçte bir dönüm noktasına 

işaret etmektedir. Bu bakımdan 

2008/9 dünya ekonomik kri-

zinin Batı için 1929 krizinden 

daha vahim sonuçları olacağı-

nı, ancak bu sonuçların, yavaş 

yavaş, geniş zamana yayılarak 

ortaya çıkacağını öngörmek 

mümkün gözükmektedir. Zira 

yeni gelişmeler Batı’nın Doğu’yu 

denetlemekte sıkıntılarını, kriz-

lerini gün yüzüne çıkarmıştır. 

Bu, Batı’nın Doğu’yu denetle-

me isteğinden vazgeçtiği anlamı 

taşımamaktadır. Batı’nın yeni 

denetim mekanizmaları geliştir-

mek için çaba sarf edeceğinden 

kuşkumuz yoktur.  

Yeni Denetim Mekanizmaları

Genel olarak Batı dünya ege-

menliğinin örgütleyicisi ve yön-

lendiricisi olarak ABD’nin Soğuk 

Savaş sonrası dış politikasını 

belirlediğini ve genel çerçeve-

sini açıkladığını, yeni küresel 

denetim politikaları geliştirdi-

ğini ileri sürmek mümkündür. 

Ancak söz konusu siyasetin 

ayrıntılarını, Avrupa, Japonya 

gibi müttefiklerinden ve diğer 

dünya devletleri ve halkların-

dan beklentinin neler olduğu 

hakkında pek fazla bir şey bil-

miyoruz. ABD’nin, siyasi amaç 

ve araçlarını, dış politikasını 

uygulama biçiminin ne olacağı-

na ilişkin ayrıntılı bilgileri, diğer 

dünya halklarıyla paylaşacağını 

varsaymak yerinde bir beklen-

ti olmayacaktır. Washington’un 

siyasetini uygulamaya dönüştür-

mesi sırasında diğer dünya dev-

letlerinin şöyle ya da böyle ken-

disini takip edeceğini veya takip 

etmek durumunda kalacaklarını 

düşündüğünü, belli müttefikleri 

ile uzlaşma sağladığını varsay-

mak mümkün gözükmektedir. 

ABD’nin müttefiki Avrupa 

devletleri (Rusya dâhil), ulus-

lararası ilişkilerin çok kutuplu 

bir dünya düzeni çerçevesinde 

ve kendilerinin de taraf olaca-

ğı çok taraflı düzenlemelerle 

yürütülmesi gerektiği yönünde 

ABD dünya siyasetine karşı koy-

mamakla beraber bazı rezervler 

koymak istemektedirler. Ancak 

ABD’nin yeni denetim mekaniz-

malarını geliştirerek müttefikle-

rini şöyle veya böyle ikna ede-

ceğini düşünmek uygun gözük-

mektedir. ABD’nin, savunma 

harcamalarını kısması yerine 

ABD’nin müttefiki Avrupa devletleri (Rusya dâhil), uluslarara-
sı ilişkilerin çok kutuplu bir dünya düzeni çerçevesinde ve 
kendilerinin de taraf olacağı çok taraflı düzenlemelerle 
yürütülmesi gerektiği yönünde ABD dünya siyasetine 
karşı koymamakla beraber bazı rezervler koymak 
istemektedirler. Ancak ABD’nin yeni denetim 
mekanizmalarını geliştirerek müttefiklerini şöyle 
veya böyle ikna edeceğini düşünmek uygun 
gözükmektedir.”
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sürekli artırması nasıl açık-

lanmalıdır? ABD kendisinden 

hemen sonra gelen beş devletin 

toplam savunma harcamaların-

dan daha büyük savunma bütçe-

sine sahip olmuştur (2010). Bu 

trendin artacağı ve hiç olmazsa 

korunacağı öngörülebilir. Bunu, 

elbette Cumhuriyetçilerin mace-

racılığı veya Soğuk Savaş zih-

niyetine takılıp kalmış ABD’nin 

elinde bulundurduğu gücü 

dünya siyasetinde nasıl daha iyi 

değerlendirileceğini bilemeyen 

etkisini Obama döneminde de 

sürdüren bir grup muhafazakâr 

elitin yanılgısı olarak açıklamak 

mümkün değildir. Zira, ABD 

savunma bütçesi ve harcamaları, 

Obama döneminde de sürekli 

artırılmıştır. Liberalizmin kalesi 

olduğu söylenen ABD’nin, küre-

sel siyasetinin temel aracı olarak 

askeri gücü görmesi, çelişkili 

ancak ilginç bir hususu oluş-

turmaktadır. Hâlbuki ABD’nin 

dünya yüzeyinde elde ettiği 

üstünlüğünü, üreticilik yetene-

ği ve alım-satım değeri yüksek 

malları dünya pazarlarına arz 

etme becerisiyle açıklama eği-

limi sosyal bilimciler arasında 

oldukça yaygındır. Kriz’in pat-

laması bu kanının tartışılması 

gereğini ortaya çıkarmıştır.

ABD, bir taraftan Batı 

devletler-arası ilişkilerde belli 

bir düzeni yerleştirmek için gay-

ret sarf ederken, diğer taraftan 

da piyasanın etkin aktörleri ara-

sında uyum sağlama çabasını 

sürdürerek Batı-içi muhtemel 

çekişme ve çatışmayı önlemek 

ve belli bir istikrarda tutmak 

istemektedir. Özellikle büyük 

Batı firmaları arasında büyük 

ölçekli birleşmelerin meydana 

gelmesi, iktisadi aktörler ara-

sında dünya pazarlarında bir 

işbirliği ve eşgüdüm çalışmala-

rı sürmektedir. Dünya pazar-

larının da söz konusu iktisadi 

aktörler için uygun bir hareket 

alanı haline getirilmesi gayreti, 

bilinmektedir. Böylece devletler 

düzeyinde olduğu gibi, dünya 

pazarlarında da rekabetin belli 

düzeyde korunarak eşgüdümün 

gerçekleştirilmesi, Batı devletler 

sistemi ve bu sistemin istikra-

rı için lüzumlu görülmektedir. 

Sonuçta, iktisadi aktörler de dış 

politika amaçlarının gerçekleşti-

rilmesi için işlevselleştirilirken, 

devlet politikaları da iktisadi 

aktörlerin önünü açan düzen-

lemeleri gerçekleştirmektedir. 

Bunda başarı sağlandığı ölçüde, 

Batı-içi istikrarın devam edeceği-

ni varsaymak uygun bir çıkarım 

olacaktır. Böylece Batı-içi eko-

nomik rekabetin siyasi rekabete 

dönüşmesi de engellenmiş, Batı 

birliği korunmuş olacaktır. Zaten 

II. Dünya Savaşı sonrası ABD 

önderliğinde kurulan uluslara-

rası kurum ve kuruluşlar (BM, 

NATO, Bretton Woods sistemi) 

belirtilen amacın örgütsel araç-

ları olarak tasarlanmışlardı. Şu 

halde Batı-içi istikrara rağmen, 

küresel düzeyde ortaya çıkan 

2008/9 finansal/ekonomik kri-

zin, Batı-dışı faktörlerin etkisiyle, 

Doğu’nun yükselmesiyle açıkla-

mak isabetli gözükmektedir.

Ekonomileri giderek güçle-

nen Asya devletleri, uluslarara-

sı kurum ve kuruluşlarda daha 

yüksek sesle konuşmaya baş-

layacaklardır. Varolan ulusla-

rarası kurum ve kuruluşlarda, 

II. Dünya Savaşı sonrası ABD 

öncülüğünde kurulan uluslara-

rası kurum ve kuruluşlarda ses-

lerini duyurmakta güçlük çeken 

Doğu ülkelerinin, kendi bölge-

lerinde yeni, alternatif kurum 

ve kuruluş oluşturacaklarını 

beklemek uygun gözükmekte-

dir. 2008/9 Krizi dünya eko-

nomisinde başka bir gelişmeyi 

de beraberinde getirebilir. ABD 

geleneksel müttefiklerine sırtını 

dönerek veya ilişkilerinde onla-

rı marjinalleştirerek Çin ile bir 

ittifak kurarak stratejik ilişkiler 

geliştirebilir. Geleneksel mütte-

fiklerle ilişkiler sürdürülebilir, 

ancak önemsiz hale getirilebilir. 

ABD, böyle bir amalgam, sembi-

yotik ilişki içine girmiş ve giden 

Doğu (Çin) trenine atlamayı 

başarsa bile, Doğu’nun gücü 

artacak, Avrupa ve ABD’nin 

gücü azalmaya devam edecek-

tir. Bu çerçevede Türkiye, artık 

aşırı “batılılaşma”dan kaçınıp 

kendi halkına yabancılaşmaya 

son vererek, Doğu-Batı ilişkiler 

yumağında tarihsel deneyimini 

değerlendirerek kendisine yeni 

bir rol edinebilir. Bunu başar-

mak Türk siyasetçilerinin başlıca 

görevi olarak karşımızda dur-

maktadır.
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Heykel Tartışması ve
Sanatın Meşruiyet 
Sorunu
Metin Önal MENGÜŞOĞLU

B aşbakan, Kars’taki heykel 

münasebetiyle ‘ucube’ 

kelimesini kullanın-

ca, laik ve Müslüman her iki 

kesimin sözcülüğüne soyunan-

lar, meseleyi kıyasıya tartışma-

ya başladılar. Laikler kendilerini 

dünyanın merkezine koyduk-

larından, herkesten daha ileri, 

özgürlükçü bir anlayış ve yaşayış 

sahibi olduklarını iftiharla söyle-

yip durdular. Müslüman kesim 

ise söylenen sözün altından bir 

türlü kalkamadı; sadece bocala-

dı. Görünürde tartışmanın galip 

tarafı laiklerdi. Çünkü berideki-

lerin ‘ucube’ye ekleyecek sözü 

yoktu. Aslında bu heykel basit 

bir örnekti. Geleneksel anlayış, 

insanların şuur altını, doğrudan 

heykel sanatına karşı tepkilerle 

doldurmuştu. Bunu dile getirmek 

daha büyük riskti. Kars’taki örnek 

üzerinden kendilerine haklılık 

aradılar; bence bulamadılar.

Ben kırk yıldan beri sürdür-

düğüm düşünme, okuma ve biri-

kimlerden hareketle kendimce 

bazı kanaatler edindim. Sonuçta 

ben de bir Müslüman’dım ve 

sanat hususunda öteki Müslüman 

kardeşlerimle bir türlü aynı 

düşünmüyor, aynı sonuçlara 

ulaşmıyordum. Gördüğüm kada-

rıyla İlahi Vahiy, yeryüzündeki 

insanlara hayat tarzı öneren öteki 

sistemler arasında, en az, evet, 

en az haram koyan tek öğretiydi. 

Kur’an-ı Kerim, heva ve heves-

lerine kanarak, insanlar birbir-

lerine kısıtlayıcı sınırlar koyup 

zulümler işlemesinler diye, onla-

ra ışık olmuş, rehberlik etmiş-

ti. Tıkamak ne kelime, düşünme 

ve üretmelerinin önünü meşru 

ve ulvi istikamette ardına kadar 

açmıştı. Onun, insanların düşün-

me, üretme, yaratma gibi çaba-

larına ihtiyati haciz koyduğu, 

sınırladığı, onları az düşünmeye, 

az üretmeye, az emeğe sürükle-

diği en ufak bir iması bile yoktu. 

Elbette insanlar bu işi, kevnî ve 

vehbî ayetlerin kılavuzluğun-

da, fıtratlarının ve vicdanlarının 

sesini dinleyerek, meşru biçimde 

sürdürdükleri müddetçe böyley-

di. Zaten fıtrat ve vicdana aykırı 

düşen insanın işi düşünme, üret-

me ve yaratma olmaktan çıkar 

bocalama, saçmalama ve malaya-

niye dönüşür.

Sanat Kabiliyeti 

İnsan, Allah’ın ruhun-

dan üflediği bir mahlûktu. 

Müslümanların oluşturduğu en 

kısıtlayıcı mezhepler bile insan 

iradesini ve bunun külli irade-

den bir cüz olduğunu benim-

semiştir. Sanat kabiliyeti, yani 

yaratma gücü de fıtrata üflenen 

Ruh’un tezahürüdür. Eskilerin 

Sani-i Hakiki dedikleri Allah, 

yoktan var eden tek yaratıcıdır. 

O, vardan var etme biçimindeki 

kabiliyeti insana da bahşetmiştir. 

İnsan kendisine, eşya ve olaylara 

bakarak önüne çıkan bir model-

den hareketle eserler yaratır. Bu 

yaratmanın Allah’ın yaratmasıyla 

alakası yoktur. Nitekim insandaki 

iradenin, Allah’ın iradesi karşı-

sındaki durumu da böyle değil 

midir? Sanat yalnızca kabiliyet 

değil aynı zamanda bir sorum-

luluk ve ihtiyaçtır. Bedenin nasıl 

tatmine ihtiyacı varsa ruhun da 

sanatlar yoluyla açlığını giderme 

ihtiyacı vardır. 

 Müslümanları asırlar boyun-

ca insanın yaratıcılığı fikrinden 

uzak tutan ve açıkça söylemek 

gerekirse sanat olayı karşısında 

maalesef çoğu kere sabıkalı kılan 

nedir? Sabıkalı diyorum çünkü 

geniş Müslüman kitleler nazarın-

da sanat olayı daima korkulan, 

netameli, çekinceli bir alandır. 
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Özellikle müzik, resim, heykel, 

daha sonraki yıllarda tiyatro ve 

sinema, sanki tutunca ellerini 

yakacak kadar tehlikeli ilgi ve 

meraklardan ibaretti hep. İlahi 

Vahiy bu hususta açık bir yasak, 

haram mı koymuştu? Hayır! Peki, 

bu çekinceler nereden kaynakla-

nıyordu? 

Çekincenin kaynağı Kur’an-ı 

Kerim değildir. Kur’an’ın her 

hususta olduğu gibi bu hususta da 

hedefi, insanların Allah’tan başka 

ilah edinmemelerine yönelik uya-

rılardır. Bunlar da yalnızca tapın-

ma malzemesi yapılmış heykel 

ve resimler değil, fetiş gibi kulla-

nılan her şeydir. Ayrıca insanlar 

eğer yalnız Allah’a kulluk edip, 

yardımı yalnız O’ndan istemiyor-

larsa kimi, neyi put yahut tapın-

ma malzemesi gibi kullanırlarsa 

kullansınlar, farkı yoktur. Eğer 

insanlara bahşettiği sanat kabili-

yetinin türlü heykeller, resimler, 

müzik eserleri, dramalar, şiirler, 

hatta bazı dans figürlerine (çünkü 

insan bazen buna da muhtaçtır) 

döneceğini önceden bilen Allah, 

bu hususta bir engel koymamışsa, 

sınırlamak başka kimin haddine-

dir? Önemli olan ortaya konulan 

eserin ne maksatla kullanıldığı 

meselesidir. Tarikatlardaki zikir 

meclislerine, sema törenlerine ses 

çıkartmayıp, folklor gösterilerin-

de yaygara kopartanların bilgi ve 

samimiyeti şüphelidir. 

Türkiye’deki geleneksel din-

darlığın Kur’an merkezli olmadığı 

aşikârdır. Türkiye dindarlığı daha 

çok hadis (Buhari ve Müslim) 

kaynaklıdır. Türkiyeli ahali, fıkıh-

ta Ebu Hanife’yi izlediğini söyle-

mesine rağmen, esasen hadis eko-

lüne, daha çok Şafii hatta bazen 

Bektaşi mizaç bir meşrebe men-

suptur. Akaitte de Maturidi’nin 

sadece adı vardır. Uygulama 

Kimi heykeller bulundukları meydana dikilmiş tarih 
şeritleri gibidir. Sizi geçmişe götürür. Zamanın 
ardında kalmış hadiseler hakkında fikir verir ve 
ciddi hissiyatlar uyandırır. Sahici bir anlam ve duygu 
yükü taşırlar. Hangi maddeden mamulse o mad-
denin mevcut hale nasıl getirildiği, hangi ustalıkla 
böylesine ince işçilik imbiğinden geçtiği hususunda 
ufkunuzu açar. Onun önünde durmadan, detay-
larına dalıp gitmeden, bulunduğunuz ruh halini 
tarumar etmesine kendinizi kaptırmadan, mümkün 
değil yanından ayrılamazsınız.
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Eş’ari, çoğu kere de Cebriye man-

tığına daha yakındır. İmam Hatip 

okullarındaki tedrisat da bu meş-

rep üzerine kurulu bir öğreti-

den başkası değildir. Başbakanın 

mazeretini belki burada aramak 

lazımdır. İnsanların edindikleri 

itikat, yineledikleri ilmihal hayatı, 

onların elbette zihniyetlerini oluş-

turur. Böylece hadis bile deme-

yeceğim (zaten asla sünnet 

demek de olmayan) Buhari ve 

Müslim kaynaklı bir akide ve 

ilmihal öğretisi, halkın din-

darlığına damgasını vurmuş-

tur.

Tek başına hadis oku-

manın zararları üzerinde de 

durulabilir. Bahsi geçen her 

iki hadis kitabı, hadiselere hiç 

değinmeksizin, siyer malze-

mesi içerisindeki yeri, zama-

nı belirtilmeksizin, tümüy-

le peygamber sözüymüş gibi 

okunmaktadır. Pek az kimse 

oradaki sözlerin zaman ve 

mekânını, teknik tabirle 

sebeb-i vürudunu, ne, niçin, 

ne zaman, niye, nerede söy-

lendiğini merak etmektedir. 

Çünkü bu iki hadis kitabı 

Kur’an’dan sonra en mute-

ber kitaplar olarak zihinle-

re yerleşmiştir. Durum böyle 

olsa bile düşünmek lazım-

dır ki bizzat Buhari’nin kendi-

si, rivayet doğruysa, elimizdeki 

eserinde mevcut altı bin küsur 

hadisi, yedi yüz bin hadis ara-

sından elediğini söylemiyor mu? 

Sıhhatinden kuşku duyulma-

saydı bile, hadis namına okutu-

lan metinleri, düşünmeden, araş-

tırmadan, peygamber söylemiş-

tir diye gözü kapalı kabullenmek 

mümkün ve doğru mudur? Böyle 

bir itikadi zorunluluk mu vardır? 

Okuyup derhal itikada ve amele 

dönüştürmeden önce, ciddi bir 

süzgeçten geçirilmeli değil midir 

hadis namıyla aktarılan haber-

ler? Buhari ve Müslim de kitap-

larını derlerken böyle yapmamış-

lar mıydı?

Diyelim ki Buhari ve Müslim’in 

derlemelerinde peygambere ait 

olduğu zikredilen heykel, tas-

vir hatta müzik, benzeri sanat 

ve uğraşların yasaklandığına 

dair ifadelere rastladık. İnsanın 

hatırına gelmez mi ki Allah bir 

işi yasaklamayı, vürudu, sıhha-

ti hakkında ilerideki kullarının 

kuşku duyacağı, bir yığın zayıf ve 

uydurma haber arasından derlen-

diği kendinden menkul bu kitap-

lardaki sözlere bırakmış olsun; 

mümkün müdür? Ben mümkün 

görmeyenlerdenim. Öyleyse gele-

lim sıhhat ihtimaline. Yani Allah 

Rasûlü’nün benzer şeyler söyle-

miş olma ihtimaline. O zaman da 

Kur’an-ı Kerim’de rastlanan has-

sasiyetler hatıra gelmelidir. Eğer 

Peygamber insanları bir şeyden 

sakındırmışsa besbelli ki orada 

şirk ihtimali vardır. Böylesi bir 

ihtimalin bulunmadığı durum-

larda, insanoğluna bahşedilmiş 

sanat yani yaratıcılık kabiliyetinin 

resim, müzik ve heykel kanalıyla 

tezahür etmesinde hiçbir mahsur 

yoktur. Peygamberin de doğ-

rudan bir sanat dalını yasak-

laması düşünülemez. 

Heykel Sanatı Üzerinde 
Düşünmek 

Heykel sanatı üzerin-

de biraz düşünelim. Evvela 

bunun bir sanat dalı olduğu-

nu sanırım hiç kimse inkâr 

etmiyordur. Kadim zamanlar-

dan beri insanlar bu sanat-

la uğraşmıştır. Binlerce yıl 

öncesinden yeni nesillere 

emanet edilmiş, onları hay-

ret, hayranlık ve şaşkınlık 

içerisinde bırakan muazzam 

eserler vardır. Onlara baka-

rak hem insanlığın ataları 

hakkında fikir edinmeli hem 

de ibret alınmalıdır. Heykel 

sanatının Müslüman dünyada 

gelişmemiş olması, tek başı-

na bu sanatın haram oldu-

ğuna delil teşkil etmez. Belki 

bu durum, Ortodoks zihniyetin 

Peygamberden hemen sonraki 

yıllardan itibaren Müslümanlar 

üzerindeki otoritesini, baskısını 

gösterir. Evet, bizim mescitleri-

miz sadedir, çünkü yüzümüzü 

döndüğümüz kıble de sadedir. 

Ama o kıble mevcut sadeliği içeri-

sinde muhteşem bir mimarinin de 

habercisidir. Vaktiyle onun içeri-

sinde Mekke Cahiliyesinin putları 

mevcutmuş. O putlar toplumun 

ataları arasındaki ulu kimselere 

ait heykellermiş. Bugün de her-

Çekincenin kaynağı Kur’an-ı 
Kerim değildir. Kur’an’ın 
her hususta olduğu gibi bu 
hususta da hedefi, insanların 
Allah’tan başka ilah edinme-
melerine yönelik uyarılardır. 
Bunlar da yalnızca tapınma 
malzemesi yapılmış heykel ve 
resimler değil, fetiş gibi kulla-
nılan her şeydir. Ayrıca insan-
lar eğer yalnız Allah’a kulluk 
edip, yardımı yalnız O’ndan 
istemiyorlarsa kimi, neyi put 
yahut tapınma malzemesi gibi 
kullanırlarsa kullansınlar, farkı 
yoktur.
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hangi bir toplum aynı maksat-

la heykeller üretiyorsa, burada 

yanlış olan heykel sanatı değil, 

sanatı kirli emellerine alet eden 

zihniyettir.  Müslüman dünyada-

ki veli kültü üzerinde düşünürsek 

karşımıza yine aynı hastalık çık-

maz mı? Kimi türbelerde yattığı 

düşünülen ulu kişilerin mezarı 

başındaki seremoniler, aşırılıklar 

neyin göstergesidir? 

Müslüman âlemi diğerleriyle 

birlikte heykel sanatını da temel-

siz itikadi gerekçelerle ihmal 

edince, gayrı Müslim toplumların 

sanatkârları bu alanda ister iste-

mez öne geçmişler. Avrupa’nın 

türlü şehirlerinde rastladığım 

heykellerin dilinden söz etmek 

isterim biraz.

Avrupalı resim, müzik, heykel 

gibi sanat alanlarında muhteşem 

eserler üretmiştir. Üstelik eserle-

rin büyük çoğunluğu, Hıristiyan 

inancının, öğretisinin yansıtılma-

sı, çoğaltılması ve yaygınlaştırıl-

ması maksadıyla çizilip, söyle-

nip, yontulmuştur. Denilebilir 

ki bu öğreti, tabiatı icabı böyle 

bir alana ihtiyaç göstermekteydi. 

Evet, Hıristiyanlar İsa, Meryem 

tasvirleri yanında, bir de haç asılı 

köşe olmaksızın ayin yapamazlar. 

Ayinler müzik eşliğinde sürdü-

rülür. Böylece bu üç sanat resim, 

müzik ve heykel onlarda ister 

istemez gelişmiştir. Büyük ölçü-

de durum budur. Ancak bundan 

ibaret değildir. Avrupa’nın büyük 

şehirlerinin hemen hepsinde 

sayısız heykel mevcuttur. Ve hiç 

birisi ‘ucube’ olarak görülmez. 

Çünkü her birisinin konumlandı-

ğı mekân olağanüstü bir incelik-

le seçilmiştir. Tabiatın dokusuna 

öylesine özen ve uyum içerisinde 

yerleştirilmiştir ki, sanki yeryü-

zü yaratıldığından beri oradaymış 

hissi uyandırır. 

Kimi heykeller bulundukları 

meydana dikilmiş tarih şeritle-

ri gibidir. Sizi geçmişe götürür. 

Zamanın ardında kalmış hadiseler 

hakkında fikir verir ve ciddi hissi-

yatlar uyandırır. Sahici bir anlam 

ve duygu yükü taşırlar. Hangi 

maddeden mamulse o madde-

nin mevcut hale nasıl getirildiği, 

hangi ustalıkla böylesine ince işçi-

lik imbiğinden geçtiği hususun-

da ufkunuzu açar. Onun önün-

de durmadan, detaylarına dalıp 

gitmeden, bulunduğunuz ruh 

halini tarumar etmesine kendi-

nizi kaptırmadan, mümkün değil 

yanından ayrılamazsınız. Çoğu 

kere devasa yapılardır bu heykel-

ler. Aşağıdan başlayarak yukarıya 

doğru şapkanızı başınızdan uçu-

racak kadar bükülerek hayranlık-

la takılır kalırsınız. O devasa yapı 

evvela kütle olarak çarpar izleye-

ni. Ardından detaylar, ince işçi-

likler, mütenasip figürler arasında 

dakikalarca gezinirsiniz; her iki 

gözünüzle, kafanızdaki ve kalbi-

nizdekiyle. Müslüman sanatkârlar 

kendi ülkelerinde, resim ve hey-

kellerle bunu niçin yapmasınlar? 

Fransız heykeltıraş Rodin’e ait 

Düşünen Adam heykelinin, birisi 

bana söylesin Allah rızası için, 

İslâm noktai nazarından ne gibi 

bir mahsuru vardır?

Bunların hiçbiri olmasa 

ve soyut bir heykel karşısında 

bulunsanız da durum değişmez. 

Bir sanatkâr, meydanlardan biri-

sine ilk bakışta dünyamızdan 

bildiğimiz, tanıdığımız boyutları 

olan nesnelere asla benzemeyen, 

hiçbir vakit hayalini bile kura-

madığımız, deyim yerindeyse ilk 

bakanın ‘ucube’ bile diyebilece-

ği bir çelik, tunç yahut mermer 

kütlesi kondurmuş olabilir. Böyle 

bir durum karşısında asla acele 

yargılara varılmamalıdır. Durup 

biraz düşünmekte, etrafla birlikte 

meseleyi anlamaya, sezinlemeye 

çalışmakta fayda vardır. Mesela 

belki de evvela kendinizi o şehrin 

hemşerisi yerine koymalıydınız. 

Şehrin tarihi hakkında malumat 

sahibi olmalıydınız. Şehrin karan-

lık, dar sokaklarına dalarak, ora-

larda kaybolup yerli yapı ve insan 

malzemesini iyice tanımalıydınız. 

Ola ki kanaatiniz değişecektir. Bu 

bakımdan herhangi bir sanatkârın 

herhangi bir eseri hakkında konu-

şurken en fazla böylesi hallerde 

peşin yargılardan sakınılmalıdır. 

Geleneksel öğretinin dar kalıp-

ları içerisindeki itikat ve amel 

telakkilerinin gözlüğüyle sanata 

bakılmaz. Zira o gözlük zaten 

sanat hakkındaki olumsuz itika-

dıyla sabıkalıdır demiştik. 

Düşünce ve inançları insanlara 

bir ahlak anlayışı ve sınırı belir-

ler. Söz gelimi Müslümanların 

müstehcenlik anlayışı ile laikle-

rinki asla aynı değildir. Her iki 

kesim bir arada yaşama iradesi 

göstermişse ne olacaktır? Herkes 

kendi anlayışından birkaç adım 

ödün vererek birbirine mi yak-

laşacaktır? Taraflardan hiçbirisi, 
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sanmıyorum, yanaşmaz böyle bir 

yönteme. Bu durumda ya otu-

rup makul ve medeni tartışmalar 

yaparak her iki taraf tezlerini ileri 

sürmeli, birbirlerini ikna yoluna 

gitmelidir. Bu da gerçekleşmezse 

‘herkes kendi yoluna’ denilmeli-

dir. İşte Türkiye açısından bura-

da son derece ciddi bir sıkıntı 

vardır. Mesela laikler olur olmaz 

sebeplerle Atatürk heykellerinin 

önünde saygı duruşunda bulu-

nup güne, gündeme ve işe böyle 

başlamak isterler. Bu sebepten, 

kendilerini hakiki sahibi sandık-

ları ülkenin her meydanına, hem 

de hiçbir estetik kaygı taşıma-

dan, Atatürk heykelleri dikerler. 

Bu sadece Müslümanları değil az 

buçuk sanat zevki olan herkesi 

rahatsız eden bir olaydır. Elbette 

rahatsızlık sanattan ötürü değil 

politik ve ideolojik çirkin tavır-

dan ötürüdür. Tartışılması lazım 

gelen de bence budur.

Bu tamamen politik, ideolo-

jik ve kritik sıkışmanın ortaya 

çıkardığı moral çöküntüsü, zaten 

sanata karşı genlere işlemiş yanlış 

yorumların, anlayış kıtlığının hatta 

kin ve nefretin patlamasına mı yol 

açmıştır? Tartışma bu sebepten 

midir? Peki, sanatın ve sanatkârın 

ne günahı vardır? İnsanlar mese-

lelerini, dert ve davalarını sanatı 

hiç araya katmaksızın siyaseten 

tartışıp çözseler ya! Öteki heykel-

lere kızamamanın hıncını, acısını 

başka örneklerden almaya kalkı-

şınca, baştan beri zikrettiğim gibi 

zaten sabıkalı bulunduğu hadi-

sede boşluğa düşmektedir kimi 

Müslümanlar. Sanat düşmanı ola-

rak görünmektedirler. Bu da doğ-

rusu bana bir hayli dokunmak-

tadır. Çünkü hiçbir Müslüman 

Allah’ın kendisini onunla kera-

metli kıldığı sanat olayını böyle 

hafife alarak küçümsememelidir. 

Birilerinin gözünde sanat değeri 

olan şeye de, keyfi olarak, bu 

sanat değildir, deme hakkı yoktur 

kimsenin. Her sanatın kendine 

mahsus kriterleri, asgari müş-

terekleri vardır. Onu da ancak 

erbabı bilir. Kaldı ki ne kadar 

kötü, başarısız olursa olsun her 

eser, sonuçta bir emek mahsulü-

dür. Üstelik sanat eserlerindeki 

emek basit el işçiliğinden doğma-

mıştır. Zihnin ve kalbin işbirliğiy-

le harcanmıştır. Ruhsal, manevi 

bir yönü vardır. Maneviyatçı ve 

muhafazakâr görünenlerin daha 

fazla korumacı davranmasını 

gerektirir.  

Türkiye’de bütün şehir, kasa-

ba ve köylerde, devlet daireleri, 

okullar ve hatıra gelen her yerde, 

sanat niyetiyle değil inat uğruna 

dikilmiş estetik yoksunu Atatürk 

heykellerine karşı oluşan kızgın-

lığın, bir sanat dalına yahut onun 

farklı bir örneğine yöneltilmesi ne 

kadar doğrudur? Atatürk heykel-

lerinin sahibi vardır. Oysa sana-

tın ne koruyucu kanunları ne de 

sahibi var. Bu işi Müslüman kim-

likli insanlar yapınca ister istemez 

insanların hatırına hemen Taliban 

ve bombaladığı heykeller gel-

mektedir. Kimi hazımsızlıkların, 

kızgınlıkların hıncını, korumalı 

alanlardan korumasız alanlara 

taşımak yanlıştır. 

Müslümanlar amentülerinden 

başlayarak sürdürdükleri bütün 

alışkanlıklarını, sanat anlayışları-

nı, yeniden ana kaynakları olan 

İlahi Vahye göre düşünmek, ayık-

lamak, tashih etmek durumun-

dadırlar. Aksi halde dünyanın en 

geri anlayışına sahip bu laikler 

karşısında bile apışıp kalırlar. Tek 

bir kişinin heykeli hariç heykel 

sanatı yönünden oldukça kısır 

bulunan bir ülkede yaşıyoruz. Bu 

durumda ülke yöneticileri hele 

bir de Müslüman kimlikliyseler, 

heykellerin çeşitlenmesi, çevrenin 

renklenmesi adına yıktırmak ne 

kelime, daha da teşvikçi olmalı-

dırlar. En azından insanları tek 

bir heykelin estetik yoksunu sayı-

sız örneklerine mahkûmiyetten 

kurtarırlar.

Türkiye’de bütün şehir, kasaba ve köylerde, devlet 
daireleri, okullar ve hatıra gelen her yerde, sanat 
niyetiyle değil inat uğruna dikilmiş estetik yoksunu 
Atatürk heykellerine karşı oluşan kızgınlığın, bir 
sanat dalına yahut onun farklı bir örneğine yöneltil-
mesi ne kadar doğrudur? Atatürk heykellerinin sahi-
bi vardır. Oysa sanatın ne koruyucu kanunları ne de 
sahibi var. Bu işi Müslüman kimlikli insanlar yapınca 
ister istemez insanların hatırına hemen Taliban ve 
bombaladığı heykeller gelmektedir. Kimi hazımsız-
lıkların, kızgınlıkların hıncını, korumalı alanlardan 
korumasız alanlara taşımak yanlıştır.
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Cevat ÖZKAYA

T unus’ta başlayan halk 

hareketi Tunus’un kom-

şularında da etkilerini 

devam ettiriyor. Tunus’ta Bin 

Ali’nin iktidarı bırakmasından 

sonra, yaklaşık üç hafta devam 

eden protestolar sonucunda 

Mısır’da Hüsnü Mübarek de 

iktidarını bırakmak zorunda 

kaldı. Şimdi sıra 42 yıldan bu 

yana ülkesini baskıyla yöneten 

Libya’nın despotu Kaddafi’ye 

gelmiş durumda. Yaklaşık iki 

haftadan bu yana devam eden 

olaylarda başkent Trablus’un 

dışında tüm diğer şehirler yöne-

tim muhaliflerinin eline geçmiş 

durumda. Sayılı günler içinde 

Trablus’un düşmesi ve Libya 

despotunun  da iktidarının son 

bulması mukadder akıbet gibi 

görünüyor.

Ortadoğu İslâm coğrafyasının 

diğer bölgelerinde de kısmî bir 

halk hareketlenmesinin olduğu 

gözleniyor. Bilhassa Yemen’de 

uzunca bir süredir devam eden 

hareketliliğin bir iktidar deği-

şikliğiyle sonuçlanma ihtimali 

kuvvetli görünüyor. Bahreyn, 

Ürdün ve benzeri ülkelerde-

ki hareketlenmeler bir iktidar 

değişikliği ile sonuçlanmasa da, 

yönetimlerin kendilerini revi-

ze ederek ömürlerini uzatmayı 

deneyecekleri bir süreci başla-

tacakları tahmin edilebilir. Bu 

halk hareketleri sadece bahse-

dilen ülkelerde değil, Ortadoğu 

İslâm coğrafyasındaki tüm ülke-

lerde yönetimlerin kendilerine 

çekidüzen vermesini sağlayacak 

sonuçlar üretecektir. 

‹slâm Coğrafyasında Halkın Bir 
Aktör Olarak Ortaya Çıkışı

Birinci Dünya Savaşı statü-

kosunun ufak tefek değişiklik-

lerle devam ettiği tek coğrafya 

Ortadoğu İslâm coğrafyasıdır. 

Soğuk savaşın bitmesiyle bütün 

Avrupa’da ciddi değişiklikler 

meydana gelmesine rağmen, 

Ortadoğu’da herhangi bir deği-

şiklik olmadı.

Gayr-i tabi sınırlarla birbi-

rinden ayrılmış bir coğrafyada, 

her bölümün başına konmuş, 

halklarını baskı altında tutmak-

Ortadoğu’da Yeni Bir 
Döneme Giriliyor Mu?
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la görevli işbirlikçi yönetimler 

varlıklarını bugüne kadar devam 

ettirdiler. Bu ülkelerde halkın, 

varlığını ortaya koymak için 

gerçekleştirdiği eylemler, işbir-

likçi yönetimler tarafından şid-

detle bastırıldı. Binlerce insanın 

ölümüne sebep olan yönetim-

lerin gösterdiği şiddet, dünya-

ya demokrasi telkin eden batı-

lı ülkeler tarafından “istikrar” 

adına meşrû görüldü.

Ortadoğu coğrafyasında hal-

kın her isbat-i vücut etmeye 

çalıştığı durum, binlerce ölüme 

mal olan şiddetle bastırılınca, 

eylemler son buldu. Ve halk bir 

aktör olarak siyaset sahnesin-

de yerini alamadı. Öğrenilmiş 

çaresizlik içinde hayatını devam 

ettirdi. 

Bugün Tunus, Mısır, Libya 

ve Yemen’de meydana gelen 

eylemler bu öğrenilmiş çaresiz-

liğin sona erdiğini gösteriyor. 

Bu soruya mülahazat hanesini 

boş bırakarak evet diye cevap 

verebiliriz. Sonuçta, hangi saikle 

olursa olsun bir halk hareketi 

ile despotların  devrilebileceği,  

iktidarlarının son bulabileceği 

ortaya çıkmıştır. Bu coğrafyada 

iktidarlar saray içi darbeler ve 

iktidar içi çatışmalar sonucunda 

el değiştirirdi. Son halk hare-

ketleri ile ilk defa Tunus’ta ve 

Mısır’da diktatörler devrilmiştir. 

Bu, halkın bir aktör olarak sah-

neye çıkışı demektir.

Peki Bu Hareketler Bir Devrim 
Anlamına Gelir mi?

Tunus’ta ve Mısır’da olan-

ların bir devrim olup olmadı-

ğı konusunda farklı bakış açı-

ları mevcut. Kimilerine göre 

tartışmasız olarak devrim diye 

nitelenebilir. Kimilerine göre 

ise, devrim olarak nitelenebi-

lecek bir durum yok ortada. 

Gerçekten de Mısır’da, Tunus’ta 

meydana gelen olaylar kafa karı-

şıklığı yaratabilecek bir nitelik 

taşıyor. Siyaset bilimi literatü-

rü açısından baktığımızda bu 

olayları devrim olarak nitelemek 

zor görünüyor. Çünkü devrimin 

aşağıdan yukarı gerçekleşen sos-

yal ve siyasi kurumları da değiş-

tiren bir özelliğinin olması gere-

kir. Tunus ve Mısır’da meydana 

gelen durum, aşağıdan yukarıya 

olması hasebiyle bir devrim nite-

liği arz etse de, siyasi, sosyal ve 

kurumsal anlamda bir değişim-

den bahsetmek henüz mümkün 

değil. Siyasal iktidar değişikli-

ği kitlelerin zorlamasıyla ger-

çekleşen Mısır’da anayasal ve 

kurumsal değişikliklerin gerçek-

leştirilmesi bir askerî konseye 

havale edilmiştir. Statükonun en 

kavi kurumunun bu değişikliği 

gereği gibi yapıp yapmayacağını 

zaman gösterecektir. 

Bu geçiş döneminin idare-

sinin orduya verilmesi sıkın-

tılı bir durum. Ancak bunun 

anlaşılabilir nedenleri var. 

Despotik yönetimlerde iç siya-

setin gelişmediğini biliyoruz. 

Çünkü despotlar kendilerine 

alternatif olabilecek herhangi bir 

siyasi ve sosyal oluşuma hayat 

hakkı tanımazlar. Mısır’da Hür 

Subaylar Hareketi’nin darbeyle 

iktidarı ele geçirmesinden son-

raki 60 yıl içinde olan da budur. 

Diktatör yönetimin ve yardım-

cılarının dışında yönetim tecrü-

besine sahip herhangi bir siya-

sal, sosyal grup Mısır’da mevcut 

değil. Veya bütün zorluklara 

rağmen varlıklarını koruyanlar 

da yeterli tecrübeye sahip değil-
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ler. Dolayısıyla geçiş dönemi-

ni; statükonun kurumlarından 

herhangi birinin idare etmesi 

dışında bir alternatif kalmıyor. 

Mısır’da ordu halk hareketi süre-

cinde kitleyle çatışmamaya özen 

göstererek, Mübarek’in yıkılma-

sına dolaylı destek vermiş oldu-

ğundan, geçiş dönemini idare 

etme görevini ifa etmesine iti-

raz edilmeyen bir kurum olarak 

ortaya çıktı. Bu arzulanan değil 

mecbur kalınan bir durumdur. 

Bu bağlamda siyasetin sivilleş-

mesi ve alanının genişletilmesi-

nin teminatı, Tahrir’i dolduran 

kitlelerin dinamizmi olacaktır. 

Bu kitleler, geçiş dönemi süre-

cinde, bütün toplumsal kesimle-

rin siyaseten temsil edilebileceği, 

yasal ve kurumsal değişikliklerin 

yapılıp yapılmadığının takipçi-

si olmak durumundadırlar. 

Bu ihmal edilemez ve uyanık-

lık gerektiren bir görevdir. Bu 

görevin ihmal edilmesi, statü-

ko güçlerinin iktidarlarını bir 

başka biçimde tahkim etmeleri 

sonucunu doğurur. Bu da bütün 

emeklerin heba olması anlamına 

gelir. 

Burada dikkat edilmesi gere-

ken bir başka durum da bölgede 

hâkim gücü bulunan bölge dışı 

güçlerin özellikle de ABD’nin 

olaylara müdahalesinin ne oldu-

ğu ve bundan sonra ne olacağı 

konusu.

Daha önce de söylediğimiz 

gibi bölgede halklar ilk defa 

isyan etmemektedir. Ancak bu 

isyanların çok kanlı bir şekil-

de bastırıldığını unutmamalı-

yız. Ortadoğu coğrafyasındaki 

baskıcı yönetimlerin kolon-

yalizm mirasçısı olduğunu ve 

onlar tarafından desteklendi-

rildiklerini de unutmamalıyız. 

Kolonyalizmden kurtulan bölge-

de, kolonyalistlerin yerini sekü-

ler elit almıştır. Halka rağmen 

ve kolonyalistler adına seküler 

bir yönetim inşâ ederek var-

lıklarını sürdürmüşlerdir. Bütün 

bu süreçte yönetimler bu son 

olaylar karşısında yönetimlerini 

desteklemek konusunda neden 

isteksiz davrandılar? Bunun 

insanî sebeplerinden çok, stra-

tejik bir hesapla ilgili olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Bu bağlamda Akif Emre’nin 

yerinde bir tesbitiyle yazıya son 

verelim:

“Amerikan parmağı ara-

nacaksa bu; her tür görüşten 

insanların meydanlarda taleple-

rini dile getirmelerinde değil, 

her seferinde bu tür talepleri 

kanla bastırmalarına izin verilen 

despotların bu kez neden aynı 

yönteme başvuramadıkları soru-

sunun cevabında aranmalıdır.

Hiçbir özgürlük talebi 

küçümsenemez ve komplo ile 

açıklanamaz; ama hiçbir siya-

sal toplumsal hareket de real 

politikten, stratejik hesaplardan, 

iç ve dış dengelerden bağımsız 

değildir.” (Yeni Şafak 15 Şubat 

2011 tarihli makalesi)

“Amerikan parmağı aranacaksa bu; her tür görüş-
ten insanların meydanlarda taleplerini dile getir-
melerinde değil, her seferinde bu tür talepleri 
kanla bastırmalarına izin verilen despotların bu 
kez neden aynı yönteme başvuramadıkları soru-
sunun cevabında aranmalıdır.
Hiçbir özgürlük talebi küçümsenemez ve komp-
lo ile açıklanamaz; ama hiçbir siyasal toplumsal 
hareket de real politikten, stratejik hesaplardan, 
iç ve dış dengelerden bağımsız değildir.”
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Türkiye’nin
Kuralları

2009Sonbaharı’nda 

Sırbistan-Bosna 

ilişkileri -ki 90’lı yıllarda-

ki insanlık dışı savaştan sonra 

asla çok kolay yürütüleme-

mişti-  açıkça hasımlığa doğru 

kaymaktaydı. Batılı arabulucu-

luk çabaları sonuçsuz kalmıştı. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu arabulucu rolünü üst-

lendi. Bu Türkiye için oldukça 

çetrefilli bir roldü, çünkü Bosna 

Türkiye benzeri çoğunluğu 

Müslüman bir ülke ve Sırbistan 

ise uzun zamandan beri Türkiye 

ile arasında anlaşmazlıklar bulu-

nan Ortodoks Hıristiyan bir 

ülke.  Ama Davutoğlu, iddia 

sahibi Türk dış politikasını 

“komşularla sıfır problem” adını 

verdiği bir prensibe göre şekil-

lendiriyordu. Ne Sırbistan ne 

de Bosna Türkiye ile araların-

da bir sınıra sahip değildiler. 

Mamafih Davutoğlu komşuluk 

tanımını, yayılmacı bir anlayışla 

eski Osmanlı egemenlik saha-

sı olarak belirledi. Kendisi ile 

gerçekleştirdiğim sohbetlerden 

birinde, “Son 6 ayda Belgrad’ı 5 

kere, Saraybosna’yı ise belki 7 

kere ziyaret ettim” dedi.  Daha 

kabul edilebilir diplomatların 

isimlerinin müzakere edilmesi 

ve Srebrenica’da yaşanan meza-

lim için dilenecek Sırbistan 

özrünün dili hususunda büyük 

katkı sağladı. Sonunda ise Bosna 

Sırbistan’a bir büyükelçi gön-

dermeyi kabul etti. Meselenin 

çözülüşü Davutoğlu’nun anlat-

ması üzerine şöyle olmuş: Bir 

gece vakti Bosna lideri Haris 

Silajdzic ile Saraybosna hava-

limanında buluşur Davutoğlu. 

Boşnak lider pofur pofur sigara 

içiyordur. Dindar bir Müslüman 

olan Davutoğlu ise sigara içmi-

yordur. Lakin bir istisna yapar. 

“Karşılıklı sigara içtik” diyor 

Davutoğlu. Silajdzic Sırbistan’ın 

James TRAUB

Gerek kıta dışı ilişkileri ile küresel bağlamda gerekse de kendi medeniyet alanında son 8 

yılda uyguladığı dış politikalar ile bölgesel bir güç olup küresel bir güç olma yolunda iler-

leyen Türkiye’nin dış politikasına teorik ve pratik olarak yön veren Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu ile alakalı olarak ABD’nin en büyük gazetelerinden New York Times’ta çıkan bu 

yazı, Davutoğlu’nun ve Türk diplomasisinin okyanusun öte tarafından nasıl algılandığını anla-

mak açısından ufuk açıcı olacaktır. New York Times çizgisi itibariyle İsrail yanlısı yorum ve 

haberleriyle bilinen bir gazete. Yazar James Traub ise New York Times ve Foreign Policy’de 

sürekli yazıları yayınlanan bir siyaset ve dış politika uzmanı. 2008 yılında yayınlanan kitabı 

“The Freedom Agenda: Why America Must Spread Democracy (Just Not the Way George Bush 

Did)” (Özgürlük Ajandası: ABD Niye Demokrasiyi Yaymak Zorunda? /George Bush’un İzlediği 

Yol ile Değil) yazarın ABD’nin küresel dış politikası ile ilgili kaleme aldığı son eserdir. (Umran)
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özrünü burada kabul eder. 

Kriz bertaraf edilir. Davutoğlu 

bu diplomatik çözüm stiline 

“Bosnalı gibi sigara içmek” tabi-

rini kullanır.

Osmanlı’nın ‹mparatorluk Alanı

Davutoğlu ile ilgili buna ben-

zer Irak, Suriye, Lübnan, İsrail 

ve Kırgızistan ile alakalı pek 

çok hikâye dilden dile konu-

şuluyor ve bunların pek çoğu 

da makamlar tarafından doğ-

rulanmış durumda. Kendisi 

oldukça sıra dışı bir figür: 

Parlak zekalı,  yorulmak 

bilmeyen,  kibirli, için-

de geçtiği hikâyelerin 

kahramanı. Wikileaks 

tarafından ifşa edilen 

Dışişleri belgelerin-

de bir meslektaşı 

Davutoğ lu ’nu 

“ T ü r k i y e ’ n i n 

Kissenger’ı” ola-

rak anarken, 

2004 tarihli bel-

gelerden birinde 

ikinci el kay-

naklardan biri 

Davutoğlu’nu “Son 

derece tehlikeli” ola-

rak anmıştır.  Yetenekleri 

ve dünya görüşü, diploma-

sisini yürüttüğü ülkeden ötürü 

önem taşımakta: Demokrasinin 

olduğu Müslüman bir ülke,  

hızla büyüyen ekonomisiy-

le gelişmekte olan bir ulus, 

bir ayağı Asya’da bir ayağı 

Avrupa’da olan bir NATO üyesi. 

Türkiye Başbakanı ülke politi-

kalarını sert bir şekilde değişti-

ren açıkgözlü, ileri görüşlü bir 

popülist.  Erdoğan ve Davutoğlu 

büyük bir vizyonu paylaşıyor-

lar. Osmanlı’nın imparatorluk 

alanı üzerine genişleyen, yeni-

den büyüyen bir Türkiye.

ABD’nin bir zaman-

lar yaptığı gibi tek 

başına domi-

ne edemediği 

bir dünyada 

Başkan Obama 

Brezilya ve 

Hindistan gibi 

yükselen güçler-

le güçlü ilişki-

ler kurma arayışı 

içinde. Türkiye ise 

Ortadoğu’nun tehlike bölgesin-

de yer alan ve yükselmekte olan 

bir güç. Obama’nın ilk denizaşırı 

ziyaretlerine Türkiye’yi katması 

ve iki ülke arasındaki  “model 

ortaklık”tan hararetle bahsetme-

si bir tesadüf değil. Bu durum 

Türkiye’nin bölgesel olduğu 

kadar küresel bir oyuncu olma 

tutkusuna da tam olarak uyuyor.

Hal böyleyken karşılık-

lı çıkarlar ve Davutoğlu’nun 

enerjisi ve yeni 

metotlarına 

r a ğ m e n 

geç t i ğ i -

miz yıl 

bir şey-

ler ters 

g i t t i . 

Diplomat olmadan önce bir akademisyendi. 2001’de basılan Stratejik 
Derinlik kitabı Türkiye için ufuk açıcı bir uluslar arası ilişkiler teorisi 
uygulaması olarak görülüyor. Kitabı, sadece bir uluslar arası ilişki-
ler çalışması değil ayrıca bir medeniyet tarihi ve felsefe çalışmasıdır. 
(Davutoğlu’nun izlenilmesini planladığı entelektüel planın diğer safha-
ları “Felsefi Derinlik”, “Kültürel Derinlik”, “Tarihi Derinlik”tir. Bu diğer 
safhaları uygulamaya daha fırsat bulamadı.)
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Davutoğlu’nun öncülüğündeki 

Türkler İran ve İsrail arasında 

diplomatik bir maceraya girişti-

ler. Bir yanda ABD’nin en önde 

gelen müttefiki öte yanda böl-

gedeki en büyük hasmı, işte bu 

durum Washington’daki yetki-

lilerin ve siyasilerin burunların-

dan solumasına yol açtı. Obama 

yönetimi artık Türkiye’nin kimin 

tarafında yer aldığından emin 

değillerdi.

Davutoğlu “taraf” olmak fik-

rini bir Soğuk Savaş kalıntısı ola-

rak görüyor. “Yüzümüzü Batıya 

ya da Doğuya çevirmiyoruz” 

demişti bana. Ama Türkiye’nin 

ki gibi bir mahallede yaşıyor-

sanız komşularınızla sıfır prob-

lem yaşamanız imkânsızdır. 

İstanbul kozmopolit entelek-

tüellere sahip bir şehir, fakat 

2002’de Başbakan’a dış politika 

danışmanı olana kadar pek azı 

Davutoğlu’nun adını duymuş-

lardı. “İslami camia dışında pek 

tanınan bir isim değildi” diyor 

Radikal gazetesi yazarı Cengiz 

Çandar. 

Ilımlı İslamcı AK Parti’nin 

2002 parlamento seçimlerindeki 

zaferi Türkiye için hem poli-

tik hem de kültürel bir deprem 

etkisi yaratmıştı. Türkiye’nin 

sahil şehirlerinde özellikle de 

İstanbul’da yaşayan Batılılaşmış 

entelektüelleri İslamcılara 

Anadolu’nun içlerinden gelmiş 

taşralılar olarak bakıyorlardı. 

Çandar’ın deyimiyle “Bu insan-

lar birden ortaya çıktılar”.

51 Yaşındaki Davutoğlu 

Anadolu’nun platolarından 

Konya şehrinden. Mükemmel 

İngilizcesine rağmen bazen 

belirtme edatlarını kullanma-

yarak dili daha sonra öğrendi-

ğinin sinyallerini veriyor. İnce 

bıyığı, tatlı ve şaşkın gülümse-

mesini ortaya çıkarıyor. Dinine 

bağlı. Doktor olan eşi başörtülü. 

Buna rağmen Türkiye’nin sekü-

ler elitleri arasında bile şaşır-

tıcı bir şekilde popüler oldu. 

“Türk aklının derinliklerinde 

bir gurur ve ihtişam duygusu 

vardır” diyor Çandar. Velhasıl 

Türkiye herhangi bir ülke değil. 

Osmanlıların mirasçıları onlar 

gibi klas ve İslam dünyasındaki 

ilk laik cumhuriyet. Hem ente-

lektüel çalışmalarında savundu-

ğu Türkiye’nin coğrafi konumu 

ve tarihine istinaden sahip olma-

sı gereken olağandışı statü ile 

hem de Dışişleri Bakanlığı’ndaki 

rolü ile Davutoğlu Türklerin 

izzetinin savunucusu olarak 

görülüyor.

Davutoğlu’nun Birikimi

Diplomat olmadan önce bir 

akademisyendi. 2001’de bası-

lan Stratejik Derinlik kitabı 

Türkiye için ufuk açıcı bir ulus-

lar arası ilişkiler teorisi uygula-

ması olarak görülüyor. Kitabı, 

sadece bir uluslar arası ilişkiler 

çalışması değil ayrıca bir mede-

niyet tarihi ve felsefe çalışma-

sıdır. (Davutoğlu’nun izlenil-

mesini planladığı entelektüel 

planın diğer safhaları “Felsefi 

Derinlik”, “Kültürel Derinlik”, 

“Tarihi Derinlik”tir. Bu diğer 

safhaları uygulamaya daha fır-

sat bulamadı.) Kitap Türkçe’de 

tam 41 baskı yaparken Yunanca, 

Arnavutça ve Arapça’ya da ter-

cüme edildi. 600 sayfa uzun-

luğunda ve oldukça yoğun bir 

kitap. Davutoğlu’nun yardımcı-

larından biri kitabı “büyüleyici 

olarak” nitelendiriyor. (Lehigh 

Üniversitesinden Türkiye uzma-

nı Henri Barkey ise çalışmayı 

“saçma” olarak nitelendirirken, 

Davutoğlu için de “Kendisini 

Tanrı sanıyor” dedi). Stratejik 

Derinlik kitabı Türkiye’nin 

geçmişi ile şimdisi arasında ve 

Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar 

ve diğer yerler ile ilişkileri ara-

sında bağlar dokuyor.  Kitap 

Türkiye’nin kendi kaderini 

yazma çağrısı olarak okundu.

Pek çok açıdan Türkiye’nin 

hikâyesi dünyanın yükse-

len güçlerinin büyük başarı 

hikâyelerinden birisi. Küresel 

ekonomik durgunluğun etkile-

rinden kurtulan Türkiye eko-

nomisi geçtiğimiz yıl yüzde 8 

oranında büyüdü ve dünyanın 

en büyük 17. ekonomisi hali-

ne geldi. Ortadoğu’nun “yumu-

şak güç”lü devi Türkiye böl-

geye popüler kültürünü, ciddi 

fikirlerini ihraç ederken içinde 

1,5 milyon İranlının da bulun-

duğu çok sayıda ziyaretçiyi de 

etki altında bırakıyor tabiri caiz 

ise; Türk mucizesi karşısında 

ağızları açık bırakıyor. Carnegie 

Endowment’ın Lübnan uzma-

nı Paul Salem yakın zamanda 

“Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı 

olabilir. Çünkü Orta Doğu’da 

geleceği işaret eden tek ülke 

onlar” demişti. Ortadoğu’da 
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gücün Arap devletlerinden Arap 

olmayan iki devlete, Türkiye ve 

İran’a kaydığını görüyorsunuz. 

New York Times eski muhabir-

lerinden Stephen Kinzer, “Reset: 

Türkiye, İran ve Amerika’nın 

Geleceği” kitabında İran, 

Türkiye ve ABD’yi  Soğuk Savaş 

Üçgeni olan ABD-İsrail-Suudi 

Arabistan’ın yerine geçecek 

cezbedici bir güç üçgeni olarak 

tanımlıyor.

Davutoğlu Türkiye roke-

tine bindi. Onun başardık-

ları Türkiye’nin, Türkiye’nin 

başarıları da onun statü-

sünü yükseltiyor. Foreign 

Policy dergisi Davutoğlu’nu 

yayınladıkları “100 Global 

Düşünür” listesinde 7. 

sıraya koyarken onun dış 

politikadaki liderliği altın-

da Türkiye’nin Topkapı 

Sarayı’nda bir Sultan’ın 

oturduğu zamanlardan 

beri görülmemiş bir ulus-

lar arası rol üstlendiğini 

yazdı. Davutoğlu, Başbakan 

Erdoğan ve Cumhurbaşkanı 

Gül ile yakın ilişkileri-

ni sürdürüyor. Dışişleri 

Bakanlığı’nın üst kademe-

lerini pragmatik, dünyaya 

hakim, düşünce birikimi 

olan ve onun milli vizyo-

nunu paylaşan diplomatlar 

ile doldurdu. Ülke menfa-

atleri adına ilerleme kaydeder-

ken diğer ülke başkentlerinde 

alarm çanlarının çalmaması ve 

Türkiye’nin bölgesel ve küre-

sel emellerini dengelemek adına 

olağanüstü marifetler gösterdi-

ler.

Bazen Davutoğlu’nun görevi-

ni gerçekte olduğundan çok daha 

önemli olarak gördüğü doğru. 

Bana 2005 Sonbaharı’nda Iraklı 

Sünni fraksiyonları Bağdat’ta bir 

araya getirmesiyle ilgili müthiş 

bir anekdot anlatmıştı. Haftalar 

boyunca birbirlerine bağırmala-

rına izin verdikten sonra Orta 

Çağ’da Bağdat’ın dolaylı olarak 

da Irak’ın şaşaasını hatırlatıp 

taraflarda mahcubiyet uyandı-

rarak bir araya gelmelerini sağ-

lamış. Bu anlatıma göre Zalmay 

Khalilzad heyecanlı bir şekil-

de acilen İstanbul’a gelmiş ve 

birliği kutlamış. Bu olaya aşina 

olan eski bir ABD yetkilisine 

göre bu olay asla bir dönüm 

noktası değildi. Hatta Abdullah 

Gül, Khalilzad’ı davet ettiğin-

de ABD’li diplomat, “Sürekli 

görüştüğümüz aynı insanlar ile 

konuşmak için niye İstanbul’a 

kadar gelmek zorundayız” diye 

sorduysa da  Abdullah Gül’ün 

hatırına binaen davete “tabii ki” 

cevabını vermiş.

Davutoğlu, kendine ait 

çözümcü, sonu gelmeyen anla-

tımlarında her zaman ya bir 

Bağdatlı gibi konuşmakta ya 

bir Boşnak gibi sigara içmek-

te ve tüm kördüğümleri çöz-

mekte. Davutoğlu ile yaptığı-

mız karşılıklı sohbetlerde ara 

sıra parmağını kaldırır ve, “Bunu 

aktarabilirsin” der. Bu biraz 

sonra baş döndürücü bir şey 

anlatacağı manasına gelmek-

tedir. Öte yandan kendisi 

de oldukça büyüleyici biri-

si. Mezopotamya’dan Büyük 

İskender’e oradan Osmanlı 

vezirlerine oradan da günü-

müz tüketiciliğine oldukça 

hızlı şekilde atlar ve alışılma-

dık paralellikler kurup şaşır-

tıcı dersler verir. 

Davutoğlu kariyerine dış 

politika danışmanı olarak baş-

ladığında Türkiye’nin AB üye-

lik teşebbüsü ulusal bir sap-

lantı halindeydi. Davutoğlu, 

Erdoğan ve Gül için AB’de 

bulunmak can alıcı ekonomik 

getirileri olacaktı ama daha 

önemlisi Batı kulübüne ait 

olunduğunun onaylanması 

manasına gelecekti. Erdoğan 

hükümeti adaylıkta ilerleme 

kaydetme adına oldukça zor 

ekonomik ve politik reformları 

hayata geçirdi. Ardından Kıbrıs 

gibi -Kıbrıs Rum hükümeti tara-

fından temsil edilen Ankara’nın 

açıkça hasımlarından- daha 

az kalifiye ve nüfusunun ezici 

çoğunluğu Hıristiyan olan ülke-

lerin hızlıca tam üyeliğe geçmele-

ri üzerine hükümet hiddetlendi. 

Büyük Avrupa devletleri bilhassa 

“Küresel “biz”in bir par-
çası olmak Erdoğan ve 
Davutoğlu’nun hedeflerinin 
en iyi tanımıdır. Bu yüzden 
Türkler Avrupa’nın ret yanıtını 
ağır bir hakaret olarak algı-
ladılar. Ve devamında Robert 
Gates’in dediği gibi Türkler 
statülerini kendi mahallelerin-
de yükseltme arayışı içine girdi-
ler. Davutoğlu’nun en önemli 
diplomatik başarılarından biri 
Türkiye-Suriye-Lübnan-Ürdün 
arası vizelerin kaldırılmasıdır. 
Eski Osmanlı alanının tekrar 
oluşturulması manasına geli-
yor bu durum.
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Almanya ve Fransa Türkiye’nin 

AB üyeliğini engellemek için 

oldukça kararlı gözüküyor-

lar. Hatta geçtiğimiz haziran’da 

Savunma Bakan’ı Robert Gates, 

“Türkiye’yi Doğu’ya AB itti” 

dedi. Bu Türkiye’nin Batı ile 

organik bir bağ kurma arayışına 

Avrupa’nın reddinin sonucuydu.

Küresel “Biz”in Bir Parçası 
Olmak

Davutoğlu’nun bu duru-

mun aksini ispatlamak için çok 

çaba harcadığı bir gerçektir. 

Brüksel’de katıldığı bir NATO 

toplantısından sonra Brüksel-

Ankara uçağında daha yarısı 

bitmiş yemeğini bir kenara itip 

bana meslektaşı diğer Dışişleri 

bakanlarına neler anlattığını 

söyledi. 

“Bugün şayet AB varsa bu 

NATO’nun güvenlik şemsiyesi 

sayesinde olmuştur. Ve Soğuk 

Savaş yıllarında NATO’ya en 

çok katkı veren kimdi? Türkiye. 

Bu yüzden kim, “Türkiye’yi kim 

kaybetti?” derse -Böyle bir soru 

vardı çünkü insanlar Türkiye’nin 

Doğu’ya döndüğünü söylediler- 

bu Türkiye’ye karşı bir hakaret-

tir. Neden mi? Çünkü bu söyle-

yenin Türkiye’yi “biz” kavramı-

nın içine koymadığını gösterir. 

Türkiye’nin özne değil nesne 

olduğu manasına gelir. Uluslar 

arası toplumun ajandasında bir 

kriz öğesi olarak yer almak iste-

miyoruz. Uluslar arası toplumun 

içinde krizleri çözüme ulaştır-

mak için bulunmak istiyoruz”

Küresel “biz”in bir par-

çası olmak Erdoğan ve 

Davutoğlu’nun hedeflerinin en 

iyi tanımıdır. Bu yüzden Türkler 

Avrupa’nın ret yanıtını ağır bir 

hakaret olarak algıladılar. Ve 

devamında Robert Gates’in dedi-

ği gibi Türkler statülerini kendi 

mahallelerinde yükseltme arayı-

şı içine girdiler. Davutoğlu’nun 

en önemli diplomatik başarı-

larından biri Türkiye-Suriye-

Lübnan-Ürdün arası vizelerin 

kaldırılmasıdır. Eski Osmanlı 

alanının tekrar oluşturulması 

manasına geliyor bu durum. 4 

ülke kendi aralarında serbest 

ticaret ve seyahat yapılması 

üzerine anlaştılar. Sıfır problem 

politikasına uygun olarak Kıbrıs 

ve Ermenistan ile arada bulu-

nan uzun dönemli gerilimlerin 

çözülmesi için harekete geçildi. 

Yunanistan ve Suriye ile gerilim-

lerin çözülmesinde ise oldukça 

başarılı olundu. On yıllar boyun-

ca Kürt otonom isteklerine karşı 

uygulanan baskı, topraklarında 

PKK’lıları barındıran yeni Irak 

hükümeti ile Türkiye’nin arasını 

açmıştı. Ama Erdoğan hüküme-

ti ABD’nin bölgedeki en sağ-

lam müttefiki olan Kürt bölgesel 

yönetimi ile temasa geçti. 2003 

yılında Türk Parlamentosu ABD 

askerlerinin Irak’a Türkiye top-

raklarından geçmesini sağlayan 

tezkere önerisini reddettiğinden 

beri Bush yönetimi ile ilişkiler 

sallantı halindeydi. Ama şimdiye 

kadar ABD Türkiye’yi bölgesel 

istikrar unsuru olarak kullanma 

arzusundaydı. Kürtlerle varılan 

uzlaşma Washington ile ilişki-

leri yumuşatırken Türkiye’yi 

Irak meselesinde ana aktörler-

den biri haline getirdi. Türk 

firmaları sadece Kürdistan’da 

değil tüm Irak’ta oldukça hâkim 

pozisyonlar kazandı. Ve Iraklı 

Kürt liderler de Kürt isyancıla-

ra karşı müsamaha göstermeyi 

bıraktılar. Bu Türklerin sonucu-

nu doğru bildiği diplomatik bir 

bahisti.

Ama Davutoğlu’nun vizyo-

nu “mahalle”yi Türk ticareti için 

güvenli hale getirmenin çok 

daha ötesinde bir genişlikteydi. 

Gözde teorilerinden birine göre, 

ABD ücra köşelerde hassas bir 

aktör olarak Türkiye’ye ihtiyaç 

duyacaktır. “Birleşik Devletler 

insanlık tarihinde insanlığın 

ana vatanının (Davutoğlu’nun 

adlandırmasıyla Afro-Avrasya) 

dışında doğmuş yegâne küresel 

güçtür” diyor Davutoğlu kendi-

ne has hitabetiyle. Coğrafyası ve 

tarihi bakımından ABD güvenlik 

açısından avantaja sahip iken, 

süreklilik açısından da deza-

vantajlara sahiptir. Çünkü Orta 

Doğu ve Avrasya ile geçmişe 

uzanan tarihi bir bağı yoktur. 

Davutoğlu’nun terimlerine göre 

ABD’nin Stratejik Derinliği yok-

tur, Türkiye’nin vardır. “Böyle 

bir küresel güç ile böyle bir böl-

gesel gücün varolan mükemmel 

ortaklıkları” diyerek de süslü 

bir bitiriş yapıyor Davutoğlu. 

Türkiye bölge ile ilişkiler ağını 

özellikle de Sünni dünyası ile 

olan ilişkilerini ABD’nin Irak, 

Afganistan ( Türkiye yakın 

zamanda Kabil’deki NATO 

Kuvvetleri Komutanlığı yetkisi-

nin uzatılmasını kabul etti) ve 

Pakistan’daki çıkarları doğrultu-

sunda kullandı.

2007’de Türkiye Ortadoğu’da 

arabuluculuk rolüne soyundu. 

Avrupa’nın büyük kısmı anti-

semitizm dalgasıyla alev alev 

yanarken Osmanlı Türkiyesi 

Yahudiler için güvenli bir 

limandı. Pek çok  Türk İslamcı 

İsrail’den nefret ediyor fakat 

Erdoğan ve AK Parti daha dip-

lomatik bir çizgi benimsedi. 

Erdoğan 2004 ve 2007’de İsrail’i 

ziyaret etti. Türkiye Şimon Peres’i 
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nadir görülecek bir onura layık 

görerek Meclis’te konuşma yap-

ması için davet etti. Türk liderler 

Golan tepelerinin Suriye’ye geri 

iade edilmesi ile alakalı Suriye 

ve İsrail arasında aracılık yapma 

arayışına girdiler. O dönemde 

Bush yönetiminin Suriye ile iliş-

kileri İran dolayısıyla askıday-

dı. Ama İsrail Şam ile temasa 

geçme arzusundaydı. Foreing 

Policy’de yazdığı bir makalede 

Davutoğlu, Türkiye’nin iki ülke 

arasındaki rolünün dış bir aktör 

tarafından tahsis edilmediğini 

belirtmiştir. Türkiye bu göre-

vi, Davutoğlu’nun “Proaktif ve 

önleyici barış diplomasisi” pren-

sibi doğrultusunda kendi ken-

dine tahsis etti. “Biz”in parçası 

olmak budur işte.

Davutoğlu 2007 yılı boyun-

ca 20 kez iki başkent arasında 

mekik dokuduğunu söylüyor ve 

2008’de görüşmelerin beş ayağı 

için iki tarafı İstanbul’da farklı 

otellerde bir araya getirdi. İki 

tarafa da mesaj taşıdı. İsrail’in, 

Suriye’nin Hizbullah’ı destekle-

mekten vazgeçeceği ve İran’la 

arasına mesafe koyacağı konula-

rında ikna edilmesi gerekiyordu 

ve Suriye’nin de İsrail’in çekile-

ceğini açıkladığı bölgeyi açıklığa 

kavuşturması talebi söz konu-

suydu. Aralık ayı sonlarından 

beri Davutoğlu ve yardımcıları 

yalnızca bir ya da iki kelimede-

ki uzlaşmazlığın dolaysız müza-

kereleri engellediğini söylüyor. 

İsrail Başbakanı Ehud Olmert, 

Erdoğan’ın evinde beş saat süren 

bir yemeğe katıldı ve bu toplan-

tıda Suriye Devlet Başkanı Beşer 

Esad’la görüştüler. Davutoğlu 

doğrudan müzakereler için özel 

bir otel odası ayarladı. Yakın 

bir İsrailli yetkili bu görüşmeyi 

doğruladı, Davutoğlu’nun “çok 

önemli ve profesyonel bir rol 

oynadığını” belirtti ve yüz yüze 

bir görüşmenin çok uzak olma-

dığını ifade etti. Olmert’in ken-

disi de Erdoğan’dan “adil bir 

arabulucu” olarak bahsetti ve 

ekledi: “Türkiye’nin arabulucu-

luğunda müzakerelere ihtiyacı-

mız var.”

Ancak bütün bu olanlardan 

birkaç gün sonra İsrail Arap 

dünyasının tepkisini çekerek 

ve Erdoğan’la alay edercesine 

Gazze’yi abluka altına aldı ve 

müzakereler tıkandı. İsrailli yet-

kili, “Türklere, Gazze’den gelen 

füze saldırılarına karşı cevap 

vereceğimiz belirtmiştik” diyor 

ve İsrail’in Türkleri hayal kırık-

lığına uğratmadığını çünkü 

İsrail kabinesinin Gazze işgali-

ne Olmert- Erdoğan görüşme-

sinden bağımsız onay verdiğini 

belirtiyor. Tabi Türkiye yaşa-

nan süreci böyle yorumlamı-

yor. Davutoğlu’nun deyimiyle, 

“Türkiye’ye bir hakaret” olarak 

yorumlanıyor. Türk kamuoyu-

nun yaşananları bu şekilde anla-

dığı açık ve Erdoğan’ın da kamu 

oyunun zeki bir sözcüsü olarak 

böyle gördüğü kesin. Her şeye 

rağmen Türkiye demokratik 

bir ülke ve Gazze konusundaki 

kamuoyu tepkisi ve belki de 

“sıfır sorun” politikasının man-

tığı ülkeyi yeni bir yöne sevk 

ediyor. 

Türkiye’nin Balkanlar, 

Afganistan, Pakistan, Irak ve 

söz konusu meselede de İsrail 

üzerindeki çıkarları Amerika 

ve Batı’nınkilerle örtüşüyor. 

Ancak İran konusu hariç. 2009 

Eylül ayında, Batı’nın nükleer 

silah yapımı suçlamaları baskı-

sı altındaki İranlılar 1200 kilo 

uranyum’un barışçıl amaçlar için 

kullanılmak üzere zenginleştiril-

mesi karşılığında ihraç edilme-

si önerisinde bulunmuştu. İran 

hiçbir batılı ülkeye uranyumu-

nu göndermek için güvenmese 

de Türkiye’ye bakışı farklıydı 

ve Davutoğlu harekete geçerek 

ayrıntılar üzerinde çalışmak için 

Tahran’a uçtu.

Washington  Gerilimi

Bütün bu sürecin 

Washington’da yarattığı geri-

limi son sızan Wikileaks bel-

geleri açıkça gösteriyor. 2009 

Kasım’ında Philip Gordon’la 

Ankara’daki bir görüşmede 

Davutoğlu Türkiye’nin ayrıca-

lıklı özelliği iddiasını ileri sürdü: 

“Sadece Türkiye İran’la açıkça 

ve ciddi bir şekilde konuşabi-

lir.” Davutoğlu bunu söylerken 

İran’ın Türkiye’nin desteğiyle 

bir antlaşmaya oturacağından 

Dışişleri bakanı olmadan 
birkaç ay evvel Davutoğlu, 
Obama’nın ekibiyle buluş-
mak için Washington’u 
ziyaret etmişti ve çok 
etkilenmişti. Bush O’nun 
için Amerika’nın Sezar’ıydı 
ve Obama ise Marcus 
Aurelius’du: filozof-kral. 
“Türk- Amerikan ilişki-
lerinde altın dönem ola-
cak” diyordu ancak şimdi 
o entelektüel ve politik 
tasavvurunda bir şeylerin 
ters gittiğini görebilir.
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emindi. Gordon ise İran’ın nük-

leer silah edinmesinin sonuç-

larını değerlendirmeye zorladı. 

Sızan belgeye göre Davutoğlu 

Türkiye’nin böyle bir riskin 

farkında olduğunu vurgula-

dı. Gordon Türkiye’nin İran’a 

açık ve sert bir mesaj verme-

si gerektiği hususunda ısrar-

cıydı, Davutoğlu ise bunu özel 

görüşmelerde yaptıklarını ve 

Türkiye’nin bölgedeki dış poli-

tikasının adalet ve ufuk eksenli 

olduğunu belirtti.

 Gordon’la olan bu görüşme-

deki çekince Türkiye’nin İran’a 

fazla esneklik tanıdığı yolunday-

dı ve Davutoğlu da Türkiye’nin, 

İran üzerinde Amerika’nın ve 

Avrupa’yla ortak olmayan çıkar-

lar güttüğünü inkar etmiyordu: 

“Büyüyen bir ekonomimiz var 

ve İran bizle Asya arasındaki tek 

kara geçişini oluşturuyor. Ayrıca 

İran Türkiye için ikinci enerji 

kaynağı.” İran’a olası yaptırımlar 

Türkiye’ye de zarar verecektir 

dolayısıyla. Yine de Davutoğlu 

İran’ın amaçları konusunda 

Türkiye’nin çıkarlarının etkilen-

mediğini söylüyor. Gordon’un 

fazla şüpheci olmasının nedeni 

yok değil. Başbakan Erdoğan 

İran’ın bomba yapma planını 

bir dedikodu olarak nitelendirdi 

ve Davutoğlu’nun danışmanla-

rından birisi de, “Başından beri 

İran’ın nükleer silah programı 

hiç olmadı, olacağını da düşün-

müyoruz” diyor.

Geçtiğimiz Nisan’daki nük-

leer zirvesinde Erdoğan ve Lula 

da Silva, Obama’ya İran’ı uran-

yumu teslim etmeye ikna etmek 

için beraber çalışma önerisin-

de bulundular ve bu yükselen 

güçlerin dayanışmasının önem-

li bir örneğiydi. İdari yetkili-

ler İran’ın Türkiye ve Brezilya’yı 

oyuna getirmeyi deneyeceğin-

den korktuklarını açıkça bildir-

diler. Davutoğlu ise çılgın rutini-

ne devam etti ve İran’ı taviz ver-

meye zorlamak için Mayıs ayın-

da Tahran’a uçtu. Yedinci ve son 

seferinde anlaşmaya varmak için 

tam 18 saat çalıştığı biliniyor. 

Dönüşte uçakta Türk gazetecile-

re demeç verirken oldukça heye-

canlıydı ancak gazeteciler haber 

yazmak için ofislerine vardık-

larında Amerika’nın anlaşmayı 

reddettiğini haber aldılar.

Türkler diplomatik hamle-

lerini açıklarken Obama yöne-

timi Güvenlik Konseyi’nde 

Rusya ve Çin’i yaptırımlar lehin-

de oy vermek için nihayet ikna 

etmişti. Davutoğlu hiçbir adım-

da Amerikalılardan gizli bir şey 

yapmadıklarını belirtiyor ancak 

Amerikalılar da anlaşma mad-

delerini şaşkınlıkla karşıladıkla-

rını söylüyorlar. Türkler en çok 

bu konuda kırıldıklarını gizli-

yorlar, Haziran ayında Türkiye 

ve Brezilya yaptırımlara karşı oy 

kullanınca bu soğukluk açığa 

çıktı. Türk yetkililer Amerika’ya, 

Ulusal Güvenlik konusunda 

karşı gelmeyi istemediklerini 

söylüyorlar ve sürekli diplomasi 

taraftarı olduklarının ve İran’ın 

yanında ve Amerika’nın karşı-

sında olmadıklarının altını çizi-

yorlar. 

  Türkiye belki sadece bölgesel 

çıkarlarını gözetiyor olabilir ki bu 

sadece İran’la iyi ilişkileri koru-

mak değil Orta Doğu’nun tama-

mındaki kredisini arttırmaktır. 

Belki de Davutoğlu’nun inkar-

larına rağmen Ankara gerçek-

ten de dünyayı Washington’un 

veya Londra’nın gördüğü gibi 

görmüyor. Henri Barkey’in bu 

sene başlarında tespit ettiği 

gibi Erdoğan ve Davutoğlu’yla 

konuştuğunuzda “sorun İran 

değil, İsrail ve İsrail’in silahla-

rı, İran’ın silahı yok” noktasına 

geliyorlar ve belki de asıl sorun 

herkesle sıfır sorunlu bir ilişki 

kuramayacağınız gerçeğidir. 

  İran ne yazık ki sorunun 

sadece yarısı. Diğer yarısı İsrail. 

Gazze savaşından üç hafta sonra 

Erdoğan Davos’ta Şimon Perez’le 

tartıştı. İsrail buna Türk elçisi-

ni aşağılama sahnesiyle cevap 

verdi. Erdoğan sonuçta İsrail’in 

varlığını tehlike olarak gördüğü 

kesin olan Hamas’ın desteğini 

kazanmış oldu. 2010 baharın-
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da bir Türk yardım kuruluşu 

İHH, İsrail’in Gazze ablukasını 

delmek için bir filoyu harekete 

geçirdi. Davutoğlu filonun deni-

ze açılmaması yönünde çabala-

dığını ve filo organizatöründen 

İsrail’in gemileri durdurması 

durumuna geri dönmesini iste-

diğini söylüyor. Mayıs ayında, 

filo denize açılmadan bir gün 

önce bir Türk yetkili’nin İsrail 

etrafını şiddete neden olmamak 

konusunda uyardığı biliniyor.

Ancak tabii ki böyle olmadı 

ve İsrail helikopter komando-

ları Mavi Marmara’yı kuşattı. 8 

Türk ve bir Amerikan vatandaşı 

öldürüldü. Türk kamuoyu Gazze 

savaşına odaklandı ve şimdiler-

de öfkeli kalabalıklar ülkenin 

dört bir tarafında İsrail karşıtı ve 

İslami sloganlar atıyor. Erdoğan 

da İsrail’e yüklendi ve açıkça 

Hamas’ın terörist olmadığını 

savundu, İsrail’i “Orta Doğu’ya 

nefret ve düşmanlık yayan bir 

iltihap” olarak niteledi. Türkiye 

özür talep etti, İsrail ise filoyu 

bir provokasyon girişimi olarak 

görmesi nedeniyle özür talebini 

reddetti. Davutoğlu da en az 

başbakan kadar kızgın bir tavır 

takınmıştı. Saldırıdan bir gün 

sonra Güvenlik Konseyi’nde, “bu 

insanlık tarihinde kara bir gün-

dür ve bugün teröristlerle dev-

letler arasındaki fark bulanıklaş-

mıştır” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin filo saldırısına bu 

denli tepkisi İsrail’le ilişkilerinde 

ağır tahribata ve Amerika’yla iliş-

kilerine zarara yol açtı. Üst düzey 

bir yetkiliye göre Mavi Marmara 

olayı sonrası kullanılan abart-

malı ve provokatif üslup “tarih-

sel Türk-İsrail ilişkilerine negatif 

anlamda müdahale etmişti”. Asıl 

zarar ise, uluslararası kamuo-

yunda Türkiye’yi Ortadoğu’daki 

en iyi dostu Amerika’nın karşıtı 

ve Amerika’nın en başlıca düş-

manının yanında göstermesine 

neden olmasıydı. Mavi Marmara 

olayından sonra Thomas 

Friedman The Times’da, belki 

biraz da abartarak, Türkiye’nin 

“İsrail karşıtı Hamas-Hizbullah-

İran eksenine katıldığını” yaz-

mıştı.

Bu gerginlik geçtiğimiz  aylar-

da yumuşadı. Amerikan yetki-

lileri Türkiye ve İsrail arasında 

bir yakınlaşmaya teşvike çalı-

şıyorlar. Haziran ayında İsrail 

ticaret bakanı Davutoğlu’na 

Brüksel’de görüşme çağrısında 

bulundu. Yine de Washington’la 

olan ilişkiler kaygı verici. Resmi 

bir yetkilinin belirttiği gibi “bir-

likte yapmak istediğimiz çok 

şey var ancak Amerika’nın ve 

Kongre’nin Türkiye’ye bakışı 

olumsuzken bu zorlaşıyor.”

Dışişleri bakanı olmadan 

birkaç ay evvel Davutoğlu 

Obama’nın ekibiyle buluşmak 

için Washington’u ziyaret etmişti 

ve çok etkilenmişti. Bush O’nun 

için Amerika’nın Sezar’ıydı ve 

Obama ise Marcus Aurelius’du: 

filozof-kral. “Türk-Amerikan 

ilişkilerinde altın dönem olacak” 

diyordu ancak şimdi o entelek-

tüel ve politik tasavvurunda bir 

şeylerin ters gittiğini görebilir. 

Amerika’nın, Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Konseyi’nin “İsrail 

kuvvetlerinin insani yardım 

filosuna acımasızca saldırısı” 

konusundaki soruşturma talep 

eden çözümüne karşı çıkma-

sına şaşırdığını söylüyor. Yine 

de Davutoğlu’nun danışman-

ları kendilerini bu soruşturma 

konusunda kandırmak istemi-

yorlar. Washington’la ilişkiler-

den sorumlu yetkili Selim Yenel 

“Yunan ve Ermeni lobilerini 

karşımızda görmeye alışkınız ve 

Yahudi lobisi hep bizi destekle-

miştir. Şimdiyse onlar da bizim 

karşımızda” diyor. 

Gerçek şu ki bütün o mede-

niyetler tarihine dair derinlik-

li bilgisine rağmen Davutoğlu 

ya Amerika’nın İsrail ve İran 

hakkındaki derin düşüncelerini 

yanlış okuyor ya da Türkiye’nin 

önemini fazla abartıyor. Tabi bu, 

imparatorluk sonrası ihtişamın 

getirdiği bir tehlike. Uluslararası 

Kriz Grubu’nda Türkiye ofisi şefi 

Hugh Pope, “Türkler, Avrupa 

Birliği’ne katılımı umarak konu-

şuyorlar ve İsrail’den daha haya-

ti bir öneme sahip olduklarını 

düşünüyorlar” diyor. 

Belki bütün bu ters giden 

süreç sadece bir geçiş süreci-

dir ve yükselen bir gücün iler-

leyişinde basit bir duraksama-

dır. Brüksel’de Robert Gates ve 

Hilary Clinton’la olan özel görüş-

meleri sürecinde Davutoğlu yine 

coşkun bir tavır takınmıştı ve 

tarihin rüzgarlarının yelkenlerini 

doldurduğunu hissediyor gibiy-

di. Medeniyetlerin kavşak nok-

tası, Doğu’yla Batı’nın, Kuzey’le 

Güney’in buluştuğu nokta 

olarak Türkiye geleceğin dün-

yasına doğru bir mihenk taşı. 

“Türkiye küreselleşmenin tur-

nusol kağıdıdır” diyor ve ekli-

yor: “Türkiye’nin başarısı küre-

selleşmenin başarısıdır.” Dünya, 

Davutoğlu’nun hep söylediği 

gibi, Türkiye’den büyük şeyler 

bekliyor.

 20 Ocak 2011, NY Times, Çeviri: 

Elyesa Koytak - Ömer Behram Özdemir
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TAHA KILINÇ:
Devrim demek için çok erken, 

yaşadıklarımız henüz başlangıç

Söyleşi: Ömer Behram ÖZDEM‹R - Furkan AKTAN

M ısır’da geçtiğimiz 

ay içinde Hüsnü 

Mübarek rejimine 

karşı bir halk ayaklanması mey-

dana geldi. Mısır’ın siyasi geç-

mişine baktığımız vakit; kuvvetli 

bir tek adam yönetimi ve onun 

yönetiminde sistemin devamlılığı 

var. Fakat bu tek adam geleneğin-

de örneğin Suriye’de olduğu gibi 

bir baba-oğul yani hanedan geçişi 

yok. 25 Ocak olaylarından sonra 

Mısır ordusunun çok belirleyici rol 

aldığını görüyoruz. Ordunun bu 

süreçte Mübarek’in oğlunun yöne-

time gelmesiyle alakalı planlara 

bakışı nasıldı?

Hüsnü Mübarek hiçbir 

zaman kendi oğlunu getireceğini 

dile getirmedi. Böyle bir niye-

tinin olduğu Cemal Mübarek’in 

kendi çıkışlarından anlaşılıyordu. 

Hüsnü Mübarek hiçbir zaman 

kendine bir yardımcı ya da halef 

de atamadı. Bu noktada sorular 

yöneltildiği zaman kendisinin her 

zaman görevinin başında olduğu-

nu söyledi. Ordu da oğlunun gel-

mesini istemiyordu zaten. Cemal 

Mübarek’in başa geçebilme olasılı-

ğı oldukça belirsizdi. Tahrir mey-

danında toplanan kalabalıkların 

en net başarısı, Cemal Mübarek’in 

önünü kesmek oldu.  

Peki Hüsnü Mübarek’in Mısır 

içindeki konumu ne? Kendisi hal-

kın tamamının nefret ettiği bir 

lider mi, yoksa halk içinde bir 

tabanı bulunuyor mu?  

Hüsnü Mübarek -her ne kadar 

kızsak da- Mısır için savaşmış 

bir adam. Yani defalarca İsrail’le 

ülkesi için savaştı. Ve bunlar öyle 

göz ardı edilecek savaşlar değil-

ler. Hepsinde Mısır hakikaten 

çok büyük zarar gördü. Dışarıdan 

sanki Hüsnü Mübarek ithal bir 

şekilde memleketin başına geldi 

de memleketteki insanların hiçbi-

ri bunu istememesine rağmen 30 

sene boyunca despot bir şekilde 

Taha Kılınç 1980 yılında Mersin/Anamur’da doğdu. Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ni ve İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. El-Cezire televizyonunun Doha’daki merkezinde gazetecilik 

ve medya stajını tamamladı. Sabah gazetesi bünyesinde yayın yapan www.usasabah.com adresinde 

Ortadoğu ve İslam dünyası merkezli yazılar yazıyor. Yayınlanmış 6 kitabı var. İngilizce, Almanca, 

Arapça ve İbranice biliyor. Taha Kılınç ile Ortadoğu’da son yaşanan gelişmeleri konuştuk. 
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başta kaldı gibi bir izlenim var. 

Mısır’ı böyle okumak bizi biraz 

yanıltabilir diye düşünüyorum. 

Çünkü Mübarek’in de taraftarla-

rı var. Beslediği polis gücü var. 

Sonuçta ordunun başkomutanı 

idi, ordu var. Zengin iş adamları 

var. İktidardan beslenen imtiyaz-

lı sınıflar var. İktidardan direkt 

zarar görmemiş olan sıradan halk 

var. Gayrimüslim kitleler var. 80 

milyonluk bir ülkede bu insan-

lar en azından yüzde 20-30’luk 

bir oran teşkil ediyorlar. Mübarek 

iktidarının yıpranmış olması-

nı ve göstericilerin tepkiselliğini 

düşündüğümüzde, Mübarek’in 

gitmemeye karşı gösterdiği 

dirence anlam veremiyor olabili-

riz. Hâlbuki Mübarek açısından 

bakarsak gitmemesi son derece 

mantıklı. Son konuşmasında da 

bunu ifade ediyor. “Ben bu ülke 

için savaştım, bu ülkede ölece-

ğim” diyor Mübarek. Göstericileri 

“Marjinal bir grup” olarak görü-

yor. Göstericiler marjinal bir azın-

lık değildi, Mübarek burada yanıl-

dı. Ancak öte yandan, göstericilere 

bakıp bütün Mısır’ın Mübarek’ten 

nefret ettiğini düşünmek de bir 

başka yanılgıydı bana göre. Bu 

açıdan baktığımızda meydandaki 

gençlerin Mısır’daki daha yaşlı, 

üst nesil bazı toplum katman-

larından farklı düşünüyor olma 

ihtimalleri yüksek. Tahrir’de top-

lanan kalabalık içerisinde işsizler 

var, siyasal açıdan memnuniyet-

sizler var, teknolojinin etkisiyle 

ülkelerini daha üst seviyelerde 

görmek isteyenler var, demokra-

si sevdalıları var. Bu, bileşenleri 

oldukça farklı ve çeşitli bir koa-

lisyon. Taşradaki sıradan insanla-

rın hayatının günlük akışı içinde 

Kahire’deki yüksek tansiyon ne 

ölçüde yer ediyor, bu üzerinde 

düşünülmesi gereken bir soru. 

Nitekim, BBC Mübarek’in köyü-

ne gitti röportaj için, Mübarek’in 

arkasından ağlayıp sızlayanlar da 

vardı. 

Bu süreç için devrim kelimesini 

kullanmak da biraz abartılı oluyor 

sanki. Bir reform, bir yüz değişimi 

demek daha mı doğru olur? 

Evet devrimden ziyade ben 

bunu bir başlangıç olarak görüyo-

rum. Ve bu başlangıcın sonunun 

nereye gideceği de şu anda ordu-

nun tavrına bağlı.  Enteresandır, 

ordu sürece başından beri müda-

hale etmedi. “Mısır’da ordu taraf-

sız kaldı” deniyor. Tarafsız kal-

mak çok büyük bir fazilet değil. 

Çünkü bu, “Mübarek rejimi halka 

zulmederken de bu ordu tarafsız-

dı” demektir. Şimdi böyle bak-

tığımız zaman ordunun duruşu 

çok da faziletli bir duruş olmu-

yor. Aynı zamanda ordunun çok 

büyük fabrikaları, devasa işlet-

meleri var. Keza 1.3 milyar dolar 

da Amerika’dan yardım alıyor-

lar. Enver Sedat’ın Mısır’ı içine 

sokmuş olduğu sarmalın etkisi-

ni hâlâ görüyoruz. Mısır’da ne 

oldu, Hüsnü Mübarek devrildi. 

Çok hasta olduğunu söylüyorlar. 

Bunu birçok İsrail, Arap kaynak-

ları söylüyor. Muhtemelen gitme-

miş olsaydı şu anda, hâlâ millet 

Tahrir’de olmaya devam etsey-

di; Hüsnü Mübarek muhteme-

len seçimi göremeyecekti bile. O 

zaman ne olacaktı? Ordu yine aynı 

şekilde koltuğu Cemal Mübarek’e 

bırakmamak için benzer bir ope-

rasyon yapacaktı. Bundan 20 yıl 

önce Mübarek’i devirebilseydi 

Mısır halkı, o zaman devrim olur-

du, çünkü o zaman Mübarek 

gücünün zirvesindeydi. Oysa 

şimdi fiziki olarak ömrü 

bitmekte olan bir iktidar 

devrildi. Esasen 

Mübarek gitti, Mısır kurtulmadı 

ama Amerika Mübarek’ten kur-

tuldu. Hüsnü Mübarek onlar için 

de yolda duran kocaman bir taştı, 

halk taşı el birliğiyle yoldan kaldır-

dı. Temiz, vicdanları rahatlatan, 

şık bir operasyon oldu. Şüphesiz 

Mübarek’ten sonraki ekiplerle 

-İhvan bile buna dâhil- Amerika 

çok daha rahat çalışabilir. 

Amerika sonuçta her devlet 

gibi kendi çıkarlarını gözetiyor. 

Mübarek tabii ki Amerika için 

önemli bir isim ama meydanda-

kiler işin bu tarafını düşünmü-

yordur. Lakin Amerika Mübarek 

sonrasını da düşünüyor diyebilir 

miyiz? 

Elbette. Çünkü Ortadoğu’daki 

Soğuk Savaş dönemi kalıntısı 

politikacılarla geleceğe yürümek 

mümkün değil. Bu yapılar öyle 

ya da böyle değişecek, değiş-

mek zorunda. Libya’ya bakalım 

mesela. Artık Avrupa saraylarının 

bahçesine çadırların kurulduğu 

bir devlet protokolü şekli yok. 

Kaddafi 50’lerin 60’ların usulüy-

le gidiyor. Tunus da 

daha fazla böyle 

g idemezdi . 

Mısır’da da 

Mübarek 

tipi bir 

yönetici 
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Amerika’nın önünde engeldi. 

Mübarek, Obama’nın neredeyse 

iki katı yaşında. Amerika elbet-

te Mısır’da daha rahat kadrolarla 

çalışmak istiyor. Bu söyledikle-

rim, elbette “Her şeyi Amerika 

ayarladı, bu Amerika’nın planı” 

demek değil. Böyle bir söylem, 

haftalarca Tahrir meydanın-

da direnen, can veren insanlara 

hakaret olur. Ancak Mübarek’in 

gitmiş olmasının Amerika’yı çok 

üzdüğünü söyleyemeyiz. Zira 

Mısır’da rejimin ana sütunları 

aynen yerinde duruyor. 

Orduyla ilgili son olarak 

bir empati yaparak örneğin 

bir Mısırlı olduğumuzu farz 

edersek onların açısından ordu 

nasıl bir imaja sahiptir?

Mısır’da bir polis devleti 

yapısı vardı. Özellikle Nasır 

döneminde bu çok belirgin 

hale geldi. Genel olarak Arap 

dünyasında orduları savaş için 

tuttular. Diğer bütün güvenlik 

operasyonları için polis teşki-

latını kullandılar. Sistemlerin 

bütün ‘pis’ işleri polis eliyle 

yürütüldü. Vatandaşa işkence 

etmekten telefon dinlemeye; 

herhangi bir toplantıyı basıp 

dağıtmaktan İslami hareketleri 

bastırmaya kadar, her türlü 

müdahaleler polis üzerinden gitti. 

Mısır’daki son olayda da polis 

ile vatandaş kavga halinde oldu. 

Ordu kenarda bekledi. İlginçtir 

ki Mübarek taraftarı olduğu söy-

lenen insanlar Tahrir’i bastığı 

zaman da ordu kenarda bekledi. 

Pratikteki bu görüntülerin yanın-

da, Mısır ordusunun çok saygın 

bir ordu olduğu, İsrail’le savaşmış 

olmasının ona farklı bir prestij 

kattığıyla ilgili yorumlar da var. 

Mısır’da meydanlara dökülüp 

Mübarek’e karşı sesini yükselten 

insanlara baktığımız zaman çoğu-

nun neredeyse tamamının orduyla 

ilgili müspet fikirlerinin olduğu-

nu gördük. Muhammed Baradey 

defalarca, “ordu gelsin kurtarsın, 

olmuyor böyle” minvalinde şey-

ler söyledi. Google’ın Ortadoğu 

sorumlusu Whael Ghonim gitti, 

Mübarek’in devrilmesinden sonra 

bizzat komutanlarla görüştü. 

İhvan-ı Müslimin hakeza ordu-

ya çok büyük saygı duyduğunu 

dile getirdi.  Hiç farkında olun-

mayan, 73’ten bu yana savaşa 

girmemiş olan bir ordunun bir-

den bire Mısır halkının hayatına 

kurtarıcı olarak girmesi durumu 

söz konusu. Özellikle de Mübarek 

sonrasındaki “demokratik sürece 

geçişin hamisi” olması durumu. 

Kanaatimce ordu hakkında kesin 

karar, ordunun bundan sonra 

izleyeceği rotaya göre verilecek. 

Olayların 12 Eylül İhtilali sonra-

sında bizim yaşadığımız gibi sey-

retmesi mümkün. Önce yeni bir 

anayasa, sonra o anayasanın hal-

kın neredeyse tamamı tarafından 

onaylanması, ardından rejimin 

ana sütunları değişmeden yeni bir 

dönem. Ardından yeni memnuni-

yetsizlikler vb.  

Ordudan biraz da Mısır’daki 

siyasi yapıya geçelim.  İhvan yeni 

dönemde Mısır’da hayata geçebile-

cek bir parlamenter sistemde nasıl 

bir rol oynayabilir? Seçimlerde 

toplumun ne kadarlık bir kesi-

mine hitap edebilecek potansiyele 

sahiptir? 

İhvan bu süreç içerisin-

de gerek Mübarek tarafından 

gerek de Batı tarafından bol 

bol tahrik edildi. Tehditlerin 

de korkuların da temelinde 

İhvan vardı. Ama İhvan men-

supları bu tahriklere kapıl-

madan akil bir şekilde dav-

ranabildiler. Meydanlarda 

Mısır halkının her kesimiyle 

yan yana saf tuttular. İhvan’ın 

Mısır’daki gücünün ne kadar 

olduğu konusu, tek kelimey-

le efsane. Mübarek, yönetimi 

boyunca “Ben gidersem onlar 

gelir” deyip durdu. Öte yan-

dan İhvan çizgisinin başarı-

sını arzu edenler, “Mısır reji-

mi İhvan’ı eziyor, bir serbest 

bıraksa ilk seçimde İhvan 

iktidarda” diye geldi. Şunu 

gözden kaçırıyoruz: İhvan-ı 

Müslimin çizgisi Mısır’da sandı-

ğımız kadar güçlü olmayabilir. 

Çünkü bugüne dek ne seçimlere 

girip sınandıklarına şahit olduk, 

ne de meydana çıkıp projelerini 

anlattıklarını gördük. Bundan 20 

sene önce olsaydı, belki İhvan 

muhteşem bir zafere imza atabi-

lirdi Mısır’da. Ama bugün nasıl 

bir destek göreceği, serbest bir 

seçimde ne kadar oy alabilece-

ği, sonrasında nasıl bir yönetim 

tarzı oluşturacağı tam anlamıyla 

muamma. Örneğin, İhvan başa 

geldiği zaman İsrail’le olan anlaş-

Bundan 20 yıl önce Mübarek’i 
devirebilseydi Mısır halkı, o 
zaman devrim olurdu, çünkü o 
zaman Mübarek gücünün zirve-
sindeydi. Oysa şimdi fiziki olarak 
ömrü bitmekte olan bir iktidar 
devrildi. Esasen Mübarek gitti, 
Mısır kurtulmadı ama Amerika 
Mübarek’ten kurtuldu. Hüsnü 
Mübarek onlar için de yolda 
duran kocaman bir taştı, halk 
taşı el birliğiyle yoldan kaldır-
dı. Temiz, vicdanları rahatlatan, 
şık bir operasyon oldu. Şüphesiz 
Mübarek’ten sonraki ekiplerle 
-İhvan bile buna dâhil- Amerika 
çok daha rahat çalışabilir.
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maları nasıl düzenleyecekler? 

Sıradan halk için en önemli şey, 

her şeyden önce karnının doy-

ması. Halkın karnının doyacağı-

nı vaat edebilirsiniz, tamam, ama 

öbür tarafta İhvan’ın Mısır’da ikna 

etmesi gereken liberal bir cephe 

var. Batı yanlısı bir cephe var. 

“İsrail’le savaşmayalım, savaştık 

da ne oldu?” diyen maslahatçı 

bir cephe var. Kendisini dindar 

olarak konumlandırıp İhvan çiz-

gisinden şiddetle kaçınan diğer 

Müslüman kesimler var. 

İhvan’ın gündeminde neler var? 

İhvan-ı Müslimin yakın 

zamanda şunu tartışıyordu: “Bir 

Hıristiyan cumhurbaşkanı olabilir 

mi, Kıpti yüzde 15’lik kitleden bir 

aday çıkarsa biz bunu destekler 

miyiz? Veya bir kadın cumhurbaş-

kanı olabilir mi?” Diğer yandan 

İhvan’ın eski nesliyle yeni nesli 

arasında fikir ayrılıkları var. Yaşça 

büyük farkların bulunmasının 

da bunda etkisi vardır tabii. Bu 

noktada şöyle diyebiliriz: Seyyid 

Kutub çok büyük bir dönüm nok-

tası oldu İhvan için, Mısır için, 

İslam dünyası için. Kanaatimce 

İhvan-ı Müslimin’in gelece-

ğe doğru yürüyüşünde Seyyid 

Kutub’un mirasıyla nasıl ve ne 

şekilde yüzleşeceği soruları hayati 

bir rol oynayacak. Söylemleriyle 

gerçek bir kırılma yaratmış olan 

bir isme, Kutub gibi karizmatik 

ve ‘mazlum’ bir şehidin tarihsel 

duruşuna karşı nasıl bir tavır alı-

nacak? İhvan’ın medyada görünen 

yüzleri olan orta yaş ve üzeri 

kadro için bu yüzleşme çok kolay 

olmayabilir. Nitekim Seyyid 

Kutub mirasına sahip çıkma ya 

da çıkmama, bu mirasla yüzleş-

me ya da yüzleşmeme, özeleştiri 

yapma ya da yapmama noktasın-

daki tereddütlerin, İhvan’ın genç 

ve yaşlı nesilleri arasında-

ki temel fikir ayrılıklarını 

oluşturduğu söyleniyor. 

Empati yapacak olursak: 

Bir hareketin içerisinde-

siniz; hareketin tarihinde 

çok önemli bir isim var 

ama bu isim aynı zaman-

da rejim tarafından idam 

edilmiş ve aynı zaman-

da onun fikri çok büyük 

ayrışmalara yol açmış. 

Şimdi bu kişiyi ne yapa-

bilirsiniz? İnkâr ettiğiniz 

zaman kendiniz inkâr 

etmiş olursunuz. Sahiplendiğiniz 

zaman, toplumun kaydettiği geliş-

melerin uzağına düşme tehlikesi 

doğar. Kanaatimce, İhvan’ın en 

büyük sınavı, tarihsel çizgisini, 

kendisini inkâr etmeden revi-

ze edebilme noktasında olacak. 

Demokrasi, çoğulculuk, liberal 

akımlar, gayrimüslimlerle ilişki-

ler, ülkenin uluslar arası alanda 

atacağı adımlar, İslam dünyasıy-

la ilişkiler… İhvan’ın önündeki 

yüzleşme listesi oldukça uzun. 

Mısır gibi bir ülkeyi yönetmeye 

talip olduğunuzda, genç nesilleri 

hesaba katmadan yapamazsınız. 

Genç nesilleri hesaba kattığınız-

da ise, ilkelerinizi onlara anla-

tıp benimsetebilmek için birta-

kım orta yollar bulmanız gere-

kir. Bulduğunuz bu orta yolların, 

sizi silik, maslahatçı, eyyamcı bir 

harekete dönüştürme tehlikesi de 

bulunuyor. 

Şu anki İhvan’ın verdiği görün-

tü, Mısır’ın yeni nesilleri için ümit 

vaat ediyor mu?    

O noktada maalesef pek 

olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. 

Bugünkü tabloda, toplumu peşin-

den sürükleyen, kitlelere heye-

can veren, onlara değişim vaat 

eden bir lider çıkaramamış ‘yor-

gun’ bir hareket görünümünde 

İhvan-ı Müslimin. 83 yıllık bir 

muhalefet hareketinin geldiği bu 

nokta oldukça trajik. Rejimin bas-

kıları, yıllar süren yasak dönemi 

vb. mazeret olarak gösterilebilir. 

Ancak Türkiye’de ve başka ülke-

lerde nice yasaklı hareket, halkı 

peşinden sürükleyecek parlak 

liderler çıkarabilirken, İhvan’ın 

sergilediği bu ‘düşük profil’ hali-

ni anlamak güç. Bugünkü İhvan 

kadrolarında ayrıca bir İslami 

hareketin nasıl olacağına dair bir 

kafa karışıklığı görülüyor. Bunu 

da en açık şekilde “Örneğimiz AK 

Parti’dir” açıklamasında görüyo-

ruz. 83 yıllık bir hareketin, 10 yıl 

önce kurulmuş bir siyasal partiye 

öykünmesi oldukça garip.      

Mısır’dan daha önce Tunus’ta 

da olaylar çıktığında medyada 

Tunus üzerine yapılan analizlerin 

ciddi sayabileceğimiz birkaç tane-

si haricindekiler neredeyse tüm 

sosyo-politik farkları göz ardı ede-

rek Tunus ile Mısır’ı aynı kefeye 

koydular. Tunus ve Mısır’ın top-

lumsal farklılıkları nelerdir?

Evvela her iki ülke arasında 

nüfus açısından büyük bir fark 

var. Tunus 10,5 milyonluk bir 

ülke iken, Mısır’ın nüfusu yaklaşık 

80 milyon. Bu, insan potansiyeli 
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açısından muazzam bir fark. Öte 

yandan Mısır’da kurumsallaşmış 

bir dini yapı varken, Tunus’un 

ilmi açıdan Mısır’la kıyaslanama-

yacak kadar zayıf kaldığını görü-

yoruz. Mısır’da Ezher’in, bütün 

iktidar yanlılığına ve silikliğine 

rağmen, ortaya koyduğu direnç, 

Tunus’taki Zeytune medresesi-

nin tarihten neredeyse silinme-

siyle kıyaslanamaz bile. Mısır 

iktidarları Ezher’i tekelleri altına 

almak için çok uğraştılar, bunda 

büyük ölçüde başarıya ulaştılar 

da. Ezher şeyhleri iktidar tarafın-

dan atanan memurlara dönüştü-

ler. Yine de bozulmuş, yozlaşmış, 

iktidarın emrine girmiş bile olsa 

dini bir kadro var. Tunus ise, 

Habib Burgiba zamanından beri 

sistemli şekilde ulema sınıfının 

yok edildiği, etkisizleştirildiği bir 

ülke. Tunus’un yakın zamanlara 

kadar dini işlerden sorumlu bir 

resmi makamı, bakanlığı yoktu. 

Öte yandan iki ülke laiklik anla-

yışı yönünden de oldukça fark-

lı. Tunus, Fransa tipi bir laikliği 

benimsemişken, Mısır her zaman 

dinin topluma yön verdiği bir 

ülke olmuştur. Ayrıca Mısır’da 

ordu her zaman belirleyici bir role 

sahipken, Tunus’ta bu son derece 

göstermelik bir rol şeklindedir.   

Tunus ve Mısır’ın ardından, 

olaylar Bahreyn, Libya ve Yemen’e 

yayıldı. O çok meşhur deyişle, bir 

tür ‘domino etkisi’nden söz etmek 

mümkün mü? 

Aslında her ülkenin kendi için-

de ayrı problemleri ve çelişkileri 

var. Ve her ülkedeki şikâyetlerin 

nedeni de farklı farklı. Maalesef, 

halkın seslerini yükselttiği bütün 

bu ülkelerin en önemli sorunu 

örgütlü ve tutarlı muhalif hareket-

lerinin bulunmayışı. Halen isyan 

hareketlerinin devam ettiği bir-

çok ülkede, insanlar el-Cezire’yi 

izleyip sokağa fırlıyormuş gibi bir 

görüntü var. Bazı ülkelerde gös-

tericiler adeta sokak eşkıyası gibi 

hareket ediyorlar. Bu da yöne-

timleri göstericilere karşı vahşi 

reaksiyonlar göstermeye yönelti-

yor. Eğer bir domino etkisinden 

söz edilecekse, Arap halklarının 

‘korku eşiği’ni aşmakta birbirle-

rine yardımcı oldukları söylene-

bilir. Meydanlarda toplanıp hay-

kıran bütün bu kalabalıklardan, 

ülkelerin siyasetlerini mantıklı 

şekilde yönlendirebilecek örgütlü 

siyasal yapılanmaların çıkması ise 

oldukça güç görünüyor.        

Gannuşi son röportajında 

Nahda’nın kendisine rol model 

olarak Türkiye’deki AK Parti 

modelini aldığını söylemişti. Keza 

İhvan’dan da benzeri açıklama-

lar geldi. Mısır toplumunun ve 

Mısır’daki İslami camianın dina-

miklerini ve ülke şartlarını göz 

önüne alırsak İhvan AK Parti 

modeli benzeri bir modelin neresi-

ne düşebilir?

Her toplum kendi bulunduğu 

coğrafyaya göre siyaset üretiyor. 

Mesela AK Parti kadrolarına bak-

tığınızda bir zamanlar “referansı-

mız İslam’dır”  diyen, Erbakan’ın 

mitinglerine gidip bunu “Halife’ye 

biat” olarak adlandıran insanların 

zamanla “muhafazakâr demokra-

tız” dedikleri bir çizgi var. Evvela 

şunu ifade edeyim ki, bu çizgi-

nin tutarlı bir ideolojik altyapıya 

yaslandığını, “ben bir Müslüman 

olarak bunu söylememeliydim” 

gibi bir özeleştiri sonucu ortaya 

çıktığını düşünmüyorum. Burada 

toplumsal gereklilikler, pratik bir-

takım sıkıntılar, çözülmesi gere-

ken sorunlar, zamanında düşü-

nülmeden söylenmiş sözlerin artık 

rafa kalkması, yani bir nevi kerva-

nın yolda düzülmesi olayı var. AK 

Parti genel anlamda dünya siste-

minde kabul gören, sıklıkla olum-

lu anlamda referans gösterilen bir 

hareket modeli oluşturduğu için, 

Gannuşi ve İhvan’ın “Modelimiz 

AK Parti’dir” demeleri anlaşılır 

bir şey. Çünkü bu söylemin tam 

aksi ucunda el-Kaide ve Taliban 

ile kıyaslanmak ya da İran’a ben-

zetilmek tehlikesi var. Kendilerini 

ifade etmek için, mecburen hazır 

bir modeli sahipleniyor görünü-

yorlar.  

AK Parti Araplar için gerçek-

ten öykünülebilecek bir model 

ortaya koyabildi mi, yoksa şartla-

rın getirdiği bir mecburiyet duru-

mu mu var? 

Ben mecburiyet durumu oldu-

ğu kanaatindeyim. AK Parti ikti-

darının örneğin Filistin konusun-

da çizdiği yüksek profil, Arap 

dünyasında büyük bir heyecan 

uyandırdı. Bu, meydanda Filistin’i 

sahiplenecek bir iradenin olma-

yışının doğurduğu bir boşluk-

tan dolayı idi. Şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim: Arap dünyasında 

Şunu gözden kaçırıyoruz: İhvan-ı Müslimin çizgisi Mısır’da 
sandığımız kadar güçlü olmayabilir. Çünkü bugüne dek ne 
seçimlere girip sınandıklarına şahit olduk, ne de meydana 
çıkıp projelerini anlattıklarını gördük. Bundan 20 sene 
önce olsaydı, belki İhvan muhteşem bir zafere imza ata-
bilirdi Mısır’da. Ama bugün nasıl bir destek göreceği, ser-
best bir seçimde ne kadar oy alabileceği, sonrasında nasıl 
bir yönetim tarzı oluşturacağı tam anlamıyla muamma.



■ “Şimdiyi Anlamak”

33Umran MART 2011

Filistin’i yüksek sesle savunacak, 

bunu devletler bazında ısrarlı ve 

ikna edici şekilde sürdürebilecek 

bir irade ortaya çıksın, AK Parti 

modeli Ortadoğu’da kendine yer 

bulamaz. Türkiye ve Osmanlı 

hayranı küçük bir kesim dışın-

da, Arap dünyasında Türkiye ve 

AK Parti taraftarlığı konjonktürel-

dir, Filistin konusundaki çıkışlara 

ve yaşanan birtakım ekonomik 

iyileşmelere bağlıdır. “Türkiye 

bölgenin ağabeyidir” türünden 

söylemler, yaşanan gerçeklikleri 

ifade etmekten uzak söylemler. 

Belki şu söylenebilir: Bu dönem, 

Türkiye’nin Ortadoğu’ya dön-

düğü, Arap ve Müslüman kom-

şularını hatırladığı, iyi ilişkiler 

için olumlu adımların atıldığı bir 

dönem oldu. Ancak daha gidi-

lecek çok yol, halledilmesi gere-

ken çok pürüz var. Türkiye’nin 

özellikle “Biz geldik, bizsiz taş-

lar yerinden oynamaz” şeklinde 

üstten bakış içeren söylemlerden 

özenle kaçınması gerekiyor.    

Tahrir’de gösteriler devam 

ederken bir süre sonra önce 

Davutoğlu ardından da Erdoğan 

halkın sesine kulak verilmesi 

yönünde açıklamalarda bulundu-

lar. Bu açıklamaların Arap med-

yasındaki yansımaları nasıl oldu? 

Ve bir kırılma noktası olarak 

adlandırabileceğimiz 1 Mart tez-

keresi sonrası Türkiye algısı, Arap 

medyası ve sokaklarında öncesine 

nazaran ne tür bir değişim yaşadı?

1 Mart tezkeresi bir dönüm 

noktası oldu, doğru. Bunu Davos 

ve Mavi Marmara süreçleri izle-

di. Türkiye’nin Arap halkları nez-

dinde görüntüsünü netleştiren 

adımlar oldu bunlar. Başbakan’ın 

Mübarek’e, “Hepimiz öleceğiz, hal-

kının taleplerine kulak ver!” diye 

seslendiği konuşmayı el-Cezire 

televizyonu canlı olarak yayınladı. 

Bu açıklamanın da Arap halkla-

rını heyecanlandırdığı çok açık. 

Bu türden anlık çıkışlar dışında, 

genel dış politika çizgisine baktı-

ğımızda, hiç peşimizi bırakmayan 

bir gölge var: Osmanlı. Bölgede 

400 yıllık bir geçmişimiz var. 

Mısır, Suudi Arabistan, İran gibi 

ülkelerle ilişkilerimizde Osmanlı 

faktörü bugün bile etkili. Araplar 

açısından meseleye bakalım: 400 

yıl boyunca seni yönetmiş, özel-

likle ders kitaplarında, tarih kitap-

larında “sömürgeci” olduğunu 

okuduğun bir yönetimin izinden 

gittiği söylenen kadrolar, 80 sene 

sonra coğrafyaya yeniden dönüp 

“Selamun Aleyküm biz geldik” 

diyorlar.. Özellikle milliyetçi ref-

leksleri güçlü Arapların duygu 

dünyalarında “Ne oluyoruz?”, 

“Acaba?” soruları var, bu kesin. 

Türkiye, Cumhuriyet dönemin-

de bölgeden tamamen uzaklaştı, 

yüzünü Batı’ya döndü. Arap dün-

yasının sorunlarıyla ilgilenmek 

şöyle dursun, Arapların varlığını 

bile unuttu. Bölgeyle yeniden iliş-

ki kurarken, bütün bunlar birer 

dezavantaj. Ama aynı zamanda 

avantaj da. Çünkü eliniz temiz 

kalmış, bölgenin kardeş kavgala-

rına ve kirli ilişkilerine bulaşma-

mışsınız.     

Peki Türk Dış Politikası’nda 

son 10 yılda yaşanan kırılma ve 

yeni dönem Orta Doğu politika-

larına Arap düşünürlerin bakışı 

nasıl?

Arap medyasındaki Türkiye 

yanlısı bütün yorumlarda Filistin 

olgusu mevcuttur. Denklem 

şudur: Türkiye Filistin davası-

nın savunucusu olduğu sürece 

Arap medyasında destekçileri 

vardır. Yine de bütün yorumla-

rın arka planında, Arap dünya-

sının Filistin sorununda neden 

kendi dışında birilerine ihtiyaç 

duyduğunun ezikliğini sezmek 

mümkün. Milliyetçilik, kendi 

ırkının ön planda olması isteği, 

fıtri bir duygu. İlginçtir, Yusuf 

el-Karadavi gibi bir ismin açıkla-

malarında bile “Filistin Arapların 

ve Müslümanların davasıdır” şek-

linde bir üslup görmek müm-

kündür. Yusuf el-Karadavi, Tahrir 

meydanında Mübarek’in gidişinin 

ardından okuduğu Cuma hutbe-

sinde Arap halklarının artık uyan-

dığını haykırırken, sözlerinin satır 

aralarında “İranlıların ve Türklerin 

hâkim olduğu Ortadoğu arenasın-

da artık Sünni Araplar da var” 

heyecanını okumak mümkündü. 

Bütün bunların dışında, hemen 

bütün yorumlarda Türkiye’nin 

şimdiki çizgisinin bir hükümet 

politikası mı, devlet politikası mı 

olduğu da sorulan sorular ara-

sında: “Türkler Arap dünyasına 

neden yaklaşıyor? Bu devamlı bir 

değişim mi, yoksa geçici mi?” 

Peki bütün bu karmaşanın 

ardından toz bulutları dağıldığın-

da nasıl bir Ortadoğu manzarasıy-

la karşılaşacağız? 

Ortadoğu’nun tarihini oku-

mak, geleceğine dair de fikirler 

veriyor. Bölgenin tarihinde bu tür-

den karmaşa dönemleri hiç eksik 

olmamıştır. Dolayısıyla güllük-

gülistanlık bir Ortadoğu hayal-

dir. Bu sebeple kısa ya da uzun 

vadede “Huzur gelecek, karmaşa 

sona erecek” demek zor. Bu böl-

genin insanları her zaman çok ağır 

imtihanlara katlanmak zorunda 

kalmışlardır. Ortadoğu’da yaşa-

mak bir şans ise, bu da bu şansın 

bedelidir. Bize düşen, bu coğraf-

yanın kaderinde söz sahibi olmak 

için çok çalışmak, bu toprakların 

selametini dert edinerek gelecekte 

omuzlarımıza binecek olan ema-

netler için hazırlanmak olmalı, 

diye düşünüyorum. 
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Ömer BUÇUKÇU

Mısır’da Ortadoğu,
Ortadoğu’da Demokrasi

T unus’ta üniversite mezu-

nu olan, ancak geçimini 

sağlamak için “yasemin” 

satan Muhammed Ebuazizi’nin 

tezgâhına el konulması üzeri-

ne, gencin kendini ateşe vermesi 

bütün Ortadoğu’da zembereğin 

boşalmasına vesile oldu. Önce 

Tunus’ta yıllardır ülkeyi müthiş 

bir “seküler terör” ile yöneten 

Zeynel Abidin halk ayaklan-

masının canına mal olacağını 

anlayarak yanına eşini ve mil-

yon dolarları alarak ülkeyi terk 

etti. Ardından herkes bölgedeki 

diğer ülkelerde de aynı hare-

ketlerin olabileceğinden bahset-

meye başladı. Bilhassa Mısır’ın 

durumu batı için son derece 

önem arz etmekteydi.

Mısır Ortadoğu diye adlan-

dırılan bölge içerisinde her 

zaman stratejik bir öneme sahip 

olmuştur. Bu sebepten özellik-

le Müslüman Arap dünyasında 

bir toplumsal hareketin husule 

gelip gelmeyeceğini kestirebil-

mek için stratejistler genellikle 

Mısır’daki politik durumu göz 

önünde bulundururlar. 

Tunus’tan sonra Mısır muha-

lefeti kıpırdanmaya başlamış-

tı ancak sürecin geçtiğimiz ay 

boyunca seyrettiği istikamet, 

bölgeyle ilgilenen çoğu insa-

nı yanılttı. 27 Ocak’tan önce 

birçok kişinin gideceğine ihti-

mal vermediği Hüsnü Mübarek 

Cumhurbaşkanlığı görevinden 

ayrıldı. Hüsnü Mübarek’in gidişi 

Bahreyn, Ürdün, Yemen, Fas ve 

Libya gibi ülkelerdeki muhalefet 

hareketlerini de cesaretlendir-

di. Bu vaziyet İslam dünyasın-

da ciddi sevinçle karşılanıyor. 

Genellikle yeni politik durum 

bölgede dış destekli rejimlerin 

tasfiyesi; yerine İslami rejimlerin 

ikamesine giriş olarak algılanma 

eğiliminde. Ancak durum hiç de 

düşünüldüğü gibi değil…

Mısır Neden Bu Kadar Önemli?

Mısır’ın Ortadoğu politikası 

açısından önemli bir ülke olma-

sı, bölgede Amerika Birleşik 

Devletleri’nin ileri üslerinden 

birisi olmasından kaynaklanı-

yor. 

1956’da bir askeri darbe 

ile iktidarı ele geçiren General 
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Cemal Abdünnasır Arap mil-

liyetçiliği düşüncesinin yıl-

maz bir müridi olmuş, Birleşik 

Arap Cumhuriyeti’ni tecrübe 

etmiş ve neticede Bağlantısızlar 

Hareketi’nin önemli figürlerin-

den birisi haline gelmişti. 1960’lı 

yılların “de-colonization” süre-

cine rastlaması ve Birleşmiş 

Milletler’e üye yeni devlet-

lerin belirmesi Bağlantısızlık 

Hareketi’nin dünya kamu-

oyu üzerindeki etkisi-

ni ikame edici bir etkiye 

sahipti. Bununla birlik-

te Bağlantısızlar Hareketi 

SSCB’ye her zaman bir adım 

daha yakın oldu. Mısır da, 

Arap milliyetçiliği söylemi 

içerisindeki Arap sosyalizmi 

vurgusu sebebiyle bu dönem-

de SSCB ile ileri düzeyde 

ilişkilere sahip olmuştur. 

General Cemal Abdünnasır 

ülkesinde Sovyet vatandaşı 

danışmanlar bulunduruyor-

du, Mısır ordusunun subay-

ları yurt dışı eğitimlerini 

SSCB’de alıyorlardı. Bununla 

birlikte Cemal Abdünnasır 

komutasındaki Mısır ordu-

sunun başını çektiği Arap 

ittifakı İsrail’le yaptığı üç 

savaştan mağlup ayrıldı. Arap 

Milliyetçiliğinin dinamosu 

Filistin meselesiydi ve Arap 

kamuoyunda Arap milliyet-

çiliğini şahsında mütecessim 

hale getirmeyi başarmış olan 

Abdünnasır’ın Mısır’ının top-

raklarının önemli bir bölümü 

İsrail tarafından işgal edilmişti. 

1973’te General Nasır’ın ölümü 

sonrası idareyi ele alan Enver 

Sedat dönemi, Mısır’ın bugünkü 

politik durumunu hazırladı.

Enver Sedat göreve gelir 

gelmez Sovyet danışmanlarını 

sınır dışı etti. Yavaş yavaş ABD 

eksenine yaklaşmaya ve Arap 

milliyetçiliği söylemlerini terk 

etmeye başladı. Enver Sedat 

meseleye son derece pragmatik 

yaklaşıyordu. İsrail’le savaşarak 

elde edemediğini masada elde 

etme politikası izledi. Özellikle 

ABD eksenine kayması bu politi-

kasında ABD’nin katalizör göre-

vi icra etmesini kolaylaştırdı ve 

1979’da Enver Sedat İsrail ile 

barış imzalayan ilk Arap ülke-

si Başkanı oldu. Enver Sedat’ın 

canına mal olacak Camp David 

Antlaşması neticesinde İsrail 

Sina Yarımadası’nı askersizleş-

tirilmek kaydıyla Mısır’a geri 

verdi.1

Enver Sedat’ın 1981’de Mısır 

Bağımsızlık kutlamaları esnasın-

da resmi geçit törenine katı-

lan bir grup askerin düzenlediği 

suikast sonrası öldürülmesi 

üzerine Başkan olan Hüsnü 

Mübarek de Enver Sedat 

politikasının takipçisi oldu. 

Kısacası Mısır 1973 sonrasın-

da hızla Cemal Abdünnasır 

dönemindeki politik tercih-

lerini terk ederek ABD çiz-

gisine geldi. Bunun karşılığı 

olarak ilk defa 1979 yılında 

2 milyar dolar; en son da 

1,3 milyar dolar olmak üzere 

ABD’den devamlı surette 

askeri ve mali yardım aldı.2 

Mısır ordusunun subayla-

rı ABD’deki okullarda yurt 

dışı eğitimlerini tamamladı-

lar. Hüsnü Mübarek İsrail’le 

olan “Soğuk Barış”a sadık 

kaldı. Ortadoğu Barış Süreci 

Görüşmeleri için “kum-

panya” ne zaman toplansa 

Hüsnü Mübarek de oradaki 

yerini aldı.

‹ran Devrimi ya da “‹stisnalar 
Dengeyi Bozar” 

1979 yılında Ortadoğu’nun 

doğu yakasında gerçekleşen 

halk hareketi bölgenin poli-

tik tablosunda sonraki yıllarda 

son derece aktif bir “tektonik” 

kırılma meydana getirdi. 78 

yaşında ve sürgünde bir molla 

olan İmam Ayetullah Humeyni 

modern tarihin ilk defa dışarı-

sına çıkarak sınıf eksenli olma-

Mısır’ın bundan sonraki isti-
kametini belirleme noktasında 
son derce ciddi bir rol üst-
leneceği tahmin edilen Mısır 
ordusunun Amerikan ekse-
ninden çıkmak, ona rağmen 
politika oluşturmak gibi bir 
kaygısı bulunmuyor. ABD de 
Mısır ordusunun bu durumun-
dan “kontrollü geçiş” döne-
minde yararlanmak arzusunda 
gözüküyor. Münih Güvenlik 
Konferansı’nda konuşan ABD 
Dışişleri Bakanı H. Rodham 
Clinton, “Mısır iç siyasetin-
de etkin ve saygın bir kurum 
olan ordunun korunma-
sı gerektiği”ni ifade ederek 
ordunun süreçte üstleneceği 
role de göndermede bulun-
muştu.
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yan bir devrim gerçekleştirdi. 

Devrimin ilk döneminde yani 

Ayetullah Humeyni idaresinde 

“devrimin ihracı” politikası izle-

yen İran hem bölge ülkelerinde 

hem de ABD’de kaygı husule 

getirdi. İran’ın dini söylemlere 

dayanan ve Şii siyaset felsefesi 

ile Sünni siyaset doktrinini bir-

birine yakınlaştıran söylemleri, 

Filistin meselesinin takipçisi ve 

destekçisi olacağı açıklamaları 

Arnold Toynbee’nin tasviriyle 

“çoban köpekleri” diyebilece-

ğimiz bölge hükümetlerini son 

derece rahatsız etti. 

İran dünya siyasetinde bir 

istisna olarak belirmişti. Küresel 

ekonomik düzenden ayrılmakla 

birlikte Birleşmiş Milletler düze-

ninden ayrılmayan ve BM düze-

nine köklü bir eleştiri getireme-

yen, dolayısıyla politik örgüt-

lenmenin bir parçası olmaya 

devam eden İran kaideyi değil 

ama politik dengeyi ciddi şekil-

de sarsmıştı. Modernleştirilme, 

batılılaştırılma saldırısı altın-

da kalmış Müslüman dünyası 

için din, geçen yüzyılla birlik-

te bireysel hayatın bir parçası 

haline dönüşmüşken İran İslam 

Devrimi Müslümanlara, “İslam 

dininin ilk günden itibaren dün-

yevi iktidara talip olduğu” ger-

çeğini hatırlatır müşahhas bir 

örnek halini almıştı. 

ABD bu duruma “Yeşil 

Kuşak Projesi” ile yanıt verdi. 

Türkiye’nin de içerisinde bulun-

duğu bir kuşak ile ABD İslam’ın 

politik taleplerini kontrol altı-

na aldığı yeni bir düzen ortaya 

koydu. Yeşil Kuşak Projesi’nin 

şahsında müşahhaslaştığı kişi 

Pakistan’da Ziyaül Hak oldu. 

Şeriat adı altında içi boşaltıl-

mış hukuk metinleri ile İran 

etkisinde kalması muhtemel 

İslami hareketlerin insan lojistiği 

kaynakları ve maddi destekleri 

kesilmeye çalışıldı. 

Bugün Mısır’da yaşananlar 

sebebiyle batılılar modern tarih 

yazıcılığının dışarısına çıkan 

İran tecrübesini hatırlıyorlar. 

Ülkedeki tek örgütlü muhalif güç 

durumunda bulunan Müslüman 

Kardeşler’in Mübarek sonrası 

Mısır’da etkin rol alması ihtimali 

başta İsrail olmak üzere batılılar 

tarafından endişe ile karşılanı-

yor. Özellikle İsrail batı kamu-

oyunda İran analojisini sıklıkla 

tekrar ederek sürece yön verme-

ye gayret ediyor.3

İsrail kurulduğu günden iti-

baren bölgede stratejik ittifak-

larla politikasını belirleme yolu-

nu izledi. 1948 sonrası süreçte 

İsrail’in bölgedeki müttefikleri 

Arap olmayan devletler Türkiye 

ve İsrail olmuştu. 1979 sonra-

sında (Camp David Antlaşması 

imzalandıktan sonra) Mısır ve 

ardından Ürdün İsrail’in bölge-

sel müttefikleri olarak belirdi. 

Hüsnü Mübarek’in, İran 

etkisinin bölgede yayılmasından 

endişe etmesi İsrail ile “Soğuk 

Barış”ın korunmasındaki önemli 

sebeplerden birisiydi. Bununla 

birlikte söz konusu barış ant-

laşması iki ülke için de ekono-

mik ve stratejik yararlar sağ-

lıyordu. Antlaşmaya sadık bir 

Mısır, İsrail’in Filistin ya da 

Lübnan’a düzenleyeceği saldı-

rılarda arkasından emin olması 

manasına geliyordu. Mısır ise 

devamlı İsrail tehlikesinin geti-

receği askeri harcama yükünden 

kurtulmuş oluyordu. 

Mısır ve İsrail arasında imza-

lanan doğalgaz antlaşması da 

İsrail açısından meselenin bir 

diğer yönünü teşkil ediyor. 

Taraflar arasında sağlanan ant-

laşmaya göre Mısır ilk öncele-

ri 1.7 milyar m3 doğalgazı 15 

yıl süreyle ve açıklanmayan bir 

sabit fiyatla İsrail’e sağlayacak-

tı. Sonraları miktar mutabakatla 

arttırıldı ve 2.1 milyar m3’e yük-

seltildi. Nakli sağlayan hattın 

toplam fiziki kapasitesi 9 milyar 

m3 civarında bulunuyor ve 2010 

itibariyle İsrail doğalgaz ihtiya-

cının yarıya yakın bir kısmını 

buradan sağlıyor.4 
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Ezcümle Türkiye ile köp-

rüleri atan İsrail yönetimi-

nin geleneksel dış politikasını 

yürütebilmesi için yeni mütte-

fiklere ihtiyaç duyması ihtimali 

Natenyahu ve ekibinin uykula-

rını kaçırıyor. Bölge ülkelerinde 

hakikaten İslami eksenli devrim-

ler yaşanması halinde İsrail’in 

elinde sadece iki seçenek kalı-

yor: Golan Tepelerindeki işga-

li sebebiyle taviz koparması 

kolay Suriye ve Filistin Kurtuluş 

Örgütü Yönetimi. İsrail bu 

senaryo ile karşı karşıya kal-

mamak için, Mısır’da İslami bir 

hareketin iktidara gelmemesi 

için müthiş bir çaba gösteriyor.

ABD açısından Mısır ve 

İsrail bölgede bir Truva atı işle-

vi görüyor. Bu açıdan kontrol-

den çıkmış bir Mısır bölgedeki 

Amerikan çıkarlarının zarar gör-

mesine sebep olabilir. ABD’nin 

Mısır’a olan ilgisinin bir yönü de 

hiç kuşkusuz İsrail’in bölgede-

ki müttefik ihtiyacını bihakkın 

yerine getirmesi. Bununla bir-

likte özellikle hareketin demok-

rasi söyleminin ABD tarafından 

önemsenmesi bizleri ister iste-

mez tarihsel bir analojiye götü-

rüyor. 

ABD Başkanı Abraham 

Lincoln de kölelik kurumunu 

kaldıracağı sözü ile iktidara gel-

miş, bu durum Amerikan İç 

Savaşı’na sebebiyet vermişti. 

Bir sürü makyajlı sözün, insan 

onuru söylemlerinin arkasın-

da ise tek bir hakikat; endüstri 

hareketinin en süratli dönemi-

ni yaşayan Kuzey Amerika’nın 

ucuz işgücü ihtiyacını karşıla-

mak yatıyordu. Mevkidaşından 

yaklaşık 150 yıl kadar sonra 

iktidara gelen Barack Obama da 

büyük değişim sözleri vermişti. 

İslam dünyası ile değil, radikal 

Sünni İslami örgütlerle savaş-

tıklarını söylüyordu.5 3 Yıl evvel 

“Yes, we can…” diyerek ikti-

dara gelen Obama için demok-

rasi nutukları atmaya müsait 

bir ortam belirmiş bulunuyor. 

Geçen 2 yılda sadece çocukla-

ra hikâyeler kitabı neşredebilen 

Obama Mısır ve Ortadoğu olay-

larında “kontrollü demokrasiye 

geçiş” söylemi ile iç politikada 

puan toplamaya gayret ediyor.

Yaşlı kıta Avrupa’nın, Mısır 

ve Ortadoğu olayları üzeri-

ne tepkisi ise farklılık gösteri-

yor. Modern dünyanın mimarı 

olan Avrupa içerisinden birta-

kım romantik zihniyetler, bölge 

ülkelerinde ayaklananların batılı 

söylemleri kullanmaları sebe-

biyle sahiplenilmeleri görüşünü 

ifade ediyorlar.6 Bununla bir-

likte Avrupa ülkelerinin özel-

likle Kuzey Afrika açısından en 

fazla önemsedikleri şey istik-

rar.7 Bunun belli başlı iki sebebi 

var. Birincisi hiç kuşku yok ki 

bazı Avrupa ülkelerinin doğal 

gaz kaynakları açısından bölge 

ülkelerine ihtiyaç duymaları ve 

Ortadoğu’nun petrol üretim ve 

naklinde dünya politikası açısın-

dan stratejik konumu. İkincisi 

ise “refah adası”nın kaygılarını 

yansıtır cinsten. Avrupa’ya göç-

menler en fazla Kuzey Afrika 

ülkelerinden geliyorlar. Legal ya 

da illegal yolardan ülkeye giren 

bu göçmenlerin Avrupa ekono-

misine maliyeti devamlı olarak 

artıyor.8 

Anti-Amerikancı Bir Mısır (?)

Buraya kadar yaptığımız 

değerlendirmeler hep Mısır 

üzerinde birtakım kavramsal-

laştırmalar ve anlama çabaları 

oldu. Mısır’ın ardından Bahreyn, 

Yemen, Ürdün, Fas ve Libya gibi 

ülkelerde de talepleri çeşitlilik 

arz eden hareketler gözleniyor. 

En son Libya lideri Muammer 

Kaddafi’nin göstericilerin üzeri-

ne ateş açılması yönünde Hava 

Kuvvetleri’ne talimat verdi-

ği uluslar arası basına yansı-

dı.9 Bununla birlikte bütün bir 

Ortadoğu’yu anlamak için Mısır 

çok iyi bir örnek… 

Ayetullah Humeyni idaresinde “devrimin ihracı” 
politikası izleyen İran hem bölge ülkelerinde hem 
de ABD’de kaygı husule getirdi. İran’ın dini söylem-
lere dayanan ve Şii siyaset felsefesi ile Sünni siyaset 
doktrinini birbirine yakınlaştıran söylemleri, Filistin 
meselesinin takipçisi ve destekçisi olacağı açıklama-
ları Arnold Toynbee’nin tasviriyle “çoban köpekle-
ri” diyebileceğimiz bölge hükümetlerini son derece 
rahatsız etti.
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General Abdünnasır zama-

nında anti-Amerikancı politika-

larıyla üçüncü dünya ülkeleri-

nin ve bağımsızlık hareketleri-

nin sempatisini kazanan Mısır’ın 

Enver Sedat ile birlikte nasıl 

çizgi değiştirdiğini, ABD, İsrail 

ve Avrupa açısından arz etti-

ği önemi yukarıda kısaca ifade 

etmeye gayret ettik. Tüm bun-

ların yanı sıra real politik açısın-

dan anti-Amerikancı bir Mısır 

hükümeti en azından mevcut 

politik koşullarda hiç de müm-

kün gözükmüyor.

Öncelikle ifade edilmeli ki 

Mısır’da yaşananlar, günlük 2 

doların altında bir gelirle hayatı-

nı devam ettirmek zorunda bıra-

kılanların, mezarlıklarda konak-

lamak mecburiyetinde olan bir 

milyonun üzerinde Kahirelinin 

tepkisinin tezahürü idi. Yani 

ekonomik kaygılar Mısır’daki 

halkın sokağa dökülmesinde 

başlıca amillerden birisi duru-

mundadır. Bu şartlar altındaki 

bir Mısır için Amerika tarafın-

dan sağlanan ayni ve nakdi yar-

dımlar son derece önemli. Mısır 

ordusunun Amerikan şirketleri 

tarafından sağlanan teçhizatının 

işe yarayabilmesi ve yeni silah 

sistemlerinin edinilebilmesi için 

de Amerika Mısır ordusu açı-

sından hayati önem arz ediyor. 

Bu sebepten Mısır’ın bundan 

sonraki istikametini belirleme 

noktasında son derce ciddi bir 

rol üstleneceği tahmin edilen 

Mısır ordusunun Amerikan 

ekseninden çıkmak, ona rağ-

men politika oluşturmak gibi 

bir kaygısı bulunmuyor. ABD 

de Mısır ordusunun bu duru-

mundan “kontrollü geçiş” döne-

minde yararlanmak arzusunda 

gözüküyor. Münih Güvenlik 

Konferansı’nda konuşan ABD 

Dışişleri Bakanı H. Rodham 

Clinton, “Mısır iç siyasetinde 

etkin ve saygın bir kurum olan 

ordunun korunması gerektiği”ni 

ifade ederek ordunun süreçte 

üstleneceği role de gönderme-

de bulunmuştu.10 Ordunun bu 

bakış açısına rağmen, Mısır’da 

örgütlü veya örgütsüz hiç-

bir gücün orduyu örtük ya da 

açıktan karşısına almak cesare-

tini gösterebileceğini beklemek 

hayalcilik olacaktır.

Farz-ı muhal Mısır’da anti-

Amerikancı bir idarenin şartla-

rının oluştuğunu düşünsek dahi 

söz konusu rejimin uzun bir süre 

yaşaması son derece zor görünü-

yor. Örneğin Nil Nehri suları-

nın paylaşımı meselesi Mısır Dış 

politikasını etkileyecek, değişti-

rebilecek yumuşak karınlardan 

birisini oluşturuyor. General 

Cemal Abdülnasır zamanında 

Sovyet eksenli hareketi sebe-

biyle Mısır’ı cezalandırmak/yola 

getirmek isteyen ABD yukarı Nil 

Havzası ülkelerinde Nil suları-

nın ıslahı ve kullanımı için geniş 

çaplı bir proje yürütmeye başla-

mıştı. 1973 sonrası Enver Sedat 

Amerikan eksenine yaklaşınca 

bu sefer SSCB aynı stratejiyi izle-

yecek, Enver Sedat’ı, Etiyopya ve 

diğer Yukarı Nil Havzası ülkele-

rini, Nil üzerine yapılacak baraj-

ları bombalamakla tehdit ede-

cektir. Sudan’daki referandum, 

Etiyopya ve Mısır’ın süreçte 

takındığı rol, Mısır’ın Etiyopya-

Somali arasındaki meselelerde 

takındığı tutum ve başka birçok 

bölgesel faktör ABD’nin anti-

Amerikancı bir Mısır rejimini 

devirebilmek için kullanabilece-

ği ittifak portföyünü yansıtması 

açısından önemli. 

Bütün bu etkenlerin üzeri-

ne bir de Mısır iç politikasın-

daki durumu eklemek gereki-

yor. Mısır’da hakikaten anti-

Amerikancı bir rejim oluştura-

Büyümeye odaklanmış mali politikalar söz konu-
su muhafazakâr demokrasileri küresel kapitalizme 
göbekten bağlıyor ve böylece “inter-dependence” 
yani karşılıklı bağımlılık ilkesi hayata geçmiş oluyor. 
Büyümeden nemalanan kesimler orta sınıfı güçlendi-
rip genişletiyor, bu durum da ülkedeki politik kom-
pozisyona yansıyor. Bununla birlikte “sekülerleşen” 
Müslümanlar faiz ve benzeri birçok şeyi içselleşti-
riyor, hayatın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. 
Devrin koşullarının farklılaştığını söyleyen çok sayıda 
Müslüman aslında “Kur’an-ı Kerim’in” tarihsel bir 
metin olduğu tezlerini doğrulamış oluyorlar!
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cak örgütlü bir hareket bulunu-

yor mu? Çoğu batılı, Müslüman 

Kardeşler’i işaret etse, kaygı 

duysa da söz konusu hareketin 

“çapı” hususunda ciddi endişe-

lerin oluşmasına sebep olacak 

veriler var. 

“Develerin Devrimi” veya 
“Welcome to the New American 

Century, again…”

Başlangıçta da bahsedildiği 

gibi Mısır’da bir halk hareketi 

gerçekleşiyor. Bu süreci belki 

de en iyi özetleyen kelimeyi 

Mısır’da protestolara katılan bir 

Arap söyledi; “bu develerin dev-

rimidir” dedi. Mısırlı vatandaş 

devenin her şeyi sineye çeker-

miş gibi görünüp, “zıvanadan” 

çıkınca her tarafı yakıp yıkma-

sına atıfta bulunarak önemli bir 

benzetme yaptı. Bununla birlikte 

daha Tunus’taki olaylar başlar 

başlamaz batı kamuoyunda tartı-

şılmaya başlanan “Mısır, acaba?” 

sorusu böyle bir hareketlenme-

nin batı tarafından beklenmediği 

yönündeki tezi çürütüyor. 

ABD’nin, hareketlenme-

nin çapı konusunda yanılmış 

olmasının verdiği şaşkınlıkla ilk 

dönemlerde çelişkili açıklamalar 

yapmış olması Müslümanların 

vicdanlarını rahatlatmak için 

kullanabilecekleri birtakım veri-

ler sağlıyor ancak bunun tam 

manasıyla doğru olduğunu söy-

lemek, hareketin tamamen ABD 

ekseni dışarısına çıktığını; dola-

yısıyla kontrolünden çıktığını 

iddia etmek zor.

Öncelikle ifade edilmelidir ki 

ABD, Başkan Bush döneminden 

itibaren üzerinde etkili olduğu 

Ortadoğu ülkelerinde demok-

ratik süreçlerin geliştirilmesi 

ve demokratik örgütlenmelerin 

önünün açılması yönünde baskı 

yapıyordu. 90’lı yılların sonları, 

2000’li yılların başlarında sıkça 

tartışılmaya başlanan “Yaratıcı 

Kaos” tezi ile “Büyük Ortadoğu 

Projesi” bir arada değerlendi-

rildiğinde her iki kavram da 

daha anlamlı bir hal almaktadır. 

Yaratıcı Kaos, İslam dünyası-

nın kapitalizmle tam manasıyla 

eklemlenememesinden hareket 

ederek bu bölgenin küresel ikti-

sadi düzen tarafından içselleş-

tirilmesi için her şeyin yapıl-

ması gerektiği tezini ileri sürü-

yordu. Büyük Ortadoğu Projesi 

ise, Türkiye’yi de içermekte 

olan geniş bir coğrafya üzerinde 

demokrasinin yaygınlaştırılması 

düşüncesi ile ortaya konulmuş 

bir projeydi. Özellikle, ABD’nin 

bölge ülkelerinin sınırların-

da ilerleyen dönemlerde birta-

kım tasarruflar yapmak için bu 

projeyi ortaya attığı yönünde 

yapılan spekülasyonlar sonrası 

yavaş yavaş gündemden çıkarı-

lan Büyük Ortadoğu Projesi’nin 

dayandığı temel ayak olan 

demokratik kurumsallaşma 

meselesi üzerinde ABD ciddiyet-

le durmaya devam etti. 

Kasım 2003’te Heritage 

Instute for Democracy’de 

konuşan dönemin ABD 

Başkanı George Bush, “Mısır’ın 

Ortadoğu’daki barış süreci-

ne büyük bir katkı sağladığını 

ve şimdi de Mısır’ın demok-

rasi için bir şeyler yapmasının 

zamanının geldiğini” söylemiş-

ti. Hatırlanacağı üzere Mısır’da 

2005 yılında ilk defa birden 

fazla adayın olduğu bir seçim 

gerçekleştirilmişti. Görüntüde 

batılı demokrasi algısına iyi gele-

bilecek bir iki makyaj yapıl-

mış Mısır Anayasası, esasında, 

Hüsnü Mübarek’ten başka aday 

çıkmamasına göre dizayn edil-

miş, örgütlü muhalefet üzerinde 

baskı kurulmuştu. Buna rağmen 

Vafd Partisi Başkanı Ayman Nur 

seçimlere katılmak için gerek-

li prosedürleri sağladı. 32 mil-

yon kayıtlı seçmenin bulundu-
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ğu ülkede yalnızca %23 sandık 

başına gitmesine, uluslar arası 

gözlemcilerin seçimleri takip 

etmesine izin verilmemesine rağ-

men Müslüman Kardeşler’in des-

teklediği adaylar parlamento’da 

%20’ye yakın bir çoğunluk elde 

edebilmişti.11 Dönemin Fransa 

Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 

ve diğer batılı mevkidaşları 

seçimleri demokrasinin zaferi 

olarak alkışlamışlardı. Meseleye, 

batılıların ikiyüzlü bakışları-

nı eleştirme açısından değil de 

ABD’nin bölgedeki huzursuz-

luğu tespit edip önlem alma-

ya çalışması açısından bakmak 

daha akılcı olacaktır. 

Neticede ABD için önemli 

olan, uzun meta zincirleri halin-

de örgütlenmiş küresel kapita-

lizmin bekası ve üçüncü dünya 

ülkelerinin mümkün mertebe 

kontrol altında tutulmasıdır. Bir 

başka ifade ile ABD açısından 

esas sorun, üçüncü dünyada, 

uzun meta zincirlerinin dışarı-

sına çıkma yönünde irade belir-

mesidir. 1980-90’lı yıllara kadar 

ABD bu sorunsalı otokrat rejim-

lere destek vererek savuşturmak 

yolunu tercih etti. Ancak 1990 

sonrası kitle iletişiminde mey-

dana gelen devrim niteliğindeki 

gelişmeler, neo-liberal iktisadi 

düzenin söylemlerinin kitleler 

arasında daha hızlı yayılması-

na ve taraftar bulmasına vesile 

oldu. Bu süreçte ABD, 1975 

Helsinki sürecinde kullandığı 

bir kozu hatırladı.

Demokrasi Kitlelerin Afyonudur

Hatırlanacağı üzere 1975’te 

doğu bloku ile batı bloku ara-

sında Helsinki Nihai Senedi adı 

verilen görüşmeler dizisi gerçek-

leştirildi. Sürecin doğu bloku 

açısından en önemli sonucu 

doğu blokunun mevcut sınırla-

rının batı tarafından kabul edil-

mesi oldu. Batı bloku böylelikle 

Doğu Almanya’yı artık görmez-

den gelemeyeceğini deklare edi-

yor ve Sovyetlerin bir noktada 

elini rahatlatıyordu. Sovyetler 

ise bu duruma karşı tavizi üçün-

cü sepette veriyordu, demokrasi 

ve insan hakları yönünde daha 

fazla çalışacağına dair taahhütte 

bulunuyordu. Daha net bir ifade 

ile batının tanımlamış olduğu 

demokrasi ve insan hakları kav-

ramsallaştırmalarını kabul edi-

yordu. SSCB’nin çözülmesinde 

bu durumun çok önemli bir 

payı olacaktı çünkü sınırlarını ve 

kurallarını belirlemediğiniz bir 

oyunda kazanma şansınız son 

derece zayıftır.

Bugün Ortadoğu’da yaşa-

nanlar bir “İslamizasyon” süre-

ci olarak değerlendirilmelidir. 

Türkiye’de AKP ile tecrübe edi-

len ve başarıya ulaşan küresel 

kapitalizm ile uyumlu “muha-

fazakar demokrasi” söylemi 

Ortadoğu ülkeleri için de kul-

lanılabilir bir enstrüman olarak 

görülmektedir. Ortadoğu ülke-

leri ile aşağı yukarı aynı ista-

tistiklere sahip olan (özellikle 

işsizlik ve benzeri konularda) 

Türkiye’de bölge ülkeleri benze-

ri hareketlerin görülmemesinin 

sebebi olarak, işleyen demok-

rasi ve her halükarda açık olan 

Meclis gösteriliyor.12 Bir başka 

ifade ile kitlelerin gazı 4 yılda 

bir önlerine konulan sandık-

la alınıyor. Büyümeye odaklan-

mış mali politikalar söz konu-

su muhafazakâr demokrasile-

ri küresel kapitalizme göbek-

ten bağlıyor ve böylece “inter-

dependence” yani karşılıklı 

bağımlılık ilkesi hayata geçmiş 

oluyor. Büyümeden nemalanan 

kesimler orta sınıfı güçlendirip 

genişletiyor, bu durum da ülke-

deki politik kompozisyona yan-

sıyor. Bununla birlikte “seküler-

leşen” Müslümanlar faiz ve ben-

zeri birçok şeyi içselleştiriyor, 

hayatın ayrılmaz bir parçası ola-

rak görüyor. Devrin koşullarının 

farklılaştığını söyleyen çok sayı-

da Müslüman aslında “Kur’an-ı 

Kerim’in tarihsel bir metin oldu-

ğu” tezlerini doğrulamış oluyor-

lar! 

Bugün demokrasi, insan 

hakları ve benzeri kavramların 
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Müslümanlar tarafından aktif 

bir şekilde kullanılmasının batı 

kamuoyunda rahatsızlığa sebe-

biyet verdiği, çeşitli kesimlerce 

yazılıp çiziliyor. Bu yönde çeşitli 

verilere rastlamak da mümkün. 

Örneğin Robert Kaplan New 

York Times’ta 23 Ocak’ta yazdığı 

yazıda dikkatli olunması gerekti-

ğine işaret ediyordu.13 Özellikle 

batı menşeli siyaset ve düşün 

adamlarının ısrarla hatırlattıkları 

hadise ise, 1 Mart tezkeresinin 

TBMM tarafından reddi oluyor. 

Demokrasi, İslam toplumla-

rının siyaset ıstılahına ait bir 

sözcük olmadığı, onlar tarafın-

dan tanımlanmadığı ve sınırları 

tespit edilemediği için oyunun 

kuralları oyunu kuranlar tara-

fından değiştirilebiliyor. Mesele 

bu açıdan değerlendirildiğinde 

demokrasinin evrensel form-

lar altında kabulü (ki bugün 

evrensel dediğimiz her şey batı 

orijinlidir), burjuva medeniyeti 

karşısında yaklaşık üç yüz yıldır 

alınan mağlubiyetlerin tekrar ve 

başka türlü bir ifadesi halini 

alıyor.

20. yüzyılın başında emper-

yalizm doğrudan yönetim, aske-

ri seçenekler gibi “hard-power” 

unsurlar içeriyordu. 20. Yüzyılın 

ikinci yarısında emperyalizm 

daha ucuz bir yöntem tespit 

etti ve sömürge ülkelerinden 

sözde çekilmekle birlikte onları 

iktisaden kendisine bağlayarak 

artı değer aktarımına devam etti. 

1980’lerle birlikte başlayan neo-

liberal kırılma ve onun artık 

emme argümanı küreselleşme, 

bütün dünya ekonomilerinin 

birbirine bağlanmasını, sermaye 

hareketlerinin serbestleştirilme-

sini, ekonomi üzerindeki devlet 

kontrolünün minimize edilme-

sini sağlamak suretiyle üçüncü 

dünyada oluşan artığın emilme-

sinde çok daha ucuz bir yol 

kullanmaya başladı. Demokrasi 

bu sürecin sadece görünürdeki 

yüzü. Demokrasiye geçen ya da 

geçmek zorunda bırakılan her 

ülke serbest piyasa mekanizma-

sının küresel boyutu ile bütün-

leşmek mecburiyetinde bıra-

kıldı. SSCB’nin dağılmasından 

sonra Rusya Federasyonu’nun 

ve doğu blokunun yaşadığı 

“demokrasi tecrübesi” süreci 

anlatmak için kâfi bir örnek…

Bugün kapitalistleşmeden 

demokratlaşılabileceğini zan-

neden ya da birtakım seküler 

kurumlarla İslami kurumla-

rı ‘evlendirme’ gayretinde olan 

İslami hareketler aslında yeni 

düzen Amerikancılığı ikame 

etmiş oluyorlar. Olaylar şiddet 

kazandığı ilk günden itibaren 

Kahire’de bulunan Thomas 

Friedman bir özgürlük havarisi 

(!) olarak olayları,  “Mısırlıların 

geçen yüzyıllarda krallara, dik-

tatörlere ve sömürgeci güçlere 

kiraya verdikleri ülkeleri geri 

almaları” olarak yorumluyor.14 

Müslümanların daha fazla 

demokrasi ile kendilerini bulup 

bulamayacaklarını ve toprakları-

nı geri alıp alamayacaklarını hep 

birlikte göreceğiz.

Dipnotlar

1  Mısır’da gösteriler Sina Yarımadası’ndaki 

turizm kentlerinden olan Şarm-el Şeyh’e 

de sıçrayınca İsrail Mısır  

ordusunun Sina Yarımadası’na girmesine 

izin verecektir.

2  ORSAM Rapor, http://www.orsam.org.tr/

tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201123_

misir.orsam..pdf

3  28 Ocak Cumartesi günü İsrail Başbakanı 

Binyamin Natenyahu’nun “bölgede-

ki istikrarın korunması için” ABD, AB 

Ülkeleri, Kanada, Çin, Rusya’daki İsrail 

Büyükelçilerine “Hüsnü Mübarek’e 

yönelik eleştirilerin durdurulması çağ-

rısında bulunmaları ve Mısır’daki istik-

rarın korunmasının Batı ülkelerinin de 

çıkarına olduğu konusunda bu ülkeleri 

ikna etmeleri için çalışmaları” talima-

tı vermesi İsrail’in kaygılarını gösterir 

güzel bir örnek.

4  Fikret Ertan, “Mısır Gazı ve İsrail”, 

Zaman, 7 Şubat 2011.

5  Merd-i Kıpti şecaat arzederken sirkatin 

söylermiş…

6  Avrupa Konseyi Dışilişkiler Komitesi 

üyeleri olan Emma Bonino ve  Anthony 

Dworkin’in financial Times için kaleme 

aldıkları yazı. Bkz. http://www.ft.com/

cms/s/0/10126f20-2fce-11e0-91f8-

00144feabdc0.html#axzz1CwYiJUwC

7  Örnek bir haber için bkz. http://www.

jpos t . com/ In te rna t iona l /Ar t i c l e .

aspx?id=205662

8  Financial Times’tan Anthony 

Cordesman’ın konuya ilişkin bir değer-

lendirmesi için bkz. http://www.ft.com/

cms/s/0/87bd5f98-2a52-11e0-b906-

00144feab49a.html#axzz1CYhMTOIg

9  ht tp : / /www.s t ra t for .com/

analysis/20110220-unrest-l ibyan-

military?utm_source=redalert&utm_

m e d i u m = e m a i l & u t m _

campaign=110221%282%29&utm_con

tent=readmore&elq=61bcf0a2dee24a5c

b78c2325cb3f72cb

10  Bkz. http://articles.cnn.com/2011-

02-05/world/germany.security.con-

ference_1_new-start-treaty-russian-

parliament-egyptian-government?_

s=PM:WORLD

11  ORSAM Rapor, http://www.orsam.org.tr/

tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201123_

misir.orsam..pdf

12  Söz konusu iddia için bkz. Ali Bulaç, 

“Sosyal Deprem”, 31 Ocak 2011, 

Zaman. Ayrıca ülkeler arasında çeşit-

li istatistiki karşılaştırmalar için bkz. 

http://hdr.undp.org/en/data/profiles/

13  http://www.nytimes.com/2011/01/23/

o p i n i o n / 2 3 k a p l a n . h t m l ? _

r = 1 & s c p = 1 & s q = r o b e r t % 2 0

kaplan&st=Search

14  Thomas L. Friedman, “Out of touch, 

out of time”, http://www.nytimes.

com/2011/02/11/opinion/11friedman.

html?partner=rssnyt&emc=rss



42 Umran MART 2011

DOSYA

Türkiye: Ortadoğu’da
Demokratik Bir Süper Güç

Reza ASLAN

“İslami ahlâk değerleri”ni benim-

seyen bir siyasi parti, Türkiye’yi 

olgun bir demokrasiye hiç olma-

dığı kadar yaklaştırdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında, 

Süleyman Demirel’in demokra-

tik yollarla seçilen hükümetinin 

ordu tarafından darbe ile devrili-

şinden 30 yıl sonra, Türk halkı, 

ılımlı İslamcı olan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma 

Partisi tarafından sunulan ana-

yasa değişikliği paketini ezici bir 

çoğunlukla onayladı.

Getirilen yenilikler, kadın-

ların, çocukların ve engellilerin 

haklarını güçlendirirken, önceki 

yönetimler tarafından baskı altı-

na alınan ve marjinalleştirilen 

Hıristiyan ve Kürt azınlıklara 

geniş özgürlükler sağlıyor, kısıt-

layıcı iş yasalarını yumuşatıyor 

ve ordunun siyasi meselelerdeki 

nüfuzunu azaltarak, ülke genelin-

de daha demokratik kurumların 

tesis edilmesinin yolunu açıyor. 

Çok daha önemlisi, reformlar 

yargı organının yapısını yeniden 

düzenleyerek, halkı koruma altına 

alan yasaları genişletirken ordu-

nun sivil yargıda yargılanmasına 

karşı olan dokunulmazlığını elin-

den alıyor.

Yeni Yönetim Modeli

Anayasa referandumu tar-

tışmalarında, muhaliflerin karşı 

olduğu husus; değişecek olan 

kanunların, cumhurbaşkanına ve 

hükümete, özellikle hâkimlerin 

atamalarında çok fazla yetki vere-

cek olmasıydı. Fakat bu iddia-

lar, AKP tarafından, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği içerisindeki konu-

munun pekiştirilmesi için gerek-

li bir adım olarak sunulan bu 

değişiklik paketini oylayan yak-

laşık %60 seçmeni ikna edeme-

di. (İlginçtir ki, Türkiye’de 2005 

senesinde Avrupa Birliği üyeli-

ği için duyulan %68’lik destek 

%54’lere geriledi. Ekonomik ve 

siyasi değişimler, Türkiye’nin üye-

lik için Avrupa’nın isteklerini bir 

yana bırakıp, kendi isteklerini öne 

sürme vaktinin çok uzak olmadı-

ğını gösterdi.) 

Kendisine, Avrupa’nın muha-

fazakâr Hıristiyan Demokratik 

partilerini örnek alan AKP, 

2002’de iktidara geçmesinden bu 

yana, Ordunun kendisine atfettiği 

‘Demokrasinin koruyucusu olma’ 

görevini sürekli olarak azalt-

tı. AKP bunun yerine, anayasal 

demokrasiye ve hukukun üstün-

lüğüne bağlılığını gösteren fakat 

ülkenin dinî kimliğini zorla baskı 

altına almayı gerektirmeyen bir 

yönetim modeli tanzim etti. 

Türkiye AKP hükümeti ile yal-

nızca daha özgür, daha liberal, 

daha kapsayıcı ve daha demokra-

tik bir ülke olmakla kalmadı, aynı 

zamanda, daha etkin bir küre-

sel güç haline geldi ve benzeri 

görülmemiş bir ekonomik büyü-

me dönemi yaşadı. Gerçekten de, 

Türkiye küresel ekonomik buna-

lımdan hiç olmadığı kadar güçlü 

çıktı ve bu yılın ikinci çeyreğinde 

Reza Aslan, İran doğumlu bir Amerikalı. No God but God: The 

Origins, Evolution and Future of Islam (Allah’tan Başka İlah Yok: 

İslam’ın Kaynakları, Gelişimi ve Geleceği) kitabının yazarı. 
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Gayrisafî Yurtiçi Hâsıla (GSYH)’da 

10,3’lük bir büyüme kaydetti. Bu 

da Türkiye ekonomisini, Singapur 

ve Tayvan’dan sonra, dünyanın en 

hızlı büyüyen üçüncü ekonomisi 

yapıyor.

‹ddialı Dış Politika

Ancak buna rağmen, AKP, 

Türkiye’nin ana muhalefet parti-

leri tarafından, “laik temellerin” 

tehdit altına girmesi gibi eskimiş 

bir söylem ile karşı karşıya kalma-

ya devam ediyor. 

Benzer şekilde, Türkiye’nin 

artan iddialı dış politikası, İran, 

Suriye ve Irak ile derinleşen iliş-

kiler ve İsrail’in Filistinlilere karşı 

muamelesine dair açık muhale-

feti ile ilgili ABD’den çok fazla 

eleştiri duyuyoruz. Hatta bazıları, 

NATO’nun tek Müslüman üyesi 

olan Türkiye’nin, Batı ile varolan 

stratejik ittifakından yüz çevirip, 

bölgede ABD çıkarları aleyhinde 

bir “İslam İttifakı” kurduğu iddia-

sında bulundu. 

Bu bir saçmalıktan ibaret. 

AKP’nin iç ve dış siyasetini yön-

lendiren unsur İslam değil, eko-

nomik ve ulusal güvenlik çıkar-

larıdır. Eğer Türkiye, diplomatik 

çabalarını Ortadoğu, Orta Asya ve 

Basra Körfezi üzerinde yoğunlaş-

tırıyorsa, bunun sebebi, elde ettiği 

ekonomik büyümenin Avrupa ya 

da ABD’den değil, o coğrafyalar-

dan gelmesi sebebiyledir. 

Dahası, Türkiye’nin daha 

güçlü dış politikası ve kendisini 

bölgedeki anlaşmazlıklarda arabu-

lucu olarak kabul ettirme çabaları, 

yeniden canlanan ulusal özgüve-

ninin sonucudur. Türkiye bölge 

sorunları ile ilgili kendi öneri 

ve politikalarıyla, artık ABD’nin 

altında olmak istemiyor, bir müt-

tefik ve bir denk olarak muamele 

görmekte ısrar ediyor.

Bu iyi bir şey. Çünkü İsrail-

Filistin çatışmasında iki dev-

letli çözüm noktasında, Irak ve 

Afganistan’da istikrarı sağlama 

noktasında veya İran’ın nükle-

er silah geliştirmesini engelleme 

noktasında, Türkiye’nin bölgede-

ki çıkarları ile ABD’nin çıkarla-

rı aynı doğrultuda.  Aslında, şu 

anda Türkiye’nin, Ortadoğu’da 

ABD’nin en önemli stratejik müt-

tefiki olduğunu söylemekle müba-

lağa etmiş olmayız. 

Daha da önemlisi Türkiye, 

Ortadoğu halklarına Mısır, Ürdün 

ve Suriye’deki laik diktatörlükler 

veya İran ve Suudi Arabistan’daki 

dinî otoriter rejimlere göre daha 

muteber bir İslamî yönetim 

modeli sundu. AKP, İslam ve 

demokrasi arasında herhangi bir 

ayrılığa gerek olmadığını, İslamî 

değerlere bağlı bir siyasi parti-

nin, aynı zamanda insan hakları, 

anayasalcılık, çoğulculuk ve yasa-

ların üstünlüğüne bağlı olabile-

ceğini kanıtlamış oldu. Anayasal 

değişikliklerin kabul edilmesiyle 

birlikte, Türkiye, Ortadoğu’nun 

yeni süper gücü olma yolunda bir 

adım daha atarak pozisyonunu 

güçlendirdi ve eğer fırsat verilirse 

modern, Müslüman çoğunluklu 

bir demokrasinin neler yapabile-

ceği noktasında parlak bir örnek 

oldu.

www.digitalnpq.com’dan çeviren:

Fatih Dinç

Kendisine, Avrupa’nın 
muhafazakâr Hıristiyan 
Demokratik partilerini 
örnek alan AKP, 2002’de 
iktidara geçmesinden bu 
yana, Ordunun kendisine 
atfettiği ‘Demokrasinin 
koruyucusu olma’ görevini 
sürekli olarak azalttı. AKP 
bunun yerine, anayasal 
demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne bağlılığını 
gösteren fakat ülkenin 
dinî kimliğini zorla baskı 
altına almayı gerektirme-
yen bir yönetim modeli 
tanzim etti.
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Ayaklanmaların Gölgesinde

Güney Sudan

S on dönemde Libya’da 

çatışma seviyesine gelen, 

Bahreyn ve Yemen’de 

halkın sokaklarda olduğu “Arap 

İsyanları”, Tunus’ta ilk ateşi 

yaktıktan sonra Mısır’da Tahrir 

meydanı merkezli eylemler ve 

direniş sonucu Mübarek’in kol-

tuğunu bırakması ile sonuçlan-

mıştı. Lakin dünya kamuoyu 

bölgedeki halk ayaklanmalarına 

odaklıyken Mısır’ın hemen yanı 

başındaki komşusu ve Afrika 

kıtasının yüzölçümü itibariyle en 

geniş ülkesi Sudan tarihi gün-

lerinden birini yaşıyordu. 9-15 

Ocak arasında Güney Sudan’da 

yapılan referandum sonuçları 7 

Şubat’ta açıklandığında sandıktan 

Güney Sudan’ın bağımsızlığı için  

% 98,83’lük “Evet” sonucu çıktı. 

Bağımsız Güney Sudan devleti-

nin kuruluşu için ise 9 Temmuz 

2011 tarihi belirlendi şu an için. 

Mısır’daki ayaklanmanın gölge-

sinde kalmak ile birlikte Sudan’ın 

bölünmesi orta ve uzun vadede 

Mısır’ı da içine kapsayacak bir 

çatışma alanına ve bölgede denge-

lerin değişmesine yol açabilir.

Amerika’nın Sudan Politikaları 

ABD’nin özellikle 8 yıllık Bush 

yönetimi ve hâlihazırdaki Obama 

yönetiminin Sudan politikaların-

daki en temel ayrılıkları izledik-

leri yol olmuştur. ABD, nüfusu-

nun çoğunluğu Hıristiyan olan 

ve coğrafi olarak da Sudan’ın geri 

kalan kısımlarına karşı korunaklı 

olan Güney Sudan’ın bağımsız-

lık mücadelesini tüm bu yöne-

timler zamanında desteklemişti. 

George W. Bush mali yaptırım-

lar ve askeri tehditlerin yanı sıra 

Sudan yönetimine karşı isyancı 

gruplara alenen maddi destekte 

bulunmuştu. Lakin Obama döne-

minde ise Sudan politikalarında 

“yumuşak güç” bir yöntem olarak 

kullanılmıştır. Bölgede taraflarla 

masaya oturulmuş ve sorunun 

demokratik yollarla çözümü için 

çaba gösterilmiştir. Sudan pet-

rollerinin %85’inin çıktığı Güney 

Sudan’ın merkezi Sudan hüküme-

tiyle kanlı bıçaklı durumdayken 

oldukça medeni bir şekilde bir 

referandum ile bağımsızlık kararı 

alması ve Sudan yönetiminin de 

kendisinden beklenmedik derece-

de olgunca bir tavırla yeni devleti 

ilk kendilerinin tanıyacağını ve 

hatta başkent Juba’da büyükel-

çilik açacaklarını söylemesi, El 

Beşir yönetiminin söylemlerini ve 

Sudan’da yıllardır yaşanan hadi-

seleri kıyısından köşesinden takip 

edenler için oldukça sıra dışı bir 

tepkiydi.  Güney Sudan ayrılıkçı 

hareketinin öncüsü olan Sudan 

Halk Kurtuluş Ordusu’nun 2005 

yılındaki vefatına kadar ki lide-

ri John Garang’ın tahayyül etti-

ği “bölgelerin eşit haklara sahip 

olduğu tek bir devlet” fikrinden 

Sudan ve Güney Sudan olarak 2 

devletli bir yapıya evrildi Sudan. 

El Beşir yönetiminin özellik-

le Darfur’da gerek kendi eliyle 

gerekse de Janjaweed (Cancevit) 

birliklerinin eliyle gerçekleştirdiği 

katliamlar ve insan hakları ihlal-

leri Sudan hükümetinin uluslar 

arası kamuoyunda olumsuz bir 

imaja sahip olmasına yol açtı. El 

Beşir hakkındaki soykırım suç-

lamaları ve Sudan hükümeti-

nin diyaloga kapalı tavrı Güney 

Sudan’ın bağımsızlık hususunda 

uluslar arası destek bulmasını da 

kolaylaştırdı. 2005 yılında tam 

21 yıl süren iç savaşın ardından 

imzalanan Kuzey ve Güney ara-

sındaki barış anlaşması ve Güney 

Sudan’ın elde ettiği özerk haklar 

bağımsızlığa uzanan sürecin baş-

langıcı olarak sayılabilir. Lakin 

çetrefilli bir coğrafyaya sahip olan 

Sudan’da Güney Sudan’ın bağım-

sızlığı sonrasında da sonu çatışma-

ya ya da diplomatik restlere vara-
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bilecek sorunlar çıkartma potan-

siyeline sahip bölgeler bulunuyor. 

Mavi Nil, Nuba ve Abyei bölge-

leri karışık (Müslüman-hristiyan) 

nüfus yapısı ve Kuzey ile Güney 

arasında bir nevi tampon bölge ya 

da geçiş bölgesi işlevi görüyorlar 

ve mevcut iç dinamikler ve böl-

gede her an tekrar alevlenebilecek 

çatışma havasını göz önüne alın-

ca yakın gelecekte bu bölgelerin 

statüsünün Güney ile Kuzey ara-

sında problem çıkarma ihtimali 

oldukça yüksek görünmekte. 

Sudan’ın ‹ç Politikaları

Sudan Halk Kurtuluş Or- 

dusu’nun tüm çabalarına rağmen 

2005 yılında Sudan ve Güney 

Sudan arasında yapılan anlaş-

mada bu 3 bölge Güney Sudan 

tanımının dışında tutuldu ve 

Güney’de yapılacak bir referandu-

mun kapsamının dışında bırakıl-

dı. Sudan’ın hidroelektrik kaynağı 

olan Mavi Nil, petrol kaynakları 

ile önemli yere sahip olan Abyei, 

Hartum için Güney’e kaptırılmak 

için fazla önemli bölgeler konu-

munda. 

Nuba dağları ise Güney 

Kurdufan bölgesine hakimiyeti ve 

Güney Sudan ile Kuzey arasındaki 

köprü görevi itibariyle Sudan’ın 

güvenlik politikaları için vazge-

çilmez konumda. Sudan ordu-

sunun oldukça büyük çaplı bir-

liklerle varlığını sürdürdüğü böl-

gede bölge valisi Ahmed Harun, 

Darfur’da işlenen savaş suçla-

rı sebebiyle Uluslar arası Ceza 

Mahkemesi’nce suçlanan ve hak-

kında yakalanma emri çıkartılan 

üç isimden biri. Ve Beşir&Harun 

işbirliği Kurdufan bölgesinin 

yeni bir Darfur olması tehlikesi-

ni de potansiyel olarak barındı-

rıyor. Bölgenin kozmo-

polit nüfus yapısı olası 

Güney-Kuzey anlaşmaz-

lığına yol açma potansi-

yelinde.

Sudan’ın iç politika-

ları bu denli çatışmaya 

açık ve bıçak sırtı iken 

komşularıyla ilişkileri de 

pek parlak değil. Çad 

ile 2005-2010 arasında 

Çad’ın Darfur isyancıla-

rını desteklemesi ile had 

safhaya çıkan çatışma 

ortamı 2008’de imzalanan saldır-

mazlık anlaşması ile önce düzelir 

gibi olsa da Mayıs ayı içinde önce 

Sudan-Çad ile ilişkileri isyancılara 

yardım ettiği gerekçesiyle askıya 

aldı lakin yine aynı yıl içinde 

Kasım ayında ilişkiler tekrar resto-

re edildi. 2010 yılında Çad devlet 

başkanı Deby Hartum’a ziyarette 

bulundu ve bu ziyareti mütea-

kip Darfur’lu Adalet ve Eşitlik 

Hareketi isyancılarını Çad’dan 

kovarak Darfur’daki denklemin 

dinamikleri ile oynadı.

Güney Sudan’ın bağımsız-

lığı aynı halk ayaklanmalarında 

olduğu gibi kabileciliğin ve koz-

mopolit yapının genetik kodlara 

işlediği bölgede yeni bağımsız-

lık teşebbüslerine yol açacaktır. 

Nil’in kullanım hakkı mesele-

sinden ötürü Nil’den hak talep 

eden pek çok ülke ile sıkıntı-

lı ilişkiler içinde bulunan Mısır, 

Nil Sorununa yeni bir taraf ve 

aktörün katılmasından memnun 

olmayacaktır. Keza olası bağım-

sızlık hareketleri bölgede merkezi 

hükümetlerin silahlanmasına yol 

açacaktır ki Mısır’ın çok parçalı 

yapısı gereği üniter yapısını koru-

mak ve bölge güç dengesindeki 

yerini korumak isteyen Mısır’ın 

silahlanma hususunda harcamala-

rını arttırması gereği ortaya çıka-

caktır. Özellikle Mübarek sonra-

sı dönemde Mısır’ın güneyinde 

Sudan sınırına doğru bölgedeki 

Afrika kökenli Nubiyalılar üzerin-

den belki de Hartum merkezli bir 

ayrılıkçı hareket kaşıması göre-

biliriz. Velhasılı kelam Tahrir’in 

gölgesinde kalan Güney Sudan’ın 

bağımsızlık hadisesi sadece 

Sudan’ın içişlerini değil orta vade-

de Mısır başta olmak üzere tüm 

bölgeyi hem ekonomik hem de 

diplomatik olarak etkileyecek 

belki de Afrika haritasının yeni 

bir sürümünün çizilmesine yol 

açacak kadar önem teşkil etmekte.
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YAŞAYAN ‹SLAM

Abdullah YILDIZ

TERBİYE
AİLEDEN BAŞLAR

M üslüman, bu dünya-

ya imtihan için gön-

derildiğinin bilin-

cinde olan insandır. Allah Teâlâ, 

insanlardan hangilerinin amel ve 

davranışları bakımından daha iyi 

ve güzel olacaklarını denemek 

için ölümü ve hayatı yarattığını 

(Mülk 67/2) beyan buyurmuştur. 

Yani hepimiz “imtihan dünya-

sında” yaşıyoruz. Şüphesiz, bu 

dünya hayatının en çetin iki 

sınav alanından biri mal, diğe-

ri de evlattır. Rabbimiz Kitab-ı 

Kerim’inde mal ve evladın her 

ikisini de “fi tne” olarak isimlen-

dirmiştir.

Fitne ‹mtihan Dünyası

Sözlükte ‘denemek, imtihan 

etmek, yakınmak, bir şeyden çok 

hoşlanmak, görüş ayrılığı, kar-

gaşa, delilik, dalalet, sapıtmak, 

şaşırtmak, aldatmak, şiddet, iş-

kence, öldürmek, belâ, musibet, 

kötü lük, mihnet’ anlamlarına 

gelen “fi tne” kelimesinin çoğulu 

“fi ten”dir.1 Fitne’nin asıl mana-

sı; ‘iyi olanı kötü olandan ayır-

mak için altını ve gümüşü ateşte 

eritmek’tir.2 

El-Müfredat yazarı Rağıb el-

İsfahanî’ye göre; Araplar, bazen 

bu kelimeyi ‘azabın doğmasına 

neden olan şeye’ ad olarak, bazen 

de ‘deneme, sınama’ anlamında 

kullanırlar. Fitne sözcüğü “belâ” 

sözcüğü gibi kabul edilmiştir; 

çünkü her ikisi de ‘insanın erişti-

ği (ya da insana erişen) bir sıkın-

tı, darlık ve(ya) dirlik genişliği, 

gönenç’ anlamında kullanılırlar. 

Yüce Allah her iki anlamda ol-

mak üzere şöyle buyurur:

“…ve sizi bir fi tne/imtihan 

olarak şerle ve hayırla müptela 

kılarız.” (Enbiyâ 21/35)

İsfahani, Ankebût suresinin 

2. âyetinin mealini de; “İnsanlar 

‘sınanıp-denenip de murdar/ha-

bis olanları tayyib/temiz olan-

larından ayırt edilmeden’ sadece 

‘inandık’ demekle bırakılıvere-

ceklerini mi sandılar?” şeklinde, 

“fi tne”nin ‘iyi olanı kötü olandan 

ayrıştırma’ manasına uygun ola-

rak verir.

Yazımızın başındaki “malla-

rınız ve evlatlarınız bir fi tneden 

ibarettir” âyeti (Enfal/28) hakkın-

da ise İsfahani şöyle der: “Yüce 

Allah, evlatlarıyla imtihan edil-

mesi neticesinde insanın başına 

gelenleri göz önünde bulundu-

rarak burada evlatları ‘fi tne’ ola-

rak adlandırmıştır. Şu sözünde 

ise, sebep olduklarını, ortaya çı-

kardıklarını göz önünde bulun-

durarak evlatları ‘düşman’ diye 

adlandırmıştır: 

“Ey inananlar! Eşlerinizden 

ve çocuklarınızdan bazıları size 

düşmandır.” (Teğabün 64/14) 

Ayrıca ‘insanların, evlatları 

birer süs (güzel görünme vesi-

lesi) edinirkenki hallerini’ göz 

önünde bulundurarak şu âyette 

de onları zînet yerine koymuş-

tur:

“Kadınlar, oğullar, yük yük 

altın ve gümüş, salma atlar, da-

varlar ve ekinler gibi şehevat sev-

gisi bezendi.” (Âl-i İmran 3/14)3

Hasılı: bir imtihan dünyasın-

da yaşıyoruz ve bu dünya sına-

vının en zorlu alanı da mal ve 

evlatla sınanmaktır. Evlatla im-

tihanın mal ile imtihandan daha 

zorlu olduğu ise tecrübelerle sa-

bittir.

Allah’ın ana-babalara en bü-

yük lütufl arından olan çocukla-

ra yönelik sevgi, gerekli ilgi ve 

“Biliniz ki, şüphesiz mallarınız ve evlatlarınız bir fi tnedir/imtihandır.”

(Enfal 8/28; Teğabün 64/15. Ayrıca: 63/9; 64/14)
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terbiye ile bütünlenmezse, o za-

man evladın bir kısmının onlara 

düşman hale gelmesi kaçınılmaz 

olur. Bu taktirde de bu en büyük 

nimetimiz -Allah korusun- fela-

ketimiz haline gelebilir. Dolayı-

sıyla, bu zorlu sınavı başarmak, 

onlara lazım olan terbiyeyi ver-

mekten geçer.

Kur’ân’da Terbiye Kavramı

“İnsanoğlu kendisinin başı 

boş bırakılacağını mı sanır?” (Kı-

yame 75/36)

Terbiye; “Rabb” ve “ribâ” 

köklerinden gelir. Bunların an-

lamları; beslenmek, tamamlan-

mak, ziyadeleşmek, artmak, 

toplanmak, çoğalmaktır. Rabb; 

her şeyi kemâline ulaştıran 

Allah’ın güzel isimlerindendir. 

Rubûbiyet, Allah’ın terbiye edici 

sıfatını ifade eder ve ilâhî sıfat-

ların en büyüğüdür. Mübalağa 

kastı ile mürebbi yerine kullanıl-

mıştır. Buna göre Rabb, terbiye-

nin bütün gereklerine sahip, en 

mükemmel ve en kuvvetli terbi-

yeci demektir. M. Hamdi Yazır, 

Rabb kelimesinin; ‘aslında ter-

biye manasına mastar’ olduğunu 

söyler. Terbiye ise, bir şeyi kade-

me kademe kemale erdirmektir. 

Mürebbi ‘terbiye edici’ demek 

olup bir şeyi tedricen halden 

hale, nitelikten niteliğe geçirerek 

olgunluk amacına eriştirinceye 

kadar yetiştiren yaratıcı mutlak 

kudrettir.4 Kısaca terbiye; lügat-

te tamamlatmak ve ıslah etmek, 

terim olarak da bir şeyi derece 

derece olgunluğa eriştirmek, ye-

tiştirmektir.

Terbiye teriminin kök ola-

rak Rabb kelimesiyle ilişkisi ol-

dukça önemlidir. Bu, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin odağına 

doğrudan Rabb Teâlâ’yı yerleşti-

rir. Malik, sahip, ulu anlamlarına 

gelen Rabb kelimesi, Kur’ân’da 

Allah’ın adı olarak 965 kez geçer. 

“Allah” adından (2799 kez) son-

ra en çok tekrarlanan addır.5 Bu 

durum, İslâm’da eğitim sistemi-

nin tevhîdî karakterini yani Allah 

inancına dayandığını ve ilk mut-

lak yetiştiricinin Allah olduğunu 

açıkça ortaya koyar. Bu bağlam-

da, ilk kulluk ahdini ifade eden 

A’raf sûresindeki şu âyet (7/172), 

ilk terbiye/eğitim sözleşmesi ola-

rak da okunabilir: 

“Hani Rabbin (yetiştiricin) 

Ademoğullarından, onların bel-

lerinden zürriyetlerini almış ve 

‘Ben sizin Rabbiniz (mürebbi-

niz) değil miyim’ diye onları 

kendilerine şahit tutmuştu. ‘Evet 

şahidiz’ dediler...” 

O halde, insanoğlu, “Gâlû 

belâ” ile Allah’ın “rabblığını: 

mürebbiliğini” kabul etmiş, ken-

disi de buna tanıklık etmiştir. Bu 

yüzden Rabbanî/tevhîdî eğitim 

aynı zamanda fıtrî eğitimdir.  

Kur’ân-ı Kerim’in işaret bu-

yurduğu bu Rabbani-fıtri eğiti-

min yegane amacı, muhatapla-

rını “Kur’ân insanı”6 kılmak ve 

“güzel ahlâkın” en güzel tem-

silcisi Hz. Muhammed’in (s.) 

ahlâkı ile donatmaktır. Kur’ân, 

Rabbani eğitimin genel ilkeleri-

ni, Hz. Lokman’ın (a.s) oğluna 

tavsiyeleri örnekliğinde sunar.

Hz. Lokman’ın Oğluna Tavsiyeleri 
Bağlamında Aile Terbiyesi

“Lokman oğluna öğüt ve-

rerek demişti ki: Yavrucuğum! 

Allah’a ortak koşma! Doğrusu 

şirk büyük bir zulümdür.”

“Biz insana ana-babasını 

(gözetmeyi) tavsiye ettik. Ana-

sı onu nice zahmetlerle taşıdı. 

Sütten ayrılması da iki yıl için-

de olur. (İşte bunun için) ‘önce 

bana, sonra da ana-babana 

şükret’ dedik. Dönüş ancak ba-

nadır.”

“Eğer onlar, seni, hakkın-

da bilgin olmayan bir şeylerde 

bana ortak koşman için zorlar-

larsa, onlara itaat etme; on larla 

dünyada iyi geçin. Bana yöne-

lenlerin yoluna uy. Sonunda dö-

nüşünüz ancak banadır. O za-

man size yapmış olduklarınızı 

ha ber veririm.”

“(Lokman devamla:) Yavru-

cuğum! Yaptığın iş (iyilik veya 

kötülük) bir hardal tanesi ağır-

lığınca olsa bile ve bu, bir kaya-
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nın içinde veya göklerde yahut 

yerin derinlikle rinde bulunsa 

yine de Allah onu (karşına) ge-

tirir. Doğrusu Allah Latîf’tir (il-

miyle her şeye nüfûz eder), her 

şeyden haberdardır.”

“Yavrucuğum! Namazı dos-

doğru kıl, iyiliği emret, kötülük-

ten vazgeçir meye çalış, (bu es-

nada) başına geleceklere sabret. 

Doğrusu bunlar azmedilmeye 

değer işlerdir.”

“Küçümseyerek insanlar-

dan yüz çevirme ve yeryüzünde 

böbürle nerek yürüme. Zira Al-

lah, kendini beğenmiş övüngen 

kimseleri asla sevmez.”

“Yürüyüşünde ölçülü ol. Se-

sini alçalt. Unutma ki seslerin 

en çir kini merkeplerin sesidir.” 

(Lokman 31/13-19)

Bu ayetlerde işaret buyruldu-

ğu üzere, çocuk terbiyesinde ön-

celikli ilkeler şunlardır:

1- Allah’ın birliği (tev-
hid) ve ona hiçbir varlığı/nes-
neyi denk tutmama (şirk koş-
mama) ilkesi:

Hz. Lokman’ın (a.s) oğlu-

na ilk öğrettiği ilkenin tevhîd 

akîdesi olması oldukça önemli ve 

anlamlıdır. Zira bu temel ilkeden 

sapmak ve bir takım aciz var-

lıkları Allah’a ortaklar koşmak, 

Alemlerin Rabbi olan Allah’a 

zulüm ve haksızlık etmektir. Bu 

sebepledir ki, Rasûlüllah (s.), 

terbiyecilere, ilk olarak çocukla-

ra “lâ ilâhe illâl lah”ı telkin etme-

lerini emretmiştir.

“Çocuklarınıza ilk kelime 

olarak, ‘lâ ilâhe illâllah’ sözünü 

açıp öğretin.”7

2- Ana-babaya ihsan 
ilkesi: İslâm toplumunun 

Tevhid’den sonra ana-babaya ih-

san öncelikli bir toplum olduğu, 

Umran’ın önceki sayısında (Ocak 

2011) ele alındı. Rabbe teslim olan 

mümin evlatlar, ana-babaya iyi 

davranmak, şükretmek, -şirke 

zorlamaları hariç- itaatte bulun-

makla yükümlüdürler. Bu ilke, 

en yakın dayatmaya dahi boyun 

eğmemek anlamına gelen bir öz-

gürlük anlayışını da beraberinde 

getirir.

3- Müminlerin yoluna 
uyma ilkesi: Gençlerin, dış et-

kilere her dönemden daha fazla 

açık oldukları yetişme çağların-

da, Allah’a yürekten inanıp O’na 

yönelen muvahhid ve muttaki 

insanlarla birlikte olmaları ve 

onların yolundan gitmeleri son 

derece belirleyici bir eğitim il-

kesidir. Bu dönemlerinde taklit 

özelliği belirgin olan çocukların 

“rol model” olarak kendilerine 

örnek alacağı kişilerin Allah’a 

yönelen güzel ahlaklı kişiler ol-

ması çok hayatidir. Keza, insan-

larda ‘ben’ kavramının yerine 

‘biz’ kavramının ikame edileceği 

yaşlar da bu yaşlardır.

4- Ahiret ve hesap bi-
linci: Bir Müslüman, bu dünya 

hayatının bir sonu olduğunu 

ve herkesin kaçınılmaz olarak 

Allah’a dönüp hesap vereceği-

ni erken yaşlarında öğrenmek 

zorundadır. Zira, bu dünyada 

yapılanların hesabının mutlaka 

Allah’a verileceğinin bilincinde 

olmak ve her an Allah’ın denetim 

ve gözetimi altında bulunduğu-

nun farkında olmak, insanı her 

konuda dengeli, ölçülü ve tem-

kinli olmaya yöneltir. Hesap gü-

nünü hesaba katan insan ayağını 

denk alacaktır.

5- İyilik-kötülük denk-
lemi: İyilik ve kötülük kavram-

ları, insanlarda çok daha erken 

yaşlarda şekillenip vicdanı oluş-

tururken; yapılan her iyilik ve 

kötülüğün gerek bu dünyada ge-

rekse öbür dünyada karşılığının 

mutlaka görüleceğine dair kesin 

inanç da adalet duygusunu inşa 

eder. Dolayısıyla, vahyi gerçekli-

ğin neleri “iyi”, neleri de “kötü” 

olarak tanıttığı, erken yaşlardan 

başlanarak bir silsile-i merâtib 

içinde çocuklara kademe kade-

me verilmelidir.

6- İyiliği emredip kötü-
lüğü engelleme bilinci: İyi ile 

kötü arasındaki farkı fark edebi-

lecek temyiz yaşına gelen mümin 

insan, tavrını “iyilik”ten, Hakk 

ve “hakikat”ten yana koyar; in-

sanları iyiye yönlendirirken, iyi-

lerle beraber olup iyilere yar dım 

ederken, kötülere ve kötülüklere 

de gücü ve imkanları nispetinde 

engel olur, karşı durur. Bu bilinç 

erken yaşlarda verilmezse, insan 

zamanla duyarsızlaşıp vurdum-

duymaz, pasif bir kişilik haline 

gelebilir.

7- Namaz ve ibadet bi-
linci: Bir çocuğa erken yaşlarda 

(Peygamberimizin belirlediği 

üzere 7-10 arası) namazı öğret-

mek, benimsetmek ve ona na-

maz ve ibadet bilinci, alışkanlığı 

kazandırmak, İslam terbiyesi-

nin en temel ilkelerindendir. 

İslâm’da Tevhid’den hemen son-

ra, “Tevhid’in eyleme dönüş-

müş biçimi” olan namazın em-

redilmiş olması bunu pekiştirir. 

(Umran’ın Şubat 2011 sayısında 

bu ilke “ehline namazı emret…” 

(Taha 20/132) ayeti bağlamında ge-

nişçe incelendi.)

8- Sabır-sebat-kararlılık 
ilkesi: Bir mümin, insanlara iyi-

liği (ma’rûf olanı) tavsiye edip 

onları kötü (münker) şeylerden 
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alıkoymaya çalışırken, bir yan-

dan düzenli ve sürekli olarak 

ikame edeceği  namazından güç 

alacak, öbür yandan da bu uğur-

da başına gelenlere sabredip di-

renecektir. Hem namaza devam 

ve ısrar edebilmek (Taha/132), hem 

de psikolojik ve fi ili saldırılar 

karşısında direnç gösterebilmek, 

elbette azim, karar ve sebat ge-

rektiren uzun soluklu eylemler-

dendir.

9- Kibirden uzak durma 
ilkesi: İslamiyet’in çocuklara 

“aile terbiyesi” kapsamında daha 

ilk baştan kazandırılmasını ön-

gördüğü davranış kalıplarının 

başında, insanlarla iletişim ku-

rarken onları asla küçümseme-

mek, onlara yanağını bükme-

mek, mütevazı ve alçakgönüllü 

olmak gelir. Kibir, gösteriş ve bö-

bürlenme, mümin bir gençte asla 

bulunmaması gereken olumsuz 

özelliklerdir.

10- Ölçülü ve dengeli olma 
ilkesi: İslâm terbiyesi, insanların 

ses tonlarından ‘hal ve gidişle-

rine’ kadar hayat yürüyüşlerini 

belirler ve insana bütün iş ve iliş-

kilerinde ölçülü ve dengeli olma-

sını öğretir. Hayatın her alanında 

insanlarla iletişim kurarken ey-

lem ve söyleminde nazik, kibar 

ve itidalli olmayı öneren bu ilke, 

mümin insanın kemalini artıran 

bir güzellik kazandırır.

Lokman/13-19. âyetlerden 

çıkarılabilecek bu ilkelerle İslâmî 

terbiyenin hedefl emesi gere-

ken insan tipinin karakteristik 

özellikleri şekillenir: Ancak, bu 

özelliklerin hepsi insana sadece 

belirli bir yaş döneminde ve de-

faten kazandırılamaz. Bunlar her 

yaşın özelliklerine ve çocuğun 

idrak derecesine göre yetişme 

çağı ve sonrasında çeşitli yön-

temlerle; zaman zaman taklitle, 

zaman zamanda şuurlu hareket-

lerle çocuğa kazandırılmaya çalı-

şılır. Bu ayetlerin dışında çocuk 

eğitimine temas eden veya çocu-

ğu konu alan daha birçok ayet 

vardır. Kur’ân’da çocuğu doğ-

rudan konu edinen ayet sayısı 

297’dir. Dolaylı olarak çocuktan 

bahseden âyetlerle birlikte bu 

sayı 342’ye yükselir.8 

Öte yandan, çocuğa her tür-

lü konuda yol gösterirken veya 

birtakım nasihatlerde bulunur-

ken sevgi ve şefkat yüklü keli-

melerle yaklaşmanın önemi de, 

Hz. Lokman’ın oğluna tavsiye-

lerinde takip ettiği üslûptan öğ-

renilir. Hz. Lokman (a.s) üç ayrı 

yerde ve üç ayrı konuda nasihat 

ve tavsiyede bulunurken oğluna 

“Ey oğulcuğum” diye hitap eder. 

Arap lisanında burada kullanılan 

şekliyle bu kelime, bir babanın 

oğluna karşı söz söylerken ku-

şanacağı sevgi ve şefkati belirten, 

en yoğun duygu yükü taşıyan 

kelimedir. Bu kalıp ismi tasgir 

kalıbıdır. İsmi tasgir ise Arap-

çada merhamet ederek sevmeye 

delalet eder. Ayrıca aynı ifadeyi, 

Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e hi-

tabında (Saffat 37/102), Hz. Nuh’un 

oğluna hitabında (Hud 11/42), Hz. 

Yakub’un oğlu Yusuf’a hitabında 

da (Yusuf 12/5) görmekteyiz. Bu hi-

tabın Türkçede “Yavrucuğum” 

sözü ile karşılandığı da bilinmek-

tedir. Çocuk terbiyesinin sadece 

hitap tarzında değil, bütün safha-

larında merhametin kuşanılması 

gerektiğini Peygamberimiz’in şu 

kesin ve net buyruğundan öğre-

niyoruz: “Küçüklerimize mer-

hamet etmeyen, büyüklerimizin 

hakkını tanımayan (Ona riayet 

etmeyen) bizden değildir.”9

İşte burada “merhamet”, ter-

biyede temel ve merkezi bir kav-

ram olarak karşımıza çıkar.

Terbiyenin Odağındaki Kavram: 
Merhamet

“Müminlerden sana uyanla-

ra (merhamet ve şefkat) kanadı-

nı indir!” (Şuara 26/215)

Geçen yazımızda, aile içi 

merhamet ilişkisini ele almış ve 

Peygamberimiz’e (s.); ‘Çocukla-

rınızı öper misiniz? Biz onları 

hiç öpmeyiz.’ diye soran birine 

Esasen merhamet; İslam’ın, aile ve eğitim başta ol-
mak üzere, bütün insani ilişkilerin hatta kâinattaki 
tüm ilişkilerin merkezine oturttuğu odak bir kav-
ramdır. Rasûlüllah’ın bir hadisinde bildirdiği üze-
re: Aziz ve Yüce olan Allah merhameti yüz par-
çaya ayırmış, doksan do kuzunu kendine alıkoyup 
yeryüzüne bir tek parça indirmiştir ki, bu bir par ça 
sebebiyle yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler; 
hatta bir at, bu sebeple yavrusuna zarar verme 
korkusundan dolayı ayağını kaldırır da onu korur.
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onun (s.)  verdiği şu muhteşem 

cevabı kaydetmiştik: 

-“Allah senin kalbinden mer-

hameti çıkarıp almışsa ben sana 

ne yapabi lirim?”10

Peygamberimiz’in çocuklarla 

ilişki sadedinde ifade buyurduğu 

bu cümle; terbiyede merhame-

tin olmazsa olmaz bir kavram 

olduğu gerçeğini çok keskin bir 

üslûpla vaz’eder. Başka bir riva-

yette; Rasûlüllah (s.) Hz. Ali’nin 

oğlu Hasan’ı öpmekte iken, ya-

nında oturmakta olan Temim ka-

bilesinden Akra b. Habis, ‘Benim 

on çocuğum var, onlardan hiçbiri-

ni öpmedim’ deyince, Rasûlüllah 

(s.) ona dönerek şöyle buyurur: 

“Merhamet etmeyene mer-

hamet olunmaz.”11 

Diğer rivayette ise Rasûlüllah 

(s.): “İnsanlara merhamet etme-

yene Allah merhamet etmez.” 

buyurur.12 

Esasen merhamet; İslam’ın, 

aile ve eğitim başta olmak üze-

re, bütün insani ilişkilerin hatta 

kâinattaki tüm ilişkilerin merke-

zine oturttuğu odak bir kavram-

dır. Rasûlüllah’ın bir hadisinde 

bildirdiği üzere: Aziz ve Yüce 

olan Allah merhameti yüz par-

çaya ayırmış, doksan do kuzunu 

kendine alıkoyup yeryüzüne bir 

tek parça indirmiştir ki, bu bir 

par ça sebebiyle yaratıklar bir-

birleriyle merhametleşirler; hat-

ta bir at, bu sebeple yavrusuna 

zarar verme korkusundan dolayı 

ayağını kaldırırda onu korur.13

Kız çocuklarına hiç değer 

vermeyen, hatta zaman zaman 

onları diri diri toprağa gömebi-

lecek kadar merhametsizleşen 

cahil bir topluma peygamber 

olarak gönderilen Hz. Muham-

med (s.); özellikle kız çocukla-

rının bakım ve terbiyesine özen 

gösterilmesini bu sebeple tavsiye 

buyurur. 

“Kimin üç kızı olur da onları 

barındırır, ihtiyaçlarını karşılar, 

kendilerine merhamet ederse, el-

bette Cennet ona vacip olmuştur.” 

Peygamberimiz’e; ‘İki kız olsa 

da mı ya Rasûlallah?’ diyenlere: 

‘İki kız da’ cevabını verir.14

Merhametle muamele, Allah 

Rasûlü ve ailesi ile ashabının en 

önde gelen davranış ilkesidir.

Bir kadın Hz. Aişe’ye (r.anhâ) 

gelir. Hz. Âişe ona üç hurma ve-

rir. Kadıncağız çocuklarına birer 

hurma pay edip kendine de bir 

hurma ayırır. İki çocuk hurma-

ları yiyiverirler ve annelerine 

bakarlar. Kadıncağız kendine 

ayırdığı tek hurmayı da ikiye bö-

lüp iki çocuğuna uzatır. Sonra 

Peygamber (s.) gelince Âişe an-

nemiz, olayı hayretle ona anlatır. 

Bunun üzerine Peygamberimiz 

(s.) şöyle buyurur:

- “Buna neden hayret edi-

yorsun? O kadıncağızın, her 

iki çocu ğuna ettiği merhamet 

sebebiyle Allah ona rahmet et-

miştir.”15

Merhameti hayatının merke-

zine koyan Peygamberimiz (s.), 

her şeyden çok önem ve önce-

lik verdiği namazına çoğu kere 

kıraati uzatmak niyetiyle durur 

da, geriden bir çocuğun ağladı-

ğını duyunca, merhamet ederek 

anasına meşakkat ve zahmet ol-

masın diye namazı kısa keserdi.16

Özetle merhamet, terbiyenin 

olmazsa olmaz ilk şartıdır. Ve 

merhametten sevgi hasıl olur.

Sevgisiz Terbiye Olmaz!

 “Onları bağışla da güzel-

tatlı davranmaya devam et.” 

(Hicr 15/85)

Peygamberimiz (s), bir gün 

torunu Hasan’ı omzuna almış 

seviyordu ve şöyle dua ediyordu:

- “Allah’ım! Ben bunu sevi-

yorum, sen de bunu sev.”17

Torunlarını omzuna ve ku-

cağına alarak, bazen sırtına bin-

direrek seven Peygamberimiz’in 

(s.) bu duası, çocuk terbiyesin-

de sevginin belirleyiciliğini ve 

istikametini işaret eden harika 

bir örnektir. Bu sevgi, kuru bir 

sevgi ve tatmin vesilesi değildir. 

Ebeveynler çocuklarını ve özel-

likle torunlarını severek tatmin 

olurlar, ancak bu sevgi hayra yö-

nelik bir terbiyeye dönüşmezse, 

verimli bir sonuç hâsıl olmaz. Bu 

sebeple Peygamberimiz (s.) ço-
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cuk terbiyesinde, onların Allah’ı 

seveceği, Allah’ın da onları se-

veceği bir istikamet çiziyor; ço-

cuklarımızı severek eğitirken 

Allah’ın rızasına nail olmayı he-

def gösteriyor.

Torunları Hasan ve Hüseyin’i 

(r.anhüma) severken; “Onlar 

bu dünyadaki hoş kokulu iki 

çiçeğim, reyhanımdır.”18 diyen 

Peygamberimiz (s.); sadece on-

ları koklamakla yetinmeyip aynı 

zamanda narin varlıklar olan 

çiçeklere gösterilen özenin ço-

cuklara da gösterilmesini ima 

etmiş olmaktadır. Eğer besleyip 

büyütmeye çalıştığımız bir çiçe-

ğe, bitkiye, ağaca veya bir can-

lıya gereken özeni göstermez ve 

gereğince bakamazsak, onlardan 

yararlanamayabileceğimiz gibi 

başımıza sıkıntı da alabiliriz.

Hz. Ömer’e çocuğunun do-

ğumu müjdelenince, şöyle de-

miş: “O şimdi öpüp koklayaca-

ğım bir fesleğendir. Sonra baka-

lım ne olur? Ya itaatli bir evlat 

ya da kötü huylu bir düşman.”19 

Burada Hz. Ömer’in (r.a), Teğa-

bün/14. âyetteki “çocuklarınız-

dan bazıları size düşmandır” 

ibaresine gönderme yaptığı açık-

tır. Eğer çocuklara yeterli özen 

gösterilmez de onlar iyi terbiye 

edilemezse, kötü huylu bir düş-

man olması kuvvetle muhtemel-

dir. Bu sebeple, ana-babaların, 

özellikle de babaların çocukla-

rını isyana değil, itaate yönelte-

cek şekilde eğitmeleri gerekir. 

Peygamberimiz’in (s.), “Allah, 

çocuğunu kendine itaate sevk 

edecek iyi muamelede bulunan 

babaya rahmet etsin.”20 dua ve 

yönlendirmesi de, çocukların 

itaatkâr veya isyankâr olmasının 

aile terbiyesi ile olan sıkı ilişkisi-

ne işaret eder. 

Aile Terbiyesinde Babalar Daha 
Belirleyicidir

Peygamberimiz’in bu duası, 

aynı zamanda çocukların eğiti-

minde babanın rolünün belirle-

yiciliğini de vurgular niteliktedir. 

Yine O (s.), ailede babaların, 

eğitim başta olmak üzere her 

konuda birinci derece sorumlu 

olduğunu, ondan sonra da an-

nelerin sorumlu olduğunu beyan 

buyurmuştur: 

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz 

idareniz altındakilerden sorum-

ludur. Er kek, aile fertleri içinde 

çobandır ve onlardan sorumlu-

dur. Kadın, kocasının evinde mu-

hafızdır ve onlardan sorumludur. 

Hizmetçi, efendisinin malında 

muhafızdır ve işinden sorum-

ludur. Hülâsa, hepiniz çoban-

muhafızsınız ve idareniz altında-

kilerden sorumlusunuz.”21

Babanın öncelikli görevi ise; 

çocuğuna ‘güzel bir isim vermek 

ve güzelce terbiye etmektir’.22 

Ashab da babanın terbiye-

de belirleyici olduğuna kanidir. 

Velîd b. Nümeyr, babasının şöy-

le dediğini nakleder:  “(Ashab) 

diyorlardı ki: ‘Olgunluk (salâh) 

Allah’tandır, edeb (terbiye) ise 

babalardandır’.”23

Terbiyede öncelikli rolü olan 

babaların, bu bağlamda gerek 

kız ve erkek çocukları ve gerekse 

aile efradı arasında, diğerlerini 

olumsuz etkileyecek bir sevgi 

farkı gözetmemeleri gerekir. Bu 

noktada, anneleri vefat ettiği için 

küçük yaşta yetim kalan Yusuf 

ve Bünyamin’e daha fazla özen 

göstermek durumunda kalan 

Hz. Yakub’un (a.s) bu müşfi k 

tavrının bile, diğer evlatları ta-

rafından nasıl bir kıskançlık ve 

isyankârlığa yol açtığı hatırla-

nabilir.24 Dahası, babaların aile 

efradının dışındakilere yönelik 

sevgilerini izhar ederken bile 

dikkatli olmaları gerekir. 

Konu ile ilgili olarak Hz. 

Aişe’den (r.anha) şöyle bir ri-

vayet aktarılır: “(Babam) Ebû 

Bekir birgün dedi ki: ‘Allah’a 

yemin ederim! Yeryüzünde bana 

Ömer’den daha sevgili kimse 

yoktur.’ Babam evden çıkıp dö-

nünce: ‘Kızcağızım! Ben nasıl 

yemin etmiştim?’ dedi. Ben de 

ona, dediği önceki cümleyi söy-

ledim. Bunun üzerine: “Bu söz 

bana ağır geldi. Çocuk ise kalbe 

daha yapışık, daha çok sevgili-

dir.” dedi.25

Görüldüğü gibi, Hz. Ebû Be-

kir (r.a), bir baba olarak, en çok 

sevdiği dava arkadaşının bile 

kendisine kızı Âişe’den (r.anha) 

daha sevgili olamayacağı hakika-

tini kızına ifade etme gereği duy-

muştur. Böylece kızının kalbinde 

bu konuda bir şüphe oluşması-

na ve yanlış yönlenmesine fırsat  

vermemiştir.

Aile Terbiyesinde Adalet

Yukarıdaki son iki örnek (Hz. 

Yakup ile Hz. Yusuf ve Hz. Ebû 

Bekir ile Hz. Âişe arasındaki 

sevgi bağı), aile terbiyesinin vaz-

geçilmez esaslarından biri olan 

‘sevgide adaletin’ gözetilmesi ge-

rektiği hususunda da ders verici 

niteliktedir. Ancak, kuşku yok ki 

adalet, sadece sevgide değil her 

alanda gözetilmelidir.

Peygamberimiz (s.) çocuklar 

arasında adaletle muamelenin 

önemini iki kez tekrar ederek 

vurgular:

“Çocuklarınız arasında ada-

letle muamele ediniz, çocukları-
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nız arasında adaletle muamele 

ediniz.”26

Nu’man b. Beşir (r.a) anla-

tır: Babam (Beşir) beni alarak 

Rasûlüllah’a (s.) götürdü ve dedi 

ki:

- ‘Ya Rasûlallah! Ben seni şahit 

tutu yorum, (oğlum) Numan’a 

şunu ve şunu bağışladım.’ 

Hz. Peygamber (s.): “Her ço-

cuğuna bağışladın mı?” buyurdu. 

Babam: ‘Hayır!’ dedi. Peygamber 

(s.): 

- “O halde benden başkasını 

şahit tut” dedi ve şöyle devam 

etti: 

- “Çocuklarının hepsinin iyi-

likte müsavi olmaları seni sevin-

dirmez mi?” 

Babam: ‘Evet, sevindirir’ 

dedi. Rasûlüllah (s.):

- “Öyleyse (bu ayırmayı/

adaletsizliği) yapma!” buyur-

du.27

Burada, Peygamberimiz’in 

‘benden başkasını şahit tut’ sö-

zünün bir ruhsat yani başkasının 

şahitliği ile çocukları arasın da bu 

adaletsizliği yapmasına izin ver-

mek manasına gelmediği açıktır. 

Rasûlüllah’ın öğütlediği gibi, ço-

cuklar arasında adil bir paylaşım 

yapıldığı taktirde, bu durum on-

larda ana-babaya saygı ve itaat 

duygusunu pekiştirirken; ada-

letsiz bir paylaşımın da onlarda 

isyan ve düşmanlık duygularını 

kabartması kaçınılmazdır. Gü-

nümüzde kardeşler arasındaki 

anlaşmazlıkların birçoğunun te-

melinde adaletsiz uygulamaların 

yattığı bilinmektedir. Hatta bazı 

ana-babaların, çeşitli sebeplerle, 

kendi evlatları ciddi sıkıntı ve 

ihtiyaç içinde iken, onları ihmal 

edip başka alanlara yardım ettik-

leri de görülmektedir ki, bu du-

rum evlatların ebeveynlerine kin 

duymalarına kadar gitmektedir. 

Peygamberimiz (s.), bu olumsuz 

durumlara binaen ashabına ve 

ümmetine şöyle nasihat etmiştir:

“Kendi nefsine yedirdiğin 

sana bir sadakadır. Çocuğuna 

yedirdi ğin senin için bir sadaka-

dır. Zevcene yedirdiğin senin için 

bir sadakadır. Hizmetçine yedir-

diğin de senin için bir sadaka-

dır.”28

Hz. Peygamber (s.), Süraka b. 

Cu’şüm’e: “Sana sadakaların en 

büyüğünü göstereyim mi?” der.

Süraka: ‘Evet, ya Rasûlallah’ 

deyince, Hz. Peygamber (s.) şöy-

le buyurur: “Boşanmak veya ko-

cası ölmek suretiyle sana dönmüş 

olan, sen den başka geçindiricisi 

olmayan kızına yardım etmen-

dir.”29

Kız çocuklarının ihmal edil-

diği hatta zaman zaman diri diri 

toprağa gömüldüğü bir zaman 

diliminde kız çocuklarının ko-

runmasına yönelik bu tavsiyele-

rin daha bir anlamlı olduğu tar-

tışmasız bir gerçektir.

Terbiyede ‹yilik ve Affediciliğin 
Önemi

 “Sen af yolunu seç; iyilikle, 

güzel davranışla emret ve cahil-

lerden yüz çevir.” (A’râf 7/199)

Kur’ân-ı Kerim’de, gerek teb-

liğde ve gerekse terbiyede iyi 

ve tatlı söz söylemenin, muha-

taplara iyilikle muamele edip af 

yolunu seçmenin önemini vur-

gulayan çok sayıda âyet-i kerime 

görürüz. 

“Rabbinin yoluna hikmet-

le, güzel öğütle çağır. Onlarla 

en güzel şekilde tartış. Doğrusu 

Rabbin kendi yolundan sa panları 

en iyi bilendir. O, doğru yolda 

olanları da en iyi bilendir.” (Nahl 

16/125)

“İyilikle kötülük bir olmaz. 

Sen (kötülüğü) en güzel bir ta-

vırla önle. O zaman seninle ara-

sında düşmanlık bulunan kimse 

sanki yakın bir dost olur.” (Fussilet 

41/34)

“Kullarıma söyle, sözün en 

güzelini söylesinler. Sonra şeytan 

aralarını bozar.” (İsra 17/53)

Sadece terbiye ve tebliğde 

değil, bütün insanlar arası ilişki-

lerde iyilik, iyi ve güzel söz, iyi 

ve güzel davranış esastır ve iyi 

netice almak bakımından da en 

uygun ve en elverişli yoldur.

Alemlerin Rabbi olan yani en 

büyük terbiyecimiz olan Allah 

Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de (İbrahim 

14/24-26), ‘hoş bir sözü’, ‘kökü 

sağlam, dalları göğe doğru olan 

ve Rabbimizin izniyle her za-

man meyve veren hoş bir ağaca’ 

benzetir. Buna karşılık, ‘çirkin 

bir sözü’ de, ‘yerden koparıl mış, 

kökü olmayan kötü bir ağaca’ 

benzetir. Bu benzetme; terbiye-

de güzel sözün ne kadar verimli, 

etkili ve iyi sonuçlar hasıl edici, 

kötü sözün ise ne kadar verim-

siz, olumsuz ve kötü sonuçlar 

doğurucu olduğunun nefi s bir 

anlatımıdır.

Uhud harbinde Peygam-

berimiz’i şehir dışında savaşma-

ya zorlayan gençlere, savaştan 

ağır zayiatla çıkılmasına rağ-

men iyi ve yumuşak davranan 

Rasûlüllah’ın bu tavrı, Rabbimiz 

tarafından övülmüştür:

“Allah’ın rahmetinden dolayı 

(ey Muhammed), sen onlara kar-

şı yumuşak davrandın. Eğer kaba 

ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz 

et rafından dağılır giderlerdi. Sen 
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yine de onları affet.” (Âl-i İmran 

3/159)

Daha uç bir örnek olarak, 

Hz. Musa ve Hz. Harun’u azgın 

ve zalim bir lider olan Firavun’a 

hakkı tebliğ etmek üzere görev-

lendiren Rabbimiz, onlara şu ta-

limatı vermiştir: 

“Ona yumuşak söz söyleyin. 

Belki o aklını başına alır veya 

korkar.” (Taha 20/44)

Kur’ân-ı Kerim, hem 

babalara hem de çocuklara 

iyilik eden salih kimselere 

“Ebrâr”  ismini vermiştir 

ki; bu ‘birr sahipleri’ yani 

iyilik, ihsan, doğruluk ve 

sorumluluk sahipleri de-

mektir. Birr sahibi ana-

babaların bu özelliklerini 

terbiye yöntemlerine yan-

sıtmaları halinde sonuç da 

iyi şekillenecektir.

Terbiyede Ceza ve Cezada 
Adil Olmak

Kur’ân ve sünnet, terbi-

yede gerektiğinde cezalan-

dırma yoluna da başvurula-

bileceğini ama bu yöntemin 

uygulanmasında çocukların 

şahsiyetini asla rencide et-

memeye, aksine onların iz-

zeti nefsini korumaya son 

de rece dikkat göstermek 

gerektiğini ana-babalara ve 

eğitimcilere öğretir, tavsiye eder.

Rasûlüllah’ın üvey oğlu, 

Ebu Seleme Abdullah b. Abdil-

Esed’in öz oğlu Ebu Hafs 

Ömer’den: 

“Bir çocuk olarak Rasûlül-

lah’ın himayesinde bulunuyor-

dum. (Yemekte) elim kabın için-

de dolaşıyordu. Bu nun üzerine 

bana “Ey çocuk, besmele çek, 

sağ elinle ve önünden ye!” bu-

yurdular. O günden sonra da 

hep öyle yedim.”30

Burada, Peygamberimiz’in 

çocukları yemek adabı konu-

sunda eğitirken, ne kadar gü-

zel, etkili ve netice alıcı biçimde 

uyardığını ve cezalandırmanın 

da sadece bir ikaz şeklinde ol-

duğunu görüyoruz. Elbette, yeri 

geldiğinde daha caydırıcı cezala-

ra da başvurulabilir ama şahsiye-

ti incitmemek kaydı ile.

“Çocuklarınıza yedi yaşın-

dayken namaz kılmalarını emre-

diniz, on yaşında da kılmazlarsa 

onları darbediniz/cezalandırınız 

ve yataklarını ayırınız.”31

Hadiste geçen “darb” fi ilinin 

illa da dayak biçiminde olup ol-

mayacağı tartışılmıştır. “Darb” 

kavramı diğer manaları yanında 

dövmeyi de içerir, ancak bu ko-

nuda Peygamberimiz’in (s.) uy-

gulaması esastır. 

Hz. Âişe (r.anha) demiştir ki: 

“Hz. Peygamber hayatı boyunca 

hiçbir kadına veya hiz metçiye 

eliyle vurmadığı gibi, kendisine 

dokunan bir zarardan dolayı da 

suçludan intikam almamıştır.”32

Bununla birlikte, bazı 

durumlarda çocukların ve 

de suçluların fi ilen cezalan-

dırılmaları gerekebilir. Bu 

durumda Kur’ân-ı Kerim, 

verilecek cezanın ölçüsünün 

işlenen suçla orantılı olması-

nı emreder:

“Eğer ceza vermek ister-

seniz, size yapılanın aynı ile 

mukabele edin.” (Nahl 16/126)

Terbiyede cezanın şekli 

ve miktarı kadar, çocuğun 

yaşı, bedenî ve psikolojik 

durumu ve özellikle de ama-

ca dikkat edilmelidir. Kız-

gınlığı gidermek ve öfkeyi 

yatıştırmak için ceza veril-

mez. Cezanın gayesi terbiye 

ve tedip/edeplendirmedir. 

Buna dikkat edilmez ve yan-

lış yöntemler uygulanırsa ço-

cuklarda tam tersi sonuçlar 

yani kayıtsızlık, yalancılık ve 

umursamazlık gibi durumlar 

ortaya çıkabilir.33

Eğitimde Rol Model

“Ey insanlar! Andolsun ki si-

zin için, Allah’a ve âhiret günü-

ne kavuşmayı umanlar ve 

Allah’ı çok anan kimseler 

için Allah Rasûlü’nde en güzel 

bir örnek vardır” (Ahzab 33/21)

Çocuklar değişime açık, 

uyum gücü ve eğilimine sahip 

bir yapıdadır. Bu yüzden çev-

Çocuklar değişime açık, uyum 
gücü ve eğilimine sahip bir 
yapıdadır. Bu yüzden çev-
resinde gördüğü örnekleri 
benzeme ve aynîleşme/özdeş-
leşme mekanizması ile kendi-
sine mal eder; daha sonra da 
onları taklide başlar. Bu me-
kanizma aslında hayatın her 
safhasında işler ve giderek 
alışkanlık kazanır. Çocukların 
ilk taklit ettikleri insanlar da 
ana-babalarıdır. Çocuklar bü-
yük oranda ana-babalarının 
birer özdeşi ve kopyasıdırlar. 
Ana babalar sözleri ve özel-
likle davranışları ile çocukları-
nı şekillendirirler.



Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

54 Umran MART 2011

YAŞAYAN ‹SLAM

Ahmet KAVAS

resinde gördüğü örnekleri ben-

zeme ve aynîleşme/özdeşleşme 

mekanizması ile kendisine mal 

eder; daha sonra da onları takli-

de başlar. Bu mekanizma aslında 

hayatın her safhasında işler ve 

giderek alışkanlık kazanır. Ço-

cukların ilk taklit ettikleri insan-

lar da ana-babalarıdır. Çocuklar 

büyük oranda ana-babalarının 

birer özdeşi ve kopyasıdırlar.34 

Ana babalar sözleri ve özellikle 

davranışları ile çocuklarını şekil-

lendirirler. 

“Her çocuk fıtrat üzere doğar. 

Sonra ana-babası onu yahudi, hı-

ristiyan ve mecusi yapar.” 35

Rasûlüllah’ın (s.) bu ifadesi, 

eğitimde ana-babanın rol model 

olarak ne kadar etkili olduğu-

nu açıkça ortaya koyar. Demek 

ki, ana-babaların dini algıları ve 

hayat tarzları çocuk terbiyesinde 

belirleyicidir. Bu yüzden, ebe-

veynler ve aile büyükleri, söz ve 

davranışlarına çok dikkat etme-

li, ibadetlerinde de son derece 

özenli olmalıdırlar. Terbiye sa-

dece “yap”, “et” demekle olmaz; 

bizzat yapıp ederek örnek olmak 

da elzemdir. Yüce Rabbimiz: 

“Ey inananlar!  Yapmadığınız 

şeyi niçin  söylersiniz.” (Saf 61/2) 

buyurarak, eğitim ve tebliğde 

söz-davranış birliğinin vazgeçil-

mezliğini vurgular. Zaten, öz ile 

söz, teori ile pratik arasında bir 

çelişki olması halinde, bu durum 

muhatapların özellikle de ço-

cukların gözünden kaçmaz. Bu 

bağlamda bir başka ayette Yüce 

Rabbimiz şöyle buyurur:

“Kitabı okuyup durduğu-

nuz halde, kendinizi unutur da 

başkala rına mı iyiliği emreder-

siniz? Hiç düşünmez misiniz?” 

(Bakara 2/44)

İnsanlığı terbiye ve ıslah et-

mek üzere gönderilen peygam-

berler, muhataplarına sadece söz 

söylemekle yetinmemişler, aynı 

zamanda onlar için mükemmel 

örnekler/modeller olmuşlardır:

“Size yasak ettiğim şeylerin  

aksini yaparak, size aykırı dav-

ranmak istemiyorum. Sadece 

gücüm yettiğinca ıslah et mek 

istiyorum. Başarım Allah’a ait-

tir. Ona dayandım, Ona dönece-

ğim.” (Hud 11/88)

Çocuklara İslami hayatı ve 

ibadet bilincini kazandırma ko-

nusunda öncelik namaz eğiti-

mine verilmelidir. Tüm kainatın 

ibadetini kendi içinde toplayan 

namazı, camide cemaatle kılmak 

esastır; ancak zaman zaman da 

evde cemaatle ve yalnız kıldığı-

mız namazların, çocukların iba-

det alışkanlığı kazanmalarında 

ne denli etkili ve belirleyici ol-

duğu unutulmamalıdır. Namaz 

kılarken, çok küçük yaştaki ço-

cukların bile çevremizde bulun-

ması, taklit edilmek açısından 

oldukça önemlidir. Bu konuda 

Peygamberimiz’in birçok hadisi 

vardır. Bazı rivayetlere göre Hz. 

Peygamber (s.) torunu Ümame’yi 

sırtına ala rak mescide girmiş ve 

namaz kılarken onu kucağında 

tutmuş, rükû‘a gittiğinde yere bı-

rakmış, kalkarken onu da kaldır-

mıştır.36 Namaz esnasında gene 

torunları Hasan ve Hüseyin’in 

(r.anhüma) kendisi ile oynama-

larına izin verdiği, secdeye gidin-

ce çocukla rın Hz. Peygamber’in 

(s.) sırtına çıktıkları ve onun da 

ço cuklar düşmesin diye secdeyi 

uzattığı ve kalkarken eliyle onla-

rı tuttuğu37 bilinen rivayetler ara-

sındadır. Rasûlüllah’ın çocuklara 

daha sonraki yaşlarda da namaz 

eğitimi verdiğine dair, onun ya-

kın terbiyesinden geçen Enes b. 
Malik’in  şu rivayeti ilginçtir: 

“Birgün Hz. Peygamber’in (s.) 

evine gittim. Yalnız ben, annem 

ve teyzem Ümmü Haram bulu-

nuyorduk. O esnada Hz. Pey-

gamber (s.) yanımıza geldi ve 

bize:

- “Size namaz kıldırayım 

mı?” dedi. 

O vakit farz namaz vakti de-

ğildi. (Enes’ten hâdiseyi rivayet 

eden Sabit’e, dinleyicilerden 

biri sordu: ‘Peygamber, Enes’i 

neresinde durdurdu?’ Sabit: 

‘Peygamber onu, sağında dur-

durdu’ dedi.) Sonra bize namaz 

kıl dırdı. Sonunda bize dünya 

ve âhiret hayırlarının hep si ile 

dua etti. Annem şöyle dedi: ‘Ya 

Rasûlallah! (Bu oğlum Enes) Se-

nin küçük hizmetçindir. Allah’a 

bunun için dua et.’ Bunun üze-

rine Hz. Peygamber benim için 

her hayır duayı yaptı. Duası nın 

sonunda şunu diyerek dua etti: 

“Allah’ım! Bunun malını ve 

evlâdını çoğalt ve kendisine mal 

ve evlâdında bereket ver.”38

Bu ders verici rivayet, aile 

büyüklerinin özellikle namaz 

eğitiminde çocuklara nasıl örnek 

olmaları gerektiğini gözler önü-

ne serer. 

Kıyamete kadar tüm insan-

lık için her yönüyle “en güzel 

örnek” olan Peygamberimiz 

(s.), bizim için hayatımızın her 

alanında biricik modeldir. Bu 

yüzden ana-babaların ve terbi-

yecilerin ilk görevlerinden biri 

de çocuklara rol model olarak 

Peygamberimiz’i, yakınlarını ve 

Kur’ân’ı sevdirmektir. Hz. Ali 

(r.a.), Hz. Peygamber’in (s.) şöy-

le buyurduğunu rivayet etmiştir:
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“Çocuklarınızı şu üç haslet 

üzerine terbiye edip edeplendirin: 

Peygamberinizi sevmek, Onun 

hanedan ve arkadaşlarını sev-

mek, Kur’ân okumayı sevmek...” 
39

Sonuç Yerine Dua…

Dua, terbiyenin her aşama-

sında dilimizden düşmemeli, ço-

cukların Rabbimizin razı olacağı 

birer halis kul olmaları için her 

an Allah’a dua ve niyazda bulun-

malıyız. Peygamberimiz (s.) şöy-

le buyurur:

“Şu üç dua, Allah tarafından 

mutlaka kabul edilecek olan du-

alardır. Bunların kabul edilme-

sinde hiçbir şüphe yoktur: Zulme 

uğrayanın duası, yolcunun duası, 

ana-babanın çocuklarına dua-

sı.”40 

“Kul vefat edince, şu üçü dı-

şında bütün amellerinin sevabı 

kesilir: Sadaka-i cariye, kendi-

sinden faydalanılan ilim ve ken-

disine dua eden salih çocuk bı-

rakmak.”41

Öyleyse, hem şöyle dua et-

meli hem de bu duaları çocukla-

rımıza öğretmeliyiz: 

“Ey Rabbimiz, bizi Sana 

teslim olanlardan kıl ve soyu-

muzdan da Sana teslim olan bir 

ümmet çıkar, bize ibadet yolla-

rını göster ve tevbemizi kabul 

et: Şüphesiz Sen tevbeleri çok 

kabul eden ve çok rahmet eden-

sin!” (Bakara 2/128)

 “Rabbim! Bana katından te-

miz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen 

duayı hakkıyla işitensin.” (Âl-i İm-

ran 3/38)

“Rabbim! Beni ve neslimi 

dosdoğru namaz kılmakta daim 

eyle. Rabbimiz! Duamı kabul 

eyle.”

“Rabbimiz! Hesap görülecek 

günde, beni, ana babamı ve ina-

nanları bağışla.” (İbrahim 14/40-41)

“Rabbimiz! Eşlerimizi ve ço-

cuklarımızı bize göz aydınlığı kıl 

ve bizi muttakilere önder eyle.” 

(Furkan 25/74)

Dipnotlar

1  Dini Kavramlar Sözlüğü, Komisyon, 

Diyanet Vakfı Yayınları, “F-T-N” mad-

desi. Çok anlamlı bir kavram olan 

“fitne”, Kur’ân’da 30 âyette geçmiş 

ve şu anlamlarda kul lanılmıştır: imti-

han/deneme/sınama (Bakara 2/102), 

belâ/musîbet/dert (Hac 22/11), sap-

tırma (Mâide 5/41), kandırma (Sâffât 

37/162), şaşırtma (A’râf 7/27), delilik/

cinnet (Kalem 68/6), azap/ya kılma/

ateşe atılma (Enfal 8/25; Zâriyat 

51/13-14), mazeret ve çare (En’âm 

6/23), gü nah (Tevbe 9/40), savaşma/

öldürme) (Nisâ 4/91; Ahzâb 33/14), 

kargaşa/karışıklık/fe sat (Âl-i İmrân 

3/7; Tevbe 9/47,48) ve baskı/işken-

ce/eziyet/kötülük (Bakara 2/191,193, 

217; Nisa 4/101; Enfâl 8/39).

2  Rağıb el-İsfahani, el-Müfredât, Çev: 

Yusuf Türker, Pınar Yayınları, İstanbul 

2007, “F-T-N” maddesi. Çevirenin 

dipnotundaki bilgiler; es-Sıhâh, 

Muhtâru’s-Sıhâh, Tehzîbu’l-Luğa, 

Lisânu’l-Arab ve Tâcu’l-Arûs gibi 

temel lügatlerin, “fitne”nin bu asli 

manasında birleştiklerini gösteriyor.

3  İsfahani, el-Müfredât, “F-T-N” maddesi.

4  M.Hamdi Yazır, Hak Dini-Kur’ân Dili, 

İstanbul-1971, c.1, s. 63-64.

5  Nevzat Ayasbeyoğlu, İslâmiyet’in 

Eğitimimize Getirdiği Değerler ve 

Kur’ân-ı Kerim’in Eğitim ile İlgili 

Âyetlerinin Tahlili, M.E.B. Yayınları, 

İstanbul-1991, s. 16.

6  “Kur’ân İnsanı” (Homo Kur’ânicus) 

tabiri, Prof. Dr. Aref Ali Nayed’e 

aittir. Bu kavramı temellendirdi-

ği makalesi için bakınız: Abdullah 

Yıldız - Şemseddin Özdemir, Kur’ân’ı 

Anlamaya Giriş, Pınar Yayınları, 

İstanbul 2003, s. 235-240.

7 A. Nasıh Ulvan, İslam’da Aile Eğitimi, 

Evlilik, Evlat Terbiyesi ve Esasları, 

2/104; İbnu Hibbân’dan naklen.

8  İbrahim Canan, Kur’an’da Çocuk, Nesil 

Yayınları, s. 17-20.

9  Abdurrahman Dodurgalı, Ailede 

Çocuğun Din Eğitimi, İfav Yayınları, 

s. 58-66.

10  Buhari, Edeb 18; Müslim, Fedail 64.

11  Buhari Edeb 18; Müslim Fedail 65; 

Tirmizi 1911; Ebu Davud 5218; 

Ahmed 2/241.

12  Buhari Tevhid 2; Müslim Fedail 66; 

Tirmizi 1922; Nesei 1037; Ahmed 

4/358.

13  Buhari Edeb 19; Müslim Tevbe 17; İbn 

Mace 4293.

14  Benzer rivayetlerde: “Kim üç kızı olur 

da bunlara sabrederse ve varlığından 

onlara giydirirse, ona, ateşten koruyu-

cu bir perde olurlar.”; “Kimin üç kızı 

yahut üç kız kardeşi olur da onlara 

iyi muamele ederse, muhakkak cennete 

girer.” Buhari, Edebül Müfred, 76-79.

15  Buhari, Zekat 10; Müslim, Birr 148; 

Tirmizi, 1980.

16  ez-Zebidî, Tecrid-i Sarih Tercemesi, 

c. II, s. 683.

17  Buhari, Fedail 89; Müslim, Fedail 58; 

Tirmizi 3783.

18  Buhari, Fedailü Ashabi’n-Nebiyy 93; 

Ahmed 2/93.

19  Ebû’l-Hasan el-Maverdi, Edebü’d-

Dünya ve’d-Din (Maddi ve Manevi 

Yüce Hedefler), M.E.B. Yayınları, s. 

408. 

20  A.g.e., s. 408.

21  Buhârî, Cum`a 11, İstikrâz 20, İfk 17, 

19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; 

Müslim, İmâre 20.

22  İbn Kayyim El-Cevziyye, İslamda 

Çocuk Bakımı Ve Terbiyesi, Esra 

Yayınları, s. 291-294.

23  İmam Buhari, Edebü’l-Müfred, hd.no: 

92.

24  Yusuf 12/8-10. Yusuf’un kardeşleri-

nin içine sürüklendikleri kıskançlık 

duygusunun tahlili için bkz: Abdullah 

Yıldız, Yusuf’un Üç Gömleği, Pınar 

Yayınları, İstanbul 2006, s. 38-40.

25  İmam Buhari, Edebü’l-Müfred, hadis 

no: 84.

26  Ebû Davud, 3544; Nesai, 3687.

27  Buhari, Hibe 12; Müslim Hibat 17; 

Ahmed 4/269.

28  Ahmed 4/131.

29  İbn Mace, 3667.

30  Buhârî, Et`ıme 2, 3; Müslim, Eşribe 

108.

31  Ebû Dâvûd, Salât 26; Tirmizî, Mevâkît 

182.

32  Müslim, Fedail 79.

33  Konunun geniş bir tartışması için 

bkz: İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in 

Sünnetinde Terbiye, Türdav Basım-

Yayım, İstanbul 1982 s. 280-297.

34  A. N. Ulvan, İslam’da Aile Eğitimi, 

Evlilik, Evlat Terbiyesi ve Esasları, 

2/108-110.

35  Buhari, Cenaiz, 92; Ebu Davut, Sünen, 

17.

36  Buhari, Salat, 106.

37  Müslim, Mesacid, 42.

38  Buhari, Daavât 19; Müslim, Mesacid 

268.

39  A.N.Ulvan, a.g.e., 2/109 (Taberânî’den 

naklen).

40  Tirmizi 1905; Ebu Davud 8536.

41  Müslim, Vesaya 14. 



56 Umran MART 2011

YAŞAYAN ‹SLAM
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Ümmete Özlemimdir…

B undan tam iki asır 

önce Osmanlı’nın en 

tepe noktasındaki isim 

olan ve omuzlarında hâlâ bir 

büyük devletin ağırlığını taşı-

yan II. Mahmut (1784-1839), 

halkına şöyle sesleniyordu: 

“Ben tebâamın Müslüman’ını 

camide, Hıristiyan’ını kilisede, 

Musevî’sini havrada fark ede-

rim. Aralarında başka gûnâ bir 

fark yoktur. Cümlesi hakkında 

muhabbet ve adaletim kavîdir 

ve hepsi evladımdır.”1 

İslam’ın kurucu ve üreti-

ci asrı olan ilk dört asırda2 

fazlasıyla sahip olduğumuz 

bu kuşatıcı dilin, sekiz asır 

sonra bile, vahyin nâzil olduğu 

Mekke’nin çok uzağındaki bir 

İslam şehrinden, İstanbul’dan 

ve en yetkili ağızdan ilan 

edilmiş olması, bu muazzam 

ruhun on iki asır boyunca diri 

kaldığını gösterir.

İnsan için düşülen ilahî 

kayıtların belki de en kayda 

değeri, insanın Allah’a kul 

olmak için yaratıldığı gerçeği-

dir. İnsan, dünyaya bırakılmış 

bir kuldur; salıverilmiş belalı 

bir hayvan değil!3 Bu sebepledir 

ki varoluş gayemizin mantıklı 

tek izahı, kul olduğumuz ger-

çeğidir; çünkü yalnızca Allah’a 

kulluk etmek Allah’tan başka 

hiçbir varlığa kulluk etme-

mekle eşanlamlıdır ve yalnız-

ca Allah’a kul olmak Allah’tan 

başkasına kul olmaya engeldir. 

Allah’a kulluk, insanı kendine 

kul olmaktan, yani istiğnadan 

kurtarır ve özgürlüğünü, bu 

dünya hayatı ile sona ermeyen 

bir süreçte yaşamasına imkân 

verir. Kulluk, tam anlamıyla bir 

adanmışlık, tam anlamıyla bir 

özgürleşmedir:

“Hani bir vakitler İmrân’ın 

hanımı demişti ki: ‘Ey Rabbim! 

Şu karnımdakini, ‘muharrar’ 

olarak sana adadım. Bunu ben-

  den kabul et. Şüphesiz ki sen 

(duaları) işiten ve (niyetleri) 

bilensin.’ (Âl-i İmrân 3/35)” 

âyetinde İmrân’ın eşi olan 

Hanne bint Fâkûz’un kullan-

dığı 'muharrar' ifadesi, Allah’a 

adanmışlığın dildeki en güzel 

sunumudur. Türkçe karşılığı 

ile hür bırakılmış/hür anlamına 

gelen muharrar kelimesi, en 

eski tefsir kaynaklarında bu 

âyet münasebetiyle şu şekilde 

tefsir edilmiştir: “Allah dışın-

daki hiçbir şeye herhangi bir 

bağla bağlı olmayan, sade-

ce Allah’a hizmete adanmış 

[mabet hizmetkârı].”4

Muharrar kelimesi saf, katı-

şıksız anlamındaki el-hurru 

masdarından türemiştir. Arap 

milleti, içerisinde kum tane-

leri olmayan çamura et-tîn 

el-hurr/süzme çamur derlerdi. 

Bu kök anlamın nispet ismi 

olan el-hurriyye/özgürlük; 

sufîlerin nazarında, varlığa ait 

her türlü boyunduruktan kur-

tulmak, alâikten (gönlü çelen 

her şey) ve ağyârdan (Allah’tan 

özge her varlık) sıyrılmak anla-

mındadır.5 Binaenaleyh hem 

alâik ve ağyârla alakalı olmak 

hem de saf bir kulluk sergile-

mek mümkün değildir. İnsan, 

Allah’a kullukta ne kadar yol 
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alırsa, özgürlük maratonunda 

o kadar mesafe kat eder; zih-

nindeki ve yüreğindeki pasla-

rı ne kadar temizlerse kendi 

yaratılış amacına o kadar yak-

laşır. Gerçek hürriyeti, insa-

nın insandan ve eşyadan 

bağımsız olmasıyla açıkla-

yan Marksist düşüncenin,6 

başka hiçbir şeye muti kıl-

madığı insana uygun gör-

düğü özgürlük, acaba nasıl 

bir özgürlüktür?

Özgür ‹rade ve Erdemli 
Davranışlar

Allah Teala gökleri ve 

yeri öylesine yaratmadığı-

nı (Enbiya 21/16), aksi-

ne tümünü bir gerekçeye 

binaen var kıldığını (Hicr 

15/85), bu gerekçeye 

uygun olarak yeryüzüne 

bir de halife gönderece-

ğini (Bakara 2/30), gön-

derilen halifenin yaratılış 

amacınınsa önce Allah’a 

kul olmak suretiyle özgür-

leşmek (Zâriyât 51/57), 

sonra bu irade doğrultu-

sunda erdemli davranışlar 

sergileyerek mabuduna 

yaklaşmak (Sebe 34/37) 

olduğunu vurgulamıştır. 

Aslına bakılırsa göklerin 

ve yerin yaratılışının da 

yerlerin göz alıcı nimetler-

le süslenmesinin de; hatta 

var edilip yok edilişimizin 

de tek amacı, insandaki bu 

özgür iradenin ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan erdemli 

davranışların yeryüzü sahne-

sinde temsil edilmesidir (Hûd 

11/7; Kehf 18/7; Mülk 67/2).  

Bu sebepten, yerkürenin halife-

si olan insanın yöresel bir söy-

lemi olamaz, küresel olmalıdır; 

istifadesine sunulan nimetlere 

karşı müstağni kalamaz, müs-

tefid olmalıdır. İmanı mahşer 

korkusundan, kulluğu secdeye 

varmaktan ibaret olanın; kral-

lığı ahirette, hâkimiyeti mes-

cittedir; oysa bir Müslüman’ın 

duası; “Ey Rabbimiz! Bize hem 

bu dünyada iyilik/güzellik ver 

hem de ahirette iyilik/güzellik 

ver! (Bakara 2/201)” ifadelerin-

de gerçek anlamını bulur.

İslam’ı seçerek zihinle-

rini ve yüreklerini özgür-

leştiren ilk Müslümanlar, 

müşrik kâtilleri tarafından 

Mekke sokaklarında ev ev 

aranırken, çok yakın bir 

gelecekte Medine’nin geniş 

yapraklı hurma ağaçlarının 

gölgesinde kaylûle yapa-

caklarını galiba düşünmü-

yorlardı. Kur’ân’da saraha-

ten zikredilen iki savaştan 

biri olan ve mağlubiyet 

korkusunun bütün yürek-

li savaşçıların cesaretini 

kırdığı Huneyn Savaşı’nda 

ölümle yüz yüze gelen 

Ebu Musa el-Eş’arî, Fırat 

ile Dicle’nin buluştuğu bir 

geçici konak yerine ilk ker-

piç binayı inşa ettireceğini 

ve kışın donduran soğu-

ğu, yazın kavuran sıcağıy-

la bilinen bu toprakları 

Müslümanların Basra’sına 

dönüştüreceğini herhalde 

tahmin etmiyordu. Kisra ve 

Kayser lüks içinde yaşar-

ken, sıcaktan kurumuş 

olan bir hasırın Allah’ın en 

sevgili kulunun vücudun-

da bıraktığı izleri görünce 

gözlerinden yaşlar dökülen 

Hz. Ömer; Mısır’a hâkim olan 

bir devletin muktedir halifesi 

olacağı günleri tahayyül etmiş 

olamazdı. Mekke’nin fethinden 

Şayet inanmış olduğumuz din 
bizim için yaşanabilir bir hayat 
üretmemişse, daha doğrusu 
bizler dinden yaşanabilir bir 
hayat üretememişsek, yaşa-
makta olduğumuz hayat, 
bize yeni bir din dayatır. Bu 
kadarla kalsa iyi, işin belki çok 
daha vahimi, birilerince üreti-
len hayatların ve inançların, 
hayatımız ve inancımız haline 
gelivermesidir. Bugün İslam 
dünyasının pek çok yerinde 
şahit olduğumuz gerçek de 
bundan farklı değildir. Baş-
kalarına ait hayatların bize 
çıkardığı maliyet son derece 
büyük, ödememiz gereken 
fatura son derece kabarıktır. 
Bırakın dünyaya dair düşün-
celerimizi, salt dinî içeriklere 
sahip olan ve özü itibarıy-
la inananların dindarlıklarını 
daha üst düzeylere çıkarmak 
için vaz’edilen kavramlarımız 
dahi çarpıtılmış, içleri boşal-
tılmış durumdadır.
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kısa bir süre önce Müslüman 

olan Amr b. Âs, katıldığı Zâtu’s-

Selâsil seriyyesinde Ebu Bekir, 

Ömer ve Ebû Ubeyde gibi 

önde gelen sahabîlere kuman-

dan tayin edileceğini, Mısır’ın 

fatihi olacağını ve kıtlık yılın-

da Nil Nehri’nden Kızıldeniz'e 

bir kanal açtırarak gemiler-

le Mekke ve Medine’deki aç 

insanlara gıda maddeleri ulaş-

tıracağını nereden bilecekti? 

Tâif’ten sırtında bir kuyu çık-

rığı (bekre) ile koşup gelen 

eski köle, yeni hür Ebu Bekre 

Nüfey’ b. el-Hâris, torunu 

Abdullah b. Ömer b. Abdul-

lah b. Ebî Bekre’nin, hüzünlü 

Kur’ân okuyuşu ile meşhur bir 

kâri’ olacağını, hatta onun oku-

yuşunu taklit edenlerin bile, 

örneğin Saîd el-Allâf’ın, Harun 

er-Reşid zamanında hüküm-

darın beğenisini kazanarak 

Kâriu Emîri’l-Mü’minîn7 laka-

bını alacağı hiç aklına gelmiş 

miydi? Kuşkusuz, geleceği hiç 

kimse bilemezdi; ancak onlara 

ufuk gösteren, cesaret aşılayan, 

özgüven kazandıran sâik ya da 

sâiklerin olduğu kesindi. Acaba 

bu heyecanı ve hissiyatı onların 

ruhlarının her santimetrekare-

sine zerkeden sâik ya da sâikler 

nelerdi?

Eşiğinde durduğumuz yeni 

yüzyılın Müslümanların sırtı-

na vurduğu ağır yüklere karşı 

dayanıklı olmak, İslam ümme-

tinin fert ve toplum bazında 

bir zihin ve yürek özgürlüğüne 

kavuşmasına, yani kulluğun 

mümkün en yüksek düzeyini 

yakalamasına bağlıdır. Bu kali-

tede temsil edilmeyen bir din-

darlık, eşyayı ve hâdisâtı sor-

gulamak şöyle dursun, mahi-

yeti üzerinde tefekkürü dahi 

lüzumsuz addeder; oysa yaşa-

dığımız asır düşünmemeyi ve 

üretmemeyi, atalet ve aymazlı-

ğı, özensizlik ve nemelazımcılı-

ğı kaldırmayan bir asırdır. Asır, 

düşünmeyen ve üretmeyen 

toplumların düşünen ve üre-

ten toplumlara, âtıl ve aymaz 

toplumların çalışkan ve uyanık 

toplumlara, özensiz ve duyarsız 

toplumların özenli ve duyarlı 

toplumlara üstü örtülü kölelik 

ettiği bir asırdır. Asır, zihinle-

rini ve yüreklerini özgürlüğe 

açmayanların dizlerinden yere 

çivilendiği bir asırdır. Aldırma-

mız gerekir, alınmamız gerekir, 

atılmamız gerekir, kayıt düş-

memiz gerekir. Kur’ân’ın da 

ifade ettiği gibi, insanlar kendi-

lerine indirilen âyetler üzerinde 

tedebbür etmeli ve değer yüklü 

davranışlar üretmelidirler 

(Sâd 38/29); hatta değerlerin 

sürekliliğini sağlayarak onları 

erdemlere dönüştürmelidirler 

(Bakara 2/177); çünkü bir şeyi 

üretmekten daha zor olanı, 

ona süreklilik kazandırmaktır. 

Âlem boşluk kabul etmediğin-

den, bireyler ve toplumlar ya 

sözün en güzeline tâbi olurlar 

ya da kendi değerlerini üreten 

ve bunları başkalarına daya-

tan kişilerin ya da kurumların 

esiri olurlar (Zümer 39/17-

18). Şayet inanmış olduğumuz 

din bizim için yaşanabilir bir 

hayat üretmemişse, daha doğ-

rusu bizler dinden yaşanabi-

lir bir hayat üretememişsek, 

yaşamakta olduğumuz hayat, 

bize yeni bir din dayatır. Bu 

kadarla kalsa iyi, işin belki çok 

daha vahimi, birilerince üre-

tilen hayatların ve inançların, 

hayatımız ve inancımız haline 

gelivermesidir. Bugün İslam 

dünyasının pek çok yerinde 

şahit olduğumuz gerçek de 

bundan farklı değildir. Başka-

larına ait hayatların bize çıkar-

dığı maliyet son derece büyük, 

ödememiz gereken fatura son 

derece kabarıktır. Bırakın dün-

yaya dair düşüncelerimizi, salt 

dinî içeriklere sahip olan ve 

özü itibarıyla inananların din-

darlıklarını daha üst düzey-

lere çıkarmak için vaz’edilen 

kavramlarımız dahi çarpıtılmış, 

içleri boşaltılmış durumdadır.

Taberî’nin (224/839-

310/923), “[Ey Tevrat Ehli!] 

Sabırla ve bir de namazla yar-

dım isteyiniz. Hakikat şudur ki 

namaz, Allah’a gerçek anlam-

da saygı duyanlar dışındaki-

lere çok ağır gelir! (Bakara 

2/45)”8 âyetinin tefsirinde yap-

mış olduğu açıklamalar, tam 

da böyle bir savrulmaya işaret 

etmektedir. Bilindiği gibi İslamî 

kesimlerde sıklıkla bu vb. 

âyetler kullanılarak, herhangi 

bir şeye ihtiyaç duyduğumuz-

da sabırla ve namazla Allah’tan 

yardım talep etmemiz gerekti-

ği üzerinde durulur ve büyük 

ölçüde dünyevî karakter arz 

eden taleplerimizi, bu iki dinî 

ritüel üzerinden devşirebilece-

ğimiz ifade edilir; oysa Taberî, 

bugün artık kaybettiğimiz o 
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hassasiyetlere, hem de bizden 

iki şeriat öncesinin mensupla-

rı örneğinden hareketle dikkat 

çekmekte ve sabır ile namaz 

ikilisi üzerinden devşirilecek 

taleplerin, öncelikle dinî gaye-

lere matuf talepler olduğunu 

vurgulamaktadır [Tercümede 

tasarrufta bulunulmuştur]:

“(Sabırla ve bir de namaz-

la yardım dileyin): Ey Ehl-i 

Tevrat! Bana itaat etmek, emir-

lerime uymak; iktidar hırsı ve 

dünyevî beklentiler gibi o çok 

sevdiğiniz şeyleri terk edip buy-

ruklarıma teslimiyet ve elçime 

ittibâ gibi o pek sevmediğiniz 

şeylere yönelmek üzere siz-

den aldığım ve kitabınızda da 

kayıtlı bulunan sözlere hakkıy-

la sadakat gösterebilmeniz için 

sabırla ve namazla Allah’tan 

yardım talep ediniz!

Sabır, yapılması şiddetle 

arzu edilen şeylerden nefsi alı-

koymaktır. Bir musibet karşı-

sında nefis ağlayıp sızlamak 

ister. Kişi buna karşı koyduğu 

için ona ‘Sâbir: Sabreden/daya-

nan/katlanan’ denir. Ramazan 

ayında insanlar, karşı konul-

ması çok güç bir istekle yemek, 

içmek dilerler; ancak o ay 

buna engel olur. İşbu sebeple 

Ramazan, ‘Şehru’s-sabr: Sabır/

dayanma/katlanma ayı’dır. 

‘el-Katlu sabran: Sabran katil’ 

ifadesi de böyle bir kök anla-

mı içerir. Bir kimse kendisine 

karşı ağır bir suç işlemiş kötü 

biriyle [örneğin savaş sırasında 

düşmanıyla] karşılaştığı anda 

çok istemesine rağmen onu 

hemen öldürmeyip de hapsetse; 

daha sonra onu eziyetle, mesela 

bir yere bağlayarak taşlamak 

ya da hapsederek aç bırakmak 

suretiyle öldürse, ‘sabran katil’ 

işlemiş olur. Bu şekilde adam 

öldürene ‘Sâbir: Sabreden/

dayanan/katlanan’, öldürülene 

de ‘Masbûr: Kendisine sabredi-

len/dayanılan/katlanılan’ denir.

[Sabır ile yardım istenmesi 

anlaşılabilir olsa da] namaz ile 

yardım talebinde bulunulması 

daha farklı bir mana içerir. 

Bilindiği gibi namazda; dünya 

nimetlerinin terk edilmesini, 

onun aldatıcı imkânlarından ve 

zinetlerinden uzak durulması-

nı tavsiye eden ve ahiret ile 

ahirette müminler için hazır-

lanmış olan nimetleri hatırla-

tan âyetler okunmaktadır. O 

sebeple Hz. Peygamber, her ne 

zaman dünyevî bir sıkıntı ile 

karşılaşsa kendisini [ahireti 

hatırlatan] namazın kucağına 

atmıştır. Bu açıdan bakıldığın-

da, iktidar hırsı ve dünyalık 

arzusundan kurtulmak için de 

namaza koşmak gerekir, ahi-

reti hatırlamak için de namaza 

koşmak gerekir.

Rivayet edildiğine göre, 

bir yolculukta Abdullah İbn 

Abbas’a kardeşi Kusem’in vefat 

ettiği haber verildiğinde -[dün-

yanın geçiciliğini hatırlatan en 

büyük hakikat]-, ‘innâ lillah 

ve innâ ileyhi râciûn’ demiş, 

sonra devesini yolun bir kena-

rına çekerek ıhtırmış ve inip iki 

rekât namaz kılmıştı. [Muh-

temelen farklı dualar da oku-

duğu] kâideyi uzun tutarak 

kıldığı bu namazın ardından 

ayağa kalkmış; ‘Sabırla ve bir 

de namazla yardım isteyiniz.  

Hakikat şudur ki namaz, sade-

ce, Allah’a gerçek anlamda 

saygı duyanlara ağır gelmez!  

(Bakara 2/45)’ âyetini okumuş-

tu.”9

Ümmetin Üretmesi Gereken 
Tecrübe 

İslam dünyası ilk dört asırda 

ortaya koyduğu dinî tecrübeyi 

ve seküler olmayan bu dinî 

bakış açısını bütün müessese-

leri ve kodlarıyla yeniden üret-

mek zorundadır. Ümmet bu 

tecrübeyi ürettiği zaman, sade-

ce Müslümanlara değil, diğer 

bütün milletlere, adalet ve fazi-

let ülkesinin toprakları üze-

rinde özgürlüğü teneffüs etme 

imkânı bahşedecektir. Aklın 

ve adaletin egemen olduğu bir 

İslam coğrafyası, farklılıkla-

rı yönetebilme becerisini ileri 

düzeyde sergileyecektir; ne var 

ki Müslümanların bu tarihsel 

tecrübesine hayat veren bengi-

su, şu an sadece bir dip akıntısı 

hüviyetindedir. Bu dip akıntı-

sı yeni gözelerden fışkırtılarak 

suya hasret dudaklara sunul-

madıkça, derinlerde akması-

nın bize hiçbir faydası yoktur; 

çünkü tecrübeler, potansiyel 

olarak ona sahip olduğumuzda 

değil, fiilen onu ortaya koydu-

ğumuzda bize ait olurlar ve bir 

anlam ifade ederler. 

Söz konusu dinî tecrübe-

yi elde etmek için bir yerler-

den başlamak gerekir. Başla-

mak, basitçe bir eylemin adı 

değildir; başlamak, bir bilinç 
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halidir, bir irade göstergesi-

dir. Başlamak; yola koyulmak-

tır, yolda olmaktır. Başlamak; 

“Her kim Allah yolunda hic-

ret ederse yeryüzünde gidecek 

çok yer de bulur, erişecek çok 

imkân da. Ve her kim Allah 

ve Peygamber’e hicret kastıyla 

evinden çıkar da sonra ken-

disine ölüm yetişirse muhak-

kak ki onun ecri Allaha düşer 

(Nisa 4/100).” âyetinin ruhunu 

kuşanmaktır. Başlamak; eşya-

yı, hadisâtı ve insanı okuma-

ya davet edilen Peygamber’in 

bilincini kuşanmaktır. Baş-

lamak, Hz. Peygamber’in 

son nefeslerini verdiği anda 

“Kulaklarınızı açın da beni din-

leyin! Her kim Muhammed’e 

tapıyorsa bilsin ki Muhammed 

ölmüştür; her kim de Allah’a 

tapıyorsa bilsin ki O her zaman 

diridir, asla ölmez!” diyebilen10 

bir râşid ve mürşid halifenin 

siyasetini kuşanmaktır. Başla-

mak, şarap içtiği gerekçesiyle 

Hz. Ömer tarafından kendisine 

birçok kez had cezası uygula-

nan, Kâdisiyye Savaşı’nda yine 

bu suçu sebebiyle had cezasına 

çarptırılan ve cezası savaş son-

rasına ertelendiği için tutuklu 

bulunan, ancak bir fırsat elde 

ederek muharebeye katılan ve 

savaşın kaderine etki eden Ebu 

Mihcen es-Sekafî’nin fütüvvet 

ve mürüvvetini kuşanmaktır. 

Başlamak, varlık ve yokluk 

savaşı olan Bedir’e çıkan Hz. 

Peygamber’in, durumun kritik 

olduğunu görüp de ashabıyla 

istişare ederken gözünün içine 

bakarak desteğini bekledi-

ği Medine’nin efendisi Sa’d b. 

Muâz’ın vefasını ve gözüpekli-

ğini kuşanmaktır.

Yeni Başlangıçlar‹çin 

Başlamak, nerede durduğu-

nu bilmeden olmaz; başlamak, 

nereye gideceğini bilmeden 

olmaz; başlamak, nasıl gidi-

leceğini bilmeden de olmaz! 

Başlamak, insanlık içinden 

insanlığın takdirine sunulan en 

adaletli ve en insaflı toplum 

olduğumuzun farkına varma-

dan olmaz; başlamak, hayatın 

sonunda başındakinden çok 

daha güzel bir dünya bulun-

duğunun farkına varmadan 

olmaz; başlamak, kılavuzu 

olmayanların yol kesen eşkı-

yaya yem olduğunun farkına 

varmadan da olmaz. Demek 

ki yeniden başlamak gerekir. 

Demek ki yeniden yola koyul-

mak gerekir. Demek ki yeniden 

yolda olmak gerekir; ama tüm 

bunlar için önceden hesap, 

kitap yapmak gerekir. Yolda 

şaşırmamak için işaret taşla-

rı koymak gerekir. Edirneli 

Abdülcelil Çelebi, nâm-ı diğer 

şair Levnî (ö.1145/1732) ne de 

güzel söylemiştir!

Kaçan lori kuşu bulsa bir 

kemik 

Evvel ölçer sonra yutar 

demişler11

Ne mutlu başlayabilen-

lere, yola koyulabilenlere, 

yolda olabilenlere; ne mutlu 

Peygamber’in bilincine, asha-

bın siyasetine; fütüvvetine, 

mürüvvetine; vefasına, gözü-

pekliğine sahip olanlara! Ne 

mutlu nerede durduğunu, 

nereye gideceğini, nasıl gidece-

ğini bilenlere! Ne mutlu hesa-

bını, kitabını yaparak başlaya-

bilenlere, yola koyulabilenle-

re, yolda olabilenlere! Ne acı 

durduğu yeri, karar kılacağı 

mekânı, tâbi olacağı kılavuzu, 

Başlamak, nerede durduğunu bilmeden olmaz; 
başlamak, nereye gideceğini bilmeden olmaz; 
başlamak, nasıl gidileceğini bilmeden de olmaz! 
Başlamak, insanlık içinden insanlığın takdirine 
sunulan en adaletli ve en insaflı toplum olduğu-
muzun farkına varmadan olmaz; başlamak, haya-
tın sonunda başındakinden çok daha güzel bir 
dünya bulunduğunun farkına varmadan olmaz; 
başlamak, kılavuzu olmayanların yol kesen eşkı-
yaya yem olduğunun farkına varmadan da olmaz. 
Demek ki yeniden başlamak gerekir. Demek ki 
yeniden yola koyulmak gerekir. Demek ki yeni-
den yolda olmak gerekir.



61Umran MART 2011

■ Üniversal Bilgiyle Donanmış Ümmete Özlemimdir

uyacağı hesabı, okuyacağı kita-

bı bulamamış olanlara!

Bu satırları kaleme aldı-

ğımda, 7-9 Aralık 2010 tari-

hinde Antalya’da düzenlenen 

bir uluslar arası sempozyu-

mun üzerimde bıraktığı etki-

ler henüz çok tazeydi. II. 

Uluslararası Terörizm ve Sınır 

Aşan Suçlar Sempozyumu’na 

katılan emniyetçilerin tarifiyle 

dünyanın her tarafında, sınır 

aşan suçlar içerisinde değerlen-

dirilebilecek bir de dinî motifli 

terör eylemleri vardı ve bunla-

rın üstesinden gelmek için teo-

risyenlerle akademisyenlerin 

işbirliği şarttı. İnsanların konu-

ları, konuların insanları tartış-

tığı bu toplantıda birçok ilim 

adamının özellikle şu düşünce 

üzerinde yoğunlaştığını gör-

düm: Demirbaşlarını ve argü-

manlarını dinden alan şiddet 

hareketlerinin meşruiyet kay-

nağını dinî referanslarla izah 

etmek sığ bir bakışın ürünü 

olur. Dinî nasların bu hareket-

lerde istihdam edilmesi, çoğu 

zaman bir sebepler zincirinin 

son halkası olarak görülmeli-

dir. Bu aşamaya kadar yapılma-

sı gerekenlerin göz ardı edile-

rek sadece son halkayı ortadan 

kaldırmaya çalışmak, bataklığı 

kurutmak için sivrisinekleri 

öldürmekle eş anlamlıdır.

Elbette insanı şiddete yönel-

ten bir unsur olarak din de 

-ama ed-Dîn değil- son derece 

önemli bir motivasyon unsuru-

dur; çünkü tabiatına uygun bir 

inanca sahip olamadığı zaman 

insan, vahşileşmeye en açık 

canlıdır. O halde bu sebepler 

zincirinin son halkasıyla ilgili 

alınması gereken tedbirler de 

olmalıdır. Bu tedbirlerin bir 

tarafında, din ve inançlara saygı 

duymak genel başlığı altında 

sıralayabileceğimiz resmî ted-

birler yer aldığı, alması gerekti-

ği gibi diğer tarafında sahih dinî 

bilgiyi örgün ve yaygın eğitim-

de kitlelere ulaştırmak genel 

başlığı altında sıralayabileceği-

miz resmî ve gayr-ı resmî ted-

birler yer alır, alması gerekir. 

Meseleye bu açıdan bakıldığın-

da İslam özelinde şu gerçeğin 

net bir şekilde öne çıktığını 

görürüz: Hangi sebeple olursa 

olsun, İslam’a göre masum bir 

insanı öldürmek -temel dinî 

kaynaklarca onaylanması ya 

da tartışılması bir yana- imâen 

bile gündeme getirilmiş değil-

dir. Bunu bildiği için İslam’a 

ve Müslümanlara saldıran art-

niyetlilerle bunu bilmediği için 

dinine ta’n eden gafillerin içine 

düştükleri durum, aynı derece-

de üzüntü vericidir. 

Modern dönemde İslam 

dünyasının bu kuşatılmışlık 

içerisinde yaşadığı zihnî ve 

ruhî tutsaklık, Muhammed 

İkbâl’in (1875-1938) tabiriy-

le, bu dünyayı bir kabristana 

Müslümanları da o kabrista-

nın sâkinlerine dönüştürmüş-

tü. Bir önceki asır boyunca 

Müslümanların geçmişine dair 

mefahiri haddinden fazla, yara-

tıcılarının onlara karşı lütufları 

her zamankinden daha çoktu. 

Ne var ki bu durum, dünya 

reel politiğinde kefenin gözü-

nün ağır basması için yeter 

sebep değildi. Bu nedenle 

ümmetin kara bahtına doğacak 

sabah aydınlığı bir türlü ufukta 

görünmüyordu:

“Mabetteki ihtiyar, tecel-

li gördüm diye, öğünüp durur; 

lâkin,

Bu tecelli bin tane gece verir 

insana, bir tane sabah ver-

mez.”12 

Bu dönemde mutlak, 

mükemmel ve müteâl varlık 

olan Allah’ın dini söz konusu 

olduğunda haksızlık, hukuk-

suzluk, katılık, kabalık, şiddet, 

terör ve tahammülsüzlük akla 

gelmekteydi. Pek çok müntesi-

bi tarafından parçacı bir bakış 

açısıyla yorumlanan ve sürekli 

istismar edilen din, bir öcü 

gibi görülmekteydi. Rekabetçi 

bir dünyada İslam,13 kendisini 

temsil edebilecek mümessiller-

den çok azına sahipti. Sahih 

dinî bilginin, bırakınız geniş 

halk kitlelerini, aydın kesimde 

bile esamisi okunmamaktaydı. 

Böyle olduğu için İslam dünya-

sı çoğu zaman kendisini ancak 

tepkisel söylemler eşliğinde 

ifade edebilmekteydi. Esasen 

bu zemin, dinî bilginin küresel 

beğeniye sunulması açısından 

hiç de uygun değildi. Bir köşe-

ye sıkıştırılmış mazlumlar top-

luluğundan üst düzeyde bilgi 

üretmesini ve bu bilgiyi üni-

versal bir formata kavuşturma-

sını bekleyemezdiniz. Nitekim 

öyle de oldu ve geçen asır, 

Müslümanların hiçbir varlık 

gösteremediği bir asır oldu.
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YAŞAYAN ‹SLAM

Ahmet KAVAS

Filvaki bugün bile içimize 

sinen bir imajımız olduğu söy-

lenemez; ancak son dönem-

de pek çok İslam ülkesinde, 

özellikle Türkiye’de üniversal 

düşünce açısından ümit veri-

ci gelişmeler yaşanmaktadır. 

Doğuya ve batıya giden genç 

beyinler, dinin küresel ve aktü-

el düzeyde kabul gören sunu-

muna dair tecrübeler edinmek-

te, üniversal bilginin ülkemize 

transferinde hayati rol oyna-

maktadırlar. Başbakan’ın, genç-

leri ağırladığı bir toplantıda 

Hint şairi Tagore (1861-1941) 

tarafından satırlara dökülen şu 

umutlara yaptığı vurgu boşa 

değildir:1“Düşüncenin her kor-

kudan azat olduğu bir ülke

Bir ülke ki insanları dimdik

Dünyalar duvarlarla bölün-

memiş

Kelimeler gönlün derinlikle-

rinden fışkırır

Emek kemale uzatır kolla-

rını

Aklın ırmağı ön yargıların 

karanlık çölünde kuruyup git-

memiş

Ne olurdu Tanrım, benim 

yurdum da böyle bir ülke 

olsa…”

Burada şu hususun altını 

kalın bir kalemle çizmek iste-

rim: Bu güzel gelişmeler, gele-

neksel düşünceyi dışlamadan, 

bu bilgiyi de yeniden üretmek 

suretiyle kendisine alanlar 

açmak zorundadır. Kaynakları-

mızı tahkik ve tevsik etmeden, 

kendi özümüzü ve kimliğimi-

zi bu özü ve kimliği koruyan 

ve yansıtan bir tarzda modern 

dünyanın formatları içerisinde 

sunmadan, modern dünyadan 

yapacağımız nakiller sadece 

bünyelerimizi ifsat edecektir. 

Dün, kendisine uzak olamaya-

cağımız; bize ait olan, bizi inşa 

eden geçmişimizdir. Bugün, 

içinde yaşamakta olduğumuz, 

etkilenip etkilediğimiz, müspet 

ya da menfî tutum ya da davra-

nışlar sergilediğimiz ânımızdır. 

Yarın ise düşünmek zorunda 

olduğumuz geleceğimiz, koru-

makla sorumlu olduğumuz 

çocuklarımız, dünyamızı ken-

dilerine devretmeye mecbur 

olduğumuz torunlarımız, yaşa-

mak durumunda olduğumuz 

ahiretimizdir. Dün, bugün, 

yarın üçlüsü üzerinde hareket 

eden mantık, analitik mantık 

olup sorgular, araştırır, sorum-

luluk alır, geliştirir. Bunun 

tersi olan mantık düz man-

tıktır; sorgulamaz, araştırmaz, 

sorumluluk almaz, tektipleşti-

rir. Tek boyutta kalan insanla-

rın algıları her zaman sorunlu, 

ufukları her zaman dar, üre-

timleri her zaman düşük olur. 

Bugünü ıslah etmenin yolu-

nun, dünü ıslah etmekten geç-

tiği açıktır. Dünü anlamanın 

yolu ise bugünü kavramaktan 

geçer. Dün ve bugünü kalı-

cı kılmaksa, ancak kapsamlı 

bir gelecek projeksiyonuyla 

sağlanabilir. Dine ve dünyaya 

bakışımızın dün, bugün, yarın 

üçlüsü içerisinde inşâ edilme-

si ne kadar zorunlu ise bu 

inşâın varoluşa (ontoloji), bilgi-

ye (epistemoloji), ahlâka (etik) 

ve güzelliğe (estetik) dair kay-

gılar eşliğinde örülmesi de o 

kadar zorunludur. Bunun için 

klasik ve modern kaynakların 

diline vâkıf, fikri hür, vicdanı 

hür araştırmacılara ihtiyaç var-

dır; hem de her zamankinden 

fazla… 

Yazıya burada son verirken; 

üniversal bilgiyle donanmanın 

önemine dair sahip olduğumuz 

kaygıları bizden çok daha önce-

leri taşıyan ve sadece taşımakla 

kalmayıp kültür dünyamıza 

kazandırdıklarıyla bu kaygı-

nın sorumluluğunu da hakkıy-

la yerine getiren bir aydının, 

Ali Emîrî Efendi’nin (1857-

1924), Yakut el-Hamevî’ye ait 

(1168-1229) Mu’cemu’l-Udebâ 

isimli muhalled eser hakkında 

kaleme aldığı şu enfes satırları 

beğenilerinize sunuyorum:

“Lisân-ı Arab ki dinî, şer’î, 

edebî bir lisân-ı muhteremi-

mizdir. Bununla beraber otuz 

milyonluk bir Osmanlı Devleti 

olduğumuz halde bunun nısfına 

karîb mikdarı da kavm-i necîb 

Arap’tır. Kavm-i necîb Arap 

istisna edilmek şartıyla mek-

tepten yetişenlerimizden acaba 

kaç adedimiz bu lisân-ı âliye 

vâkıftır. Bakınız İngilizlerde 

olan himmete ve lisân-ı 

Arap hakkındaki hizmete ki 

(Mu’cemu’l-Buldân) müellif-i 

meşhûr Yakut Hamevî’nin 

(Mu’cemu’l-Udebâ) nâm telif-i 

kebîrini bu kere tab’ ve neşre 

başladılar. Bu te’lîf hakkında 

Şemseddin Sami Bey merhum 

(Kâmûsu’l-A’lâm) mukaddi-

mesinde şöyle yazıyor: (Yakut 

Hamevî’nin yalnız üdebânın 
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terâcimini câmi’ olmak üzere 

sekiz on cesîm ciltten mürekkeb 

(Tabakâtu’l-Udebâ) ünvanıyla 

bir eser-i azîmi vardır. Bunun 

Köprülü Kütüphanesi’nde mev-

cud olan ve yerinden zor oyna-

yan bir cildinin (’ayn) harfinde 

başlayıp yine (’ayn)’da bitme-

si, eserin büyüklüğüne şahid 

olup insana veleh ve hayret 

getirir.) İşte İngilizlerin tab’ına 

mübâşeret eylediği bu kitap, 

maârif-i nisâbdır. Âh, iş bu 

kadarla kalsa, bir emrivaki 

deriz. Bu kitap, kütüb-ü men-

siyyemizden idi. İngilizler bu 

kitabın bir nüshasını Londra 

Kütüphanesi’nde bularak 

diğer ciltlerini aramağa çık-

tılar. Şemseddin Samî Bey’in 

beyan eylediği cild-i kebîri 

de Dersaâdet’te, Köprülü 

Kütüphanesi’nde, diğer iki 

cildini de Amerika kütüpha-

nelerinde buldular. Her tarafa 

mahsûsan adamlar gönderdiler, 

ilan eylediler. Baki ciltler hala 

bulunamadı. Kim bilir hangi 

memlekette hangi zatların 

dolab-ı ihtiramlarında… Bu 

ciltleri olsun zıya’dan vikâyete 

mahsûs adamlar gönderip 

Dersaâdet’ten, Amerika’dan 

istinsah ettirdiler. Birinci cildi 

mukaddemâ ve ikinci cildi de 

geçen hafta tab’ olunarak iki 

nüshası Dersaâdet’e vürûd eyle-

di. İnsan, ‘ibârâtındaki sıhhat 

ve cildindeki zarâfet ve letâfete 

hayran oluyor. Cildin arka-

sında şu ibâre muharrerdir: 

(ve kad i’tenâ bi neshihi ve 

tashîhihi) (D.S. [David Samuel] 

Margoliouth). İşte âlicenâb 

ecânib, lisân-ı Arab’a hizmet 

ediyor. Biz ise lisân-ı dinimiz 

olduğu halde hâlâ bîgâne duru-

yoruz. Ya Rabb, ne garip hâl! 

Bu tafsilâttan maksadım ecnebî 

lisânı terk edilsin de yalnız 

Arapça öğrenilsin demek gibi 

bir sû-i tefehhüme uğramasın. 

Hekîm Farabî gibi bir Türk 

yirmi, otuz; hatta İbn Hallikân 

kavlince yetmiş lisân biliyor-

du. İbn Bîbî rivayetince hicre-

tin altı yüz hududunda Konya 

ahalisinden Seyfeddin isminde 

Türk bir kâtip Arabî, Farisî, 

Türkî gibi müteaddid Şark 

lisânlarından maadâ, Avrupa 

elsinesinden dahi beş lisâna 

aşina olup öyle tekellüm ederdi 

ki herhangi lisânla mütekellim 

olsa kendisini ol milletten zan-

nederlerdi. Fıtrat-ı beşer beş on 

lisânı öğrenmeye her zaman 

müsaittir. Kütüphanelerimize 

gittikçe pek çok ecnebîler görü-

rüm ve bilmediğim bazı fesli-

lere de tesadüf ederek tahkîk 

eyledikte ekserîsinin fes giy-

miş ecnebî olduğunu anlarım. 

Mütâlaa ettikleri kitaplar en 

nâfi’ ve en kıymetdâr âsâr-ı 

İslâmiyye olduğunu görerek 

hayran olurum. Şundan anlıyo-

rum ki okumak başka, okuyup 

da memlekete, vatana hâdim-i 

hakikî olmak için çalışmak 

başkadır. Filhakika şimdiye 

kadar gençlerimiz, hatta mek-

teplerimizdeki muallimlerimiz 

ma’zûr idi. Başta lisân-ı belîğ 

Arabî olmak üzere ba’demâ 

beş on lisânla tekellüm eden 

ve inşallâhu teâla Diyarbekir, 

el-Cezîre, Kürdistan kıtaları-

nın da medeniyet ve azamet-i 

kadîmesini iade edecek âşık-ı 

terakkî-i vatan, hamiyyetli 

fâzıllarımızı görmekle iftihar 

edeceğiz.”15
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Medya Okumaları
Ahmet Zeki GAYBER‹

‘Kâğıttan kaplanlar’ dökülüyor

Süheyl Batum’un TSK için kullandığı “Kâğıttan kaplan” 

cümlesinin cuk oturduğu en kağıt kaplanlar, İslam coğraf-

yasındaki diktatörlerdir herhalde! Batum’un sözleri, birçok 

CHP’linin bilinçaltını yansıtan “darbeye mecali olmayan 

orduyu ne yapalım?”sızlanmasıydı o kadar. 

***

“Arap” Yanılgısı Ve Oryantalizm

Bizim kağıttan kaplanlarımız, yüz yıllık öfkelerin sokaklara 

taşması ve Bin Ali ile Mübarek’in gitmesi üzerine şimdi 

tir tir titriyor. Mağrip isyanları ile birlikte medyamızda ve 

aydınlarımız arasında varolan “Arap karşıtlığı” da bir kez 

daha gün yüzüne çıkıyor. Türkiye’de “Araplarla ilgili en sık 

duyduğumuz ve sokaktaki insanın diline yapışmış en klişe 

iki yargıdan biri, “Araplar bizi sırtımızdan vurdu” ise ikincisi 

de  “Bütün Araplar da diktatörlükle yönetiliyor kardeşim” 

genellemesidir. Birinci klişede, tarihsel bir yanlışın zaman 

içinde hakikate dönüştürüldüğü medyatik manipülasyonun 

gücünü görürüz. İkinci genellemede ise aslında Arapların 

bile kendilerini yönetsin diye başlarına özellikle birer kral 

veya diktatör seçtiği ve bu diktatörle kralları değiştirmek için 

de en küçük bir irade göstermedikleri iddia edilir. 

Sömürgeci Batı merkantilizminin iğfal ettiği mazlum coğraf-

yalarının çoğu İslam toprağıdır kabul. Ama elinde silahla, 

“hikmet”e savaş açıp, parayla başta tuttuğu uşağının tahtını 

kanla muhkemleştiren bu “Batılı” arka planı görmemek 

Oryantalizmin başarısından başka nedir!

Bugün Mağrip ve Afrika’daki uyanış, ne dış güçlere, ne 

ekonomiye, ne ideolojiye, ne teknolojiye dayanılarak açıkla-

namaz. Olayın tarihsel boyutu ve tüm bu etkenlerin harmo-

nisi ile oluşan kolektif bir refleks söz konusu! Bütün İslam 

coğrafyasındaki aziz Müslümanların, Batıya uşaklık yapan 

krallarının ve diktatörlerinin sonu gelmiştir. Kimi Hüsnü 

Mübarek gibi 18 gün, kimi birkaç ay, kimi de biraz daha 

fazla zulmünü sürdürebilir ama o kadar. 

***

Ümmetin Kağıttan Kaplanları!

Tunus’un devrik lideri Bin Ali 23 yıldır, Libya lideri Kaddafi 

41 yıldır, Yemen lideri Ali Abdullah Salih 32 yıldır, Mısır lideri 

Mübarek 32 yıldır, Cezayir lideri Buteflika 11 yıldır, Suud 

Kralı Fahd’ın 30 yıllık iktidarının ardından oğlu Abdullah 5 

yıldır, Ürdün’de Kral Abdullah da dede ve babasının ardın-

dan 11 yıldır yönetimde! Suriye’de ise 30 yıl baba Esad, 11 

yıldır da oğul Esad’ın Baas Partisi var iktidarda.

Ülkelerinde ekonomiden siyasete, medyadan magazine, 

sosyal gelişmelerden askeriyeye kadar tüm ipler “Kağıttan 

kaplanlar”ın elinde. Hepsinin ortak noktası ise yönetim 

biçimlerinin, bir ya da birkaç aileden müteşekkil mutlak 

monarşik sistemler olması.

18 gün önce Mısır’da Mübarek’e “defol” demek için Tahrir 

Meydanı’nı doldurmaya başlayınca insanlar, bütün çevreme 

“Elhamdülillah Firavun gitti” dedim. Bu keskin bir öngörü 

filan değil, Araplara gelen cesaretin Tunus’tan aldığı moti-

vasyonla işin sonuna kadar gideceğine olan inancımdı. 

Çünkü yol bitti. Bu Tunus’la başladı ama Mısır’la sona erme-

yecek. Yukarıda saydığımız zalimlerin hepsi kaybetmeye 

mahkum. Bakın çağın son Firavun’u İsrail işbirlikçisi Hüsnü 

Mübarek’in Eylül’e kadar direneceğine inanan uzmanlar bile 

onun 18. gün pes etmesini şaşkınlıkla izledi. 

***

‹ktidar Körlüğü, Zeka Geriliği

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu İslam dünyasında 

gençler, gelişen dünyayı ve teknolojiyi izliyor, modern dün-

yanın nasıl yaşadığını, düşündüğünü ve ne talep ettiğini 

sosyal medya üzerinden takip ediyor.

Yıllarca halklarını, baskı, yasak, zorbalık ve petrol-elektrik 

gibi rüşvetlerle yöneten diktatörler, ise kendi halklarını zerre 

kadar tanımıyor. Bin Ali’nin Tunus’tan kaçarken pilota “Beni 

geri getir halkımla konuşup işi tatlıya bağlarım” demesi, 

Mübarek’in sokakların “dış güçlerin” etkisinde kaldığını 

belirterek Mısırlılara hakaret etmesi, 18 gün boyunca istifa 

etmeyeceğini açıklaması, diktatörlerin yaşadığı iktidar körlü-

ğünün, akıl tutulmasının en belirgin işaretlerinden. 

Ayrıca halklarının ne dediğine kulak verecek kadar bile fira-
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setlerinin kalmadığını da gördük. Örneğin yıllardır terör dev-
leti İsrail’in ablukası altından inim inim inleyen Gazzelilere, 
İsrail’in emriyle abluka uygulayan, Refah kapısını kapatarak 
onların tıbbi ve insani ihtiyaç için bile Mısır’a geçmesine 
engel olan Mübarek, bu konuda en küçük bir adım dahi 
atmadı. 18 gün boyunca, Filistinlilerin bu dramına isyan 
eden Mısır halkının öfkesini bir nebze olsun dindirebilecek 
“Ablukayı kaldırdım, sınırı açtım” cümlesini bile kuramadı. 
Çünkü, koltuklarının Batılı ağabeyleri tarafından o kadar 
sağlam perçinlendiğine inanıyorlar ki rasyonel düşünce 
yeteneklerini tamamen yitiriyorlar! 
Mübarek, işin sonunda Mısırlıların, tank ve topları eze-
rek sarayında kıstırdıkları Çavuşesku’yu parça parça eden 
Romanyalıların yaptığı noktaya varacağını hissedip bırakmak 
zorunda kaldı.
Mısır’ın anlamı Tunus’tan çok daha büyük. Mısır kapısı 
kırıldığı an isyan ateşinin, “kağıttan kaplanlar”ın hepsinin 
tahtını tutuşturacağını bildikleri için korkuyorlar. Artık korku 
sırası onlarda. Çünkü zulüm payidar olmaz. Ya altınlarını 
da alıp ülkeden kaçacaklar ya da Çavuşesku gibi lime lime 
edilecekler. Tercih onların!

***

Tunçtan Heykeller Bir “Püf” Bekliyor!

Firavunların, bel’amların, kompradorların, zalimlerin, dik-
tatörlerin bütün konvansiyonel ve arkaik silahları, kabaran 
öfkeyi sindiremiyor. Anglosakson mühendisliğin İslam dün-
yasının başına bela ettiği “kağıttan kaplan” çöpten dikta-
törlerimizin tunçtan heykelleri, bir üflemeye bakıyor artık!  
Tunus ve Mısır’ın ardından, Libya, Yemen ve Ürdün şimdilik 
isyan ateşinin yanmaya devam ettiği yerler. 
Türkiye ise, medya maymunlarının, malumatfuruş gazete-
cilerin, “derin” öngörülü stratejistlerin hemen her konuda 
konuşabildiği yeryüzündeki tek ülke belki de. Gündemi de 
yorumcusu da bol olan Türkiye’de, terörden siyasal analiz-
lere, dış politikadan spora, depremden gündelik yaşama, 
magazinden uluslararası ilişkilere kadar her konuda görüş 
belirten “aydınlar” son günlerde rotalarını birden Mağrip’e, 
Araplara çevirmeye başladı.
Kendi tarihsel, jeopolitik, coğrafi ve siyasi şartları içinde 
değerlendirilmeden anlaşılması zor bir ülke olan Mısır hak-
kında, yapılan tezviratın yanlış olduğu ortaya çıktı. Hüsnü 
Mübarek’i devirmenin zor olduğunu söyleyenler mi istersi-
niz, devrimin-isyanın arkasında ABD parmağını arayanlar mı 
istersiniz, İhvan-ı Müslim’in en kısa zamanda ülkede teokra-
tik bir diktatörlük oluşturmak için halka baskı uygulayacağı-
nı mı istersiniz, hepsinden kafi miktar vardı televizyonlarda! 
Türk medyasının ve aydınlarının Mısır sokaklarındaki devrim 
ruhunu, “sokak ayaklanması” sayması veya Tunus ve Mısır 
çağrışımı ile Türkiye göndermelerinde bulunmaları, mevzu-
yu okuyamamaktan ziyade DNA’larına işlemiş çarpıtma ve 
manipülasyon haberciliği örneği oldu.
Türkiye’de durumdan vazife çıkararak statükoyu korumak 

için Cumhuriyet mitingleri yapan “ulusolcu”larla Tahrir 
Meydanı arasında bile benzeştirme çabalarında bulundular. 
Olsa olsa bir oksimoron olabilecek “Tahrir-Alsancak” çağ-
rışımı da yine dünyanın sekizinci harikası Türk medyasının 
tarihine, “şanlı lekelerden” biri olarak geçti.

***

Devrimci Solcu Olmak Zorunda Mıdır?

Aslında devrimcilerin değil tam da onlara karşı develerle-
kılıçlarla saldırıya geçen statüko ve rejim yanlısı Mübarek 
taraftarlarının Cumhuriyet mitinglerindeki kalabalıklarla 
özdeşleştirilebileceğini dahi anlamaktan yoksun davrandılar.
Ertuğrul Özkök gibi kimi yazarların “Mısır’dakiler isyanlarına 
dini alet ediyor” minvalindeki fikirleri de ancak bir “ucube” 
mesabesinde değerlendirilebilir. Müslüman bir ülkede, 
namaz sonunda tekbir getirip slogan atarak Firavun’un 
Sarayı’na yürümenin “dini siyasete alet etmek” olmadığını 
birilerinin Özkök’e anlatması gerekiyor demek ki!
Biz bu klişe reflekslere maalesef yabancı değiliz. Geçmişte 
olduğu gibi, söz konusu Müslümanlar, başörtülüler veya 
tarikat mensubu insanlar olunca, en temel insan hakları 
ve evrensel hak ihlallerinde bile bu insanlara sırtını dönen 
sözde “solcu”ların tipik yabancılaşma sendromunu sergili-
yorlar gene. 
Taksim Meydanı’nda ve Ankara’daki Mısır Büyükelçiliği 
önünde işbirlikçi Hüsnü aleyhine sloganlar atan İleri Gençlik 
Derneği ve Sosyalist İşçi Partisi üyeleri gibi insanlığın ortak 
vicdanı adına hareket eden temiz yürekli insanları unut-
muyorum ama Türkiye’deki genel Kemalist “sol” algısının 
yansımaları her zaman olduğu gibi statükodan yana.

***

Arap Fakir, Proleter Değil mi?

Mısır’da on binlerce insan mezar evlerde yaşıyor. Kahire’de 
Firavunlar için yapılmış odaları bulunan mezarlıklarda binler-
ce aile, çocuklarını büyütüp yaşamını sürdürüyor. Üniversite 
bitirip işsiz kalanlar, yiyecek ekmek bulamayanlar, üç kuruş-
luk gelirle sürünerek yaşayan emekçiler dolduruyor Tahrir 
Meydanı’nı. Yani sol jargonla söyler isek bildiğimiz proleter-
ler var meydanlarda.
Hayatı, sınıf temelli Marksist tezlerle okuyanların nedense 
“baldırı çıplak Arapları” proleter kardeşleri olarak göre-
memesi tipik burjuva takıntısı değil midir? Vahiymiş gibi 
inandıkları yüz yıllık sınıfsal tezlerini put gibi yemekte beis 
görmüyorlar. 
Aynı şekilde hem “evrensel” geçinip, hem de Müslümanlar, 
Araplar, Kürtler, zenciler vs. söz konusu olunca onların dev-
rim yapamayacağı ön kabulü ile Mağrip’teki siyah öfkeyi de 
küçümsüyorlar. 
Ama kim ne derse desin! Mağrip’te yeniden can bulan 
Müslümanların kıyamı da, en az Latin Amerika’dakiler kadar 
soylu bir devrimdir insanlık adına! 
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Cihan AKTAŞ

Güvercin Tüyü
Klavye

I- Kasım ayı sonlarında 

İstanbul’da gerçekleşen Avrupa 

Yazarlar Parlamentosu’nun  

“Dijital Çağda Edebiyat” konu-

lu komisyonunda konuşmak 

üzere davet aldığımda, bu konu-

nun beni bazı açılardan gerekti-

ği ölçüde farkına varmasam da 

ne kadar yakından ilgilendirdi-

ğini düşündüm.* Yıllardır bil-

gisayar ve internet kullanıyo-

rum. Diyebilirim ki bilgisa-

yarla yazmasaydım, aynı 

ölçüde verimli olamazdım. 

Zihnim çoktandır bilgisa-

yarla yazıma uygun ola-

rak işliyor, elimle not-

lar alsam da aynı ölçü-

de işlek yazamıyorum. 

Yine de dijital tek-

nolojinin imkanla-

rından olabildiğin-

ce yararlandığımı 

söyleyemem. Bunun 

nedeni belki kimi 

yazarların alıştıkları 

çalışma düzeni konu-

sunda sahip oldukları 

ortalama inat.

Fakat elbette dijital zaman-

larda edebiyatın yönelimi üze-

rine düşünüyorum. Bu konuda 

kötümser bir yazar değilim, ama 

endişelerim var. 

Dijital alanda buluşlar insa-

nın başını döndürecek kadar 

hızlı. Her buluşu izleyemiyor, 

her imkânı değerlendiremiyo-

rum. Buna karşılık uzakta bulun-

duğum aylarda, ülkemin günde-

mini internetten izliyorum rahat-

lıkla. Yatılı öğrenciyken yaptığım 

gibi postacının yolunu gözlemi-

yorum çoktandır. İlk romanımın 

adı  kendiliğinden Bana Uzun 

Mektuplar Yaz olarak belirmişti 

zihnimde, 2001’de yayıma hazır-

larken; ancak çoktandır e-posta 

kanalıyla iletişimimi koruyorum, 

iş ve arkadaş çevremle, akrabala-

rımla. Kızım Japonya’da öğrenci. 

Onunla gerektiğinde sohbet ede-

bilirim  internet yoluyla, bazen 

bütün sanallığına karşılık gözle-

rimle görebilirim de yüzünü, ola-

bildiğince; “skype” yoluyla.  Hem 

Doğu hem de Batı ile ilişkimi sür-

dürmemde internetin büyük yara-

rını görüyorum. Geçmişte Arap 

atları yakın eylermiş ırağı, şimdi 

bir bakıma klavyeye dokunduğu-

nuzda ırak olan, hiç olmazsa ile-

tişiminizi sürdürme konusunda 

size yaklaşır gibi oluyor.

Yine de dijital çağın sürek-

li yenilenen ve hızını artıran araç-

larına bütünüyle vakıf olduğu-

mu söyleyemem. Bir de şu var: 

İnsana artık hem orada hem bura-

daki hayatı sürdürebileceği hissi-

ni veriyor, dijital teknikler. Bu da 

insanı bir meşgaleler ağına çeker-

ken, hiçbir şeye yetememe gibi bir 

duyguyu güçlendiriyor. 

Kitaplardan bir disiplinle  edi-

nilen bilginin, kitapla beslenme-

nin yerini internet yoluyla edi-

nilen bilgiler, dosyalar ve link-

lerle gönderilen yazılar bir parça 

da olsa gasp ediyor. Kağıt kitabın 

okunduğu saatlere özgü dinginliği 

de tehdit ediyor, klavye tuşlarının 

sesi, farenin hareketi.

Doğrusu ya ben hâlâ  gül 

kokulu bahçelerin derinliklerin-

de, ağaç altına uzanarak bir kita-

bın sayfalarına dalmış çocuğun 
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heyecanıyla yaklaşıyorum kağıt-

tan kitaba.  Üstelik ülke ülke, 

şehir şehir dolaşırken kitaplar 

hep üzdü beni, yormaktan ziyade 

üzdü. Adresime gönderilen dergi-

ler, kitaplar kayboldu bazen. Ağır 

kitap kutularıyla geçtim sınırlar-

dan. Bavuluma sığdıramadıkları-

mı elemem, bazen çok işime yara-

yacak iki kalın kitaptan birini 

seçmem gerekti. Bir makale, bir 

deneme her zaman eksik kaldı o 

yüzden, zihnimdeki ilk tasarımı-

na göre. 

İlk kişisel daktiloma  22 

yaşında kavuştum; turuncu Silver 

Olivetti. Birkaç yıl geçmedi, bir 

Macintosh bilgisayar geldi kurul-

du masama, daktilomun bozul-

masını fırsat bilip. Daktilodan 

bilgisayara geçişimin hikayesini 

“İlk ve Son Fotoğrafın” başlıklı 

öykümde işledim. Yeni teknoloji-

ler karşısında karmaşık duygula-

rı konu alır hikaye. Bir tarafta alı-

şılmış olanın güveni, diğer taraf-

ta düşünce ve muhayyileyi etki-

leyeceği kaygısı uyandıran hızlı 

yeni icatlarla erişimi çetrefilleşen 

bir karmaşanın sebep olduğu yeni 

sorular. Bir tarafta farklı kolaylık-

lar vadeden dijital makine, diğer 

tarafta geçen yıllar içinde günün 

büyük bölümü başında geçirilir-

ken, bir bütünleşmenin gerçekleş-

tiği hasarlı emektar daktilo. Yazar 

bozulan daktilosunun yasını tut-

maya devam ederken kütüpha-

nenin rafında karşısına çıkan bir 

fotoğraf yazılması gerekeni hatır-

latacaktır: Ramazan Öztürk’e ait, 

Halepçe’de, dedesinin zehir yüklü 

bulutlardan kaçırmaya çalıştığı, 

dedesiyle birlikte ölüme giden 

bebeğin fotoğrafı, sözünü ettiğim.

Yazılması, birilerine iletilme-

si gereken söz öne çıktığında yeni 

araç daha bir süratle yer buluyor 

hayatınızda. Yıllar önce Elbruz 

dağlarının eteğindeki bir köyde 

yaşadım iki yıl kadar. Yazı yazdı-

ğım gazeteye yazımı göndermek 

üzere yarım saat yürüyerek pos-

taneye ulaşır ve hatlarda yaşanı-

lan sıkıntılar nedeniyle bir faksı 

başarılı bir şekilde gideceği adre-

se  gönderebilmişsem büyük mut-

luluk duyardım. 1990’ların  orta-

larında yaşadığım Bakü’de de bir 

yazımı İstanbul’daki gazeteye ilet-

mek için telefon başında bekler-

dim, hat verilsin diye.

Ülkeleri, şehirleri dolaşır-

ken değişen adreslerimin yerin-

de şimdi sanal da olsa güven-

li bir iletişime imkân tanıyan 

e-posta adreslerim var. İnterneti 

1997’den bu yana kullanıyorum. 

Her zaman, dilim vatanım benim, 

derim. İnternet yazar olarak bana 

bir özgürlük kazandırdı. 

Dolma kalemle yazı yazdığı-

mız, bu nedenle masamızın bir 

köşesinde mürekkep bulundur-

duğumuz günler çok uzaklarda 

kaldı, en azından çoğumuz için  

öyle. Ne mağara duvarlarına resim 

çizdik, ne papirüse yazı yazdık. 

Duvarlara resim yaptık tabii, ağaç 

kabuklarına da yazılar yazdık; sili-

neceğini bile bile kumsala da… 

Yeni araçlar gelişirken eski yön-

temler dalgalar halinde dağılarak 

silikleşiyor, bazen nostaljik bir 

imge halinde bir yer ediniyor-

lar muhayyilemizde. Kağıt-kitap 

henüz elimizin altında, fakat öte 

tarafta da e-tabletler dünya kütüp-

Kitaplardan bir disiplinle  edinilen bilginin, kitap-
la beslenmenin yerini internet yoluyla edinilen bilgi-
ler, dosyalar ve linklerle gönderilen yazılar bir parça 
da olsa gasp ediyor. Kâğıt kitabın okunduğu saatle-
re özgü dinginliği de tehdit ediyor, klavye tuşlarının 
sesi, farenin hareketi.
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hanelerini ayaklarımıza getirme 

vaadiyle gelişiyorlar. Belki de eği-

timde demokratikleşmenin kaçı-

nılmaz bir sonucuydu e-kitap, 

teorik olarak daha ucuz olması 

ve kolay erişilebilirlik gibi neden-

lerle… 

 Fakat her şeyin güllük 

gülistanlık olduğunu da 

düşünmemek gerek. Geleceği o 

kadar da öngöremiyoruz, yani 

e-kitabın  bir demokratikleşme 

sürecine katkısıyla ilgili sorunları 

her açıdan tanımanın uzağındayız. 

Matbaa icat edildiğinde bilginin 

ayağa (avama) düşeceği endişesi 

oluşmuş kimi seçkinlerde. Ve 

elbette matbaanın icadı en çok 

elle yazı ve kitap üreten meslek 

erbabını etkilemiştir.

Şimdi ise e-kitabın en büyük 

kozu, kitap okumanın geniş 

kesimlere, taşraya, ev ve okul dışı 

hayatın boşluklarına ulaşacağı 

şeklinde. Ama bakalım bu iddia 

ne ölçüde gerçekleşebilir… Acaba 

e-kitap bilginin daha demokratik 

bir şekilde dağılımını mı 

getirecek, yoksa ulaşım sorunları 

nedeniyle geniş kitlelerle, dijital 

teknikten kültürel anlamda 

yararlanan kesimler arasında 

bir uçurum mu meydana 

gelecek… Komşu 

b i r 

tarafa, ev içinde bile kuşaklar 

internet pencerelerinin dolayımını 

öne sürmeye başlıyor, zaman ve 

mekanla bağlı konularda. Delikanlı 

şimdi  google talk’ta konuşmaya 

daldı, genç kız facebook 

sayfasını kalabalıklaştıran 

girişimlerle toplumsal katılımını 

gerçekleştiriyor.  Ayşe Taşkent, 

Ekim 2010’da İstanbul Modern’de 

sunulan trienaldeki “pencere” 

performansında bunu anlatmaya 

çalışmıştı: Çingene pembesi 

pencereler, pencereden pencereye 

bir sesle, bir sözle, bir bakış 

hatta tül perde kıpırdanışlarıyla 

sürdürülen iletişim yerini internet 

pencerelerine bıraktı.  Komşunun 

gölgesi düşmüyor pencereye ki 

pencereler de artık fazlasıyla 

yalıtımlı. 

Roger Garaudy’nin 

“sibernetikleştirici, bilgisayar 

tapınıcısı” diye adlandırdığı 

yaklaşım, aracı amaçlaştırma gibi 

bir tehdit de içeriyor. Ayakların 

büsbütün yerden kesildiği 

siberalem, hâlâ toprakla bağını 

koruyarak hayatını idame 

ettirenlere bir şeyler söylemenin 

yolu olabilir mi? Türkiye 

toplumu açısından baktığımda 

bir süreliğine de olsa dijital 

teknolojinin, kullanım 

a ç ı s ı n d a n 

toplumda bir 

kopmaya, bir söylemsel ve 

dilsel uçurum oluşumuna yol 

açmasının hiç de uzak bir ihtimal 

olmadığını düşünüyorum. Biz 

henüz kağıttan kitaplarla uzak 

köylerin kasabaların insanlarına 

ulaşamamışken, dijital devrim 

bilgiyi aktif hale getirmeyi yeni 

baştan başlatıyor.

Geçiş dönemini tablet pc’lerle 

dünya kütüphanelerini ayaklarına 

getirenler açısından değil, henüz 

bir kağıttan kitap dahi okumamış 

madunlar açısından görerek 

tartışmayı sürdürmek kuşkusuz 

çok önemli.

İhtiyaç icatların  anasıdır, 

diye bir söz var, Engels’e (ya da 

Feuerbach’a)  ait olduğu söylenir.  

Amaç kişiyi, yazıyı ulaşmasını 

murat ettiği adrese zamanında 

göndermeye zorluyor bir şekilde. 

Araçlar değişse de amacın aynı 

kalacağını gösteren binlerce 

yıllık bir tarih var arkamızda.  

Esasında elle yazmaya ve çizmeye 

yatkın biri olduğum için de 

mimarlık öğrenimi gördüm. 

Mimarlık yapsaydım şimdi 

çizimlerimi bilgisayarda bir ileri 

noktaya taşımak için  autocad 

(otoked) gibi programları 

öğrenmem gerekecekti. Kitaplar 

biçim değiştirmeye devam 

edecek, okuma yordamları 

da aynı şekilde değişimini 

sürdürecek. Ben sararmış kağıt 

sayfaları çevirmekten tamamen 

vazgeçemeyeceğimi iyi biliyorum. 

Kağıt kitabı kenarına notlar alarak, 

sayfalarını çevirerek okurken 

yazarını yanıbaşımda hissettiğim 

olur.  E-kitapların bana bu hissi 

vereceğini  düşünemiyorum 

doğrusu.

Ama şu da var: Yıllardır kağıt 
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tozu alerjisinden muzdaribim. 

Kütüphanemde sayısız eski cilt, 

ciltlenmiş dergi ve kitaplar var. 

Ancak bunlardan yararlanmak 

için bazen maske takmanın bile 

yararı olmuyor. Dolayısıyla toz 

tehditi içermeyen e-kitaplar ister 

istemez dünyamda bir yer açabil-

me gücüne sahipler, şimdiden. 

II- Bazı yazılarımda karyola-

ların altına gizletilen daktilolar-

dan söz etmişimdir. 80’lerin ikin-

ci yarısında bir kadın yazarın,  

eşi görmesin diye daktilosunu bir 

örtüye sararak karyolasının altın-

da gizlediğini anlattığını hatırlı-

yorum. Yazı aracı, mahrem alan 

içinde dahi örtülere sarınarak giz-

letilecek ölçüde sakıncalı görülü-

yordu. 

O dönemlerden bu yana mey-

dana gelen değişiklikler, geçen 

zamanla ölçülemeyecek kadar 

büyük. 

Bir açıdan toplum olarak inter-

neti kullanmayı öğreniyoruz. 

İnternetten yararlanma alanında 

ilginç örnekler yok değil.  Orta 

yaşlarda bir kadın yakınım şiir 

yazardı bazen, internet kullanma-

ya başladıktan sonra şiirin önem-

li kaynaklarına ulaşarak kendi şii-

rinde bir gelişme gerçekleştirme-

yi başardı. 

İnternetin kadın yazarlara 

daha bağımsız bir varoluşla yazar-

lığını geliştirme şansı sunduğu-

na inanıyorum. Ancak bazen de 

internet labirentleri buna yatkın-

sa eğer yetenekli kişiyi kaybedebi-

lir bir sapağında.

Kadınların daktilo, ardından 

bilgisayar kullanmaya başlamala-

rı, bu araçların evlerde yaygın 

olarak kullanılmasıyla birlikte 

kadın yazarların sayısında nicelik 

ve nitelik açısından bir yükselme 

ortaya çıktı. www.medysofa.com, 

www.kadinnews.com, www.

kadinhaberleri.com... gibi siteler-

de daha önce adı sanı duyulma-

mış, bazen taşradan yazan çok 

yetenekli, birikimli kadın yazarlar 

gündemi yorumluyor, kendi gün-

demlerinin meselelerini tartışma-

ya açıyorlar.   www.derindusunce.

com, kadın yazarların edebi çalış-

malarına geniş yer veren, Paris’te 

yaşayan bir Türk mühendis olan 

Mehmet Yılmaz tarafından yöneti-

len bir site. Kişisel bloglar, rahat ve 

içten bir anlatımla yazılmış anlatı 

örneklerinin geliştiği zeminler. 

İnternetin sunduğu seçenek bol-

luğu, cümlelerde bir ekonomiye 

gidilmesini getiriyor. Genç kuşak 

uzun anlatımları sevmiyor. 

Diğer taraftan internetin sun-

duğu kendi krallığını kurma 

imkânı yanılsamalara yol açabilir 

de…  Bu bağlamda dillendirilen, 

“Eğer internette yoksak,  yokuz. 

Çünkü Facebook’ta, Twitter’da, 

Linkedin’da yoksak, hiç kimseyiz” 

şeklindeki söylem, varoluş yolla-

rını hiç de masum görünmeyen 

bir telaşla bir araçsal ağın tanıma-

sına bağlıyor. Edebiyatın nerede 

olursa olsun, aracı anlamın yeri-

ne koymaya yönelik “hiçleştirme” 

operasyonları karşısında bir tavrı 

olmalı. 

Yazıya yüreklendirilme konu-

sunda çok şanslı olmayan kimi 

kadınlar için internetin üretime 

yönlendiren etkisine değindim. 

Öte taraftan internet ve bütün 

olarak dijital teknoloji alanında-

ki yabancılık, özellikle de bu tek-

nolojinin karmaşık imkânlarına 

nispeten mesafeli olan kadınların 

bilgi dolaşımını belirleyen ağlar-

dan iki kat dışlanması anlamına 

gelmeyebilir mi…

Luce İrigaray, “Erkeklerin 

yönettiği iş çevrelerine girebil-

mek için kadınlara ödetilen bedel, 

kısmen yabancı olduğu bir dil 

kullanımıyla karşı karşıya kalan 

her işçiye günümüzde ödetilen 

bedelle aynıdır” şeklindeki tespi-

tini açmak için bilgi işlem alanın-

da kullanılan dili örnek veriyor 

ve bu dilin kullanımıyla gelen 

diğerlerinden yalıtılma, bilginin 

parçalı niteliği, bilgisayarlarca 

işlenen bilginin bellekten hızla 

silinmesi gibi etkenlerin “acı ve 

saldırganlık duygularına ve gide-

rek kimlik yitimine yol açtığı-

nın” altını çiziyor, Ben Sen Biz/

Farklılık Kültürüne Doğru isimli 

kitabında yer alan bir yazısın-

da. Gerek kadın gerekse erkek 

işçilerin benzeri ölçüde mutsuz 

olmasına yol açan, yaptıkları işe 

nüfuz etmelerini imkânsızlaştıran 

yalıtılma ve uzmanlaşmadır. 

Soğuk mevsimlerin gelece-

ğine inanalım, diyordu Furuğ 

Ferruhzad. 

Tekniğin bizimle dünya arasına 

girmesine izin vermeyecek olan, 

kendi durumumuz, içimizdeki 

kaynak, elimize kalem almaya, 

klavyeyi kuş tüyüyle yazı yazan 

atalarımızın sabırla çalışmasındaki 

sebepten uzağa düşmeyecek 

şekilde kullanmaya yönlendiren 

hissiyat. İnsanın aklına şiirin, 

müziğin ve dansın bir bütün 

olduğu zamanlar geliyor.

III- Kelam, kil tablet, el yaz-

malar, basılmış yazı, şimdi de tab-

let pc, ekran; her biri yanı sıra bir 

kültür ve buna göre de değişme-
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ye zorunlu bir toplum getiriyor. 

Dünyanın görüntüsünün yazı-

ya (harflere) düşen aksi giderek 

soyutlaşırken, yazının zemini de 

doğadan kopuyor. Ses yeniden bir 

anlatma ve öğrenme imkânı kaza-

nırken eski itibarına da kavuşma 

umudunu tazeliyor. Buna karşılık 

yazının uzayı klasik fiziğin uzayı 

olmaktan çıktı, bir devinim için-

de kendi sahasını arıyor, arama 

süreci içinde de bir saha, sahalar 

oluşturuyor. 

 Sayfa ile yazı arasında 

karşılıklı yorumlamaya dayanan 

ilişkiyi yeni baştan mı kuracağız… 

“Teknik tam anlamıyla bir dil,  

bir dünya görüşüne dayanan 

sürekli bir anlamlılıklar sistemi 

değildir. Dünyanın çehresini 

teknik yadsımıyor; çehrenin 

yitirilişi tekniği mümkün kılıyor” 

diye yazar Paz. Tekniğin araç 

ve mekanizmaları yeteri kadar 

kullanışlı olmamaya başladıkları 

içindir ki hükümsüzleşmeyi 

de sineye çekerler. Teknik bu 

anlamda artık geçerli olması 

gereken üzerine buyruklar 

vererek yeniden kuruluyor, 

bir yitimle önü açılan tahtına. 

Burada yeni tekniğin düzenlediği 

dünyayı geçmişin mirasından da 

yararlanarak anlamlandırmak, 

“evrenin çehresini yeniden 

üretmek”  önem kazanıyor olmalı.  

Acaba bizi yazmaya çağı-

ran dünya imgesi yeni araçların 

istilasından ne şekilde etkilene-

cek… Hangi zamana yazdığımız 

gibi, kime yazdığımız sorusu 

da öne çıkıyor burada... Zizek 

Paralaks’ında, günümüzde sadece 

toplumsal ilişkiler değil tekno-

loji de gitgide saydam olmaktan 

çıkıyorken (bir masaüstü bilgisa-

yarın içinde neler olup bittiğini 

kim görselleştirebilir?) bireylerin 

karmaşık ortamlarıyla anlamlı 

yaşam-dünyaları olarak bağlantı 

kurmalarını sağlamak için yapay 

bir somutluğu yeniden yaratmaya 

duyulan ihtiyaçtan söz ediyordu. 

Stephen King romanlarını, 

Stanley Kubrick filmlerini çağrış-

tıracakmış gibi çelik grisi, evlerin 

uydu mekânlarını andıracağı hissi 

uyandıran, sahicisi ile klonlu ola-

nın ayırt edilemeyeceği bir atmos-

ferle kurgulanan  bir geleceğe mi 

yazıyoruz? 

Dijital çağda edebi eserler 

kaleme alırken yüz yüze ilişkile-

rin söze ve yazıya kattığı anlam-

dan, sıcaklıktan yoksunlaşma bir 

sorundur. Sanırım, elektrik akı-

mını düzenlemek için yapıldığı-

na benzer şekilde  “topraklama” 

yı çağrıştıran bir yöntem anlamlı 

olacaktır bu alanda. 

Topraklama; yani siberuzayın 

varlığımıza yüklediği gerilimi 

toprağa akıtmak üzere harekete 

geçme, toprakla haşır neşir 

olmaya zaman ayırma… 

Ölçerek, biçerek, süzerek her 

zamankine göre daha bir titizlikle 

yükünü hafif tutmanın yollarını 

arama...  Ve, süzme işlemine 

özen göstermek suretiyle her 

zamankine göre daha bir titizlikle 

yükünü hafif tutmak…  Çelik 

grisinin, metalik uzayın ağırlığına 

karşı güvercin tüyüyle yazar gibi 

dokunmak klavyeye…  Çünkü, 

Calvino’nun Amerika Desleri’nde 

belirttiği gibi,  kendi kovamızın 

sırtında ilerleyeceğiz yeni bin 

yılda; hiçbir biçimde, kendi 

götürebileceklerimizden fazlasını 

orada bulmayı ummaksızın. 

“Kültürün kişiliğimize kattığı 

süslerden arındırıldığımızda biz-

den geriye ne kalıyor?” şeklin-

deki soruya verilecek cevabı çok 

önemli bulurum. Bu soru şöyle 

de sorulsa hiç fena olmaz artık: 

İnternet sosyalleşmesi ve yazış-

malarının uzağındayken bizden 

geriye neler kalıyor… 

İnternet yazışmaları gençlere 

yalancı bir sosyallik kazandırı-

yor ve kendilerini az bir çabayla 

önemli hissetmelerini sağlıyor. 

Sahici bir üretim ve paylaşma 

ortamlarına sahip olmak, zama-

nın israf edildiği lakırdı alanlarına 

mesafe koymak… Çocuklarımız 

bizlerden bu kaygıları tevarüs 

edebilmeli… 

Dijital teknik sanki ayağını 

toprak zeminden kesiyor yazarın, 

bakışlarını da semadan kopartı-

yor. Salt teknik olarak kalmakla 

yetinmek istemiyor, bir dil olma-

nın ufkuna da yerleşmeye çalışı-

yor, uzman olmayanları kuşkulara 

boğabilecek bütün karmaşasıyla. 

Yazıya tabiatın, toplumun ve yüre-

ğin seslerini kazandırmak üzere 

yazarın ayrı bir gayret sarfetmesi 

gerekiyor öyleyse. Sayfanın cinsi-

nin niceliği üzerine tereddütlere 

kapılırken, metin dağılmaya uğra-

masın diye zihinsel yoğunlaşmayı 

koruyabilmek de her zamankin-

den daha fazla önem kazanıyor.

*25-27 Kasım tarihleri arasın-

da İstanbul’da gerçekleşen Avrupa 

Yazarlar Parlamentosu toplantısı-

nın Dijital Çağda Edebiyat konu-

lu komisyonunda sunulan metnin 

genişletilmiş şekli.
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Söyleşi: Asım ÖZ

NURAYDIN ARIKAN:
“28 Şubat sürecinde yaşananların 

medyaya düşen kısmına ilişkin 
ortaya çıkarılması gereken bence 

çok fazla şey var.”

N uraydın Arıkan’ın 28 

Şubat Sürecinde Medya 

adlı  çalışmasında, haber 

kullanılarak propagandanın nasıl 

yapıldığı, 28 Şubat sürecini tem-

sil ettiği düşünülen bir tarih ara-

lığı ele alınarak değerlendirilmiş-

tir. Değerlendirmede genel ola-

rak medyaya bakıldığı gibi, özel 

olarak dönemin etkili haber prog-

ramı Arena’nın haber seçimi, 

işleyişi, yapımcısı ve sunucusu 

Uğur Dündar’ın 28 Şubat süreci-

nin etkileyenleri ve etkilenenle-

rine nasıl baktığı da incelenmek-

tedir. Bu amaçla Arena programı-

nın 1996-1997 yayın dönemin-

deki haberlerinin içerikleri ince-

lenmiş, Uğur Dündar’ın Hürriyet 

gazetesindeki yazıları yorumlan-

mıştır. Çalışma; Dündar’ın yazıla-

rının ve onun kararlarıyla şekille-

nen Arena programı haberlerinin, 

elde edilen diğer bulgularla birlik-

te değerlendirildiğinde, 28 Şubat 

sürecine nasıl etki ettiğini ortaya 

koymaktadır. Arıkan’la kitabını ve 

28 Şubat sürecinde Arena prog-

ramının nasıl bir rol üstlendiğini 

konuştuk.

Arena programı deneyimi-

niz var. Buradan başlayalım: Bu 

kitabı neden yazdınız?

Aslında ben bunu kitap olarak 

düşünmemiştim. Yüksek lisans 

tezi olarak yazmıştım. “Neden 

yüksek lisans tezi olarak bu konu-

yu seçtin?” diye sorarsanız; bunun 

çok fazla gerekçesi var. Öncelikle 

tezimde Arena programının çalış-

tığım dönemini incelemek iste-

miştim ama konuyu bir yerin-

den alanım olan halkla ilişkiler-

le ilişkilendirmek zorundaydım. 

Bu nedenle o dönemin propagan-

dayla, siyasi propagandayla olan 

ilişkisini incelemeye karar ver-

dim. Malumunuz olduğu üzere o 

dönemdeki en önemli siyasi pro-

paganda olayı 28 Şubat sürecinde 

yaşananlar.

O dönem eğer medya olma-

saydı, medyanın desteği olmasay-

dı 28 Şubat da olmazdı. Medya, 

ya doğrudan, talepsiz destek verdi 

ya da destek vermeye zorlandı. 

Benim tezimde bununla ilgili tes-

pitlerim, analizlerim var.

Arena’da çalışmaya başla-

dığımda 22 yaşında bir iletişim 

fakültesi öğrencisiydim. Henüz 

çok genç ve tecrübesiz bir medya 

çalışanı olsan da, biraz da algı 

kanalların açık birisiysen, içinde 

bulunduğun ortamda yaşananları 

hissediyorsun. Günlük telaşe için-

de içinde olan bitenle doğrudan 

ilgilenmiyorsun, belki sorgulamı-

yorsun ama içinde bir iz bırakı-

yor yaşadıkların. Ama hem umur-

samazlık hem de ekonomik vs. 

nedenlerden ötürü sesini çıkara-

mıyorsun. Ayrıca çalıştığın prog-

ram o günler için Türkiye’nin 

en önemli haber programlarından 

biri. Orada çalışmak çok “önemli” 
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bir durum. Bunu kaybetmekten 

korkuyorsun. Ayrıca itiraz etsen 

kimse zaten dinlemez. Açık söy-

lemek gerekirse yine o yoğunluk, 

telaşe, başka dertler içinde yaşa-

dığın dönemin farkına varamı-

yorsun.

Olan bitenin farkına ancak her 

şey bittikten sonra, sular durul-

duktan, taşlar yerli yerine otur-

duktan sonra varabiliyorsun. 

Zihninde bir sürü parçayı birleşti-

rince anlıyorsun o dönemde neler 

yapıldığını, nelerin, ne için yapıl-

mış olabileceğini.

Ayrıca şöyle bir durum da 

var. Ben çok zor bir iş olması-

na, insandan çok fazla şeyler alıp 

götürmesine rağmen yaptığım işi 

çok seviyordum. Böyle bir ilgiy-

le yaptığın işteki bazı sorunları 

sorgulamıyorsun. Türkiye’nin en 

tanınmış, en çok izlenilen prog-

ramında çalışıyor olmak duygusu 

sana bir yerde yetiyor.

Ama 28 Şubat sürecinin genel 

olarak Türk haberciliğine, özel 

olarak Türk televizyon habercili-

ğine ve Arena’ya yaptıkları beni 

ve benimki gibi birçok arkadaşı-

mı sevdiğimiz işi yapmaktan alı-

koydu. Kısaca biraz da içimde, 

haklı mıyım-haksız mıyım  bil-

miyorum ama, şu anda yapmak 

istediğim o işi yapamıyor olmanın 

vermiş olduğu kızgınlık durumu 

da var. Çünkü Arena’nın en par-

lak zamanlarıydı o dönemler. Her 

ne kadar bugün sorgulasam da 

Arena’nın o günlerine yönelik bir 

özlem hâlâ içimde var.

Ama bu tezi ya da kitabı yaz-

mamdaki asıl neden, bir kısmına 

şahit olduğum bir dönemi biraz 

olsun ortaya çıkarmaktı. Uzun 

yıllar, hem de Arena gibi tek-

nik anlamda deneyimli bir yapıda 

edindiğim tecrübeyi kullanarak, 

sokaktan geçen insanın çözeme-

yeceği bazı konuları ortaya çıkar-

maktı. Çünkü bu ülkede, ve de 

dünyanın büyük bölümünde, 

yazılı olana bir şekilde ulaşılabi-

liyor. Yazılı basında yer alan son-

radan tetkik edilip irdelenebiliyor 

ama görsel basın için bu durum 

söz konusu değil. Televizyonlarda 

yapılanlar maalesef bir süre sonra 

unutulup gidiyor. Bu bir de vatan-

daşın olağanüstü unutma yeteneği 

ile birleşiyor. Bu yüzden herhal-

de, televizyonda kahraman olmak 

çok kolay. Yapılan kasıtlı ve kasıt-

sız yanlışlar zihinlerden bir süre 

sonra silinip gidiyor. Televizyon 

starlarının en başta oluşturduğu 

genel, olumlu imaj hep kamuoyu-

nun aklında kalıyor. Biz de doğru 

dürüst görsel medya çözümleme-

sinin olmaması da buna imkan 

sağlıyor.

28 Şubat sürecinde yaşananla-

rın medyaya düşen kısmına ilişkin 

ortaya çıkarılması gereken bence 

çok fazla şey var. Bunlar biraz 

medyadaki arkadaşların önemse-

memelerinden, biraz da ne yaşa-

dıklarının farkına varmamaların-

dan dolayı ortaya çıkmıyor. Ayrıca 

ekmek kavgası da, bunların ortaya 

çıkmamasındaki bir diğer etken. 

Ben de şu anda halen çalışıyor 

olsaydım, bu konularda biraz 

zor yazardım, onu biliyorum. Bu 

nedenle kimseyi neden yazmıyor-

lar diye sorgulamıyorum. Kısaca 

yaşadığım, farkına vardığım, baş-

kalarının da bilmesini de istedi-

ğim bir dönemi, “yanlış” olduğunu 

düşündüğüm bir dönemi, medya 

eleştirisi bağlamında yazmak iste-

dim. Akademik çalışma yapıyor 

olmak da bu anlamda fırsat verdi. 

Zaten dediğim gibi yazdıklarım-

la hiç kimsenin bilmediği sırları, 

kozmik odalardaki bilgileri, perde 

arkası itirafları ortaya çıkarmış 

değilim. Sadece bir bütün olarak 

bakıp analiz yapıyorum.

Peki bu kitabı yazdığınız 

için mutlu hissediyor musunuz? 

Omuzlarınızdan büyük bir yük 

kalktığını ya da?

“Mutlu hissetmek” abartılı bir 

ifade olur. Daha doğrusu bu kita-

bı yazdığım için mutlu hisset-

mek abartılı olur. Karışık duygu-

lar içindeyim. Çünkü bir yanda 

gerçekten severek, isteyerek çalış-

tığım, teknik açılardan Türk tele-

vizyon haberciliğinde öncü ola-

rak gördüğüm bir program var. Ki 

çok yoğun, yorgun günler geçir-

meme rağmen, gençlik günleri-

min en güzel anlarından çok şey 

vermeme rağmen özlediğim gün-

leri ifade ediyor bu program.

Uğur Dündar için de aynı şey-

ler geçerli. Türkiye’nin en tanın-

mış televizyon habercisi ile dört 

yıl çalıştım. Her konuda birebir 

onunla aynı düşünmem zaten ola-

naksız. Kendisiyle aynı düşünce 

dünyasından değilimdir ama mes-

leki anlamda çok şey öğrendiğim 

birisi. Ayrıca, başkaları belki farklı 

düşünür ama günlük hayatta insa-

ni olarak da, onun konumundaki 

pek çok insana göre iyi bir insan-

dır Uğur Dündar. Programda 

çalıştığım sürede de, bittikten 

sonra da mühim şeyler olmasa 

da, iyiliklerini gördüm. Günlük 

hayatta çok zarif, kibar bir insan 

olduğunu düşünüyorum. Mesleki 

anlamda “sert” olduğuna, insaf-

sız olduğuna dair hikayeler din-

ledim. Ama ben birlikte çalıştığım 

dört senede buna şahit olmadım. 

Ayrıca işine olan saygısı ve düş-



73Umran MART 2011

■ 28 Şubat Sürecinde Medya

künlüğü de pek çok kişiye ders 

olacak niteliktedir. Gecenin saat 

üçünde kaset deşifrelerinin nasıl 

gittiğini kontrol etmeye geldiğini, 

televizyon starı olmasına rağmen 

gece sabaha kadar kamera ile bir-

likte haber için takip ettiği kişi-

lerin kapısında nöbet tuttuğunu 

bilirim.

Ama öte yandan hem televiz-

yon haberciliği anlamında hem 

de siyaseten, ülkem açısından 

yanlış olduğunu gördüğüm şey-

lere şahit oldum. Tahmin ettikle-

rim dışında bunu hangi saiklerle 

yaptığını bilmiyorum ama Uğur 

Dündar o dönemin güçlülerinden 

yana tavır aldı. 28 Şubat süre-

cini koordine edenlerle birlikte 

hareket edip, programı da ona 

göre biçimlendirdi. Muhtemelen, 

bunun büyük kısmını zorla değil 

de isteyerek yaptı. Yani dünya 

görüşüyle doğru orantılı olduğu 

için programındaki tercihlerini bu 

doğrultuda kullandı. Bunun yan-

lış olduğunu düşünüyorum. Böyle 

yaparak “kamu yararı” ilkesine 

göre hareket etmediğini düşünü-

yorum.

Bunu eleştirmeye kalkışırken 

bu iki duygunun yarattığı çeliş-

kinin arasında kalmadığımı söy-

lersem yalan söylemiş olurum. 

Ama sonra sakin kafayla tekrar 

tekrar düşündüğümde bunun 

böyle olmayacağına kanaat getir-

dim. Nihayetinde bu bir eleştiri. 

Herkes eleştirilebilir, bu kişilere 

Uğur Dündar da dahil. Üstelik 

benim yaptığım ağır, mesnetsiz, 

haksız bir eleştiri değil. Gayet 

edepli, üsturuplu, ince bir eleştiri. 

Başka konulara girmeden mesleki 

tercihlerine getirilmiş bir eleştiri. 

Uğur Dündar’ın böyle bir eleş-

tiriyi, olumlu anlamda söylüyo-

rum, hak ettiğini düşünüyorum. 

Kişisel saplantılara takılmadan 

yapılmış, yaptığı işler üzerinden 

eleştiri. Türkiye’de genelde eleş-

tiri denince akla gelen “hakaret 

etme” çabasının dışında bir eleş-

tiri. Hatta, şöyle söyleyeyim, ben 

zaman zaman kendimi bile daha 

ağır eleştiririm.

Bu konuyu Uğur Dündar 

ile konuştunuz mu? Haberi var 

mıydı?

Hayır, maalesef konuşma 

imkanım olmadı. Çok uzun süre-

dir yüzyüze görüşmedik. Sadece 

tezimin başlangıç aşamalarında 

Arena ekibinden arkadaşlarımdan 

o döneme ait yayın bantlarını iste-

diğimde söylemiştim. Ama olum-

suz yanıt almıştım. Yayınında biz-

zat çalıştığım bantlara ulaşama-

mıştım anlayacağınız. O dönem 

biraz bahsetmiştim tezden ama 

konunun bu aşamaya geleceği-

ni, ben de bilmediğim için bah-

sedememiştim. Uğur Bey’in tezi-

min kitap olarak yayınlanacağın-

dan, kitap çıkana kadar da haberi 

olmadığını sanıyorum.

Çalışmanız kuramsal kısım ve 

bizzat Arena programını çözüm-

lediğiniz bölümlerden oluşmak-

ta. Bu iki yönüyle kitabınız için, 

Latin ekolünün medyayı siyasal-

ideolojik-kültürel kürenin bir 

parçası olarak ele alan anlayı-

şıyla İngiliz medya eleştiri eko-

lünün önemli bir özelliği olarak 

öne çıkan daha somut, daha seçi-

ci ve inceleme alanı daha dar bir 

tahlil yöntemini birlikte kullanı-

yor denilebilir mi?

Genel değerlendirmelerim 

için Latin ekolü olarak niteledi-

ğiniz ekolün söylediklerini dikka-

te almış olabilirim. Bunu yapar-

ken bu amacı güden çalışmala-

rın verilerini kaynak olarak kul-

landım. Aslında bu konuda çok 

da net değilim. Çok sistematik 

bir medya yapısının, adeta bir 

merkezden yönetilen ve çok yeri 

idare edebilen bir medya yapısı-

nın, “komplo” teorilerine çok açık 

bir açıklama olduğunu düşünü-

yorum. Burada da, ekonomi için 

söylenen “görünmeyen el”e ben-

zer bir elin her şeyi kontrol edip, 

yönlendirdiği gibi ucu açık, tartı-

şılır bir açıklamanın yeterli olma-

dığını, hatta -daha da ileri gide-

yim- çok ısrarcı olunursa bu anla-

yışın, medyanın gerçekçi eleşti-

risini geçersiz kılacağını düşünü-

yorum.

Eğer kıta Avrupasına ait anla-

yışla yapılırsa medya analizlerinin 

daha da geçerli olacağını düşü-

nüyorum. Her medya yapılanma-

sı, uygulaması özelinde yapıla-

cak ayrıntılı analiz, bir şeyleri izah 

etmek açısından daha geçerli ola-

cak gibi geliyor. Günümüz medya 

anlayışının aslında böyle analiz 

edilirse daha başarılı olunacağını 

sanıyorum. İngiliz ekolünün şöyle 

bir riski var: Bu şekilde davranıl-

dığında doğrudan bir şeyleri kar-

Nuraydın Arıkan
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şına alıyorsun. Bunun bir tehlike-

si var. Ayrıca daha titiz ve daya-

naklı çalışılması gerekiyor. Genel 

yaklaşımda çok kolay genelleme-

lerle pek çok şeyi ifade edebilir-

sin. Ama sonradan dönüp bakınca 

çok mesnetsiz duruyor eleştirinin 

bu çeşidi. Herhangi bir şeyi ana-

liz edip, ayrıntıya inip, genelleme-

yi okuyucuya bırakmak bence en 

mantıklısı.

Uğur Dündar ve programı 

Arena’nın genel olarak resmi ide-

olojik görüş doğrultusunda bir 

bakış açısı var. Bu bakış açısı 28 

Şubat sürecinde nasıl bir işlev 

gördü?

Resmi görüş doğrultusun-

da bir fikre sahip olmasında ve 

programının böyle şekillendiril-

mesinde bir mahsur yok. Bu bir 

tercih meselesi. Ama resmi ideo-

lojik görüş taraftarlığının, taraf-

sızlık olarak algılatılmasına çalı-

şılmasında bence problem var. 

Resmi ideolojik görüşün sorunsuz 

olması gerekiyor bence savunul-

ması için. Ama Türkiye’de resmi 

ideolojik görüşün, kendilerini 

mutsuz hissetmesine neden olan 

topluluklar var olduğu sürece, 

bu ülkede herkesin mutlu, mesut 

olmasını sağladığını iddia etmek 

güç. Yani resmi ideolojik görüşün 

benimsenmesinde bir sıkıntı yok, 

sorunlu bir resmi ideolojik görü-

şün benimsenmesi ve bunun pro-

pagandasının yapılmasında sorun 

olduğunu düşünüyorum. Gerçi 

insanın, “resmi ideolojik görüş” 

olunca şartlı refleksle bir karşıtlık 

oluşturası geliyor niyeyse. O ayrı 

bir tartışmanın konusu.

Uğur Dündar’ın resmi ideolojik 

görüşle doğru orantılı bakış açısı, 

bu resmi ideolojinin temel daya-

nağı Türkiye’de Silahlı Kuvvetler 

olduğu için, onlara destek veri-

ci bir misyon edinmiştir. Yaptığı 

haberleri “talimatlarla” yaptığına 

ilişkin elimizde bir delil yok ama 

o dönemde yapılan haberlere bak-

tığınızda bu TSK ile paralel doğ-

rultuda bir yayın anlayışı olduğu 

ortaya çıkıyor. Yayınlarını o döne-

min konjonktürüne uygun kay-

gılarla yaptığı belli oluyor. Bunu 

yaparken kendine has yöntem-

lerle tarafsız ve sorumlu yayın-

cılık anlayışıyla yaptığı izlenimi-

ni vermeye çalışıyor. Ama vermek 

istediği bu izlenimle haberlerde-

ki agresif tavrı fazla fazla çelişi-

yor. Uğur Dündar’ı hem televiz-

yonda hem de radyoda vs. hâlâ 

takip ediyorum. O dönem ki sert 

üslupla olmasa da bugün de ben-

zer doğrultuda bir yayın anlayışı-

nı sürdürüyor. 

Merkezi medya-siyaset, daha 

açıkçası, büyük medya sermaye-

si ile siyasal iktidar ilişkisinin 

meslek kurallarını zorlar duru-

ma gelmesi darbe dönemlerinde 

daha da belirginleşiyor diyebilir 

miyiz?

Çalışmamda da belirttiğim 

gibi bunun Türkiye tarihinde çok 

fazla örneği zaten mevcut. Sedat 

Simavi’nin Emin Çölaşan’a söyle-

diği bir söz var: “Basın için dünya-

da ‘Beş büyük kuvvetten biridir… 

Dördüncü kuvvettir’, derler. Bu 

söz, Türkiye için geçerli değil… 

Hâkimiyet, elbette ‘Kayıtsız şart-

sız milletindir’… O, başka… Ama 

birinci kuvvet, Türkiye’de ordu 

mu? Hayır… Basındır… İkincisi, 

ordudur… Çünkü orduyu, ihtilal-

lere basın hazırlar…”. Bir basın 

efsanesi olarak değerlendirilen 

Simavi’nin söyledikleri bunun 

en önemli delili. Basının aslında 

güçlü ya da güçlü olmaya çalışan 

veya gücünü arttırmaya çalışan 

iktisadi yapılanmaların bünyesin-

de yer alması, onları kendi güçle-

rine bir faydası olacak kişi ya da 

grupların yanında olmaya zorlar. 

Bunu tahmin etmek zor değil.

Türkiye’de de Silahlı 

Kuvvetler’in gücü dikkate alın-

dığında, hele ki bu güç, darbe 

durumlarında “tek güç” haline 

dönüştüğü için, ekonomik yapı-
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ya ilişmiş medya kuruluşları-

nın da darbecilerden yana olma-

sı şaşırtıcı değil. Bu durum darbe 

dönemlerinde sadece belki daha 

da belirginleşiyordur. Çünkü en 

azından o dönem için bu tavrın 

basın kuruluşlarına yaptığı katkı 

ya da Silahlı Kuvvetler’in karşısın-

da olma durumunun kaybettirme 

ihtimali en net halini alıyor.

28 Şubat sürecinde de bu 

böyle olmuştur. Medya organla-

rı üzerinde, ki bunların bir kısmı-

nın sahipleri yurtdışında eğitim 

görmüş, yaşamış, oradaki mantı-

ğı özümsemişlerdir. Askerin bas-

kısına alışkın olmadıkları için ilk 

başlarda kendilerince direnmiş-

lerdir. Ama daha sonra Silahlı 

Kuvvetler’in en tepesinden tele-

fonlarla, çeşitli görüşmelerle gelen 

tehditlerle sinmek durumun-

da kalmışlardır. Çevik Bir’in Erol 

Aksoy’a söyledikleri, Mehmet 

Altan’a yapılan tehditler ve belki 

de daha pek çok hiç bilmedikle-

rimiz var. Bir kısmı da ekonomik 

kayba uğramamak için her denile-

ni kabul etmişlerdir.

Ama medya açısından en vahi-

mi kanaatimce, olası darbeyi sırf 

menfaatleri öyle gerektirdiği için 

kışkırtan basın kuruluşlarıdır. 

Bunlar da bütün darbe dönemle-

rinde ve sonrasında net bir şekil-

de ortaya çıkıyor. Darbe anı ve 

sonrası bütünüyle değerlendirildi-

ğinde böyle tavır alanlar iyot gibi 

açığa çıkıyor.

İncelediğiniz dönem olan 

1996-1997 yayın dönemi Arena 

programının diğer medya tara-

fından dikkate alındığından söz 

ediyorsunuz. 3 Ekim 1996 ile 

12 Haziran 1997 arasındaki 30 

bölümlük Arena diğer medya 

organlarını hangi noktalarda 

etkiledi?

Bunu söylerken; Arena ve 

Uğur Dündar’ın gündem belirle-

me gücünü kast ettim. Dündar, 

zaten yöneticiliğini yaptığı Kanal 

D’yi tamamen, aynı gruptaki diğer 

medya organlarını da kısmen etki-

liyordu. Ama geri kalan medya 

da Arena’nın, Kanal D haberin, 

Uğur Dündar’ın “gündem” diye 

yarattığının peşinden gidiyordu. 

O dönemde önemli gündem yara-

tanlardan biri de Hürriyet gazete-

siydi. Bu şekilde Türkiye’de hangi 

konuya hassasiyet gösterilecek 

ve ön plana çıkarılacak sorusunu 

cevabını belirliyorlardı.

Arena bugün bile pek yakla-

şılmayan çok izlenme oranlarına 

sahip bir programdı. Hem tica-

ri olarak onun haberlerini takip 

etmek hem de habercilik mantı-

ğına uymak kaçınılmazdı. Tabi 

buradaki, Hürriyet gazetesi ve 

diğer Doğan grubu yayın organla-

rının verdiği promosyonel desteği 

de unutmamak gerekiyor. Doğan 

grubu yayın organlarının birbirine 

verdiği destek bunların yayınları-

nın kıymetini arttırmakta, daha 

çok duyulur hale getirirken, etki-

sini de arttırmaktaydı.

Gazeteciliğin en önemli unsu-

ru olan haberin üzerine gidi-

yorsunuz. Haberin ardındaki 

siyasal-ideolojik-iktidar konula-

rına değiniyorsunuz. 30 bölüm-

deki 14 haber içinde öne çıkan 

haberler hangileri?

Kanaatimce en öne çıkan haber-

ler, Emire Ersoy Kalkancı’nın, 

Fadime Şahin’in, Ali Kalkancı’yla 

bağlantı kurulan haberin ve Flash 

TV’ye program yapan iki tiyatro-

cunun şarkı sözlerine Arena ekibi 

tarafından çekilen klibin konu 

edildiği haberler olmuştur.

Peki bu ideolojikliğe karşın 

Arena’nın kendisini kamu hizme-

ti medyasının bir parçası olarak 

kodlayabilmesini mümkün kılan 

koşullar nedir?

Bunu sağlayan etkenlere ilişkin 

bir çözümlemeyi aslında kitapta 

yapıyorum. Bu, Uğur Dündar’ın 

40 yıldır, büyük bir çabayla oluş-

turduğu imajının bir etkisidir 

kanaatimce. Dündar, kişisel ima-

jına çok hassasiyet gösterir. Bu, 

adeta iş disiplininin bir parçasıdır. 

Bundan da konuşmalarında da 

sıkça bahseder. Çalışmamda bir 

kısmına yer veriyorum. Kendisini 

kamuoyuna çok iyi tanıtmış-

tır. Kişisel halkla ilişkilerini çok 

iyi yapmakta, bunun için ciddi 

çaba sarf etmektedir. Etrafında 

bir “güven” halesi oluşturmuştur. 

Bunu çok sistematik bir şekilde 

yapmıştır.

Bunu kınamak için söylemi-

yorum. Kendisini televizyonda 

güvenilir bir kişi olarak gösterme-

yi hedef seçmiş kişinin bu şekil-

de, sistematik bir imaj oluşturma-

sı anlaşılabilir bir şey bence. Ama, 

günümüz koşullarında böyle bir 

imaj oluşturmak 20-30 sene önce-

kine göre daha zor. Artık her ima-

jın aslında bir karşıt-imajının da 

olduğunun ortaya çıkması çok 

kolay. Bu nedenle Türkiye’nin 

ben bir kez daha bir “Uğur 

Dündar”la tanışacağını zannetmi-

yorum. Koşullar artık bu derece 

ikon gazeteci/televizyoncu kimliği 

oluşturmaya mümkün değil.

Türkiye’de kamuoyu oluş-

turmak açısından TV’nin gücü 

belli…Uğur Dündar görsel ola-
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rak yayımlanan Arena dışın-

da gazetede yazdığı yazılarda 

bu sürece ilişkin yazdıklarıyla 

da tam bir iletişim laboratuva-

rı konumunda olduğunu ortaya 

koymuş anlaşıldığı kadarıyla… 

Dündar’ın Hürriyet gazetesinde-

ki yazıları ile Arena programı 

arasında nasıl bir ortaklık var?

Uğur Dündar, programında 

işlediği konularla paralel konuları 

yazılarında işliyor. Birbirini des-

tekleyen konuları kendisine seçe-

rek yapıyor bunu. Kimi zaman 

Arena’da yayınlamasının ya da 

söylemesinin programa ve ima-

jına zarar vereceğini düşündüğü 

konuları, yorum yapma özgürlü-

ğünü kullanarak köşesinde yazı-

yor. Hatta bunu yaparken zaman 

zaman insafsız bir tutum izlediği 

de oluyor. Alaycı, ironik bir dil 

kullanmayı tercih ediyor.

Dönemin Sağlık Bakanı mer-

hum Yıldırım Aktuna’nın bir defi-

lede, belli ki özel çaba gösterilerek 

çekilmiş fotoğrafının altına yaz-

dıkları bu katı tutumuna örnek 

olarak gösterilebilir. O dönem, 

yanılıyor olabilirim ama, Yıldırım 

Aktuna ile arasında geçmişten 

gelen bir tanışıklık olduğunu 

da zannediyorum. Buna rağmen 

Yıldırım Aktuna’ya yüklenmek-

ten çekinmemiştir. Bu baskılarla 

istifa ettiğine dair elde delil yok 

ama Aktuna 28 Şubat sürecinin 

ilk istifa eden Bakanlarından oldu 

bildiğiniz üzere.

Zaman zaman köşesinde yaz-

dığı bir yazının boşluklarını prog-

ramda dolduruyor, zaman zaman 

da tam tersini yapıyor. Kısacası o 

dönemde köşe ile program bir-

biri ile koordineli olarak, birbiri-

ni destekleyecek şekilde hareket 

ediyor. Bu da Uğur Dündar’ın, 

Memduh Özdemir’in söylediği 

“korkutucu bir şekilde iz sürme”, 

“haberlerine konu olan insanlarla 

sonuna kadar uğraşma” tespitini 

tamamlayan bir durum.

Arena programını tarafsız-

lık, nesnellik, profesyonellik gibi 

özellikle medya eleştirisinde sık 

geçen kavram ve olguların üze-

rinden okuduğumuzda ele aldığı-

nız bölümler özelinde neler söy-

lenebilir?

Dündar, “sorumlu gazetecilik 

anlayışımız gereği”, karşı taraflara 

da söz veriyormuş gibi görün-

me gibi tavırlarla programları-

nın tarafsız, nesnel olduğu gibi 

bir izlenim verme ihtiyacını da 

gideriyor. O bölümlerde de açık 

bir taraf olma durumu var ve 

bazı unsurları kullanarak bu taraf 

tutma durumunu telafi etme çaba-

ları seziliyor.

Ama ne yazık ki, 28 Şubat 

süreci bu anlamda Arena ve Uğur 

Dündar için kırılma noktası oldu. 

Dündar’ın izleyici kitlesi daral-

masa da, ona kayıtsız şartsız ina-

nan izleyicilerin sayısında büyük 

azalma olmuştur. Uğur Dündar’ın 

popülaritesi hâlâ izlenme oranla-

rını canlı tutuyor ama söyledik-

leri, yorumları 28 Şubat öncesine 

göre daha sorgulanır hale gelmiş-

tir. Özellikle de siyasi konularda 

inandırıcılık problemi artmıştır. 

Ama doğrudan yolsuzluk konu-

larına, halkın sağlık sorunlarına, 

gıda üretimindeki sorunlara eğil-

se, inandırıcılığında çok fazla bir 

problem olmayacağını düşünüyo-

rum.

1998’de hazırlanan Türkiye 

Gazetecileri Hak ve Sorumluluk 

Bildirgesi’nin ‘Gazetecinin temel 

görevleri ve ilkeleri’ bölümün-

den yola çıkarak sorarsak darbe 

dönemlerinde gazeteci, mesleğini 

propagandacılıkla mı karıştırı-

yor?

Bu sadece darbe dönemlerine 

has bir durum değil. Gazeteci, 

farkında olarak ya da olmayarak 

hep propaganda ya da karşıt pro-

paganda yapar. Saf, yalın haber, 

kamuoyunu bilgilendirmesi ile 

karşılaşmak çok zor bir durum.

“Haber” bir güçtür ve çeşitli 

kişiler ve kurumlar haberleri yön-

lendirmeyi çok sever. Bu nedenle 

haberi çeşitli seviyelerde propa-

ganda olarak kullanmak isteyen-

ler her zaman olacaktır. Darbe 

dönemleri bunun istisnası olabi-

lir! Çünkü o dönemlerde yapı-

lan bütün haberlerde propagan-

da olmak zorundadır. Aksi halde 

haberci için çok sıkıntılı dönem-

ler başlayabilir. Bizim tarihimizde 

bunun örnekleri var. Bizzat Uğur 

Dündar bile ihtilal dönemlerinde 

askerlerle sıkıntılar yaşadığından 

bahsediyor.

Peki bu program Amerikan 

medyasının 80’lerden bu 

yana yetkinleşerek kullandığı 

‘sophistiqué’ (mükemmelleştiril-

miş, inceltilmiş), desinformation/

misinformation (haber çarpıtma/

haber gizleme) ve diğer propa-

ganda tekniklerini ne oranda 

kullanıyor?

Uğur Dündar’ın bilerek yalan 

haber yayınlayacağını düşünmü-

yorum. Yani “desinformation”un 

Arena’da bilinçli olarak yapıldı-

ğını zannetmiyorum. Konum 

itibariyle programdaki herşeye 

hakim değildim belki, bütün olan 

biteni biliyor olmam imkansızdı 

belki ama edindiğim izlenim bu. 
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Bir haber konusu ilk geldiğin-

de öncelikle doğru bilgilerden 

oluşup oluşmadığı araştırılırdı. 

Çalıştığım dönemden edindiğim 

izlenim bu. Zaten Uğur Dündar 

da; andıç, Şemdin Sakık’ın ifa-

deleri konusunda yayınlanan 

haberle ilgili olarak geçen sene 

yayınlanan bir Arena’daki söz-

leri ile bu konuda kaynakları 

tarafından yanıltılmış olduğu-

nu gösteriyor. Kitapta da yer 

alıyor bu kısım. Her ne kadar 

Genelkurmay’dan gelen bir bil-

ginin doğruluğu teyid edilmeden 

yayınlanabileceği anlamı çıksa da 

buradaki yanlış yönlendirilme-

nin verdiği sıkıntı belirgin. Bu da, 

özellikle o dönemde Arena prog-

ramının ilişkide olduğu unsurlar 

tarafından yönlendirmeye açık 

olmasından kaynaklanıyor.

Programdaki İlgili Bölüm:

“28 Şubat sürecinde, hatır-
larsınız, Genelkurmay’dan bir 
açıklama yapılmıştı. Şemdin 
Sakık’ın ifadeleriyle ilgi-
li bir açıklama yapılmıştı, 
Karargâh’tan gelen bir açıkla-
ma. Bunu yayınlayan gazeteci-
ler “andıççı” gazeteciler oldu-
lar. Bu, bir kez yaşandı.

Şimdi Genelkurmay’ın yap-
tığı bir açıklamayı yayınlayıp 
yayınlamamak gazetecilik kri-
terleri içinde değerlendirilecek 
bir durumdur. Tabi ki yayınla-
nır.”

Ancak haber gizleme ya da 

haberi yönlendirme konusunda, 

haber konularını tercih konusun-

da her habercinin elinde bir güç 

vardır. Tercih edilmeyen haberler-

le de propaganda yapılabilir. Eğer 

ki Arena gibi etkili bir progra-

mın tercih etmediği konular, gün-

demde kalma şanslarını yitirirler. 

Tercih edilen gündemi belirleyen 

haber olacaktır. 

Arena da o dönemde tercih 

ettiği haberlerle gündemi belir-

lemiştir. Yapılan haberlerde, bir 

kısmına çalışmamda dikkat çeki-

yorum, haberin taraflarına eşit 

davranıyormuş gibi görünüp ama 

öyle davranmamak konusunda 

bir çaba olduğunu düşünüyorum. 

Haberlerde izleyiciyi bir yöne 

doğru yönlendirip, etkileme çaba-

sı açık seziliyor. Sakin bir kafay-

la, bütün yönleri düşünülerek 

izlenince haberlerden bu ortaya 

çıkıyor. Sorulan sorulara verilen 

cevapların yetersizliğine rağmen 

yayınlandığını görünce bu orta-

ya çıkıyor. Soruya cevap, sorulan 

kişi değil de programın zorlama-

sıyla veriliyor. Buna haberlerin 

seyirciye yansıtılmasındaki tercih 

edilenlere ve edilmeyenlere bakar-

ken, haberdeki hakları gözetilen 

ve gözetilmeyen taraflara bakarak 

çıkartıyorum. Haberlerin hassasi-

yet noktalarına dikkatle bakınca 

bu ortaya çıkıyor.

Uğur Dündar’ın  “Türkiye’de 

televizyonculuğun en başından 

bu yana ekranda bulunması gibi 

nedenlerle izleyici üzerindeki 

etkisi çok fazladır” diyorsunuz… 

Chomsky’nin Herman’la birlik-

te 1988’de yayımlanan medya 

eleştirisi klasiği ‘Rıza Üretmek’ 

yayımlandığından bugüne kadar, 

saptama ve öngörülerinin büyük 

bir kısmının zaman içinde ve 

somut olarak doğrulanmasına 

rağmen, gerek akademik gerekse 

profesyonel çevrelerde çok tar-

tışılan bir kitap oldu, hâlâ da 

tartışılıyor. Bu eser üzerinden 

Arena’nın rıza üretip üretmedi-

ğini ya da ne kadar rıza üretebil-

diğini sorguladığımızda nasıl bir 

manzara ile karşılaşırız?

Chomsky ile Herman’ın kita-

bında egemenlerin “rıza üretmek” 

amaçlı olarak medyayı kullan-

ma çabası aktarılıyor. Arena da, 

dönemin egemenlerinin istekle-

rine yönelik rıza üretme çabası-

nın, ya da en azından toplumdaki 

zihinsel engelleri ortadan kaldır-

ma çabasının aracı olmuştur. Ama 

bunda başarılı olunmuş mudur? 

Bu sorunun cevabı tartışılır. Evet, 

kısa vadede başarılı olunmuştur 

ki, 28 Şubat sürecinin toplum-

sal olayları, ışık yakma-kapama 

eylemleri bunun göstergesi. Ama 

Kendisini televizyonda güvenilir bir kişi olarak gös-
termeyi hedef seçmiş kişinin bu şekilde, sistematik 
bir imaj oluşturması anlaşılabilir bir şey bence. Ama, 
günümüz koşullarında böyle bir imaj oluşturmak 
20-30 sene öncekine göre daha zor. Artık her imajın 
aslında bir karşıt-imajının da olduğunun ortaya çık-
ması çok kolay. Bu nedenle Türkiye’nin ben bir kez 
daha bir “Uğur Dündar”la tanışacağını zannetmiyo-
rum. Koşullar artık bu derece ikon gazeteci/televiz-
yoncu kimliği oluşturmaya mümkün değil.
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sonradan 28 Şubat sürecindeki 

medyanın karşıtı oluşturulduğun-

da ortaya çıkanlar yavaş yavaş 

halkın bu konudaki düşüncelerini 

değiştirmiştir. Öyle ki, bence ikin-

ci bir 28 Şubat girişimi olan 2007 

mitingleri ile ulaşılmak istenen 

noktaya ulaşılamamıştır.

Türkiye’nin 28 Şubat sürecin-

den sonraki yaşadıklarına bakılır-

sa, o dönem yapılanlar kısa vade-

de etkili olmuş ama uzun vadede 

tersine etki etmiştir. “Rıza üretimi” 

çalışmasının foyasının çok çabuk 

çıkacağını düşünüyorum. Her etki, 

tepkisini ister istemez yaratıyor. O 

dönem medyadaki tek yanlılığın 

önde gelenleri, bugünkü medya 

durumuna kızıyorlar ve “yandaş 

medya” gibi isimler takıyorlar. 

Bence, eğer kendi geçmişlerine 

bakarlarsa, buna hakları yok.

Çözümlemek, eleştirmek 

olumsuzu sergileyip, olumlu-

ya giden yolu gösteriyorsa özel 

bir anlam taşıyor ya... Uğur 

Dündar’ın sunduğu Star TV 

Ana Haber Bülteni’ne 25 Mart 

2009’da Ankara’dan konuk ola-

rak katılan ve Ankara Temsilcisi 

Murat Çelik’in sorularını yanıt-

layan Necmettin Erbakan’ın 

28 Şubat’la ilgili açıklamalar-

da bulunduğu sırada Uğur 

Dündar’ın alel acele başka bir 

habere geçtiğini belirtiyorsunuz. 

Bu bağlamda Postmodern darbe 

sonrasında özellikle ikibinli 

yıllardaki Uğur Dündar’ı nasıl  

görüyorsunuz?

Anlayış olarak çok fazla değiş-

miş görmüyorum. Düşünceleri 

konusunda tutarlılığını koruyor. 

Sadece artık olaylara daha temkinli 

bir dille yaklaşıyor. Ama duruşun-

da çok bir değişiklik yok. Sanırım 

bu temkinli davranma durumu-

nun nedeni de, hem 28 Şubat 

sürecinde kendisinin ve progra-

mının yaşadığı kırılmanın farkın-

da olmasından hem de izleyicinin 

artık daha sorgulayarak izlediğini 

bilmesinden kaynaklanıyor.

Gazetecilerin kullanılma-

sı hatta kimi durumlarda adeta 

birer tetikçi durumuna düşü-

rülmeleri onları da birer kur-

ban haline dönüştürmüyor mu? 

Ayrıca haber adına yarı bir danı-

şıklı dövüş durumu söz konusu 

değil mi?

Gazetecinin bunu hangi bilinç-

le yaptığına bağlı. Eğer gazeteci 

zaten bu durumu içselleştirerek 

yapıyorsa o kişi “kurban” duru-

muna dönüşmez. Zaten nihayette-

ki amacı bu. Böylesi bir durumda 

“bu kişiye artık gazeteci denilebi-

lir mi?” sorusu sorulabilir. Ama 

gazeteci bir şekilde, çeşitli argü-

manlar kullanılarak -ekonomik, 

siyasi vs.- bunu yapmaya zorla-

nıyorsa, bunun iç hesaplaşması-

nı yaşadığı için kendisine karşı, 

zamanla inanılırlığını yitirdiği için 

kamuoyuna karşı güç durumda 

kalır. O zaman “kurban” nitele-

mesi doğru olabilir.

“Danışıklı döğüş” mesele-

sine gelince, günümüzde haber 

zaten halkla ilişkiler amaçlı olarak 

kullanılan bir araç olduğu için, 

genellikle bu durum söz konusu. 

Haber genellikle pek çok denge 

gözetilerek yazıldığı için büyük 

oranda “danışıklı döğüş”. Bundan 

tamamen yalıtılabilir mi? Hayır. 

Günümüz ekonomik sistemde, 

siyasi sistemde böyle bir durum 

söz konusu olamaz. Çünkü her 

şey bir şeylerin satışının arttırılma-

sına yönelik olarak tasarlanıyor. 

Burada “satış” kelimesini sadece 

ticari anlamda kullanmıyorum.

Postmodern darbe sonrasın-

da, bu darbe özelinde ikibinli 

yıllarda medyada dile getirilen 

özeleştirilerin bu anlamda doğru 

yönde bir iyileşme sağlamaya 

başlayacağını ya da başladığını 

umabilir/varsayabilir miyiz?

Medya güçler savaşının bir 

unsuru olduğu için bunu çok zor 

görüyorum. Bu güç, bir dönem 

bir tarafın eline, diğer dönem 

diğer tarafın ya da tarafların eline 

geçiyor. O taraflar da medyayı bir 

şekilde kendi güçlerini sağlamlaş-

tırmak için kullanıyorlar.

Buna bugünkü medya yapısı-

nı örnek vermek istiyorum. Eğer 

medya bugünkü yapısına kavuş-

masaydı, ki hâlâ 28 Şubat süre-

cinde önemli olan medyanın ve 

gazetecilerin bir kısmının etkinliği 

devam ediyor, siyaset bugünkü 

gibi olabilir miydi? Hatta “siyaset” 

olabilir miydi?

Kanaatimce 2003’den sonra 

medya sahipliğindeki dengelerde 

yaşanan dönüşüm bugünü çok 

etkiledi. Yandaş medya/candaş 

medya iğnelemelerine bakınca 

bu ortaya çıkıyor. Karşısındakini 

“yandaş” olarak niteleyen de aslın-

da “yandaş” olduğunu unutuyor. 

Kurulan yapının bir tarafında 

olduğunu göremiyor. 

Şu andaki durumda baskın 

medya, kamuoyunu oluşturmaya 

hazır medya 28 Şubat’la kıyas-

lanamayacak kadar çoğulcu bir 

noktada. En azından bir denge 

kuruldu gibi. Bir taraf bir konu-

ya olumsuz açılardan bakıyorsa, 

diğer taraf yazdıklarıyla bir nebze 

olsun dengeyi kuruyor. Ama 

“ideal” olan bu mudur? “İdeal” 

olan kurulabilir mi? Onun çok zor 

olduğunu düşünüyorum.



79Umran MART 2011

Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge
Aytaç Yıldız
İletişim Yayınları

Burhan Asaf Belge, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçerken 
yetişen ve bu dönüşümün getirdiği etkilerle şekillenen bir 
kuşağın üyesiydi. Ülkenin kaderinde söz sahibi olabileceği 
ihtimaliyle hareket eden, gücünü böylesi bir ihtimal üzerinde 
yoğunlaştırmaya çalışan bu kuşak, siyasal alanın kuruluşunda 
önemli roller oynadı. Ancak rejimin kendi taleplerinin karşılığını 
oluşturmak ya da rejime yön vermek ancak iktidarın müsama-
hası ile söz konusu olabileceği için, bu müsamaha gösterilme-
diğinde fertlerin rolleri sınırlı kaldı. Burhan Asaf Belge, Kadro 
dergisi etrafında bir araya gelen isimlerle ve Kadro hareketinin faaliyetleri ile tanınıyordu. 
Kapitalizmle sosyalizm arasında bir yol öneren, milli kalkınmacı bir perspektifle üretilen 
Kadro fikriyatı, rejim tarafından kabul görmediğinde, dergiyi bir araya getiren isimler 
farklı siyasal çevrelere dağıldılar.
Burhan Belge, hayatının sonraki döneminde gazeteciliği ile öne çıktı. İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında Nazizme ve faşizme karşı bir dil kullandığı radyo programları yaptı. Çok partili 
döneme geçildiğinde Demokrat Parti çevresinde yer aldı. Zafer gazetesinde DP politika-
larına dair, CHP ile polemiklere yoğunlaşan yazılar yazdı; DP’den milletvekili seçildi. 1960 
darbesinin ardından tutuklandı; yazıları ve konuşmaları nedeniyle yargılandı.
Gençliğinde Spartakist görüşlerle girdiği siyasal arenadan sağ muhafazakâr bir perspek-
tifle ayrıldı. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge’de Cumhuriyet’in kuru-
luş devrinin ve ertesinin bir panoramasını, çok ayrıntılı bir biyografi üzerinden, kapsam-

lı bir analizle çiziyor.

Tamamlanmamış ‹slam Yazıları
Endülüs’te Raks
Esat Arslan 
Kapı Yayınları

Kitabı oluşturan yazılar, Vahiy başta olmak üzere İslâm’ın 
temel kaynaklarının, Müslümanların dünyaya ilişkin bilinçle-
rinde daha fazla rol oynaması gerektiğine inanan bir tefekkür 
dünyasının ürünleri. İslâm, “Nasıl bir dünya yaratmalıyız?” 
sorusu için sunulmuş “gerekçeli” bir tez, toplumsallıkta 
temellenen ve rasyonalite sunan bir davadır. Bu tezin dile 
getirilmesi, başlı başına hasımlar uyandırmak için yeterli 
bir sebeptir. “Servet, salt bazı kesimlerin arasında dolaşan 
bir talih olmasın” hükmünü uygulamaya koymayı istemek (zekâtı ruhuna uygun 
hale getirmek) G-8’in menfaatine ilişmek zorundadır. Ad kavminin militarist olduğu 
için iman etmediğine ve helâk edildiğine inanmak, yeryüzünün savaş makinesiyle 
barış içinde yaşayamamak anlamına gelir. Hayvanları boyunduruk altına almayı İblis 
işi olarak kavramak, Descartes-sonrası endüstriyalizmle savaşmak anlamına gelir...

Evet, Kur’an, baştan sona politik bir kitaptır. Öncelikle toplumsallığı şekillendirmek ister 
ve ölçeği yeryüzüdür, öznesi de bütün insanlık. Türkiye sınırlarında ya da Ortadoğu’da 
İslâmî bir siyasallık veya sadece Müslümanların öznesi olduğu bir siyasallık... Bunlar, 
hayal ya da gerçek olmasından önce Kur’an’ın kendine ölçek olarak kabul ettiği top-
raklar ve özneler değildir. Müslümanlar, farklı dinlere inananlar ve bir dine inanmayan-
lar beraberce nasıl bir dünya yaratacaklar? Kim dost kabul edilecek ve neden? Kim düş-
man kabul edilecek ve hangi gerekçeyle? Dosta ve düşmana gözetilen adalet ne olacak? 

Bu soruların hepsi, seküler akıl muhatap kabul edilerek gerekçeli bir şekilde yanıtlanır.

Modernliğin Beş Yüzü
Matei Calinescu
Küre Yayıncılık

Modernliğin Yüzleri’nin [Faces 

of Modernity] bu ikinci edisyo-

nunun ilkine göre farklı yanı, 

“Postmodernizm Üzerine” adlı, 

1986’da yazılmış yeni bir bölüm 

içermesi. Günümüzde, modern-

lik konulu olan ama postmoder-

nizme yer vermeyen bir kitabın 

güvenilir sayılmayacağını belir-

ten Matei Calinescu, güncellediği 

kitabında modernliğin beş yüzü-

nü anlatıyor... Kitabın yeni başlığı 

da buradan geliyor: Modernliğin 

Beş Yüzü: Modernizm, 

Avangard, Dekadans, 

Kitsch, Postmodernizm. 

Yazar, kitabın ilk yayın yılı olan 

1977’den bu yana modernliğin 

sözlüğünü etkileyen tek önemli 

değişimin, uluslararası bir post-

modernizm kavramının ortaya 

çıkması olduğunu düşünüyor. 

Günümüzde, modernlik konu-

lu olan ama postmodernizme 

yer vermeyen bir kitabın güve-

nilir sayılmayacağını da ekliyor.

“Modernliğin Beş Yüzü”, 

modernlik sözlüğünün orta-

ya çıkardığı fazlasıyla açık kav-

ramsal güçlüklerin ötesine geç-

mek üzere, metaforik bir şekilde 

temelde ikiz -ikircikli ve ikiyüzlü 

olan- modernliğin “yüzlerinden” 

bahsediyor.

Kitaplık
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Cevdet B‹R‹NC‹

Avrupalı Şoven ve Avrupalı Kozmopolit
�

Avrasyacılık düşüncesi Rus entelektüellerce ortaya konulan bir fikir akımıdır. Bu akım doksanların sonun-
dan itibaren Türkiye’de çokça tartışılıyor. Akımın en temel eseri, Nikolay Trubetskoy’un 1920 senesinde 
Sofya’da basılan bir kitabıdır: Evropa i Chelovechestvo  [Avrupa ve Beşeriyet]. Yazar kitabı İstanbul’da 
yazmış olmalıdır. Çünkü 1920 Şubat ayında Bolşeviklerden kaçarak İstanbul’a gelmiş ve Hazirana kadar 
burada kalmıştır. Kitap da Eylül ayında Sofya’da çıkmıştır. Çok kuvvetli argümanları olan bu kitabın temel 
tezlerini çok iyi okumak gerekir; çünkü Avrasyacılık bu eser üzerine oturur. Orijinali 82, daha sonraki bas-
kıları ise 55 sayfadır. 

Trubetskoy bu kitabında şunu ispat etmeye çalışır: “Avrupalı bir şoven ile Avrupalı bir kozmopolit arasın-
da bir mahiyet farkı yoktur.” Böyle başlar eserine. Burada sadece derece farkı vardır. Avrupalı şoven kendi 
kültürünün diğer kültürlerden üstün olduğunu düşünür ve diğer kültürlerin bu kültürü kabul etmesini ister; 
bunu zorla yapmayı bile düşünür. Avrupalı kozmopolit de Avrupalı değerleri esas alarak, “Bu gelişmiştir, 
evrensel medeniyet budur, diğer medeniyetlerin bunu kabul etmesi lazım” der. Trubetskoy buradan hare-
ket ederek, “Aslında burada fark yok. Bu meseleye, kültüre bakışın iki farklı yönüdür. Yani Avrupalı şoven 
ile kozmopolit aynı etnografik kültürel alanın yetiştirdiği iki tiptir” der.

Avrasyacılık düşüncesinin Türkiye’deki karşılıkları nelerdir, sorusunu entelektüel anlamda hâlâ tartışan ve 
karşılaştırmalar yapan kimse yok. Nurettin Topçu’dan Kemal Tahir’e, Anadoluculuktan İsmet Özel’e uzanan  
farklı patikaların geliştirdikleri yer ve yasa merkezli otantiklik vurgusu Avrasyacılara çok benziyor.

Celaleddin Ökten’in Kamusu ve Özeli
�

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan kılık kıyafet değişiklikleri  hakkında da anlatımlarda bulunan Dr. 
Hümeyra Ökten Celaleddin Ökten’in 1925 doğumlu kızı. Hümeyra Ökten İskilipli Atıf Hoca’nın  risalesini 
yazmadan önce şapkayı sadece Hıristiyanların  kullandığının altını çizer. Şapka uygulamasının aile içindeki 
ve toplumdaki yansımaları hakkında şunları anlatır: “Ailemizde ise babam medrese kökenli olduğu için sarığı 
çok sever, öyle dolaşırdı. Yuvarlak kocaman bir sarık çantası vardı. Yasaklanınca önceleri mektebin karşısına 
kadar sarıkla gider, bahçeye girmeden çantasına koyardı. O yıllarda babam geçim için iki  ayrı mektebe  
gidiyor, çalışıp faydalı olmak istiyordu. Bu yüzden öğretmenlikten vazgeçmedi ama bazen devrimlere 
muhalefet ettiğinde, kısa süreli işten el çektiriliyor, başka okullara tayini çıkıyor, tenzil-i rütbeye uğruyordu.

Daha sonra herkes şapka giydi. Babam şapkayı 1933’ten sonra giydi. O zaman da hem şapkanın 
mahiyeti hem de  fetva değişti, şapka Hıristiyan alameti olmaktan çıkmıştı. Hanımlarda da şapka modası 
başladı. Kapalıçarşı’da şapka satan birçok hanım vardı. Çalışan hanımların ve okuyan kızların başı açıktı. 
Çalışan hanımlar tayyör giydiler. Ben de üniversitede okurken tayyör giyerdim. Memur olmayanlar ise 
başlarını açmadı. Benim annem hiçbir zaman başörtüsünü çıkarmadı. Kışın manto, yazın pardösü giyerdi.”

Celaleddin Ökten kamuda bu şekilde davranmıştır ama özel hayatında muhalefetini sürdürmeye devam 
etmiştir. Bunu da oğlu Saadeddin Ökten şöyle anlatır: “Celal Hoca takım elbise giyer, başında şapkası var, 
kravat takar. Bu bir zahir Celal Hoca’dır. Eve gelir, bu elbiselerin hepsi çıkar, entari, Şam hırka, Trablus 
kuşağı, başında keçe külah ve takke. Ev hayatı böyledir. Dışarı çıktığı zaman bir zahir vardır. Pijama 
kesinlikle giymemiştir. Bunu küçük yaşta idrak edemedim. Kendisine tanınan özgürlük sahasında o tümüyle 
yerlidir, kuşağına varıncaya kadar.”
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