
 

MISIR: DEVRİMDEN DARBEYE 
BATI HEGEMONYASI, ARAP UYANIŞI VE İSLÂMCI SİYASET

Ayda Bir Merhaba

25 Ocak 2011 devriminin gerçekleşmesinin ardından Mısır’da yeni bir dönemin kapıları açıldı. Bu yeni dönem 

hem ülkenin  normalleşmesi  yönüyle hem de ülkenin geleceği bakımından oldukça  önemli bir dönüm 

noktası teşkil etmekteydi. Devrim sonrasında  yapılan ilk meclis seçimlerinde Müslüman Kardeşler hareketinin siyasi 

organı olan Hürriyet ve Adalet Partisi’nin seçimden açık bir zaferle çıkması batılı mahfilleri hayal kırıklığına uğrattı. 

Asıl önemlisi ise  siyasi parti meselesine mesafeli duran  fakat kısa sürede partileşen Selefilerin Nur Partisi’nin ikinci  

parti olarak seçimlerden çıkması Mısır’ın yeniden yapılanma sürecinde İslâmcıların etkin olacağını ortaya koydu. 

Buna mukabil  ülke içinden ve dışından gelecek çok boyutlu bir çevreleme politikasının uygulanacağının  işaretleri 

de  görüldü.

Şunu unutmamak lazım: Ortadoğu’da laiklerin, liberallerin ve sol siyasetin meşru yollardan muktedir olmaları 

mümkün değil. Ortadoğu’da, demokratik siyaset mecraları her halükârda İslâmi hareketleri güçlendiriyor. Mısır’da 

yapılan  meclis seçimlerinden Hürriyet ve Adalet Partisi ile Nur Partisi’nin ilk iki sırayı paylaşarak çıkmasının en 

önemli nedeni, bu iki hareketin Mısır toplumunda geniş bir tabana sahip olmaları yani organizasyon kabiliyetlerinin 

fevkalade yüksek oluşundan kaynaklanmaktadır. Her iki parti ve bunların dışındaki irili ufaklı İslâmcı hareketler seçim 

sürecinde mensuplarını ve toplumun geri kalan kısmını hızlı bir şekilde mobilize ederek seçime hazır olarak girdiler 

ve hak ettikleri zafere ulaştılar. Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı  makamına oturmasıyla tüm dünyanın gözü 

Mursi’ye dolayısıyla da Müslüman Kardeşler’e çevrilmiş oldu.

Mısır’da yaşanan bu değişim süreci Mısır’da vesayet düzeninin sona erdiği anlamına gelmiyordu. Fakat bu kadarı 

bile ortamın havasını değiştirmeye yetti. 3 Temmuz 2013’te gerçekleştirilen darbe aynı zamanda Ortadoğu’daki 

gelişmelerin uzun vadede alacağı şekli göstermesi bakımından son derece dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme. 

Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ve Müslüman Kardeşler hareketinin Tahrir sonrasındaki süreçte 

izlediği siyaset belli mahfillerde ciddi ölçüde rahatsızlık uyandırdı. Mursi’nin, göreve gelir gelmez uluslararası alanda 

önemli bir çaba sarf etmesi, stratejik ülkelere düzenlediği ziyaretler, aktif, yönlendirici ve kurucu bir Mısır inşa 

amacının olduğunu gözler önüne sermekteydi. Gerek bölgesel gerekse küresel aktörler Mısır toplumunun genel yapısı, 

davranış biçimi üzerinden  özellikle de devrim sonrasında devrimi gerçekleştiren muhalifler içinde yer alan liberal, 

sol grupların  tavır ve davranışları yanında Mübarek rejiminin kalıntılarının siyasal pozisyonlarından yararlanarak 

Mısır’da darbe yaptılar.  Mursi karşıtlarının, cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa referandumu sürecinde daha örgütlü  

hareket etmeleri ülke içinde Müslüman Kardeşler karşıtlığını pekiştirerek sistematik bir hale getirmeye başladı. Halk 

oylaması sonucunda anayasa değişikliği yüzde 63 civarında bir oyla kabul edilmiş olsa da toplumun yüzde 30’u biraz 

aşan bir kesiminin anayasa oylamasına katılması ve büyük bir kısmının referandumu protesto etmesi ülkedeki sorunlar 

zincirini daha da pekiştirerek Mursi’nin önündeki engelleri artırmaya başladı. 

Bugün birilerini  sevindiren, seçilmiş cumhurbaşkanının  kolaylıkla alaşağı edilme süreci esasında siyaset dışı bir 

pozisyona tekabül ediyor. Mısır’ı bekleyen asıl en önemli tehlike, cumhurbaşkanının bu kadar kolay devrilebilmesidir. 

Bir ülkede özellikle de bir devrim süreci yaşamış; kuşatma altında ağır aksak yeniden yapılanma merhalesine geçmiş 

bir ülkede cumhurbaşkanının asker tarafından dış dünya ile irtibat kurularak -sırf Müslüman Kardeşler mensubu  

olduğu için- devrilmesi ülkedeki istikrarsızlığı daha da körükleyecektir. Yarın başka bir cumhurbaşkanı geldiğinde 

bu sefer de başkaları aynı başarısızlık söylemleri üzerinden ona karşı bir tavır oluşturup kısa sürede düşürebilirler. 

Bu tehlike güçlü ve bağımsız bir Mısır’ın oluşmasını engelleyecektir. Mısır toplumunun bu sabırsız tavrı bugün çok 

büyük problemleri beraberinde getirdi ve Mursi azledildi. Yarın ise benzer tavır nedeniyle daha başka ve daha büyük 

problemler ülkenin geleceğini tehlikeye atabilir.

Mısır her ne kadar Tunus’tan sonra değişim sürecine girmiş olsa da bir anlamda Arap dünyasının kalbi konumunda. 

Dolayısıyla burada uygulamaya konulan yeni düzen Ortadoğu’nun tümünü domin taşlarıvari etkileyecektir.  Nitekim 

Tunus’ta son günlerde yaşananlar, Suriye rejiminin Mısır’daki darbeyi desteklemesi ve Körfez ülkelerinin tavırları 

gelecek hakkında  karamsar tablolar çizilmesine neden oluyor. O nedenle yeniden şekillenen bir Ortadoğu’da üç 

başkent üzerinden inşa edilebilecek bir ittifak üçgenin meydana getireceği büyük kırılmayı göz ardı etmemek gerekiy-

or. Bağımsız ve güçlü bir Mısır’ın, bağımsız ve güçlü bir Türkiye’nin, devrim sürecini başarıyla tamamlamış bağımsız ve 

güçlü bir Suriye’nin bir araya gelmesi, yani Ankara, Şam ve Kahire hattında güçlü bir ittifakın sağlanması demek küre-

sel sistemin -hassaten Ortadoğu coğrafyasında- tamamen yeniden kurgulanması ve şekillenmesi anlamına gelecektir. 

Şu an itibariyle küresel güçleri korkutan şey de bu. Ve bu korkunç sonun gerçekleşmemesi için uğraşılmaktadır. Bu 

yüzden Arap uyanışı önce Körfez ülkeleri marifetiyle Suriye’de boğulmaya çalışıldı, Mısır’daki darbe  ise bunun devamı 

olarak gerçekleşti.  

Bununla birlikte Müslüman Kardeşler’in haftalardır sürdürdükleri protestolar Arap sokağının uyandığının  ve artık 

kolaylıkla göz ardı edilemeyeceğinin göstergesi olarak okunabilir. Bu bakımdan Mısır’daki darbe sürecinin asker 

kontrolünde devam etmesi mümkün değil. Her şeye rağmen bölge artık eskisi gibi değil ve köprünün altından çok 

suların geçtiği değişmez bir  gerçek. Darbe yönetiminin  ‘baltacılar’ marifetiyle olsun, güvenlik güçleri aracılığıyla olsun  

katlettiği insan sayısının günden güne artması, krizi derinleştirmeye dönük planlı, hedefli operasyonlar yürütüldüğünü 

açıkça ortaya koyuyor. Fakat netice ne olursa olsun Mısır artık hiçbir zaman Mübarek dönemindeki gibi olmayacak. 

Mısır toplumu iradesine sahip çıkarak  askeri rejimi devirmeyi öğrendi. Artık eskiye dönmek muhal! 

 Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, yeni sayımızda buluşmayı temenni ediyoruz.

                                                                                                                          Umran
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B irkaç hafta önce halen Müslüman 

Kardeşler hareketi İhvan’ın genel mür-

şit yardımcısı ve şu, an 30 Haziran sonra-

sındaki askeri darbe sonrası hareketin diğer 

liderleriyle birlikte tutuklu bulunan mühen-

dis Hayrat Şatır ile bir araya gelmiştim. 

Kendisine Amerikan büyükelçisi, Batılı 

ve Amerikalı yetkililer ve büyükelçilerle 

görüşmeleri hakkında çıkan haberleri sor-

muştum. Bazı medya organları bu elçilerin 

ve yetkililerin Şatır’la görüştüğünü yazmıştı. 

Şatır bana bilfiil yapılan görüşmeler oldu-

ğunu belirtti ancak dikkat çeken husus bu 

Batılı yetkililerin hepsinin de aynı talep-

te bulunmalarıydı. O vakitler devam eden 

siyasi krizden çıkılması için Hişam Kandil’in 

yerine Dr. Muhammed Baradey’in başbakan 

olarak atanmasını öneriyorlardı.

Şatır hepsinin de aynı teklifte bulun-

masının şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. Başta 

Ulusal Kurtuluş Cephesi olmak üzere daha 

sonra iktidarda yer alan muhalefet de Batılı 

yetkililerin taleplerini tekrarlıyordu. Şöyle 

ki Batı Mısır’daki belli başlı koltukların 

kendi nüfuzunun dışına çıkmasından hoş-

nut değil. Bu koltukların başında da başba-

kanlık, başsavcılık ve devletin eklemlerini 

elinde bulunduran diğer bazı mevkiler bulu-

nuyor. Darbenin iptal ettiği anayasa başba-

kana geniş yetkiler verdiği için başbakanlık 

makamını cumhurbaşkanlığı makamından 

daha önemli görüyorlardı. Bu makamda 

tıpkı daha önce olduğu gibi kendi sularında 

gidecek bir başbakan olursa işler çok değişe-

cek. Şatır’a onlara ne söylediğini sordum. Bu 

konuların kendisiyle değil cumhurbaşkanı 

ile görüşecekleri konular olduğunu söyledi-

ğini belirtti.

Hayrat Şatır’a yapılan teklif aynı isimler 

ve çevrelerce cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi ve yardımcılarına da yapıldı. 

Darbeden birkaç gün önce ve özellikle de 

geçtiğimiz 26 Haziran günü cumhurbaşka-

nının dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı 

Usam El Haddad’la bir röportaj gerçekleş-

tirmeyi kararlaştırmıştım. Kendisiyle görüş-

tüm ve genel durumla ilgili birçok konuda 

konuştum. Şöyle ki kriz ve 30 Haziran’a 

hazırlık önemli boyutlar almıştı. Söyledikleri 

arasında bir şey beni şaşırttı. Batılı ülkeler-

den krizden çıkış yolu olarak Baradey’in 

başbakan olarak atanması yönünde büyük 

bir ısrar olduğunu, Amerikalıların bu husus-

taki tekliflerinin Avrupalıların teklifleriyle 

uyuştuğunu ve onların hemfikir olmasına 

rağmen cumhurbaşkanı Mursi’nin bu talebi 

reddettiğini belirtmişti.

30 Haziran  sonrasındaki darbenin 

başarılı olması ve geçici cumhurbaşkanı-

nın atanması sonrası alınan ilk kararlardan 

biri de Dr. Muhammed El-Baradey’in baş-

bakan olarak atanmasıydı ancak darbenin 

ortaklarından ve özellikle de Selefi Nur 

Partisi’nden veto alması veya reddedilmesi, 

hayata geçirilmesine başlanılmayan kararın 

iptal edilmesine yol açtı. Ardından Baradey, 

işaretleri, sorumlulukları veya yetkileri net 

olmayan cumhurbaşkanı yardımcılığına 

atandı. Baradey ısrarının dışarının ısrarı 

olduğu görülüyor. İçerinin reddetmesine 

rağmen Baradey’in sahnede olmasında ısrar 

ediliyor. Zira 33 milyon Mısırlının oy verdiği 

ve ardından darbecilerin iptal ettiği Mısır 

anayasasında cumhurbaşkanlığı yardımcılığı 

gibi bir makam bulunmuyor. Şu ana kadar 

bu makamın yetkilerinin ne olduğu da 

bilinmiyor. Zira ilan ettikleri ucube anayasa 

da bu noktaya hiçbir işaret içermiyor. Ancak 

görülen o ki emirler Baradey’in sahnede 

ve makamda olması gerektiği yönünde. Bu 

makam üzerinden Baradey’in karar alma 

organında bir rolü olabilecek.

Ben şahsen Baradey’in oldukça gizemli, 

belirsiz, net olmayan, tereddütlü ve bit-

kin karakterine hiçbir zaman güveneme-

dim. Baradey’in Uluslararası Atom Enerji 

Ajansı’nın başkanı olarak atanmasına döner-

sek Mısır’ın onun adaylığını şiddetle reddet-

tiğini, aday gösterenlerin ve destekleyenlerin 

Amerikalılar ve Avrupalılar olduğunu görü-

rüz. Irak ve İran’da yapacağını yaptı Baradey. 

Herkesin karşı çıkması sonrası Mısır’da yük-

sek bir makama onu aday gösterenler de 

kendileri. Sırrın orada olduğu kesin.                                              

(Mısır gazetesi Şuruk, El-Cezire yapımcısı Mısırlı 

gazeteci, 16 Temmuz 2013)

BATININ BARADEY ISRARININ SIRRI
Ahmed MANSURArapça yayımla-

nan gazetelerdeki 

yazan farklı eğilimdeki 

gazetecilerin yazıların-

dan seçtiğimiz yazıları 

her ay Ortadoğu’dan 

başlığıyla yayımlıyo-

ruz. Burada yayımladı-

ğımız yazılarda ortaya 

konulan tüm analizle-

rin doğru olduğu  veya  

bunların tümüne katıl-

dığımız söylenemez. 

Yazılardaki amacımız 

olayların yorumlan-

masında ortaya konu-

lan bakış açısı farklı-

lıklarını görünür kıla-

rak meseleler karşısın-

da yapılan analizlerin 

hangi       argümanlar-

dan hareketle yapıldı-

ğını okurlarımızın fark 

etmesini sağlamaktır. 

Mısır darbesi sonrasın-

da  Arap medyasında 

ortaya konulan ana-

lizlerin büyük ölçüde 

Türkiye’deki siyasal 

pozisyonlarla benzerli-

ği hemen dikkat çeki-

yor. Özellikle darbe 

destekçilerinin argü-

manları bu bakımdan 

dikkatle okunmayı 

hak ediyor. Yazıların/

yorumların bu pers-

pektifle okunmasının 

Ortadoğu’daki dolayı-

sıyla dünyadaki geliş-

meleri kavrama süre-

cine önemli katkıları-

nın olacağını düşünü-

yoruz. Yazılar Harun 

Ersoy tarafından çev-

rilmiştir. (Umran)
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■ Ortadoğu’dan  

25 Ocak devrimi sonrası ve Dr. Mursi’nin cumhurbaş-

kanı olduğu dönemde Mısır’ın iki temel sorunla 

mücadele ettiğini ifade ediyorduk. Bunlar güvenliğin sağ-

lanması ve ekonomi tekerinin dönmesiydi. Ancak Mursi’yi 

azleden darbeden sonra önceliklerimiz değişti ve daha önemli 

iki sorunla mücadele eder hale geldik. Bunlar demokrasi 

sürecinin korunması, toplumda somut bölünmüşlük karşı-

sında yaşanan çatışmanın önüne geçerek Mısırlıların kanının 

dökülmemesi.

2011’de devrim yapıldığı zaman aklımızda demokrasi 

sürecinin tehdit altında olabileceği düşüncesi vardı. Devrimin 

temel konusu olması itibariyle bu sürece ve devamlılığına 

yoğunluk verilmesi gerekli bir konu olarak görüyorum.

Aynı kader bağlamında ayrıca Mübarek rejiminin despot-

luğuyla mücadele ederken tek saf olmaları sonrası Mısırlıların 

birbirlerini boğazlayan iki kampa bölünmesi ihtimali de 

taşıyorduk. Yalnız Mısır’daki son gelişmeler sahneyi altüst 

etti ve hali hazırda önceliklerin ilk sırasını alan yeni sorunlar 

dayatan etkenler baş gösterdi.

İnsan, ordunun başarılı olmasında bitirici rolünün 

bulunduğu devrim sonrası Mısır devletinin askerileşmesi-

ne işaret eden öncüllerden dolayı endişesini gizleyemiyor. 

Cuntalaşmanın işaretleri 2011’de açıklanan ve o vakitler baş-

bakan olan Dr. Ali Es Silmi’ye dayandırılan ‘Silmi Belgesi’nin 

içeriğinde görülüyordu. Belge silahlı kuvvetlere anayasada 

özel bir konum verilmesini öngörüyor ve orduyu anayasanın 

üstündeki maddelerden biri olarak görüyordu. Zira belgenin 

taslağı dokuzuncu maddesinde devletin Silahlı Kuvvetleri 

kurduğunu ancak Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi’nin dev-

letten ayrı bir oluşum olarak görülmesini ifade ediyordu. 

Taslak orduya kendi şartları ve bütçesinin maddeleriyle ilgili 

özel bir konum veriyordu. Sadece ordunun kendisiyle ilgili 

bir yasaya çıkarılmadan önce onay verme hakkı bulunuyor-

du. Adı geçen konseye, anayasa için önerilen metinleri göz-

den geçirme hakkı veriliyordu.  Metinler hoşuna gitmediyse 

anayasayı belirleyecek yeni komisyonu kurma hakkı bulunu-

yordu ordunun.

Bu metinler test balonu mesabesinde bile olsa da o 

vakitten itibaren komutanlar tarafından olumlu karşılandığı 

konuşuluyordu. Geçen yıl Kasım ayında çıkan yeni anayasa 

askerin konumunu zayıflattı. Söz gelimi 197. madde silahlı 

kuvvetlerle ilgili yasa tasarılarında Milli Savunma Konseyi’nin 

görüşünün alınması gerektiğini öngördü ancak onayının 

alınmasını şart koşmadı. Yalnız cumhurbaşkanı Muhammed 

Mursi’nin seçilmesi sonrası silahlı kuvvetler yönetiminin 

siyasi sahadaki nüfuzunu sağlamlaştırmakta ısrarlı olduğu 

gözlemleniyor. Şöyle ki, birçok tutumda ordu kendisi ile dev-

letin cumhurbaşkanlığı arasındaki mesafeyi koruyan bağımsız 

bir kurummuş gibi hareket etti. Savunma Bakanı General 

Abdulfettah Sisi’nin 3 Temmuz’daki bildirisi bu konudan 

açıkça bahsediyor. Sisi açıklamasında askeri yönetimin iç 

şartları kontrol altında tutmak ve Kasım 2012’de siyasi güçler 

arasında ulusal uzlaşı sağlamak için çaba harcadığına işaret 

etti. Ayrıca birçok defa iç ve dış konularda değerlendirmeler 

ve tavsiyelerde bulunduğunu ancak cumhurbaşkanının dik-

kate almadığını belirtti. Bu durum nihayetinde halk tarafın-

dan seçilmiş cumhurbaşkanının azledilmesi, referandumda 

çoğunluğun desteklediği ve seçilmiş meclisin belirlediği ana-

yasanın dondurulması kararı almasına sevk etti. Bütün bunlar 

milyonların Mursi’nin gitmesi talebiyle sokaklara döküldüğü-

nü görmesi sonrası gerçekleşti. 

Bütün bunlar siyasi boşluk atmosferinde ve toplumu 

temsil eden siyasi kurumların yokluğunda yaşanırken silahlı 

kuvvetler yönetiminin kendisini Mısır’daki yönetimin birinci 

siyasi referansı ve güç merkezi olarak görerek hareket ettiğini 

gördük. Burada yönetim/iktidar ile idareyi birbirinden ayırı-

yorum. Zira elinde yönetim/iktidar gücü olan politikaları ve 

genel çerçeveyi belirliyor, diğerleri de makamları ne kadar 

yüksek olursa olsun bu politikaları hayata geçiriyorlar.

Darbe sonrası süratle alınan bir dizi güvenlik adımında 

bu cuntalaşma havasını kokluyorum. Bu adımlar bazı isimle-

rin tutuklanması, düşünceyi ifade eden platformlarının kapa-

tılması, bireylere ve ofislere uzanan şiddet eylemlerine göz 

yumulmasında kendini gösterdi. Ayrıca suçlama ve savcılık 

soruşturmalarında bir tarafa karşı diğer tarafın tutulmasında 

da bu cuntalaşmayı gözlemledim. Şu günlerde askerin ağırlığı 

arttığı için bu durum etkin çevrelerden bazılarını gelecek 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde asker geçmişe sahip bir ismi 

aday göstermeye teşvik etti. 

Asker demokratik süreci bitirince hali hazırdaki kutup-

laşma kızıştı ve başta Müslüman Kardeşler olmak üzere Dr. 

Mursi’yi destekleyen cemaatlerin kapatılması ve uzaklaştı-

rılması çağrısını açıkça dile getirme noktasına kadar vardı. 

Hatta daha da ileri giderek can kayıplarına yol açan çatışmalar 

yaşandı. Bu durum siyasi anlaşmazlığı bağları koparan ve 

paha biçilmez kanın aktığı iç savaşa çevirdi. 

Burada sorun sadece iç savaşta değil, çatışmayı engelle-

yebilecek ve askıdaki konularda diyalog köprüsünü uzatacak 

uzlaşmacı tarafın yokluğunda saklı. Akan kanı durduracak ve 

uzlaşıyı gerçekleştirecek orta çözümlere varma ve sükuneti 

sağlayabilecek Mısır’ın akil insanlarının varlığından şüphe 

etmiyorum. Ancak bu felçlilik hali, kulak tıkamalar ve infiale 

teslimiyet bu akil isimlerin çabalarının başarılı olmasını ve 

seslerini herkese duyurmalarını engelliyor. Yalnız bu durum 

akil isimlerin çabalarını bırakmalarını gerektirmez. Çünkü 

yangını söndürmek bazen kurbanları kurtarmak için alevlerin 

içine girmeyi gerektirmektedir. 

Ufukta cuntalaşmanın işaretleri gözükürken ve her gün 

iç savaşın yeni kurbanları verilirken güvenliğin istikrarını ve 

ekonominin canlılığını sağlama yolunda ilerleyemeyiz, ülke-

nin ve devrimin geleceğinden emin olamayız.

 (Katar gazetesi Şark, 8 Temmuz 2013)

ASKERİLEŞME İLE İÇ SAVAŞ ARASINDA MISIR
Fehmi HÜVEYDİ



GÜNDEM

6 Umran AĞUSTOS 2013

A rap ayaklanmasının patlak vermesinden 2,5 

yıl sonra Mısır ordusunun cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi’yi azletmesi, bölgede ve dünyada 

şok etkisi yarattı. Arap dünyasındaki siyasi dönüşü-

mün karışık sürecinde yeni ve belirsiz bir bölüm açtı. 

Mısır’da anayasa ve siyasi hayatın aldığı tehlikeli süreçle 

mücadelede Mursi’ye karşı darbe gerekli bir adım ola-

bilir ancak ne var ki bu süreç demokratik dönüşümün 

bir kez daha doğal sürecine -anayasanın değiştirilmesi 

ve yeni seçimlerin yapılması- götürülmesi fırsatı olarak 

kullanılamazsa Mısır’ı kutuplaşma ve iç çekişmenin 

tehlikeli dönemine götürecektir.

Mursi ve İhvan’ın ülkeyi yönetmekte ‘başarısız’ 

olduğu şüphesiz. Dev muhalif gösteriler Mısır siyasi 

toplumunun canlılığını, İhvan yönetimini ve seçenek-

lerini reddettiklerini, bu kesimlerin özgürlükler, insan 

hakları, kadın ve azınlık haklarını savunduğunu ifade 

etti. Ancak bazıları askeri müdahalenin en iyi seçe-

nek olup olmadığını sorguluyor. Ordunun müdahalesi 

Mursi’ye nokta koydu ancak İhvan’a da halk destekle-

rini gözden geçirmek ve yeniden seferber etmek için 

krizden çıkış imkânı sağladı, yoğunluğu liderlerinin 

başarısızlığından çok seçilmiş cumhurbaşkanlarının 

devrilmesine verdi.

Askeri müdahalenin Mısır’da demokratik geçişe fiili 

darbe mi veya ‘düzeltme’ operasyonu mu oluşturacağı 

henüz netleşmedi. Askeri yönetim, seçimleri yeni ana-

yasa yazımına önceleyerek geçiş sürecinin ilk dönemini 

kötü yönetmişti. İhvan’ın tehlikeli taşkınlığı, parlamen-

to ve cumhurbaşkanlığı başarılarını ötekilerini uzaklaş-

tırmak ve anayasa yazımını kontrolleri altına almak için 

kullanmalarıdır. Zira hükümetler zayıf bir çoğunluk 

temelinde kurulabilir ancak anayasaların kapsamlı 

ulusal uzlaşmayla beslenen belgeler olması gerekir. 

Mısır’daki yeni geçişin liderleri öncelikle anayasanın 

düzeltilmesini ve ardından yeni parlamento ve cum-

hurbaşkanlığı seçimleri yapılmasını -ki doğru süreç 

budur- öngören bu hatayı düzeltmeye çalışıyorlar. Bu 

sürece süratle geçilmeli. Zira anayasal ve demokratik 

siyasete dönüşün uzun süre ertelenmesi Mısır siyaset 

sahnesinde kutuplaşmayı arttıracak, şiddet yanlısı yön-

temlerin izlenmesi çağrısı yapanları haklı çıkaracaktır.

Darbe daha kapsamlı anayasal temeller üzerinde 

demokratik siyasi hayata hızlı ve doğru şekilde baş-

lanılması yönündeki değişim çerçevesinde ‘düzeltme’ 

girişimine götürürse olumlu bir gelişme olduğunu 

ispatlar. Ancak anayasal ve demokratik siyasi hayatın 

uzun süre askıya alınmasına ve alışıldık askeri yöne-

timin dönüşüne götürürse kaybedilen tarihi bir fırsat 

olacaktır. Bölgesel olarak müdahalenin Katar ve Türkiye 

için nüfuz gerilemesi, Suudi Arabistan için başarı 

olduğu açık. Zira Kahire-Doha-Ankara üçgeni yeni 

nüfuz enseni kurmuştu ve bu eksen Riyad ile Ankara 

ilişkilerinin canlandırılması için kesildi. Riyad geliş-

meyi olumlu karşılamakta ve 5 milyar dolarlık mali ve 

ekonomik yardım paketi açıklamakta gecikmedi. Bunu 

3 milyar dolarlık yardımla Birleşik Arap Emirlikleri 

izledi.

Erdoğan hükümeti Mısır ordusunun müdahalesini 

kınadı ve birçok Türk kentindeki AK Parti taraftarları 

Mursi’ye desteklerini ifade ettiler. Erdoğan içeride özel 

sorunlar yaşıyor. Bu yüzden Mursi’nin düşüşü kendisi-

ne, ekonomik ve siyasi başarılarına rağmen kültürel ve 

dini sınırlamalar getirme girişiminin güçlü bir muhale-

fetle karşılaşacağını hatırlatmalı. Katar ise esnek bölge-

sel aktör olarak görülüyor. Mursi döneminde çok yatı-

rım yaptı ve 8 milyar dolar destek sözü verdi. Nüfuzu 

geriledi ancak parasını ve nüfuzunu bölgesel ilişkilerde-

ki yüksek konumunu korumak için yeni araçlarla kul-

lanması muhtemel. Tunus’ta Nahda Partisi’nin başını 

çektiği hükümet Mısır ordusunu kınadı. Nahda siyasi 

oluşumlara Mısır’daki İhvan cemaatinden daha kapsa-

yıcı ve entegre. Bununla birlikte hala güçlü bir muha-

lefetle ve Mısır’dakinden daha fazla benzer gösterilerle 

karşılaşıyor. Tabiatıyla Tunus ordusu Mısır ordusunun 

hacmine veya tarihine sahip değil ve siyasi hayata 

müdahalesi beklenmiyor. Yalnız Mısır’daki olayların 

Nahda’ya İslâmcıların yükselmesinin kesin olmadığını 

ve geniş halk desteğinden beslenmediğini, daha fazla 

ılımlılığa ve diğer kesimlerin iktidara katılımına başvu-

rursa doğru yapacakları gerçeğini göstermelidir.

İran’ın Mısır’dan gelen haberlerden rahatsız olma-

sı önemli. Zira Mursi İran’a yönelik otuz yıllık resmi 

düşmanlığı bitirdi. Tahran’ı ziyaret ederken ve iliş-

kiler kurmaya ve bölgesel girişimlere katmaya çalı-

şırken Mısır’daki yeni yönetim Riyad’a yaklaşacak ve 

Tahran’dan uzaklaşacaktır. Esed ise Mısır’da yaşanan-

ları büyük bir sevinçle karşıladı. Müdahale iki şekilde 

Esed’e yaradı. İhvan ve siyasal İslâm karşıtı tutumunu 

güçlendirdi. İslâmi hareketlere karşı askeri güç kul-

MISIR’DA DARBE ŞOKUNUN SONUÇLARI
Paul SALİM
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■ Ortadoğu’dan  

lanma ilkesine Arap meşruluğu vermiş 

oldu.

Müdahale, İhvan’ı kendi ülkesinde 

sürekli bir sorun olarak gören Ürdün 

Kralı Abdullah içinden olumlu bir deği-

şim. Mursi’nin düşüşüne Hamas’a, Mısır 

ve güçlü Katar desteğini alma arzularına 

darbe olarak bakan Filistin yönetimi baş-

kanı Mahmud Abbas açısından da öyle. 

Lübnan için ise bu olay ordusunun Şeyh 

Ahmed Esir’in lideri olduğu Sünni Selefi 

cemaatiyle çatışması sonrası ve mezhep 

geriliminin çok yüksek olduğu gergin 

bir zamanda geldi. Hizbullah’ın Mısır’da 

İhvan’ın cumhurbaşkanlığının düşüşün-

den sevinç duyduğu kesin. Sünni akım-

ların tepkisi ise çok yönlü

Uluslararası alanda Rusya ve Çin 

İslâmcı partiyi iktidardan uzaklaştıran 

güçlü bir devlet görmek için rahatlaya-

bilirler ancak Putin, sorun doğru şekil-

de çözülemezse Mısır’ın Suriye gibi bir 

iç savaş yolunda olacağı uyarısı yaptı. 

AB ve ABD İhvan’ı iktidarı kaybeder-

ken görmekten dolayı üzülmedi ancak 

demokratik değişimin akıbeti noktasın-

da derin endişelerini ifade ettiler.

Mısır’daki askeri müdahalenin sonuç-

ları hâlâ sürüyor ancak Mısır’daki ana 

aktörlerin -asker, sivil, İslâmcı ve laik 

partiler- tarihi seçenekler ve sorunlarla 

karşı karşıya oldukları şüphesiz. Mısır ya 

bu dönemi anayasal ve demokratik süre-

ci düzelterek, hakları ve özgürlükleri 

garanti eden, bütün siyasi akımlara açık 

istikrarlı siyasi hayatın inşası projesine 

dönerek aşacak ya da iç kutuplaşmaya 

ve istikrarsızlığa kayacak. Arap tarihi 

yol ayırımlarının çoğunluğu gibi Mısır’ın 

başarısı, bir bütün olarak Arap toplum-

larının başarısıdır. Mısır’ın başarısızlığı 

ise Arap dünyasının diğer bölgelerinde 

tehlikeli başarısızlıklara ve gerginliklere 

götürecektir.        

(El Hayat gazetesi, 11 Temmuz 2013 Beyrut- 

Carnegie Ortadoğu Merkezi direktörü)

MISIR HALKINA KUTLU OLSUN
Cihad EL-HAZİN 

‘Mısır halkına kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun!’ Bana gazetem için 

manşet atmam istense hangi manşeti seçeceğimi soran Mısır televizyon 

programının sunucusuna yanıtım buydu. Darbenin olduğu 3 Temmuz 

çarşamba günkü yazımda daha kapsamlı şiddet eylemlerinin vuku bul-

masından endişelenerek ve iç savaş uyarısını kaldırmak için ordunun 

müdahalesini desteklediğimi yazmıştım. Gün bitmemişti ki Mısır silahlı 

kuvvetleri tarihi kararını verdi. Bu kararı askeri zafer kadar önemli 

Mısır halkının bir zaferi olarak görüyorum. 

Mısır, silahlı kuvvetlerin halkı koruma amaçlı müdahalesi olma-

saydı uçurumun eşiğinde olacaktı. Zira Müslüman Kardeşler rejimi 

bütün alanlarda başarısız oldu. Ekonomik veya güvenlik başarısızlığı 

daha netti. İhvan bakanlıklardaki yüksek mevkileri işgale yoğunlaş-

mayı seçti. Bunu cemaatin üyelerinin ve yandaşlarının çeşitli görevlere 

atanması izledi. 

Geçen 12 aylık deneyim cemaatin ülkeyi İhvanlaştırmaya çalıştığı 

suçlamasını doğruladı. Yani sivil cumhurbaşkanı kendisini iktidara 

getiren demokrasinin en önemli temelini, bir tarafa karşı diğerinin 

yanında olmak yerine tüm renkleri kuşatma temelini ihlal ediyordu. 

Cumhurbaşkanı Mursi Salı gecesi kötü bir konuşma yaptı ve son-

raki gün iktidardan azledildi. Milyonlarca Mısırlının halkın en basit 

taleplerini karşılamakta başarısız oldukları için İhvan yönetiminden 

çekip aldığı meşruiyetten konuştu durdu. 

Tüm bunlar İhvan’ın geniş bir halk tabanı olduğu gerçeğini ortadan 

kaldırmaz. Adeviye meydanındaki bazı yandaşları silahlı kuvvetlerin 

bildirisini dinlerken ‘askeri yönetim devrilsin’ diye slogan attılar ve bu 

sloganlarıyla cehaletlerini yansıttılar. Zira asker iktidarı ele geçirmedi, 

dahi bir şekilde sorumluluğu Anayasa Mahkemesine taşıma ve başka-

nına geçici dönemde cumhurbaşkanlığı görevini verme kararı verdi. 

Tarihi bildiride yer alan her noktayı destekliyorum. Lübnanlı, 

Filistinli veya Ürdünlü olduğum kadar kendimi her daim Mısırlı olarak 

da gördüm. Bildirinin gençleri, geçiş süreci ve Mısır’ın geleceğindeki 

rollerini ihmal etmemesi beni çok sevindirdi. Zira İhvan’ın dalgasına 

bindiği ve ardından tek başına iktidar olduğu 25 Ocak devrimini 

yapanlar bu gençlerdir. Şu an önemli olan bildirideki taahhütlerin 

emanet, iyi niyet ve samimiyetle yerine getirilmesidir. Bu da tarafların, 

yasaların dışına çıkmasını engellemek için silahlı kuvvetlerden daha 

hızlı/iş bitirici bir tutum sergilemesi gerekmektedir. 

Silahlı kuvvetlerin heybeti ve tüm vatandaşlara yasaları eşit şekilde 

uygulatma gücü kesinlikle hafife alınamaz diyorum. Geçiş sürecinde 

iktidar Anayasa Mahkemesi’nin kontrolünde olacak. Bizler şu an içinde 

hiçbir karışıklığın veya belirsizliğin olmadığı bir durum karşısındayız. 

Ordu Mısır’ı kurtarmak için müdahale etti. Bu onun rolüdür. Geriye 

ise silahlı kuvvetlerin devam edecek cesur tutumuna ve geçiş sürecinin 

liderlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyan uygulama safhası kalıyor. 

Makaleye başladığım gibi Mısır halkının büyük zaferini kutlayarak 

bitiriyorum. Mısırlılara ve bizlere mutlu bir son diliyorum.                                                                                                          

 (El Hayat gazetesi, 5 Temmuz 2013) 
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MENDERES’TEN MURSİ’YE: ELVEDA SEÇİM SANDIKLARI
Hilmi EL-ESMER 

Mursi’ye yönelik askeri darbe bildirisinin açıklan-

masının hemen ardından Mursi’yi destekleyen 

televizyon kanallarının yayını kesildi. Kısa bir süre sonra  

el-Cezire’nin Kahire ofisinin yayını kesilirken, siyasi ve 

saha gelişmelerinin üzeri karartıldı. Yayın kesilmeden 

önce  el-Cezire’de açık oturum programını takip edi-

yordum. Spiker ‘uzmanlardan’ birine bu yapılan ağızları 

susturmak ve ötekinin görüşüne baskı yapmak değil 

midir, diye sormuştu ancak beni şaşırtan uzmanın yanı-

tının hazır ve şok edici olmasıydı. Zira bu karartmanın 

bazı kanalların bomba düzeneğinin nasıl hazırlanacağını 

ve terör eylemlerinin nasıl yapılacağını içeren programlar 

yayınlayabilmelerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade 

etti. Belki bu düşünce, darbecilerin ve devlet güvenlik 

organlarının dahi aklına gelmemiştir. 

Metodolojik başarısız kılma savaşı kapsamındaki bu 

tutumlar ve kışkırtma operasyonları gün be gün artıyordu. 

Birçok taraf bu operasyonlara katıldı. İslâmcıların şeytan-

laştırılmasına yoğunluk verildi. Özgür ve nezih demok-

ratik yolla seçilmiş ilk cumhurbaşkanının önüne engeller 

konuldu. Anayasal kurumların inşasının işlemez hale 

getirilmesi seçilmiş Halk Meclisi’nin feshedilmesiyle baş-

ladı. Halkın yaklaşık üçte ikisinin onayladığı anayasanın 

başarısız olması için korkunç bir seferberlik yürütüldü. 

Anayasayı reddeden muhalefetin anayasaya ‘hayır’ demek 

için referanduma katılması ve boykot etmemesi ironiktir. 

Ben İhvan’dan veya siyasal İslâmcı güçlerden değilim 

ancak tarafsızlık Mursi’nin gerçekleri saptırma ve deforme 

etme, yalanlar üretme, iç medya tarafından gerçekleri ters 

yüz eden, insanları, partileri ve güçleri sadece kamera kar-

şısında somutlaşan siyasi liderlerini tahrik eden hakaretler 

ve en iğrenç küfürlerle dolu büyük kampanyalara Eyüp 

sabrını gösterdiğini ifade etmek gerekir. Tüm bu hamlelere 

rağmen Mursi döneminde özgürlüklerin çıtası tavan yaptı, 

cumhurbaşkanlığı sarayının duvarına düşmanca sloganlar 

ve iğrenç küfürler yazacak dereceye vardı. 

Hiçbir kişi tutuklanmadı, hiçbir televizyon kanalı veya 

gazete kapatılmadı. Hiçbir gazeteci hapse girmedi. Bazı 

gazeteciler cumhurbaşkanına hakaretten dolayı açılan 

davalarla tevkif edilse de Mursi onları affetti. Ancak darbe-

den birkaç dakika sonra Mursi’yi destekleyen görüşe baskı 

kampanyası başladı.  El-Cezire ofisinde çalışanlar birer 

suçlu gibi götürüldü ve İhvan liderleri hakkında gelişi 

güzel tutuklamalar başladı. 

Müslüman Kardeşler melek değildir. Hata ederler ve 

doğru yaparlar. Onları niyetlerine ve inandıkları düşün-

celere göre yargılayamazsınız. Aksine İhvan siyasal İslâm 

renklerinin en ılımlısıdır. Mursi hatalar işlediğini itiraf etti. 

Birçokları özellikle de yakıt, elektrik, trafik ve güvenlik 

boşluğu gibi halkın hayati konularıyla ilgili kasıtlı ola-

DEMOKRASİ KOMEDİSİ
Ahmed ZEYBAN 

S ahne Türk lider Adnan Menderes 

döneminden önce başladı ve 

Mısırlı lider Muhammed Mursi’ye 

kadar ulaştı. Tarih 1950’li yıllar 

boyunca Türkiye’nin başbakanı olan 

Menderes’in Atatürk’ün paltosunun 

altından çıktığını ve onun laik yasa-

larına karşı koyma amacı taşıdığını 

belirtir. Türkiye’yi NATO’ya girdirme-

sine ve Sovyetler Birliği’yle mücadele-

de Batının mızrak başı haline getirme-

sine rağmen bu durumun ordunun 

modern Türkiye tarihinin ilk darbe-

sinde kendisine karşı harekete geç-

tiği zaman hiçbir faydası olmamıştır. 

İktidarda geçirdiği on yıl sonra birkaç 

arkadaşıyla birlikte ölüme mahkûm 

edildi. 

Menderes seçim kampanyasını, 

selefi İnönü’nün aldığı sert laik uygu-

lamaları iptal edeceği vaatleri temelin-

de yürütmüştü. Ezanın Türkçe okun-

ması, Kur’ân okumanın yasaklanma-

sı ve dini okulların kapatılması bu 

uygulamalardandı. Seçimleri kazanın-

ca Menderes bu uygulamaları kaldır-

dı. Ezan tekrar Arapça okundu, din 

dersleri devlet okullarına konuldu 

ve ilk yüksek din enstitüsü yanı sıra 

Kur’ân öğrenme merkezleri açıldı. 

Ayrıca Türkiye’de tarımın geliştirilme-

sini, fabrikaların açılmasını, yolların, 

köprülerin, okulların ve üniversite-

lerin sağlamlaştırılmasını içine alan 

kapsamlı bir kalkınma hamlesi yaptı. 

Menderes bu icraatların hiçbirinde 

kendisinin İslâmcı veya İslâmcıların 

destekçisi olduğunu ifade etme-

di. 1950’li yılları kapsayan on yılın 

sonunda Menderes’in içerideki icra-

atları sosyal güçleri hükümetin poli-

tikalarına karşı çıkmak için özellikle 

de üniversitelerde ve ordudaki güçleri 

seferber edebilen laik güçleri kışkırt-

tı. İstanbul ve Ankara sokaklarında 

kargaşa olayları ve gösteriler yaşandı. 

27 Mayıs 1960 sabahı Türk ordu-

su cumhuriyet döneminin ilk askeri 

darbesini yapmak için harekete geçti. 

Demokrat Parti’nin faaliyetleri dur-

duruldu, başbakan Adnan Menderes 

ve cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 

yanı sıra birçok bakan tutuklandı. 

Göstermelik bir mahkeme sonrası 

cumhurbaşkanı ömür boyu hapse, 

Menderes, dışişleri ve maliye bakan-
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■ Ortadoğu’dan  

rak çıkarılmış engellere, zorluklara ve krizlere rağmen 

Mursi’nin ilk yılında gerçekleştirdiği iç ve dış başarıları 

inkar etmek ahlaki değildir. Askeri darbeden sonra bu 

krizlerin dozu somut şekilde hafifledi! 

Askeri darbenin özellikle de aydın, gazeteci ve ‘uzman’ 

destekçileri karşımıza darbelerin yeni tarifleri ve devrimin 

anlamlarıyla çıkıverdiler. Bu tarif ve anlamların en önem-

lisi ordunun halkın yanında yer aldığı düşüncesiydi. Evet, 

ordu farklı sebepler gösteri yapan halkın bir kesiminin 

yanında yer aldı. Rakamların oyununa girmek istemi-

yorum. Her taraf arkalarında milyonlar olduğunu ifade 

ediyor ancak işin aslı Mursi’ye karşı çıkan çoğu kimseyi 

kahredici geçim şartları ve günlük yaşamın başarısızlıkları 

tetikledi. Yalnız Mursi’nin Mısır’ın yaşadığı büyük bir eko-

nomik ve sosyal yıkımı miras aldığı gerçeği nasıl görmez-

likten gelinir. Mursi bir yıl zarfında bu durumu düzeltecek 

sihirli değneğe sahip mi? 

Darbeyi savunanlar darbeyi gerçekleştirenin elinde 

askeri güç olduğunu görmezlikten geliyorlar. Tiraji komik 

ironilerden biri de şu: Savunma Bakanı General Sisi 

bakanlar kurulunda bir bakandır ve anayasaya göre silahlı 

kuvvetler başkomutanı olan cumhurbaşkanına bağlıdır. 

Ancak bu general kendisinde vesayet ve seçilmiş cumhur-

başkanının performansını değerlendirme gücüne sahip bir 

konuma koyuyor, cumhurbaşkanını azlediyor, alternatif 

cumhurbaşkanı atıyor. Televizyonda da halkın çağrısına, 

el-Ezher şeyhi ve Kilise papasının desteğine karşılık verdi-

ği şekilde bu durumu sahneliyor.  

Darbe öncesi ve sonrasında Sisi ile Amerikan savunma 

bakanı, Amerikan genelkurmay başkanı ile Mısırlı mev-

kidaşı arasında temasların olduğunu hatırlatmak önemli 

olacak. Mısır ordusunun yıllık 1,3 milyar dolar Amerikan 

askeri yardımını aldığını unutmamalıyız. ABD’nin darbeye 

yönelik tutumu ise istikrarsızdı. Hatırlatmak bağlamında 

Cumhurbaşkanı değil de Sisi Suudi Kralı ile temasa geçti 

ve darbe sonrası şartların istikrarı hususunda kralı rahat-

lattı. 

Mursi yolsuzluğun kol saldığı derin devleti miras aldı. 

Tabiatıyla yolsuzluk temizlik ve şeffaflığa direnir. Mursi 

yolsuzlukla mücadele etmek istedi, derin devletten sert bir 

direnişle karşılaştı. Belli başlı devlet ve hizmet kurumları 

Mursi ile işbirliği yapmadı. Aksine önüne engeller koy-

dular. Gerçekten de Mursi’nin ordu üzerinde fiili otoritesi 

olmadı. Ordu devlet içinde devlet olduğunu gösterdi. 

Ayrıca polis ve diğer güvenlik güçleri de ülkeyi kaos için-

de bıraktı ancak darbe ilanından birkaç saat önce hemen 

uyandılar ve iç işlerinin halkın yanında yer aldığını açık-

ladılar. Halkla birlikte cumhurbaşkanının destekçilerini 

hedef aldılar, baltacılara lojistik destek sağladılar ancak bu 

darbedeki eğlenceli ironi temel görevi anayasayı korumak 

olan Anayasa Mahkemesi başkanının darbecilerin elinde 

kukla olmayı kabul etmesidir. 

(Katar gazetesi El Raye, 9 Temmuz 2013)

lara idam kararı verildi. Suçlama ise 

laik rejimi değiştirmeye ve din devleti 

kurmaya azmetmeleriydi. 

Ekim 1960 ortalarında 

Menderes’in idamı infaz edildi. 

Böylelikle Menderes Türkiye’deki iç 

çekişmede laiklerin ilk kurbanı oldu. 

Menderes’ten sonra sıra Necmettin 

Erbakan’a geldi. Partisinin seçimleri 

kazanması sonrası laikler ona darbe 

yaptılar. Onun sonu da hapis oldu. 

Ta  ki Erdoğan’a kadar.  Erdoğan 

seleflerinin deneyimlerinden istifade 

etti ancak laiklerin ve destekçileri-

nin komplolarından henüz kurtulma-

dı. Cezayirli eski siyasi parti İslâmi 

Kurtuluş Cephesi FİS, Cezayir otori-

telerinin kararıyla 1992’de feshedildi. 

FİS 12 Ocaktaki ilk seçimlere girdi ve 

kazanmıştı. Keza parlamento seçim-

lerine de girmiş ve ezici bir sonuçla 

kazanmıştı ancak sonrasında seçim 

iptal edildi ve parti feshedildi. Ülke 

şiddet ve karşı şiddetin karanlık gir-

dabına girdi. 

Sonra İslami Direniş Hareketi 

Hamas’a geliyoruz. 2006’daki mec-

lis seçimlerine katılma kararı aldı. 

Hamas’ın 132 sandalyenin 76’sını 

kazandığı açıklandı. Bu sonuç 

Hamas’a mecliste çoğunluk veriyor-

du. Sonrasında bu başarıya uluslar 

arası ve yerel ret geldi. Şu an dahi 

devam eden Filistin halkının safları 

bölündü. 

Bir yıl önce Müslüman Kardeşler 

hareketi İhvan’ın rahminden çıkan Dr. 

Muhammed Mursi Mısır cumhurbaş-

kanlığını kazandı. Cumhurbaşkanlığı 

koltuğuna oturur oturmaz içerideki 

ve dışarındaki tüm dünya güçleri 

iktidarını sonlandırmak için seferber 

oldu. Ordu harekete geçti, açık bir 

darbe hareketi içinde meşru cum-

hurbaşkanlığı ile sokağın isyanını 

(temerrüd) aynı tuttu ve aynı kefe-

ye koydu. Sanki herkes nihayetinde, 

İslâmcıların seçim sandıkları kana-

lıyla iktidara gelmesi mümkün değil 

diyor.

Herkes ılımlı İslâmcılara, derinizi 

de değiştirseniz ve demokrasi oyunu-

na girmeyi kabul etseniz dahi kabul 

görmeyeceğinizi ve reddedileceğinizi 

ifade ediyor. Zira iyi İslâmcı tutuk-

lu, öldürülmüş veya muhalif olan 

İslâmcıdır. Herkes İslâmcılara sanki 

bu sahada ılımlılara yer yok diyor.  

Bu tutum cihatçı Selefileri güçlendirir 

ve destekler. Ki onlar demokrasiyi 

küfür olarak görmekte, kendi seçe-

neklerinin daha doğru ve izlenebilir 

olduğuna dair birbiri ardına deliller 

sunmaktalar. 

(Ürdün gazetesi Düstur 3 Temmuz 

2013)
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M ısır’da kazanan ordu veya muhalefet 

değil el-Kaide örgütüdür. Bu örgüt Arap 

Baharı’ndan en fazla zararlı çıkan taraftı. Arap Baharı 

o vakit özgürlüğün el-Kaide yöntemi dışında elde 

edileceğini ve barışçı hareketlerin despotlukla müca-

delede daha sağlıklı olduğunu göstermişti. Ancak 

bizi endişelendiren Mısır’da yaşananların sonuçla-

rının bölgenin hareketini ve kültürünü etkilemesi, 

komplo ve hedef alma teorisine dayanan el-Kaide 

metodunu güçlendirmesidir. 

İhvan bugün medya araçları kanalıyla İslâm’ın 

hedef alındığından dem vuruyor, bilinen siyasi yak-

laşımlardan dolayı dini ve Arap kanallarının kapa-

tıldığını delil gösteriyor. 

Böyle bir konuşma keli-

menin tam anlamıyla bir 

felaket. Zira bu üslup 

bıçağın kemiğe dayan-

dığı sokaklara kendile-

rini meçhule götürecek 

yanıtlar vermektedir. Bu 

da bölünmekten daha  

büyüktür. Belki de en 

uygun yanıt İhvan’ın 

silah taşımadığı şeklinde 

olmalıdır. Bu yanıt cemaatin unsurlarının sürüklen-

mesinin önüne geçtiği noktasında medyaya güvence 

verme girişimidir. 

Daha fazla analiz yapmaya zaman yok. İhvan her 

ikisi de acı iki seçenek karşısındadır. Hali hazırdaki 

duruma rıza gösterirse cemaat bölünecek, içinde 

büyük bir çatlak oluşacak, hali hazırdaki şartları kul-

lanarak cihatçı bir nesil ortaya çıkacaktır. Özellikle 

de cemaatin şu anki kuşağının çoğunluğu nezdinde 

hedef alındıkları yönünde bir hissiyat vardır. Yani 

cemaatten kopacak güçler el-Kaide’nin bir yüzü 

olacaktır. 

İkinci seçenek ise cemaatin yaşananları reddet-

meyi, çözümü kabul etmemeyi sürdürmesini ve 

geçmişte olduğu gibi destekçilerinin sokaklara dön-

mesini öngörmektedir. Zira cemaat esasında gelecek 

hiçbir seçime güvenmemektedir. Mübarek rejiminin 

ve muhalefetin getirdiği darbenin seçimlere şaibe 

karıştırması düşüncesi masadaki temel meseledir. 

Mısır’da çözüm, uzaklaştırmayla veya darbeyle ve 

askerle gelmez. Durumun değişmesi ve insanların 

sakinleşmesi için el-Ezher şeyhinin de bir kıymeti 

harbiyesi ve rolü yoktur. Yöneticilerin huzurundaki 

âlimlerin görüntüsü ters etki yaratmaktadır. Yani 

sadece Mısır’da değil, Arap dünyasındaki resmi dini 

kurum suçludur. Onlardan gelen açıklamalara artık 

insanlar önem vermemektedir. 

Selefilerin darbeye desteği ise Mısır’daki selefili-

ğin İhvan karşıtı olduğu anlamına gelmez. Kanımca 

Mısır Selefiliği oyunun farkına vardı. Mısır Selefileri 

İhvan’ı kendi düşünce yöntemlerine çekeceklerdir. 

Yani kendisini üzerin-

de bulunduğu zeminin 

dışına çekecek seçe-

nekler karşısında bulan 

cemaati kışkırtacaklar-

dır. 

Sina gelecek adrestir. 

Sina’nın istikrarı Mısır 

siyasetiyle oynama nok-

tasıdır. Camp David 

Antlaşması’nı koruma 

ve Sina’nın istikrarını 

koruma sözü veren İhvan bunu yapabilecek tek 

güçtür. Ordu ve liberal güçler yanı sıra on binlerce 

baltacının seferber edilmesi sadece Kahire’nin bir 

kısmının güvenliğini sağlayabilir ancak Sina’nın 

güvenliğini sağlamaz. Sina Kahire’nin güvenliği-

nin anahtarıydı ve halen de öyledir. Sina Arap 

Afganistanı olacaktır. Trajik olan, temiz bir devrim 

çıkaran Mısır’ın devrime tutunarak modern bir 

modele taşıma yerine Mısır sokaklarında büyük bir 

çatlak yaratmasıdır. Ülkenin yarısı kutlama yapı-

yor, diğer yarısı kendisini rejim çekici ile el-Kaide 

yöntemi arasında bulacak olan cemaate dayatılacak 

hedef alındıkları yaklaşımı içinde yaşıyor. Cemaat ya 

Suriyeliler olarak kan gölüne düştüğümüz el-Kaide 

yöntemini alacak ya da uzak duracak ki bu durumda 

da kan kaybecedek. Her ikisi de acı iki seçenek.

(El-Kuds El-Arabi gazetesi, Suriye’de yaşayan Filistinli yazar, 9 

Temmuz 2013)

MISIR’DA EL-KAİDE KAZANDI
Eymen HALİD 
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Burhanettin CAN

Son yıllarda toplum adeta bir merkezden yöne-

tilen bir psikolojik harekâta tabi tutularak kir-

letilmekte ve kirlenme, tefessüh(çürüme) boyutuna 

doğru genişlemekte ve derinleşmektedir. Geçen iki 

sayıda tarihte tefessühün neden olduğu yıkımları, 

kirlenmenin kavramsal çerçevesini, kirlenme ile 

değer sistemi arasındaki ilişkiyi, değerleri kimin 

belirleyeceği ve bu kapsamda seküler bilimsel yakla-

şımın temel zaaflarını inceledik. 

Bundan sonraki çalışmalarda, kirlenme/tefessüh 

konusu, İslâmi kavramlar açısından ele alınıp ince-

lenecektir. Burada kirlenme/tefessüh konusu habis-

tayyib kavramları çerçevesinde ele alınıp incelene-

cektir. 

İslâmi İlmi Yaklaşım: Ölçü Allah Tarafından 

Konmuştur

Seküler Bilimsel Yaklaşıma(!) göre bilgi, Allah’tan 

gelen vahyi bilginin göz önüne alınmadan sadece 

ve sadece akıl ve beş duyuya dayanarak, deney ve 

gözlem gibi iki teknik kullanılarak üretilmektedir. 

Bu yaklaşıma göre, bilimsel çalışma, bilim adamının 

kendi dışındaki dünyadan duyu organları vasıtası 

ile aldığı veriler(ihsaslar, algılar, dışımızda ki varlı-

ğın üzerimizde ki etkileri) üzerinde akıl vasıtasıyla 

tefekkür edip analız ve sentezini yaparak bir sonuca 

ulaşması şeklinde cereyan eder. Başlangıçta ki ham 

veriler, alınıp işlenerek bilgi haline dönüştürülür. O 

nedenle “Bilgi, varlıkla çevresi arasında ki ilişkidir’1. 

Bu bilgi, kanun ya da teori seviyesinde olabilir. 

Seküler bilimsel çalışmada, deney ve gözlem adı 

verilen iki teknikle, beş duyu ve akıl gibi iki ana bilgi 

kaynağı kullanılmaktadır. Deney ve gözlem kapsamı-

na alamadığımız alanlar, ilmin ilgi alanının dışında 

kalmaktadır. O alan, Dinin ve felsefenin alanıdır. 

İncelenen varlıktan alınan veriler üzerinde insan, 

zihni çalışma yaparken onlarla ilgili kavramsallaş-

tırma yapar. Kavramlar, bizim veriler aracılığıyla 

incelediğimiz nesneye, onu temsil mahiyetinde atfet-

tiğimiz isimlendirmelerdir; ‘varlığın insan zihnindeki 

fotoğrafıdır’. Kavramsallaştırma aşamasında yapılan 

hata; bilimsel çalışmanın sakat doğmasına neden 

olabilir. Kavramların semantik alanı, zamanla deği-

şebilir ya da yeni kavramlar türetilmek durumunda 

kalınabilir. 

Verileri değerlendirmede yorumlamada kullan-

dığımız duyu organlarımızın ve aklımızın kapasitesi 

sınırlıdır. Duyu organlarımızın kapasitesini teknik 

cihazlarla artırmış olsak bile deney ve gözlemler-

deki “ölçme yöntemi hataları”, “ölçü aleti yapım 

hataları”, “veriyi temsil etme hataları” gibi hata 

kaynaklarının meydana getirdiği bir duvar, gerçek-

le aramızda en ciddi engellerden birini oluşturur. 

Dahası Heisenberg Belirsizliği’nin ifade ettiği gibi 

varlık, sakladığı gerçeği “çok ince bir tül perdesinin” 

arkasında gizlemektedir. Yani, en mükemmel ölçü 

aletlerine sahip olsak bile gerçekle aramızda gene de 

bir perde bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in, “Rab-

bim, bize varlığı olduğu gibi göster.” şeklindeki 

duası, bu sırrın bir başka şekilde ifade edilmesinden 

başka bir şey değildir.

İslâmi ilmi yaklaşım, seküler bilimsel yaklaşımın 

bu temel zaafını, Vahiy ve sünnet Bilgisini akıl ve beş 

duyu ile birlikte kullanarak ortadan kaldırmakta; 

Hz. Peygamber’in yukarıda ifade ettiği sırrı, çok daha 

iyi bir şekilde açıklayıp ortaya koymaktadır.

O nedenle kirlenme/tefessüh sorununu 

Yaratıcının bilgisine başvurarak çözüm aramamız 

gerekmektedir. Yaratıcının bilgisini içermeyen tüm 

yaklaşımlar, eksik yaklaşımlardır. Sosyal boyutlarla 

ilgili olduğunda bedeli ağır olan yaklaşımlardır. 

ANA KAVRAMLAR AÇISINDAN TEFESSÜH:

HABİS-TAYYİB  
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Materyalist, kapitalist ve sosyalist yaklaşımlarının 

insanlığı sürüklediği bunalım ve ortaya koydukları 

vahşet ortadadır. 

İnsanı en iyi tanıyan onun Yaratıcısı olduğuna 

göre, en iyi bilgi de O’ndan gelir ve gelmiştir. Bu 

noktada; Allah bizi yarattı ve kendi halimize bıraktı, 

bize karışmıyor denebilir, hatta denmektedir. Diğer 

bir deyişle, göklerle yerin idaresi ayrılmalıdır den-

mektedir. Bu tür bir iddianın bir dayanağı olmalı, 

delili olmalı, ispatı olmalı. Hem Allah’a inandık diye-

ceksiniz, hem de Allah’ın söylemediğini O’nun adına 

söyleyerek iftira edeceksiniz:

“Onlar çirkin bir hayasız-

lık işlediklerinde: “Biz atala-

rımızı bunun üzerinde bulduk. 

Allah da bunu bize emret-

ti” derler. De ki: Kuşku yok 

Allah, “çirkince hayasızlık-

ları “ emretmez. Bilmediğiniz 

bir şeyi Allah’a karşı mı söy-

lüyorsunuz?”(7 Araf 28)

Allah, insana yeryüzünde 

nasıl yaşaması ve davranması 

gerektiğini bildirerek ve ona 

yol göstererek desteklemiş, 

güçlendirmiş ve ödüllendir-

miştir(2 Bakara 38-39).

Toplumsal kirlenmenin 

had safhaya(tefessüh) vardı-

ğı dönemlerde Allah, hida-

yetçiler göndererek toplumu 

arındırmış ve temizlemiştir. 

Onun için, 75 Kıyamet suresi 

36’da, “İnsan kendi başına 

ve sorumsuz bırakılacağını mı 

sanıyor?” denmektedir. Allah, 

insanı kendi başına bırakma-

yıp hidayetçilerle aydınlattı-

ğına, yol gösterdiğine göre; Allah insana hayatın 

tanzim ile ilgili ölçüleri, kuralları, değer sistemini” 

de göndermiştir. Temel Ölçüleri, ana frekansları, ana 

değerleri belirleme, ortaya koyma hakkını insana 

bırakmamıştır:

“Çünkü o, düşündü ve bir ölçü tespit etti.

Kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Yine kahrolası, nasıl bir ölçü koydu?

Sonra bir baktı. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü 

ekşitti.

Sonra dil sırt çevirdi ve büyüklük tasladı.

Böylece: “Bu, yalnızca, aktarılarak öğrenilen bir 

büyüdür” dedi. .

Bu bir beşer sözünden başkası da değildir.

Onu ben, cehenneme sürükleyip-atacağım.” (74 

Müddessir 18-27)

Allah insana hayatın tanzimi ile ilgili temel ilke-

leri bildirmiş, “olmazsa olmaz” ölçülerini vermiştir. 

Allah’ın kitabında bildirmediği, Hz. Peygamber’in 

herhangi bir kısıtlama getirmediği konular ise insana 

ve insan düşüncesine (akıl ve beş duyu) bırakıl-

mıştır. Karşılaşılan sorunlar, 

Allah’ın koyduğu temel ilkeler 

çerçevesinde çözüme kavuş-

turulacaktır. Bu da insanın 

görevidir.

Allah’tan gelen bilgiler, 

tüm insanların arzu, istek, 

duygu ve düşünce, hatta men-

faatlerinin optimal (en uygun) 

bir sentezi durumundadır. 

Şahıslardan bağımsız olduğu 

için de hiçbir makam, mevki, 

zümre korunmaz gözetilmez. 

Hiç kimsenin heva ve heves-

leri yönetici olsa bile kabul 

edilmez:

“Ey Davut gerçek şu ki, biz 

seni yeryüzünde bit halife kıl-

dık. Öyleyse insanlar arasında 

hak ile hükmet, istek ve tutku-

lara uyma; sonra seni Allah’ın 

yolundan saptırır, şüphe yok 

Allah’ın yolundan sapanlar, 

hesap gününü unutmalarından 

dolayı onlar için şiddetli bir 

azap vardır.” (38 Sâd 26)

Böylelikle, günlük yaşa-

mın tanziminde araştırmacının saplantı veya art 

niyetli yaklaşımları etkili olamaz. 

Seküler bilimsel yaklaşımın kurduğu birçok teo-

rinin, Freudculuk, Darwincilik ve Marksizm, bugün, 

iflas ettiği, yanlış olduğu kabul edilmektedir. Peki 

bu teorilerin birer yaşam biçimi olarak toplumlara 

kabul ettirilmesi ile ortaya çıkan tahribatın sorumlu-

su kimler olacaktır? Siyonizm’in hakimiyeti uğruna 

insanların kafalarını karma karışık eden teorilerin 

insanlık hayatına maliyeti nedir? 

Toplumsal kirlenmenin had 
safhaya (tefessüh) vardığı 
dönemlerde Allah, hidayetçi-
ler göndererek toplumu arın-
dırmış ve temizlemiştir. Onun 
için, 75 Kıyamet suresi 36’da, 
“İnsan kendi başına ve sorum-
suz bırakılacağını mı sanıyor?” 
denmektedir. Allah, insa-
nı kendi başına bırakmayıp 
hidayetçilerle aydınlattığına, 
yol gösterdiğine göre; Allah 
insana hayatın tanzim ile ilgili 
ölçüleri, kuralları, değer siste-
mini” de göndermiştir. Temel 
Ölçüleri, ana frekansları, ana 
değerleri belirleme, ortaya 
koyma hakkını insana bırak-
mamıştır.
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■ Habis - Tayyib

İşte Allah, bu ve buna benzer tehlikelere karşı 

insanları temizlemek istemektedir:

“Allah size güçlük çıkarmak istemez ama sizi 

temizlemek (tayyib) ve üzerinizdeki nimetini tamam-

lamak ister.” (5 Maide 6)

Allah, peygamberlerini bu amaçla görevlendire-

rek göndermiştir:

“Ki onlar (iman edenler) yanlarındaki Tevrat ‘ta 

ve İncil’de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber 

getirici (nebi) olan Peygambere uyanlardır; O, onlara 

marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri 

helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır 

yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona ina-

nanlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve 

onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtulu-

şa erenler bunlardır.” (7 A’raf 157)

İşte insanlığın bunaldığı, yolu-

nu kaybettiği, karanlıklar içinde 

körleştiği, kirlilik bataklığı-

na saplandığı dönemlerde; 

peygamberler gelerek, 

insanları karanlıktan 

aydınlığa, zulmetten 

nura çıkarıyorlar. Temiz 

ve murdarı birbirinden 

ayırarak, temiz ve mur-

darın ölçülerini onla-

ra göstererek insanları 

temizliyor, onları zalimle-

rin hevalarına tabi olmaktan, 

zorbalara boyun eğmekten, köle 

olmaktan kurtarıp, Allah’a kul yapı-

yorlar. Böylece de insanlar, gerçek özgür-

lüğe kavuşuyorlar. İtilmekten kakılmaktan, horlan-

maktan kurtuluyorlar. Kafalarındaki ve kalplerindeki 

beşeri korkular gidiyor, yalnızca Allah’tan korkuyor-

lar; yalnızca Allah’tan korktukları için adil ve temiz 

kalıyorlar, kalmaya özen gösteriyorlar.

“Köşeyi dön de nasıl dönersen dön”, “devletin 

malı deniz; yemeyen domuz” felsefesinin bir yaşam 

ve ahlak biçimi olduğu dönemlerde; müminler çal-

mıyorlar, çırpmıyorlar, har vurup harman savurmu-

yorlar, harama el uzatmıyorlar. Fakir ve fukara’nın 

yardımına koşuyorlar. Karanlığın ortasında tıpkı bir 

güneş gibi parlıyorlar (4 Nisa 135).

Bugün dünya toplumları kirlendiğine, her türlü 

pislik bir yaşam biçimi halini aldığına ve bir peygam-

ber gönderilip, temiz ve murdar birbirinden ayırt 

edilemeyeceğine göre ne yapılmalıdır, nereye başvu-

rulmalıdır? Hz. Muhammed’le birlikte peygamberler 

zinciri son bulmuştur. Ancak Hz. Peygamber’e gelen 

Kur’ân ve Hz. Peygamber’in sünneti elimizdedir. 

Öyleyse bugün yapılması gereken bu kaynaklara 

başvurmak ve beslenmektir:

“Ey iman edenler, Allah’a ibadet edin; peygambere 

itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir 

şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah’a ve 

Rasûlü’ne döndürün, Allah’a ve ahiret gününe iman 

ediyorsanız. Bu hayırlı ve sonuç bakımından daha 

güzeldir. Sana indirilene ve senden önce indirilene 

gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? 

Bunlar, tağut’un önünde muhakeme olmayı istemek-

tedirler; oysa onlar onu tanımamakla emrolunmuş-

lardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklık-

la sapıtmak ister. Onlara: “Allah’ın 

indirdiğine ve peygambere gelin” 

denildiğinde, o münafıkların 

senden kaçabildiklerince 

kaçtıklarını görürsün.” (4 

Nisa 59-61)

Bu ülkede biz de 

Allah’a, peygambere ve 

Kur’ân’a inanıyoruz diyen 

herkesin, Nisa suresindeki 

bu çağrıya olumlu cevap 

vermesi gerekir. O açıdan 

temiz ve kirlinin, güzel ve çir-

kinin ne olduğunu anlamak, bun-

ların kapsamlarını ortaya çıkarmak 

için Kur’ân ve sünnete başvurmalıyız ve de 

başvuracağız.

Kavramlar Açısından Kirlenme Sorunu

Kirlenme konusu, karmaşık ve izafiliklerle dolu-

dur. Çünkü kısa zamanda etkisi görülebilen ile çok 

uzun zamanda etkisi görülebilen kirlenme şekilleri 

vardır. Bu açıdan temiz ile kirlinin, güzel ile çirki-

nin, doğru ile yanlışın ayırt edilebilmesi için Yaratıcı 

olan Allah’ın, Rab olan Allah’ın bilgisine ihtiyacımız 

vardır.

Acaba Allah; bize bir yaşam kılavuzu olarak 

gönderdiği Kur’ân-ı Kerim’de bu konuyu, nasıl açık-

lamaktadır? Kur’ân-ı Kerim’de sorun, kirlenmenin 

şekli ve şiddetine bağlı olarak farklılıkları ifade ede-
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cek şekilde değişik kavramlarla açıklanmaktadır. En 

basit kirlenme şeklinden en karmaşık ve en şiddetli 

kirlenme şekline kadar kirlenmenin her şekli açıkça 

ortaya konmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’de geçen Fahşa, Zulüm, Seyyia, 

Necis, Habis, Rics, Ricz, Helal, Adalet, Hasene, 

Tayyip, Tahir, Lub (elbab) gibi kavramlar, kirlilik ve 

temizlikle yakından ilişkili kavramlardır. Gerçekte 

bu kavramların tümü, iman kavramı ile doğrudan 

veya dolaylı ilişkili olarak Kur’ân-ı Kerim’de yer alır. 

Allah korkusu, ahrete iman, hesap günü, cennet ve 

cehennem gibi kavramlar, temiz ve kirli, güzel ve 

çirkin kavramları ile bir başka etkileşim alanı oluş-

tururlar.

Burada kirlenme ile yakın ilişkili olan kavramları 

öncelikle ele alacağız. Kavramların gramer yapıla-

rını ayrıntılı olarak incelemekten ziyade, verdikleri 

mesajları, işaret ettikleri genel ilkeleri ortaya çıkar-

maya çalışacağız. Amacımız; Allah bu kavramlarla 

nelere pis, kirli, iğrenç veya temiz demektedir, bunu 

bulup çıkarmaktır. Böylelikle kirli ve temizin ölçüsü 

insanların arzu, heva ve heveslerinden bağımsız ola-

rak ortaya konabilecek ve toplumun değişik kesimleri 

arasında optimal bir uzlaşma, bir denge kurulabile-

cektir.

Habis-Tayyib

Habis kelimesi, pis, pislik, iğrençlik, kendisinden 

hoşlanılmayan şey anlamına gelmektedir. Bu anlamı 

ile temiz, arı, makbul, tatlı, güzel, kendisinden hoşla-

nılan, hoşa giden şey anlamındaki Tayyib kavramının 

zıddıdır.2

Habis, Tayyib, Helal, Haram kavramları, genel 

olarak, iç içe geçmiş bir şekilde Kur’ân’da yer almak-

tadır. Bu açıdan helal-haram ile habis-tayyib kav-

ramları arasında sıkı bir ilişki vardır. Helal-Haram, 

insanın hareket alanının sınırlarını meşru ve gayrı 

meşru olanı belirlemekte; toplumun yaşam kuralları-

nı tanzim etmektedir.

Habis ve Tayyib kavramlarının ortaya koyduğu 

temel ilkeleri, aşağıda alt başlıklar altında inceleye-

ceğiz.

Bütün Temiz Şeyler Helal, Habis Olanlar Haramdır

Bu konu, genel bir ilke olarak A’raf Suresi 157. 

ayetinde ortaya konmakta; ve peygamberlerin, helal 

ile haramı, temiz ile pisi ayırmak için geldiği, top-

lumu temizlemekle görevli olduğu belirtilmektedir:

“Ki onlar yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de (gele-

ceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan 

peygambere uyanlardır; O, onlara marufu emrediyor, 

münkeri yasaklıyor, temiz (Tayyib) şeyleri helal, 

murdar (habis) şeyleri haram kılıyor ve onların ağır 

yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor.” (7 A’raf 

157)

Maide Suresi 3. ayeti kerimede; ölü eti, kan, 

domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen, boğul-

muş, vurulmuş yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, 

canavar yemiş, dikili taşlar üzerine boğazlananın, fal 

oklarıyla kısmet aramanın murdar olduğu belirtil-

mektedir. Ayetin devamında, dinin kemale erdirildiği 

Allah’ın insanlar üzerindeki nimetinin tamamlandı-

ğı, din olarak da İslâm’ın seçildiği ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla, helal ile haram, murdar ile temiz, maruf 

ile münker belirlenmiş, bunları birbirinden ayıracak 

genel ilkeler ortaya konulmuştur. Nitekim Maide 4. 

ve 5. ayetleri, bu konuya açıklık getirmektedir:

“Sana kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. 

De ki: “Bütün temiz şeyler size helal kılındı. Bugün 

size temiz olan şeyler helal kılındı” (5 Maide 4-5)

Bu ayetlerin devamında, Allah’ın öğrettiği av 

hayvanları, Kitap verilenlerin yemeği, özgür iffetli 

mümin kadınlar, Kitap verilen özgür ve iffetli kadın-

ların müminlere helal olduğu açıklanmaktadır. Allah 

bir taraftan genel hükümleri ortaya koyarken diğer 

taraftan bunların uygulanmasında ortaya çıkabilecek 

yanlışlıklara dikkat çekiyor ve bazı ayrıntılara girerek 

yolumuzu aydınlatıyor.

Habis ile Tayyibi Karıştırmamak

Pratikte, hayatın içerisinde kötülüklerin, fenalık-

ların yaygınlaşması hatta kötülüklerin bir yaşam biçi-

mi olarak kabul edilmesi, onlara meşruluk kazandır-

maz. Pis çirkin ve kötü olan, yaygınlaşma ile temiz, 

güzel ve iyi olamaz, tıpkı salgın hastalıklarda olduğu 

gibi; hastalık, ne kadar yaygınlaşmış olursa olsun bu, 

onun tehlikeli ve zararlı oluşunu ortadan kaldırmaz. 

Tam tersine tedaviyi zorlaştırır ve tehlike boyutları 

büyür. Bu nedenle kötülüklerin yaygınlaşması, kötü-

lüğe meşruluk kazandıramaz:

“De ki: ‘Murdar (Habis) ile temiz’ (Tayyib)-

Murdar’ın çokluğu hoşuna gitse de- bir olmaz. Ey 

temiz akıl (elbab) sahipleri Allah’tan korkup sakının. 

Umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (5 Maide 100)
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■ Habis - Tayyib

Kirli ile temiz bir olmadığına 

göre karıştırmamalı, kirli ile temiz 

yer değiştirmemeli, başkalarının 

gönlünü almak veya başkalarının 

hoşuna gitmek için de kirliye, pise, 

çirkine, temiz ve güzel denmeme-

lidir:

“Yetimlere mallarını verin ve 

murdar olana karşı temiz olanı 

değiştirmeyin. onların malları-

nı mallarınıza katarak yemeyin. 

Çünkü bu, büyük bir suçtur.” (4 

Nisa 2)

Murdarla temiz’in yer değiştir-

mesi iki boyutludur. Kirli, meşru ve temiz kılınabile-

ceği gibi; temiz de, kirli ve yasak kılınabilir. Her iki 

tutum ve davranış da yanlıştır ve Allah tarafından 

yasaklanmaktadır. Nisa 2’de yetim malının yenil-

mesi, kirlinin temizle değiştirilmesi olarak nitelen-

dirilmiştir. Tersi durum, Maide 87 ile A’raf 32’de 

anlatılmakta, bunun yanlış olduğuna dikkatlerimiz 

çekilmektedir:

“Ey İman edenler, Allah’ın sizin için helal kıldı-

ğı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın, 

Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez…” (5 Maide 

87)

“De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve 

temiz rızıkları kim haram kılmıştır?” De ki: “Bunlar, 

dünya hayatında ‘iman edenler içindir, kıyamet günü 

ise yalnızca onlarındır.” 

De ki:”Rabbim yalnızca çirkin -hayasızlıkla-

rı- onlardan açıkta olanlarını da, gizli olanlarını 

da- günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan ‘isyan ve 

saldırıyı’, kendisi hakkında ispatlayıcı bir delil indir-

mediği şeyi Allah’a şirk koşmanız ve Allah’a karşı 

bilmediğinizi söylemenizi haram kılmıştır.” (7 A’raf 

32,33)

Kirli ile temizin karıştırılması, iki yönlü olup iki 

farklı yaklaşım ve anlayış tarzının sonucudur. Kirliyi 

temiz göstermek isteyenler; genellikle sekülarizmi-

laikliği benimsemiş ve Müslüman bir halkı mev-

cut sistemle kaynaştırmak, onu benimsettirmek 

amacındadırlar. Böylelikle bir yandan oyların belli 

partilere kanalize olacağını; diğer taraftan da hal-

kın İslâmi duyarlılığının kaybolacağını ummakta-

dırlar. Günümüz dünyasında İslâm’ın her derde 

deva olamayacağı, günlük hayatı tanzim edemeye-

ceği inancının yerleşmesini isterler. “Hangi devirde-

yiz!”, “küreselleşmiş bir dünyada” 

“faizsiz ekonomi”, “çıplak olma-

yan turizm” ve “sanat” olur mu? 

sloganlarıyla insanların kafasını 

bulandırmak isterler. Böylelikle 

saf, duru İslâm yerine hakla batı-

lın, helalle haramın ve temizle 

pisin karıştığı, adı İslâm olup ken-

disi İslâm olmayan bir İslâm ortaya 

çıkarmaya çalışırlar (Ilımlı İslâm). 

İslâmi belli kavramların da konu-

şulduğu hatta yaşandığı, yerlerle 

göklerin idaresinin ayrıldığı, Rab 

olan Allah’ın, “yol göstericiliği”nin 

ortadan kaldırıldığı, her türlü tezadın ve bunalımın 

içinde yaşandığı yeni bir sistem inşa etmeye çalışır-

lar. Bu sistemde, vurguncu, soyguncu, talancı, faizci, 

fuhuşçu, istismarcıdan başka hiç kimse memnun 

değildir, mutlu değildir. Hatta onlar bile mutlu değil-

ler, huzurlu değiller ve şizofren bir yaşam sürerler:

“Şayet onlar da, sizin inandığınız gibi inanırlar-

sa, kuşkusuz doğru yolu bulmuşlardır; yok eğer yüz 

çevirirlerse, onlar elbette bir çelişki ve aykırılık için-

dedirler” (2 Bakara 137). 

Bu yaklaşım ve anlayış tarzına Allah’ın verdiği 

cevap, çok kesin olup her türlü uzlaşma, kaynaşma 

ve karışma ret edilmektedir:

Allah’ın verdiği renk; Allah’tan verilen renkten 

daha güzel rengi olan kimdir? Biz, yalnız O’na kul-

luk edenleriz.” (2 Bakara 138) .

İkinci boyut, temiz olanın kirli kılınması, helalin 

haram yapılmasıdır. Bu, genellikle, aşırı hassasi-

yet ve takva adına yapılmaktadır. Bunu yapanlar, 

Müslüman camianın içindedirler. Allah’ın kullarına 

gösterdiği kolaylığı, hareket serbestisini, anlaşıla-

mayan bir hassasiyetle kısıtlarlar ve İslâm’ı günlük 

yaşantıda uygulanamaz bir şekle sokabilirler. Bunlar; 

“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret 

ettirmeyiniz” (Hz. Peygamber) hadisinin aksine zor-

laştırır ve nefret ettirirler. Allah bizi bu konuda sert 

bir şekilde uyarmaktadır:

“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayı-

sıyla: “Şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü 

gerçekten Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. 

Şüphesiz Allah’a karşı yalan uydurmuş olanlar kur-

tuluşa eremezler. (16 NahI 116)

Her iki yaklaşım tarzı da yanlıştır ve tehlikelidir. 

Allah temizle kirlinin birbirinden ayrılacağı bir imti-
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hanın, bu dünyada yaşandığını bize haber vermek-

tedir. Bir ayıklama mekanizması ile, gerçekten ina-

nanlarla inanmayanlar, kalplerinde hastalık olanlarla 

olmayanlar, temiz olanlarla, olmayanlar birbirinden 

ayrılmaktadır:

“Allah, murdar olanı, temiz olandan ayırt edince-

ye kadar müminleri, sizi kendisi üzerinde bulunduğu-

nuz durumda bırakacak değildir.” (3 Al-i İmrân 179)

Bu arındırma mekanizmasının adı cihaddır. 

Ancak cihad ortamında gerçek bir ayrışım ortaya 

çıkar. Lafazanlarla gerçekten inanmış olanlar, ger-

çekten temizlik isteyenlerle, temizlik istismarcıları 

birbirinden ayrılır. Kirlilikten şikayetçi olup da, 

kirliliği yaygınlaştıranlar, ancak mücadele ortamında 

teşhir edilebilir veya kendi kendilerini rezil, rüsvay 

edebilir.

“…Bu, Allah’ın murdar (pis, iğrenç ve kötü) olanı 

temizden ayırt etmesi; murdarı, bir kısmını bir kısmı 

üzerinde kalıp tümünü biriktirerek cehenneme alması 

içindir. İşte bunlar kayba uğrayanlardır” (8 Enfal 

36,37)

Temizle kirlinin ayrılması ilkesi, hayatın her 

sahası için geçerlidir. Her türlü beşeri ilişkide var 

olması gerekir. Onun için Nur 26’da “kötü kadınlar 

kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara; iyi ve 

temiz kadınlar iyi ve temiz erkeklere; iyi ve temiz 

erkekler, iyi ve temiz kadınlara yaraşır” denmekte-

dir. İyi ve temiz bir halka, iyi ve temiz yöneticiler; 

iyi ve temiz yöneticilere, iyi ve temiz bir halk yaraşır. 

Hz. Peygamber, “Siz nasıl iseniz öyle idare edilirsi-

niz” sözünü bunun için söylemiştir.

Eşcinsellik (Lut Kavminin Yaşam Tarzı) En Pis 

Kirlenme Şeklidir

Toplumun çürümesine, değişik hastalıkların orta-

ya çıkma ve yayılmasına neden olan, habis olarak 

nitelendirilen eşcinsellik, en ciddi, en ağır kirlenme 

şekillerinden biri olup helak olma nedenidir:

“Lut’a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin 

işlerden (eşcinsellik) yapmakta olan şehirden kur-

tardık. Şüphesiz onlar, bozulmaya uğrayan, kötü bir 

kavimdi” (21 Enbiya 74)

“Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altı-

na çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif 

edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında ‘belli 

bir biçime sokulmuş, damgalanmış’ olarak. Bunlar 

zalimlerden uzak değildir.” (11 Hud 82,83)

Başkasının Hakkını Gasp Etmek Kirlenmedir

Yetimi ve yetimin şahsında zayıfı, kimsesizi yaşlı-

yı korumak, bakıma muhtaç olanlara kol kanat ger-

mek, Allah’ın insanlara yüklediği önemli görevler-

dendir. Yetimlerin mallarının korunmasında, yetim 

çocukların evlendirilmesinde ve miras gibi konular-

da temizle pisin karıştırılmaması, zulüm ve haksız-

lıkta bulunulmaması, Kur’ân-ı Kerim’de hatırlatılan 

bir konudur (4 Nisa 2, 10).

Kamu arazilerini, ormanları, çocukların oynaya-

bileceği, yaşlıların oturup dinlenebileceği park ve 

bahçeleri yağmalayanlar ve yağmalatanlar, insanlara 

nefes almayı çok görecek tarzda yapılaşma yarışında 

olanlar ve bu yolla kazandıkları servet, onlar için bir 

ateş olmayacak mıdır? Güzelim Boğaz’ın çevresini 

bir gecelik kararnamelerle eşlerine, dostlarına peşkeş 

çekenler; bunun hesabını bir gün vermeyecek mi? 

Bunların hesabı sorulmazsa bu dünyada, kirlenme 

kaçınılmaz olarak bütün toplumu kuşatacaktır.

Tarihimizde, kadı, kaymakam, başçavuş ve ağa 

dörtlüsünden oluşan hakimler grubunun nasıl bir 

soygun mekanizması kurdukları, böylelikle halkla 

yönetimi nasıl karşı karşıya getirdikleri ve böylelikle 

Osmanlı Devleti’nin dağılmasında nasıl katalizör 

rolü oynadıkları çok iyi bilinmektedir3.

İnsanın canının korunması gibi, malının da 

korunması gerekir. “Mal canın yongasıdır” derler. Bu 

nedenle hangi, şekil ve ad altında olursa olsun insan-

ların mallarını ve hakkını, onun rızası hilafına almak 

veya sahiplenmek toplumsal barışı, sosyal dayanış-

mayı bozar. Bu, yolsuzluk ve rüşvet dediğimiz bir 

başka hastalık, bir başka kirlenme şeklidir:

“Mallarınızı haksızlıkla aranızda yemeyin ve siz, 

bile bile günahla insanların mallarından bir bölümü-

nü, yemeniz için onları hâkimlere aktarmayın” (2 

Bakara 188)

Allah’ın Gönderdiklerine En Temiz, En Güzel, 

En Sıkı Bir Şekilde Sarılmak

Hakla batılın, temizle pisin birbirine karışma-

ması, istismarcıların ortalıkta at oynatmaması için, 

Allah’ın gönderdiğine en güzel bir şekilde bağlan-

mak, sarılmak ve yapışmak gerekir:
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■ Habis - Tayyib

“Biz ona (Musa’ya) Levhalar’da her şeyden bir 

öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. 

(Ve:) “Şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret 

ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu 

pek yakında göstereceğim” dedik.” (7 A’raf 145)

Kötülüklerin, çirkinliklerin bir yaşam biçimi 

haline geldiği kirlenmiş sistemlerde veya toplumlar-

da, Allah’tan gönderilene en güzel, en temiz ve en 

sıkı bir şekilde sarılmak demek, yeni bir düşünce, 

davranış ve yaşam biçimini inşa etmek demektir. 

Bu, yalnızca teorik olarak her şeyi söylemekle değil; 

aynı zamanda söylediklerimizi pratiğe aktarmakla, 

söylediklerimizi yaşama geçirmekle, yaşamakla ger-

çekleşir. Bunun için günlük yaşantımızın buna göre 

tanzim edilmesi gerekir. Bu açıdan aşağıdaki konular 

da, kirlenmeyle yakından ilgilidir. Kirlenmeye karşı 

olanlar, bu konularda gerekli hassasiyeti gösterme-

lidir.

Temiz Rızık Aramak, Yemek

Allah, bize temiz rızık yememizi emretmekte; 

Kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilmiş 

olan hayvanların temiz olmadığını açıklanmakta ve 

bunlardan uzak durulmasını istemektedir (2 Bakara 

172-173, 16 Nahl 114-115). Ayrıca Bakara 267’de 

temiz ve güzel olmayan şeyden infak yapılamayacağı 

da ifade edilmektedir.

İnsan Yaşamındaki Mahremiyetlere Riayet Etmek

Her insanın kendine özgü bir aile yaşamı vardır. 

Toplumsal yaşam içinde her ferd veya ailenin mahrem 

kabul ettiği ve hatta etmesi gereken hususlar vardır, 

olmalıdır da. Toplumsal yaşamın sıhhati ve geleceği 

için herkesin bunlara saygı göstermesi ve bu mahre-

miyetleri araştırmaması gerekir (24 Nur 27-28).

Allah bize bir başkasının evine, onun haberi ve 

izni olmadan girmenin temiz ve güzel olmadığını 

bildirmektedir. İzin verilmediği zamanda da her-

hangi bir kırgınlığa kapılmaya gerek olmadığı ifade 

edilmektedir. Gerçekte bu ve buna benzer açıklama-

lar, sıhhatli bir toplum inşasının nasıl olabileceğini 

de bize göstermektedir. Hucurat 11-12.ayetlerde, 

“alay etme”, “lakap takma”, “zan ile karar verme”, 

“tecessüs”, “gıybet”, “fasıklık” ve “ölü kardeşinin 

etini yemedeki iğrençlik ve tiksinti” ile nitelendiril-

mektedir. Bu davranışların tekrarı tövbe etmeme hali 

zulüm olarak kabul edilmektedir.

Bugünün pratiğine baktığımızda, insanların evle-

rine zorla girme, yatak odalarına girme bir başarı, 

haberciliğin bir gereği, özgürlüğün bir sonucu olarak 

kabul edilip, kabul ettirilmek isteniyor. Önünüze 

uzatılan bir mikrofon ve size çevrilmiş kameralarla 

her türlü mahremiyetinizi anlatmanız, medeni olu-

şun bir ölçüsü haline getiriliyor. Her türden kadın 

veya erkek görüntüleri; medyanın, genel olarak, 

günlük olağan konuları haline gelmiştir. “Sosyete 

denilen” “azgın ruh hastaları topluluğunun” her 

türlü çirkinliğinin bar, pavyon, genelev yaşamının 

her türlü iğrençliğinin, evlerin içine kadar günün 

24 saatinde girdiği bir toplum nasıl bir toplumdur, 

yaşam nasıl bir yaşamdır? En çirkin hayâsızlıklarını 

ekrana çıkabilmek için sergileyenler ile, ilginç haber 

yakalama hezeyanı ile mal bulmuş mağribi gibi 

bu pislikleri ekrana aktaran kameraman, muhabir, 

senarist ve patronlar neyin peşindedirler? Her türlü 

mahrem bilgilerini sosyal medyada paylaşanlar, ne 

yaptıklarının farkında mıdırlar? Tüm bunları yapan-

ların ödülü her iki dünyanın kaybından başka bir şey 

olmayacaktır:

Pratikte, hayatın içerisinde kötülüklerin, fenalıkların yaygınlaşması hatta kötülükle-

rin bir yaşam biçimi olarak kabul edilmesi, onlara meşruluk kazandırmaz. Pis, çirkin 

ve kötü olan, yaygınlaşma ile temiz, güzel ve iyi olamaz, tıpkı salgın hastalıklarda 

olduğu gibi; hastalık, ne kadar yaygınlaşmış olursa olsun bu, onun tehlikeli ve zararlı 

oluşunu ortadan kaldırmaz. Tam tersine tedaviyi zorlaştırır ve tehlike boyutları büyür. 

Bu nedenle kötülüklerin yaygınlaşması, kötülüğe meşruluk kazandıramaz.
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“İman edenler içinde, çirkince-utanmazlıkların 

yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünyada da, ahi-

rette de acıklı bir azab vardır.” (24 Nur 19)

Çünkü tuttukları yol Rahmanı değil şeytanıdır; 

Onlar, “Şeytanın taraftarlarıdır.”:

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın, 

kim şeytanın adımlarına uyarsa (bilsin ki) gerçekten 

o, çirkince utanmazlıkları ve kötülüğü emreder” (24 

Nur 21)

Fahşa’dan Kaçınma

İnsanların aile yaşamları ve sırlarına saygı gös-

termek, sağlam bir toplum için şarttır. İnsanların 

yaşamları hakkında zan ile hüküm vermek ve bunu 

yaygınlaştırmak tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir 

davranış tarzı olup Allah tarafından lanetlenmiştir 

(24 Nur 23).

Bu nedenle insanın kendisini harama götürecek 

ve kötülük icra edecek davranışlardan kaçınması 

gerekir. Bu temiz olmak için bir ön şarttır:

“Mü’minlere söyle: “Gözlerini harama çevirmek-

ten kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar 

için daha temizdir.” (24 Nur 30)

İki Ülke: Habis Ülke/Tayyib Ülke

Başkasının hakkının gasb edildiği, her türlü 

fahşa’nın bir yaşam şeklini alarak “çağın gereği 

denip” doğal karşılandığı, “İçki ve sigara sağlığa 

zararlıdır” diye reklam yapanın bizzat bunları üretti-

ği, her türlü mahremiyetin “sanat adına” medyadan 

yayınlandığı, her türlü iğrenç konuşmanın ulu orta 

cereyan ettiği, “politikanın doğasıdır, başka ülkeler-

de bizden daha fazlası söyleniyor” denilip her türlü 

yalan ve iftiranın yapıldığı, aynı binadaki insanların 

birbiriyle görüşmediği, konuşmadığı, birbirinin yar-

dımına koşmadığı bir ülke, bir toplum ile; bunların 

olmadığı bir ülke ve bir toplum aynı mıdır? Elbette 

aynı değildir:

“Güzel ve temiz (tayyib) şehrin bitkisi Rabbinin 

izniyle çıkar. Pis ve çorak (habis) şehirden ise zararlı 

kavruk bitkiden başkası çıkmaz. İşte biz, şükreden 

bir topluluk için ayetleri böyle çeşitli biçimlerde açık-

lıyoruz” (7 Araf 58) .

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat askeri 

hareketleri ile bedel ödemiş, 24 Ocak, 5 Nisan karar-

ları ile her türlü sıkıntıya göğüs germiş bir ülkenin, 

bir toplumun, hâlâ huzura güvene rahata ve refaha 

kavuşamamasının nedeni, aşırı kirlenme değil midir? 

Bu kirlenmenin/tefessühün doğal sonucu olarak top-

lumdaki bütün ilişki zinciri bozulmuş; tüm değer 

sistemi altüst olmuştur:

“Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: 

Güzel-temiz bir söz, güzel-temiz bir ağaç gibidir ki, 

onun kökü sabit, dalı ise göktedir. Rabbinin izniyle 

her zaman yemişini verir. Allah insanlar için örnekler 

verir; umulur ki onlar öğüt alır düşünürler. Kötü-

Murdar bir kelimenin örneği ise kötü-murdar bir 

ağaç gibidir: Onun kökü yerin üstünden koparılmış, 

dengesi kalmamıştır. Allah, iman edenleri, dünya 

hayatında ve ahirette sapasağlam sözle sebat içinde 

kılar. Zalimleri de şaşırtıp-saptırır; Allah dilediğini 

yapar.”(14 İbrahim 24-27)

Sonuç: Yanlış Teşhis Yanlış Tedavi

Yukarıdaki ayetlerde, kirlenmiş toplumların den-

gelerinin bozulduğu, imanı bir değişiklik yapılma-

dan, yeni bir insan unsuru oluşturmadan alınacak 

tedbirlerin sonuç vermeyeceği anlaşılmaktadır. Şair 

bu sebeple şöyle demiştir:

“İlaç ve deva olarak ne yaptılarsa, 

Istırap arttı ihtiyaç da giderilemedi.”

Gerçekte son 100-150 yıllık zaman diliminde 

alınan tedbirler işe yaramadı, hastalık her geçen gün 

arttı. Yönetici kadroların Batı karşısında düştüğü 

aşağılık kompleksi, gözlerine taktıkları at gözlükleri, 

hastalığın gerçek boyutu ile teşhis edilmesine mani 

oldu. Teşhis doğru olmayınca, tedavi de doğru ola-

mıyor. Bu kargaşa da bütün güzellikler heba edilmiş 

oluyor (46 Ahkaf 20).

Dipnotlar

1 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitapevi, 

İstanbul,1975, s. 30-31.

2   Yaşar Nuri Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, Yeni Boyut Yay. 

,İst. 1991. Ali Ünal, Kur’ân’da Temel Kavramlar, Beyan Yay. İst. 

1986.

3   Hüseyin Kazım Kadri, İmparatorluğun Tasfiyesi, Pınar Yayınları, 

İst. 1992.
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Adem PALABIYIK

Sosyolojik Fragmanlar: 
Kılıçdaroğlu, PKK, Ulusalcılar, 

Aleviler ve AK Parti

B aşlığa bakılınca bu kadar sosyolojik olgunun 

bir arada nasıl ele alınacağı okuyanı yanılta-

bilir lakin burada temel amacımız adından da belli 

olduğu gibi kısa fragmanlar halinde bazı hususlara 

sosyolojik bir dille vurgu yapmak olacaktır. Bu vurgu 

bir yandan eleştirel diğer bir yandan ise sivri sayıla-

bilir, zaten bunun olmaması içten bile değil, çünkü 

metnin başlığı varoluş anlamında kendi çatışmalarını 

da içinde taşımaktadır. Postmodernizmin ne oldu-

ğu konusunda uzunca bir izaha gerek yok aslında, 

çünkü toplumsal göstergeler ortadayken, göstereni 

aramak pek doğru sayılmayacaktır. Gösterilenlerin, 

gösterene göre değiştiği dil oyunlarının benzeri bir 

biçimde, toplumsal olgu ya da olayların da buna 

benzerlik gösterdiği ve farlılaştığını ileri sürebiliriz. 

Post ve modern kelimelerin bir araya gelerek top-

lumların geçiş aşamasını yeniden isimlendirmesi de 

bu değişime işaret eden başka bir sosyolojik gün-

cellenmedir, işte bu yaklaşım gereği olayların farklı 

sebepler ve farklı sonuçlarla ortaya çıkması, modern 

olanın post olan tarafından belirlenmesine kaynak-

lık edecektir, aynen ülkemizde olduğu gibi… Peki, 

nedir bu belirlenimler?

Kılıçdaroğlu ve CHP

Deniz Baykal’ın şaibeli bir biçimde görevini 

devralan Kılıçdaroğlu, birçok sosyalist çevreler tara-

fından da CHP’nin başına gelmiş felaketlerden biri 

olarak gösterilmektedir. CHP adına ciddi anlamda 

herhangi bir toplumsal proje üretmeden yalnız ve 

yalnız kendisini iktidar üzerinden tanımlamaya çalı-

şan Kılıçdaroğlu ve CHP, bir dönem İslâmcıların izle-

diği metodu takip etmektedir. İslâmcılık kelimesin-

deki uzun süreli temel vurgu “muhalefettir”. Muhalif 

olmak asıl anlamda İslâmcı çizginin temel geleneği 

sayılabilir lakin İslâmcı söylemlerin artık iktidar 

olması -bir anlamda Türköneci bir söylem olan bu 

ifade- İslâmcılığın başına gelmiş bir musibettir ve 

İslâmcılıkta tahribat yaratmaktadır. Kılıçdaroğlu ise 

bu metodu peşinden hiç ayrılmadan takip ediyor 

görünmektedir. Üretici bir konumda olmak yerine 

varolan durumdan tüketicilik yapmak tam da post 

denilen modernliğin kucağına düşmektir. Bu hataya 

düşmek aynı zamanda bir muhataplık sorununu da 

beraberinde getirmektedir. Kılıçdaroğlu’na karşı hem 

Başbakan’ın hem de diğer sivil grupların sürekli bir 

biçimde eleştiri yapmamasının da temel karakteris-

tiği aslında budur, ciddiye alınacak bir durum yok 

kabul edilmektedir. Varoluşunu liderlik vasıfları yeri-

ne karşısında varolagelen olgularda aramak, “onlar 

yapsın biz eleştirelim” düsturunu benimsemek; gün-

deme içki, kimlik, Atatürk, sol gibi kavramlarla 

birlikte dahil olmak Kılıçdaroğlu ve CHP’nin siyaset 

yoksunluluğunu da ortaya koyabilmektedir. 

Postmodern tevazu altında popüler kültür kavra-

mına köle olmak ve onu takip etmek bir siyaset yok-

sunluğu ve sosyolojik fakirliktir. Entelektüel mirasa 

sahipliğin yerine elit olanın dillendirilmesini benim-

seyen bir siyasi yapılanmanın halk ayağını anlaya-

bilmek mümkün olmadığı için CHP’nin tez elden 

bir siyasi metot belirlemesi elzemdir. CHP içinde 

varolan sosyologların nereye gittiği hala bilinmiyor, 

hem danışman olarak medyada kabul gören Sencer 

Ayata, Nur Serter ve Necla Arat’ın, Kılıçdaroğlu’na 

bir vizyon kazandırma çabaları beyhude görünmek-

tedir. Siyasi bir partinin sürdürülebilen bir siyaset 

yapma modelinin iflas ettiği ve devingen anlamda 
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olan olaylara gündelik ses çıkarma mantığına dönü-

şen bir siyasi partiden bir şeyler beklemek ya da 

siyaset üretmesini zannetmek oldukça yanıltıcı ola-

caktır. Geçmişten alınan “elit olma” ya da Türk olma” 

mirasını devam ettirmeye çalışan bir zihniyetin, din 

kavramını egale ederek, halkın kendi iç dinamikle-

rinden bir haber misyonda ilerlemesi çok da rasyo-

nel bir tutum değildir. CHP’nin bir siyasi parti olmak 

yerine iktidara muhalefet olan herkesin partisi olma 

çabası hem kuruluş hem de kendi paradigmalarına 

aykırı bir tutumdur çünkü CHP yaklaşık otuz yıl, 

bu ülkeyi tek başına iktidar olarak yöneten bir par-

tidir. Geçmiş referanslarında böylesine bir yönetim 

refleksi olan siyasi bir partinin, şimdilerde İslâmcı 

siyasal kimliği taklit edip muhalifçi çizgide müca-

deleye devam etmesi hem ülkemiz hem de CHP 

seçmenleri için trajik bir durumdur. Bugün lider 

olarak Kılıçdaroğlu’nun yaptığı icraatlara bakıldığın-

da elle tutulur hiçbir sosyolojik ya da siyasi olgunun 

olmaması, özellikle son dönemde CHP’yi savunulan 

şeylerin partisi haline getirmiştir. Peki, savunulan 

bu “şeyler” nelerdir? Aslında biz bunların Gezi parkı 

olaylarında ne olduğunu açık bir biçimde gördük 

lakin hatırlatmak maksadıyla kısa ca bir değinmekte 

fayda görüyoruz. 

Gezi parkı olaylarında muhafazakârlara göre 

daha rahat giyinenlerin, ayran yerine biraya tercih 

edenlerin Atatürk’ü olur olmaz yerlerde Öcalan pos-

teriyle birlikte ananların ve yine Atatürk’ü hemen 

her meseleye dahil edenlerin, Cami’ye uygunsuz 

biçimde girenlerin, Esed’e selam verenlerin ve benze-

ri durumları tercih edenlerin, Kılıçdaroğlu sayesinde 

CHP’ye meyilli oldukları ortaya çıkmıştır çünkü 

Kılıçdaroğlu, bütün bunların sözcülüğünü bizzat 

yapmış ve hükümeti bunlar üzerinden sürekli eleş-

tirmiştir. Ülkenin çözüm sürecinde attığı adımları 

görmezden gelebilecek bir imajla birlikte yapılması 

planlanan sekiz önemli adımın (Havaalanı, Köprü, 

vb.) hiçe sayılmasına da öncülük etmekten geri kal-

mayan bazı CHP vekilleri, isteyerek mi istemeyerek 

mi bilmiyoruz ama CHP’yi, yapılan bu eylemlere 

destek verir hale getirmiştir. BDP dahi bu süreç-

te sağduyulu söylemler dişle getirirken CHP’nin 

ileri derecede siyasetsizliğinden dolayı bu türden 

yönelimlere gitmesi projesizliğin bir sonucudur. 

Böylesine bir CHP’nin, Atatürk’ün partisi olduğu-

nu kabul etmek birçok Kemalist için artık kabul 

görmeyecektir, çünkü CHP’nin sürekli bir biçimde 

üretemediği siyasetsizliği muhtemelen bir süre sonra 

kendi siyasetlerinin de iflasına sebep olacaktır. Bu 

iflasın nasıl önleneceği bilinmez ama Kılıçdaroğlu ile 

bu işin gitmeyeceğini anlayan bazı zerzevatlar şimdi-

den toplantılara başlamış, Sarıgül, Can, vb. ilimlerin 

anılmasına başlamışlardır. Ama bizi kim kurtarabilir 

sorusu Fransız devrimi başlamadan önce kraliyet 

sayarından “elitlerin” kendi kendilerine sordukları 

sorundan başka bir anlam ifade etmemektedir. 

PKK ve BDP

Çözüm sürecinin başladığı dönemden itibaren 

PKK ve BDP’nin gündemden uzak olması hem ken-

dileri hem de kendilerine yakın tabanı sosyolojik 

açıdan rahatsız etmiştir, çünkü modern olan içinde 

yer bulamamak, bir olguyu demode hale getirebilir. 

BDP’nin demode olma korkusu önümüzdeki gün-

lerde de kendini gösterecektir. Ülkede olan olaylara 

müdahil olamama yahut diğer problemler arasında 

yok olup gitme endişesi BDP içinde bir hareketlilik 

yaratmıştır. Gezi parkı olaylarından sonra Lice’de 

gelişen olayların akabinde, BDP’nin hem Lice hem 

de çözüm sürecine yaptığı vurgu aslında bu gerçek-

liğin en basit işaretleri sayılabilir. Çünkü Kürtlerin 

bir kısmını temsil eden BDP’nin, temsil ettiği tabana, 

post ve modernin iç içe girdiği bu dönemde cevap 

veremeyişi kendilerini zor durumda bırakmakta-

dır. Lakin BDP’nin, CHP gibi ne bir liderlik ne de 

muhalefet üzerinden kendini varetme kaygısı güt-

memesi, BDP’nin en büyük avantajıdır. Bu avantajın 

yanında BDP’nin, Öcalan, Kandil ve dindar Kürtler 

üçleminde kalması da kendi bumerangları olarak 

anlaşılabilir. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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Bağımsız bir Kürdistan’ın artık hayal edilmeme-

siyle başlayıp, siyasi arenada devam etme kararı alan 

Öcalan, Türkiye ile birlikte yaşayacak Kürt halkının 

da kaderini tayin ediyor gibi görünmektedir, tabi ki 

bu tayin hakkı Öcalan’a inanan Kürtler için geçerli 

olan bir süreç olacaktır. Bütün Kürtlerin böyle-

sine bir sürece dahil edilmesi mümkün değildir, 

çünkü sosyalist çizginin uzağında olan ve dindar 

olan Kürtlerin çizginin dışın-

da olduğunu tahmin etmek 

zor değildir. Irak’ta Barzani 

liderliğindeki ve Suriye’de 

PYD önderliğindeki Kürtlerin 

Türkiye Kürtleri ile arasın-

da oldukça önemli farklar 

mevcuttur ve her üç taraf da 

bunu bilmektedir. Türkiye 

Kürtlerinin hiçbir şekilde 

ne PYD ne de Barzani ege-

menliği altında olma isteme 

arzusu mevcut değildir, bu 

yüzden Öcalan’ın temel hesa-

bı Türkiye sınırları içinde 

yaşan bir Kürt halkı üzeri-

ne olacaktır. Öcalan’ın örgüt 

içinde yaptırdığı iddia edilen 

infazlara bakıldığı takdirde, 

kendisinden başka bir lide-

rin Türkiye Kürtleri üzerinde 

etkili olmasını istemeyeceği 

ortadayken, sınırımızda yaşa-

nanları görmezden gelmesini 

beklemek ve kendisine yakın 

Kürtlerin saflarını sağlamlaş-

tırmak yapacağı tek eylem 

olacaktır. Bu açıdan KCK’da 

yaşanan kadro değişikliği ve 

Karayılan’ın HPG kuvvetle-

rinin başına getirilmesini de 

temel sebebi budur. 

Gezi olaylarını düzenle-

yenlerin, Lice olaylarına da el atmasının farkına 

varan BDP ve PKK, olayın son bulmasında etkin rol 

oynamışlardır, çünkü Kürtler üzerinde tahakküm 

kuracak olanlar Ergenekon değil kendileri olmalıdır. 

Kendilerinin dışında bir el tarafından idare edilebi-

lecek Kürtlerin, hareketlerine verebilecekleri zarar 

oldukça fazladır. Bir yandan Kürtleri korumakla da 

kendini meşru sayan BDP’nin bir yandan da Öcalan 

üzerinden siyaset yapması, temel siyaseti gereğidir 

lakin BDP’nin kendi tabanı dahi Öcalan’ın kitaplarını 

okumuş olarak anlaşılamamaktadır, özellikle görüş-

tüğüm genç tabanda bilgi fakirliğini net olarak göre-

biliyorum. Öcalan’ı okumadık ama Öcalan’ı anladık 

diyen bir gençliğin, neye nasıl 

inandığını anlamak da bir o 

kadar güç görünmektedir. 

Özellikle dindar Kürt gençle-

rine Öcalan’ın namazla ilgili 

ifadelerini söylediğim zaman 

aldığım tepki şudur: “Bunlar 

uydurmadır”. Sonrasında 

Öcalan’ın kitabından kanıt 

gösterdiğim zaman ise aldı-

ğım cevap şöyle evirilmekte-

dir: “Önderlik demişse doğ-

rudur”. Burada sorgulamadan 

bir teslimiyet söz konusudur, 

din ile kimlik tartışması ara-

sından kalmış bir gençliğin 

nereye evirileceği, o gençlerle 

kimlerin ilgileneceği ile alaka-

lıdır. Dindarların, Kürt genç-

lerine olan ilgisizliği, gençleri 

bu türden ideolojik yakla-

şımların kucağına itmektedir. 

Kürt hareketinin geçmişin-

den habersiz olan gençlerin, 

bu sorunun çözüm ve gele-

ceği için zaman ve mekanı 

BDP ve PKK’ya teslim etmesi, 

aslında bir açıdan da bilgiden 

haberdar olmama sorunu-

dur. PKK’nın ve BDP’nin bu 

durumdan haberdar olmama-

sı tahmin edilemez ama her 

iki oluşum da şunun farkın-

dadır ki, bilgi fakiri olan bir gençliğin bilgilenmesi, 

fakirlik gerekçelerinin de sonu olacaktır. BDP’nin 

siyaset okullarında yetiştirdiği seküler Kürt gençliği 

özellikle Kürt halkı geleceği için umut vermemek-

tedir. 

BDP’nin, Öcalan, Kandil ve 
dindar Kürtler üçleminde kal-
ması da kendi bumerangları 
olarak anlaşılabilir. Bağımsız 
bir Kürdistan’ın artık hayal 
edilmemesiyle başlayıp, siyasi 
arenada devam etme kararı 
alan Öcalan, Türkiye ile bir-
likte yaşayacak Kürt halkının 
da kaderini tayin ediyor gibi 
görünmektedir, tabi ki bu tayin 
hakkı Öcalan’a inanan Kürtler 
için geçerli olan bir süreç ola-
caktır. Bütün Kürtlerin böyle-
sine bir sürece dahil edilmesi 
mümkün değildir, çünkü sos-
yalist çizginin uzağında olan 
ve dindar olan Kürtlerin çiz-
ginin dışında olduğunu tah-
min etmek zor değildir. Irak’ta 
Barzani liderliğindeki ve 
Suriye’de PYD önderliğindeki 
Kürtlerin Türkiye Kürtleri ile 
arasında oldukça önemli fark-
lar mevcuttur ve her üç taraf 
da bunu bilmektedir.
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Gençlerin inanılmaz derecedeki bu partizanlığı 

ve dejenere oluşu, Kürt geleceği içinde önemli teh-

likeler arz etmektedir. Peki bu tehlikeler nelerdir 

diye sorduğumuzda karşımıza çıkacak ilk durum 

bu gençlerin kendi ailelerindeki tutumları olacaktır. 

Bugün bir çok Kürt genci, kendi ailesi ile çatışıklı 

durumlara düşmüştür, “seni okumak için gönder-

dik” söylemi karşısında yapılanların eksik kalması, 

aileleri de güç duruma dahil etmektedir. Açıkçası 

Kürt gençliğine sunulan olguların bir rahatlık ve 

özgürlük vermesi, gençlerin neden bu tür ideolojik 

saflara yöneldiğini anlamamızda yardımcı olacak-

tır. Kürt gençlerine sunulan seçeneklerin; protesto, 

karşı çıkma, kadın, dinden uzaklaşma, partizan 

olma, istenildiği gibi yaşama vb. diğer olgular, Kürt 

gençler üzerinde çok fazla olumlu tesir yapmakta ve 

gençlerin neden partizanlaştığını açıkça ortaya koy-

maktadır. Öcalan’ın anlatılma biçiminde kullanılan 

efsaneleştirici dil ve “dava”nın kutsallığı diğer seçe-

neklere nazaran en güçlü seçeneklerdir. Bu seçenek-

lerin beraberinde gençlerin PKK’ya duymaya başla-

dığı sempati bir süre sonra bağlılığa dönüşmekte ve 

süreç aynı zamanda dinden de uzak bir şekilde hızla 

devam etmektedir. Sürecin ne kadar sağlıklı olup 

olmadığını sorgulamaya başlamadan önce sonuçlar 

açısından konunun değerlendirilmesi daha uygun 

görünmektedir. Eğer hâlâ üniversiteyi bitirip dağa 

çıkan gençliğin olduğunu düşünürsek, bu sürecin 

PKK açısından olumlu ama aileler açısından nasıl 

olduğunu anlamak daha faydalı olacaktır. 

Suriye Meselesi, Kürtler ve Müslümanlar

Suriye’de yaşananlara geldiğimizde ise Kürt 

meselesi açısından karşımıza üç kollu bir yapının 

çıktığını görebiliriz, bunların ilki Türkiye Kürtleridir 

ki bu Kürtlerin, kendi başlarına yönetilmeyi, diğer 

Kürt hareketlere bağlı kalmaktan daha fazla tercih 

edecek iç dinamiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Irak’ta Barzani’nin, PYD ile yapmış olduğu anlaşma 

neticesinde Barzani’nin PYD’nin güçlenmesine vere-

ceği tepki sanırız merak konusudur. Çünkü hiçbir 

devlet, kendine karşı tehdit oluşturabilecek bir yapı-

yı yanıbaşında istemez, bu ilke uluslararası siyasetin 

değişmez maddelerindendir. Barzani’nin takınacağı 

tutum, Türkiye’nin de alacağı tavra göre değişecektir. 

Nusret cephesinin şeri esaslara dayalı bir dev-

let kurma hayaline karşı Kürtlerin bir Kürt devleti 

kurma hayali şu an itibariyle yakın görülmekteyken 

PYD’nin liderlerinden gelen açıklamaların pek de 

kaygı verici olmadığı söylenebilir lakin PKK’nın 

yardımı, PYD’nin Nusret Cephesi’ni yenmeye sebep 

olduysa, PYD’nin PKK’nın istekleri karşısında nasıl 

bir tavır takınacağı daha çok önemlidir. Tüm bunlara 

bakıldığı takdirde Suriye-Irak ve Türkiye üçgenin-

de yaşananların BDP ve taraftarlarını mutlu etmesi 

açıkçası beklenebilir ama hem BDP hem de PKK’nın 

çok iyi bildiği önemli bir durum hâsıldır ki her iki 

Kürt yapılanması da (PYD ve Barzani) Öcalan ile çok 

iyi anlaşamamaktadır. Bu yüzden her üç tarafında 

atacağı adımların, çıkarlar doğrultusunda gerçekle-

şeceğini düşünebiliriz. Devam eden çözüm sürecinin 

beraberinde yaşanan bu gelişmelerin KCK’da yaşa-

nan değişimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceği 

merak konusu ama şunu açık ifade edebiliriz ki, 

çıkarlar örtüşmediği müddetçe atılacak adımlarım 

menfi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Tabii ki Suriye’nin bir Müslümanlar açısından 

oldukça önemli bir gerçekliği mevcuttur, bu gerçek-

lik de Müslümanların, Suriye meselesinden oldukça 

Suriye-Irak ve Türkiye üçgeninde yaşananların BDP ve taraftarlarını mutlu etmesi açık-
çası beklenebilir ama hem BDP hem de PKK’nın çok iyi bildiği önemli bir durum hâsıldır 
ki her iki Kürt yapılanması da (PYD ve Barzani) Öcalan ile çok iyi anlaşamamaktadır. 
Bu yüzden her üç tarafında atacağı adımların, çıkarlar doğrultusunda gerçekleşeceği-
ni düşünebiliriz. Devam eden çözüm sürecinin beraberinde yaşanan bu gelişmelerin 
KCK’da yaşanan değişimlerin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu ama şunu 
açık ifade edebiliriz ki, çıkarlar örtüşmediği müddetçe atılacak adımlarım menfi olaca-
ğını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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önemli bir imtihandan geçtikleridir. Müslüman dün-

yası belki de en önemli imtihanlarından birini şu an 

itibariyle Suriye’de yaşamaktadırlar. Birden fazla iç ve 

dış dinamiğin işin içinde olduğu buna karşın soru-

nun hâlâ çözülememesi ve çözüm adına da ümidin 

giderek yalnızlaştığı zaman diliminde, Suriye’nin, 

Müslümanlar üzerinde bölücü bir etkisi olmuştur. 

İslâmi grupların kendi aralarındaki anlaşmazlıklar 

aslında dış mihrakların, Müslüman dünyası üzerinde 

yıllardır görmek istediklerinin bir tezahürüdür. Şunu 

kabul etmek gerekir ki, bugün Suriye’de yaşananlar 

her ne şekilde olursa oldun ya da kimden kaynak-

lanırsa kaynaklansın Müslümanları zor durumda 

bırakmış, birbirine düşürmüş ve İsrail maskeli dev-

letlerin gönlüne su serpmiştir. Bir dönem İsrail’i dize 

getiren Hizbullah’ın bile “şeytan” olarak anılması 

şu an dillendiriliyorsa bir şeyler yolunda gitmiyor 

demektir. Karadavi ve diğer alimlerin söyledikleri, 

bir dönem İsrail’in amansız saldırılarına karşı koy-

duğu ve onu dize getirdiği için Müslümanların gön-

lünü hoşnut eden Hizbullah’a kısa bir sürede mevzi 

alınmasına sebep olmuştur. Peki bu kimin menfaati-

nedir? Hizbullah’ın sevilmesi ya da nefret edilmesi-

nin neticesinde kimler güçlenmektedir, acaba bun-

lar hiç tartışılıyor mu? Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, 

Afganistan’da, Pakistan’da ya da Endonezya’da yaşa-

nanların hangisi Müslümanların lehine olmuştur? 

Müslümanlar tarihin hiçbir döneminde bu kadar 

aciz düşmemişler (Hz. Ali dönemi hariç) ve bu kadar 

birbirlerine girmemişlerdir. Batı’nın, şarkiyatçılık 

oyunları eğer bu şekilde devam ederse, şurası net ve 

açık ki Müslümanlar daha zor durumlara düşebilir-

ler. Her şeye kadir olan Allah, inşallah bu durumu 

Müslümanların lehine döndürsün.

AK Parti, Gezi Olayları ve Fethullah Gülen Cemaati

Mazlum olanların çoğunluğu cephesindeki bir 

oluşumun payesi olarak varlığını ortaya koyan ve 

bu ortaya koyuştan sonra güçlenen AK Parti için 

yapılabilecek en büyük tartışma ya da eleştiri iki 

açıdan ele alınabilir. Bunların ilki çokça dile getirilen 

“güç zehirlenmesi” bir diğeri ise Gülen hareketiyle 

varolup olmadığı belli olmayan ve her defasında 

çeşitli sebeplerle hasımlar tarafından kullanılan ger-

ginliktir. İlk eleştiriden başlarsak eğer söylenilmesi 

gereken cümlenin şöyle başlaması gerekir: “artık güç 

onlarda”. “Onlarda” kelimesi bir ötekileştirme ifade-

sidir ve AK Parti bazı icraatlar sonucu, bazı kesim-

ler tarafından “onlar” olarak nitelendirilmektedir. 

Bu kabul edilebilir veya edilmez ama AK Parti’nin 

belli icraatlarının hoş görülmediği Gezi olaylarında 

anlaşılmış ve ulusalcı tutumların hazırda beklediği 

yeniden farkedilmiştir. Fakat Gezi olayları önemli 

bir paydayı da yeniden birleştirmiş, Müslümanca 

bir deyim kullanacak olursak “safları sıklaştırmıştır”. 

Belli kesimlerin, Gezi olaylarını kazandık derken, 

aslında gözden kaçırdıkları en önemli nokta da 

budur, gezi olayları “dindar” diye ifade edilen kesim-

leri yeniden bir araya toplamıştır. Aynı zamanda 

yaklaşık seksen yıldır varolan düzenin savunucuları 

on yıllık bir düzen karşısından güçsüz olduklarının 

farkına varmıştır. Müslümanlıkta en tehlikeli durum 

safların net olmamasıdır, Hz. Peygamber’in kendi 

döneminde münafıklardan sıkıntı çekmesinin temel 

sebebi de budur, çünkü saflar net değildir. Gezi 

olayları, karışan safların yeniden ayrışmasına ve 

dindarların yeniden kenetlenmesine vesile olmuştur, 

bu yönüyle Müslümanlar için aslında bulunmaz bir 

nimettir. Müslümanların bundan ibret alması ne 

kadar önemliyse bir araya gelip kenetlenmesi de o 

kadar önemli olacaktır. Her ne kadar medya ya da 

başka alanlarda Gezi olaylarının AK Parti’ye zarar 

verdiği dile getirilse de, olayın arka planının okumak 

için bu analizlerde oldukça önemlidir. 

Kabul edilir ya da edilmez, şu an bir yerlerde 

oldukça sıkı savaşlar verilmektedir, bunun bir yanını 

dindarlar bir yanını ise dindarlara karşı olanlar (ulu-

salcılar, Kemalistler vb.) oluşturmaktadırlar lakin 

dindarların şanslı oldukları ya da Allah’ın dindarla-

rın karşıtlarına nasip etmediği bir gerçeklik vardır, 
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o da bu grubun bir lidere ya da lider vasfına sahip 

kimselerinin olmamasıdır. Aslında olması da pek 

mümkün değildir çünkü ne solcu gelenek ne de 

diğer grupların iktidara talip olmak adına yaptıkları 

icraatları mevcut değildir ve bu gruplar, muhafa-

zakarları ancak darbe ile devirme geleneğinden 

gelmektedir. Bu geleneğin miadını dolduralı epey 

olması vesilesiyle, karşıt grupların uygulayabileceği 

herhangi bir yöntemde kalmamıştır, zaten başka bir 

yöntem de bilmemektedirler. Demokrasi ile adım 

atmaktan yoksun olan bir zihniyetin neyi nasıl yapa-

cağını beklemek ya da anlamak siyaset sosyolojisi 

anlamında pek mümkün değildir, hal böyle olunca 

da başka yoların makbul kabul edilmesi de kaçınıl-

mazdır. 

Ama şurası da açıktır ki yukarıda belirttiğimiz 

ifadelere ek olarak AK Parti’nin belki de en önemli 

icraatlarında biri olan kendi kapitalistlerini ortaya 

çıkarması olmuştur. Müslüman kapitalist olur mu? 

diye soru sormanın ya da meseleyi kurcalamanın 

hiçbir gereği yok, Peygamberimiz (s.a.v.) dönemin-

de ticaretle uğraşan Müslümanlar olduğuna göre 

şu an Müslümanların ticaretle uğraşması ve kazanç 

elde etmesi yanlış değildir. Gezi olaylarında da eko-

nominin ağır hasar almamasının temel sebebi de 

budur, AK Parti iktidarı kendisinden önceki diğer 

muhafazakârlar gibi icraatlarında geç kalmamış, 

özellikle ekonomik güçlenme açısından hızlı adım-

lar atmıştır. MÜSİAD, Anadolu Kaplanları vb. diğer 

ekonomik grupları her ne kadar AK Parti dönemin-

de daha da güçlense bile, ulusalcı kapitalistler diye 

nitelendirilenlere (TÜSİAD, vb.) karşı ayakta kal-

mayı becerebilmiş ve böylelikle dar boğazların daha 

rahat atlatılmasın, da vesile olmuştur. İşte bu süreç 

ve diğer benzeri süreçler (MİT’in yenilenmesi, vb 

süreçler) AK Parti iktidarını sağlam temeller üzerine 

oturtmuş, karşıtların eskisi gibi davranamayacağı 

gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

AK Parti üzerine yapılacak ikinci eleştiri olan 

Gülen hareketi ile arasındaki gerginlik söylemleri 

önemli bir meseledir, bu mesele hem AK Parti hem 

de Gülen Hareketi’ne karşı haset besleyen herkesin 

kullanabileceği bir argümandır. Şurası açıktır ki, 

Recep Tayyip Erdoğan resmi, Fethullah Gülen ise 

sivil bir otoritedir. Başbakan’a duyulan bağlılık ancak 

siyaset dışına çıktığı zaman sivil sayılabilecektir lakin 

Weber’in belirttiği otorite tiplerinin (yasal-geleneksel-

karizmatik) bütün özelliklerini taşıyan Başbakan’ın 

özellikle Gülen hareketi konusunda akılları ikna 

edecek bir söz söylemesi, birçok açıdan beklenil-

mektedir. Tabi aynı yaklaşımın Fethullah Gülen’den 

de beklenmesi anormal bir durum olmayacaktır. Her 

iki liderin de güçlü, dindar ve Müslümanlar üzerin-

de etkili oldukları da hesap edilirse, medyada yer 

alan bu zıtlık haberlerinin Müslümanlar üzerinde 

olumlu değil olumsuz etkisi olacağı kolaylıkla hesap 

edilebilir. Zaman gazetesinden Hüseyin Gülerce’nin 

yazılarının takip edilmesi bu aralığı anlamak için 

oldukça önemlidir. Fethullah Gülen’in yakın zaman-

da kullandığı bir cümle de bu işi özetler gibidir; 

“olur böyle şeyler”*, bu ifade cemaat ve hükümet 

arasında belli dönemlerde gerginliklerin olduğu ama 

bu gerginliklerin süreç içinde çözüldüğü anlamına 

gelmektedir. Her ne kadar her iki taraf da ihtiyatlı 

davransa da bildikleri önemli bir şey vardır, o da 

ikisinden birinin güçsüzleşmesi diğerinin zararına 

olacak ve sevinenler “ötekiler” olacaktır. Bu açıdan 

her iki tarafın da birbirini açıkça yıpratmaması ve 

Türkiye’nin  geçiş aşamasını yaşadığı bu dönemde 

daha temkinli davranması gerekmektedir. Özelikle 

Mısır’daki olaylardan sonra, Müslüman dünyasına 

hitap edebilecek bir Türkiye’nin en önemli soru-

nu kendi dindarları arasında oluşabilecek çatlaktır. 

Mazlum-Der, Hüda-Par yada dindar bir tabana sahip 

olan diğer tüm toplumsal oluşumların, Gezi parkı 

olaylarından ders çıkarması bu açıdan önemlidir.

Ve Aleviler

Alevilerin  Gezi olayından sonra sokağa çıkmaları 

birçok açıdan eleştirilmiştir. Çünkü bu olay, Gezi 

parkı dalgalarına pozitif etki katmıştır. Alevilerin bu 

tutumu, gezi olaylarına bilenenler tarafından yanlış 
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anlaşılmalara da mahal vermiştir. Açık söylemek 

gerekirse kamuoyunda Aleviler ile alakalı olarak 

“zor zamanda zorluk çıkarmak” tabiri kullanılmaya 

başlanmıştır. “Neden Aleviler bunu şimdi yapı-

yor” dedikoduları, AK Parti ile Alevi vatandaşları 

istemeden de olsa karşı karşıya getirmiş olabilir. 

Alevilerin, genellikle böylesi tartışmaların ardından 

eylem kararları almaları, AK Parti ve Aleviler ara-

sında “fitne” çıkarmaya çalışanlar için bulunmaz bir 

nimettir, bunun, Alevilerin, Sünni yönetime karşı 

muhalefeti olarak anlaşılması muhtemel olduğu 

için, Alevi vatandaşların özellikle bu dönemlerde 

daha temkinli olmaları beklenecektir. Bazı hasım-

ların bu duruma “Alevi refleksi” adı verilerek bir 

tartışmayı da alevlendirmesi muhtemeldir. Özellikle 

Bingöl, Tunceli gibi illerde sorunlu bir konumda 

bulunan AK Parti, Alevi vatandaşlar tarafından 

Gezi arifesinde yapılan bu eylemlerden rahatsızlık 

duymuş olabilir. Üçüncü köprü ile alakalı olarak 

Yavuz Sultan Selim isimlendirmesi, inadına daha 

çok savunulabilir hâle getirilmiştir. Lice’de yaşa-

nan olayların “Kürtler olmasa olmaz” sözü misali, 

Gezi olaylarına dâhil edilmeye çalışılma çabasına, 

Alevi vatandaşların eylemleri, artniyetliler tarafından 

zamanlama göze alınarak eklemlenebilir. Bu açı-

dan özellikle Alevilerin, art niyetlere bir “yansıma” 

vermemesi “an” açısından önem arz etmektedir. 

Alevilerin, Yavuz Selim ile yaşadığı problemler, 

birçok artniyetli tarafından İslâm ile yaşanılan prob-

lemler olarak isimlendirilmektedir. Şu an yapılan ise 

tarihin yeniden tekerrür ettirilmek istenmesi ve Alevi 

vatandaşlara Sünni bir tehlike olarak Yavuz Selim 

yerine AK Parti’yi benimsetmektir. Bu benimseme 

pek de hayr olacak gibi görünmemektedir, bu açıdan 

hem AK Parti’nin hem de Alevi vatandaşların bu kirli 

oyunu bozması aynı zamanda Şia dünyası için bile 

bir örnek olabilir.

Tabii ki AK Parti’nin, Aleviler konusunda kul-

lanacağı ifadelerde de dikkatli olması gerekmek-

tedir. Şurası açık ki Türkiye Alevileri, Lübnan 

Hizbullah’ına ve Nasrallah’a muhabbet beslemekte-

dirler. Vaziyetin bu olduğu kabul edilirse, Hizbullah 

için Hizbuşşeytan ifadelerinin kullanılması ne kadar 

doğru olabilir? Bir yandan Alevi açılımının devam 

etmesi, Cem evine statü kazandırılması, Dedelerin 

önemli hale getirilmesi ve benzeri faaliyetler yapılır-

ken, bir yandan da böylesine ifadelerin kullanılması 

doğru görünmemektedir. Çünkü dini inançlar pro-

vakatif düşüncelere en fazla açık olan inançlardır, 

bunlar üzerinden siyaset yapılmaya çalışılması bir 

yerden sonra kaybettirebilir. Bu ülkede alevi vatan-

daşlarımız AK Parti’ye güvenmeye ve gelecek için 

hayal kurmaya başlamışken, onların canını yakıcı 

ifadeleri kullanmak alevi vatandaşlarımızı başlarının 

yanında yer almasına sebep olmaktan başka bir yere 

yaramaz. Çok değil daha birkaç yıl öncesine kadar 

Sünni kavramına karşı alerjileri olan Alevilerin daha 

yeni yeni bunun üstesinden gelmesine sebep olmuş 

bir iktidarın hiç gerek yokken can yakıcı ifadeleri 

kullanmaya izin vermesi yapılan onca şeyin heba 

olmasına sebep olabilir. Aleviler, AK Parti’ye güveni-

yor, bu güvenin sağlamlaştırılma seçeneği masaday-

ken diğer hiçbir seçeneğin önemi yoktur. Alevi hare-

ketinin çoğunluğunun siyasallaşmasından önce atıla-

cak bir iyi niyet adımı da; çözüm süreci, Mısır süreci, 

Suriye süreci gibi süreçlerin Türkiye adına daha 

rahat atlatılmasına vesile olacaktır. Çünkü Aleviler 

bu ülkenin kurucu unsurlarındandır ve “yaradılanı 

severiz yaradan ötürü” diyen bir Başbakandan da tek 

beklenilen şey sözün aslını doğrulamak olacaktır.

*  http://www.internethaber.com/gulenin-o-sozu-4-ay-sonra-ortaya-
cikti-561611h.htm, erişim: 19.007.2013.

Her ne kadar her iki taraf da ihtiyatlı 
davransa da bildikleri önemli bir şey var-
dır, o da ikisinden birinin güçsüzleşmesi 
diğerinin zararına olacak ve sevinenler 
“ötekiler” olacaktır. Bu açıdan her iki 
tarafın da birbirini açıkça yıpratmaması 
ve Türkiye’nin  geçiş aşamasını yaşadığı 
bu dönemde daha temkinli davranması 
gerekmektedir. Özelikle Mısır’daki olay-
lardan sonra, Müslüman dünyasına hitap 
edebilecek bir Türkiye’nin en önemli 
sorunu kendi dindarları arasında oluşa-
bilecek çatlaktır. Mazlum-Der, Hüda-Par 
ya da dindar bir tabana sahip olan diğer 
tüm toplumsal oluşumların, Gezi parkı 
olaylarından ders çıkarması bu açıdan 
önemlidir.
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Mustafa TEKİN

MISIR’I FİRAVUN’DAN KURTARMAK
-II. Musa Vakası-

M ısır’da İhvan-ı 

M ü s l i m i n ’ i n 

iktidarını temsil eden 

C u m h u r b a ş k a n ı 

Muhammed Mursi, 

Temmuz ayı başında aske-

ri bir darbe ile indirildi. 

İslâm dünyasının makûs 

tarihi düşünüldüğünde 

bu darbe, Ortadoğu’nun 

pratiklerinde abes sayıl-

mayan ama kitabi ve teorik bilgi ile siyaset ahlakı açı-

sından anormal bir durumu tanımlıyor. Günümüze 

gelinceye kadar son yüz elli yıllık süreç içerisinde 

İslâm dünyası diktatörlük, baskı, zulüm gibi keli-

melerin, içerisinde bol örneklerinin bulunabileceği 

tecrübeler yaşadılar. Bu açıdan düşünüldüğünde, 

askeri darbelere sürpriz yumurtadan çıkmış gibi 

bakılmamaktadır. Ancak siyaset, ahlak vb. açısından 

değerlendirildiğinde, darbelerin sürekli abes karşı-

lanmasının gerekliliği, vesayet rejimlerinden kurtul-

manın öncelikli adımlarını oluşturuyor. Bu açıdan, 

bir ülkede siyaset ve yönetim açısından meşruiyeti 

savunacak seslerin ve mekanizmaların yükseltilmesi 

ve üretilmesine; her başarısız tecrübenin ardından 

yeniden deneyerek de olsa ihtiyaç vardır. 

Muhammed Mursi, yönetime seçimle gelmiş, hal-

kın desteğini almış meşru bir liderdir. Henüz bir yılı-

nı bile yeni doldurmuş bir liderin başarı/başarısızlık 

çizelgesini çıkartmak gayr-ı ahlakilik bakımından 

olduğu kadar, siyaset ve meşruiyetin temelleri açısın-

dan da sorgulanması gereken bir nitelik taşımakta-

dır. Peki ne oldu da Muhammed Mursi bir darbe ile 

yerinden edildi? Nihayetinde bir yöneticinin görev-

den alınmasının gerçekten 

ciddi sebepleri olmalıdır. 

Üstelik de bunun meşru 

siyasal yollarla ve gerek-

çelerle yapılması lazım-

dır. Mursi’nin görevden 

alınmasına gerekçe olarak 

onun bazı hatalar yaptı-

ğını ifade edenler, acaba 

mevcut siyasal işleyiş 

ve ilkeler çerçevesinde 

Mursi’nin gidişine dair bir meşruiyet çerçevesi çize-

biliyorlar mı? Elbette hayır. Açıkça söylemek gerekir 

ki, Mursi’nin darbe ile indirilmesinin arkaplanında 

Mursi’nin İslâmcılıkla temsil düzeyi ne olursa olsun, 

“İslâmcı” bir siyaset ve aslı itibarıyla “İslâmcı” bir 

siyasetin gelecekteki muhtemel bir başarısı var. 

Öncelikle bunu görmek gerekiyor. İslâmcılığın, bu 

anlamda toplumdaki reel sorunlara cevap arama 

teşebbüsü, halkla ilişkilerinin gerçek temsiliyet 

düzeyini artırması bile küresel sömürgecilerin kısa 

vadede daha da açığa çıkması ve faş olması anlamına 

geliyor.

Bu zamana kadar klasik bir algılayış vardı. Darbe 

yapılır ve nihayetinde ona bazı tepkiler olsa bile 

kanıksanıp devam edilirdi. Ama şu anda darbecile-

rin bir yol haritası olmadığı gibi, işleri oldukça zor. 

Bu koşullarda ülke yönetimini bir düzene koyarak 

gerçekleştirmeleri pek mümkün görünmüyor; hele 

Arap uyanışı sürecinden bu yana yaşananlar, açıkçası 

darbenin elini daha da zorlaştırıyor. Mısır’da artık 

taşlar yerinden oynamış durumda ve post-Mübarek 

sürecini, halk talepleri için meşru bir fırsat zemini 

olarak görmeye devam edecektir.

Darbeci General Sisi
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Küresel Kriz ve İslâm 

11 Eylül 2001 tarihinde tüm dünyada seküler 

gücün sembolik temsilcisi Amerika’ya dokunul-

du. 11 Eylül olayları, ister dışarıdan gerçekten 

Amerika’ya karşı böyle bir saldırı gerçekleştirme 

biçiminde olsun; isterse Amerika’nın belli bir siyaseti 

dizayn için kendisine kurduğu bir komplo olsun; 

neticede 11 Eylül’ün ardından Amerika’nın (=Avrupa 

da dahil Batı’nın) hastalığının görünür olduğunda 

kuşku yoktur. Batı, artık dünyaya yeni bir şey öne-

remeyeceği ve üretemeyeceğinin semptomlarını gös-

termeye başlamıştır. Bir kere 

bütün ilişkilerini mevcudu 

koruma ve güvenlik esası 

üzerine inşa etmeye başla-

mıştır. Amerika ve Avrupa’da 

bu tarihten sonraki süreçte 

finansal krizler küresel ada-

letsizliğe koşut şekilde derin-

leşerek artmaktadır. En niha-

yetinde Amerika ile temsil 

olunan seküler güç ve buna 

bağlı olarak dünya görüşü ve 

kültürü derin bir krizle karşı 

karşıyadır. Bugün dünyanın 

önemli bir kısmı açlık ve 

yoksullukla mücadele etmek-

tedir.  Devletlerden fazla ser-

mayesi olan birkaç küresel 

zengin, birçok ülkenin gayr-ı 

safi milli hasılasından fazla 

sermayeyi kontrol etmekte; 

faiz ve başka manipülatif 

yöntemlerle dünya kaynak-

larının adaletsiz bir biçimde 

peşkeş çekilmesi söz konusu 

olmaktadır. Özellikle küreselleşme süreci, paylaşım 

ve bölüşümdeki adaletsizliğin devasa boyutlarını 

daha da görünür kılmıştır. 

Batı’nın Ortadoğu ve İslâm dünyasına ilgisi 

oldukça yüksek düzeydedir. Osmanlı’nın son döne-

lerinden itibaren geliştirilmeye çalışılan siyasetler, 

bir yandan İslâm dünyasının İslâmi paradigmalar-

dan kopmaları diğer yandan da batılı paradigmanın 

yaygınlaştırılması olmuştur. Bu bağlamda birçok 

Müslüman ülke (Mısır da dahil olmak üzere) açık 

işgal ve sömürülere maruz kalmıştır. İlk adım olarak 

gerçekleştirilmek istenen Osmanlı Devleti’nin par-

çalanmasıydı. İçindeki Müslüman unsurları farklı 

saiklerle hatta dinsel tartışma ve argümanları da 

kullanarak (Hilafetin Kureyş’ten olanların hakkı 

olduğu gibi) Osmanlı üzerinden İslâm dünyası par-

çalanmıştır. 

Bu parçalanma sonucu, bugüne kadar bu ülke-

lerde yönetim kademelerine getirilmiş insanların 

öncelikli icraatları, halkları kendi din, değer ve 

kültürlerinden koparmak olmuştur. Daha çok batılı 

yönetimlerin güdümünde ve onlarla uyumlu yöne-

tim biçimlerinin siyaseten dik-

tatör oldukları bilinmektedir. 

Şu anda Ortadoğu’daki bir çok 

ülkenin yönetimleri bu tanım-

lamaya uymaktadır. Ülkelerin 

kaynaklarının bu yöneticiler 

tarafından sömürülmesi, peş-

keş çekilmesi, verimsiz kulla-

nılması, Ortadoğu ve Afrika’da 

bir çok ülke halklarının fakir 

kalmasını sonuçlamıştır. Şu 

anda diktatörler tarafından 

sindirilmiş, çok kötü koşul-

lar altında yaşamaya çalışan 

bu insanların temel sorunu 

özgürlük ve ekmektir.  

2011 yılında gerçekleşen 

Arap uyanışı Tunus’tan başla-

yarak Mısır, Libya ve Yemen’i 

de içine alan bir etki sahası-

na sahip olmuştur. Tunus’ta 

tezgahının elinden alınması 

sonucu işsiz bir gencin ken-

disini yakmasıyla patlak veren 

olaylar genişlemiştir. İşsizlik, bölüşümdeki adaletsiz-

lik, sömürü, diktatörce yönetim gibi sorunları derin-

den yaşayan özellikle fakir ülkelerde ayaklanmalar 

başlamıştır. Yıllardır ülkelerini yöneten Zeynelabidin 

bin Ali, Hüsnü Mübarek, Muammer Kaddafi ve Ali 

Abdullah Salih gibi diktatörler Tunus’tan başlayan 

olayların yayılması sonucu alaşağı edilmişlerdir. 

Aslında benzer yönetim sorunlarını yaşayan bazı 

ülkeler ise, şimdilik “refah” payıyla kendilerini bura-

dan kurtarabilmişlerdir.  

Açıkça söylemek gerekir ki, 
Mursi’nin darbe ile indirilme-
sinin arkaplanında Mursi’nin 
İslâmcılıkla temsil düzeyi ne 
olursa olsun, “İslâmcı” bir siya-
set ve aslı itibarıyla “İslâmcı” 
bir siyasetin gelecekteki 
muhtemel bir başarısı var. 
Öncelikle bunu görmek gere-
kiyor. İslâmcılığın, bu anlam-
da toplumdaki reel sorunlara 
cevap arama teşebbüsü, halkla 
ilişkilerinin gerçek temsiliyet 
düzeyini artırması bile küre-
sel sömürgecilerin kısa vadede 
daha da açığa çıkması ve faş 
olması anlamına geliyor.
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Batılı devletler yıllarca buradaki diktatörleri açık 

ve örtük biçimde desteklemişlerdir. Bu diktatörler, 

dünyadaki mevcut paylaşım düzenini korudukla-

rı sürece oralarda kalmaya devam etmektedirler. 

Libya’da Muammer Kaddafi’nin ülkesinin petrol 

kaynakları ile ilgili yaptığı antlaşmalar bunun en 

net örneğidir. Kaddafi sonrası Libya’dan da pasta-

nın neredeyse tamamını batılılar kapmışlardır. Arap 

Uyanışı ile kitlelerin isyanı sonucu, önceki dikta-

törlerin işbaşından gidişi, Batılıların bu ülkeler için 

lider ve yönetim arayışlarını hızlandırmıştır. Şu anda 

Mısır dışındaki diğer ülkelerde bir şekilde Batı’nın 

istediği ya da en azından şimdilik onayladığı iktidar-

lar yollarına devam etmektedirler. Mısır ise, açıkçası 

İslâmcılığın gelecekteki konumu açısından batılıların 

teyakkuz içinde takip ettikleri bir ülkedir. 

Mursi’nin daha bir yılını doldurmuşken askeri 

darbe ile gayr-ı meşru bir biçimde yönetimden uzak-

laştırılışı, açıkçası Batı’nın zaten devam ettirmekte 

olduğu ve ancak rafine yöntemlerle ayakta tutmaya 

çalıştığı yeni sömürgecilik sistemi ve mekanizmaları 

karşısında Mursi’nin bir ümit olacağı ve İhvan’ın 

muhtemel başarısının İslâm hanesine yazılacağı kor-

kusudur. Daha da ötede, Mısır’da işlerin düzene 

girme ve istikrara kazanma ihtimali bile diğer ülkeler 

için bir örneklik oluşturacağından, Batılı güçler bunu 

riske etmek istememektedir. Mısır üzerinden bir 

kere daha anlaşılmıştır ki, küresel anlamda bir kriz 

vardır ve kriz giderek derinleşmektedir. Derinleşen 

kriz dünya ölçeğinde adalet skalasını daha da boz-

maktadır. Bunun karşısında ortodoksisi sağlam ve 

potansiyel söz ve itiraza sahip tek güç İslâm olarak 

ortaya çıkmaktadır.  Kanaatimizce Mısır’da olanları 

ağırlıklı olarak buradan okumak gereklidir. 

Bunun Mısır’la örtüşen bir boyutuna da temas 

etmek gerekmektedir. Mısır’da İhvan-ı Müslümin 

hareketi, yıllardır hem Mısır’ın sömürge koşullarına 

hem de batıcı, sömürgeci yönetimlerine itiraz eden 

İslâmi söylemler geliştirmiştir. Bu zaman kadar-

ki yönetimlerin ortaya koydukları sonuç fakirlik 

ve mezar evleridir. Bugün Adeviyye meydanındaki 

kitle ve kitlenin Mısır için ifade ettiği anlam ve güç, 

İhvan’ın bu zamana kadarki çalışmalarının bir top-

lamıdır denilebilir. Bu durum, darbe yönetiminin 

elini daha da zayıflatan bir unsurdur. Açıkçası, darbe 

yönetimi sürdürülebilir değildir.  

Avrupa Birliği’nin ilk açıklamaları Mısır’daki 

gayr-ı meşru darbe yönetimine bir destek mahiye-

tinde iken, şu anda AB yetkililerinin açıklamalarının 

darbe karşıtı bir boyuta dönüştüğünü görmekteyiz. 

Aslında bu durum, sadece devletler düzeyinde değil, 

küresel aktörler ve bölgedeki yeni oluşum ve bölü-

şümler açısından Avrupa Birliği ve onun arkasındaki 

aktörlerin de, eskisi gibi rahat hareket edemedikleri-

ni göstermektedir. 

Mısır Niçin Önemlidir?

İslâm dünyası sürekli olarak Batılıların operas-

yonlarına maruz kalmaktadır. Bir yandan dünyada 

mevcut sömürge koşullarını devam ettirmek ve 

diğer yandan bunun kültürel alt yapısı bağlamında 

İslâm dünyasının kendi kültür ve tarihi ile ilişki-

sini koparmak ya/ya da dönüştürmek bu operas-

yonların temel hedefidir. Arap-İsrail savaşlarından, 

Rusya-Afganistan, Irak-İran, Irak-Kuveyt vb. tüm 

çatışmalar bu operasyonların hedeflerini tutturma 

bakımından işlev görüyorlar. Tarih ve hafıza gelece-

ğe projeksiyon geliştirmek açısından önemlidir. Bu 

sebeple ülkeler üzerine konuşurken onların geçmişte 

medeniyet kurucu nitelikleri, birikimleri, hafızaları, 

şuurları ciddi anlamda fikir verirler. Bu açıdan bakıl-

Ortadoğu, İslâm ve ekonomi. Öncelikle Türkiye ve Mısır’da meydana gelen bu olayların, 
sadece bu iki ülkeyle bağlantılı ve sınırlı değil, bölgeyi yeniden bir dizayn amacı güttü-
ğü ortadadır. Taksim’den geçirilmeye çalışılan “kadife” darbe, Mısır’da konjonktür icabı 
hard biçiminde yapılmıştır. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi, bölgede Türkiye ve Mısır 
ile ilgili olarak meydana gelebilecek bırakın bir modellemeyi bir ümit bile, Batı’nın işle-
rini daha da zorlaştıracaktır.



■ Mısır: Devrimden Darbeye

29Umran AĞUSTOS 2013

dığında İslâm dünyasında üç ülke dikkat çekicidir. 

Bunlar; Türkiye, Mısır ve İran’dır. Osmanlı bakıyesi 

bir ülke olarak Türkiye’nin aslında potansiyel anlam-

da ciddi bir müktesebâtı bulunmaktadır. Türkiye’nin 

uygulamaları ve bu uygulamalarda elde edeceği 

başarı, başta Ortadoğu olmak üzere İslâm dünyasına 

örneklik oluşturacak ve ayrıca cesaret verecektir. 

Nitekim Türkiye’nin bu konumunun farkına varmış 

olup, onu seküler bir model yapmaya uğraşmaktadır. 

Türkiye bazı tarihsel tecrübeler itibarıyla elde ettiği 

tecrübe, birikim ve müktesebât açısından Mısır’dan 

önce gelmektedir. Çünkü Mısır, hem Osmanlı’nın 

egemenliği altında yaşamış hem de açık sömürgeye 

maruz kalmıştır. 

Burada her üç ülkenin de benzer ve farklı özel-

likleri bulunmaktadır. Her şeyden önce belirtildiği 

gibi güçlü bir tarih, kültür ve hafızaya sahiptirler. 

Açıkça belirtmek gerekirse, kendi içindeki bir takım 

sorunlarına rağmen Türkiye, Mısır ve İran’ın böl-

geyle ilgili olarak ittifak halinde karşı çıkacakları 

hiçbir politikanın uygulama şansı bulunmamaktadır. 

İslâm dünyasının kendi içindeki birliği, öncelikle bu 

ülkelerin ittifakı ile bağlantılıdır. Esasen Osmanlı’nın 

dağılmasıyla kur(dur)ulan diğer ülkelerin bir devlet 

geleneğinden bahsetmek pek mümkün değildir. 

Ancak totalde İslâm ülkelerinin kendi aralarındaki 

bir ittifakının ortaya çıkaracağı ekonomik, sosyal, 

siyasal sonuçların tüm dünya için çok önemli olaca-

ğını söylemeye bile gerek yoktur. 

İçerisinde farklı itikadi, mezhebi akımları barın-

dırmakla birlikte Türkiye ve Mısır sünni blokun iki 

ana ülkesi olmak bakımından benzerdirler. İran ise 

şii blokun önde gelen belki tek ağırlıklı ismidir ve 

farisidir. Bu üç ülke, “İslâm” ortak paydası altında 

siyasal ve toplumsal düzlemde hareket edebilirler. 

Türkiye’nin tarihten gelen etkinliği ve toplayıcılığı 

özellikle Ortadoğu için önemlidir. Fakat bilhassa 

ülkeleri için Mısır’ın konumu oldukça belirleyicidir. 

Türkiye’den daha fazla Mısır, Araplarla ortak kültür, 

dil ve tarih mirasına sahiptir. Bu, Türkiye’nin Mısır 

üzerinden elini kuvvetlendiren bir ögedir. Ama daha 

da önemlisi; Mısır’da mevcut sorunları aşmak üzere 

geliştirilecek modellemelerin, Arap dünyasını etki-

leme ve belirleme karakteridir. Hele bunun İhvan 

tarafından gerçekleştirilmesi, Ortadoğu’daki tüm 

tavır alışları değiştirecek boyutta olacaktır. İlk başta 

hemen bu ülkelerde ideal bir yönetim ve sorunların 

kesin çözümünü beklemek, pek gerçekçi değildir. 

Ama bu işin ancak böyle olacağına dair ümitlerin 

üretilmesi bile müslüman ülkelerde iyi yönde bir 

ivme oluşturacaktır.

Geçmişten Geleceğe: Bir Tarih Okuması

Her toplum geleceğe doğru projeksiyon geliştirir-

ken, hafızasında var olanı hatırlayarak yoluna devam 

eder. Mısır’ın tarihi Firavunlar ile şöhret kazanmış-

tır. Kur’ân-ı Kerim, hem Mısır’daki liderlerin genel 

bir adlandırması hem de sembolik bir öge olarak 

Firavunların yönetimlerinin altını çizer. Bu yönetim-

lerin temel karakteristiği, “bölmek”, “halkın üzerinde 

mutlak bir vesayet kurmak”; böylece özgürlük, ada-

let, paylaşım ve insan onurunu çiğneyerek insanları 

köleleştirerek korku içinde yönetmek. Doğrusu bu 

karakteristikler, post/modern ya da küresel hege-

monyanın içerikleri ile de örtüşüyor. Batı kültü-

rü, ırk, renk, dil vb. temelde insanlar arasındaki 

ayrışmaları körüklemekte; tüm dünyada insanları 

köleleştiren mutlak bir hakimiyet kurmak istemek-

tedir. Hz. Musa (a.s.) işte bunları protesto ederek 

Firavun’un karşısına dikilmiştir. Ayrıca Hz. Yusuf’u 

da (a.s.) burada unutmamak gerekir. 

Osmanlı’nın dağılmasıyla birlikte Mısır da açık 

sömürge ve işgale uğradı. Bundan sonra bir ülke 

olarak Osmanlı’dan ayrışma ve sonucunda devlet-

leşen halklar, ilk önce açık sömürge koşullarında 

yaşadılar. Aynı ülkeler 1940’lı yıllardan başlaya-

rak bağımsız oldular. Ancak bunun gerçekte tam 

bir bağımsızlık ifade etmediğini hepimiz biliyoruz. 

Maalesef bu durum, Batı’nın sömürge hedeflerindeki 

B planına tekabül etmekteydi. Buna göre Ortadoğu 

ve Afrika’daki halklar sömürü ve açık pazarın devam 
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edebilmesi için B planında, Batı’nın kendi kontro-

lünde ve zihniyetinde yöneticilerin iş başına getiril-

mesi bulunmaktaydı. Böylece bu ülkeleri görünüşte 

hem yerli insanlar yönetecekti hem de Batı’nın 

çıkarları devam edecekti. Cemal Abdünnasır’dan 

Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek’e kadar bir çok kişi 

bir millet-devlet kaynaşması sağlamadığı gibi iktidar-

larını sadece kendi servetleri ve Batı’nın menfaatleri 

yönünde kullandılar. Kaddafi, Mübarek, Abidin Bin 

Ali, Salih, bunların hepsi zengin ama halk ve ülke-

leri fakir. Hiçbirisinin halkın yaşamlarıyla bir kader 

ortaklığı yok. Halklar sinmiş ve insan onuruna yakı-

şan yaşamdan uzaklar. Tüm bunları özellikle Tunus 

ve Yemen ziyaretlerim ve gözlemlerimi de ekleyerek 

söylüyorum. Meselâ; Tunus’da eğitim dili Fransızca. 

Camiler namazdan yarım saat önce açılıp namazdan 

yarım saat sonra kapatılıyordu. Bu durum, Tunus’un 

en özgür zamanlarında hala geçerli idi.

Mısır’a gelince, çöplerin bile doğru dürüst kaldı-

rılamadığı, insanlığın çoğunun mezarlıklarda derme 

çatma yerlerde yaşamaya çalıştıkları bir ülkeden 

bahsediyoruz. Şu anda Mısır başta olmak üzere 

bu ülkelerin genel konjonktürüne sömürge şartları 

hakim olmaya devam ediyor. Bu sebeple öncelikle 

sorunun; pasifleştirilmiş insanların yeniden kendi 

bilincini kazanması ve özgürleştirilmesi, yönetimin 

meşru ellere teslim edilmesi ve yörüngesine oturtul-

ması, ülkenin gelirlerinin sınıflar arasında adaletli 

dağıtımı ve asgari yaşam koşullarının sağlanması bu 

aciliyetlerin sadece birkaçına tekabül ediyor. 

Açıkçası şu anda Mursi, Mısır halkının gerçekten 

“bizden” diyebileceği bir yönetim olarak ilk adımı 

temsil ediyor. Mursi, görünüşte Mısır’lı ama sözü, 

kaderi, yaşamı ile Mısır’dan olmayan ve yüzü Batı’ya 

dönük liderler devrinin sonunun işaretlemesi ve 

işte tam da bu noktada bir ümit olması bağlamın-

da anlamlıdır. Hiç şüphesiz bu, Mursi’nin ve onun 

temsil ettiği zihniyetin Mısır’a dair (=Mısır için) 

eylemleri ve icraatlarının bir referansını oluştur-

ması sebebiyle önemlidir. Mursi’ye açılan krediyi 

bir sene önce yapılan meşru seçimlerde ve bugün 

Adeviyya meydanında görüyoruz. Şunu söyleyelim 

ki, darbe yönetiminin Mısır’da gerçekten işi zor. Yeni 

yönetimin meşruiyet problemi, hiçbir zaman Mısır 

halkının ruhundan uzaklaşmayacaktır. Bu açıdan 

Mursi’nin mücadelesi ve Mısır’da olup bitenleri II 

Musa vakası olarak adlandırmakta bir beis yoktur.

Türkiye’den Mısır’a Bakmak  

Aslında Türkiye ya da Mısır’ı konuşmak, bazı 

konjonktür ve konumsal farklılıklarının dışında 

genel olarak fark etmiyor. Türkiye’yi de Mısır’ı da 

konuşurken İslâm dünyasının kaderi üzerine söz 

söylediğimizin farkında olmalıyız. Tabii ki bu ülke-

ler her yönüyle aynı değil ve farklı konumları işgal 

ediyorlar. Ancak, İslâm dünyasının dünyada yeniden 

bir güç olabilmesi, dirilebilmesi de kader birliğinden 

geçiyor. Açıkça söyleyeyim, İslâm dünyasının birli-

ğini bir ütopya olarak görüp de reelpolitikten bah-

sedenler, eğer Türkiye’nin kıblesini Brüksel olarak 

belirleme niyetinde iseler, bunun büyük bir fiyasko 

olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Tamam, İslâm 

dünyası dağınık durumda, birliği bozulmuş, bugün 

reel bir güç birliğinden bahsedemeyiz. Hepsine 

tamam. Fakat yeni dünyanın geleceği Müslümanların 

birbirlerine inanmalarında, işbirliği ve elbirliği yap-

malarında ve birbirlerini korumalarında gizlidir. 

Son bir buçuk ay içerisinde Türkiye ve Mısır 

‘da ayrı ayrı olaylar meydana geldi. Mayıs ayının 

sonundan itibaren Taksim meydanındaki gösteriler 

giderek dozunu arttırdı. Taksim’deki gösteriler, daha 

çok Türkiye’nin statükocu güçlerinin katılımıyla 

gerçekleşti. Daha çok ulusalcı, liberal, ulusalcı sol 

sanatçı, gazeteciler ile bunlara eşlik eden gençlik 

grubu bu gösterilerde boy gösterdi. İlk baştaki 

çıkış konusu kaybolurken süreç içerisinde Tayyip 

Erdoğan karşıtlığına dönüşen bu gösteriler, belli bir 

kesim medya tarafından ısrarla “Tahrir Meydanı”na 

(Hüsnü Mübarek’e karşı çıkan Taksim Meydanı’na) 

benzetilmeye çalışıldı. Böylece meydana çıkanlar 

özgürlük taraftarı, iktidar da diktatör ile eşleştirilmiş 

oluyordu. Halbuki gösteriye (ki içerisinde hatırı 

sayılır oranda şiddet içeriyor) taraftarı olanların aidi-

yeti CHP, ulusalcı, sol sendika, iyi kazanan sanatçı 

ve gazetecilerin “hoşafın yağı kesildi”den öte hangi 

özgürlük ve ekmek taleplerini dillendirdiklerini sor-

malıyız. (Tabii ki bu söylediklerimiz iktidarın tüm 

icraatlarını olumlamak demek değildir.) Açık olan 

şudur ki, bunların hepsi Türkiye’de statükocu bir 

kategoriyi temsil ediyorlar. CHP bunların başında 

geliyor. 

Arkasından hemen Mısır’da darbe oldu. Bu olay-

ları mutlaka birlikte okumak gereklidir. Bu iki olayın 

bağlantısız biçimde ortaya arka arkaya geldiklerini 

söylemek pek mümkün değildir. Tam da bu noktada 
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bu olayları çözümlemek için üç anahtar kavramdan 

hareket edilebilir. Bunlar; bölge (Ortadoğu), İslâm 

ve ekonomi. Öncelikle Türkiye ve Mısır’da meydana 

gelen bu olayların, sadece bu iki ülkeyle bağlantılı 

ve sınırlı değil, bölgeyi yeniden bir dizayn amacı 

güttüğü ortadadır. Taksim’den geçirilmeye çalışılan 

“kadife” darbe, Mısır’da konjonktür icabı hard biçi-

minde yapılmıştır. Zira daha önce de belirttiğimiz 

gibi, bölgede Türkiye ve Mısır ile ilgili olarak meyda-

na gelebilecek bırakın bir modellemeyi bir ümit bile, 

Batı’nın işlerini daha da zorlaştıracaktır. Ekonomi, 

zaten gittikçe krizi derinleşen Batı ülkelerinin her 

operasyonlarının birinci maddesi; gelecekte bölge ile 

ilgili planların, belirleyici ilkesidir. 

“Mısır, hiç şüphesiz çok önemli bir ülkedir; tari-

hi, kültürel mirası, birikimleriyle İslâm dünyasının 

asla ihmal edilmemesi gereken bir ülkesi konumun-

dadır. Ancak Mısır’da Mursi’ye çekilen bu uluslar 

arası operasyonun, soft ve/veya hard etkilerinin asıl 

Türkiye’deki iç politika üzerinde olacağında hiç 

kuşku yok. Bunu anlamak için çok derin analizler 

de gerekmiyor. Mısır’da darbe olur olmaz hemen 

Türkiye’de bazı medya grubunun gazetelerine bak-

tığımızda,  Mısır üzerinden Tayyip Erdoğan’a mesaj 

verir, hatta bazıları açık açık Erdoğan’ı tehdit eder dil 

kullanmışlardı. Tüm bunlara belki yakın gelecekte 

CHP’deki yönetim değişiklikleri, yerel seçimler vb. 

faktörleri de eklediğimizde, küresel aktörlerin özel-

likle Ortadoğu’daki mevcut statükonun korunmasını 

riske etmek istemediklerini söyleyebiliriz. Bu açıdan 

Türkiye için yerel seçimlerin sonuna kadar olan 

süreç büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de AK Parti 

iktidarına çekilen bir operasyonun başarıya ulaşma-

sı, Ak Parti’nin İslâm ile temsiliyet düzeyi ne olursa 

olsun “İslâm’ın başarısızlığı” şeklindeki bir imajla 

dünya gündemindeki yerini alacaktır.” (Mustafa 

Tekin, Milat Gazetesi, 08.07.2013) Dolayısıyla dün-

yada yegane ortodoksisi olan İslâm’ın potansiyel 

imkanlarına bundan sonra daha çok işaret edilecek 

ve aslına bakılırsa birçok operasyonlar çekilmeye de 

devam edecektir.

Sonuç Yerine

Bu anlatılanlar hiç şüphesiz Türkiye ve Mısır başta 

olmak üzere meydana gelenleri anlamaya yönelik bir 

çabadır. Süreç devam etmektedir. Bu noktada birkaç 

maddede ne gibi eksiklikler olduğunu ve neler yapıl-

ması gerektiğine kısaca temas etmeye çalışacağım.

1- Türkiye, Mısır (ve tüm diğer İslâm ülkeleri-

ne yönelik) daha etkin politikalar geliştirmelidir. 

Bu politikalar, bazı söylemlerin ötesinde insanların 

kader birliğine, ortak kültürel ve dini değerlere atıfta 

bulunmalıdır. Bunun sadece iktidarlar düzeyinde 

değil, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel karşılıklı 

alışveriş ve ilişkilerin artırılması biçiminde olması bir 

zorunluluktur.

2- İktidarlar önemlidirler; ama bir sonuçtur-

lar. Nihayetinde AK Parti de iktidardan elbet bir 

gün gidecektir. Bu açıdan daha çok bir ülkelerin 

maddi ve manevi dinamiklerini geliştirmek lazımdır. 

İktidarın her şeyi halledeceği mantığıyla ona yaslan-

mak, konformizmi arttırmaktadır.

3- Yukarı ile bağlantılı olarak özellikle sivil top-

lum yapılarının daha etkin olması sağlanmalıdır. 

Sivil toplum yapıları, ülkenin reel sorunlarıyla ilgi-

lenmelidir.

4- Entelektüeller, sanatçılar yetiştirilmeli ve des-

teklenmelidir. 

5- Toplumda kanaat önderi, lider ve entelektü-

eller iktidara yaslanan ve onun rehavetiyle sorunları 

görmezden gelen ya da erteleyen tavırlarından vaz-

geçmelidirler.

6- İktidarlar boş retoriksel tartışmalardan uzak 

durmalıdırlar. Toplumun, ailelerin, insanların hemen 

yanıbaşında olan reel sorunlara çareler bulmalıdırlar. 

Mısır’da işlerin düzene girme ve istik-
rara kazanma ihtimali bile diğer ülke-
ler için bir örneklik oluşturacağından, 
Batılı güçler bunu riske etmek isteme-
mektedir. Mısır üzerinden bir kere daha 
anlaşılmıştır ki, küresel anlamda bir 
kriz vardır ve kriz giderek derinleşmek-
tedir. Derinleşen kriz dünya ölçeğinde 
adalet skalasını daha da bozmaktadır. 
Bunun karşısında ortodoksisi sağlam 
ve potansiyel söz ve itiraza sahip tek 
güç İslâm olarak ortaya çıkmaktadır.  
Kanaatimizce Mısır’da olanları ağırlıklı 
olarak buradan okumak gereklidir.
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Burhanettin CAN

Mısır’da Bir Devrim Daha Olacak: 

BÜYÜK İSLÂM DEVRİMİ

B iri Türkiye’de diğeri de Mısır’da vuku bulan 

ve her ikisi de seçimle gelmiş iktidarlara karşı 

yapılan, iki önemli büyük olay meydana gelmiştir. 

Biri, Türkiye’de Taksim olayları, dört ağaç baha-

ne edilerek Türkiye’nin yetmiş vilayetinde polisle 

çatışmaya varan eylemler yapılarak Küresel Siyonist 

Sermaye (Soros) destekli bir kadife darbe(3. Nesil 

Kadife Darbe) başlatılmasıdır. Diğeri ise, Mısır’da 

bir yıl önce %52 rey alarak cumhurbaşkanı seçilmiş 

olan Mursi’ye karşı Tahrir meydanında başlatıl-

mış olan Soros destekli Kadife darbenin, ABD’nin 

onayı ile askeri darbeye dönüştürülmesi olayıdır. 

Görülebileceği gibi her ikisi de, bazı kesimlerin 

“dost”(!) , “model ortak”(!) ve “stratejik ortak”(!) 

kabul ettikleri ABD-AB desteklidir. 

Bir yıl önce %52 oyla cumhurbaşkanı seçil-

miş olan Mursi’yi istifa ettirmek amacıyla, liberal, 

sol, laik ve eski dikta rejiminin taraftarları, Soros 

destekli bir Kadife darbe başlatmışlardır. Tahrir 

meydanı, isteneni vermeyince ABD’nin onayı ile 

Ordu, Mursi’yi fiili bir darbe ile iktidardan düşürüp 

yönetime el koymuştur. Bunun üzerine Müslüman 

Kardeşler hareketi, milyonluk mitingler ve gösteriler 

yaparak şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri ile 

direnişe başlamıştır.

2011 yılında ki kadife darbe ile Mısır diktatörü 

Mübarek düşürülmüş, yapılan seçimler sonucun-

da Müslüman Kardeşler hareketinin adayı Mursi, 

%52 rey alarak cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kadife 

Darbecilerin Küresel ve ulusal aktörleri için bu 

beklenen ve fakat arzu edilmeyen bir durumdu. 

Mısır toplumsal yapısı ve Müslüman Kardeşler’in 

gücü iyi bilindiğinden sonuç beklenmeyen değil-

di. Arzulanan müslüman kitlenin bölünerek sis-

temin adamı Ahmet Şefik’in aradan sıyrılmasıydı. 

Mursi’nin seçilme ihtimali öngörüldüğü için Mursi 

seçilir seçilmez, parlamento feshedilmiş ve yapılan 

bazı yasal düzenlemelerle Mursi’nin eli kolu bağlan-

mış, hareket alanı kısıtlanmıştır. Mursi parlamentoda 

değil, anayasa mahkemesinde yemin etmek zorunda 

bırakılmıştır.

‘Bütün Kur’ân’ları yaksak,  bütün camileri yıksak,

Avrupalı’nın gözünde Osmanlı’yız; 

Osmanlı, yani İslâm.  karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın!..’

Cemil Meriç

Rabiatü’l Adeviye MeydanıRabiatü’l Adeviye Meydanı
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■ Mısır: Devrimden Darbeye

2011 Kadife darbesinin ana hedefi, sadece 

Mübarek’in düşürülmesi değildi; aynı zamanda yeri-

ne gelecek olan şahsın, Batı işbirlikçisi olarak sis-

temi, Küresel kapitalizme entegre edecek, böylece 

hem Batının hem de İsrail’in menfaatlerini koruya-

cak birinin olmasıydı. Öngörülen ve takdim edilen 

aday, CFR üyesi, Soros’un Nobel ödüllü adamı 

el-Baradey’di. Bu başarılamamış ve kerhen Mursi’ye 

görev verilmiş, verilmek zorunda kalınmıştır. Mursi 

cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren de düşürül-

mesi ve Müslüman Kardeşler hareketinin tasfiyesi ya 

da hiç olmazsa gücünün bölünmesi hesapları yapıl-

maya başlanmıştır. 

İki darbe sürecinde yaşananlar, tedbir alınma-

dığı takdirde bundan sonra İslâm coğrafyasında 

yaşanacakların habercisidir. 

Taksim Mısır’la bağlantılıdır. 

Taksim olayları ile Türkiye 

bloke edilerek Mısır’la yakın-

dan ilgilenmesi engellenmiş-

tir. Olayın bu yönüne dik-

kat edilmelidir. Yarın benzer 

operasyonlar, Tunus’ta ya da 

herhangi bir İslâm ülkesinde 

olabilir. 

Mısır’da İslâm dünyası ile 

Batı dünyasının bir hesap-

laşması yaşanmaktadır. Bu 

büyük hesaplaşmadan zaferle 

çıkmak ve Mısır’da Büyük 

İslâm Devrimi’ni gerçek-

leştirmek, 21. yüzyıl Haçlı 

Seferleri’ni durdurmak zorundayız. Türkiye’deki tüm 

gönüllü kuruluşların meseleye bu cihetten bakması 

ve Mısır Büyük İslâm Devrimi için üzerlerine düşen 

sorumlulukları yerine getirmesi tarihi bir zarurettir.

Bu yazı serisinde Mısır’da vuku bulan olayların 

analizi yapılacak ve buradan Büyük İslâm Devrimi 

ve Dünya İslâm Birliği için çıkarılacak derslere ve 

yapılması gerekenlere yer verilecektir.

Mısır Olayları

Bir yıl önce %52oyla cumhurbaşkanı seçilmiş olan 

Mursi’yi istifa ettirmek amacıyla, liberal, sol, laik ve 

eski dikta rejiminin taraftarları tarafından başlatılan 

Tahrir eylemleri, isteneni vermeyince ABD’nin onayı 

ile Asker, cumhurbaşkanına muhalefetle uzlaşması 

için 48 saatlik bir süre vermiştir. Cumhurbaşkanı 

Mursi, askerin müdahalesini ret ederek halkı şid-

det içermeyen bir direnişe davet etmiştir. Ordu, 48 

saatin sonunda birçok bölgede olağanüstü hal ilan 

edip Mursi’yi fiili bir darbe ile iktidardan düşürüp 

yönetime el koymuştur. Mısır Genelkurmay Başkanı 

Abdulfettah es-Sisi süreci, “Anayasa Mahkemesi 

Başkanı’nın, seçim yapılana kadar cumhurbaşkanlığı 

görevini yürüteceğini, anayasanın askıya alındığı-

nı ve geçici teknokratlar hükümeti kurulacağını” 

belirterek özetlemiştir. Bunun üzerine Müslüman 

Kardeşler hareketi, milyonluk mitingler ve gösteriler 

yaparak şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri 

ile direnişe başlamıştır. Tahrire karşı Adeviyye mey-

danını üs olarak seçmiş ve 24 

saat meydanda Kur’ân oku-

yarak direnişi sürdürmekte 

ve Mısır’ın birçok bölgesinde 

milyonluk mitingler organize 

ederek cuntayı dize getirmeye 

çalışmaktadır.

Turnusol Kâğıdı Olan Olaylar

Türkiye’de Taksim merkezli 

olayları, Batı medyası ve lider-

leri bir iç savaş olarak kabul 

edip taktım ederek Başbakan 

Erdoğan’ı diktatör ilan etmiş-

lerdir. Buna karşılık Mısır’da 

fiilen gerçekleştirilen Askeri 

darbeye, darbe diyememekte 

ve de darbeyi desteklemektedirler.

Dünya Mısır’daki darbe ile ilgili birbirine zıt iki 

ayrı kampa ayrılmıştır. Bir tarafta bu darbedir diyen-

ler, diğer tarafta bu darbe değildir diyenler vardır. O 

nedenle Taksim ve Mısır olayları, gerçeklerin ortaya 

çıkması, maskelerin düşmesi bağlamında bir turnu-

sol kâğıdı fonksiyonu görmüştür. 

İlginç olan, Batı dünyasının kahir ekseriyeti, 

bütün demokrasi havariliklerine rağmen Mısırdaki 

darbeye darbe dememekte ve desteklemektedir. 

Böylece bir çifte standart uygulamaktadır. Diğer 

taraftan da İslâm coğrafyasında ki birçok Batı işbir-

likçisi yönetim, krallıklarının, saltanatlarının tehlike-

ye düşeceği endişesi ile Darbeye ve Batıya tam destek 

Dünya Mısır’daki darbe ile ilgi-
li birbirine zıt iki ayrı kampa 
ayrılmıştır. Bir tarafta bu dar-
bedir diyenler, diğer tarafta 
bu darbe değildir diyenler var-
dır. O nedenle Taksim ve Mısır 
olayları, gerçeklerin ortaya çık-
ması, maskelerin düşmesi bağ-
lamında bir turnusol kâğıdı 
fonksiyonu görmüştür.
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vermektedir. ABD, AB, İsrail, İsrail’in can düşmanı 

Beşar Esed (!), Selefi Suudi Arabistan (!), petrol 

zengini Körfez şeyhlikleri, Mısırlı laikler, liberaller, 

selefiler, gelenekçi el-Ezher kol kola Darbeyi destek-

leyip Müslüman Kardeşler’e karşı bir cephe meydana 

getirmişlerdir. Evet, Mısır Olayları, gerçekten de bir 

turnusol kâğıdıdır.

Darbeye Karşı Çıkan Ülkeler

Mısırdaki darbeye başlangıçta tavır alan ülkeler, 

Türkiye, Afrika birliği ülkeleri, İran, Yemen, İsveç ve 

Almanya’dır. Türkiye ilk ciddi tepkiyi verip süreci 

fiili darbe olarak nitelemiştir: 

“Başbakan Erdoğan: Ordunun başın-

daki Genelkurmay Başkanı aynı zaman-

da Cumhurbaşkanı’nın Milli Savunma Bakanı. 

Genelkurmay Başkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına 

getiren o (Mursi). Şu anda Cumhurbaşkanlığı göre-

vine getirilen zat da Sayın Mursi’nin göreve getirdiği 

kişi. Şimdi, işbirliği yapmak suretiyle böyle bir darbe 

gerçekleşiyor. Bu darbenin demokrasi tarihinde, dar-

beler zinciri içinde yeri vardır ama demokratik bir 

yaklaşım olarak yeri yoktur, olmayacaktır. Darbeciler 

halkası içinde yer alacaklardır.”1 

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset 

Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi ise; 

“Mısır’daki askeri darbenin ABD ve Suudi Arabistan’ın 

yeşil ışık yakması sonucu gerçekleştiğini ve İhvan-ı 

Müslimin’in daha dikkatli ve tedbirli hareketlerle 

yeniden Mısır siyaset sahnesinde yerini alması gerek-

tiğini” söylemiştir2. Yemen’deki koalisyon hüküme-

tinin en büyük ortağı, Yemen Birlik Partisi; “Mısır 

ordusu halkın iradesine karşı darbe yapmış ve Mısır 

halkının yüzlerce şehit verdiği 25 Ocak devriminin 

ilk kazanımı olan demokratikleşme sürecini baltala-

mıştır”3 diyerek darbeye karşı çıkmıştır.

Mısır’daki darbe üzerine Afrika Birliği (AU) Barış 

ve Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanarak Mısır’ın 

üyeliğini askıya almıştır: “Anayasal düzen yeniden 

tesis edilene dek Mısır’ın AU faaliyetlerine katılımı 

askıya alınmıştır.” “AU’nun seçimle iktidara gelen 

Muhammed Mursi’ye, askeri darbe yapılan Mısır’a 

karşı aldığı tavır gayet alışılagelen tavırdır.”4 Litvanya 

Dışişleri Bakanı Linas Antanas Linkevicius, AB söz-

cülerini eleştirerek süreci darbe olarak nitelendir-

miştir.5 

Darbeye Darbe Diyemeyen İki Yüzlü Şer İttifakı: 

İslâm’a Karşı Anglosakson Şer İttifakı

Batı Dünyası, genel olarak, Mısırdaki darbeye 

darbe dememektedir. Darbe demeyi, ulusal çıkarla-

rına aykırı bulmaktadır. Başta BM olmak üzere suya 

sabuna dokunmayan açıklamalar yapmakta, hatta 

bazıları darbeyi bir istikrar aracı olarak görüp des-

teklemektedir.

BM Genel Sekreterliği, suya sabuna dokunmayan 

bir açıklama yapmıştır.6 Avrupa Parlamentosu (AP) 

Başkanı Martin Schulz: “Mısır’daki askeri müdahale 

kabul edilemez olmasına rağmen, kaçınılmaz bir 

sonuçtur.” derken; AB sözcüsü Maja Kocijancic:. 

“Ordu, Mısır nüfusunun mühim bir kısmını destek-

leyerek artan gerilim ve kutuplaşmaya karşılık tepki 

göstermiştir.” demektedir. Avrupa Parlamentosu’nda 

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alman Hıristiyan 

Demokrat vekil Elmar Brok ise daha da ileri giderek: 

“Olay, gerçek demokrasi için bir fırsattır.” açıklama-

sında bulunmuştur.7 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 

Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, “Mısır Ordusu, 

tırmanan tansiyon ve artan kutuplaşma karşısında 

kan dökülmesini önlemek için halkın yeterli des-

teğiyle reaksiyon göstermiştir.”8 derken; AB Yüksek 

Temsilcisi Catherine Ashton’ın sözcüsü Michael 

Mann; “Durumu nitelendirmek bizim işimiz değil. 

Bunu size bırakıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik.” 

“Mısır ordusu, ülkede tehlikeli şekilde tırmanan tan-

siyona cevap vermiştir.” demektedir.9

AB bu açıklamaları ile başlangıçta darbeye destek 

verip daha sonra geri adım atmıştır. Bunun sebebi, 

ABD-Siyonist Sermayenin pastanın paylaşımında 

AB’yi dışlamış olması olabilir. Ya da başlangıçta 

yapılanın darbe olduğu söylenseydi, uluslar arası 

camiada işin meşruiyeti tartışılacak, darbeciler zor 

durumda kalacaktı. Ancak daha sonra iş olup bit-

miş, maksat hâsıl olmuştur. Bundan sonra yapılan 

iş, AB’nin kirli olan ve daha da kirlenen yüzünü 

makyajla gizlemektir. İkiyüzlü AB, şimdi hamamın 

namusunu kurtarmaya çalışmaktadır. 

ABD’de etkin olan tefeci Siyonist sermaye, Mısır 

olaylarının baş tertipçisi olarak ABD dış politikasını 

şekillendirmektedir. ABD, sürece darbe diyememe-

sini kendi ulusal çıkarlarının zedeleneceği gerekçesi 

ile açıklamaktadır: 
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Beyaz saray sözcüsü Jay Carney: “Bu, çok karma-

şık ve zor bir durum. Şunu da kabul etmek önem-

li; on milyonlarca Mısırlı, Mursi’nin demokratik 

olmayan idaresinden dolayı meşru şikayetlere sahip 

ve bunun bir darbe olduğuna inanmıyor, yeni bir 

hükümet istiyor. Diğer birçok Mısırlı karşıt görüşe 

sahipti. Mısır’da aşırı derecede polarize olmuş bir 

durum var.” 

“Açık olmak gerekirse, bu kararın (darbe olarak 

nitelendirme) beraberinde getireceği önemli netice-

ler var “. “Burada çok samimi olmak istiyorum. Bu, 

karmaşık bir durum ve böyle bir karara varmada 

gereksiz bir şekilde çabucak hareket etmek çıkarla-

rımıza uygun değil. Çünkü, hedefimiz konusunda 

dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Bu da (hedefi-

miz) Mısır halkına demokrasiye geçişlerinde yardım 

etmek ve ulusal güvenlik çıkarlarımıza bağlılığımızı 

sürdürmek. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün; 

durumu gözden geçirmek, Mısırlı yetkililerin ile-

riye dönük bir yol bulunmasına yönelik çabalarını 

gözlemlemek için zaman ayıracağız. Daha sonra da 

Kongre ile istişare edeceğiz ve siyasi hedeflerimizi de 

dikkate alarak, yasalar altındaki yükümlülüklerimizi 

gözden geçireceğiz.”10

Bu açıklamalara bu kadar geniş yer vermemizin 

sebebi, son on yıldır işlenen Batı dostluğunun, ne 

kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu ortaya koymak 

içindir. Bir millet, kendi tarihi düşmanlarına karşı 

narkozlanarak uyutulmuştur. Taksim ve Mısır olay-

ları, uykudan uyanmamıza vesile olursa en büyük 

hayra vesile olmuş olacak ve o zaman tarihin seyri 

bir başka olacaktır.

Genel olarak Batı medyası, Mısır’daki darbeyi des-

teklemiş ve yapılanın darbe olmadığını savunmuştur. 

Bu noktada, Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız, 

İspanyol, İtalyan ve Rus medyası, birlikte hareket 

etmiştir. Başlangıçta Almanya’nın Bild gazetesi dışın-

da Mısır’da ordu darbe yaptı diye yazabilen olma-

mıştır. New York Times (ABD), Guardian (İngiltere), 

Washington Post (ABD), Le Monde (Fransa) darbenin 

baş şakşakçılığını yapmıştır.11

Mısırdaki askeri cuntanın ve kurulan teknok-

ratlar hükümetinin ekonomik sıkıntı çekmemesi 

için hem Batı dünyası hem de Katar, BAE ve Suudi 

Arabistan, kesenin ağzını açmıştır.12 

Batının Temel Değerleri Batının Menfaatleridir ve 

İnsan Hakları, Özgürlükler, Demokrasi Sadece 

Batı İçin Vardır

Batı ben merkezli ve egoisttir. Batı için dünya, 

sadece Batıdır. Batı dışı ülkelerde Batı ile işbirliği 

yapanlar, ancak uşak olarak kabul edilmektedir. Yeri 

ve zamanı geldiğinde fırlatılıp atılacak olanlardır. 

Son yüzyıllık tarihe bakarsanız, Batı işbirlikçileri-

nin başına neler geldiğini kolaylıkla görebilirsiniz. 

Saddam, Mübarek, Bin Ali ve benzerlerine ne oldu-

ğunu düşünün!

Başta ABD olmak üzere Batının niyeti, bu coğraf-

yaya özgürlükleri, insan haklarını, hukukun üstün-

lüğünü getirmek değildir. ABD ve AB, bugüne kadar 

nereye insan hak ve özgürlüklerini getirmiştir ki 

Büyük Ortadoğu’ya da getirmiş olsun. Irak’ta ABD 

askerlerinin komutanlarının direktifleri istikame-

tinde icra ettikleri zulüm ve kadınlara yaptıkları 

tecavüz, ne tür bir hak ve özgürlük getirmek istedik-

lerinin en açık örnekleridir. 

Saddam’ın Kürt halkının üzerine Halepçe’de attı-

ğı kimyasal silahları ona veren ABD yönetimiydi ve 

yapılan katliama ses çıkarmamıştır. Seçimle işbaşı-

na gelmiş Cezayir yönetiminin ve halkının başına 

gelenler bellidir. Yüz binlerce Müslüman Cezayirli 

öldürüldüğünde başta ABD olmak üzere batı sesini 

çıkarmamış, tam tersine katliama destek vermiştir. 

Türkiye’deki tüm darbelerin ve dökülen kanların 

arkasında ABD-AB vardır. Geçmişte, Menderes’i, 

Demirel’i, Özal’ı, Erbakan’ı, Ecevit’i diktatör ilan 

edip yapılan darbelere destek vermişlerdir. Bugün 

de, Erdoğan’ı diktatör ilan edip aynı senaryoyu 

sahnelemek istemektedirler. Seçimle işbaşına gelen 

Venezuella devlet başkanı Chavez, ABD destekli 

darbe ile düşürülmek istenmiştir. Ayrıca Haiti devlet 
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başkanı Aristide, Amerikan askerlerinin bizzat iştirak 

ettiği bir darbe ile düşürülüp sürgüne gönderilmiş-

tir. Zimbabve ve Ekvator Ginesi’nde ABD destekli 

darbeler engellenmiştir.13 Bütün bunlardaki gerekçe 

şüpheniz olmasın ABD-AB menfaatleridir.

 ABD ve Batının derdi, demokrasiyi yaymak 

değil, onu bir Truva atı olarak kullanmaktır. ABD’de 

yönetimde bulunmuş ‘Yeni Muhafazakârların’ önem-

li isimlerinden Siyonist Richard Perle’un yazdığı 

Şerre Son (An End to Evil) adlı kitapta işlenen ana 

tema budur ve bugün bu uygulanmaktadır:

“Batı ya İslâm’a karşı zafer kazanır veya soy-

kırımına uğrar. Müslümanların gazabının kökü 

İslâm’ın kendisindedir. Suudi 

Arabistan teröre karşı ya 

batı ile tam işbirliği yapar 

veya zengin petrol kaynak-

larının bulunduğu Doğu eya-

leti ondan kuvvet zoru ile 

koparılır. İsrail-Filistin ihtila-

fına gelince, Washington’un 

bir Filistin kurulması fik-

rinden vazgeçmesi gerekir. 

11 Eylülün ortaya çıkardığı 

İslâm dünyasındaki marazı 

Judea tepelerinde 23. Arap 

devletini kurarak tedavi ede-

meyiz. Tahran’daki rejim 

mutlaka yıkılmalı ve bu mak-

satla İranlı muhaliflere her 

türlü yardım yapılmalıdır. 

Ortadoğu’daki kötendinciler 

ve laik militanlar, Sünniler 

ve Şiiler, Komünistler ve 

Faşistler birbiri ile kaynaş-

mışlardır. Hepsi patlamaya 

hazır gazabın haznesinden fışkırıyorlar. Bu duru-

mun çaresi demokrasi değil demokratikleşmedir. 

Demokratikleşme derhal seçimlere gidilerek sonra 

onun sonuçlarına katlanmak anlamına gelmez. 

Seçimler 1995’te Cezayir’de denenmiştir. Orada yoz-

laşmış statükonun yerini az daha köktendinciler 

alıyorlardı. Böyle bir sonuç kabul edilemez. Reform 

süreci güdümlü ve tedrici olmalıdır.”14

 ABD’de Ulusal Demokrasi Vakfı Başkanı Carl 

Gershman Büyük Ortadoğu bölgesine ilişkin demok-

rasi Stratejisini anlatırken, ‘Özgürlükler ve hukukun 

üstünlüğü garantiye alındıktan sonra yönetim biçimi-

nin krallık ya da cumhuriyet olması önemli değildir’15 

derken nasıl bir demokrasi öngördüklerini açıkça 

ortaya koymuştur.

Onlar özgürlük derken, uluslararası sermayenin 

serbest piyasa adı altında bölgeyi serbestçe işgal 

etmesini; hukukun üstünlüğü derken de, bu serma-

yeyi koruyacak uluslararası tahkimin kabul edilme-

sini kastediyorlardır. 

Demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri gibi 

kavramları kullanmadaki niyetleri, yerli işbirlikçi 

diktatörlüklerden çok çekmiş bir halka şirin görünüp 

bu kavramların yarattığı cazibeden yararlanarak 

halkın direnişini mecrasından saptırmak ve yeni 

işbirlikçiler bulup sömürüye 

devam edebilmektir. Bu maske, 

Taksim ve Mısır olayları nede-

niyle düşmüştür. 

O nedenle Batının kutsa-

lı yoktur. Batı ürettiği tüm 

değerleri, kendi halkları için 

kutsal kabul eder. Geri kalan 

insanları, ikinci sınıf insan ola-

rak gördüğü için onları bun-

dan muaf tutar. İnsan hakla-

rı, demokrasi, serbest piyasa, 

hukukun üstünlüğü, fikir ve 

düşünce hürriyeti, din ve vic-

dan hürriyeti gibi kavramlar, 

sadece Batılı halklar için vardır 

ve geçerlidir. Bununla beraber, 

bu kavramlar, putlaştırılıp Batı 

dışı toplumları dövmek için 

birer silah olarak kullanılmak-

tadır. 

Bu ülkenin ve bu ümmetin 

birlik ve beraberliğini isteyen 

herkes, bu gerçeği ve tehlikenin büyüklüğünü görme-

li, duygusal davranmamalı, dilini ve üslubunu buna 

göre ayarlamalıdır. 

Taksim ve Mısır’da İlahi Sünnet Tecelli Etmiş 

Maskeler Düşmüştür

Batı kültür ve medeniyeti, şirk merkezli değerler/

tağuti değerler/seküler değerler 

üzerine inşa edilmiş bir kültür ve bir medeniyet-

tir. Bu açıdan İslâm kültür ve medeniyeti mensupları 

ile Batı kültür ve medeniyeti mensupları arasında 

gerçek anlamda dostluk (veli kapsamında/5 Maide 

Genel olarak Batı medyası, 
Mısır’daki darbeyi desteklemiş 
ve yapılanın darbe olmadı-
ğını savunmuştur. Bu nokta-
da, Amerikan, İngiliz, Alman, 
Fransız, İspanyol, İtalyan ve 
Rus medyası, birlikte hare-
ket etmiştir. Başlangıçta 
Almanya’nın Bild gazetesi 
dışında Mısır’da ordu darbe 
yaptı diye yazabilen olmamış-
tır. New York Times (ABD), 
The Guardian (İngiltere), 
Washington Post (ABD), Le 
Monde (Fransa) darbenin baş 
şakşakçılığını yapmıştır.
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51) ve kardeşlik ve de sırdaşlık (3 Al-i İmrân 118) 

mümkün değildir. 

Kur’ân, değişik ayetlerde Müşriklerin tutumları-

nı, davranışlarını, anlayışlarını, dostluklarını, müt-

tefikliklerini açıklamaktadır. Tevbe süresinin ilk 

20 ayetinde müşriklerle yapılan anlaşmalara ne 

oranda sadık kalacakları ve yeminlerini tutacak-

ları anlatılmakta, onları kardeş olarak kabul ede-

bilmenin şartları ortaya konulmaktadır. 1. ayet-

te Müslümanlarla antlaşma imzalayan Müşriklere 

Allah’tan ve Resûlü’nden ‘kesin bir uyarı’ yapılmakta; 

3. ayette ise ‘Allah ve Resûlü’nün müşriklerden 

uzak olduğu’ insanlara duyurulmaktadır. Sonraki 

ayetlerde anlaşma yapanlarla yapmayanlara karşı 

takınılacak tavırlar belirlenmekte ve anlaşma yapı-

lanlara karşı daha uyanık ve daha dikkatli olunması 

Müslümanlardan istenmektedir. Çünkü onlar, her 

fırsatta anlaşmalarını bozan ve her türlü kötülüğü 

yapmaya kalkan, ahitlerine ve yeminlerine bağlı 

olmayan bir toplulukturlar:

“Nasıl olabilir ki!... Eğer size karşı galip gelirler-

se, size karşı ne ‘akrabalık bağlarını’, ne de ‘sözleşme 

hükümlerini’ gözetip-tanırlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut 

kılarlar, kalpleri ise karşı koyar. Onların çoğu fıska 

sapanlardır.

Onlar (hiç) bir mümine karşı ne ‘akrabalık bağ-

larını’, ne de ‘sözleşme hükümlerini’ gözetip tanırlar. 

İşte bunlar, haddi aşmakta olanlardır.

Eğer onlar tevbe edip namazı kılarlarsa ve zekâtı 

verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. 

Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açık-

larız.” (9 Tevbe 8-11)

Değer eksenli bir kardeşlik, dostluk oluşmayan 

toplumlar arasındaki yemin ve anlaşmalar, bir çıkar 

ilişkisinden öteye geçmemekte, en küçük bir fırsat-

ta ahitlerini bozup kötülük etmek istemektedirler. 

Taksim ve Mısır’da tecelli eden bu ilahi hakikattir. 

İnsan hakları, demokrasi, serbest piyasa, hukukun 

üstünlüğü, fikir ve düşünce hürriyeti, din ve vicdan 

hürriyeti gibi kavramlar, Batının menfaatine yaradığı 

zaman bir anlam ifade etmekte aksi takdirde bir 

anlam taşımamaktadırlar. Taksim ve Mısır’da, olan 

da budur.

Erbakan’ın Öngördüğü Tehlike

Bugün Mısır’da Müslümanların yaşadıkları, dün 

Milli Görüş Hareketi merkezli olarak Türkiye’de 

yaşanmıştır. O nedenle Bugün Mısır’da yaşananlar 

bizim için beklenmeyen, sürpriz olan bir durum 

değildir, olmamalıdır. Genel olarak Türkiye’deki 

İslâmi hareketlerin özel olarak da Milli Görüş hare-

ketinin tarihinde ders ve ibret almak için çok zen-

gin malzeme vardır. Bu nedenle, bu yazı serisinde, 

zaman zaman Türkiye’deki deneyimlerden bahse-

deceğiz.

Türkiye’de 1946 yılından itibaren Ordu içerisin-

de değişik renklerde cuntalar, ekipler var olmuştur. 

Bu cuntalar, dış destek alarak darbe ve muhtıralarla, 

seçilmiş iktidarları düşürmüşlerdir. Genel olarak 

cuntaların tümü, ABD-İsrail-İngiltere’nin işbirlikçisi 

olmuştur. 

Türkiye’de 1987’den itibaren ordu içerisinde 

oluşan, ‘Üruğ Ekibi’ olarak isimlendirilen sol cunta, 

“Yön Ekibi”, 1990 yılından itibaren ordu içerisin-

de operasyon yaparak ordunun kilit noktalarını 

ele geçirmeye başlamıştır. Bu cuntanın en belirgin 

özelliği, Sol-Alevi-Sabatayist işbirliğine dayanmış 

olmasıydı. ABD-İsrail-İngiltere şer ekseni tarafından, 

Cuntanın önü, gelecekte yapılacak operasyonlar için, 

şuurlu bir şekilde açılmıştır.16 Cunta, İsrail’le olan 

ilişkilerin başını çekmekte ve RP’nin iktidara gelişini 

engelleme gibi bir yola başvurmayıp onun iktidar 

oluşundan maksimum faydayı elde etmeyi hedef-

lemekteydi.17 RP iktidarı, onlar için iyi bir darbe 

gerekçesi olacaktı. 
1993’te, Milli Görüş hareketi yükselen bir güçtü. 

Yıpranmış olan Merkez Sağ kadroların hitap ettiği 

tabanın yeni gözdesi RP idi. Bunu, hem ulusal hem 

de küresel güçler görmekte ve bu hareketi vaktin-

den önce iktidar yapıp, iktidarda, canlı canlı meza-

ra gömmek peşindeydiler. ABD-İsrail-İngiltere şer 

ekseni tarafından desteklenen Cunta, ordu içerisinde 

buna göre mevzilenmekte ve hazırlık yapmaktaydı. 

Rahmetli Erbakan, bu tehlikeyi ve kurulan tuzağı 

zamanında görmüştü. 23 Aralık 1993’te, yapılmış 

olan bir röportajda Erbakan, bu tehlikeye, tuzağa, 

özel bir projeye dikkat çekmekteydi:

“Erbakan: Refah Partisi’ni bekleyen büyük bir 

tehlike vardır. Türkiye’nin ekonomisi çıkmazdadır. 

Türkiye, taklitçi zihniyetle yönetiliyor. Bu adamlar, 

kadrolar kuruyorlar. İktidara getiriyorlar kurdukları 

kadroları. Yıpranıncaya kadar kullanıyorlar. Sonra 

yıpranan kadroları ambara kaldırıyorlar. Ellerindeki 

yedek kadroyu iktidar yapıyorlar. Ambara kaldırdık-

ları kadroyu da yeniden cilalayıp, gerek görülürse 

iktidara getirmek için hazır bekletiyorlar. Böylece 
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tahterevalli gibi, biri iniyor diğeri çıkıyor. İşte bu 

nedenle Demirel yedi defa gidip, sekiz defa geri gele-

biliyor. Biz buna karşıyız. Biz iktidara geliriz. Geliriz 

gelmesine de… Evet iktidara gelebiliriz. Ama sonra 

ne olur? İktidarda kalabilir miyiz? Yani bizi iktidara 

hapsederler… 

Biz bir şey fark ettik. Bugün Türkiye’de bizim 

iktidara gelmemizi engellemek isteyen güçler var. 

Eskiden bize ilgi göstermeyen bu çevreler, şimdi 

bize hoş görünmeye çalışıyorlar. Eskiden yolumuza 

engel koyanlar, şimdi engellerini çekmek ister gibi 

davranıyorlar. Adeta bizim iktidara gelmemizi ister 

gibi çalışıyorlar. En azından bize ilişmemeye özen 

gösteriyorlar… Bu adamlar bizim iktidara gelme-

mizi hoşgörüyle karşılıyorlarsa, bunda bir bit yeniği 

vardır. Anladığımız kadarıyla, bu adamlar bizim 

iktidara gelmemize ses çıkartmamak kararı aldılar. 

Biz iktidara geldikten sonra da bizi iktidarda perişan 

etmeyi düşünüyorlar… Böyle bir planları varmış 

gibi geliyor bana. Biz iktidara geleceğiz. Sonra da bizi 

iktidara hapsedip perişan etmek isteyecekler. Bize 

iş yaptırmayacaklar. Önümüze akıl almaz engeller 

çıkaracaklar. Atacağımız her adımda bizi batırmayı, 

sabote etmeyi düşünecekler. Hangi soruna el atsak, 

çözümü yokuşa sürüp, çok kısa zamanda bizleri ikti-

darda beceriksiz davranmış olmakla suçlayacaklar. 

‘İşte Müslümanlar ne kadar başarısız, görün!’ diye-

cekler. Elimizde Amerikalıların yayınladıkları stra-

tejik araştırma enstitülerinin raporları var. Bunlara 

göre, Türkiye’deki askeri ihtilallar çözüm getirmiyor 

deniliyor. Ama biz iktidara gelirsek hükümetimizi 

çalıştırmazlar. Bu raporlardan bizim çıkardığımız 

sonuç budur. 

Ama biz Allah’a güveniyoruz.”18

Bu bölümü, Türkiye yerine Mısır’ı; Demirel yeri-

ne Sistemin Adamı ifadelerini koyarak bir kez daha 

okuyun, Mısır’da neler planlanmış ve planlanmakta 

olduğunu çok rahat görürsünüz. Erbakan Hoca’nın 

hissettiği tehlikeleri, tuzakları, projeleri aşağıdaki 

gibi özetleyebiliriz:

“Sistem Karşıtı Unsurların Sistem İçine Çekilerek 

Entegrasyonu Projesi” RP’nin 

Sağcılaştırılması, Merkez Sağ Parti Yapılması

“Başarısızlığın İslâmileştirilmesi Projesi”

“İşbirlikçi Konumuna Sokma Projesi”

“Şiddete Bulaştırarak Darbe Yapma Projesi”

“Koalisyonu Yıkma Projesi”

“Milli Görüş Hareketini Parçalama Projesi”

“Milli Görüşün Karşısına Güçlü Rakipler Çıkarma 

Projesi”

Rahmetli Erbakan hislerinde yanılmamış, bu 

projeler birbirleri ile bağlantılı bir şekilde devreye 

sokulmuştur. İlk dört proje gerçekleşmeyince, 28 

Şubat Postmodern darbesi yapılmıştır. Hükümet, 

“Beşli Çete’nin” öncülüğünde Sokak Hareketleri ile 

desteklenen ve Askerlerin yönettiği bir Psikolojik 

Harekât’la düşürülmüştür. Yargı devreye sokulmuş, 

önce RP sonra da FP kapatılmış ve Erbakan Hoca 

siyasetten yasaklanmıştır.

Mısır’da Müslüman Kardeşler’e Kurulan Tuzak

Mısır’da farklılıklar olmakla beraber Şer 

İttifakı’nın benzer stratejiyi uyguladığını görmek-

teyiz. Muhammed Mursi, Kahire’deki Uluslararası 

Konferans Merkezi’nde yaptığı konuşmada, “Daha 

ilk günden, Mısır’ın ilk özgür ve demokratik yollarla 

seçilen devlet başkanı olarak beni devirmek isteyenler 

tarafından birbiri ardına komplolarla karşı karşı-

ya kalıyorum. Bu kadar zehirli bir havada, liderin 

en iyisi bile nasıl büyük başarılar elde edebilir? 

Yalnızca bir yıl boyunca, 4 bin 900’e yakın grev ve 22 

tane protesto çağrıları yapıldı. Devrilen rejimin eski 

işbirlikçileri devletin çökmesi için planlar yapıyor” 

demekle aynı tehlikelerle karşılaştığını dile getirmiş 

olmaktadır.19 

Erbakan ANAP ile koalisyon kurmak için uğra-

şırken Türkiye’nin karanlık dehlizlerindeki bir güç, 

bu koalisyonu engellemiştir. Mursi, diğer partileri 

de içeren bir hükümet kurmak istemiş olmasına 

rağmen, destek bulamamış, yalnız bırakılmış bütün 

girişimleri bir güç tarafından engellenmiştir.20 

ABD’nin Müslüman Kardeşler hareketi ile temas 

kurmak, Mısır’a yardım yapmak istemesi, IMF’ye 

yönlendirmesi ve Mursi’den reformları yapmasını 

istemesi, “Ilımlı İslâm Projesi”ni Mursi eliyle hayata 

geçirebilmek amaçlıdır. Böylece hem zihinsel dönü-

şüm sağlanacak hem Müslümanlar sisteme entegre 

edilecek ve hem de ABD işbirlikçisi yapılacaktı.21 

Ancak Mursi yapılan bütün teklifleri reddettiği için 

bu başarılamamıştır.

Bu başarılamayınca “Başarısızlığın İslâmileş-

tirilmesi Projesi” uygulamaya sokulmuştur. Grevler, 

sokak hareketleri, bürokratik engellemeler ve güven-

lik birimlerinin görev yapmaması, karaborsa ve 

stokçuluk faaliyetleri ve Mısır ekonomisinin %25’ine 

hâkim olan ve her yıl sadece ABD’den 1,5 milyar 
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dolara yakın yardım alan Ordunun manipülasyonu 

ile kötü olan Mısır ekonomisi daha da kötüleştiril-

miştir. 

Bütün bu engellemelerin sonuncunda Mısır’da, 

kamu borcu ve yoksulluk artmış, yakıt sıkıntısı (ben-

zin, tüp-gaz), elektrik ve su kesintileri sürekli hale 

gelmiştir. Mısır’ın para birimi yüzde 10 değer kay-

betmiş, işsizlik yaklaşık yüzde 20 seviyesine çıkmış, 

Menkul kıymetler borsası, yüzde 10 değer kaybet-

miş, Mısır’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) 

yüzde 12’sini oluşturan turizm gelirleri ve dış yatı-

rım azalmış, döviz rezervleri küçülmüştür. Mısır 

para biriminin değeri ABD doları karşısında yüzde 

10 oranında değer kaybetmiştir. Sokak hareketleri 

sonucu turizm çökmüş, işsizlik daha da artmıştır.22 

Polis, pasif direniş içerisinde görevini yapmayarak 

Mısır sokaklarında güvenliği sağlamamış, dolayısıyla 

suç oranlarında artış olmuştur.23

Bu operasyonlarla gayrimemnunların sayısı ve 

öfkesi artırılarak sokağa çıkmaları sağlanmıştır. 

Mübarek’e yapılan kadife darbenin benzeri, Orduyu 

Devreye sokmadan, Mursi’ye yapılmak istenmiştir. 

Ancak Müslüman Kardeşler tüm restleri görünce, bu 

başarılamamış; kadife darbe, askeri darbeye dönüş-

müştür. 

İlginç olan nokta, askeri darbe yapılır yapılmaz 

bütün bu olumsuzluklar, bir hafta içerisinde ortadan 

kalkmaya başlamış; yakıt, ekmek, gıda kuyruklar 

kalkmış, elektrik, su kısıntıları yok olmuştur. Polisler 

sahaya inmiş, şiddet ve suç oranlarında görünür bir 

şekilde azalma meydana gelmiştir.

İç Ticaret ve Arz Bakanı Nasır el Faraş’ın; “Bunlar 

darbeyi hazırlamak içindi. Devlet içerisinde depola-

ma tesislerinden benzin istasyonlarına petrol ürün-

leri nakleden arabalara kadar devlet içindeki çeşitli 

çevreler, hep kriz oluşturma çabalarına katıldılar.” 

şeklindeki açıklaması, kurulan oyunun mahiyetini 

ortaya koymaktadır.24 

Mısır’da önemli olan bir başka gerçek de, dar-

beye ilk günden itibaren destek veren Kuveyt’in 4 

milyar, Suudi Arabistan’ın 5 milyar; Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin 3 milyar dolar olmak üzere toplam 

12 milyar dolarlık bir yardımın Mısır’a yapılacağının 

açıklanmış olmasıdır.25

Sonuç olarak Mısır’da yapılan darbe, iç dinamik-

ler, bölgesel dinamikler ve küresel dinamikler olmak 

üzere üç dinamiğin arakesitinde meydana gelmiştir. 

Dolayısıyla Mısır olaylarından gerekli dersi alıp karşı 

politika ve strateji geliştirilebilmesi için Mısır’da 

çatışan güç, eksen ve projeleri ele alıp analiz etme-

miz gerekmektedir. Büyük İslâm Devrimi için buna 

ihtiyaç vardır.

Sonuç: “Tükürün”

“Ey, bu toprakta birer na’ş-ı perîşân bırakıp, 

Yükselen, mevkib-i ervah! Sakın arza bakıp;

Sanmayın: Çevk-ı şehâdetle coşan bir kan var... 

Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var! 

Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza! 

Tükürün: Belki biraz duygu gelir arımıza! 

Tükürün cebhe-i lakaydına Şark’ın, tükürün! 
Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün! 
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! 

Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere! 

Tükürün Ehl-i Salib’in o hayâsız yüzüne! 

Tükürün onların asla güvenilmez sözüne! 

Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:

Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!
Hele i’lanı zamanında şu mel’un harbin, 

«Bize efkâr-ı umûmiyyesi lâzım Garb’ın;

O da Allah’ı bırakmakla olur» herzesini, 

Halka îman gibi telkin ile, dînin sesini 

Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün!...”

Mehmet Akif Ersoy, 30 Ocak 1913
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Cevat ÖZKAYA

Mısır’da Darbe: 
Bölgesel Muhaberat Düzeninin

Çaresiz Hamlesi

30Haziran 2013 olaylarıyla Mısır’da yükse-

len gerilim, 3 Temmuz’da askeri darbe ile 

sonuçlandı. Temiz ve özgür seçimler yoluyla gel-

miş bir siyasi iktidar darbe ile devrildi. Halkın 

%63.6’sının desteğini almış bir anayasa askıya alındı. 

Şu anda Mısır, anayasanın olmadığı ve yönetim 

biçiminin ne olduğu, insanların hangi kurallara göre 

idare edileceği bilinmeyen bir ülke haline geldi.

Darbeye Giden Süreç

Tunus’ta başlayan “Arap Baharı” Bin Ali’nin ülkeyi 

terk etmesiyle birlikte ülkede bir iktidar değişikliği-

ne sebep oldu. Tunus’ta yaşanan bu değişim, etkisini 

Arap Dünyası’nın diğer ülkelerine de hissettirdi. 

Birbirine benzeyen otokratik yönetimleri olan bölge 

ülkelerinin hepsi farklı ölçülerde de olsa, bu değişi-

min etkilerini hissettiler. Mısır, değişimin en yoğun 

hissedildiği bir bölge olarak, Tunus’un ardından 

diktatörünü deviren ikinci ülke oldu. Bu, bölge açı-

sından çok önemliydi. Çünkü Mısır, bölgenin örnek 

alınma potansiyeli olan en etkili ülkesi idi. Gerek 

yoğun ve genç nüfusu, gerek bölge ülkelerine naza-

ran daha aktif bir kültürel hayata sahip olması, böl-

genin entelektüel merkezi konumunda olması, ayrı-

ca kalabalık bir orduya sahip olması Mısır’ın bölgesel 

etkisini artıran faktörlerdi. Dolayısıyla Mısır’daki 

değişim, bütün bölgeyi etkileme potansiyelinden 

dolayı zorlu olacaktı. 

Nitekim öyle de oldu. Mübarek devrilmesine 

rağmen ordu, polis, yargı ve eklemli işadamlarından 

oluşan statüko varlığını devam ettirme mücadelesi-

ne girişti. Adeta Mübarek’siz bir 

Mübarek rejimini devam ettirme 

mücadelesini başlattı. Askeri elit-

lerin oluşturduğu Yüksek Askeri 

Konsey (YAK) bir darbe yaparak 

iktidara el koydu. YAK’ın edimlerini meşrulaş-

tırma işi de, Mısır adli mekanizması tarafından 

gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın bir süre Mısır askeri 

yönetim tarafından idare edildi. Ancak ülkedeki 

ekonomik ve siyasi sorunlar, askeri konseyin kalıcı 

olmasını engelledi.

Bu bir yılı aşkın süre zarfında Mısır hazi-

nesindeki yaklaşık 30 milyar dolarlık kaynağın 

üçte ikisi heba edilmişti. Yeni seçimler sonucun-

da oluşan Halk Meclisi’nde vekillerin çoğunluğu 

Müslüman Kardeşler ve selefi Nur Partisi mensu-

bu idi. Meclisin yaklaşık %70’ini bu iki gruba 

bağlı vekiller oluşturuyor-

du. %52’lik bir 

oyla seçilen 
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Cumhurbaşkanı Mursi de Müslüman Kardeşler men-

subu idi.

Rejimin muhaliflerin eline geçtiğini gören statüko 

mensupları, sonuçları geçersiz kılmak için harekete 

geçtiler. Yüksek Askeri Konsey’le koordineli çalışan 

Anayasa Mahkemesi yeni seçilen Halk Meclisi’ni 

kapattı. Ayrıca bu Parlamento’nun oluşturduğu 

Anayasa’yı yapmakla yükümlü Kurucu Meclis de 

lağvedildi. 

Kurucu Meclis’in kapatılmasından sonra, libe-

rallerin ve Kıptilerin aldıkları oy oranından çok 

daha fazlasıyla temsil edildikleri yeni bir Kurucu 

Meclis oluşturuldu. Ayrıca 

Seçilen Cumhurbaşkanı 

Mursi’nin yetkileri YAK’a 

devredilerek Mursi yetkisiz 

kılınmıştı. Yani seçim sonuç-

suz bırakılmıştı adeta. Mursi 

bu yetkilerini ancak Ağustos 

2012’de geri alabildi. Kasım 

2012’de, Kurucu Meclis ve 

Parlamento’nun açık olan üst 

kanadı, yani Şura Meclisi de 

yeniden kapatılmaya çalışıl-

mıştı. Mursi bu yargı darbe-

sine de karşı koyarak, statü-

konun yegâne hedefi haline 

gelmişti.

Görevde kaldığı yaklaşık 

bir yıl boyunca yargı, ordu, 

polis, istihbarat ve eklemli 

işadamlarının oluşturduğu 

Statüko, onu görev yapa-

maz hale getirmek için her 

yolu denedi. Bütün güçlerini 

Mursi’yi tasfiye etmek için 

kullandılar. Benzin yokluğu ve asayiş sorunları dâhil 

olmak üzere, halkı bizar edecek her olayın tertipçisi 

ve teşvikçisi oldular. Nihayetinde 3 Temmuz 2013’de 

bir darbe ile, 60 yıldan buyana ilk defa temiz bir 

seçimle gelmiş Cumhurbaşkanını devirdiler.

Darbenin İç ve Dış Destekçileri

25 Ocak’ta Mübarek’in devrilmesiyle sonuçla-

nan halk hareketlenmesi, genelde Mısır ahalisinin 

katkısıyla sağlanmıştı. Ordu da bu hareketlenmenin 

önünde durmanın makul olmadığını gördüğü için, 

Mübarek’e destek vermeyerek Tahrir’i zımnen des-

tekledi. 

Bugün gelinen noktada bu bütünlüğün kay-

bolduğu ve halk hareketlenmesinin unsurlarından 

bir kısmının, eski rejimin geri dönüşünü sağlaya-

cak olan darbeyi davet ettiği bir süreç yaşanıyor. 

Darbenin iç ve dış destekçileri var. 

İç destekçileri üç gruba ayırabiliriz:

1- Darbenin vitrinini oluşturan laikler. Bunların 

bir kısmı 25 Ocak Tahrir hareketlenmesine destek 

vermişlerdir. Bu kesim, bütünüyle İslami çözümü 

reddediyor. Siyasi iklime ve devlete İslami bir kimlik 

kazandıracak her düşünce ve 

eylemle sorunludur. Bu kimli-

ğin, demokratik yollarda sağ-

lanması da bu kesim açısından 

sorunludur. 

2- Düzenin her hangi bir 

şekilde değişmesine karşı olan, 

fülûl tabir edilen eski rejimin 

destekçileri. Bu kesim, ulusla-

rarası bağlantıları da olan sivil, 

asker, bürokrasi, buna bağlı 

iş adamlarını kapsayan, güç 

sahibi organize bir topluluğu 

ifade eder. Bunlar sayı ola-

rak hayli kabarık, gücü elinde 

bulunduran ve geniş kesimleri 

mobilize edebilecek etkili bir 

unsurdur. 

3- Geçim şartlarının kötü-

leşmesinden dolayı öfkeli ve 

tepkili kesim. Eski rejimin 

sebep olduğu sorunların kısa 

sürede halledilmemesine öfke-

li bu kesim, eski rejim men-

supları tarafından kolayca hareketlendirilebilir bir 

özellik arz etmektedirler. Zaten asayişsizliği teşvik 

eden polis, benzini yoklar listesine ekleyen fülûl, bu 

kesimin hayatını zorlaştırarak, siyasal iktidara öfke 

duymasını sağlamak için böyle bir ortamı hazırla-

mıştır. 

4- Bu üç kesimin yanı sıra, laiklerle beraber hare-

ket eden Kıptileri de ilave etmek gerekir.

Yukarıda saydığımız iç destekçilerin yanında, 

darbenin dış destekçileri de vardır:

1- Mısır’da otoriter yönetimden demokratik 

yönetime geçişi, kendi otoriter yönetimleri için 

Bölgede yeni bir düzen kurulu-
yor. Arap Baharı denilen halk 
hareketlenmesi bu yeni düze-
nin bir aşaması. Bu hareket-
lilik eski düzenin zora dayalı 
istikrarını bozdu. Bir nevi siyasi 
çeteleşme sonucunda iktida-
rı ele geçiren, rıza üretme-
diği için güvenlik politikaları 
ve baskıyla iktidarlarını devam 
ettiren otokratik yönetimler 
iyiden iyiye sarsıldılar. Mısır, 
Tunus, Libya gibi yönetimler 
yıkıldı. Diğerleri de iktidarları-
nın ciddi bir biçimde sarsıldığı-
nı hissettiler. 
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tehlike olarak gören bölge yönetimleri. Suudi 

Arabistan, Körfez ülkeleri ve benzeri ülkeler bu sını-

fa dâhildirler. Mursi yönetiminin başarılı olmaması 

ve Mısır’ın demokratik bir yönetime geçmemesi için 

bütün imkânlarını seferber etmişlerdir. Ayrıca başta 

ABD olmak üzere etkili batılı ülkeler de, Mursi yöne-

timinin devrilmesi konusunda talepkâr olmuşlar, 

hatta zorlamışlardır. Bu kesim, Mursi yönetimine 

asla vermediği yardımları darbe yönetimine su gibi 

akıtmışlardır. Darbenin ilk günü körfez ülkeleri ve 

Suudi Arabistan 12 Milyar dolarlık bir yardım taah-

hüdünde bulunmuşlardır. 

2- Darbeye darbe diyemeyen ABD ve AB ülkeleri 

bu darbenin dış destekleyicileridir. Bölgenin otoriter 

yönetimlerinin ayakta durmasını sağlayan da ABD 

ve AB’nin etkili ülkeleridir. Söylem düzeyinde böl-

genin demokratikleş-

mesini dillendiren bu 

ülkeler, seçim sonuç-

larının istedikleri gibi 

çıkmaması durumun-

da rahatlıkla aske-

ri darbelere cevaz, 

hatta destek verebili-

yorlar. 1990’lı yıllar-

da Cezayir’de İslami 

Selamet Cephesi 

(FİS)’nin ve 2000’li 

yılların ortasında 

Filistin’de Hamas’ın 

seçimleri kazandıkları 

halde iktidar olmalarının engellenmesi, açıkça bu 

güçlerin desteği ile olmuştur. 

Son olarak, Mısır’ın tarihinin en temiz seçimiyle 

gelmiş siyasal iktidarının ve Cumhurbaşkanı’nın 

askerler tarafından iktidardan indirilmesine darbe 

bile demeyerek en büyük desteği vermişlerdir.

İsrail gibi bir ülkenin Mübarek statükosuna 

dönüşü temsil eden darbeye desteğini zaten normal 

karşılamak gerekir. 

Kısaca söylem düzeyinde bölgenin demokratik-

leşmesini talep eden başta ABD olmak üzere batılı 

ülkelerin, bölgede halkın özne haline gelebileceği 

herhangi bir değişime tahammülleri yoktur. Söylem 

düzeyinde zevahiri kurtarmaya çalışan bu ülkelerin, 

bölgenin otokratik rejimlerinin devamına imkân 

sağlayan politikaları menfaatleri icabı sürdürmeye 

çalışmaları anlaşılır bir durumdur. 

Anlaşılması güç olan ise, bölgede değişimi arzu 

eden bölge içi aktörlerin, Batı’nın işbirlikçisi ve 

kuklası durumunda olan yönetimlere karşı müca-

dele ederken, kuklacıdan medet ummalarıdır. Bu, 

rahmetli Cemil Meriç’in tabiriyle “ağlanacak kadar 

gülünç bir durum” dur. 

Darbe Sadece İhvan’a Karşı Değil

Mısır’da yapılan darbe, sadece İhvan’a yapılmış 

değildir. Nihayetinde anayasanın ortadan kaldırıldı-

ğı, darbe yönetiminin talimatlarının anayasa yerine 

ikame edildiği, hukuk düzeninin iptal edilip keyfili-

ğin hâkim olduğu bir düzen oluşturuluyor.

Serbest seçimlerle yapılan siyaset iptal edilerek, 

Milletin yönetime etki etme yolları tıkanmıştır. Mısır 

halkının nesnelikten özneliğe doğru adım atışında 

önemli bir basamak 

olan oy verme hakkı 

şimdilik iptal edilmiş 

ve gelecekte de bu 

hakkın haciz altına 

alınacağının ipuçları-

nı açığa çıkaran bir 

sisteme doğru Mısır’ı 

götürmeye çalışıyor 

darbeciler. 

Dolayısıyla darbe 

İhvan’a değil, tüm 

Mısır halkına yapıl-

mıştır. Müslüman 

Kardeşler’e muhalif 

olan 25 Ocak hareketlenmesinin bir kısım men-

supları, gönderdikleri rejimin geri gelişine imkân 

sağlamanın utancını çok geçmeden açık bir şekilde 

yaşayacaklardır.

Mısır’lı ünlü hukukçu Tarık El Bişrî “Mısır’da 

Demokrasi ve Darbe Çatışıyor”1 adlı makalesinde 

duruma açıklık getiriyor. 

“Aslında bizler yönetime gelmiş Müslüman 

Kardeşler ile ona muhalefet edenlerin kavgasına 

tanıklık etmiyoruz. (…) Ancak bizler demokrasi ve 

anayasayı doğrudan ilgilendiren bir kavgaya tanıklık 

etmekteyiz. Silahlı kuvvetlerin son darbesiyle bu 

kavgayı başlattığını görmekteyiz. Zira askeri kanat, 

Müslüman Kardeşler’in muhaliflerini kullanarak 25 

Ocak devriminin ruhunu ve anayasal demokrasiyi 

ortadan kaldırma girişiminde bulunmuş ve ülkeyi 

yeniden otoriter zalim rejime teslim etme yoluna 

girmiştir.”
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Gerçekten de darbenin yönü, eski rejimin 

Mübarek’siz olarak tekrar dönüşü istikametinde-

dir. 25 Ocak’ta Tahrir’de Mübarek’i gönderip, 30 

Temmuz 2013’de Mübarek’in rejimine kapı arala-

yanların düştüğü açmazı, Sayın Bişrî açıkça ortaya 

koyuyor. 

“İnsanlar bilmelidir ki, şu anki mücadele İhvan’ın 

yeniden yönetime getirilmesi mücadelesi değildir. 

Anayasayı ve demokratik sistemi savunma müca-

delesidir. İnsanlar saflarını belirlerken, Müslüman 

Kardeşler ve muhalifleri arasında bir tercih yaptık-

larını zannetmesinler. Çünkü demokratik rejimle 

otoriter rejim arasında tercih yapmaktadırlar.”

Mısır’a Değil Bölgesel Düzene Darbe

Bölgede yeni bir düzen kuruluyor. Arap Baharı 

denilen halk hareketlenmesi bu yeni düzenin bir aşa-

ması. Bu hareketlilik eski düzenin zora dayalı istikrarı-

nı bozdu. Bir nevi siyasi çeteleşme sonucunda iktidarı 

ele geçiren, rıza üretmediği için güvenlik politikaları 

ve baskıyla iktidarlarını devam ettiren otokratik yöne-

timler iyiden iyiye sarsıldılar. Mısır, Tunus, Libya gibi 

yönetimler yıkıldı. Diğerleri de iktidarlarının ciddi bir 

biçimde sarsıldığını hissettiler. 

Bu bağlamda, bölge yönetimlerine ciddi destek 

veren ABD ve bazı AB ülkeleri, önleyemedikleri bu 

halk hareketlerini yönlendirme gayreti içine girdiler. 

Arzu edilmeyen yönetimlerin oluşmaması için, ülke 

halklarının tercihlerini etkilemek için çabaladılar. Bu 

çabada elbette eski rejimin ülke içindeki kalıntıları 

da yer aldılar. 

Ancak bütün bu gayretlere rağmen, Tunus ve 

Mısır’da İslâmcıların seçimin galibi olmasını engel-

leyemediler. Daha önce Cezayir ve Hamas tecrübe-

lerinden bilindiği gibi, seçimler arzu edilen sonucu 

vermediğinde ya seçim sonuçları geçersiz kılınır, 

ya da darbe yoluna başvurulur. Mısır’da da seçimin 

arzu edilmeyen sonuçları Batının desteklediği darbe 

yoluyla geçersiz kılınmak isteniyor.

Mısır bölgenin en önemli ülkesidir. Mısır’da yaşa-

nan her olay bölgeyi doğrudan etkiler. Dolayısıyla 

Mısır’da yapılan darbenin sonucu tüm bölge için 

belirleyici olacaktır. Bölgede yaşanan halk hareket-

lenmelerinin getirdiği halklar arası iletişim, haberleş-

me bölgenin bir ülkesinde olan gelişmelerin, anında 

diğer bölgelere yayılmasını sağlıyor. Ayrıca Mısır gibi 

bölgenin en önemli ülkesinde yaşanan gelişmeler ise, 

daha bir dikkatle ve önemle fark edilebiliyor.

Olaya bu açıdan baktığımızda, Mısır’da yapılan 

darbe, kolonyal dönemin sonrasında ortaya çıkan 

muhaberat devletlerine kısa süreli bir hayat öpücü-

ğü olmuştur. En azından şimdilik seçimli siyasetin 

sonuçları iptal edilerek, Mısır otoriter yönetime 

dönüş yapmıştır. Bu durum, bölge çapında devam 

eden mücadelede, eski düzenin ve onun iç ve dış 

destekçilerinin mevzii bir kazanımı olarak nitelene-

bilir. Mevzii diyoruz çünkü mücadele devam ediyor.

Mısır’daki darbeye, İhvan’ın önderlik ettiği bir 

halk kesimi karşı koyuyor. Darbecileri destekleyen 

Tahrir’in gücü giderek azalırken Adeviye Meydanı, 

tüm Mısır’ı etkileyecek bir tarzda gelişiyor ve büyü-

yor. 

Muhaberat devletleri tarafından nesneleştirilen 

insanlar, halklar, halk hareketlenmeleriyle başlayan 

özneleşme süreçlerini darbeye karşı direnişle pekiş-

tiriyorlar. Bütün tahriklere rağmen şiddeti dışlayarak 

yaptıkları direniş; hem ülkede, hem bölgede, hem de 

bütün dünyada meşruiyet katsayısını artırıyor. 

Hangi tedbire başvurulursa vurulsun, bölgedeki 

muhaberat devletlerini uzun süre yaşatmanın imkânı 

yoktur. Bölgenin temel çelişkisi olan, kolonyalizmin 

mirası olan yapay ulus devlet sınırları ile, toplum-

larına yabancılaşmış yönetim kadrolarını uzun süre 

devam ettirmek giderek imkânsız hale gelmektedir. 

İhvan’ın önderlik ettiği, Mısır halkının Adeviye 

meydanındaki asil direnişi, eski düzenin sürdürüle-

meyeceğinin canlı bir delilidir. 

Ortadoğu coğrafyasında, siyaset alanına reel 

aktörler giriyorlar. Bu durum, bölge siyasetini bir 

oyun olmaktan çıkarıp siyaseti bölge halklarının hiz-

metine sokacaktır. Reel siyaset alanının genişlediği 

bir ortamda, dış destekli Muhaberat devletleri ve 

onlara bağlı elitlerin hayatlarını devam ettirebilmele-

ri oldukça zor, hatta imkânsızdır.

Sözlerimizi İhvan lideri Muhammed Ebu 

Nasr’ın 1990’ların ortalarında Mısır’ın otokrat lideri 

Mübarek’e yazdığı açık mektuptan bir alıntıyla biti-

relim:

“Hürriyet azizdir, milletinizin öfke ve başkaldırı-

sından sakınmak sizin için tercihe şayandır. Çevredeki 

ulusların özgürlük ve şereflerini kazandıklarını 

duyup, buna şahit olduktan sonra, herhangi bir halkın 

teslimiyet ve zulüm altında kalması hayal edilemez.

Bir milletin gücü maddi güçten değil, tüm vatan-

daşların hürriyetinden, halkın yönetime, yönetimin 

halka güven duymasından neşet eder”2

Dipnotlar
1  Makale 10 Temmuz 2013 tarihli “eş-Şuruk” gazetesinde yayınlanmıştır. Star 

Gazetesi’nin Açık Görüş ekindeki tercümesinden alıntılanmıştır. 

2  Müslüman Kardeşler Hakkında Üç Efsane. Steven A. Cook. DÜBAM (Dünya 

Bültenleri Araştırma Masası) Alıntılayan “Dünya ve İslâm” dergisi.
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Gürkan ZENGİN

GÜRKAN ZENGİN: 
“Arap Baharı Esasen Kahire’de Mübarek 

Devrilince Başladı”

O rtadoğu’daki ayaklanmalar dünyayı sarstı ve 

bölgeye dönük standart yorumların toptan 

başarısızlığını gösterdi... Arap Baharı sürecinde Türk 

Dış Politikasını ele aldığınız Kavga -Arap Baharı’nda 

Türk Dış Politikası 2010-2013-* adını taşıyan yeni 

kitabınızı Arap Baharı’nda Türkiye’nin verdiği kav-

gayı anlatmak için yazdığınızı söylüyorsunuz.  Aynı 

zamanda Ortadoğu’da yeni bir düzenin kurulmakta 

olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Türkiye nasıl bir 

kavga veriyor bu süreçte?

Ortadoğu’da Irak’tan Fas’a kadar olan alanda 

asırlarca ‘Osmanlı barışı’ hâkim oldu. Bu coğrafyanın 

içinden çıkmış bir imparatorluk yapısının yöneti-

mindeki bir ‘düzen’di bu. Diliyle, diniyle, geleneği 

ve göreneğiyle yönetmekte olduğu insanlarla doku 

uyumu içinde bir yönetimdi. Pek çok sebeple dağı-

lınca Batılı sömürgeci güçler  (esasen İngiltere ve 

Fransa) ‘Ortadoğu’ adını verdikleri alanda ‘böl ve 

yönet’ mantığı üzerinden kendi  düzen’lerini kur-

dular.. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika’nın 

da dâhil olmasıyla bu sömürgeci aktörler bölge-

ye bir de İsrail adında bir yabancı unsuru daha 

dâhil ettiler. Bölge halkları büyük acılar çekti, hâlâ 

da çekiyor. Şimdi bu düzenin temelleri sallanıyor, 

Ortadoğu’da halk kitlelerinde, aydınlarında, örgütlü 

yapılarında bir uyanış var... Türkiye de son on yıldır, 

kendi coğrafyasıyla yeniden kader birlikteliği yap-

maya başladı.  Türkiye’nin tarihi ve coğrafyası ona 

bölge halklarının bu tahripkâr düzene isyan ederken 

Türkiye’nin sorumluluğu bu isyana destek vermek. 

İşte Türkiye’nin verdiği kavga budur. Bölgenin kade-

rinde bölge  halklarıyla birlikte söz sahibi olmanın 

kavgası bu.

Bölgedeki Statükoyu Koruma Kararlılığı

Kitabınız  Mısır’daki darbeden hemen önce çıktı. 

Buna karşın devrim hareketlerinin Mısır’da âkim 

kalırsa başka yerlerde de aynı akıbetin yaşanabilece-

M ağripten maşrıka geniş bir coğrafyada yaşanan “Arap Baharı”, “Tarihin Uyanışı”  “Ortadoğu İntifadası” gibi 

değişik adlandırmalara konu olan  halk ayaklanmaları sürecinde  Türkiye’nin verdiği kavgaya dair birbiriyle 

çelişen çok sayıda analiz yapıldı. Mısır’daki darbe sonrasında Ortadoğu’da verilen kavganın ne kadar büyük olduğu 

bir kere daha anlaşıldı. Çünkü, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayan sömürgeci güçler Ortadoğu’ya kendilerine göre 

yeni bir düzen vermişlerdi. Neredeyse yüzyıldır bölge halklarına büyük acılar yaşatan bir düzendi bu. Arap Baharı ile 

yıkılmakta olan işte o düzendir. Gazeteci yazar ve uzun bir dönem NTV’de program yapımcısı olan Gürkan Zengin  

son yazdığı kitabında Türkiye’nin verdiği kavgayı merkeze alıyor. Olmakta olanın  Türkiye’nin kendi coğrafyası-

nın kaderine o coğrafyanın insanlarıyla birlikte sahip çıkmanın kavgası olarak görüyor.Türkiye’nin Mısırda Hüsnü 

Mübarek’e “halkın taleplerine cevap ver ve yönetimi bırak” çağrısı yapmasının da, Suriye’de Beşşar Esed’e “bizi ken-

dinle halkın arasında tercihe zorlama, seni değil Suriye halkını tercih ederiz” demesinin ve akabinde Mısır’daki dar-

beye karşı çıkmasının  de sebebi budur. Zengin’e göre, bu kavga aynı zamanda 1914-1918 arasında kaybedilmiş bir 

mücadelenin yüzyıl sonraki hesaplaşmasıdır. Zengin’le kitabından yola çıkarak Mısır darbesini, Türkiye bu “kavga”ya 

girmesinin sebepleri başta olmak pek çok konuyu  içeren bir söyleşi  gerçekleştirdik. (Asım Öz)
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■ Mısır: Devrimden Darbeye

ğini dolayısıyla  bu anlamda Mısır’ın turnusol kağıdı 

olduğunu yazmıştınız. Daha sonra da Ortadoğu’daki 

kavganın büyük olduğunu söyleyerek yaşananları 

kavga üzerinden okumayı sürdürdünüz.  Devam eden 

süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mısır’ın Arap dünyasındaki konumu izahtan 

azâdedir. Ortadoğu’da gerçek devlet tarifine uyan üç 

ülke İran, Türkiye ve Mısır’dır. Mısır bunlar arasında 

Arap olan tek ülke. Tarihî ve kültürel derinlik, nüfus 

vs açılarından Mısır Arap siyasal ve sosyal hayatının 

merkezî konumunda bir ülke. Tahrir devrimiyle 

Mübarek gibi bir diktatörün orada devrilmesi bu 

bölgeye vereceği mesajın gücü itibariyle  muazzam 

bir olaydır. Arap Baharı’nın esasen Tunus’ta Bin Ali 

devrilince değil, Kahire’de Mübarek devrilince başla-

dığını söyleyebiliriz. 

Muhammed Mursi’nin asker eliyle devrilmesi böl-

gedeki statükoyu koruma kararlılığın bir göstergesi-

dir. Daha Tahrir devrimi yaşanırken Ortadoğu’daki 

düzenin efendileri,  ‘Mübarek’i verelim ama düzen’i 

koruyalım’  arayışına girmişlerdi ama sokak bunu 

kabul etmemişti. Şimdi Mursi’yi devirerek iktidarı 

halka kolay kolay bırakmayacaklarını ilan ediyorlar. 

Darbe’yi yaptı(rdı)lar ama ülkeye hakim olamadı-

lar. Rabıtaü’l-Adeviye Meydanı’ndan bütün Mısır’a 

yayılan darbeye direniş artık bölgede eski düzeni 

sürdürmenin mümkün olmadığını bir kez daha gös-

termiştir. İngiliz The  Economist dergisi, vakit kay-

betmeden ‘ Arap Baharı’ başarısız mı oldu, kapağıyla 

çıktı... Durun hele, kavga daha bitmedi. Adeviye 

Meydanı’ndan bütün Mısır’ın geneline ve bütün 

bölgeye yayılan mesaj kavga’nın daha bitmediğini 

gösteriyor.

Mısır darbesini Riyad-Tel Aviv kaynaklı ve 

Washington onaylı darbe olarak görüyorsunuz. 

Niçin?

Mısır, İsrail-Amerika-Batı blokunun Ortadoğu 

politikaların iki temel dayanak noktasından biri-

dir. Diğer dayanak noktası Suudi Arabistan’dır.  

Mümtaz’er Türköne, ‘Mursi İslâmcı olduğu için 

devrilmemiştir.” derken doğru bir tespit yapıyordu.  

İhvan, bölge jeopolitiğinde çok hayati durumdaki 

bir ülkenin  politikalarını değiştirmeye başladığı 

için devrildi. Amerika rejimin rengine bakmaz, yap-

tıklarına bakar, bunları öğrenelim artık. Mursi’nin 

yönetimindeki Mısır’ın nasıl bir dış politika izleme-

ye başladığına bir göz atarsanız tabloyu anlarsınız. 

Mursi yönetimi,  İsrail ile imzalanan  Camp David 

Antlaşması’nı sorgulamaya başladı, Filistinli gruplar 

arasında barış hamlelerini başlattı. Bölgenin yükse-

len gücü Türkiye ile bir stratejik işbirliğine yöneldi, 

Suriye’de Beşşar Esed rejimine karşı açık tavır aldı.  

Dahası Arap Baharı’nın değiştirdiği ilk büyük ve en 

önemli ülke olarak bütün bir coğrafyaya büyük bir 

ilham vermeye başladı. Bütün bunların mesela Suudi 

hanedanına  nasıl bir korku  yaşattığını,  İsrail’i nasıl 

tedirgin ettiğini  görmek zor değil. Muhammed 

Mursi, Suudi Arabistan-İsrail ve Amerika’nın işbir-

liğiyle devrilmiştir. General Sisi, sadece onların 

tetikçiliğini yaptı. Jeopolitik konumu hayati önemde 

olan ülkelerde darbeci generallerin rolü genellikle 

tetikçilikle sınırlıdır zaten.

Ortadoğu’nun yakın tarihinde İran, Türkiye ve 

Mısır’ın İsrail’e karşı birlikte pozisyon aldığı bir 

dönem olmamıştır, tespitini yapıyorsunuz. İsrail’in 

Mavi Marmara özrünü Ortadoğu satranç taşında 

Mübarek taşını kaybetmiş olmasıyla ilişkilendiriyor-

sunuz. Bu çerçevede Mısır’daki darbe süreci İsrail’i 

rahatlattı mı?

Hem de nasıl!... İsrail,Mübarek’in devrilmesinden 

çok önce bir stratejik yalnızlığa girmişti zaten. Mavi 

Marmara’ya yönelik silahlı saldırıdan  önce 2008’da 

günlerce süren  Gazze bombardımanıyla Türkiye’yi 

kaybetmeye başladı, Mavi Marmara vak’ası ile iliş-

kiler sıfırlandı. Bu coğrafyada  Arap olmayan büyük 

bir aktör olarak Türkiye’nin kaybı İsrail için başlı 

başına bir travmadır. Buna bir de İsrail açısından 
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Türkiye’den de kritik durumdaki Mısır’ın kaybını 

ekleyince İsrail devleti İngilizcedeki ifadeyle ‘exis-

tencial’  yani varoluşsal bir tehdit algılamaya başladı. 

Yeni Mısır’ın Türkiye ile kurduğu ilişki, Hamas’ın 

ve bütün Filistin cephesinin patronajının da Mısır-

Katar-Türkiye çizgisine geçmeye başlamasıyla İsrail 

teslim olmak zorunda kaldı. Mısır ordusuna yap-

tırılan karşı darbe ile İsrail, rahat bir nefes aldı. 

Mısır’daki bu yeni tablonun kalıcı olamayacağından 

korkuyorlar şimdi.  

Ankara-Kahire-Doha hattına kayan Hamas’ın 

Mısır’daki darbeden etkileneceği kesin. Bu sürecin 

Filistin iç siyasetine yansımaları nasıl olur?

Elbette etkilenecek. Hamas gibi bir Sünni örgüt 

yıllardır Tahran-Şam hattında Şii-Nusayri çizgisinin 

kontrolündeydi. Halid Meşal, Şam’da 

yaşıyor, İran’dan destek görüyordu. 

Bu durum başlı başına anormallik 

arzediyordu zaten. Arap Baharı ile 

bu denklem değişmiş, Kahire-Doha-

Ankara hattına çekilmişti.  Mısır 

darbesiyle bir resim yeniden değiş-

ti. Hamas’ı Kahire’de yaşatmazlar. 

Kahire ayağı şimdilik düşmüş görü-

nüyor. İsrail nasıl izliyorsa Hamas 

da aynı şekilde takip ediyor geliş-

meleri... İhvan’ın Mısır’da yönetimi 

devralması Filistin içinde Mahmud 

Abbas’ı Hamas ile barış yapmaya zor-

lamıştı. Zira Abbas yönetimi Mısır’a 

rağmen sadece İsrail ve Batı’nın desteğiyle bir Filistin 

politikası yürütemezdi. Mahmud Abbas ve Fetih, 

Mısır’daki darbenin rahatlattığı aktörlerden biridir... 

Arap Baharı’nın iyi taraflarından biri nedir biliyor 

musunuz, yüzlerdeki maskeleri büyük ölçüde  indir-

miştir. 

‘Şiddet Tuzağı’ Statükonun Devamını Garanti Eder

Arap sokaklarının iradesinin göz ardı edilmesi 

durumunda siyasal zemininin El-Kaide benzeri yeni 

örgütler için uygun hale geleceğini düşünüyorsunuz. 

Uzun zamandır devam eden protestolardan böyle bir 

intiba edindiniz mi?

Radikal örgütlerin bu süreçten güç devşirmemesi 

mümkün değil. Kendi taraflarına, sokaktaki insanlara 

‘işte gördünüz, serbest seçimlerle iktidara geldiğiniz-

de de size iktidarı vermiyorlar, tek yol silahlı müca-

dele’ demeyecekler mi? Bu insanlar bu yaklaşımdan 

etkilenmeyecek mi? El-Kaide’den  Hizbullah’a kadar 

pek çok örgüt için bu durum bir meşruiyet zemini 

sağladı. Hatta darbenin en tahripkâr sonuçlarından 

biri de zaten bu mesajdır. Komplocu bir yaklaşım 

olabilir, ama bu darbenin amaçlarından birinin 

de bölgeyi radikalleştirmek olduğunu söylemek 

pek yanlış olmaz. Zira ‘şiddet tuzağı’ statükonun 

devamını garanti eder. Maalesef Müslüman dünya, 

bu tür tuzaklara kolayca düşüyor. İslâm dünyası 

ve bölge halkları için bir tuzak; meşruiyetin dışına 

çıkılması büyük bir tuzak. Mısır’da darbeye mâruz 

kalan İhvan’ın bu konuda şimdiye kadar akl-ı selim 

içinde hareket ettiği, bu tuzağın farkında olduğu 

görülüyor. Umarız böyle devam eder, zira meşru 

zeminde kalarak kararlı bir  siyasi 

mücadele  yürütürlerse  iktidarı yeni-

den alacaklarını tahmin ediyorum. 

Zira bu sefer sadece mağdur değil, 

siyaseten de haklı durumdalar... Halk 

oyuyla geldikleri iktidardan darbeyle, 

komployla uzaklaştırılmış bir hareket 

durumundalar..

Körfez İşbirliği Konseyi’nin, pet-

rol zengini altı Arap monarşisinin; 

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 

Emirlikleri bölgesel bir bloğu olduğu-

nu biliyoruz. Bu ülkeler genel olarak 

Mısır’daki darbe sürecine destek ver-

diler. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? 
Körfez’in patronu Suudi Arabistan’dır. Sadece 

Katar, son  yıllarda Körfez bölgesinden bağımsız 

politikalar izlemeye başlamıştı. Bölgeyi domine eden 

güç Suud hanedanıdır ve bu hanedan İslâm dünya-

sının kanayan yarasıdır. İslâm’ın kutsal mekânlarının 

böyle sefih bir grubun elinde kalması İslâm dünya-

sının kanayan yarasıdır. Suud ailesi, hanedanının 

devamı için kiminle nasıl bir işbirliği yapılması 

gerekiyorsa yapar ve yapıyor da. Suud’un bölgedeki 

en büyük müttefiki İsrail’dir. Bölgede İsrail’in çıka-

rına olan hemen her şey bu hanedanın da çıkarı-

nadır. Mübarek’in devrilmesi süresince Tel Aviv’den 

daha fazla tedirgin olan başkent Riyad’dır. İslâm ve 

Müslümanlık bu hanedanın üstünde bir boyadır 

sadece. 
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Peki  İran gelişmelerin neresinde duruyor?

Tam merkezinde duruyor. Ortadoğu’da üç ülke 

var ki birbirleriyle düşmanlık ilişkisinde olsa da -öyle 

görünse de- esasen bir tür gizli ortaklık içinde hare-

ket ederler. Aralarındaki düşmanlıktan güç devşirir, 

hem içeride hem de bölge genelinde pozisyonlarını 

tahkim ederler. Bunlar Suudi Arabistan-İsrail ve 

İran’dır. İran, İslâm dünyasının net biçimde azınlık 

inanışı olan Şia’nın merkezî ülkesi olarak Amerika’nın 

bölgedeki müttefikleri İsrail ve 

Suudi Arabistan ile yüksek 

gerilim halinde kalarak bir 

meşruiyet elde ediyor. Zaman 

zaman üzerinde etkili olduğu 

Hizbullah üzerindeki etkisi-

ni kullanarak Lübnan üze-

rinden İsrail’i; zaman zaman 

Körfez’deki nitelikteki tat-

bikatlarıyla, Emirlikler’deki 

Şii nüfusu kaşımak suretiyle  

Suudi Arabistan’ı kışkırtıp 

bölgesel gerilimler  üretiyor. 

Nükleer enerji/silah  tartış-

maları üzerinden de Batı’ya 

kafa tutan ülke görüntü-

sü yaratıp Şii, Sünni bütün 

Arap halkları nezdinde itibar 

kazanmaya çalışıyor. Bölgeyi 

terörize etmek İran’ın pozis-

yonunu tahkim ediyor. Mısır 

ve Suriye vak’aları İran’ın 

Arap Baharı’nda ilkesel bir 

siyaseti olmadığını, daha açık 

söyleyelim iki yüzlü siya-

setini ortaya koydu. İran, 

Mısır ‘daki Tahrir Devrimi’ni 

Amerika’nın müttefiki 

Mübarek’in devrilmesi sebebiyle coşkuyla karşıla-

mıştı. Ancak devrim rüzgarı Akdeniz’de Suriye kıyı-

larına dayanınca söylemini anında değiştirdi. 

Kürt Jeopolitiğinin Hareketlenmesi 

Mısır’a dair Türk medyasında yapılan analizlerin 

Mısır’dan ziyade Türkiye içi pozisyonları tahkim 

edecek şekilde ele alınıyor oluşu konusunda ne düşü-

nüyorsunuz?

- Mümtaz’er Türköne bir yazısında Türk aydını 

için ‘ trajik modernleşme sürecimizin en rafine ürü-

nüdür’ der. Türk medyasının kahir ekseriyeti  da işte 

bu aydın yapısının bir türevidir.  Mısır’daki darbe 

sürecinde  bu kesimin sergilediği tavır bu sebeple 

beni şaşırtmadı. Eğer darbe, ‘hoşlanmadığımız bir 

hareketi deviriyorsa sorun yok, dahası iyi bile oldu’ 

tavrına şahit  olduk. Bunu böyle söyleyemedikleri 

için de ‘Mursi’nin hataları’ söylemi üzerinden darbe-

ye meşru kılıf uydurmaya çalıştı-

lar. Üstelik bu Türkiye’de ikti-

dardaki yönetime aba altından 

sopa göstermeye de yarıyordu. 

Mursi’nin başına gelenlerden 

duydukları hazzı yazılarına 

yansıttılar... Bu yaklaşımları 

biz Türkiye’den  tanıyoruz. 

Arap Baharı sürecinde 

Türk dış politikasının “Yeni 

Osmanlıcılık”  olarak adlan-

dırılan siyaseti  başta olmak 

üzere pek çok eleştiri yapıldı. 

Komşularla sıfır sorun politi-

kasının bitişi ve mezhep savaş-

larına yol açma eleştirisi öne 

çıktı. Öte yandan Irak, Suriye 

ve Mısır’da yaşananlardan 

yola çıkarak bölgesel barışı 

bir süre daha temin etmenin 

mümkün olmadığı gün geç-

tikçe netleştiği bundan dola-

yı dışarıdaki “kavga”ya ara 

verilip içeride başta  “çözüm 

süreci” olmak üzere iç barışı 

temine ağırlık verilse daha iyi 

olacağı ifade edilmekte.   Ne 

dersiniz? 

İçerideki ‘ süreç’ler  çevre-

mizdeki ‘kavga’dan bağımsız olduğunu düşünmek 

büyük bir yanılsama. Kürt jeopolitiğinin tarihte 

görülmemiş şekilde hareketlendiği bir dönemden 

geçiyoruz. Kürt sahasında olup bitenleri  Arap 

Baharı’ndan bağımsız okuyamazsınız. Bakın Suriye 

üzerinden basit bir örnek vereyim. Arap Baharı 

Suriye’nin kıyılarına vardığı andan itibaren İran 

Ortadoğu sokaklarındaki itibarını yerle bir etme 

pahasına Şam’daki Nusayri rejimini arkalamaya baş-

Muhammed Mursi’nin asker 
eliyle devrilmesi bölgedeki sta-
tükoyu koruma kararlılığın bir 
göstergesidir. Daha Tahrir dev-
rimi yaşanırken Ortadoğu’daki 
düzenin efendileri,  ‘Mübarek’i 
verelim ama düzen’i koru-
yalım’  arayışına girmişlerdi 
ama  ama sokak bunu kabul 
etmemişti. Şimdi Mursi’yi 
devirerek iktidarı halka kolay 
kolay bırakmayacaklarını ilan 
ediyorlar. Darbe’yi yaptı(rdı)
lar ama ülkeye hakim ola-
madılar. Rabıtaü’l Adeviye 
Meydanı’ndan bütün Mısır’a 
yayılan darbeye direniş artık 
bölgede eski düzeni sürdür-
menin mümkün olmadığını bir 
kez daha göstermiştir.
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ladı. Suriye rejiminin devrilmesi ihtimali aynı anda 

Irak’ta da Nuri El-Maliki yönetimini tedirgin etmeye 

başladı. İran, Irak ve Suriye gibi üç  ülkenin ismi-

ni saydım, bu ülke 1980’lerin başından itibaren 

Türkiye’ye karşı yürütülen ayrılıkçı PKK hareketinin 

destek aldığı komşu ülkelerdir. Türkiye’nin Arap 

Baharı’nda izlediği politika bu üç ülkenin politika-

larıyla taban tabana zıttır. Şimdi hal böyleyken PKK 

ile yürütülen çözüm sürecinde yaşanan tıkanmaları 

ya da bazı sıkıntıları bu üç ülkeden bağımsız düşün-

mek mümkün mü? Kandil’deki bazı aktörlerin, bazı 

grupların süreci baltamalama gayretleri bu aktörler-

den bağımsız mı oluyor zannediyorsunuz. Sadece bu 

üç  bölgesel aktör de değil, Kürt sorununu aşmış bir 

Türkiye’nin bölgede kullanmaya başlayacağı etkiden 

memnun olacak herhangi bir küresel aktör var mı?  

Süreçlerin Dışında Kalamazsınız

Bu süreçte  başka ülkelerin iç işlerine karı-

şılmaması gerektiği sıklıkla ifade edildi, ediliyor. 

Bunda haklılık payı yok mu? Ki Türkiye yönetimi de  

belli bazı konularda bu argümanı kullanıyor… AKP 

Türkiye’sinin Suriye politikasının yanlış olduğuna 

katılıyor musunuz? Niçin?

On binlerce insanın sınırın hemen öteki yakasın 

katlinden bahsediyoruz. Türkiye-Suriye sınırı bir 

tren yoluyla ayrılıyor. Yolun öte tarafında yüz bine 

yakın  insan sadece hakkını istediği için, kendi seç-

tiği yöneticiler tarafından yönetilmek istediği için 

katlediliyor, yüz binlercesi evini barkını terk edip 

sınırınıza dayanıyor. Şimdi siz ‘bu o ülkenin iç işi, 

karışmayalım’ diyorsanız aynı anda  şu iki şeyi daha 

diyorsunuz demektir: Birincisi ‘ben vicdansız bir 

insanım’ diyorsunuz... Bu insanların mâsum oldu-

ğunu biliyorum, onları kimin, neden öldürdüğünü 

biliyorum, ama benim işim değil diye susuyorum 

diyorsunuz. İkincisi de  siyasetçi olarak bölgesel bir 

vizyonunuz olmadığını ilan ediyorsunuz!...

Bu insanlar sizin mahallenizin insanları, kom-

şularınız, vatandaşlarınızın eşi, dostu, akrabası...

Antakya, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin  Suriye 

içinde olanlardan birinci  derecede etkilenen şehir-

lerdir. Sosyal ve ekonomik olarak etkilenirler. Bu 

şehirler Şam rejimiyle ilişkilerin mükemmel düzeyde 

olduğu 2010 öncesi yıllarda nasıl son derece olumlu 

şekilde etkilenmişlerse 2011 Mart-Nisan aylarından 

itibaren de artan ölçüde olumsuz biçimde etkilen-

mişlerdir. 

İngiliz’in, Fransız’ın, Almanın bölge dışından, 

İran’ın Suudi Arabistan, İsrail’in bölge içinden 

müdahil olduğu bu süreçlerin dışında kalamazsınız. 

Kalırsanız,  bu ‘kavga’ya girmediniz’ diye kimse sizin 

gözünüzün yaşına bakmaz. Kavga’nın  sonunda bir 

hesap ödenir, o hesabı kaybedenlerle birlikte öder-

siniz. Bu hep böyle olmuştur. Ben burada Özal’ın 

Körfez Savaşı öncesindeki ‘üç koyalım beş alalım’ 

mantığından bahsetmiyorum. İçinde bulunduğumuz 

bölgenin kaderinin, öteki bölge halklarıyla birlikte 

belirlenmesi gerektiğinden söz ediyoruz. Bölge dışın-

daki, bölgeye yabancı niyeti belli aktörlerin gelip biz-

lerin kaderini belirlemesin, diyoruz. Demeyelim mi? 

Peki Arap  Baharı  süreci Kürt siyasi hareketlerini 

nasıl etkiledi?

Kürtler, 1.Dünya Savaşı’nda dört ayrı ülkenin 

topraklarında yaşamak zorunda kaldılar. 1990’ların 

ve 2000’lerin başındaki iki ayrı Amerikan askeri 

harekâtı Irak’taki kürtlere önemli bir statü sağladı. 

Arap Baharı’ da Suriye Kürtlerinin üzerindeki rejim 

baskısını fiilen kaldırdı. Kuzey Irak Kürt yönetimi, 

sınırın batı tarafındaki Kürtler soydaşlarıyla irtibata 

geçerek daha geniş bir Kürt etki alanı yaratmayı 

hedefledi ancak oradaki Kürtlerin asıl sahibi PKK’nın 

Komplocu bir yaklaşım olabilir, ama bu darbenin amaçlarından birinin de bölgeyi 
radikalleştirmek olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. Zira ‘şiddet tuzağı’ statükonun 
devamını garanti eder. Maalesef Müslüman dünya, bu tür tuzaklara kolayca düşüyor. 
İslâm dünyası ve bölge halkları için   bir tuzak meşruiyetin dışına çıkılması büyük bir 
tuzak. Mısır’da darbeye mâruz kalan İhvan’ın bu konuda şimdiye kadar akl-ı selim için-
de hareket ettiği, bu tuzağın farkında olduğu görülüyor. Umarız böyle devam eder, 
zira meşru zeminde kalarak kararlı bir  siyasi mücadele  yürütürlerse  iktidarı yeniden 
alacaklarını tahmin ediyorum.
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uzantısı PYD. Türkiye’deki ‘çözüm süreci’nin ivme 

kazanmasıyla Kürt jeopolitiği de hareketlendi. Kürt 

siyasi hareketini yönetenler önemli bir kavşakta 

bugün, tarihi bir karar verecekler. Hem kendileri 

hem de bölge halklarının kaderini açısından önemli 

bir karar bu.  Güçlerini birleştirip -ki bu kısa ve orta 

vadede çatışan çıkarlar sebebiyle mümkün görün-

müyor- bağımsızlık arayışına yönelebilirler ki bu 

bölgede yeni ve çok büyük çatışmaları tetikleyecek-

tir. Kürtler için de öteki bölge halkları için de felaket 

senaryolarından biri budur. Ya da Türkiye’nin son 

yıllarda ısrarla takip ettiği ‘bölgesel entegrasyon’ fik-

rine yaklaşırlar, zira Kürtlerin  Araplar ve Türklerle 

birlikte Mezopotamya’yı bir refah ve barış alanına 

çevirme  imkânı var.

Son günlerde basında çözüm sürecinin toz pembe 

hayallerden öteye geçmediğine dair yorumlar yapılı-

yor. Diğer taraftan Kürt hareketi yeniden yapılanıyor. 

Şırnak’ta, Lice’de yaşananlar var. Çözüm sürecindeki 

çelişkili yaklaşımların sebebi nedir?

PKK içindeki bütün etkili aktörlerin çözüme 

angaje olduklarına zannetmiyorum. Çözüm süreci 

PKK tarafında Öcalan’ın sürecin arkasında kararlılık-

la durması üzerinden yürüyor. Yukarıda belirttiğimiz 

gibi Kandil’de kanatlar var, kanatlar üzerinde etkili 

bölge içi ve bölge dışı aktörler var.

Ordu, İstihbarat ve  Gelecek 

Türk ordusunun  esas görevleri konusunda  ciddi  

eksikliklerinin ve zaaflarının olduğuna dikkat çeki-

yorsunuz. Peki bunlar kısa sürede giderilebilecek 

eksiklikler mi? Şayet böyle değilse Türkiye’nin kav-

gaya girmesinin doğru olmadığı yönündeki eleştiriler 

haklı değil mi?

Ordu, bir ülkenin en önemli millî güç unsurla-

rından biri.  Türk ordusu maalesef bu kritik dönem-

de bazı önemli zaaflarla mâlûl. Kurmay kadronun 

Soğuk savaş döneminin ataletini henüz üzerinden 

atamadığını düşünüyorum.  Kendilerine Soğuk savaş 

sonrası dinamik döneme adapte edebilmiş değil-

ler. Ayrıca bazı olumlu işaretler varsa da ben şah-

sen subayların kahir ekseriyetinin siyasi otoritenin 

emrinde bir ordu mantığına ulaşabildiklerini, bunu 

içlerine sindirebildiklerini düşünmüyorum. Ordu 

tam anlamıyla hazır değil diye girmek zorunda oldu-

ğunuz bir kavga’dan kaçamazsınız. Nihayet bu içine 

girmediğinizde sonuçlarından sakınabileceğiniz bir 

kavga değil. Ancak nihayet ordu, bu büyük jeopo-

litik mücadelede ihtiyaç halinde kullanılabilecek 

araçlardan sadece biridir. Zira mücadele sadece saha-

da silahla verilmiyor, ekonomik gücünüz, siyaset 

planlamadaki yetenekleriniz, istihbarat kapasiteniz, 

kritik sahalardaki insan kaliteniz de belirleyicidir. 

İstihbarat daha özelde Hakan Fidan’la ilgili bir 

bölüm de var kitabınızda. AKP hükümetleri döne-

minde en çok tartışılan isimlerden biri oldu Fidan. 

Neden?

İsrail devletinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı 

açıktan hedef tahtasına oturttuğunu  biliyoruz. Bunun 

sebeplerini anlayabiliyorum, bölgede muazzam bir 

jeopolitik rekabet yürüyor ve MİT bu mücadelede 

Türk devletinin elindeki önemli araçlardan biri. İsrail 

Savunma Bakanı’nın Fidan’ı hedef alarak konuşması-

nın sebeplerini anlayabilirim, nihayet İsrail bölgede 

Türkiye için bir rakip aktör konumundadır. Esasen 

İsrail’in kendisini hedef alması Hakan Fidan için de  

gurur duyulacak bir durumdur. Ancak ülke içinde 

onu hedef alanların amacını ben çözemedim. Tayyip 

Erdoğan, Fidan’ın ifadey e çağrılmasını ‘devletin teker-

leğine çomak sokmak’ diye nitelendirmişti. Türkiye 

içinde kim, neden kendi devletinin tekerleğine çomak 

sokmak ister, bunu anlayabilmiş değilim!  

Kitabınız Türkiye’nin büyük hatalar yapmazsa  

muhtemelen bu kavgadan galip çıkacağına vurgu 

yaparak sonlanıyor. Büyük hatalar derken  kastetti-

ğiniz nedir?

Türkiye bugün bu  ‘kavga’ya girebilmişse, ancak 

son on yılda elde ettiği siyasi ve  ekonomik istikrar 

sayesinde girebilmiştir. Kavga’dan galip çıkmanın 

ön koşulu bu zeminin kaybedilmemesinden geçer. 

Siyasi ve ekonomik istikrarı olumsuz etkileyecek 

her adım ‘büyük hata’ kategorisine girer. Bu süreçte 

kritik dönemeçlerden biri Kürt meselesinin gidi-

şatıdır. Kürt meselesinin çözümü yolunda girilen 

yol, mutlaka ama mutlaka başarıya ulaştırılmalıdır. 

Türkiye’nin iç barışını sağlaması buradan geçiyor, 

iç barış olmadan bölgede bir etkinlik kurabilmek 

mümkün değildir. Kürt meselesini çözebilmiş bir 

Türkiye’nin kaybedeceği bir ‘kavga’ yoktur zaten.

 *  Gürkan Zengin, Kavga -Arap Baharı’nda Türk Dış Politikası 

2010-2013-,  İnkılâp Yayınları, 2013, 288 sayfa.
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DOSYA

Hamza TÜRKMEN

Mısır Darbesi
Mısır Halkına mı Dayanıyor?

M ısır’da Müslü-

man Kardeşler 

(İhvan) Hareketi ve 

diğer İslâmcı yapılar 

3 Temmuz 2013 tari-

hinden itibaren sosyal 

ve siyasal alanda yeni 

bir imtihan aşamasıy-

la yüz yüze geldiler. 

Çünkü Mısır’ın 60 

yıllık Diktacı Cumhu-

riyet tarihi içinde ilk defa seçilmiş olan Cumhurbaşkanı 

Muhammed Mursi ile iktidarı temsil etme konumuna 

gelen İhvan’a ve diğer İslâmi hareketlere karşı ordu-

yargı-polis-Batıcı siviller ve istihbaratçı kamp bir darbe 

gerçekleştirdi.

Ancak abartılıp genelleştirilmeye çalışılan “halkın 
talepleri” söylemine bağlı olarak “ya kaos ya müdaha-

le” sloganı ile darbeyi gerçekleştiren Silahlı Kuvvetler 

hesap edemediği yoğunlukta İhvan’ın ve diğer İslâmi 

hareket mensuplarının kitlesel karşı koyuşu ile karşı-

laştı. İktidar gücünü silahla ele geçiren darbeciler ile 

darbecilere silahlı mücadeleye başvurmaksızın ve yakıp 

yıkmadan karşı çıkan milyonların gücü şu anda karşı 

karşıya. İki taraf arasındaki çözüm ve reel üstünlük 

konusu da kilitlenmiş durumda.   Ama meşruiyeti ve 

haklarını savunan darbe karşıtı Müslümanlar, göster-

dikleri büyük tepki ve misli görülmemiş organizasyon 

gücü ile sosyal ve siyasal okumaların, sosyolojik ve 

siyasal analiz şemalarının yeniden biçimlendirilmesine  

vesile olacaklar gibi.

Mısırlı Müslümanlar küresel istikbarın  bütün gücü-

nü arkasına alan darbeyi, darbecileri ve darbenin sivil 

uzantılarına karşı başarılı olabilirler mi bilmiyoruz. 

Hesapları azim dolu veya ümitvar; ancak şunu biliyo-

ruz ki gaybı Allah bilir. Zaten Mısır’ın izzetten, adalet-

ten, fıtrattan yana olan Müslüman halkı,  cuntacılara, 

yerel ve küresel istikbara boyun eğmeyerek güçlü bir 

galibiyet ve adanmış-

lık ruhunu gönülle-

rimizde yaşatıyorlar. 

Onların boyun eğme-

yen direnişi sadece 

Mısır’ın  izzetli/onurlu 

halkı için değil, tüm 

coğrafyamızın fıtrî ve 

vahyî  özgürlüklerden 

yana olan insanla-

rı için topyekûn bir 

özgüven ruhunu ve geleceğimiz için bir var olma 

ümidini yeşertiyor. Zira sadece romantik söylemlere 

ait olmayan bu ümit, kendini nesnel şartlarda nasıl var 

edebileceğini de örneklendiriyor. Bu örneklik sünnetul-

lah dediğimiz toplumsal dönüşüm ölçü ve ilkelerinin 

bir nevi tefsirini yapıyor.

Şunun farkına varılmalıdır ki; Mısır’da darbeye karşı 

direnen Müslümanlar sadece seçimle gelen haklarını 

savunmuyorlar. Bu vesileyle toplumlarında yabancılaş-

ma ve vesayet kabul edilen her türlü tuğyana, zulme 

ve İslâm dışılığa da karşı çıkıyorlar. İşte direnişçilerin 

kalplerini telif eden benzerlikleri: İslâm algısında aynı-

laşma çabası. Adaletin tanıklığına yönelten yaşanılır bir 

inanç. Adanmışlığın şahitleşmesi. Yılmayan bir daya-

nışma. Milyonları harekete geçirebilen ve zor şartlarda 

sürekliliği ayakta tutan organizasyon derinliği. Şehadeti 

tercih eden mücadele kararlılığı.

Bu organizasyonun tepesindeki isim İhvan mürşidi 

Muhammed Bedii, darbeden sonra Rabi’atü’l-Adeviyye 

Meydanı’nda mutmain ve tereddütsüz bir liderlikle 

istikameti gösteriyordu: “Bizim barışçıl çağrımız sizin 

kurşunlarınız ve tanklarınızdan daha güçlüdür. Özgür-

lüğümüz şehitlerin kanıyla yeşerecektir. Özgürlüğümü-

zü meydanlarda bekleyeceğiz.”

Haziran 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikin-

ci tur seçimlerine kalan Müslümanların adayı ile, 25 

Ocak Devrim Süreci’ne katılmakla beraber Batıcı para-
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digmanın yelpazesinde yer alan liberallerin, ulusalcı-

ların, sosyalistlerin, Hıristiyanların adayı eski rejimin 

başbakanlarından Ahmet Şefik arasında eski bürokra-

sinin kurallarını belirlediği bir seçim yarışı olmuştu. 

Tüm engellemelere ve spekülasyonlara rağmen seçimi 

Muhammed Mursi kazanmıştı.

Mısır yönetimiyle hukuki veya ekonomik bağ-

lantıları olan ABD, AB ve İsrail ve derin güçleri, bazı 

KİK(Körfez İşbirliği Konseyi) ülkeleri 3 Temmuz askeri 

darbesine karşı tarafsızlık maskesine bürünüp susarak 

veya açık beyanlarla destek vererek teşvikte bulunmuş-

lardır. Türkiye, Afrika Birliği, Tunus, (belki Libya) ve 

Katar (ikinci açıklamasıyla) dar-

beye açıkça karşı çıkmışlardır. 

Bu hukuksuzluk karşısında 

İran dâhil diğer halkı Müslü-

man olan ulusal devletler açık 

bir tavır sergilememişler; hatta 

bazıları  Rusya ve Çin gibi yeni 

kapitalist aktörlerin demeçle-

rine paralel olarak ya darbeyi 

dolaylı olarak ya da doğrudan 

desteklemişlerdir. Darbeden 

sonra Genel Kurmay Başkanı 

General Abdulfettah El Sisi’nin 

Cumhurbaşkanı atadığı Ana-

yasa Komisyonu Başkanı Adli 

Mansur, darbeyle yürürlük-

ten kaldırılan Anayasa üze-

rine yemin etme komikliğini 

sergilerken “Halk adına bana 

verilen görev” cümlesini kura-

bilmiştir. 

Hangi Halk Darbeci veya Darbe Karşıtı

Hâlen Ortadoğu dörtlüsünün (ABD, Rusya, AB 

ve BM) Ortadoğu özel temsilcisi olan İngiltere eski 

Başbakanı Tony Blair, 7 Temmuz tarihli The Observer 

gazetesinde Mısır’daki darbeyle ilgili bir yazı yazmış-

tır. Blair, Mursi’ye karşı Tahrir Meydanı’na toplanan 

ve İskenderiye gibi bir-kaç şehirde Temerrüd/İsyan 

Hareketi’ne destek veren 1 veya en fazla 1,5 milyona 

yakın protestocunun sayısını asparagaslaştırarak 17 

milyon sayısına çıkartmış, Türkiye ve Brezilya’daki son 

protesto gösterilerine de değinerek “modern ve açık 

görüşlü milyonlarca insan” dediği yerel veya küresel 

vesayete açık olan protestoculara Ortadoğu dörtlü-

sünün özel temsilcisi olarak şu cüretkâr taahhütte 

bulunmuştur: “Yanındayız, müttefikiz, birlikte olmanın 

bedelini ödemeye hazırız.” 

Tony Blair’den daha diktatörcü olan 28 Şubat 

gediklisi Ertuğrul Özkök  Hürriyet gazetesinde “dar-

beden demokrasi” çıkabileceğini   yazabilmiştir. Gezi 

Parkı Kalkışması’na destek veren Murat Belge, Şahin 

Alpay, Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal, İhsan Dağı gibi 

liberaller aynı şekilde Mısır’daki darbe sürecini de 

“amalı” ifadelerle alkışlamışlardır. Onlardan birisi 
olan Cengiz Çandar son yazılarında Mursi karşıtı 

göstericileri belirlemede Blair’in de çıtasını aşarak 10 

gün içinde önce 22, sonra 30, en son yazısında da 

34 milyon rakamlarını verebilmiş-

tir. Nasıl oluyor ise her geçen 

gün Tahrir Meydanı’nda eriyen, 

bazı Suudi selefisi kitlelerin 

ve liberal gençlerin İhvan’ın 
örgütlediği  Rabi’atü’l-Adeviyye 

Meydanı’na veya diğer alanlara 

kayan ve çözülmeyi ifade eden 

darbe destekçisi erozyon, yalan 

haberlerle örtülmeye çalışılmış-

tır. Tahrir alanındaki kalabalığın 

silahlı güçler destekli çağrıla-

ra rağmen 10 binler seviyesine 

düşmesi hem Batılılar hem Tür-

kiyeli liberal lejyonerler tara-

fından örtülmekle kalmamış, 

BBC ve El Cezire’den herke-

sin bazı alanları canlı izleme 

imkânına rağmen bu aşırı şişiril-

miş rakamlarla açık-seçik yalan 

beyanlarla dünya kamuoyunun 

aldatmasına çalışılmış, Siyonist 

lobilerin sergilediği eforun bile üzerine çıkılmıştır.

Mursi’ye karşı çıkan kitle hakkında tüm dünyaya 

dudak uçuklatan bire on beş, otuz katan uydurulmuş 

sayıların balonunu patlatsak bile, ortada olan gerçek 

darbeye destek veren yüz binlerce protestocunun var-

lığıdır. O zaman bu darbenin veya darbe teşebbüsünün 

halk desteği veya protestocu bileşenleri kimdir ve ideo-

lojileri nedir? 25 Ocak 2011 Devrim Süreci’nde yer alan 

bazı bileşenler nasıl oluyor da eski rejimin taraftarlarıy-

la devrim sürecinde seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı 

ortak bir ayaklanma içinde olabilmişlerdir?

Mısır halkı fıtrat ve vahiyden yana olan yönelimini 

bir yıl içinde yitirip “nimet”i mi kaybetmiştir; yoksa 

menfi bir inkılâp yolunda kendi nefislerindekini mi 

değiştirmiştir? Mursi’yi diktatör ilan eden, Mısır’daki 

Mısır yönetimiyle hukuki veya 
ekonomik bağlantıları olan 
ABD, AB ve İsrail ve derin güç-
leri, bazı KİK(Körfez İşbirliği 
Konseyi) ülkeleri 3 Temmuz 
askeri darbesine karşı tarafsız-
lık maskesine bürünüp, susa-
rak veya açık beyanlarla des-
tek vererek teşvikte bulunmuş-
lardır. Türkiye, Afrika Birliği, 
Tunus, (belki Libya) ve Katar 
(ikinci açıklamasıyla) darbeye 
açıkça karşı çıkmışlardır.
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İslâmi kazanımlar karşısında tavır alan ve kendisine 

halk diyen bu 1 veya 1,5 milyonluk gösteri kitlesi halk 

değil midir?

“Mısır ulus toplumu”nda müspet ya da menfi ola-

rak değişime uğrayan bu halk veya “kavim” kimdir? 

Nefislerinde taşıdıkları ideal, ölçü ve hedeflere göre 

Mısır ulusunu tek bir kavim olarak kabul edebilir 

miyiz? Tüm Müslüman coğrafyalar için Batılılaşma ile 

öze dönüş/ıslah çabaları’nı, sömürgeye müsaitleşme 

hali ile, fıtrata uygun özgürleşme halini aynı anda için-

de barındıran “cahiliye toplumları”nın tebaasını, tüzel 

cahili kişiliği dolayısıyla tek kimlikli bir ümmet kabul 

edebilir miyiz?

Ulus toplumlar tüzel kişilik olarak sekülerleşti-

rici, Batılılaştırıcı cahili toplumlardır. Birinci Dünya 

Savaşı’ndan bu yana bu cahili toplumlar içinde yaşı-

yoruz. Bir nevi cahiliye içinde tebalaştırılmışız. Ama 

bu cahili yapı içinde 19. yüzyılda öze dönüşe büyük 

katkılar sağlayan Urvetu’l Vuska hareketinin 20. yüz-

yıldaki devamı ve açılımı olan ıslah çabaları, bize 

dayatılan kurgusal ulus devlet ve ulus toplum yapıları 

içinde sürekli Müslümanlara özgürlük alanları oluş-

turmaya ve yeniden inşa heyecanı katmaya çalıştılar. 

Tarihi gerçekler hepimize gösterdi ki Fas’tan Tunus’a, 

Mısır’dan Türkiye’ye Endonezya’ya  kadar ulusal rejim-

lerce tebalaştırılan Müslüman halklar ana eğilim olarak 

Frenkleşme veya Frenkleştirme çizgisine oranla daha 

yoğun olarak İslâmlaşma ve yeniden İslâmi diriliş ve 

ıslah çizgisini tercih ettiler-ediyorlar.

Mısır’da son darbeden sonra Batı’nın yerli işbirlik-

çisi Esed’in “Mısır’da Siyasal İslâm çöktü”  ifadesiyle 

arzu ettiği hal, aslında bu temenniye uymayan bir sos-

yal vakıadır. Mısır’da halkın yüzde 50’sinden fazlasını  

eğitim haklarından mahrum eden ve yoksul bırakan 

60 yıllık diktatörlük, dayandığı ulusalcılardan, sosya-

listlere, liberallere kadar; ayrıca sekülerleşme çabasın-

daki Hıristiyanları da yanına alarak Batılı paradigmaya 

bağlı ve çoğunluğunun menfaati bu Batıcı vesayet 

sisteminin sürmesinden yana olan yüzde 15 veya 20’lik 

“şımarık” bir kitle oluşturabilmiştir. Bu hal 90 yıllık 

Türkiye Cumhuriyet tarihinde inşa edilen yüzde 20 

veya 25’lik CHP kökenli Kemalist nesli, jakoben elitleri 

ve bürokrasiyi, ulusal sisteme entegre edilen Alevileri 

hatırlatmaktadır.

25 Ocak Devrim Süreci içinde ilk defa Mart 

2011’de özgür seçim normlarına uyma trendi gösteren 

genel seçimlerde tüm Hıristiyan partilerin bloğunu 

temsil eden Hür Mısır Bloğu yüzde 6.2, 12 partinin itti-

fakı ile seçime katılan Liberal Vefd yüzde 9.8, Devrim 

Süreci’nde yer alan sosyalist, liberal ve Nasirist gençle-

rin oluşturduğu blok olan Devrim Devam Ediyor Partisi 

yüzde 3;   Amr Musa ve Hamdin Sabah gibi yerel ve 

küresel vesayetin aktörü olan kişilerin liderlik yaptığı 

partiler ise ancak yüzde 1 oranında oy alabilmişlerdir.

Mısır tarihindeki güvenilirlik oranı en yüksek olan 

bu seçimlere katılım oranı ilk defa yüzde 56’nın üze-

rine çıkmıştır. Seçimlerde İslâmi aidiyetleri ön planda 

olan İhvan’ın Özgürlük ve Adalet Partisi yüzde 47.8, 
beş selefi eğilimli partinin veya cemaatin ortaklaştığı 

en-Nur Partisi yüzde 24.29, İhvan’dan ayrılan Ebul 

Futuh’un el-Vasat Partisi yüzde 3 oy almış; ayrıca bu 

partilere yakın eğilimli bağımsız mebuslar seçilmiştir.

O zaman yüzde 80 veya 85’i bulan İslâmi eğilimli 

oy tabanı nasıl olmuştur da 80 milyonluk Mısır’da 

seçimlere katılmayan yüzde 46’lık oran ve çocukların 

nüfus içindeki oranı da atlanarak birden dünya kamu-

oyunda azınlık olarak takdim edilebilmiş; ve protes-

tocuların sayısı hakkında 17 veya 22 milyon sayıları 

kullanılabilmiştir. Kaldı ki   sadece Kahire’de mezar-

lıklarda yaşayan ve hayata küsmüş -büyük ihtimalle 

seçimlere katılmayan- 3 milyonluk bir kitle vardır. 

Ayrıca apolitikliği ile bilinen ve rejimin özel bakanlıkla 

bazı kere de özel kurumlarla takip ettiği  12 milyonluk 

bir tarikat-tasavvuf kitlesi vardır ki devrim sürecinde 

bu sufi kitlenin nasıl refleksler verdiği ile ilgili  gerekli 

analiz yapılmamıştır. Mısır’ın mutasavvıf kitlesi   siya-

sal bir tavır gösterecek olsa tabii ki ana gövde olarak 

modernizme ve Batılı yaşam tarzına yönelen bloğun 

saflarını seçecek değildir.

25 Ocak Devrim Süreci içinde ilk defa 
Mart 2011’de özgür seçim normlarına 
uyma trendi gösteren genel seçimler-
de tüm Hıristiyan partilerin bloğunu 
temsil eden Hür Mısır Bloğu yüzde 
6.2, 12 partinin ittifakı ile seçime katı-
lan Liberal Vefd yüzde 9.8, Devrim 
Süreci’nde yer alan sosyalist, liberal 
ve Nasirist gençlerin oluşturduğu blok 
olan Devrim Devam Ediyor Partisi 
yüzde 3;  Amr Musa ve Hamdin Sabah 
gibi yerel ve küresel vesayetin aktörü 
olan kişilerin liderlik yaptığı partiler 
ise ancak yüzde 1 oranında oy alabil-
mişlerdir.
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Darbecilerin Dayandığı Taban

Darbecilerin beslendiği ideolojik tabanın kimlere 

dayandığı bilinmelidir. Ayrıca seçilmiş cumhurbaşka-

nının önünün nasıl kesilmeye çalışıldığı ile ilgili bazı 

veriler şunlardır:

1.   2012 Haziran’ında Cumhurbaşkanlığı seçimin-

den sonra Nasır’la birlikte kök salan oligarşik yapının 

bir parçası olan yargı yapılanması, hukuk dışı kararlarla 

sürekli icraatın önünü tıkamaya çalışmıştır.

2.  Yine yargı, seçilmiş bağımsız mebusları seçilmiş-

liklerini ve parlamentonun  üst kanadı Şura Meclis’ini 

feshetmiştir.

3. Temmuz 2012’de Genel Kurmay Başkanı Hüse-

yin Tantavi ve yardımcısı Sami Anan’ın darbe planı 

Askeri İstihbarat Başkanı Abdulfettah El Sisi tarafından 

açığa çıkarılmıştır.

4.   Temmuz 2012 darbesinin ifşa edilmesinden 

sonra bu plana bağlı olarak emekliye sevk edilen 500 

kurmay subayın Mısır derin devletinden maaş alan 10 

binlerce gayri nizami kuvvetleri (Baltagiyye/Baltacılar) 

örgütleyerek gasp, ajitasyon, katliam girişimlerinde 

bulunmaları da ülkede bir yıl boyunca sürekli kaos hali 

yaşatmıştır.

5.   Bu arada açık veya gizli ortakları İngiliz olan 

ülkenin ilk 100 şirketinin ekonomik plandaki spekü-

lasyonları katlanarak sürmüştür.

6.   Ezici çoğunluğu liberal, ulusalcı veya sosya-

list eğilimli veya Hıristiyan olan Batıcı-laik veya eski 

nizamın taraftarı medya gücü, bir yıllık Mursi iktidarı 

boyunca sürekli olarak Mursi ve İhvan aleyhinde 

kamuoyu oluşturmuştur. 

7.   13 Şubat 2011’de yönetimi devralan Aske-

ri Konsey’e Merkez Bankası’ndaki döviz rezervleri 

36 milyar dolar olarak teslim edilmişti. 30 Haziran 

2012’de Mursi iktidarı teslim aldığında Merkez Bankası 

rezervleri 16 ay içinde 13 milyar dolara düşmüştü. Bu 

erime veya soygunun hesabı sorulmalı ya da işi askerlik 

olduğu halde ülke ekonomisine müdahale edip ciro 

itibariyle var olan şirketlerin en az %40’ına sahip olan 

Silahlı Kuvvet mensuplarının yaptığı yolsuzluklar yar-

gıya intikal ettirilmeliydi. Ancak bu hukuk ve yasa dışı 

icraatlara kovuşturma açma imkânı Mübarek kalıntısı 

yargı kurumlarından hep geri döndü veya sümenaltı 

edildi.

8.   Eski anayasa gereği soruşturmaları başlatacak 

olan Başsavcıyı atama yetkisi Cumhurbaşkanın elin-

deydi. Ama Mursi bu yetkiyi kullanmaya yeltenmeye 

kalkıştığı her daim yargı mensupları Baltacıların des-

teğindeki protesto gösterileriyle yürütmeyi kilitleyip 

ayaklanma veya darbe heveslilerine zemin oluşturmaya 

çalıştı.

9.   3 Temmuz darbesinden sonra elektrik kesin-

tilerinin ve benzin istasyonlarındaki kuyrukların iki 

gün içinde son bulması da, Mısır’daki oligarşisinin ve 

uluslar arası yandaşlarının Mursi’ye karşı nasıl bir eko-

nomik ambargo uyguladıklarının en önemli delili oldu.

10. Darbenin sivil ayağını oluşturan ve 30 Haziran’da 

Tahrir Meydanı’nda gerçekleştirilen Mursi karşıtı göste-

rileri organize eden Temerrüd Hareketi’nin lideri Av. 

Mahmut Badr’ın ise uyuşturucu ve silah kaçakçılarının 

en güçlü avukatlarından olması, yerel ve küresel karan-

lığın birbirini ne kadar sevdiğini de ispatlıyordu.

Batılılar, açıklayıp açıklamamak konusunda tered-

düt ettikleri darbe olgusunun meşru zeminini halk 

iradesi olarak gösterdiler. 30 Haziran ve 1-3 Temmuz 

tarihlerinde Tahrir Meydanı’nda toplanıp orduyu göre-

ve davet eden, ama Mursi taraftarı milyonluk gösteri-

lerin gücü karşısında da sürekli eriyen darbe taraftarı 

katılımcıları bir kere daha hatırlatalım:

1. Tahrir Meydanı çevresi Mısır’ın elit tabakasının 

oturduğu bir mevkii olması hasebiyle kurulu düzenini 

ve Batıcı-müfsid yaşam tarzını devam ettirmek isteyen 

seçkinlerin katılımı için kolay bir mekândı.

2. İslamofobi ile güdülen, liberalizmin veya sosya-

lizmin etkisindeki gençlik hareketleri.

3. Bir yıllık Mursi’nin iktidarı döneminde en az 

yüzde 70’i görevlerini pasif direniş şeklinde aksatarak 

maaş alan eski rejimin bağlıları arasından bazı polis 

kümeleri ve subaylar sivil giyimli olarak eşleriyle mey-

danda arz-ı endam ettiler. -Mısır’daki polis sayısının 1,5 

milyonun, subay sayısının da 30 binin üzerinde olduğu 

hatırlanmalıdır.-

4. Uluslar arası sermayenin Mısır’daki taşeronluğu-

nu ve turizm sektörünün öncülüğünü gerçekleştiren 

Hıristiyan müteşebbisler yanında, kendilerini Avrupalı 

Hıristiyanların müttefiki sanan bazı Kilise cemaatleri.
5. Nasırcı ulusalcılar ve derin devletin uzantısı 

Baltacılar.
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 Darbeye Direnen Halk

Bu darbeye karşı  özgürlük ve kazanımlarını koru-

mak için meydanlara çıkan ve kurşunlara karşı göğüs-

lerini açarak direneceklerini ilan eden İhvan’ın ve 

Cemaat-i İslâmi gibi diğer İslâmi akımların toplam 

tabanı ise “halk” anlamında neyi ifade ediyor?

Tahrir Meydanı karşısında sadece milyonluk kala-

balıklar toplayan Rabi’atü’l-Adeviyye Meydanı yoktu. 

Mursi’yi destekleyen ve darbeye karşı çıkan Müslü-

manların sadece Kahire’de Nahda, Giza, Hılvan, Merc 

gibi meydanlardaki yüz binlik bazı kere milyonluk 

gösterileri haber-iletişim imkânları olmadığı için ekran-

lara yansımıyordu. Meydanların görüntüsünü vermek 

için yarışan Suud finanslı El-Arabiye televizyon ekibi 

darbe yandaşı gösterileri öne çıkartırken, Katar finanslı 

El-Cezire televizyon ekibi ise her iki kitleyi göstermeye 

çalışmıştır. Ama darbe karşıtı gösterileri ekranlara yan-

sıtmaya çalışan çekim ekip ve araçlarına mükerreren 

müdahale edildiği için 

Mursi destekçilerinin 

gösterileri Rabi’atü’l-

Adeviyye Meydanı 

dışında ekranlara ulaş-

tırılamamıştır.

Mısır gazetelerin-

de ve tv ekranlarında 

İslamcıların kitlesel 

dev gösteri ve direniş-

lerine tamamen karart-

ma uygulamaktadır.   Oysa Mısır’da İhvan’ın ve diğer 

İslamcıların darbecilere karşı  “Barışçıl Gösteri” olarak 

tanımladıkları stratejik hamleleri tarz ve kitlesel katılım 

açısından dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirmektedir. 

Bu stratejik hamle hem kitlelere mücadele içinde müca-

deleyi kazanma öğreniminin eğitimini vermiş oluyor, 

hem çevrenin kazanımlarına karşı tavır alan yerel ve 

küresel vesayet sisteminin tanınırlılığını sağlıyor, hem 

işbirlikçileri ve aldatıcıları açığa çıkartıyor, hem de 

meydanlarda kılınan Cuma namazıyla vakit namazla-

rıyla, Teravih namazıyla fahşaya nasıl karşı konulaca-

ğını öğretiyor.

İhvan önderliğinde gerçekleştirilen bu kitlesel öğre-

tici ve eğitici talim ve tertil fıkhı, spekülatif yaklaşım-

larla aldatılan kitleleri de uyandırıyor, yabancılaşmış 

ve kimliksel fıtratı bozulmuş Temerrüt-darbe orga-

nizasyonundan kopartarak ıslah eğiliminin safları-

na yöneltiyor. Aldatılmaktan arınma ve uyanmaya 

meyletmenin örneklerinden bir tanesi de Yemen’deki 

Salih Diktatörlüğü’ne karşı direnişteki rolü dolayısıyla 

kendisine Nobel Barış Ödülü verilen Tevekkül Karman 

olmuştur. Aldatıldığı veya aldandığı için de Mısır’daki 

darbe sürecine destek verdiğini itiraf eden Karman, 

İslâmcı söylemin Mısır’daki şehitliği/şahitliği karşısında 

uyanmış ve özür dileyerek safının darbecilere karşı 

çıkanların yanı olduğunu bildirmiştir. Mısır’daki darbe 

karşıtı şahitlik Tahrir Meydanı’nda toplanan Suud 

güdümündeki birçok selefinin veya liberal ve sosyalist 

gencin vicdanını acıtmıştır. Düşürüldükleri hatanın 

farkına varan ve vicdanının sesini dinleyen 10 binlerce 

insan ya evlerine geri çekilmişler ya da Rabi’atü’l-

Adeviyye Meydanı’ndaki direniş saflarına katılmışlardır.

Mısır’da olduğu gibi tüm Müslüman coğrafyasında 

da en büyük halk, seküler ulusal ve Batıcı değerlerin 

peşinden gidenler değil, alnını secdeye koymak için 

kıbleye yönelen musallilerdir. Salatı ikame edenler 

fahşaya karşı olma bilincini kuşandıkça, Mısır’daki dar-

becilere karşı 10 milyonları bulan kitleler de  her türlü 

tuğyana “Lâ” deme 

bilincine ulaşacaklar-

dır.

Fıtrat’la ve sün-

netullahla paralelleş-

me eğilimindeki Mısır 

intifadası ve istişari 

zemini, demokrasi 

kavramından liderlik 

algısına, safhaya uygun 

mücadele yöntemlerin-

den merhaleci ıslah ve inkılap hedefine kadar tahkik ve 

müzakere edilecek konuların farkındalığı içinde dav-

randığını açıkça sergilemektedir. Ölüm tehdidi, darbe 

dayatması, uzlaşma teklifi karşısında kendi sosyal yapı-

sına dayanan ve milyonlarca Müslüman’ın desteğini 

yanında örgütleyebilen bir fikri derinlik ve İslâmi ıstı-

lah ve ölçülere hakim olma gücü, karşımıza özgün bir 

irade olarak çıkıyor. Bu istişari irade, kuvvetini vahye 

iman edenlerin adanmışlığından elde ederken, yardı-

mı da sadece Allah’tan bekliyor.   Mısır’da katliamlara 

göğüs geren bu adanmışlık ve Rabbimize bağlılık hali 

ise direnişin “öz gücü”nü oluşturuyor.

Biz Firavun’un büyücülük görevini üstlenen bugün-

kü medya hatiplerinin veya kalemşörlerinin Mısır 

Müslümanlarını küçümseyip bir klik olarak göstermesi 

gibi “Bir tarafta Mısır, diğer tarafta ise bir klik var. 

Durum budur.” demiyoruz. Müslüman coğrafyada Müs-

lümanlara ve İslam’ın bütünlüğüne karşı yapılanmaya, 

ekonomik veya tüketimci çıkarlarıyla Batılı yaşam 

tarzıyla bütünleşmeye çalışanları dünya istikbarıyla 
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paralelleşen bir blok olarak görüyoruz. Öte yandan her 

türlü ifsada, şirke, cahiliyyeye, sömürüye, zulme karşı 

çıkıp Müslüman’ca var kalmayı ve İslam’ın bütünlüğü-

nü yaşanır kılmayı ibadi bir görev bilenleri de bir blok 

olarak görüyoruz. Münafıkları ve kafası karışıkları bir 

tarafta tutacak olursak bunun Müslüman coğrafyada-

ki iki adı şöyle olmalıdır: İlerlemeci-Batıcı Blok ve 

İslâmi/İslâmcı Blok.

Şimdi bu iki blok Mısır’da da fiili olarak karşı 

karşıya. İlerlemeci-Batıcı Blok’un elinde silah, para ve 

iktidar var. Arkasında da dünya istikbarı. İslamcı Blok 

ise tarihten bu yana büyük badirelerden geçilerek kaza-

nılan bir eğitim ve organizasyon derinliği ile dünyada 

ilk defa milyonlarca Müslüman’ı ölüm tehditlerine ve 

katliamlara rağmen darbeci barikatların önüne dik-

miş durumda. Bu Müslümanların öz gücüne dayanan 

önemli bir irade. Arkalarında da gaybi yardımına muh-

taç oldukları Allah var.

Barışçıl Direniş Stratejisi

Tabii ki Mısır’daki kamplaşmanın kolonyalist bir 

sistem içinde olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle 

özgürlük ve tebliğ aşaması açısından merhale tespitleri 

tartışmaya açık olacaktır. Bu tutsaklık içinde hangi 

Rasul’ün mücadele örnekliğinin ön plana çıktığı sorula-

rı da sökün edebilir. Ama bu süreci, Mekke Siret Fıkhını 

ve vahyin inzal sürecini ve tüm peygamberlerin ıslah 

mücadelelerindeki metodik seyyaliyetleri Kur’ân’dan 

tertilen okuyan bir rehberiyetin devam ettirdiğini de 

unutmamak gerekir.

Sayıları 10 milyonları geçen bir kitleleşmeyi silahlı 

bir mücadele yerine “Barışçıl Direniş” hattına sevk 

etmek önemli bir stratejik akıl. Mücadeleyi dev tekno-

lojik imkânları ve silah güçleriyle fiili çatışmaya çek-

mek yerli ve küresel istikbarın isteğidir. Bu seviyede fiili 

çatışma halinin öncelenmesi milyonların imkânlarının 

yıkıma uğratılması, ifsadın, yoksulluğun, yetimliğin 

daha da yaygınlaşması demektir. “Barışçıl Direniş” stra-

tejisi ise silah ve fiili savaş yerine ikame edilen bir prag-

matizmi değil, şartların maslahatına uygun bir tercihi 

öne çıkarıyor. Barışçıl Direniş cihadı, Rasûlüllah’ın (s.) 

ve arkadaşlarının Mekke dönemi cihadını hatırlatıyor.

İlerlemeci-Batıcı Blok, darbe şartlarından sonra 

statülerini koruyabilmek için tüm silahlı organizasyon 

tedbirlerini almış ve barikatlarını oluşturmuştur. İhvan 

önderliğindeki İslâmi Blok ise tüm iradelerini ve öz 

güçlerini sergileyip tanıklaştırarak günlerdir barikatla-

rın önünde milyonluk Barışçıl Direniş mukavemetleri 

gösteriyorlar. Şimdi bu barışçıl mukavemetin yeni saf-

halarına adım atılacak. Ya meşruiyet ve fıtri özgürlük 

kazanacak ya da 60 yıllık işbirlikçi vesayet.

Mısır Müslümanlarının şu anda tek güçleri kendi 

özgüvenleri ile oluşturdukları öz güçlerini diri tutmala-

rı. Bekledikleri sadece bizim dualarımız, ayrıca küresel 

dayanışma çabalarımız ve Rabbimizin gaybi yardımı.

Mısırlı darbecilerin ve Batıcı-İlerlemeci kampın 

gücü ise ellerinde tutukları silahta, kirli iktidarda ve 

işbirlikçi ahlaksız küresel ilişkilerinde beliriyor; ama 

gabya imanları yok. Ancak küresel kapitalizmin de 

çıkarları ve kalpleri parça parça. Mısır’da darbe sonucu 

umdukları “işbirlikçi istikrar”ın elde edilemeyeceği-

ni bir hafta içinde görmeye başladılar. Mısır halkının 

Müslümanlardan yana ön plana çıkan kitlesel iradesine 

rağmen, Küresel kapitalizmin Mısır’a ve bölgeye yöne-

lik hesaplarının tutmadığı belirginleşiyor.

Ve iki taraf da direncini yenilemeye çalışıyor.

Mısır’da milyonları mobilize eden İslâmi Blok da, 

gücünü silahtan ve küresel istikbarla yaptığı işbirliğin-

den alan Batıcı-İlerlemeci Blok da iki haftadır birbirinin 

iradesini çökertmeye çalışıyorlar. Müslümanların “Barış-

çıl Direniş” stratejisi karşısında darbeciler beklemedikleri 

bir şaşkınlık hali yaşıyorlar. Ancak şaşkınlık disiplinsiz-

liği ve silah gücüyle katliamları da getirebilir. Şu anda 

tarafların karşı karşıya gelen gücü kilitlenmiş vaziyetti. 

Müslümanlar için Batıcı-İlerlemeci Bok’un iradesine 

çözmek asıl; bunun için üstün bir mukavemet ve şecaat 

gösteriliyor. Başarıya ulaşmanın yolu Rabbimizin açacağı 

bir ufuk ve selamet kapısına; daha doğrusu Rabbimizin 

gaybi yardımına kalmış. İman ve mücadele edilmekte 

ve tevekkül gösterilmekte. Ve bundan sonra en büyük 

beklentimiz Rabbimize yönelteceğimiz dualarımızda…

Milyonlarca Müslüman’ı böyle bir mücadele, adan-

mışlık ve tevekkül düzeyine yürütebilmek zaten önemli 

bir zaferdir. Ama Mısır’ın diktatörlerine karşı yakında bir 

zafer elde edilemezse; o zaman Rabbimizin gaybi yardı-

mına niçin müstahak olunmadığına dönüp bakılacak ve 

sünnetullah yolunda istikametimizin reorganizasyonu 

konusunda daha deneyimli olarak fıkhedilecek ve daha 

sahih ve vakii açılımlara adım atılacaktır inşaallah.

 Ayrıca küreselleşen dünyamızda, Müslüman 

coğrafyanın sınırları da önemsizleşiyor. Bir asırdan 

buyana irtibatı kesilen ellerimiz yeniden birbirine 

ulaşıyor. Mısır’a olan ilginin geri dönüşümlü olduğu 

unutulmamalı. Mısır’da Müslümanların kazanması 

Filistin’in, Suriye’nin ve Türkiye Müslümanlarının da 

büyük kazanımı olacaktır. Müslüman coğrafyamız 

insanlıktan ve İslam’dan yana uyanış ve ıslah çabalarının 

sacayaklarını arıyor.
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MISIR’IN 
‘DEMOKRATİK’ DARBESİ!

3Temmuz 2013 gecesi 

Mısır’ın ilk sivil cum-

hurbaşkanı Muhammed 

Mursi, sivil yüzlü ve dini 

kılıflı bir askeri darbeyle 

devrildi. Savuma Bakanı 

Abdulfettah Sisi, muhalif 

Ulusal Kurtuluş Cephesi 

liderlerinden Nobel ödül-

lü Muhammed Baradey’i, 

30 Haziran gösterilerini 

organize eden Temerrüd hareketi temsilcilerini, 

El-Ezher şeyhi ve Kıpti papasını yanına alarak dar-

besine meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Tabi bura-

da Selefi Nur pPartisi’nin desteğini de unutmamak 

gerekir. El-Ezher şeyhi yaptığı kısa konuşmada 

darbeye desteğine dini kılıf olarak ‘İslam şeriatı-

na göre iki zarardan en hafifini işlemek Şeri bir 

yükümlülüktür’ yollu bir yorum getirdi.

Tarih bu günü liberallerin askeri darbenin, 

İslâmcıların ise demokratik meşruiyetin yanın-

da yer aldığı gün olarak yazacaktır.  ‘Ne ordu ne 

Mursi’ yollu sloganların hiçbir geçerliliğinin kal-

madığı  Tahrir Meydanı’ndakiler havai fişeklerle 

askeri darbeyi kutlarken Adeviye Meydanı’nda 

toplanan Mursi destekçisi göstericilerin yüzün-

de hüzün, üzüntü ve öfke vardı. Aynı saatlerde 

İhvan ve diğer İslâmi gruplara bağlı televizyon 

kanalları kapatıldı, 300 kadar İhvan lideri ve üyesi 

tutuklandı. Adeviye Meydanı’ndan canlı yayınlar 

kesildi, meydana giden yollar tanklar tarafından 

kapatıldı, El-Cezire’nin Mısır Mübaşir kanalının 

ofisi basıldı, yayını kesildi ve çalışanları gözaltına 

alındı.

Arap Basını ve Mısır 

Darbesi 

Mısır devlet televiz-

yonu darbenin hemen 

ardından ordu marşları 

çalarken jenerikte darbe 

’30 Haziran devrimi’ ola-

rak verildi. Liberal ve sol 

gazetelerin manşetlerinde 

darbe kelimesini kullan-

mamakta itina gösterdikleri dikkat çekti. El Mısr 

El Yevm gazetesi ‘Halkın emriyle Mursi azledildi’ 

manşetini kullandı. Tahrir gazetesi ‘halk kazan-

dı’ sür manşetiyle çıkarken yarı resmi el-Ehram 

gazetesi ‘cumhurbaşkanı devrimin meşruiyetiyle 

azledildi’ manşetini taşıdı birinci sayfasına.

Uluslar arası alandaki resmi tepkiler de Türkiye 

ve Afrika Birliği dışında pek farklı değildi. ABD ve 

Avrupa Birliği ‘darbe’ diyemedi ancak Suudi Ara-

bistan kralı jet bir hızla darbeci generali kutladı. 

Ardından Ürdün ve Körfez ülkelerinin resmi teb-

rik mesajları geldi. Mübarek rejimini deviren 25 

Ocak devriminin kendi İslâm devriminden ilham 

aldığını söyleyen İran da Mursi’ye sahip çıkmadı.

Esasında askeri darbeyi kutlayan ülkelerin bu 

tutumları kurdukları bölgesel ve uluslar arası itti-

faklar gereği bir ölçüde anlaşılabilir. Özellikle Kör-

fez ülkeleri, Mursi’nin iç ve bölgesel politikaların-

dan rahatsızlardı ve adeta Müslüman Kardeşler’e 

karşı bir savaş yürütülüyordu. Ülkesi için kaynak 

arayan Mursi bu ülkelerden eli boş dönmüştü. 

Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail ile birlikte darbeyi 

planladıkları yönündeki iddialar bir yana 2,5 yıl 
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önce 25 Ocak devriminde askeri vesayete karşı 

çıkmış liberal ve sol yazarların bugün darbeye 

alkış tutmaları, meşrulaştırma çabaları ve sorum-

luluğun tamamını Mursi’ye ve İhvan’a atmaları, 

bu kesimlerin tutarsızlığını bir kez daha gözler 

önüne serdi.

Arap basınının ve yazar-çizer takımının bu 

darbe karşısında sergilediği tutum dehşet vericiy-

di. Körfez sermayesiyle çıkan Arap gazetelerinden 

pek bir umut beklenemez-

di ancak darbeyi eleştiren 

yazıların bir elin parmakla-

rını geçmemesi düşündü-

rücüydü. El-Hayat gazete-

si başyazarı Cihad Hazin 

‘Mısır Halkına Kutlu Olsun’ 

başlıklı makalesinde büyük 

şiddet eylemlerinin yaşan-

masından endişelendiği için 

ordunun müdahalesini des-

teklediğini yazdı: ‘Ordunun 

halkı koruma amaçlı müda-

halesi olmasaydı Mısır uçu-

rumun kenarında olacaktı. 

İhvan rejimi tüm alanlarda 

başarısız kaldı.’

El-Kuds-El Arabi gaze-

tesinin genel yayın yönet-

meni Abdulbari Atwan, 

milyonları Tahrir’e döken 

Temerrüd hareketi yandaş-

larının ordunun Mursi’yi 

devirmesinden dolayı kut-

lama yapmalarının hakları 

olduğunu belirterek orduya 

güzellemelerde bulundu. Mısır ordusunun iyi bir 

plan yaptığını, sivil devletin rolünü oynama ve 

İslâmcıların seçim sandıklarıyla bile iktidara gel-

mesini engelleme noktasında Erbakan’ı deviren 

Türk ordusunun deneyiminden istifade ettiğini 

yazdı.

Yine aynı gazeteden Sudanlı yazar ve akade-

misyen Abdulvehhab El-Efendi ise ‘İhvan, Nahda 

Meydan’ında Kutlama Yapmalı’ başlıklı makale-

sinde Mursi yandaşlarının  gösteri yapmak yerine 

darbeyi kutlamaları gerektiğine dikkat çekerek ‘ 

aslında asker İhvan’ın omuzundan ağır bir yükü 

aldı. Çok geçmeden yeni yöneticiler Mursi’den 

daha kötü bir duruma gelecekler. İslâmcılar biraz 

daha sabretmeli ve rüzgârın yön değiştirmesini 

beklemeli’ yorumunda bulundu.

Eş-Şarkulevsat gazetesinden Velid Ebu Murşid 

ise Mısır’daki gelişmelerden uzak gözlemcilerin 

Mursi’nin iktidardan azledilmesini askeri darbe 

olarak görebileceğini, ancak olan bitenin Arap 

dünyasında ordunun olumlu 

karşılık verdiği ilk ‘halk dar-

besi’ olarak tanımlanmasının 

daha doğru olacağını belirtti.

Şu ana kadar askeri dar-

belere tavır almış yazarların 

hem bu ilkesel tutumları-

nı korumak hem de İhvan 

döneminin bitişini kutlamak 

için ‘demokratik darbe’ gibi 

bir tanım geliştirdikleri görü-

lüyor. Lübnanlı yazar Savsan 

Abtah, Mısır ordusunun iç 

savaş ile toparlayıcı ulusal bir 

senaryo çıkarmak arasında 

bir tercih yapmak zorunda 

kaldığını belirterek Sisi’nin 

ülkedeki dini liderleri de 

arkasına alarak yaptığı açık-

lamanın darbelerin askeri 

tanımına uymadığına ve ikti-

darı sivillere devretme karar-

lılığını açıklayarak darbelerin 

klasik tanımını kırdığına dik-

kat çekti. İhvan’ın Mısırlılara 

askeri çözüm dışında bir seçenek bırakmadığına 

da değinen Abtah ‘İhvan seçimleri kazanma-

nın iktidarda tekelleşmek anlamına gelmeyeceğini 

öğrenmeli!’ yorumunda bulundu.

Darbeyi Meşrulaştırmak 

Darbeyi meşrulaştırmak ve haklı çıkarmak 

için ‘demokratik darbe’ veya ‘halkçı darbe’ gibi 

argümanlara sığınılması yanı sıra İhvan’ı ve İhvan 

üzerinden İslâmcı hareketleri şeytanlaştırmak için 

Suudi Arabistan’ın finanse 
ettiği Şarkulevsat gazetesin-
de yazar yazarların neredey-
se tamamı ağız birliği etmiş-
çesine Mısır’daki müdahaleyi 
bütünüyle İhvan’a ve başarı-
sız geçen bir yılına bağladılar. 
Rıdvan Seyyid ‘Siyasal İslam 
Dalgasının Kırılması’ başlıklı 
makalesinde cihatçı ve cihatçı 
olmayan siyasal İslam’ın soğuk 
savaşın ve diktatör rejimlerin 
ürünü olduğunu, bu diktatör-
lerin gitmesiyle de yok olaca-
ğını veya zayıflayacağını iddia 
ediyor ve siyasal İslam’ın ilk 
dalgasının iç ve Arap politika-
larındaki başarısızlık sebebiyle 
kırıldığını belirtiyordu.
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türlü yalanlar söylendi, yazılıp çizildi. Muhammed 

Said İdris darbe öncesine kadar dengeli yazılar 

yazan bir yazardı ancak Cumhuriyet Muhafızları 

önünde ordunun namaz kılanların üzerine ateş 

açması sonucu ellinin üzerinde Mursi destekçisi-

nin öldürülmesini İhvan’a yükleyen yazısını adeta 

şok ediciydi. İdris İhvan’ın uluslararası müdaha-

leyi çözüm olarak gördüğü için kendi milislerini 

ordunun üzerine saldığını iddia ediyor ve dev-

rimin meşruiyetini şu sözlerle dile getiriyordu: 

‘Askeri darbe ifadesi İhvancı siyasi söyleme hâkim 

oldu. Selefi, cihatçı ve tekfirci siyasal İslâmcı akım-

lardan müttefikleri bu söylemi benimsedi. Bu söy-

lem Afganistan ve Pakistan’daki İslâmcılara kadar 

uzandı ve maalesef Türk hükümetine de. Hiç 

kimse bu milyonların çıkışının anlamını yorum-

lamayı düşünmedi. Bu çıkış yönetimin meşruiye-

tini düşürmektedir. Bu kimseler erken başkanlık 

seçimleri isteyen 22 milyon Mısırlının imzasını 

görmezlikten geldi.’

Suudi Arabistan’ın finanse ettiği eş-Şarkulevsat 

gazetesindeki yazarların neredeyse tamamı ağız 

birliği etmişçesine Mısır’daki müdahaleyi bütü-

nüyle İhvan’a ve başarısız geçen bir yılına bağ-

ladılar. Rıdvan Seyyid ‘Siyasal İslâm Dalgasının 

Kırılması’ başlıklı makalesinde cihatçı ve cihatçı 

olmayan siyasal İslâm’ın soğuk savaşın ve diktatör 

rejimlerin ürünü olduğunu, bu diktatörlerin git-

mesiyle de yok olacağını veya zayıflayacağını iddia 

ediyor ve siyasal İslâm’ın ilk dalgasının iç ve Arap 

politikalarındaki başarısızlık sebebiyle kırıldığını 

belirterek şu iki ihtimal üzerinde duruyor: ‘Ya 

geçen yıllar boyunca üzerinde durdukları cihat 

yolunda gidecekler ya da eldekini kurtarmak için 

yeni sahneye katılmaya çalışacaklar.’

Aynı gazeteden Amal Musa da ‘Siyasal İslâm’ın 

Dört Hatası’ başlıklı makalesinde Mısır olaylarının 

siyasal İslâm’ın ve özellikle de İhvan yönetiminin 

trajedisini gözler önüne serdiğini belirterek bu 

hataları söyle sıralıyor: Hazırlıksız iktidar özlemi. 

Söylem ve projelerinde dinle bağlantılı meselelere 

yoğunlaşmaları ve yabancı çevreleri hoşnut etme 

çabası. Demokrasi ile totaliter yönetim görüntü-

leri arasında gidip gelmeleri. Şiddete kaymaları 

(cumhuriyet muhafızları olayları ve İslâmcıların 

Mursi’yi güce başvurarak kurtarma tehditleri).

Türkiye’nin Suriye tutumundan rahatsız olan 

yazarlar da Mursi darbesini Türkiye’nin bölgede-

ki rolünün düşüşü üzerinden gördüler. Türkiye 

uzmanı Lübnanlı yazar Muhammed Nureddin 

bir zamanlar yere göğe sığdıramadığı Türkiye ve 

Erdoğan modelini bugün yerden yere vuruyor. 

Gelişmeleri İran ve Hizbullah ekseninde düşünen 

Nureddin, Mursi ve İhvan’ın düşüşünün dışarıda 

da sonuçlarının olacağını, İhvan’ın sadece Mısırlı 

bir grup olarak görülemeyeceğini belirterek bu 

çerçevede AKP’nin de bu örgütün bir şubesi oldu-

ğuna dikkat çekiyor. Yazar AKP’nin 2003-2004 

yıllarında demokratik reformlarla partinin uygula-

malarından dini boyut şüphelerini uzaklaştırmaya 

çalıştığını ancak siyasi hayata tamamen hâkim 

olunca ve askeri zayıflatınca bu reformlara son 

verdiğini kaydediyor. Mısır’ın AKP’nin bölgeye 

egemen olma projesinin temel ayağı olduğunu 

belirten Nureddin, Erdoğan ve dışişleri bakanı 

Davutoğlu’nun komşu ülkelerle ideolojik temelli 

ilişkiler kurduğunu iddia ederek şu tespitlerde 

bulunuyor: ‘Ancak Erdoğan ve Davutoğlu’nun 

sorunu Mısır’a sadece ideolojik faaliyet alanı ola-

rak bakmaları, Mısır’ın Arapçılığını, ulusalcılığını, 

köklü tarihi rollerini, Arapların lideri oluşunu 

görmezlikten gelmeleridir. İdeolojik bir müttefik 

olarak Mısır’ın kaybedilmesi Türkiye’nin bölgeye 

hâkim olma amaçlı Osmanlı projesini derinden 

Türkiye uzmanı Lübnanlı yazar 
Muhammed Nureddin bir zamanlar 
yere göğe sığdıramadığı Türkiye ve 
Erdoğan modelini bugün yerden yere 
vuruyor. Gelişmeleri İran ve Hizbullah 
ekseninde düşünen Nureddin, Mursi 
ve İhvan’ın düşüşünün dışarıda da 
sonuçlarının olacağını, İhvan’ın sadece 
Mısırlı bir grup olarak görülemeyece-
ğini belirterek bu çerçevede AKP’nin 
de bu örgütün bir şubesi olduğuna 
dikkat çekiyor.
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vurmuştur. Ankara Mısır’ı kaybetti ve iki ülke 

ilişkilerinde soğuk ve gergin yeni bir dönem bek-

leniyor.’

Mısırlı yazar Fehmi Hüveydi ise Nureddin’e 

cevap verircesine Türkiye’nin darbe karşıtı tutu-

munun anlayışla karşılanması gerektiği üzerinde 

durdu. Hüveydi ‘bizdeki medya Şebbihasını iki 

ülke ilişkilerini ifsat etmeden önce Mısır’da son 

yaşananlara ilişkin Türk tutumunu doğru çerçeve-

si içine koymaya çağırıyorum’ diyerek Türkiye’nin 

darbeler tarihine yer veriyor. Mısır’ın önünde pek 

parlak olmayan üç seçenek -Cezayir, Romanya ve 

Türkiye- olduğuna dikkat çeken yazar Cezayir ve 

Romanya modellerini uzak ihtimal görürken AKP 

öncesine kadar olduğu gibi Türkiye’de ordunun 

siyaset sahnesinde güç unsuru haline geldiği 

seçeneğin Mısır’da yaşanabileceği endişesini dile 

getiriyor.

Ürdünlü gazeteci Hüseyin Revaşada da 

‘İslâmcılar Şeytan, Solcular Melek mi?’ başlık-

lı makalesinde İhvan’a yapılan darbe sonrası 

İslâmcılara ‘siyasal İslâm’ın iktidara gelmesi isten-

memektedir’ yollu mesajın ulaştığını belirterek 

darbecilerin ve solcuların asıl hedefinin İhvan ve 

siyasal İslâm değil, İslâmi proje olduğuna dikkat 

çekiyor. Darbe sonrası solcu ve liberallerin ilk 

yaptığının medyayı karartmak, katliamlara sessiz 

kalmak, ötekini şeytanlaştırmak, barışçıl göste-

rilere karşı çıkmak, siyasi fırsatçılık, meşruiyete 

ve anayasaya darbeyi haklı çıkarmak olduğunu 

belirten yazar, artık ılımlı İslâmcıları demokratik 

seçimlere inandırmanın zorluğuna vurgu yaparak 

şu ironik duruma işaret ediyor: ‘Birçoklarının 

İhvan’a ve İslâmcılara yapıştırmak için yarış içine 

girdiği şeytanlaştırma girişimleri ironik. Bu kim-

selerden mesela solculara karşı onların katil Esed 

rejimi veya Mısır’da devrim, özgürlük  ve demok-

rasi yapılan darbenin yanında yer almasına karşı 

bu türden şeytanlaştırma girişimleri duymuyoruz. 

Sanki şeytanın sembolü sadece İslamcılara özel bir 

damga. Diğerleri ise hatadan masum ve arınmış 

melekler!’

Mısır’da İhvan yönetiminin hataları olmuş-

tur ve cumhurbaşkanı Mursi darbe öncesi 2.5 

saatlik konuşmasında da hatalarını itiraf ederek 

muhaliflere diyalog çağrısında bulunmuştu ancak 

planlı bir darbenin adımları birer birer atılarak 3 

Temmuz akşamı son perde oynandı. Arap Baharı 

sonrası yapılan şeffaf seçimler İslâmcıları iktidara 

taşıdı. Önceki despot yönetimlerden büyük bir 

enkaz alan Mursi’nin bir yıl gibi kısa bir sürede 

ve etrafındaki derin devletin kollarının gölgesinde 

somut başarılara imza atması mümkün değildi. 

Mursi göreve gelir gelmez kendisine karşı sivil 

darbe yapıldı ve yetkileri elinden alınmaya çalı-

şıldı. Halk Meclisi feshedildi, Şura Meclisi’nin de 

feshedileceği iddiaları üzerine kararname çıkardı 

ve sonra geri adım attı. Kısacası bu bir yıl zarfında 

İhvan’ın başarısının engellenmesi için her türlü 

girişimde bulunuldu.

Darbe sonrası İhvan iki seçenekle karşı kar-

şıya kaldı. Ya durumu kabullenecek ve darbenin 

sonuçlarına katlanacaktı ki bu durumda  hare-

ket ikiye bölünebilirdi. Ya da darbeye karşı ülke 

çapında, gasp edilen haklarını geri almak için 

barışçıl gösteriler yapacak, saflarını sıklaştıracak-

tır. İhvan’ın şu ana kadar ikinci ve doğru yolu 

seçtiği görülüyor. Yalnız burada daha genel bir 

strateji izlemesi gerekiyor İhvan’ın. Meydanları 

Mursi’nin görevine iadesi ve darbe karşıtlığıyla 

değil, 25 Ocak devriminin kazanımlarının kurta-

rılması üzerinden doldurması daha geniş kitlelere 

ulaşmasının önünü açacaktır.

Nihayetinde Mısır Hüsnü Mübarek’in 2011’de 

görevi bırakmasından itibaren üçüncü geçiş süre-

cine sahne oluyor. Görünen o ki aynı süreçler-

de ilkesellik ve doğrular da erozyona uğrarken 

serinkanlı ve tarafsız tutumların yerini ideolojik 

yaklaşımlar alıyor. 
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Bugünlerde, Mısır’da, Suriye’de, 

Tunus’ta, Libya’da, Filistin’de 

Seyyid Kutub’un hedeflediği nesil-

lerin mücadelelerine şahit olmak-

tayız. Yeryüzündeki kötülük odak-

larının;  Mısır ve dünyanın deği-

şik bölgelerinde İslâmi hareketlere 

açtıkları ve yıkıcı bir şekilde bu 

savaşı uygulattıkları bir dönemden 

geçerken, Seyyid Kutub’u hatırla-

mak, yapmak istediklerini anlamak 

şehadet yıldönümü olan Ağustos 

ayı içerisinde, bizler için bir vazife 

olduğu kadar bir vefakârlıktır. Evet, 

gerçekten basit bir süreç değildir 

yaşadığımız bugünkü süreç. Coğrafyamızda kanla, 

darbelerle, işkencelerle, işgallerle, tecavüzlerle ve her 

türlü aşağılamalarla devam ettirilmektedir bu süreç!

Bu çatışmaların/mücadeleleri neticesinin 

Müslümanların lehine olabilmesi, ancak ve ancak 

mücadeleyi yürüten kadroların, nesillerin kalitesi 

oranında mümkün olabilecektir. Mazlumiyet, haklı 

olmak eğer içeriği yoksa, nitelikli bir biçimde temsil 

edilemiyorsa netice hüsran olur. Böyle bir zaman-

da Seyyid Kutub’un, en büyük ideali olan “Kur’ân 

Nesli” konusu etrafında konuşmak, Kur’ân Nesli’nin 

vasıflarının neler olduğu konusunu gündeme taşı-

mak hayati öneme haizdir.

Seyyid Kutub,  yirminci yüzyılda İslâmi düşün-

ceye, Müslümanların anlayışına damgasını vuran, 

milyonlarca Müslüman’ın dini telakkisini değiştiren 

bir âlim, bir mücadele, dava adamıdır. Kutub’un 

temel hedefi, örnek bir Kur’ân Nesli yetiştirmek 

idi. Bu hedefini İslâm adına müca-

dele yürüten bütün Müslümanlara 

olmazsa olmaz gaye olarak tavsiye 

etmiş idi.

Kutub’a göre Nur suresi 55. ayet-

te vaat edilen yeryüzündeki etkin 

hâkimiyetin yeniden Müslümanlara 

geçmesi, Müslümanların ortaya 

koyacakları gayretlerle mümkün 

olabilecektir. Bu gerçeğin değişme-

sinin sadece Amerika’ya, Avrupa’ya, 

İsrail’e veya başka bir güce lanet 

etmekle mümkün olamayacağını; 

çözümün, Müslümanların önderli-

ğini üstlenecek, Müslümanlığı yer-

yüzünde yeniden inşa edecek, kalabalıkları  nitelikli 

hâle  getirecek örnek Kur’ân Nesilleri’nin yetiştiril-

mesi ile mümkün olabileceğini devamlı ve yüksek 

sesle haykırıp durmuştur rahmetli Seyyid Kutub.

Seyyid Kutub, davanın müfredatı ne kadar 

mükemmel olursa olsun, o müfredatı tatbik edecek 

kadrolar yoksa netice alınamayacağının son derece 

şuurunda idi. Yoldaki İşaretler adını taşıyan kitabı-

nın en önemli bölümünde: “Tarihte ilk örnekliğini 

Hz. Peygamber’in yetiştirip ortaya çıkardığı o Kur’ân 

Nesli’nin bir benzerini yeniden inşa edebilirsek, biz 

bu büyük mücadeleden galip çıkarız.”

Kur’ân’ın Ruhuna Vakıf Olmak 

İslâm dünyasında yaşanan darbeler, katliamlar, 

işkenceler hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu 

tablo, ilhamını Kur’ân’dan alan nesillerin yetişti-

Şemsettin ÖZDEMİR

SEYYİD KUTUB’UN 

MÜCADELESİNİ ANLAMAK

“Kayaları eriten dalgaların şiddeti  

değil, dalgaların sürekliliğidir.”
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rilmesinin, en büyük, temel görevimiz olduğunu 

gösteriyor. Bu Kur’ân Nesilleri’ni yetiştirmeden batı 

ile girişilen düşünce, medeniyet, iktidar savaşı-

nı asla kazanamayız ve sorunlarımızı, krizlerimizi, 

tıkanıklıklarımızı asla halledemeyiz. Böyle bir nes-

lin yetiştirilmesi konusunda, etrafta, şüphesiz ki 

son elli yılda tek tek yahut topluluk halinde epey 

mesafe alındığını sevinçle, ümitle görüyoruz. Seyyid 

Kutub’un Kur’ân Nesli Kimlerdir? Bunlar, toplumun 

her kesiminden, işçisinden, köylüsünden, memu-

rundan, amirinden, öğretim üyesinden, öğrencisin-

den, ev hanımından, iş kadınından, siyasetçisinden, 

tüccarından vs. mümin bir örnekliği yaşayabilen, 

Kur’ân’ın ruhuna vakıf olan ve onu yaşadığı her 

yerde temsil edebilen insanlardır.

Bu nesil, aşırı idealize edilecek bir nesil de değil-

dir. Vasat bir ümmettir. Meleklerden müteşekkil bir 

nesil de değildir. Hatasız bir grup, topluluk ya da bir 

kişi de değildir. Hata yaptığı zaman hatasının farkına 

varıp ondan tövbe etmesini bilen özür dileyen bir 

kişi veya topluluktur. Hz. Âdemin tutumunu benim-

seyip; şeytanın tutumundan uzak kalanlardır.

İnsanlara tepeden bakmayan, görebilen gözlere, 

işitebilen kulaklara, düşünebilen kalplere sahip olan 

bir nesildir. İlmi arttıkça, ekonomik gücü arttıkça, 

siyasal statüsü arttıkça, tevazusu artan bu yönüyle 

geniş halk kitlelerine de Müslüman olsun, gayrimüs-

lim olsun o insanlara da örnek olabilecek bir örnek-

liği ortaya koyabilen nesillerdir.

Kur’ân nesilleri, dünyada ve Türkiye’deki olayları 

doğru ve adil bir şekilde değerlendirecek bir bilinç 

düzeyine ulaşmayı gaye edinmelidirler. Kur’ân nesil-

leri,  Müslümanlar için yol haritası ortaya koyup, 

çıkış yolları gösterebilecek bir kalitede yetiştirilmeli-

dirler. Kur’ân nesilleri, stratejik bakış açısına sahip, 

seçtiği alanlarda derinleşmiş tarzda yetiştirilmelidir-

ler.

Kur’ân nesilleri;

Kur’ân-ı Kerim’i hakkını vererek okuyup anlama-

yı ve kavramayı (2/121),

Kur’ân’ın  emrettiği gibi bir itikada sahip olup, 

onun istediği gibi yaşamayı,

Kur’ân’ı insanlara tebliğ edip öğretmeyi (14/52),

Kur’ân’a ve Sünnete uygun bir sistemi hayata 

hakim kılmayı (42/13)

Kur’ân’la  bütün gücünü kullanarak mücadele 

edebilmeyi (25/52).

Dinde fırkalaşmamayı (42/13)( 2/176) gaye edi-

nerek yetiştirilmelidirler.

Gördüğünün ne anlama geldiğini anlayıp yorum-

layabilmelidir. Duyduğunun ne işe yaradığını akledip 

değerlendirmelidir. Her konuda  akleden-düşünen 

kalblere sahib olmalı, düşünmek-akletmek farzını 

pratik hayatına tatbik etmelidirler. Toplumumuzun 

temel özelliklerinin neler olduğunu bütün yönleriyle 

bilme gayreti içinde olurlar. İşte bu asli özelliklere 

sahib olan Kur’ân Nesilleri toplumda nasıl bir tebliğ  

ve mücadelenin yürütülmesi gerektiğini tek başına 

da kalsa da tespit edebilmelidirler.

Kur’ân nesillerinden istenen, Kur’ân’ın afakî ve 

enfusî ayetlerini (41/53)  öğrenmek, kavramak ve 

gereğini yapmak heyecan, arzu ve isteğini diri tut-

mak olmalıdır. Tabi ki bu da imkanlara bağlıdır. 

Araştırma yapan insanlar tabiat yasalarını çok daha 

iyi bilirler. Kainattaki Allah’ın ayetlerini doğru okur 

Kur’ân nesillerinden istenen, Kur’ân’ın afakî ve enfusî ayetlerini (41/53)  öğrenmek, 

kavramak ve gereğini yapmak heyecan, arzu ve isteğini diri tutmak olmalıdır. Tabi ki 

bu da imkanlara bağlıdır. Araştırma yapan insanlar tabiat yasalarını çok daha iyi bilirler. 

Kainattaki Allah’ın ayetlerini doğru okur anlar ve  gereğini yaparlar.  Bu kevni ayetleri 

doğru okuyan gereğini yapan insanlar sonuç alırlar.

■ Seyyid Kutub’un Mücadelesini Anlamak
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anlar ve  gereğini yaparlar.  Bu kevni ayetleri doğru 

okuyan gereğini yapan insanlar sonuç alırlar.

Kur’ân nesilleri, çevrelerine  umut dağıtan, İslâm’ı 

yaşama ve yaşatma ve İslâm medeniyetini (24/55) 

yeniden dünyada hakim  kılma heyecanını diri 

tutma görevini asla aksatmayan nesillerdir. Hayatı 

vahye göre yeniden kurmaya talib kadrolar, Kur’ân 

nesilleri, ilimleri dini ilimler ve dünyevi ilimler diye 

bir ayırıma tabi tutmadan kendilerini hayata hazır-

layanlardır. Kur’ân nesilleri, ilmi arttıkça, ekonomik 

gücü arttıkça, siyasal statüsü arttıkça, tevazusu artan, 

bu yönüyle geniş halk kitlelerine de Müslüman 

olsun, gayrimüslim olsun veya başka başka her 

türden, anlayıştan, çevreden insanlara da örnek 

olabilecek bir örnekliği ortaya koyabilen nesillerdir. 

Sorumluluk sahibi Kur’ân nesilleri, gerçekten temsil 

ettikleri misyonun, vahyin, davalarının gerektirdiği 

duruşu ve kaliteyi ortaya koymak sorumludurlar. İlk 

karşılaştıkları sıkıntıda, zorlukta gayelerinden uzak-

laşma hafifliğini göstermezler.

Bütün insanlık için Hz. Peygamber rahmettir. 

O’nun izinden giden,  örnek ve öncü Kur’ân nesilleri 

de tüm insanlığa rahmet olma vasfını kuşanacak bir 

tavrı, bir misyonu sergilemek mecburiyetindedirler. 

Topluma örneklik ve rehberlik yapmak iddiasın-

da bulunan Kur’ân nesilleri; pratik hayatlarında, 

Muttaki, Muhsin, Muhlis, Abit, Ebrar kullar olma 

vasfını kuşanmaları şarttır. Yüce Allah İblis’e,“Senin 

benim muttaki kullarım, muhlis, muhsin ve abit 

kullarım üzerinde hiçbir etkin olamaz!” der. Şeytan 

insana nerede etki eder? Pratik hayatımızda, yaşadı-

ğımız günlük hayatımızda saptırıcı etkilerde bulun-

maya çabalar. Ticaretse tüccarlıkta, öğretmense 

mesleğinde, imamsa görevini yaparken, doktorsa 

mesleğini icra ederken etki etmeye çaba gösterir. 

Herkesin, her mümin insanın  ve özellikle önderliğe 

talip olacak Kur’ân nesillerinin bu alanlarda, tak-

vayı, ihlası,  ihsanı kuşanması lazımdır. Biz onların 

takvasını pratik hayatında görmeliyiz. Müminin 

takvası yaptığı işinde, komşuluğunda yani pratik 

hayatında gözükür. İnşaatçının takvasını inşaatın-

daki kalitesinde görmeliyiz. Görmediğimiz için en 

son deprem olayında binlerce insanımız, ölürken 

bu binaların çoğunu müslüman insanların yaptığını 

unutmamalıyız.

O bakımdan her alanda mesleğinde takvasını ve 

ihlasını kuşanmış insanlar olmak mecburiyetindeyiz. 

Asıl üstlendiği sorumluluğu yerine getirmedikten 

sonra şeklen muttaki gibi davranması  onun takva 

ehli olduğunu göstermez. Kur’ân nesillerinin, kendi 

işlerinin takvasını, ihsanını, ihlasını kuşanmaları 

gerekir.

Kur’ân Eğitimi 

Burada üzerinde düşünülmesi gereken bir soru 

karşımıza çıkmaktadır: Kur’ân Nesli Nasıl Yetiştirilir? 

Örnek bir Kur’ân nesli rastgele kendi kendine kişi-

sel gayretlerle oluşamaz. Bu nesiller ancak, bilinçli, 

planlı ve programlı bir şekilde yürütülecek çalışma-

larla hazırlanıp yetiştirilebilirler. Bunun için baştaki 

en büyük hedefi asla unutmadan yürütecek Kur’ân 

derslerinin hiç aksatılmadan devam ettirilmesi şart-

tır. Bu etkinlikler  sabır ve kararlılık gösterilerek 

devam ettirilmelidir. Çünkü Kur’ân eğitiminde mey-

dana gelebilecek uzun vadeli kesintiler çok ciddi 

sorunların doğmasına sebep olabilir.

Kur’ân’ın  en iyi olması, en üstün olması, en 

mükemmel olması, bir  daha tekrarlanmayacak  bir 

vahiy olması tek başına ümmetin ayağa kalkması için 

yeterli değildir. Onu yaşayan, ona uygun bir hayatı 

inşa edebilen bir topluluk yoksa netice hüsrandır. Bu 

temsilini gerçekten Kur’ân’a layık bir tarzda ortaya 

koyacak insanlara ihtiyaç vardır.

Örnek bir Kur’ân nesli rastgele kendi 
kendine kişisel gayretlerle oluşamaz. 
Bu nesiller ancak, bilinçli, planlı ve 
programlı bir şekilde yürütülecek çalış-
malarla hazırlanıp yetiştirilebilirler. 
Bunun için baştaki en büyük hedefi 
asla unutmadan yürütecek Kur’ân ders-
lerinin hiç aksatılmadan devam etti-
rilmesi şarttır. Bu etkinlikler  sabır ve 
kararlılık gösterilerek devam ettirilme-
lidir. Çünkü Kur’ân eğitiminde meyda-
na gelebilecek uzun vadeli kesintiler 
çok ciddi sorunların doğmasına sebep 
olabilir.
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Bu nesiller ise rastgele, gerçekten kendi ken-

dilerine yetişmiyorlar. İnsan zor yetişiyor. Yıllarca 

uğraşıyorsunuz, küçük bir arıza veya bir hata kar-

şısında çekip gidebiliyorlar. Öğrencilik yıllarındaki 

heyecan içerisinde gençlere birkaç şey öğretmekle 

ancak birkaç basamak yukarı çıkartılmış oluyorlar. 

Hayatın tüm zamanları içerisinde hiç aksamadan 

sürecek bir vahiy eğitimi ile örnek Kur’ân nesilleri 

ancak yetiştirilebilinir. Ekipler halinde, topluluklar 

halinde, cemaatler halinde, bıkmadan, usanmadan 

dünyayı ve Türkiye’yi iyi yorumlayabilen nesiller 

yetiştirilebilir.

Hayatı vahye göre kurup inşa etmek isteyen 

nesillerin birlikte yürütecekleri aktif, dinamik, olay-

lara ışık tutabilen, herkesin tartışmaya katıldığı, biri-

nin anlatıp diğerinin pasif izleyici olmadığı Kur’ân 

dersleri ile bu nesilleri yetiştirmeliyiz.

Kur’ân Nesilleri Nasıl Yetiştirilmelidir?

Gerçekten öğrenilmesi de devamlı  ve gereği gibi 

okumakla yapılacak bir iştir. Kur’ân’ın  kitlelere anla-

tılması da aynı şekilde o kadar kolay bir iş değildir. 

Karşınızda her türlü insan unsuru var. Kur’ân 23 

yılda inerken farklı farklı insan unsurlarına hitap 

etmiştir. O bakımdan öyle bir Kur’ân nesli olmalı ve 

yetiştirmeliyiz ki toplumsal gerçekleri bilecek, buna 

uygun davranacak ve dolayısıyla gerektirdiği faaliyeti 

ve bilinci kuşanacaktır. Bunu yapmadığımız takdirde 

bu çabalarda ihmaller veya aksamalar meydana gel-

dikçe ümmetin yeniden ayağa kalkması gecikecektir.

Kur’ân nesilleri, kendiliğinden meydana gelmez, 

bilinçli, planlı ve programlı bir şekilde yürütülecek 

çalışmalarla hazırlanıp yetiştirilebilirler. Bunun ger-

çekleşebilmesi için  kişilerin, prensiplerini Kur’ân’dan 

ve Peygamber’in yaşayan sünnetinden alan eğitim ve 

öğretim faaliyetini kesintisiz olarak sürdürmeleri 

şarttır. Dikkatlerden kaçırılmaması gereken gerçek 

müminlerde ve  yetiştirmeye çalıştığımız nesillerde  

görev bilincinin ve sorumluluk anlayışının ahlak 

haline gelmesi olmalıdır.

Kadroları, Kur’ân nesillerini yetiştiremezsek, 

Türkiye’de hedeflediğimiz vahyi değişimi sağlama-

mız ve hakkıyla mücadele  yürütebilmemiz müm-

kün değildir. Kur’ân’dan beslenen nesillerin, çeşitli 

baskılar karşısında alan değiştirmesi, tabir caizse ray 

değiştirmesi veya karamsarlığa düşerek, umutsuz 

hale gelerek kendi iddialarını terk etmeye başlaması 

düşünülemez. Kur’ân’dan beslenen bir nesil bundan 

daha büyük baskılar karşısında da çözülmez.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Mücadele Bilincine Sahip Olmak: Tebliği, daveti, 

Kur’ân’la mücadeleyi, psikolojik savaşı inşa edip 

geliştirmeliyiz. Küresel sistem ve yandaşlarının bütün 

çelişkileri, tezatlar çok net ve herkesin anlayacağı bir 

tarzda ortaya konmalıdır. Onların iki yüzlülükleri 

ifşa edilmeli.

İblis ve yandaşlarının yürüttükleri bu dönemdeki 

küresel savaşın yeni bir şey olmadığı, tarihte birçok 

örneğini gördüğümüzün bir devamı olduğunun çok 

net bir şekilde bilinmesi gerekir.

Gerçekleştirilemeyecek Vaadlerde Bulunmamak: 

Gerçekleştirilemeyecek  vaadlerde bulunmamalıyız. 

Gücümüzün  yetmediği, yapma imkânımız olma-

yan vaadlerde bulunmamalıyız. Savunamayacağımız, 

arkasında duramayacağımız bir konuşma tarzını 

kesinlikle terk etmeliyiz. Bulunduğumuz dünya ve 

ülke şartlarını çok iyi tahlil ederek kendimize yol 

yöntem çizmeliyiz.

Küresel Baskılar ve Biz: Global baskılar asla 

müminleri, karamsarlığa, umutsuzluk duygusuna 

itmemeli. Küresel kuşatma, baskılar uzun vadede 

Müslümanlara  yarayacaktır. Müminleri   kolaycılık-

tan çaba göstermeden netice alabilecekleri hatasın-

dan  kurtaracaktır. Müminlerde kalitenin artmasına 

katkıda bulunacaktır. Gelecekle ilgili köklü ve kalıcı 

çözümler üretmeye bizi sevk edecektir.

Umut ediyoruz ki, ABD ve Avrupa’daki 

Müslümanlar gayret ederek mücadele ettiklerinde, 

gelecekte Hz. İsa’ya tâbi olan müminlerin Roma’yı 

dönüştürdüğü gibi kendi ülkelerinin hayat tarzını 

dönüştüreceklerdir. Azlık değil kalite önemlidir; her 

fert kendisini yetiştirmelidir! Şu uyarıyı hatırlayalım 

burada: “Ey nebi! Mü’minleri mücadeleye (savaşa) 

teşvik et. Sizden sabırlı yüz kişi onlardan iki yüz 

kişiyi, bin kişiniz onlardan iki bin kişiyi yener.” 

Bizler yenilmiyoruz. Bu süreç bir arınma süre-

cidir. Kimilerinin bilinçli olarak “İslâmcılar yenildi, 

■ Seyyid Kutub’un Mücadelesini Anlamak
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Hiçbir dava adamı her zaman kazana-
maz. Bazen bütün hazırlıklarına rağ-
men kaybedebilir. Yenilgiler olabilir ki 
son yüz elli yılda çok kere karşılaştı-
ğımız gerçek budur. Ancak yenilgiyi 
inkâra kalkmak yanlıştır. Kaynakların 
tümünü kaybetmek söz konusu olursa 
geri çekilmek olması gereken en isabet-
li bir tavırdır. Yeniden harekete geçebil-
mek için mevcut eleman ve imkânların 
korunması şarttır. Mağlubiyetlerle bir-
likte gelebilecek moral bozukluğu, 
cesaret kırıklığı, güvensizlik ve karar-
sızlık duyguları anlaşılabilirdir.

İslâmcılık bitti” propagandasına rağmen kararlılıkla 

yolumuza devam etmeliyiz.  İçinde bulunduğumuz 

yüzyılın çok temel meseleleri, İslâm ve Müslümanlar 

olmadan çözülemeyecektir. Dünyanın her tarafın-

daki bilinçli örnek Müslümanlar her türlü küre-

sel kuşatmaya karşı şiddeti ve terörü dışlayan bir 

metodu dikkate alarak en güzel bir tarz ile basiretle, 

hikmetle, kötülüğü  iyilikle defetme tarzındaki 

mücadele yöntemine sahip çıkarak yollarına devam 

etmelidirler.

Asla Unutulmaması Gereken Gerçek

Büyük ve yüce hedeflere zorluklarla ulaşılaca-

ğı akıldan çıkarılmamalı. İslâm’ın yeniden hayatı 

kuşatması, kucaklaması ve bir sistem olarak hakim 

olması hiç kuşkusuz kolay olmayacaktır. Eğer bazen  

başarılar çok  kolay elde ediliyorsa; bu durum çok 

iyi tahlil edilmelidir. Başarınız ne kadar büyük olursa 

o kadar büyüklükte bir karşılık görülebileceği asla 

akıldan çıkarılmamalı. Bu durum beklenmeli, ancak 

bu beklenti bizleri esir etmemeli.

Yenilgilerden dersler alınmalı. Aşamadığımız 

engeller karşısında sorumluluğumuzun gerektirdiği 

tedbirleri almazsak hem kendimiz, hem de çev-

remiz dağılıp gider ve teslim olup yozlaşabiliriz. 

Sorumluluk bilincine sahip olanlar, yenilgilerin kit-

leler üzerindeki kötü etkisini gidermekle sorumlu-

durlar. Hiçbir dava adamı her zaman kazanamaz. 

Bazen bütün hazırlıklarına rağmen kaybedebilir. 

Yenilgiler olabilir ki son yüz elli yılda çok kere kar-

şılaştığımız gerçek budur. Ancak yenilgiyi inkâra 

kalkmak yanlıştır. Kaynakların tümünü kaybetmek 

söz konusu olursa geri çekilmek olması gereken 

en isabetli bir tavırdır. Yeniden harekete geçebil-

mek için mevcut eleman ve imkânların korunması 

şarttır. Mağlubiyetlerle birlikte gelebilecek moral 

bozukluğu, cesaret kırıklığı, güvensizlik ve karar-

sızlık duyguları anlaşılabilirdir.

Bu dönem hızla atlatılıp geçilmelidir. Kötü 

dönemler üzerinde çok fazla durulursa bunun yıkı-

cı etkisi tüm hayat boyu tesirini  gösterir. Bilmeliyiz 

ki soluk alınabildiği sürece kaybedilmiş hiçbir şey 

yoktur.

Sorumluluk bilincine sahip kişiler, moral ve 

disiplin kaybına göz yumamazlar. Moral ve disiplin 

için plan yapıp bu duyguların yok olmasına mani 

olacak olanlar onlardır. Moral ve disiplinin var 

olabilmesi sorumluluk sahibi olanların tutumlarına 

bağlıdır. Aydınlara, alimlere, önderlere bu konuda 

çok büyük görevler düşmektedir.

Küresel kuşatmanın etkisiyle savrulanların, kor-

kuya kapılanların, bu vesileyle başka limanlara sığın-

mak isteyenlerin ( eyyamcıların, liberal dili çekince-

siz kullananların, sağcılaşanların, “solcu Müslüman” 

deyiminden haz alanların, yerelliğe sığınanların ve 

mücadele etmenin gereksizliğine inananların vb.) 

olabileceğini aklımızdan çıkartmamalıyız; onlara 

karşı kaba sert bir tutum yerine, onlara karşı en 

güzel yöntemle hareket etmemizin gerekli olduğunu, 

onları iten değil kazanmayı, tekrar eski bilinç düze-

yini elde edecek bir anlayışa gelmelerine katkıda 

bulunmayı hedeflemeliyiz. İman ediniz, mücadele 

ediniz, zafer sizin olacaktır.

“(Ey müminler!) Eğer siz bir acıya uğradınızsa, 

kafir toplumda benzer bir acıya uğramıştır. Bu günleri 

biz insanlar arasında döndürür dururuz (zaferi bazen 

bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz.) Ta ki 

Allah, iman edenlerin ortaya çıkarsın. Ve aranızdan 

şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.” (3/140)

* Bu yazı, Şemseddin Özdemir’in yaptığı bir konuş-

madan hazırlanmıştır.
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Eski gök gözetleyicilerinin

Aktıkça bütün sularda tılsımı, piramidi

Mısır gark oldukça, Nil kurudukça

Şimdiki Kahire’nin iliğinde

General Firavun kişiliğinde

Kutub bir ejderdi ki onu

Yavrularından bir yılan soktu.

İşte anne; ey anne!

Oğlun an ki bir kumandan değildi

Gözünü insanlara dikmiş;

Bir tarlaydı insanların kartal gibi

Kendisine göz diktiği.

A ltmış yıllık ömrüne bir hayli bereketli şahitlik-

ler biriktiren, son deminde ise daha da muaz-

zam bir şahitlik bırakan merhum Seyyid Kutub, 

1966 yılında dünyamızdan ayrılmıştır. Onun son 

şahitliğini işittiğimde biri Yoldaki İşaretler olmak 

üzere iki eserini, Hilal ve Diriliş dergilerinden de 

kimi makalelerini okumuş, on dokuz yaşında bir 

genç adamdım. O Mısırlıydı. Söylendiğine göre 

ailemizin en koyu dindar görünümlü ferdi annean-

nem de Mısırdan gelip Türkiye’ye yerleşmiş Nasır 

Paşazadelerdendi. Bir ömür kendine mahsus dindar-

lığını üzerimizde kılıç gibi kullanmıştı anneannem. 

Onun ilk torunuydum. Yukarıdaki mısraları çocuk-

luktan çıkış günlerimin hatırasıyla Seyyid Kutub’a 

olan uzak akrabalığımı da unutmadan karalamıştım. 

Ona büyük bir sempatim oluşmuştu. Bunun üze-

rine bir de liseli yıllarımda aralarında bulunduğum 

Malatya’daki Müslümanlar, Türkiye’nin belki başka 

bölgesinde görülmedik ölçüde, onun düşünce çizgi-

sine akraba bir Müslümanlık modeli benimsemiş ve 

yaşamaya çalışıyordu. 

Benim gözümü açtığım baba evinde, mahallemde, 

Kur’ân öğrenmeye gittiğim camilerdeki Müslümanlık 

öğretisi sözünü ettiğim çizginin bir hayli uzağında 

durmaktaydı. İster istemez bir iç çatışma yaşama-

ya başlamıştım. Seyyid Kutub “La İlahe İllallahın 

Anlamı”, “Amerikan Tipi Müslümanlık”, “Zillet 

Vergisi” gibi makalelerinde öyle dinamik, öyle vuru-

cu ve devrimci bir Müslümanlıktan söz ediyordu 

ki, çocukluğumuzdan beri bize öğretilen neredeyse 

bütün itikadı sarsıyor, silkeliyordu.

Köyden Bir Çocuk 

Onun Mısır’da benim doğum tarihimden bir yıl 

önce yayımlanmış, Tıfl mine’l karye adlı ilk mek-

tep hatıralarını derlediği ve Türkçeye Köyden Bir 

Çocuk* adıyla tercüme edilmiş bulunan minik hatı-

ratını okuyunca ben de kendi çocukluğuma gittim. 

Anneannemi tekrar hatırladım. Onun dindarlığı ile 

çocuk Seyyid’in karyesindeki dindarlık arasındaki 

akrabalık ancak bu kadar olur diye düşündürdü 

beni.

Bugünlerde Mısır’da olup bitenler, Seyyid 

Kutub’un oluşmasında büyük emeği bulunan İhvan-ı 

Müslimin bağlılarının çirkin bir darbeyle devrilişi, 

bunun üzerine patlak veren kitlesel olaylar gündem-

lerin en başına oturdu. Mısırlılar yakın bir tarihte 

Arap Baharı adlı cereyana uyarak Tahrir Meydanı’nda 

buluşarak kadim diktatörlüğü devirdiler. Ve serbest 

seçimlerle Mursi’yi cumhurbaşkanı seçtiler. Mursi 

İhvan-i Müslimin’in ılımlı ve birikimli bir üyesiydi. 

Ne var ki buna tahammül edemeyen ülkenin (ve 

küresel hegemonyanın) meşhur zinde güçleri daha 

bir yıl dolmadan onu da devirdiler.

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

ÇOCUK SEYYİD KUTUB’A
UZAK AKRABALIĞIM
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Şimdilerde yüzde elli civarında Mısırlının oyunu 

alan Mursi taraftarları Kahire’nin Rabiatü’l-Adeviyye 

Meydanı’nda, ötekiler ise yine daha maruf olan 

Tahrir Meydanı’nda her gün toplanarak amaçlarını 

gerçekleştirmek maksadıyla büyük gösteriler düzen-

lemekteler. Allah içimden geçeni biliyor. Ben hep 

bizimkilerin Adeviyye değil de Tahrir Meydanı’nda 

toplanmalarını isterdim. Çünkü Müslümanlar yine 

ve hâlâ mı bir efsaneye sığınıyorlar diye endişeleni-

yorum. İşte bu kaygımdan hareketle merhum Üstat 

Seyyid Kutub’un çocukluk hatıralarıyla kendiminki-

ni kıyaslayarak müşterek atalarımızın efsaneye düş-

kün geçmişine bir kere daha bakmaya çalışacağım.

Seyyid Kutub’un büyüdüğü 

karyede Müslümanların bir iti-

kadı vardır. Saçı başı dağınık, 

kir pas içerisindeki giysileriyle 

ortalıkta dolaşıp duran ve sürek-

li ağzında bir şeyler mırıldanan 

köyün meczubu halkın naza-

rında esasen bir velidir. Sıradan 

insanların bilmediği, tatmadığı 

velilik şurubundan içmiştir. Bu 

ve benzeri velilerin bir başka-

nı vardır: Kutbu’l-Gavs. Veliler 

her yıl Kutbu’l-Gavs’ın başkan-

lığında Kaf Dağı’nda buluşur, 

velilik şurubundan içer ve dün-

yanın durumuna bakarlar. Ve 

dünya hakkında kararlar alır, 

onu uygularlar. Çünkü halk 

nazarında bu velilerin iki cihana tasarruf edecek bir 

kudretleri vardır; böyle inanırlar. Şeyh Nakip adlı 

meczubun efsanesi dilden dile öyle aktarılır ki o, her 

Cuma günü hem de bir adımda (Mısır’ın bir karye-

sinden) Mekke’ye gider, orada Salih velilerle namaz 

kılar, dönermiş.

Okuduklarım beni kendi çocukluğuma götürdü. 

Bizzat bizim evde anlatılan hikâyelere nasıl da benzi-

yordu bunlar. Camilerin etrafında dolanan bizim de 

bir meczubumuz vardı. Haylaz çocuklar bazen onu 

kızdırır, o da onlara ana avrat küfrederdi. Dindar 

halk ise bundan rahatsızlık duyar, aslında o meczu-

bun deli değil bir veli olduğunu ve Hacca gidenlerin 

kendisini Kâbe’de namaz kılarken gördükleri efsane-

sini anlatırlardı. Babamın kütüphanesinde bulunan 

Dört Halife, Rabıta Risalesi, El İbriz, Nefahâtü’l-Üns 

adlı kitaplarda da Kutbu’l-Aktab adlı velilerin en 

büyüğünden söz edildiğini okumuş ve son derece 

şaşırmıştım. Sanırım bu kitaplar hâlâ kimi çevrelerin 

bolca okudukları arasındadır. O kitaplarda geçen 

şöyle bir ifadeyi hiç unutmuyorum: Kutbu’l-Aktab 

seviyesine erişen velinin üzerinden şeriatın önerdiği 

ibadetler düşer; o zat, öyle bir yüksek seviyeye erişir 

ki artık iki cihanda tasarruf yetkisine kavuşur. Hatta 

onun izni olmadan yeryüzünde bir kedi bir fareyi 

bile tutamaz. 

“Sus! O bizim gibi bir insan 

değil. Ondan sorumluluk kalk-

mıştır. Ona velilik verilmiştir. 

O bizim içinde yaşadığımız 

dünyaya ait değil artık.” Çocuk 

Seyyid Kutub Şeyh Nakip namlı 

meczup hakkında sualler sor-

maya, sorgulamaya başladığın-

da büyükleri tarafından böyle 

azarlandığını kaydetmektedir. 

Tıpkı benim baba evinde asılı 

bir levha hakkında işittiğim 

azara benziyor. Osmanlı hattıyla 

evimizin duvarına günün birin-

de kocaman bir levha asıldı. 

Dahilek ya Hüsameddin yazı-

yordu. Hüsameddin babamların 

büyük şeyhinin adıydı. Dahilek 

kelimesinin sığınmaktan geldiğini öğrenmiştim. 

Bizimkiler açıkça Sana sığınırım ya Hüsameddin 

diyorlardı. Evde çok büyük bir mücadele sonrasında 

şöyle bir mevzi kazanmıştım. Annem o levha büyük-

lüğünde bir örtü dikti ve müritler toplaştığında örtü 

açıldı, dağıldıklarında ise örtüldü. Babamla kavgala-

rımız arasına giren Harputlu ümmi annemin şahane 

bir keşfiydi bu. Çünkü ben yalnızca Dahilek Ya Allah 

diyenlerin arasındaydım.

Birbirine Benzeyen Toplumlar

İki toplum nasıl bu kadar birbirine benzeyebi-

liyordu? Evet, Mısır bir dönem Osmanlı idaresinde 
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kalmıştı. Hatta Seyyid Kutub’un bu eserinde, müter-

cimin sözünü ettiğine göre bazı kelimelerin doğ-

rudan Türkçe yazıldıkları da vakiydi. Kim kimden 

almıştı bu çarpık veli kültünü? 

Çocuk Kutub’un karyesinde hatme geceleri var-

dır. Muhtelif anma günlerinde, doğum, vefatla bir-

likte yedi gün süren yas günleri gibi sene-i devri-

yelerde, aşure, bayram günleri, Recep ayının yirmi 

yedisi, Şaban ayının ortası 

ve Ramazan ayının bütü-

nünde karyeye hafızlar gelir, 

kimi tecvit kimi tertil kimi 

de sessizce Kur’ân okurlar-

mış. Bu hafız taifesi herkesin 

gıpta ile baktığı kimselerdir. 

Çünkü okumaları karşılığın-

da en yağlı yemekler onlara 

sunulur, en değerli hediyeler 

onlara verilir ve cepleri dolu 

olarak karyelerine döner-

lermiş. Hatırlıyorum bizim 

çocukluğumuzda da özellik-

le Ramazan aylarında şeh-

rimize Trabzon’un Of kaza-

sından hafızlar gelir benzer 

biçimde keselerini doldura-

rak dönerlerdi. Seyyid Kutub 

şöyle yazıyor: “Artık bu 

(hafız) taifesinin köyde özel 

bir yeri olduğunu söyleme-

ye ne hacet! Hafızalarındaki 

Allah’ın Kitabı’nın bereketiyle 

geçimleri garanti, ihtiyaçları 

karşılanmış mutlu bir taife.”

Çocuk Seyyid’in köyünde-

ki evlerinde toplu bir zehir-

lenme vakıası yaşanır. Çocuk 

Seyyid yiyeceklerden az biraz 

tattığı için o hariç herkes hastalanır. Türlü sebepler 

üzerinde durulur. Et kokmuştu, diyen olur, kap-

lar kalaysızdı, diyen vs. Ancak sonunda asıl sebep 

bulunur: haset, göz değmesi. Köyde hatırı sayılır bir 

varlıkları vardır. Öteki insanlar onların bu varlığını 

çekememiş ve göz değdirmişlerdir. Türlü kocakarı 

ilaçlarına mı yahut köyün berberine mi yoksa velile-

rin parmaklarına mı sığınılacaktır? 

Köyün bir ölü velisi vardır: Şeyh Abdülfettah. Bir 

de yaşayan veliler. Yaşayanların da, ölülerin de tasar-

rufları devamlıdır. Yaşayanlardan en büyük veli uzun 

müddetten beri velayet makamını uhdesinde tutan 

bir aileye mensuptur. Bunların her birinin şurubu 

her derde devadır. Mesela bahsi geçen Kutbu’l-Gavs 

sıfatlı meczup Şeyh için şöyle 

yazıyor: ‘Şeyh nadiren yıka-

nırdı. Bedeninin feyzini taşı-

yan o su mukaddesti. Ailesi 

şeyhin banyo suyunu saklar 

sonra ziyaretçilere dağıtırdı. 

Bazıları onu içer, bazıları o 

mübarek su ile gözlerini yıkar, 

bazıları da kara günler için 

suyu şişede saklardı.” Şu ben-

zerlik beni şaşırtıyor. Bizim 

evde bir minik ilaç şişesinin 

içerisinde şeyhin aksakalın-

dan teller bulunurdu. Müritler 

toplandıklarında evvela ona 

tazim eder, öperlerdi. Şeyh 

mecliste ise bir tas yahut çay 

bardağından bir yudum alır 

aynı tas veya bardak elden 

ele dolaşarak teberrüken her-

kes ondan bir yudum alarak 

şifa bulduklarına inanırlardı. 

Elbette bu yapılırken Hazreti 

Peygamber’in tıbbından bahis 

açılır ve O’nun birçok has-

talığı tükürüğünü sürterek 

iyileştirdiğine dair hadis(!)ler 

anlatılırdı. 

Hep aynı hikâye; köyde 

sahipsiz, tombul Cuma adın-

da bir çocuk vardır. Arkadaşlarıyla metruk bir değir-

mende oynarken gece vakti bir kedi gözü görüp onu 

cin diye yorumlar ve bulunduğu yerden düşerek 

yaralanır. Çocuğun dili tutulur, ayakları kıpırdaya-

maz olur. Tek yorum, tek sebep vardır, ifritler yani 

cinler çocuğu bu hale sokmuşlardır. Çocuğun yoksul 

■ Çocuk Seyyid Kutub’a Uzak Akrabalığım

Çocuk Kutub’un karyesin-
de hatme geceleri vardır. 
Muhtelif anma günlerinde, 
doğum, vefatla birlikte yedi 
gün süren yas günleri gibi 
sene-i devriyelerde, aşure, 
bayram günleri, Recep ayının 
yirmi yedisi, Şaban ayının orta-
sı ve Ramazan ayının bütü-
nünde karyeye hafızlar gelir, 
kimi tecvit kimi tertil kimi de 
sessizce Kur’ân okurlarmış. Bu 
hafız taifesi herkesin gıpta 
ile baktığı kimselerdir. Çünkü 
okumaları karşılığında en yağlı 
yemekler onlara sunulur, en 
değerli hediyeler onlara verilir 
ve cepleri dolu olarak karyele-
rine dönerlermiş. Hatırlıyorum 
bizim çocukluğumuzda da 
özellikle Ramazan aylarında 
şehrimize Trabzon’un Of kaza-
sından hafızlar gelir benzer 
biçimde keselerini doldurarak 
dönerlerdi.
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ailesi “İfritin indiği taraçadan evin kapısına kadar su 

ve tuz serpti. Köyün evliyasına muskalar yaptırttı. 

Artırdığı üç beş kuruşu harcayarak ziyaretçilere ziya-

fet verdi. Ama hiçbiri işe yaramadı. Cuma günden 

güne eriyordu. Üç ay sonra hayata veda etti.” İfritler 

ah bu ifritler! Bizim beldelerde de dolaşıp duranlar-

dan nedir insanların çektiği? Herkesin bir cin kardeşi 

olduğuna inanılır. Onların zıddına gidilirse acımaz 

öldürürler. Bu sebeple köyün evliyasına başvurarak 

çare aramalıdır. Rukyeler, muskalar ve nazarlıklar bu 

işte bire bir çare olmaktadır çünkü. 

İfrit ve cinlerin metruk bölgelerde, karanlık 

vadilerde, mağaralarda, değirmenlerde yaşadıklarına 

inanılır. İnsanların başına olmadık bela açabilirler. 

Bu sebeple köyün evliyasına müracaat ederek baş-

tan tedbir alınmalıdır. Bu tedbirlerden birisi çocuk 

Seyyid Kutub için düşünülür. Annesi oğluna bir 

kardeş getirmeyi arzulamaktadır. Ve çocuk doğar. 

Ancak son derece güzel bir çocuktur. Çocuğun ikizi 

olan cin bunu kıskanır. Ve çocuk doğumunun altıncı 

gününden itibaren hastalanır ve nihayet cin tarafın-

dan boğularak öldüğüne inanılır. İşte bunun üzerine 

Faslı bir çingeneden satın alınan nadir bir nazarlık 

takılır Seyyid’in boynuna. Dediğine göre: “Okulda 

edindiği kültürle ifritler hakkındaki inancı değişene 

kadar o nazarlığı hep taşıdı.”

Son yargısı şöyledir: “Bütün ifrit söylentileri 

cehaletten kaynaklanan hurafelerdir. Bütün bu ifritle 

karşılaşma hikâyeleri bir hesaba dayanan uydur-

malardır veya çoğu zaman evhamlardan ibarettir. 

İnsanların ifrit sandığı kedi olsun, köpek olsun hep 

gerçek hayvandan başka bir şey değildir. Özellikle 

karanlıkta karşılaşıldığında hayalet zannedilebilir. …

günler geçti. Çocuk köyden ayrılıp şehirde yaşamaya 

başladı. Kültürü arttı. İfrit efsanesi onun gülerek 

hatırladığı çocuksu bir şey artık. Ama bugün bir sor 

bakalım ona rüyalarını, hülyalarını. Sana ifrit efsa-

nesinin nefsinde kültürden daha derin bir yeri olduğu-

nu söyleyecektir. Çocukluğunda aklına refakat eden 

ifritler, artık hayatı boyunca hayalinde yer almaya 

devam edecekler.”

 

Buhari Üzerine Yemin 

Seyyid Kutup çocukluğunda kültürle, okuma 

hayatıyla temasa geçtiği tarihlerde de peşini bırak-

mayan hurafelerin şahidi olmayı sürdürecektir. 

Köylerinde süregelen bir adet vardır. Aile içi hırsız-

lık. Büyük aile halinde yaşanmaktadır. Harcamalar 

evin reisi tarafından ve tek elden yapılmaktadır. 

Ancak ferdi ihtiyaçlar yeterince karşılanmamaktadır. 

Bunu reise açmak, ondan isteme cesareti de kimse-

de yoktur. Çünkü büyük ve ağır bir otoritesi vardır 

aile reisinin. Bu sebeple köyün hemen her evinde 

birçoğu masum hırsızlıklar gerçekleşir. Herkes bir 

nevi kendi malından özel mülküne minik aşırmalar 

yapmaktadır. Bunların bir kısmı bilinir ama göz 

yumulur. Göz yumulamayacak oranda büyük olan-

ları için ise yemin ettirilirmiş. Elbette yeminden önce 

köyün evliyasına müracaat da vardır. Bazen toplum 

huzurunda şura yemini aranır. Bazen en tehlikeli 

yeminlerden olan ölmüş evliya üzerine yemine davet 

edilir ki, kişi böylesi durumlarda itiraftan başka 

kaçar yol bulamaz. 

Hırsızı ortaya çıkarmak için denenen yollardan 

bize en ilginç geleni ise Buhari üzerine yemindir. 

Buhari bildiğimiz hadis derlemesi olan kitap. Köyde 

Seyyid Kutup çocukluğunda kültürle, okuma hayatıyla temasa geçtiği tarihlerde de 
peşini bırakmayan hurafelerin şahidi olmayı sürdürecektir. Köylerinde süregelen bir 
adet vardır. Aile içi hırsızlık. Büyük aile halinde yaşanmaktadır. Harcamalar evin reisi 
tarafından ve tek elden yapılmaktadır. Ancak ferdi ihtiyaçlar yeterince karşılanmamak-
tadır. Bunu reise açmak, ondan isteme cesareti de kimsede yoktur. Çünkü büyük ve ağır 
bir otoritesi vardır aile reisinin. Bu sebeple köyün hemen her evinde birçoğu masum 
hırsızlıklar gerçekleşir. Herkes bir nevi kendi malından özel mülküne minik aşırmalar 
yapmaktadır. Bunların bir kısmı bilinir ama göz yumulur.
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■ Çocuk Seyyid Kutub’a Uzak Akrabalığım

her evde bulunmazmış. Bulunan evler 

ise bu kitabı üzerine el basarak yemin 

edilmek maksadıyla bir nevi kiraya 

verirmiş. Uzun da olsa o paragrafı 

buraya alıyorum: “Ama yemin edeni 

en çok korkutan, sinirlerini perişan 

eden, doğruyu söylemedikçe veya 

eceline susamadıkça yanaşmaya cesa-

ret edemeyeceği en dehşetli yemin 

Buhari’ydi. Hırsız gözlerini yumup 

elini Buhari üzerine koyunca vücudu-

nu bir titreme alır, kalp atışları hızla-

nır, şiddetli korku emareleri belirir, ya hemen suçunu 

itiraf ederdi veya yemin etmekten kaçınır, böylece 

kendi aleyhine şahitlik etmiş olurdu. Yalan yere yemin 

ederse üç güne kalmaz, Buhari onun üzerinde tesirini 

gösterirdi. Aklı karışır, şuuru kaybolur ve çoğunlukla 

durum çıldırma ile veya ölümle neticelenirdi. Buhari 

yemininin kendine has adetleri ve merasimi vardı. 

Buhari’nin sahibi hırsızlığın olduğu eve gider veya 

itham edilenler onun evine getirilirlerdi. Buhari’nin 

sahibi bu merasimden muayyen bir ücret alırdı.”

Merhum üstat Seyyid Kutub bu satırlarla beni 

kendi ifrit ve cinlerime, kendi efsane ve hurafeleri-

me taşıdı. Çocukken Harput’un Buzluk yöresindeki 

bağımıza merkep sırtında patika yollardan giderken 

sekiz on mıntıkada, ifrit ve cinlerin bulunduğuna 

inandırılmıştık. O noktalara vardığımızda dizlerimi-

zin bağı çözülür, rengimiz mosmor kesilirdi. Buna 

bizi inandıran anneannemiz ve annemizdi. Oysa 

dedem hiç aldırış etmezdi; kadınlara göre de itikadı 

bozuk birisiydi. Dedem gülüp geçerken anneannem 

ağzını dualarla doldurup bütün etrafımıza üfürerek 

bizi ifrit ve cinlerin şerrinden korumaya çalışırdı. 

Toprak ve taştan oluşmuş bağ evimizin duvarlarında 

yaşayan akrep ve yılanlar için de anneannemizin 

afsun duaları mevcuttu. Onlardan okur ve evin 

duvarındaki deliklere doğru üflerdi. Yılan ve akrep-

ler bir daha bize dokunamazlardı. Acaba anneannem 

de çocuk Seyyid’in karyesinden mi gelmişti?

Buhari hakkında malumatım yoktur. Ancak 

Kur’ân-ı Kerim yine evin kadınları arasında tam bir 

efsun kitabıydı. Onun içerisinde bütün hastalıklar 

için dermanlar mevcuttu. Onları okuyup hastaların 

suratına doğru üfürünce hastanın bir şeyciği kal-

mazdı. Sadece adına dabaz denilen 

hastalığın bölümünü bir türlü bula-

mıyorlardı. Evin büyük torunu ben 

bu alerjik hastalığa düçar olmuştum. 

Vücudumun her yeri müthiş biçimde 

kabarıyor, şişiyor ben de oraları kaşı-

yarak yara ediyordum. Anneannemin 

okumaları şifa vermeyince ölü evliya-

mız Fatih Ahmet Baba türbesine müra-

caat ettik. Nafile. Doğrusu Buhari’nin 

kitabını denediğimizi hatırlamıyorum. 

Belki de çare ondaydı ama bizim karye 

bundan habersizdi. Koca bir adam oluncaya kadar 

bu hastalık beni izledi. Neticede doktorlar mercimek 

tanesi kadar bir hap verdiler; bir daha yanıma uğra-

madı kadim hastalık. 

Çocuk Seyyid’in sözünü ettiği Yıldız Falı bizde 

de vardı. Yine anneannemin Yıldızname adını verdiği 

Osmanlıca bir kitabı vardı. Zaman zaman onu da 

kullandığını hatırlıyorum. Tıpkı Mısır’da olduğu gibi 

Ebcet hesabıyla her harfe bir rakam tekabül edecek 

şekilde elde edilen sayılardan bir sonuca gidiliyor ve 

dermansız dertlere derman bulunuyordu. 

Başa dönersek derim ki, umarım şimdi Mısır’daki 

zalim darbe karşısında ayağa kalkan Müslüman 

Kardeşler’e bağlı kitlenin, bir efsaneden ibaret olan 

Rabiatü’l-Adeviyye Meydanı yerine, bize hürriyeti 

hatırlatan Tahrir Meydanı’nda toplanmaları gerçek-

leşir. Aksi halde korkarım oraya sığınmakta genetik 

kodların, itikadi alışkanlıkların rolü olmasın. Zaten 

işin başında zalim diktatörlüğü deviren meydan 

da Tahrir değil miydi? Ve Müslüman Kardeşler’e 

kısa da sürse kuruluşundan neredeyse bir asır 

sonra iktidar imkânı sağlayan meydan da Tahrir idi. 

Düşünüyorum ve diyorum ki Müslümanlar elham-

dülillah bütün olumsuzluklara rağmen artık belli bir 

bilinçle bireysel hürriyetlerinin kıymetini anlamaya 

başlamışlardır. Bu oluşumda Seyyid Kutubların rolü 

asla ihmal edilemez. Bence hayırlı bir çığır açılmıştır. 

Acele etmemek lazımdır. Bugün olmazsa yarınlar 

Allah’ın izniyle Müslümanlar için daha güzel günleri 

rahminde taşımaktadır. 

Dipnot

* Seyyid Kutub, Köyden Bir Çocuk, Çeviren: Ümit Dericioğlu, 

İnkılab Yayınları, İstanbul 2013, 
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Her düşünce biçimi birtakım temellere sahiptir. Bu 

temellerin bilgisi, hem o düşüncenin sahibini hem 

de onun ortaya koyduğu her türlü fikrî ve amelî çabayı 

belli bağlamlarda anlamayı ve anlamlandırmayı müm-

kün kılar. Bu biçim, yaşanmış veya düşünülmüş bir 

olguyu anlamada olduğu gibi farazî meselelerin de 

ne şekilde gerçekleşebileceğini ve çözümlenebileceğini 

tahmin etme noktasında dışarıdan bakanlara yardımcı 

olur. Usûl ilimlerinde olduğu gibi tek tek her bir fer‘î 

mesele hakkında değil de resmin tamamı hakkında 

ve icap ettiği zaman da pek tabiî hususî bir 

konuda konuşmayı sağlayan bir düşün-

ce biçiminin inşâsı veya keşfidir. 

Farkına varsın veya varmasın her 

insan teki bir düşünce biçimi 

ile tefekkür eder, yazar, konu-

şur, eylemde bulunur, sever, 

kızar, şiir yazar veya ağlar. 

Hem insan-insan, insan-

toplum ve insan-kainat iliş-

kilerini hem de insan-yaratıcı 

ilişkisini hesabı verilebilir bir 

hale getirmenin yegane yolu 

da düşünce biçiminin tespit ve 

tahkimidir. Burada öncelikle bir 

düşünce biçiminin hangi kaynaklardan 

beslendiğine, sonra da örnek bir düşünce 

biçimi olarak İslâm düşüncesinin bazı örnekler özelinde 

incelenmesine gayret gösterilecektir. 

İnsan derinlemesine bir tefekkür ve teemmüle sahip 

olmaksızın yaşamını idame ettirebilir ancak hiç düşün-

meden herhangi bir eylem üretemez. İnsanın anlamsız 

görünen eylemleri dahi nâkıs da olsa bir düşünüşün 

sonucudur. Bu her eylem için böyledir. İnsan bazen 

“düşüncesizce veya düşünmeden iş yapmakla” ithâm 

edilse de aslında bu, yanlış bir düşünüşün olum-

suz sonuç vermesine işaret eder. Kimilerinin, kendisi, 

kâinât, iş, aş vb. konulardaki kaygıları diğerlerinden 

fazladır, kimileri ise nispeten daha gamsız bir hayat 

sürdürebilir. Kimilerinin yegâne derdi bugünü ve bugü-

nün getirdikleri iken, kimileri kendi varlığından yola 

çıkarak varlık üzerine kafa yorabilir. Kimileri koca bir 

saatin içindeki binlerce parçadan birine ömrünü vak-

federken, kimileri normalleştirdiğinden dolayı güneşin 

hareketlerinin farkında bile olmayabilir. Aslına bakılırsa 

bu eylemlerin her biri bir düşünme biçiminin sonu-

cudur. Düşünme biçimi dediğimiz şey, yazılı kuralları 

olmayan ve eylemin ya da tefekkürün ortaya çıktığı 

anda, yönlendirici ve hatta şekillendirici bir unsur 

olarak devreye giren kazanılmış bir melekedir. Bir 

düşünme biçimi, konuşulan veya düşünülen 

şeyin, konuşulduğu ya da düşünüldüğü 

anda mantıkî tutarlılık, insan-kâinât-

yaratıcı algılarındaki uyumluluk, 

önceki eylem-söylemler, âdâb-ı 

muâşeret ve hüsn-i muâşeret 

ile örtüşmek gibi unsurları 

bünyesinde barındırabilmeli 

ve bu suretle sorun olarak 

tanımlanan olguya cevap 

üretebilmelidir. Bu durumda 

düşünme biçiminin kaynakla-

rının, birden fazla olduğu ve bu 

kaynakların karşılaşılan her türlü 

soruna cevap üretebilecek kuvvette 

ve intizam içinde olması gerektiği, ayrı-

ca kendi tutarlılığı açısından ana kaynak ola-

rak mümkünse tek bir noktadan beslenmelerinin elzem 

olduğu ortaya çıkar. Çünkü sadece kâinâtın/kozmosun 

tamamına dair ciddî bir yaklaşım getirebilen bir kaynak/

mercî, hayat boyunca karşılaşılan en basit sorunlar hak-

kında da cevap üretebilir.  

Bu noktada İslâmî bir düşünme biçiminin kaynakla-

rına bakmakta fayda vardır. Zira bu kaynaklar, hayatın 

büyük bir kısmı hakkında olabildiğince tutarlı tespit 

ve öngörülerde bulunmak suretiyle yukarıda zikredi-

len unsurlara dair de belli çizgiler vermektedir. Fikir, 

eylem veya sözün mantıkî bir tutarlılığa sahip olması 

her düşünme biçimi için oldukça önemlidir. Bu ifade 

hem bu üç unsurun kendi içlerinde tutarlı olmaları 

M. Enes TOPGÜL

BİR DÜŞÜNCE BİÇİMİ OLARAK
İSLÂM DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE NOTLAR

-Nükleer Örneğinde Bir İnceleme-



71Umran AĞUSTOS 2013

■ İslâm Düşüncesi Üzerine Notlar

hem de birbirleriyle olan ilişkilerinin tutarlılık ekse-

nine yerleştirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Yani 

düşünüş ile söz, söz ile eylem bağdaştırılabilir olmalıdır. 

Fikir kavramı gibi eylem ve söz de zâhirî anlamıyla 

Allah’a izafe edilemez. Zira tefekkür büyük oranda, 

kafa yorarak tasarlamayı ifade eder, Allah ise tasarla-

maz, irade eder. Kâinattaki her şey de O’nun iradesine 

boyun eğer. Eylem ve söz de O’nun için ancak varlık 

düzeyindeki tecellileri ile düşünülebilir. Bunun bizim 

açımızdan tespit edilebilirliği ise beş duyumuz vasıta-

sıyla algıladığımız bir sonuçtur. Allah’ın irade ettiği bir 

eylemi biz bir sonuç olarak müşahede ederiz (her türlü 

mümkin varlık). Söylediği bir şey bize bir sonuç olarak 

bildirilir (vahiy). Yoksa bu iki olgu, insanda olduğu gibi 

bir düşünüşün sonucu olamazlar. Dolayısıyla herhangi 

bir düşünme biçiminin temellerine sadece bir açıdan 

Allah’ın varlığından hareketle dikkat çekilebilir, o da 

tutarlılıktır. Burada tutarlılıkla kastedilen, mutlak irâde 

sahibi olan Allah’ın insanlara bildirdiği ile dünyada 

ve âhirette insanlara edeceği muamele arasında çelişki 

bulunamayacağına dair bir inanç, bir kabuldür. Tam bu 

noktada klasik kelâm ilmindeki vaad-vaîd tartışmaları 

örnek olarak hatırlanabilir. Demek ki düşünme biçi-

mimiz sadece tutarlılık bakımından Allah’la ilişkilendi-

rilebilir zira tefekkür, söz ve eylem -bilinen anlamıyla- 

onun için düşünülemez. Öte yandan düşünce biçiminin 

türlü tezahürleri olan insan-kâinât-yaratıcı algılarındaki 

uyumluluk, önceki eylem-söylemler ve âdâb-ı muâşeret 

ve hüsn-i muâşeret ile örtüşmek gibi şeyler de bir varlık 

kategorisi olarak sadece bize mahsustur. 

İslâm Düşüncesinin Temellerine Dair

İslâmî düşünme biçiminin en önemli kaynağı hiç 

şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’dir. Özü itibariyle Kur’ân, belli 

bir tarihî aralıkta, belli bir coğrafyada indirilmiş, hem 

üst perdeden yani buyurgan bir ifade ile konuşabilen 

hem de entelektüel seviyesi ne olursa olsun tüm insan-

ları muhatap kabul eden ve onlar tarafından anlaşılmak 

üzere kolaylaştırılmış bir “söz/hitap”tır. Her hitap bir 

hatip ve muhataba ya da diğer bir ifadeyle her hatip 

bir muhatap ve hitaba ihtiyaç duyar. Allah muhatap 

olarak insanı seçmiş, hitap olarak da vahiy vasıtasıyla 

seçkin kulları (resûl, nebî) üzerinden tüm insanlığa 

çeşitli zamanlarda seslenmiştir. Bu çağrı silsilesinin 

en son örneği olan Kur’ân öncelikle söz olduğu için, 

evvelemirde muhatabın kulağına ve gönlüne hitap eder. 

Bunun ardından muhatabından bazı taleplerde bulunur. 

İndiği tarihi zemin dikkate alındığında sözün gücünün 

ne denli etkili olduğu, eylem üretmedeki etkisi ile daha 

iyi anlaşılabilir. Arap dilini bilenler için hala bir hitap 

olarak diriliğini koruyan Kur’ân, acem yani Araplar 

dışındaki toplumlar için sözün gücünden çok, söyle-

yen ve söylenenin cazibesi ve geçerliliğiyle güncelliğini 

korumaktadır. Bu anlamda ondan hareketle düşünce 

üretilebilmesi, öncelikle onun anlaşılmasına bağlıdır. 

Onun anlaşıldığı varsayımının ardından ise talep ettiği 

şeylerin niteliği meselesi gündeme gelmektedir. İşte bu 

taleplerin bir kısmı düşünce biçiminin de temellerini 

teşkil edecektir. 

Kur’ân’ın tavsiye ettiği düşünce biçiminin merke-

zinde Allah vardır. Diğer bir deyişle Kur’ânî düşünme 

biçimi Allah merkezli (teosentrik) bir düşünce biçimidir. 

O’ndan dolayı âhiret vardır ve yine O’ndan dolayı insan, 

kâinât ve diğer canlılar ile ilişkilerinde belli bir tarz-ı 

hareketi izlemek durumundadır. Bu düşünce biçimi-

nin merkezinde Allah’ın bulunmasını nazara vermenin 

amacı, Allah’ın, insanın kavrayabileceği şekilde tanım-

lanan sıfatlarının imkân dâhilinde insan tarafından 

karakter haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekmektir. 

İnsan yeri geldiği zaman merhametli, lütufkar, sabırlı; 

yeri geldiği zaman öfkeli, intikam sahibi olmalıdır. Bu 

durum bazı rivâyetlerde “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanı-

nız [tahallakû bi-ahlâkillâh]” şeklinde ifade edilmiştir. 

Hangi durumlarda nasıl hareket edeceği ise derinleme-

sine bir Kur’ân okumasıyla rahatlıkla anlaşılabilir. İnsan 

tarafından örneklenmesi mümkün olan sıfatların insan-

da görülmesinin arzulanması, Kur’ân’ın Allah merkezli 

düşünce yapısının bir yönünü teşkil ederken, bunun 

bir diğer yönünü Allah’ın insana yönelik emirleri oluş-

turmaktadır. Bu emirlerin büyük kısmı Hz. Peygamber 

üzerinden sunulmakta, böylece uygulanabilir oldukları 

ihsâs edilmektedir. Bunların yanı sıra insan ve insanlık 

ile kainat hakkındaki genel tasvirler de konu açısından 

oldukça mühimdir. Çünkü bizzat genel hakkında net 

ve hesabı verilebilir yargılarda bulunmak -ki Allah’ın 

hesap zorunluluğu da yoktur-, özel hakkında da nite-

likli yorumlar yapılacağı anlamına gelir. O yüzden bu 

tasvirler insanı ve insan eylemini tanımak bakımından 

büyük bir önemi haizdir. Örneğin insanın nankör, ace-

leci, unutkan vb. olduğunu, insanların çoğunun inan-

mayacağını, akletmeyeceğini; kainattaki her bir varlığın 

Allah’ın bir âyeti olduğunu ve kendi lisanlarıyla Allah’ı 

andıklarını bilmek, düşüncenin üzerine inşa edileceği 

zeminin netleşmesine büyük oranda sağlayacaktır. Böyle 

bir düşünüş tarzında insanın, kalabalıklar ve kâinât ile 

ne tür bir ilişkide bulunacağı rahatlıkla öngörülebilir. Bu 

durum yani ne tür bir olaya ne tür bir tepki verileceği-

nin öngörülebilir olması, düşünce tarzının tutarlılığına 

net bir delildir. 
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İslâmî düşünme biçiminin ikincil önemli kaynağı 

sünnettir. Burada özellikle hadis ifadesi değil sünnet 

ifadesi tercih edilmiştir. Zira tek tek rivâyetler sünneti 

ancak bir açıdan ifade ve temsil etse de bir hayat tarzı 

olan sünnet, hem rivâyetleri hem de rivâyete yansıma-

yan ancak varlığında şüphe edilemeyecek bazı unsurları 

içerir. İslâmî düşüncenin merkezinde yer alan Kur’ân, 

sünnetin yani Hz. Peygamber’in kişiliğinin de biz-

zat inşâ edicisidir. Bundan dolayı sünnetin, Kur’ân’ın 

konuştuğu yerlerin tamamının zorunlu onaylayıcısı, 

onun konuşmadığı yerlerde ise yine ondan süzülerek 

gelen bir anlayış ve teemmülün sonucu olduğunu 

düşünmek mümkündür. Onun, Kur’ân dışında ve 

ondan bağımsız hüküm koyup koyamayacağı ashâb 

tabakasında tartışılmamışsa da sonraki nesillerde hara-

retli tartışmalara sebebiyet vermiştir. Şüphe olmayan 

şey ise sünnetin Kur’ân’a muhalif hüküm vaz edeme-

yeceğidir. Kur’ân’daki tekil emir sîgalarının neredeyse 

tamamının ilk muhatabı Hz. Peygamber’dir ve o, bu 

emirlere uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla bu emirlerin 

tamamının onun kişiliğinin büyük bir kısmını inşa ettiği 

düşünülebilir. Bunun yanı sıra önceki peygamberlerle 

ilgili anlatılar da Hz. Peygamber’in bağlamı dikkate 

alınarak inzâl edilmiştir. Bu durum Hz. Peygamber’in 

o anlatılardan istifadesinin diğer okuyuculardan çok 

daha fazla olduğunu ihsâs etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’i 

ahlak haline getiren Hz. Peygamber’in, Kur’ân’da işaret 

edilen düşünme biçimini tam olarak temsil ettiği de 

açıktır. Ancak o, sadece Kur’ân ile yetinmemiş, onun 

sessiz kaldığı yerleri ve boşlukları hem rahmet olarak 

nitelemiş hem de ihtiyaç duyulduğu takdirde Kur’ân ve 

kâinât algısından süzülen bir basiret ile doldurmuştur. 

Son tahlilde sünnetin önemi, tabiatından ve ontolojik 

başkalığından dolayı yaşanamaz ve örneklenemez olan 

vahyi, mücessem bir örneklik olarak insanlığa sunmuş 

olmasıdır. Hz. Peygamber’in her tavrının ve dolayısıyla 

da düşünce biçiminin vahyin tasdikinden geçtiğinin 

bir diğer delili, Kur’ân’da bizzat onun şahsına yönelik 

itâbların azlığıdır. Sayısı dört-beş civarındaki bu uyarılar 

Hz. Peygamber’in zihin ve gönül yaşantısının tutar-

lılığının ve vahyin perspektifinden hareket etmedeki 

becerisinin en net göstergelerindendir. Son tahlilde sün-

netin, İslâmî düşünme biçimine katkısı, büyük oranda 

Kur’ân-ı Kerîm’in öğretisi altında şekillenmiştir. Hz. 

Peygamber’in Kur’ân’da yer almayan pek çok davranışı 

bu bağlamda hatırlanabilir. Örneğin bir müslümanın, 

bir kadını ve teyzesi veya halası ile aynı nikahın altına 

alamaması ve Kur’ân’da yasaklanan “şarab”ın “sarhoşluk 

veren her şeye” teşmil edilmesi Resûl-i Ekrem’in fıkhî 

teemmülüne; yağmur yağdığı zaman elbisesini yağmur 

tanelerine açarak “onun Rabbi ile sözleşmesi bizimkin-

den yeni” buyurması, Uhud dağını sevmesi ve onun da 

kendilerini sevdiğini beyan etmesi kainat algısına; şekil 

bakımından güzel durmayan bir kabrin düzeltilmesini 

emretmesi estetik anlayışına işaret etmektedir. 

İslâm düşüncesinin yerleşik bir hale gelerek bir 

medeniyet inşâ edebilmesindeki en önemli faktörlerden 

biri ise bizzat ümmetin Kur’ân ve sünnetten anladıkları 

ile tarihi ve sosyal şartlarla şekillenen kendi tecrübele-

rini birleştirmesidir. Nitekim ümmetin bu anlayışı saye-

sinde İslâm düşüncesi türlü meydan okumalara nitelikli 

cevaplar vermiş ve varlığını sürdürebilmiştir. Bunun 

en net örnekleri ise kültürel bir karşılaşma olan Yunan 

felsefesinin göğüslenmesi ve maddî yıkım yönüyle fizîki 

bir karşılaşma olan Moğol istilasının ardından İslâm 

düşüncesinin yeniden işlerlik kazanabilmiş olmasıdır. 

Bu anlamda tam olarak icmâ kavramı ile ifade edilemese 

de, ümmetin genelinin sahip olduğu bir düşünüş biçimi 

vardır. Bu düşünme biçimi yirminci asra kadar safiyetini 

büyük oranda korumuştur. Ancak yeryüzünün yüzde 

sekseninin sömürgeleştirildiği ve bu bağlamda en fazla 

zararı İslâm dünyasının gördüğü on dokuzuncu ve yir-

minci yüzyıllar, bir düşünce biçimi olarak İslâm düşün-

cesinin olabildiğince yıprandığı bir zaman dilimi olmuş-

tur. Burada düşünce biçiminin yıpranması, bu düşünce 

biçiminin daha önce yerine getirdiği işlevi şu an yerine 

getirememesi değil, bizatihi o düşünce biçimiyle düşü-

nen kimselerin günümüzde düşünce biçimi ile irtibat-

larının zayıflamış olması anlamında kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla problem, özü itibariyle halen mevcut olan 

bir düşünce biçiminin, bazı sebeplerden dolayı bugü-

nün Müslümanları tarafından işlevsel hale getirileme-

mesidir. Bunu birtakım örneklerle açıklamak mümkün-

dür ve bu örnekler hem İslâmî bir düşünce biçiminin 

keyfiyetine hem de Müslümanların bu düşünce biçimi 

ile olan modern ilişkilerini anlamaya imkan verebilir. 

Burada sadece nükleer enerji (özellikle de silah) üreti-

mi, İslâmî düşünce biçimi bağlamında ele alınacak ve 

bu düşünce biçiminin temel umdeleri olan insan-Allah, 

insan-kâinât ve insan-insan ilişkileri bakımından irdele-

necektir. Bunun yanı sıra bir meşrûlaştırma aracı olarak 

dinî metinlerin yanlış yorumlanmasına da bu bağlamda 

aynı örnek özelinde temas edilecektir. Ancak bu örnek 

öncesinde bilginin İslâm ve Batı düşüncelerinde anlamı-

na kısaca temas edilecektir. 

Bilgi Güç müdür? 

Hangi Paradigmada Ne İfade Eder? 

Aslında bu soruya verilecek cevap dahi, herhangi 

bir zihnin nasıl bir paradigma çerçevesinde şekillenmiş 
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olduğunu görmeye imkan verebilir. İslâm düşüncesinde 

bilgi (daha doğrusu ilim), kişinin dışında bir şeydir ve 

bu bilginin kaynağı, bir ismi de “el-hak/Mutlak gerçek” 

olan Allah’tır. Yani inanan insanın ilmi elde etmesi, 

hakikatin yaratıcısı olan Allah ile olan irtibatına bağ-

lıdır son tahlilde. İslâmî düşünüş biçimine göre ilmin 

peşinde olan insan, kendisini, bizzat kendi nezdinde var 

olduğunu vehmettiği bilgiyle gerçek kıldığını düşünen 

kimsenin aksine, “el-alîm” olanın kendisine lütfedeceği 

zuhurâtı takip eder; kendi varlığını ve muhtemel yoklu-

ğunu yani mümkin varlık oluşunu hep Yaratıcı’ya bağlar. 

Bildiği ile amel ettiği takdirde kendisine yeni ilimler 

ihsân edilir. Onun elde ettiği ilmin, Allah’ı ve buradan 

hareketle de kendini bilmek [men arefe nefseh fe-kad 

arefe rabbeh], kulluk, ebedî bir hayata hazırlık, insanlığa 

faydalı olmak gibi bazı gerekleri vardır. Eğer ki bilginin 

güç olması veya güçlü kılması ile kastedilen, insanın, 

kendisini varlık içinde “makul bir yere” [ubûdiyyet] 

konumlandırarak öte dünya düşüncesini bir hayat tarzı 

olarak bilmesi ve böylece dünya ile ilgili tasarılarında 

da en üst mercie dayanarak amel etmesi ise bu bir yere 

doğal karşılanabilir. Ancak bilginin güç oluşunun çağ-

rışım alanı bundan biraz farklıdır ve çok daha seküler/

profan bir şeye tekabül etmektedir. 

Öncelikle Batı düşüncesinde bilgi, evvelemirde yine 

insanın dışında olmasına rağmen insanın, Tanrı’dan 

(mitolojide Zeus’tan) bağımsızlaştırarak elde edebileceği 

(ve hatta elde ettiği) çalıntı bir şeydir. İslâm düşüncesin-

de Allah ile irtibatı sağlayan bilgi, Batı düşüncesinde bu 

irtibatı yıpratan bir unsur olarak karşımızda durmakta-

dır ve tarih boyunca Batılı bilgi üretiminin, din ile mut-

lak manada zıtlaşma sonucu doğurduğu âşikardır. İki 

paradigma arasındaki bilginin elde edilme imkânlarının 

farkları dikkat çekicidir. İslâm düşüncesinde, düşünme 

eylemi mutlak olarak akılla ilişkili değildir, halbuki Batı 

düşüncesinde akıl, düşünmenin tek merkezidir. İslâm 

düşüncesinde ilim, irfân ve hikmete de verilen önemle 

bir anlam ifade ederken; Batı düşüncesinde hikmet 

felsefeye, felsefe tutulmuş bir akla indirgenmekte, bunu 

irfânın değersizleştirilmesi takip etmekte, son tahlilde 

bilgi, tek bir zaviyeden, sorunlu bir akıldan hareketle 

elde edilmektedir. Üretilmesinde, hakikatin insanın 

dışında olduğu öngörüsüyle keşfe değil; mutlaka yeniyi 

-onu da kendi aklından hareketle- ortaya koyma tavrıyla 

bir tür önyargıya yaslanarak icâdı esas alan modern akıl 

ve onun ürettiği bilgi, artık aslî vazifesini görememek-

tedir. İslâm düşüncesi, bilginin hem üretilmesi hem 

de işletilmesi esnasında akıldan ziyade dupduru bir 

kalbi [kalb-i selîm] merkeze alırken, Batı düşüncesi 

gönlü gözden çıkararak her şeyini bizatihi kendi aklına 

indirgemiştir. Bunun sonucu ise bilginin tahakküm 

aracı oluşudur. Örneğin barutu Çinliler (yani dünyayı 

Batı’dan hareketle coğrafi bölgelere ayıranlara göre 

Uzak Doğulular) bulmasına rağmen, bunu silahta ilk 

kullanan Batılılar olmuştur. Yani barutun bilgisi bizatihi 

zararlı bir şey değilken, bilgiyi tahakküm aracı olarak 

gören paradigma bunu dönüştürerek aslî konumundan 

bağımsızlaştırmıştır. Bu bağlam değişikliği Doğu ile Batı 

düşüncesinin kadim farklılığını da ihsâs etmektedir. 

Nükleer Müslüman’ın Nesi Olur? 

İslâmî düşünce biçiminin en temel kaynağı olan 

Kur’ân’ın dikkat çekici vurgularından biri, Allah’ın 

Allah, kulun kul olarak konumlandırılmasıdır. Bu iki 

varlık kategorisi arasındaki kapatılması muhal bir onto-

lojik farklılık vardır. İkisi arasında asla geçişkenlik söz 

konusu değildir. İlk kategoride yer alan Allah, yaratıcı, 

hayat verici, rızık verici, terbiye edici, öldürücü, diriltici 

vb. sıfatlarla anılırken; ikinci kategoride yer alan insan 

muhtaç, aciz, zayıf bununla birlikte kibirli, zâlim, nan-

kör olarak tasvir edilir. Böylece bu kategori farklılığı, 

bazı unsurlar üzerinden doğrulanır. Dolayısıyla Allah-

insan ilişkisinin Ma‘bûd-abd ilişkisi olması gerektiği 

nazara verilir. Allah’ın insandan talebi oldukça yalındır: 

Kulluk. Kur’ân’daki en dünyevî görünen emirler dahi 

bir yönüyle âhiretle ilgilidir ve bu durum, insanın bu 

dünya ile ilgili kurgularının tamamında etkili olmalıdır. 

Ancak insan fıtratındaki bazı olumsuz nitelikler dola-

yısıyla, yakınında olan [ed-dünyâ] ile fazlaca hemhal 

olur ve âhireti unutur. Dünyada pek çok nimeti elde 

etmek, başkalarına üstün gelmek, hâkimiyet kurmak 

için heveslenir. Bunun sonucunda muârızlarını aciz 

bırakacak, mağlup edecek projeler geliştirir. Niteliğini 

artırdığı ve artık kontrolünü yitirdiği maddi güçler 

(mesela nükleer enerji/silah) vasıtasıyla hemcinsleri 

üzerine tahakküm kurabileceğini sanır. Bu tutum Allah-

insan ilişkisi bakımından, kul olarak konumlandırılan 

insanın, yaratılmışlar üzerinde hükümranlık kurmayı 

arzulayarak rablik taslaması; insan-insan ilişkisi bakı-

mından, Allah’ın, “ahsen-i takvîm” üzere yarattığı, “var-

lığına delil olmak üzere renk ve dillerini farklılaştırdığı” 

ve “tanışıp kaynaşmaları için farklı kavimlere ayırdığı” 

insanlığın bir kısmının diğerleri tarafından köleleşti-

rilmesi; insan-kainat ilişkisi bakımından ise “Allah’ı 

tesbih eden”, “O’nun âyetleri olan” cansız gördüğümüz 

canlı türlerinin tamamını tahrip etmesi anlamına gelir. 

Burada nükleer silah ile nükleer enerjinin birbirinden 

farklı değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ancak 

böyle yapılsa dahi sanırım yukarıda zikredilen müşkil-

lerden arınmak mümkün olmayacaktır. Zira enerjinin 
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modern dünyadaki amaçları incelendiğinde, bunların 

büyük oranda kapitalist endüstrinin tahkimi noktasına 

yoğunlaştığı ve son tahlilde yine tahakküm aracı olarak 

konumlandırıldığını söylemek mümkündür. Bu tür bir 

enerjinin kâinattaki dengeye verdiği zarar ve yaptığı 

tahribat da bakidir. 

Kanaatimiz o ki İslâmî bir düşünce biçimi merkeze 

alınarak nükleer silah ve hatta nükleer enerji üretilemez. 

Zira İslâm ülkelerinin -nükleer enerji sahibi ülkelere 

yüksünmeleri bir yana- bu konudaki geri-kalmışlıkları 

bilinçsiz de olsa bir düşünce biçimine işaret etmektedir. 

Nükleer santrale sahip ülkeleri gösteren listelere bakıl-

dığında Müslüman ülkelerden sadece İran’ın bu listede 

yer aldığı, bu yönde çaba sarf eden ülkeler arasında 

Pakistan ve Endonezya (bunlara ilaveten Türkiye, Mısır 

ve Umman da zikredilebilir) bulunduğu görülmektedir. 

Ancak bu ülkeler de son tahlilde nükleer enerjinin 

ilk üreticileri değil, ithâl edicileridir. Kanaatimizce bu 

durum Müslüman düşünme biçiminin bu tür bir enerji-

yi üretemeyeceğinin delillerinden biri olarak okunabilir. 

Nükleer silah konusuna gelindiği zaman ise Amerika 

Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin’in ön 

plana çıktığı görülür. Bu devletlerin on dokuzuncu ve 

hatta yirmi ve yirmi birinci yüzyıllarda sömürge toprak-

ları üzerindeki egemenlikleri dikkat çekicidir. Örneğin 

Edward Said’in ifadesine göre 1914 senesinde doğrudan 

Avrupa yönetimindeki sömürgelerin oranı, yeryüzünün 

yüzde seksen beşini teşkil ediyordu. Tüm bu veriler, bir 

enerji ve silah türü olarak nükleer ile bunu kullanan 

ülkelerin tarihi konumları da dikkate alındığında yuka-

rıda zikredilen yargının daha muhkem bir hal aldığı 

anlaşılır. 

Nükleer enerjiye yüksünmenin gerekçelerinin 

ve onun olmazsa olmaz olarak kodlanmasının İslâm 

düşüncesine referansla izah edilmeyeceği açıktır. Ancak 

burada bir yorum problemi olarak parçacı yaklaşımlar 

devreye girmektedir. Bu bağlamda Kur’ân’da ve hadis-

lerde zikredilen at (Enfâl 8/60), ok (ramy/atmak), zırh, 

kılıç gibi savaş araçlarının güncellenmesinin, düşmana 

düşmanın silahı ile mukabele edilmesinin gerekliliği, 

savaşın hileden ibaret olduğu gibi unsurlar sıklıkla zik-

redilmektedir. Ancak buradaki sorun bizatihi bu araçla-

rın ve daha başkalarının istimali değil, modern dünyada 

karşı karşıya kalınan bir problemin çözümünde dinî 

metinlerin bir meşrûlaştırma aracı olarak yorumlan-

ması, tevîl ve/veya tefsîr edilmesidir. Zira yukarıda 

da temas edildiği üzere İslâmî bir düşünce biçiminin 

temel referansları Kur’ân ve sünnettir. Bu yüzden görüş 

sahipleri de bu referanslara atıf yapmaktadırlar. Ancak 

âyetlerin kendi bağlamından çıkarıldığı -ki ilgili âyetin 

siyak-sibakı gözden geçirildiğinde, ahdini bozan kimse-

lere karşı ne gibi caydırıcı şartlar oluşturulabileceğinden 

bahsedildiği ancak barışa dönerlerse Müslümanların 

da barışı benimsemeleri gerektiği görülür- ve topyekûn 

sünnetin değil tek tek rivâyetlerin belirleyici elemanlar 

olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin “kuvvet 

atmaktır” rivâyetinin, bağlamından arındırılarak “nük-

leer bomba” atma anlamına evrilmesi olsa olsa aşırı bir 

yorumdur. “Harp hiledir” ifadesinin “ahde vefâ göster-

meyi” emreden onlarca âyet, bunun canlı bir numunesi 

olan sünnet ve bu rivâyetin tarihi bağlamından soyut-

lanarak “düşmanı alt etmek için her yolu meşrû bil” 

felsefesine dönüşmesi de aynı sıkıntılarla maluldür. 

Son tahlilde nükleer enerji (ve/veya silaha) şimdi 

yani maddî ve manevî anlamda İslâm medeniyeti-

nin en zayıf dönemlerinden birini yaşadığı asrımızda 

sahip olma arzusu olsa olsa yanlış işe besmele çekmek 

olarak değerlendirilebilir. Zira fikri ve eylemi ürete-

cek mevcut imkânların kullanılamaması ya da bunun 

için gerekli dinamiklerin törpülenmişliği, günümüz 

Müslümanlarının yaklaşık 200 senedir süregelen has-

talığı olan devşirmeciliği bir kez daha nükleer enerji/

silah bağlamında hortlatmıştır. İşe yine yanlış yerden 

başlanmaktadır. Buna (tıpkı 1940’larda “makineyi üre-

tecek makineyi yapmamız gerek” söylemiyle örtüşür 

şekilde) “nükleer enerjiyi ve silahı üretebilecek tek-

nolojiyi üretmeliyiz” şeklinde bir çözüm geliştirmeye 

çalışmak da abesle iştigaldir. Çünkü burada dikkat 

çekilmek istenen, bu enerji veya silahın ithâl edilmesi 

ya da üretilmesi değil, Müslüman bir düşünce biçimiyle 

bağdaşmadığıdır. 

Sonuç olarak kendi paradigmasından hareketle 

düşünmeyen kimselerin, kendi paradigmaları ile uyum 

arz eden söylem ve eylemlerde bulunmaları mümkün 

değildir. İslâmî düşünüşün en dikkat çekici yönü de 

hem temelleri hem de tezahürleri bakımından günü-

müzde anlamsızlaştırılmaya çalışılan bu tutarlılıktır. 

Bu tutarlılığın meyvesinin tarihte ne şekilde alındığı 

ayrı bir araştırma konusudur. Ancak Asr-ı saadet başta 

olmak üzere İslâmî düşünüşün şekillendiği ilk üç asra, 

Endülüs Emevî devleti ve Osmanlı Devleti’nin bazı 

dönemlerine kısaca bakmak dahi konu hakkında bir 

fikir verebilir. Her halükarda bir düşünce biçiminden 

bahsedilirken, onun kadîm dönem uygulamalarıyla 

övünme ile yetinmek bir nâkısa, o düşünce biçiminin 

bugüne ne söylediği, ne tavsiye ettiği ve bu ideallerini 

hangi araçlarla gerçekleştirmeyi öngördüğünü tespit 

ise bir erdemdir. Dolayısıyla yapılması gereken, İslâm 

düşüncesinin şu ana/yirmi birinci yüzyıla dair teklifleri-

ni ve bu tekliflerin hangi yollarla teklif olmaktan çıkıp 

hayat haline geleceğini belirlemektir.
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İKİ MEYDAN, İKİ DEĞER
HER MEYDAN BİR DEĞER 

M ısır’a gitmeyi düşündüğüm zaman Mısır’ın 

geleceğine dair çok fazla bir şey düşünme-

miştim. Sanırım hep aynı davranıyoruz. Gideceğimiz 

ülkelerin geçmişlerine ve gezilecek yerlerine dair 

okumalar yaparken, bugünü veya gelecekte olma-

sı muhtemel olayları pek okuyamıyoruz. Mısır’a 

gitme günü gelmeden önce hem dil konusunda 

biraz daha ileriye adım atmayı, hem de orta doğu-

daki Müslümanlarla birebir görüşerek o coğrafyayı, 

anlayışlarını ve yaşam tarzlarına dair bilgi edinmeyi 

düşünmüştük.

Gittiğimiz ilk günlerde, 30 Haziran 2013 tarihine 

endekslenmiş başlayan bazı afişler ve yazılar gördü-

ğümüzde, Mısır’ın bir başka yüzünü görme imkânını 

edinmiştik.

İnsanların yığın olmakla, bilinçli bir topluluk 

olma arasındaki farkı çok fark edemediği ama 

her şeye rağmen; kendilerince bir şeyler söylemeyi 

gereklilik olarak gördükleri bir ülkeye gelmiştik.

Mısır’a indiğimiz ilk andan itibaren çok uzun 

pazarlıkların yapıldığı alışverişler hatta taksiye bin-

meden önce pazarlığın oluşu dikkatimizi çekti. Her 

şeyde pazarlık var. Satın aldığınız telefon kontörü de 

buna dâhil. Sadece verilen fiyata karşı hiç olmazsa 

yarısını teklif etmek hatta üçte birini teklif etmenin 

bile ayıp kabul edilmediğini gördük.

Mısır milli futbol takımının maçlarının, halkı 

meydana gelen darbeden daha çok ilgilendirdiğini, 

çay içtiğimiz kahvedeki insanların hallerinde gör-

dük.

Firavunlardan itibaren gelen ve sonrasında da 

sekülerleşmenin batıdan aktarılma veya aşırılma bir 

değer olarak insanlara dayatıldığını, bu bağlamda 

özellikle batılı sermayedarlarla, batılı petrol şirketle-

rinin Mısır yönetimiyle dikkatlice ilgilenişlerini fark 

ettik. Evet Batılı emperyalist zihinler dünyanın her 

yerinde aynı planı uygulamaya devam ediyorlar.Biz 

bunu  zaten yakinen bilen bir toplumuz.

Bazı  Mısır’lıların yapılan askeri-bürokratik dar-

beyi, iktidardaki birtakım  güçlerin semizlenmesine 

karşı çıkış olarak düşünmesi, meselenin medya 

tarafından nasıl da manipüle edilerek sunulduğunu 

göstermesi bakımından önemlidir.

Çizilmedik ve vurulmadık aracın bulunmadığı 

başkent Kahire’de, herkesin kendi kafasına göre 

oluşturduğu bir örf içinde hayatı yaşamaları ve tra-

fik kuralları icat etmeleri çok enteresandı! Mesela, 

geceleyin yolda yürürken karşıdan gelen bir aracın 

farlarını, yayaya saygıdan dolayı kapattığını gör-

mek mümkün olabilmişti. Sürücülerin üçte ikisinin 

bayan olması ise; bayanların toplumdaki işleyişe ne 

kadar hâkim olduklarını, bunun bir çağdaşlık gös-

tergesi kabul edilirken, iki aracın birbirleriyle trafiğin 
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akışından dolayı kavga ettikleri sırada yan tarafta 

oturan erkek dururken, kadın sürücünün çıkıp 

erkek sürücüye ağzına gelen her şeyi söylemesinde 

yaşananı rahatlıkta görmek mümkün oluvermişti. 

Sanırız feminist düşüncenin Müslüman bir top-

lumda bu kadar açık ve yaygın olması; başka bir 

ülkede görülesi işlerden değildir.  

Bireysel bir takım uygulamalardan yola çıkarak, 

toplumun tümünü değerlendirmek mümkün değil-

dir elbette. Ama bireysel ilişkilerinde toplumdaki 

işleyişe dair bilgilerin birer işaret fişeği olacağını da 

algılamak mümkün olabileceğine göre o halde işaret 

fişeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiği kanaatin-

deyiz.

Kadınların yemek yapmak yerine ekonomik 

imkânlarının iyiliğinden dolayı dışarıdan yemek 

yemeyi adet edinip, çok azının, yemeğini evinde 

yapan kadın bir başka ilginç sosyal yaşam tarzı. Pizza 

servisi yapan motorların çokluğu bu gerçekliğe tam 

bir delil.

Kapıcı mı, Köle mi?

Daha önce Afrika ülkelerinde gördüğümüz kapı-

cıların (gardiyan) evin dışındaki her şeyden sorumlu, 

ama evin artıklarıyla yaşamaya mahkûm edilmiş var-

lıklar olmasını görmek; toplumun ezilen, mustazaf 

insanlara bakışını göstermesi bakımından önemli. 

Köpeklerine ayırdıkları alanların genişliğiyle; kapıcı-

ların duvar kenarına iskân edilmiş daracık hayatlara 

sıkıştırılmış olması, köleleştirilmiş varlıklarla, efen-

dilerin köpekleri olmanın farklılığını ortaya koyması 

bakımından önemlidir. 

Mısır’da, apartman veya bir evin kapıcısının 

çocuklarıyla birlikte binanın bir kenarına sıkıştırıl-

mış hayatı yaşamaya mahkûm edilmesi; köleliğin 

iman ettiğini söyleyen insanlar içinde hâlâ fira-

vun döneminden kalan bir uygulama olarak hayat 

bulması son derece dikkat çekici olup, bugünün 

Müslümanları olarak bu vaziyeti gözden geçirmek 

zorunludur.

Örneğin kapıcıların gece uykularından kaldırıla-

rak sadece evine  gelen efendinin veya hanımefen-

dinin  arabasını gece üçte park etmesini sağlaması 

adına, park yapılmayı engelleyen taşları yerinden 

kaldırmak, kapıyı açmak, arabaları temizlemek için 

görevlendirilmiş olması olağanüstü düşündürücü-

dür.

Korna ve Kur’ân

Mısır’da en çok duyacağınız iki ses vardır. 

Bunlardan ilki korna, diğeri ise Kur’ân okuma ses-

leridir. Oturduğunuz, kalktığınız, dolaştığınız her 

yerde, günün herhangi bir vaktinde bu iki ses hep 

eşlik eder size. Kendinizce ‘ne de güzel Kur’ân sesi!’ 

diyebilirisiniz ama bunun sadece kulak dolgunluğu 

ile ek alışkanlık haline getirilmiş bir uygulama oldu-

ğunu fark edersiniz…

Farklı olarak; mesela yemek yediğiniz lokantada 

veya meyve suyu içtiğiniz işletmede, oturma para-

sı ödeme zorunluluğu da dikkat çekiciydi. Ticari 

anlayışın farklılaşmasında her şeyi paraya çevirme 

hırslarını, kendince usuller ve örflerle uygulamaya 

kalkışmaları bir taraftan da can sıkıcı hal almaktaydı.

Evinizde yerseniz, oturma parası vermediğiniz 

bir ticari işletmenin; eve yaptığı servisten de ekstra 

para alması orada yaşayan insanların işlerini zorlaş-

tırmaktadır. İşletme sahiplerinin müşteriyi tutmak 

adına daha güzel hizmet yerine; isterseniz gidebi-

lirsiniz, nasıl olsa bir başkasından para kazanırım 

havasında olmaları, işletmecilik mantığının da farklı 

oluşunu anlama bakımından şaşırtıcı bir örnektir.

Kuran sadece okunan ancak her boyutuyla yaşan-

mayan olmakla, iktidarları tehdit eden bir unsur 

olmamış, hayata folklorik renk veren bir kültürel 

etkinlikten öteye geçmemiştir. 

Ne zaman okunan Kuran hayata etken hale geti-

rilmesi teklif edildiyse; işte o zaman meydan (Tahrir, 

Adeviyye meydanları,Cumhuriyet mitingleri, Gezi 

parkı kalkışması, Kazlıçeşme) savaşlarının da başla-

dığını görmek mümkün olmuştur.
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■ İki Meydan, İki Değer

Meydan Savaşları

Daha önceleri tarihteki meydan savaşını duy-

muştuk. Ama bu meydanların geniş ovalarda yapılan 

savaşlar için sanki ayrılmış yerler olduğunu düşü-

nüyorduk. Nürnberg’teki Hitler’in stadyumlarını ve 

büyük kalabalıkların buralarda toplandığı görmüş-

tük. Beşeri ideolojilerin meydanları nasıl yeni tapı-

naklara dönüştürdüğünü ise Roma meydanlarından 

beri bilirdik. Ama son dönemlerde Mısır bu meydan 

savaşlarına bir başka anlam katmış oldu.

İlk gittiğimiz zamanlarda birtakım afişlerle Mursi 

yönetimin gitmesini isteyenlerin taleplerinden haber-

dardık ama daha sonra bu istek meydanlara dökülen 

insan topluluklarını karşımıza çıkardı. Aynı meydan-

lar Mursi ve arkadaşlarına iktidar yolu açtığı halde 

bugün neden gitmesini isteyebilirdi ki? Mursi’nin 

gitmesi için kendince sebebin çokluğuna inananlar 

Tahrir meydanında bir araya gelmişlerdi. Buna karşı 

olanlar da (Zıddı inkılabi’ler de) Rabiatü’l-Adeviyye 

meydanında toplanarak karşı bir meydan savaşıyla 

cevap veriyordu.

Ne oldu da bir sene bile muktedir olmamış bir 

lider, bir sene sonra kendince bir sebeple artık inme-

liydi veya defolup gitmeliydi. Mısırlılar kendilerine 

iki kelimeyi sloganlaştırmışlardı: “İnzil” ve “İrhal”.

Bu iki kelimede sonunda sadece Mursi’nin git-

mesi üzerine kullanılan iki kelime değildir. Bu iki 

kelime değerler savaşının da ilk işaret fişekleridir. 

Git ve yerine kim gelirse gelsin (!) diyenlerin, 

batılı birtakım güçlerin, gitmesini istedikleri güç-

leri muhatap alarak, söylenmiş iki önemli sembol 

kelimedir. Kendi elleriyle getirdiklerini, çağdaş fira-

vunlara kurban olarak sunmaktan kaçınmayanların; 

aslında kendilerini kurban ettiklerini algılamaları 

biraz zaman alacaktı. Nitekim ilk fırsatta bunu anla-

yanlar mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Mesela 

selefilerin bir kısmı bu tuzağı anlayarak u dönüşü 

yapmışlardır.

Otuz yıldır elde edemedikleri ifade özgürlüğünü 

elde ettiğini zannedenlerin, sonrasında bir senede 

düze çıkmasını bekledikleri ekonomiyi bulamadık-

larından şikayetle  oluşturdukları bahaneyle “İnzil” 

diyerek meydanlara döktükleri muhalifleri, “İrhal” 

dedikleri ihvan taraftarlarına karşı kullandıklarını 

görüyorduk.

Daha bir sene öncesi çöplerden bile şikâyetçi 

ol(a)mayan, buna cesareti dahi olamayanların; şimdi 

hürriyet adına Mursi’ye karşı çıkmasının altında, 

değerler savaşını algılayamayanların tezgaha gelerek 

kullanılmaları söz konusu olmuştur.

Kölelerin ,kölelikten kurtulmayı hazmedemeyip 

geriye dönerek ,yeniden köleliği istemesi tarihte 

anlatılan bir hikâye gibiyken; günümüzde Mısır’daki 

ve dünyanın Müslüman coğrafyalarında  seküler 

mantığın insanın düşünmesini bile engellediğini, 

körleştirdiğini ve dönüştürdüğünü görebilmiştik.

Adil Diktatör

Mısırlı bir gence “sen ne istiyorsun?” diye sor-

duğumuzda “ben adil diktatör istiyorum” sözü çok 

manidardı. Hem adil olacak hem de diktatör. Bu sade-

ce mankurtlaşmış insanların gönüllü köleliğinden 

başka bir şeyin göstergesi olamaz. Kendisine, dolan-

dırıcının namuslusunu bulmak nasıl imkânsız ise, 

diktatörlerin de adil olanını bulmanın imkânsızlığını 

hatırlatmak boynumuzun borcu olmuştu.

30 Haziran’da, bir gün öncesinde bulunan 

akaryakıt kıtlığının birkaç gün sonra bollaşması, 

bana Türkiye’de geçmişte olan kıtlıkları hatırlattı. 

Depolarda saklanan maddelerin bir gün sonra bollaş-

ması veya bir gün önce öldürmelerin dorukta olduğu 

vakitten, bir gün sonra silah seslerinin bir anda kesil-

mesinin ‘aynı tezgâhları bize de kurmuşlardı’ sözle-

rini dilimizden döktürüvermişti. Mısır’daki meydan 

savaşlarının,  bize Gezi parkı olaylarını hatırlattığını 

sanırım sizlerde fark etmişsinizdir.

Zemini hazırlayanların, “artık askerin ihtilal yap-

masından başka kurtuluş yolumuz kalmadı “diyerek, 

askerin tek umutmuş gibi servis edildiği bir dünya; 

sonralarda başka bir coğrafyada karşımıza çıkınca 

bu filmin reklamlarının ve reklam veren şirketlerin 

hiç değişmediğini görmemizi sağlamıştı. Aktörler ve 

yerler farklıydı sadece. Tüm meydana gelen olaylar 

ve tezgâhlar; aynı merkezden verilen ilk hareketle 

dünyaya nizamat vermeyi ve sonucunda daha çok 

sömürmeyi kendine hayatın gayesi haline getirmiş 

bir batıyı hatırlatmaktan başka bir işe yaramamıştı.

İsrail’in Güvenliği

Müslüman Kardeşler’in elindeki güçlü bir Mısır 

ülkesi, İsrail’in güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp 

diğer bir taraftan da Gazze ve Filistin’e yardımların 

kolaylaşmasını, ardından İsrail’in işgal ettiği toprak-

lardan geri çekilerek defolup gitmesini sağlayacaktı.
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Petrol şirketlerinin, rahatça at oynattığı bir coğ-

rafyada, artık dengeleri gözetmek zorunda kalacağı 

ilişkiler içine girmek zorunda oluşu yeryüzü fira-

vunlarının, karunlarının zoruna gitmiş ve yerli fira-

vunlarla işbirliği yaparak global sömürge sisteminin 

sürmesini sağlama çabasına düşmüşlerdi.

Kendi uydurdukları demokrasi ve seçim oyunla-

rında sömürgecileri alt edenlerin; sonuçta kazananla-

rın kendi taraftarları olmaması ve mamalarının kesil-

mesinden dolayı bir yönetimin alaşağı edilmesini 

meşrulaştırmak adına ellerinden geleni yapmaktan 

geri durmaları söz konusu değildir. Özgürlükçü batı, 

kendi istediğini oynayan aktörlerin, kendi kafasına 

ve çıkarına uygun olmamasından rahatsız olarak 

hak, adalet tarifini değiştirmeyi çağdaşlık kabul 

edebiliyorsa, Müslümanların, mutluluğun çoğulcu 

demokraside olduğunu zannetmeleri hayalden öteye 

geçmeyecek bir vahim durumdur.  

Bu masal, yıllarca aynı şeylere inanan insanları 

birbirlerine düşürmüş ve ortaya atılan seçim, çoğul-

culuk, liberalleşme ve demokrasi putları, Müslüman 

coğrafyaların hak etmedikleri zilletler yaşamasını 

kader haline getirebilmiştir. Maalesef bazı Müslüman 

toplumlar, çağdaş, modern, laik, liberal gibi ön 

sıfatları da ekleyerek yeryüzünde insanlara örnek 

yönetimler oluşturacakları hayallerine kendilerini  

kaptırabilmişlerdir..

Seküler ve batılı düşüncelerin; yıllar önce 

Türkiye’yi etkisi altına alması gibi şimdi de 

Ortadoğu’ya örnek gösterilmeye başlanan haliyle 

Mısır ve diğer coğrafyaları etkisi altına alma müca-

delesi içnde olduğunu iyi görmek gerekiyor. Bir 

zamanlar komünizme karşı olduğunu iddia edenle-

rin sekülerizmin veya kapitalist liberal hayat tarzının 

yanında yer aldığını fark edemeyişi, üzerinde titizlik-

le durulması gereken bir durumdur.

Evet, kaos ortamlarını seven batı, daha önce 

başka toplumlara izlettiği filmlerin aynısını şimdi de 

Mısır’a izletmeye kalkışarak kendi ürettiği demokrasi 

putunu yemenin derdine düşmüş durumdadır.

Koskocaman başkent Kahire’de insanların aşırı 

sayıda silahlı olmaları ve balkonlardan silah atmaları 

fazlalaşınca; ev arkadaşlarımıza balkonlardan uzak 

durmalarını ve bunun kör kurşunla ölmemek adına 

yapılması gereken bir tedbir olduğunu düşündük.

Mısır’daki darbeyi daha önce Türkiye’de darbe 

görmüş birisi olarak gençlere anlatmaya çalıştığı-

mızda, gençlerin olayın çok farkında olmadıklarını 

fark ettik. Çünkü Mısır’da sadece bir kurumun diğer 

kurumlara darbesi değildi meydana gelenler. Aslında 

kurumlar üzerinden İslâm’a ve İslâm’ın temsil ettiği 

düşünce tarzına karşı bir kalkışma ve ihtilal olduğu-

nu fark etmek gerekiyordu.

Kaldığımız evden havaalanına kadar gidişimizde 

sıkıntıların olması muhtemeldi. Çünkü ‘baltacı’ diye 

isimlendirilen serseri grupların, yollarda ve meydan-

larda insanlara fiilen saldırmaları ve yaralamaktan, 

öldürmekten geri durmayışları aklımızdan çıkmıyor-

du. Yola çıktığımızda önümüzün nerede kesileceğini 

çokça düşündük. Bir kavşağa geldiğimizde kavşağı  

ve trafiği baltacıların yönettiğini, hatta gösterilerde 

başrollerde görev aldıklarını fark ettik. Başörtülü ve 

sakallı birtakım tiplerin Mursi’ye karşı gösterilerde 

boy göstermesini ise algılamakta zorlandık, yadır-

gadık!

Kavşakta önümüzün baltacılar tarafından kesil-

mesi bir ara hafakanların basmasına sebep olduysa 

da şoförün açıkgözlü oluşu ve öndeki Mısır’lı kardeş-

lerin girişimiyle muhtemel gerilim sıkıntı olmadan 

atlatıldı. Benzinlikler başta olmak üzere pek çok yer 

askerler tarafından kuşatılmış ve güvenlik çemberi 

içine alınmış vaziyetteydi.

Havaalanına yaklaştığımızda artık biraz rahat-

lamış ve sabah başlayacak yolculuk için bilet ve 

resmi işlemleri yapma imkânını bulabilmiştik. 

Havaalanında çok fazla yoğunluğun olmayışı, sanı-

rım Mısır’lılara seyahat yasağının gelmesinden dolayı 

idi.

Tekrar daha güzel ortamlarda Mısır’a gidebilmek 

duasıyla, Rabbimizden kardeşlerimize sabır vermesi, 

yardımını inzal buyurması, Musa direnişini lütfetme-

si temennileriyle ayrıldık…
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Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi  gönüllüle-

ri  Geleneksel Aile Yaz Toplantıları kapsamında 

28-30 Haziran tarihleri arasında Kartepe Green Park 

Otel’de bir araya geldiler. 

Programa Türkiye’nin farklı illerinden gelen 

140 gönüllü iştirak etti. Program, Umran Kültür ve 

Medeniyet Hareketi MYK üyesi Zeki Kırbaşoğlu’nun 

açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardın-

dan geziye Ankaradan katılan  Cenk Beyaz  kürsüye 

çıktı. “Y Kuşağı Bağlamında Türkiye’deki Gençlik” 

başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlgi ile izlenen sunu-

mun ardından sorulara verilen cevablarla konuşmasını  

tamamladı.  

Programın ikinci gününde sabah namazının ardın-

dan hareketimizin gönüllüleri, Saim Şentürk ağabeyi-

miz rehberliğinde keyifli bir sabah yürüyüşüyle güne 

başladılar. Hep beraber yapılan kahvaltının ardından 

sabah oturumunda Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman 

“Apaçi Gençlik” konulu düşündürücü, ufuk açıcı, geniş 

perspektifli bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası 

kitaplarını imzalayan yazar, gönüllülerimizin yoğun 

ilgisine mazhar oldu. 

 Ömer hocamızın sunumunun ardından Umran 

dergisi genel yayın yönetmeni Şemsettin Özdemir 

“Günümüzde Aile” konulu sunumuyla aile kurumunun 

önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Özellikle 

aile içi iletişim konusunda adalet öne alarak fertlerin 

Adem’in tutumunu benimseyerek hareket etmesini, 

hatalı olanın hatasını kabul edebilmesini, eşler arasın-

daki iletişimde Kur’ân’ın ortaya koyduğu “kötülüğü-

yanlış davranışı en güzel şekilde savma emrini pratiğe 

aktarmaları ve birbirleri ile nezaketle konuşmaları 

halinde birçok sıkıntının ortaya çıkmayacağını değin-

mesi ilgi ile izlendi.

Sabah oturumunun ardından gönüllülerimiz için 

ayrılan serbest zaman dilimini gönüllülerimiz çeşitli 

aktivitelerle değerlendirdiler. 

Akşam oturumu “Dünyevileşme” temalı sinevizyo-

nunun izlenmesiyle başladı. Ardından kürsüye çıkan 

Cevat Özkaya son günlerde yaşanan Taksim olayları  

hakkında değerlendirmelerde bulundu ve gönüllüleri-

mizin sorularını cevapladı.  

Programın üçüncü gününde yine sabah namazının 

ardından yine Saim Şentürk ağabeyimizin rehberli-

ğinde keyifli bir sabah yürüyüşü daha gerçekleştirildi. 

Kahvaltının ardından programın son oturumuna geçildi. 

Üçüncü gün oturumunda Umran Kültür ve 

Medeniyet Hareketi Başkanı Burhanettin Can hocamız 

“Gençlikte Kimlik Krizi ve Sorumluluklarımız” konulu 

sunumunu gerçekleştirdi ve gençliğe yönelik değerlen-

dirmelerini gönüllülerimizle paylaştı.   

Son oturumun ardından Kartepe’nin eşsiz doğa 

ortamında yenilen veda yemeğinin ardından ayrılık 

vakti gelmişti. Gönüllülerimiz birbirleriyle kucaklaş-

tılar ve bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere 

karşılıklı dilek ve temennilerde bulundular. Program 

boyunca gönüllülerimiz  birbirleri ile sohbet etme, 

çeşitli konularda fikir alış verişinde bulunma imkanı 

buldular. Farklı illerden gelen gönüllülerimiz sohbet 

halkalarında karşılıklı olarak düşüncelerini birbirlerine 

aktardılar .  

Ayrıca Hareket’in yayın organı Umran dergisi stand 

açarak gönüldaşlarıyla buluştu. Böylece bir yaz prog-

ramı daha yaşanan nice güzelliklerle son bulmuş oldu. 

 Umran Yaz Toplantıları Kartepe’de Yapıldı
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Cahiliyye Döneminde Araplar, Harun Öğmüş, İz Yayıncılık, 2013

Bu çalışma, İslâm öncesi Arap toplumunu anlama ve anlatma yönünde bir çaba-
dır. Bunu yaparken, elimizde bulunan en önemli veriden, Arap edebiyatından 
ve özelde de Arap şiirinden yararlanmakta. İslâm öncesi Arap toplumuna ayna 
tutan Cahiliyye dönemi şiirleri, dönemin toplumsal örgütlenme yapısını, kabileleri, 
kabile kültürünü, kabile kültürünün biçimlendirdiği davranış şekillerini, yeme-
içmeden eğlenmeye kadar birçok önemli detayı bizlere aktaran birinci derecede 
bir kaynaktır. Harun Öğmüş’ün bu özenli çalışması, üzerinde pek durulmayan 
bir sahada, okuyucuya aktardığı ilginç ve öğretici bilgiler ve detaylarla dikkatleri 
çekmekte.

Islahat, Siyaset, Tarikat, Muharrem Varol, Dergâh Yayınları, 2013 

Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin reform çağında tarikatlara yönelik siyasetini ince-
lemeyi amaçlamaktadır. Dini ve ruhani özellikleriyle öne çıkan tarikatların tarih 
disiplini içinde devlet ile geliştirdiği “somut” ilişkilere göz atılmıştır. Bektaşilik 
açısından literatürde var olan bilgilerin tekrarından sakınılmış özellikle tekkele-
rin kapatılma, yıkılma ve mal varlıklarının satılma sürecine odaklanılmıştır. Son 
dönem Osmanlı sosyal alanında ve siyaset sahnesinde etkili bir tarikat olan 
Halidiliğin ortaya çıkışı incelenmiş, Tanzimat ile başlayan süreçte tekkelere uygu-
lanan sosyo-ekonomik politikalar tasnif edilmeye çalışılmıştır. Öteden beri tekke 
mensuplarının elde ettiği muafiyetlerin Tanzimat döneminde devlet adamları 
tarafından nasıl değerlendirildiği ve bu imtiyazların devam edip etmediği örnekler 
ile gösterilmiştir. Osmanlı devletinin tekkelere yönelik destek siyasetinin araçla-
rına bakılarak bu anlamda süreklilik ve kırılma noktaları görülmeye çalışılmıştır. 
Tarikatların siyasi hayatta ne kadar etkin oldukları tartışılarak, özellikle politikala-
rın oluşumundaki rollerine değinilmiştir.

Durkheim’ı Anlamak, Jacques Coenen-Huther, İletişim Yayınları, 2013

Topluma ilişkin bilimsel kesinlikte bilgi sunma tutkusuyla sosyolojiye yönelen Émile 
Durkheim, Fransız sosyoloji ekolünün kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Toplumsal 
bağların zayıflamasının yarattığı krizi çözümlemeyi hedefleyen Durkheim, top-
lumsal bütünleşmenin temellerine ve işbölümünün artmasıyla beraber açılan yeni 
perspektiflere odaklanır.
Durkheim’ın toplumsal farklılaşmanın önemi, modern bireyciliğin anlamı, sos-
yalleşmenin temel rolü ve anomi halinin etkileri gibi temel görüşleri günümüz 
sosyolojisi için hâlâ verimli bir varsayım kaynağı teşkil ediyor. Durkheim’ın çalışma-
larını Birinci Dünya Savaşı öncesinin toplumsal ve siyasal çerçevesinde inceleyen 
Jacques Coenen-Huther, modernliğe geçiş sancıları çeken bir dünyayı, değişimin 
etkisini derinden hisseden bir aydının gözünden yansıtıyor. Durkheim’ın sosyoloji 
alanında bıraktığı mirası ve farklı modern sosyoloji akımları üzerindeki yansıma-
larını tarihsel bir perspektif içinde sunan Durkheim’ı Anlamak, sosyal bilimler ala-
nından uzmanlara, öğrencilere ve ilgili okurlara yol gösterici nitelikte bir çalışma.

Teslimiyetçilik Kader Değildir. Atasoy Müftüoğlu, Hece Yayınları, 2013

Geçmişe yönelik kronik bir bağımlılık içerisindeyiz. Geçmişten nasıl yararlanabile-
ceğimizi bilmiyoruz. Bu bağımlılık hepimizi zihinsel olarak muhafazakâr fosillere 
dönüştürüyor. Statükocu bunaklıklar sebebiyle siyasal bilinçten arındırılmış bir 
din algısı kitleselleştirilmiş ve kurumsallaştırılmıştır. İnşa edici, onarıcı, yenileyici 
bir nostalji yerme; özlemden, duygusallıktan ibaret bir nostalji, bugünle, şimdiyle 
ilişki kurmamızı zorlaştırıyor. Romantik, düşsel saçmalıklar dinî duyarlığın vazgeçi-
lemez bir parçası hâline geliyor, Edebiyat hayatımız, toplumsal sorumluluk, direniş 
ve muhalefet sorumluluğu almadığı için edebî bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Dinî 
hayatımız ayrıntılara, yüzeylere, biçimlere boğulduğu için hayatî konuları tartışmı-
yor, konuşmuyoruz.

Kara Ayin - Apokaliptik 

Din ve Ütopyanın Ölümü

John Gray
YKY,2013.

Ünlü siyaset felsefecisi 
John Gray Kara Ayin’de 
Fransız Jakoben-lerden 
Rus Bolşeviklere, Nazilere 
kadar dünyayı dönüştür-
meyi amaçlayan ütopya-
ların, binyılcı Hıristiyan 
inançların seküler bir 
uzantısı olduğunu göste-
riyor. Modern ütopyacı 
tasarılar Ortaçağ’ın din-
sel mitlerini yeniden üret-
miş ve benzer bir şiddeti 
körüklemiştir. Sovyetler 
Birliği’nin dağılışı ve 
neokonservatif evren-
sel demokrasi projesinin 
Irak’ın kana bulanmış 
sokaklarında son bulma-
sıyla ağır bir darbe yiyen 
ütopyacılık yerini dinin 
ilkel biçimlerine bırak-
maktadır. Apokaliptik 
din canlandığı her yerde 
yeryüzünün azalan kay-
naklarına yönelik yoğun 
savaş da içinde olmak 
üzere siyasal anlaşmazlık-
larla iç içe geçmektedir. 
Sendeleyip içine düştüğü-
müz bulanık savaş duru-
mu böyle bir kötülüktür.

Kitaplık
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