
ÇAPRAZ İLİŞKİLER
Güç Yapıları, İtaat Kültü/rü ve Değerler

17 Aralık’ta başlayan ve “ameliyat, harekât, askerî girişim, bir sonuç almaya dönük eylem ve işlemler bütünü” 
anlamını içeren operasyon kavramıyla ifade edilen süreç değişik okumalara, değişik değerlendirmelere 

oldukça müsait. Öte yandan bu tarihten beri süren savaşın satır aralarına baktığımızda, ortaya konan davaların 
sıradan birer hukuk davası olarak kabul edilmesi de hayli zor. Birbirleriyle hiç ilgili olmayan davaların aynı anda 
açılması, davalıların ilk savunmaları alınmadan ve avukatlarının suçlama dosyasına bakmalarına dahi fırsat veril-
meden basın ve internet yoluyla afişe edilmesi, aylarca hatta yıllarca önce sonuçlanması gereken soruşturma-
ların bekletilerek seçime doğru kullanılması, gerçekten de davaları hukuki dava olmaktan çıkarıyor. 

Mevcut hükümete yönelik olduğu açıkça belli olan bu durum karşısında, siyasi iradeyi desteklemek kesinlikle 
yolsuzlukları veya bu yöndeki iddiaları görmezden gelmek olarak yorumlanmamalıdır. Zira taraflar arasındaki 
güç rekabeti sadece basit bir rekabet değil, devlet kadrolarından sermaye ilişkilerine hatta ülke dışında birtakım 
güçleri gündeme getirmektedir.  

TÜSİAD ekseninde yaşanan gelişmeler, ardından gelen faiz artırımı, kamuoyunu bu yolsuzluk operasy-
onunun arkasında aslında başka bir operasyonun olduğuna ikna etmeye yetti de arttı bile. Nedense faiz 
artırımı hem ana muhalefet partisi hem de TÜSİAD tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Burada 
meselemiz, komplo zihniyetiyle izah edilemeyecek derecede açıktır. Merkez Bankası’nın faiz artırım kararıyla 
ilgili olarak görüşlerini yazılı açıklama ile bildiren MÜSİAD ise, yapmış olduğu açıklamanın son kısmında şu 
önemli noktaya dikkat çekiyordu: (…) herkes, özellikle de olayların buraya gelmesine şu veya bu şekilde sebep 
olanlar, ellerini vicdanlarına koyarak, gelinen aşamadan kimlerin mutlu olduğuna, bu bedeli millet öderken 
kimlerin hesabına ödeme yapıldığına kafa yormalı, bu vebalin altında maşeri vicdanda verilecek hesabı 
unutmamalıdır.”  

Meselenin bir başka boyutu devletin alanı ve sivil alan konusundaki devam eden tartışmalardır.  Sahi dini 
veya din dışı bir cemaat, niçin özel bir istihbarat örgütü kurar veya devletin istihbarat örgütüne sahip olmaya 
kalkışır, ona başkan tayini için uğraşır, bununla cemaat adına ne sağlar, yani istihbarattan elde edilen bu bilgileri 
hangi işinde kullanır? Yahut İslâmcıların bürokraside görev almasından kimler tedirgin olur? Peki İslâmcıları her 
daim kökü dışarıda olmakla itham eden bildik  retorik neden gündeme geliverir tekrar? 

Sahabesine dünyevi ve aklî konularda kendini tenkit edebilme özgüveni veren Peygamber’in getirdiklerine 
inanan biri, hangi konumda bulunursa bulunsun zihnen hem tenkidî düşünebilmeli hem de samimi ve açık yürek-
lilikle tenkide açık olmalıdır. Son günlerde özellikle stratejik öneme haiz olan, medya organlarına verilen mülakat-
larda, camianın bir dini cemaat olmadığı, bir sivil toplum kuruluşu olduğu ve küresel kültürün “İnsan Hakları 
evrensel beyannamesi” demokrasi ve AB Müktesebatı çerçevesinde çalıştığı şeklindeki beyan öne çıkmaktadır. 

 Kabul edilmelidir ki, bu camianın mazisinde otoriteye karşı çıkmak diye bir durum yoktur. Bugün ise nasıl 
olduysa otoriteye karşı olağanüstü bir cesarete kavuşmuştur. Camianın bu cesareti nereden elde ettiğini 
ve neden böyle bir çatışmayı göze aldığını sorgulamamız lazım. İlla ki bir yere bağlamak anlamında söylüyor 
değiliz ama analitik olmak istediğimizde bunu yapmak durumundayız. Dolayısıyla memleketteki bütün İslâmî 
anlayışları devletçilikle itham eden kalemlerin, aydınların, sivil olarak lanse etmeye çalıştıkları yapının aktörleri 
üzerine tek satır eleştirel cümle kurmamış olmaları hakikati yaralayan trajik bir durumdur. Öyleyse şu hakikat 
üzerinde tekrar düşünmemiz lazım gelir: Konuşmamız gereken yer ile konuşmamamız gereken yer arasındaki 
farkı da, Allah’ın verdiği akıl nimeti ve mümin feraseti ile belirlemeli, elbette “sözün en güzelini ve doğrusunu” 
söylemeliyiz. 

Kabul etmek gerekir ki, ihtilaf ve çatışma ortamında ne yazık ki ölçüler kaçıyor, itidal kayboluyor ve kişisel 
zaaflar, meşrepler öne çıkıyor. Böyle olunca da öfkeler kabarıyor, husumetler artıyor ve dedikodular, suizanlar, 
yalanlar, gıybetler, itham ve iftiralar, yakıştırmalar, hakaretler,  en önemlisi de hurafe kaynaklı olduğu aşikâr olan 
bir sürü zan yağmur gibi yağıyor. 

Günümüzde yürütülen psikolojik savaşta, son derece karmaşık haberler yaymak suretiyle muhatabın 
düşünme mekanizması çökertilmek istenmektedir. Bu hâle getirilen fert, sunulan her şeyi doğru kabul etmek-
tedir. Bu ise Müslüman camia içerisinde büyük bir tahribata sebebiyet vermektedir.

Netice-i kelâm: Öfke duygularının kabardığı ortamlarında; müminlere düşen görev, itidal yolunu tutmak, 
birbirlerini dost ve yardımcı edinmek, Kur’ân’ı bırakıp başka kitapların arkasına takılmamaktır. Başkalarının, 
başka kitapların, söz ve planların arkasına takılmayan, sadece İlâhi Kelam’a ve O’nun örnek/model şahsiyet 
Peygamberi’ne tabi olanlara Rabbimiz şöylece ümit ve teselli verir: “Onların yüzünden tasalanma, kurdukları 
tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme!” (Neml 27/70) Zira, “Sinsi tuzak ancak sahibine dolanır.” (Fatır35/43)
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Müslümanlar arasındaki ihtilaf ve çekişmelerin 

alabildiğine arttığı netameli bir dönemdeyiz. 

Birbirlerinin “velîleri” olmaları gereken Müs-

lümanlar, yazık ki derin ayrışma ve anlaşmazlık-

lar anaforunda birbirleri ile mücadele eder hale 

gelmişlerdir. Üzülerek görüyoruz ki, ümmetin 

bir bölümü, kendileri gibi düşünmeyen “kardeş-

lerini” boğazlayıp yok ediyor; İslâm düşmanlarına 

yöneltmeleri gereken maddi, manevi, psikolo-

jik ve medyatik silahlarını  “düşman kardeşleri-

ne” yönelterek birbirlerini tüketiyorlar. Böylece 

Enfal/46’da dikkat çekilen “feşel”e yani zaafa dü-

şüp korkuya kapılıyor, rüzgârlarının gitmesiyle de 

güç ve enerjilerini, devletlerini yitiriyorlar.

Bu ihtilaf ve çatışma ortamında ne yazık ki öl-

çüler kaçıyor, itidal kayboluyor ve nefi sler, meş-

repler öne çıkıyor. Böyle olunca da öfkeler kabarı-

yor, husumetler artıyor ve dedikodular, suizanlar, 

yalanlar, gıybetler, itham ve iftiralar, yakıştırmalar, 

hakaretler, lânetler ve beddualar yağmur gibi ya-

ğıyor.

Peygamberimiz (s.) buyuruyor ki; “Âdemoğ-

lunun vücudunda, dört şey tarafından yok edilen 

dört cevher vardır: Akıl, Din, Hayâ ve Salih Amel. 

Gazap (öfke), aklı yok eder. Haset, dini yok eder. 

Tamah (açgözlülük) hayâyı yok eder. Gıybet, sâlih 

ameli yok eder.”1

İşte, hadiste beyan edildiği üzere, öfkenin 

akl-ı selimi, gıybet ve dedikoduların da -Allah 

muhafaza-salih amelleri iptal ettiği bir süreçte 

Müslüman kardeşlerimizin birbirleriyle ilişkile-

rinde ve özellikle de söylem ve eylemlerinde dik-

kat etmeleri gereken edepleri hatırlatmak, kaçınıl-

maz görevlerimizdendir.

Müslüman Müslüman’a Kötülük Edemez, 

Zarar Veremez

Öncelikle Peygamber Efendimiz (s.)’in şu 

hadis-i şerifi ni hep birlikte önümüze koyup dü-

şünelim. İbn Hacer, Münebbihât’ında Rasûlüllah 

(s.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Şu iki hasletten daha üstün bir şey yoktur: 

Allah’a iman etmek; Müslümanlara yararlı olmak.

Şu iki hasletten de daha çirkin bir şey yoktur: 

Allah’a şirk koşmak; Müslümanlara zarar ver-

mek.” 

Ne yazık ki bugün, aralarına kin ve nefret to-

humları ekilen Müslümanlar, Müslüman kardeş-

lerine yarar değil zarar vermekte ve “düşman kar-

deşler” birbirlerinin kuyularını kazmaktadırlar. 

Oysa:

“Mümin, kardeşinin aynasıdır. Onda bir ayıp 

gördüğü zaman onu düzeltir.”2

Müminler birbirlerinin ayıplarını düzeltmeyip 

fâş ediyorsa, onun helâkine yol açmış olur. Oysa:

“Mümin, kardeşinin aynasıdır ve mümin mü-

minin kardeşidir. Onun helâk olmasını önler, bu-

lunmadığı yerde onu savunur.”3

Yazık ki kimi müminler, birbirlerinin ayıp-

larını kapatıp düzeltmek, birbirlerine şefkat ve 

merhamet göstermek yerine birbirine öfke ve kin 

Abdullah YILDIZ

“Din”i Yok Eden “Kin”

İhtilaf ve çatışma ortamında ne yazık ki ölçüler kaçıyor, itidal kayboluyor ve 
nefisler, meşrepler öne çıkıyor. Böyle olunca da öfkeler kabarıyor, husumetler 

artıyor ve dedikodular, suizanlar, yalanlar, gıybetler, itham ve iftiralar, 
yakıştırmalar, hakaretler, lânetler ve beddualar yağmur gibi yağıyor.
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duymakta ve intikam ateşi içinde birlikte yanmak-

tadırlar.

Peygamberimiz (s.), kin ve nefret ateşinin ne-

leri, nasıl helâk ettiğini şöyle beyan buyurur:

“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, 

siz hayatınızın her alanında Allah’a teslim olma-

dıkça cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe 

de gerçek Müslüman olamazsınız. Selamı aranız-

da yayın ki, birbirinizi sevesiniz. Kin beslemekten 

sakının; çünkü o tıraş edip kazıyandır. Size ‘kin 

beslemek saçları tıraş eder’ demiyorum; ancak o, 

dini kazır.”4

Ebu’l-Hasen el-Maverdi, Edebü’d-Dünya ve’d-

Din isimli eserinde der ki: 

“Öfke intikam doğurur; tasa ve kaygı ise, dert 

ve zahmetleri.”

Öyleyse; müminleri yakıp kavuran bu öfke ve 

intikam ateşini ne yapıp edip söndürmek, iman 

ve din kardeşlerimiz arasındaki sevgi bağını, af ve 

merhamet duygularını pekiştirmek zorundayız. 

Ama elbette, bu öyle kolay bir iş değildir; aksi-

ne oldukça zordur. İbn Hacer’in Münebbihât’ında 

dediği gibi:

“Dört işi başarmak çok zordur: Kızgınlık 

ânında affetmek, yoklukta cömertlik, halvette iffet-

li olmak, korktuğu veya bir şeyler umduğu kişiye 

hakkı söylemek.”

Kızdığı kimseleri affetmek kadar, kendilerin-

den bir şeyler umulan zevâta doğruları söyleme-

nin de çok zor olduğunu İbn Hacer’den öğreni-

yoruz. Bizim kardeşlerimizden umduğumuz ise 

sadece duadır.

Birbirimize Karşı Öfke Ateşimizi Söndürmeliyiz

Evet, müminler arasındaki bu öfke ve intikam 

ateşini söndürmek; eğer birbirlerine saldırıyorlar-

sa aralarını adaletle düzeltmek diğer müminlerin 

öncelikli görevdir (Hucurât 49/9-10). Tartışma ve 

kavgayı yatıştırmada ilk adım ise, kabaran öfke-

leri yenmektir. Ebû’l-Hasan el-Maverdi, Edebü’d-

Dünya ve’d-Din isimli kapsamlı eserinde, öfkeyi 

önlemenin yollarını şöyle sıralar:

1. “Öfke kabarınca Allah’ı hatırlayarak 

O’nun razı olmadığını düşünüp korku ve ür-

perti duymak.

“Unuttuğun zaman Rab’bini an” (Kehf/24) 

âyetindeki“unutma”yı İkrime, “öfke” olarak 

açıklar.

2.  Öfkelenenin bir halden diğerine geçmesi. 

Hadis-i şerifte ifade buyrulduğu gibi: ‘Fitne 

vaktinde, oturanlar ayaktakilerden, ayakta-

kiler yürüyenlerden, yürüyenler koşanlardan 

daha hayırlı olacaklar.’5

3. Öfkenin, insanı içine iteceği intikam duy-

gusu ile sonundaki pişmanlık ve rezilliği dü-

şünmek.

4. Affetmek; iyilik olmakla sevap, kötülükten 

alıkoymakla iki cihan saadeti sağlar; hilm’i da-

vet eder.

5. Öfkeli şahsın kazandığı bunca teveccühü, 

hiddeti sebebiyle nefrete çevireceğini düşün-

mesi.”

Fitne ve imtihan dönemlerinde öfkeyi yenmek 

elbette bir sabır işidir. Hz. Ebû Bekir (r.a.) der ki:

“Şükür nimetin süsüdür. Sabır belânın süsüdür. 

Hilm ilimin süsüdür. Huşû namazın süsüdür.”6

Sahip olduğumuz nimetlere şükretmez de 

nankörlük edersek, Allah o nimetleri elimizden 

alabilir. Bela ve musibet anlarında da sabırlı ve 

halim (yumuşak huylu) olmazsak, kaybeden yine 

biz oluruz.

Öfkesine yenilip kötülüklere kötülükle karşı-

lık vermek, kin ve intikam ateşini daha da alev-

lendirir. Hele bu kötülük birbirimize karşı yapı-

lıyorsa, bu durum şevk ve gayreti kırıp yok eder. 

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağla-

yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 

antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 

uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-

ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 

Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 

getiriyor.

Konuşmamız gereken yer ile konuşmamamız 

gereken yer arasındaki farkı da, Allah’ın ver-

diği akıl nimeti ve mümin feraseti ile belirler-

ken, elbette “sözün en güzelini ve doğrusunu” 

söylemeliyiz. Sözün en güzeli ve en doğrusu-

nun söyleneceği zamanlar, özellikle öfkele-

rin kabardığı demlerdir. Böylesi ortamlar, 

şeytanın kol gezdiği, dezenformasyonun ve 

yalan haberlerin havalarda uçuştuğu anlar-

dır. Bu sebeple, ortalıkta dolaşan haberler 

çok iyi tahkik edilmeden kullanılmamalıdır.
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Hikmet Peygamberi olan Rasûlüllah Efendimiz 

(s.) bu bağlamda şöyle buyurur:

“Sakın birbirinize karşı kötülüğe girişmeyin! 

Bu, gayretleri öldürür, şımarıklığı diriltir.”7

Tecrübe edilmiştir ki, kötülükler karşılık bul-

dukça sonu daha da kötüye gidebilir. Böyle du-

rumlarda görmezlikten ve duymazlıktan gelmek 

daha evla ve olgunca bir davranıştır. Onun için, 

“şerden uzak durdukça şer de senden uzaklaşır; 

davranışların güzel olursa, sana yaklaşan da çok 

olur” denmiştir.

Bu meyanda, Hz. Lokman’ın oğluna şöyle na-

sihat ettiği rivayet edilir: “Yavrucuğum! ‘Şerri şerle 

söndürürler’ diyen yalan söylemiştir. İnanmayan-

lar, iki ateşi birbiri ile yaksınlar ve baksınlar ba-

kalım, biri diğerini söndürüyor mu? Nasıl ki ateş 

ancak su ile sönerse, şer de ancak hayırla söner.”8

Hoş bir kelâm-ı kibar vardır: “Kötülüğe kö-

tülük her kişinin harcı; kötülüğe iyilik er kişinin 

harcı.”

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da nihai 

söz, elbette Rabbimizin kelâmıdır:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel 

bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında 

düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost olu-

vermiştir.” (Fussilet 41/34)

Sükûtun “Altın” Olduğu Zamanlardayız

Fitne ve fesadın, gıybetin, dedikodunun ve 

nemîmenin kol gezdiği böylesi netameli zamanlar, 

sükûtun konuşmaktan daha hayırlı olduğu, hatta 

“altın” değerinde olduğu zamanlardır.

İbnAbbas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, 

Peygamberimiz (s.) şöyle buyurmuştur:

“Sizden birisi öfkelendiği zaman sussun, ko-

nuşmasın.”9

Böyle anlarda dillerin açtığı yaraları kapatmak 

mümkün olmaz. Zira dil, bazen kılıçtan keskin 

olur. Erdeşir’in dediği gibi: “İki kılıçtan en keskin 

olanı dildir.”10

Bu sebepledir ki, ashâb-ı kiramın ve onları ta-

kip eden ilk nesillerin tavsiyeleri sükût yönünde-

dir.

Hz. Ali (r.a.), Amr b. Mürre (r.a.)’a;“İnsanların 

ahmağı kimdir?”diye sorar. Amr cevap verir:

- “Kendini akıllı sanan.”

Hz. Ali (r.a.) devam eder: “Peki, en akıllı kim-

dir?” Amr’ın cevabı şu olur:

- “Sefi hlerin/akılsızların herzelerine sükût 

edendir.”

Dirar b. Ka’kaa: ‘Vallahi, bir söylersen on işitir-

sin!’ diyen bir boşboğaza şöyle cevap verir: 

- ‘Vallahi, on kere söylesen bir söz bile işitmez-

sin.’

Hükemâ da,‘Cahilden yüz çevirip cevap verme-

mek, kavga edip ona benzemekten hayırlıdır’ der.11

Aksi halde cahilin seviyesine inilmiş olur ki, 

bu hâl İmam Şarani’nin dediği sonucu doğurur: 

“Ey kardeş! Dilini koru ve bil ki, insanların ya-

kasını yırtanın yakasını yırtarlar...”

Ancak, haksızlıklar karşısında susan da ‘dilsiz 

şeytan’dır. Kuşeyrî der ki: “Yeri geldiğinde konuş-

mak, en güzel bir haslet olduğu gibi, zamanında 

susmasını bilmek de erdemli insanların özelliği-

dir.”12

Şeyh Sadi’nin dediği gibi; “şu iki şey akıl nok-

sanlığındandır: 1) Konuşması gereken yerde ko-

nuşmamak. 2) Konuşmaması gereken yerde ko-

nuşmak.”

Konuşmamız gereken yer ile konuşmamamız 

gereken yer arasındaki farkı da, Allah’ın verdiği 

akıl nimeti ve mümin feraseti ile belirlerken, el-

bette “sözün en güzelini ve doğrusunu” söyleme-

liyiz:

“Kullarıma söyle: Sözün en güzelini söylesin-

ler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Şüphesiz şeytan 

insan için apaçık bir düşmandır.” (İsra 17/53)

Sözün en güzeli elbette en doğru olanıdır. 

Efendimiz (s.); “Mümin korkak olur mu?” sorusu-

na, “Evet, olabilir” der. “Cimri olur mu?”sorusuna 

yine “Evet, olabilir” der.“Yalancı olur mu?” diye 

sorulunca, bu kez,“Hayır, mümin asla yalancı ol-

maz” buyurur.13

Sözün en güzeli ve en doğrusunun söyleneceği 

zamanlar, özellikle öfkelerin kabardığı demlerdir. 

Böylesi ortamlar, şeytanın kol gezdiği, dezenfor-

masyonun ve yalan haberlerin havalarda uçuştu-

ğu anlardır. Bu sebeple, ortalıkta dolaşan haberler 

çok iyi tahkik edilmeden kullanılmamalıdır.

“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber 

getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilme-

den bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptı-
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ğınıza pişman olursunuz.” (Hucurât 49/6)

Yine “Ey iman edenler!.. Bir topluluğa olan 

kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin.” (Maide 5/8)

Bir söylentiye dayanarak Müslüman bir kişi 

veya camiaya haksızlık etmek ne fena bir durum-

dur!

En az bunun kadar fena olan da Müslüman-

ların birbirlerine lânetler ve hakaretler yağdırma-

sıdır.

“Lânet edici olmak mümine yaraşmaz” ve “Sıd-

dık (dürüst) kimseye, çok lânet etmesi yakışmaz” 

buyuran Peygamberimizin (s.) seçkin ashabından 

Hz. Huzeyfe (r.a.)’ın şöyle dediğini nakledilir:

“Birbirlerine lânet okuyan her toplumun üzeri-

ne lânetin gelmesi kaçınılmazdır.”14

Allah’tan Af ve Mağfiret Dileyip Birbirimizi 

Affedebilmek

Öyleyse, ümmet olarak üzerimize böylesi bir 

lânetin gelmemesi için çok dikkat etmeli, hata-

larımızı kabul ve itiraf edebilmeli, Allah’tan af ve 

mağfi ret dilerken, birbirimizi de affedebilmeliyiz.

Şa’bî, kendisini kötüleyen birine der ki: “Eğer 

dediğin gibi fena isem Allah beni affetsin; değilsem 

bana hakaretinin günahından dolayı seni affet-

sin.”15 İşte takınılması gereken mümin tavır bu-

dur!

Peygamberler “zelle” denilen sürçmeleri için 

Allah’tan af dilemişlerdir. Hz. Musa: “Rabbim! Ben 

kendime zulüm/haksızlık ettim, beni bağışla.”(Kasas 

28/16); Hz. Yunus: “Senden başka ilah yoktur. Seni 

tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum” (Enbiya 

21/87) diye dua etmişlerdir. (Ayrıca bak: A’râf 7/23)

Ashâb-ı kiram (r.anhüm) ve onların izinde giden-

ler, hatalarını kabulde hiç tereddüt göstermediler.

Hz. Ali bir soruyu cevaplar, adamın biri ‘öyle 

değil böyle’ deyince; “Doğru söyledin. Ben hata 

ettim. Her ilim sahibinden üstün bir bilen bulu-

nur” der. Abdullah b. Mesud (r.a.) da Ebû Musa 

el-Eş’ari (r.a.)’ın bir sözünü düzelttiği zaman, Ebu 

Musa (r.a.): “Bu âlim aranızdayken bana soru sor-

mayın!” der.16

Netice-i kelâm: Öfke ve intikam duygularının 

kabardığı fi tne ve fesat ortamlarında; müminlere 

ve özellikle de kanaat önderi ve öncü konumun-

daki kimselere düşen görev; af, merhamet, kar-

deşlik ve itidal yolunu tutmak, birbirlerini dost ve 

yardımcı edinmek, başkalarının sahte dostlukla-

rına ve sözde tavsiye ve yönlendirmelerine itibar 

ve iltifat etmemektir. Allah’ın Rasûlü (s.), “gerçek 

fakih”i tarif ederken, buyurur ki: “…Kur’ân’ı bı-

rakıp başka kitapların arkasına takılmayan kim-

sedir.”17

Başkalarının, başka kitap, söz ve plânların ar-

kasına takılmayan; ancak Kur’ân ve Sünnet peşin-

den koşan, kalben ve fi ilen mümin kardeşleriyle 

beraber olanlara Rabbimiz şöyle ümit ve teselli 

verir:

“Onlardan gelen şeyler yüzünden üzülme! Kur-

dukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme!” 

(Neml 27/70)

Zira;”Sinsi tuzak ancak sahibine dolanır.” (Fa-

tır35/43)

Dipnotlar
1 İbn Hacer el-Askalani, Münebbihât.
2  Buhari, Edebü’l-Müfred, 238.
3 Ebû Dâvûd, 4918
4  Müslim, İman 93; Ebû Dâvûd 5193; Tirmizî 2510; Ahmed, 

1/167.
5 Buhari, Tefsir; İbn Mace 3961.
6 İbn Hacer,Münebbihât.
7 Kenzü’l-Ummâl, 7843.
8 Ebû’l-Hasen el-Maverdi, Edebü’d-Dünya ve’d-Din, İlkadım Yay., 

Ankara-2006, s. 492.
9 Buhari, Edebü’l-Müfred, 245.
10 Zahir bin Awad el-Elmai, Kur’ân’da Tartışma Metodları, çev. 

E.Elbinsoy, Pınar Yay., İstanbul-1984, s. 506.
11 Maverdi, Edebü’d-Dünya ve’d-Din, s. 348-350.
12 Kuşeyrî Risalesi, s. 62.
13 Muvatta, Kelâm 19.
14 Buharî, Edebü’l-Müfred, 309, 317, 318 (Tirmizî 2019; 

Müslim, Birr 84).
15 Maverdi, Edebü’d-Dünya ve’d-Din.
16 Zahir b. Awad el-Elmai, Kur’ân’da Tartışma Metodları, s. 505.
17 İbn Abdilber.
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Giriş

T aksim Gezi parkı 

eylemleri ile başla-

yan kadife darbenin 

dershaneler, hukuk 

savaşları ve TIR ope-

rasyonları aşamaların-

da ortaya çıkardığı en 

ciddi sıkıntı, kadife dar-

benin öncülüğünün Gülen hareketi tarafından 

yürütülüyor kanaatinin oluşması ile iki büyük 

camianın karşı karşıya getirilmiş olmasıdır. Bu 

sürecin diğer önemli bir sonucu da, siyasi ikti-

darın rüşvet-yolsuzlukla; Gülen hareketinin de, 

küresel, karanlık güç merkezinin taşeronluğu ile 

özdeşleştirilmesi olgusudur. Her iki yapı, bu imajı 

silecek tedbirleri almak ve kendilerini aklamak 

zorundadır. Yoksa tüm Müslümanlar gelecekte 

çok ağır bedel ödeyecektir. Böyle giderse olay, 

tarihteki Timur ile Yıldırım Beyazıt’ın Ankara 

Meydana Savaşı’na dönüşecek, Bizans sevinecek, 

Galata tüccarları sevinecektir.

İki Müslüman camianın çatışmasının ortaya 

çıkardığı bir başka sıkıntı, bir Müslüman için 

özel anlam ve ağırlığı olan, “Cemaat”, “İmam”, 

“Hizmet”, “Abi”, “Hain”, “Haşhaşi”, “Yezid”, 

“Dua”, “Beddua” ve 

“Lanet” gibi kav-

ramların yıpratıl-

mak ve yozlaştırıl-

mak istenmesidir. 

Özellikle siyasi ikti-

darın bir kısım men-

supları ve bazı köşe 

yazarları,“Cemaat”, 

“İmam”, “Hizmet”, “Abi” gibi kavramları, çok teh-

likeli, zararlı, öcü imiş gibi göstererek kullanmak-

tadırlar. Bu, kadife darbe tezgâhını kuran gücün 

yürüttüğü psikolojik harekâtın tuzağına düşmek 

ve ağına takılmak anlamına gelmektedir. Ayrıca 

istihbarat örgütlerinin birbirlerine ve toplumlara 

karşı yürüttüğü psikolojik harekâtta ortalığa ser-

vis ettiği bilgiler, çoğu kez özel amaçlı, yanıltıcı ve 

gerçeği yansıtmayan bilgilerdir. Bilgilerin tahkik 

edilmeden alınıp kullanılması, başkalarına zarara 

vermeye sebebiyet verebileceği gibi aynı zamanda 

servis eden istihbarat örgütü için taşıyıcılık ve 

yayıcılık görevi ifa edilmiş olabilir.

 Burada Taksim kadife darbe süreci ile irtibatlı 

üç konu ele alınacaktır:

• Kavramların yozlaştırılması

• Haberlerin değerlendirilmesi

• Kullanılması gereken dil ve üslup

Burhanettin CAN

Taksim Kadife Darbe Sürecinde
(Haberlerin Ağına Takılmadan, Kavramları Yozlaştırmadan) 

Kullanılması Gereken Dil ve Üslup

Müminlerin, çirkin hayâsızlıkların toplumda yaygınlaştırılmasına vesile olacak 
davranışlara karşı uyanık olması, bilerek veya bilmeyerek yaygınlaştırmaya 

sebebiyet verenleri nasihat edip uyarması ve çirkin hayâsızlıkları tecrit ederek 
örtmesi gerekir.
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Kelimelerin Anlam Alanları, 

Anahtar Kelime, Odak Kelime

İnsanoğlu yaşam boyunca, haberleşmenin, 

iletişimin, karşılıklı anlaşmanın aracı olarak deği-

şik kelimeleri türetmiş ve kullanmıştır. Kelimeler, 

yalnızca bir konuşma aracı değil; aynı zamanda, 

toplumun içinde bulunduğu durumu, dünya 

görüşünü, sistemi algılayıp değerlendirebilme 

aracıdır da. Kavramlar, top-

lumun ilişkileri, davranışları, 

anlayışları, kültür ve yaşantısı 

hakkında bilgi verirler. Eşyayı 

anlamlandırışımız, algılayışımız 

kavramlarla mümkün olmak-

tadır.

Bazı kelimeler tek anlamlı, 

bazıları ise birden fazla anlam-

lıdır. Ayrıca bazı kelimelerin yal-

nızca sözlük anlamları/lugat(esas 

anlam) vardır. Bazılarının ise 

sözlük anlamlarının yanı sıra, 

sözlük anlamlarından daha önce-

likli olarak kullanılan bir başka 

anlamları daha da vardır. Bunlara 

ıstılahi(teknik) anlam denmek-

tedir.

Kelimelerin ıstılahi anlamları, 

bir mıknatısın çekim alanına ben-

zer. Bir mıknatıs gibi kelimenin 

çevresinde bir anlam alanı meyda-

na getirir. Başka kavramlarla özel 

bir ilişki ağı kurarak, genel düşün-

ce ve kültürel yapı sisteminin için-

de özel bir konum alır. Kelimenin 

ıstılahi anlamı, kelimenin içinde bulunduğu sis-

temden ve bu sistemdeki diğer kelimelerle kurduğu 

ilişkiden doğan özel bir anlamdır. Genel olarak bir 

sistem içinde yer alan bu tür kelimelere,“anahtar 

kelime” adı verilmektedir1.

Bir düşünce sisteminde, bir bilim dalında 

kendine özgü pek çok anahtar kelime mevcut-

tur. Bu kelimeler; bu alanla ilgilenen şahıslarda, 

kelimenin kuşattığı alanın, ilişki ağının toptan 

bir bütün olarak canlanmasına neden olur. Bir 

bilgisayar mühendisinin, Bilgisayar dendiğinde 

donanımdan yazılıma kadar birçok alt anlam 

alanlarını ihtiva eden klavye, monitör, güç kay-

nağı, mikroişlemci, bellek elemanları, hard disk, 

RAM, ROM, değişik giriş/çıkış birimleri, işletim 

sistemi, değişik yazılımlar gibi birçok kavram/

terim/konu hafızasında canlanır, gözünün önün-

den gelir geçer. Oysa bunların her biri başlı başına 

ağırlığı olan konulardır. İlgilenilen alt anahtar 

kelimeler/kavramlar denmektedir. Öyleyse bilgi-

sayar kelimesinin oluşturduğu 

sistem, birçok anahtar sözcüğü 

ihtiva etmekte, onlarla karışık 

bir ilişki ağı kurmaktadır. Bu 

nedenle bir anahtar sözcük 

olan bilgisayar, kendi özel alanı 

içerisinde odak anahtar kelime 

veya kısaca odak kelime ola-

rak nitelendirilmektedir. Fakat 

aynı bilgisayar terimi, internet 

içerisinde odak kelime olma 

özelliğini kaybeder, bir anah-

tar kelime olma özelliği kaza-

nır. Demek ki bir anahtar veya 

odak kelimenin sistem içerisin-

de kazandığı ıstılahı mana, son 

derece önemlidir. O alanla ilgi-

lenen bireyler tarafından aynı 

şekilde algılanır/algılanmalıdır. 

Kafalarda aynı çağrışım olmalı, 

göz önünde aynı şey canlanma-

lıdır. Aksi takdirde o özel alan-

la ilgilenenlerin anlaşmaları 

mümkün değildir. Ancak, aynı 

kelime, alanın dışındaki insanlarda farklı 

çağrışımlara neden olur/olabilir.

Günümüzdeki kavram kargaşasının biraz daha 

anlaşılabilmesi için televizyon kavramını, göz 

önüne alalım. Televizyon, haberleşme sistemin-

de ses ve görüntüyü insanlara aktaran teknik bir 

cihazdır. Televizyonda ses ve görüntü aktarımı, 

birlikte olan iki önemli fonksiyondur. Sade bir 

insan için televizyonun belli görüntüsü ve kulla-

nım şekli vardır. Nasıl çalıştığından ziyade nasıl 

kullanılacağı onun için daha önemlidir. Bir elekt-

ronik mühendisine televizyon kavramı; anten, 

S i y a s i l e r i n / c e m a a t 
l iderlerinin/hareket 
liderlerinin tüm konuş-
maları öncelikle kendi 
tabanlarını etkilemek-
te, aynı dili taban da 
kullanmaya başlayın-
ca seviye düşmekte, 
toplumda gerilim yük-
selmektedir. Aydınlar, 
bilim adamları, genç-
ler siyasetten, cema-
atten, STK’lardan 
k o r k m a k t a d ı r l a r . 
Genel olarak toplum 
siyaseti dürüstle-
rin barınamayacağı 
bir alan olarak gör-
mektedir. O nedenle 
Cumhuriyet dönemi-
nin inşa ettiği kara-
layıcı, tehditçi dil 
değişmelidir.
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yüksek frekans katı, ses frekans katı, görüntü katı, 

güç kaynağı, tüp vs. gibi kavramları hatırlatır. 

Kendi alanı ile ilgili meslektaşları ile anlaşabil-

mesi için bütün bu kavramların, kafasında aynı 

şekilde canlanması gerekir. Televizyonda görüntü 

yok, ses varsa, şekil olarak televizyon olmasına 

karşılık; bir radyo olarak fonksiyon icra ediyor 

demektir. Bu durumda o teknik cihaza televizyon 

demiş olmamız, onun Televizyon fonksiyonunu 

icra ettiği anlamına gelmez. 

Kavramsal Kargaşanın Sebep Olduğu Tahribat

 O nedenle kavramlar önemlidir. Kavramlar 

toplumsal ilişkileri belirleyen, anlamlandıran, 

düzenleyen araçlardır. Kavramlarda meydana 

gelen tahribat, ahlaka, toplumsal ilişkilere yansır 

ve toplumsal kirlenmeye, çürümeye neden olur. 

Konfüçyüs’e, ‘Toplumun kaderi senin eline veri-

lirse onu düzeltmek ve iyileştirmek için ne yapar-

dın?’ diye sormuşlar. Konfüçyüs soruyu, “İlk işim 

isim ve kavramları değiştirmek olacaktır. Çünkü 

toplum, isim ve kavramları yanlış tabir etmek ve 

kullanmakla bozulur.”2 şeklinde cevaplandırmış-

tır. Max Müller ise yanlış kavramsallaştırmanın 

ahlaki çürümeye neden olduğunu ifade etmek-

tedir: “Kelimelerin yanlış ve bozuk kullanılması 

önce eserde dil hastalığı, sonra da ahlakta has-

talık doğurur; çünkü bozuk bir kelime ve yanlış 

bir deyim giderek yaşamanın bir parçası haline 

gelir.”3 Bu konularda çok hassas olan Cemil Meriç, 

Müslüman dünya aydınlarının içinde bulunduğu 

bunalımı, kavramlarda meydana gelen bozulma 

ile açıklar.4

İşte son günlerde yaşanan psikolojik savaş 

ortamında, “Cemaat”, “İmam”, “Hizmet”, “Dua”, 

“Beddua” ve “Lanet” gibi temel kavramlar, içleri 

boşaltılarak çok kötü kavramlarmış gibi sunul-

makta ve kullanılmaktadır. Bunu kasıtlı yapanlar 

olduğu gibi ne yaptığının farkına varmadan şuur-

suzca yapanlar da vardır. Bu ikinci grup insan 

unsuru, değişik istihbarat örgütlerinin yürüttük-

leri psikolojik harekâtın ağına takılmakta ve ona 

hizmet etmektedirler.

Psikolojik Savaşta Kavram Yozlaştırılması

Psikolojik savaş, zihinler üzerine yoğunlaş-

mış, insan iradesini çözmeye, suçlu olduğuna 

inandırmaya ve teslim almaya dönük bir savaştır. 

Muhatabın teslim alınıp eğitilmesi ve koptuğu, 

uzaklaştığı eski sisteme kazandırılması gayesi 

esastır. O açıdan bir ideoloji veya bir sisteme karşı 

mücadele veren insanların, uğrunda mücadele ver-

dikleri düşünce ve fikirlerin gözden düşürülmesi; 

fikri temsil eden şahısların yıpratılması gerekir. 

Bu amaçla, diğer psikolojik savaş faaliyetlerinin 

yanı sıra, o inanç veya düşünce sistemindeki 

temel kavramların anlamları çarpıtılmaya başla-

nır5.

Psikolojik savaş uzmanları bunu yaparlarken 

kendi inancı/ideolojisi/felsefesi ile tezada düşüp 

düşmediklerini göz önüne almaz, aklı/mantığı 

devre dışı bırakır; o anda sadece halkı etkileyerek 

halkta bir imaj oluşturarak hedef muhataba/kitle-

ye verecekleri zararı düşünürler: “Psikolojik savaş 

ideolojileri, önceden tayin edilen bir çözüm şek-

linin doğruluğunu, lüzumunu ve tek çözüm şekli 

olduğunu kişiye ve kitleye kabul ettirebilmek 

için, geçmiş, hâlihazır ve gelecekle ilgili bulgu-

ları veya uydurulan bulguları, kendi mantığının 

destekleyici unsurları olarak kullanır. Psikolojik 

savaş ideolojileri bu mantığı kullanırken, kendi 

ideolojileri ve çözüm şekilleri ile bağdaşmayan 

unsurları hesaba katmazlar, böylece de mantığın 

aslî kurallarını hiçe sayarlar.” �

AK Parti’nin Belediye başkanlarını takdim 

toplantılarından birindeki bir fotoğrafı bilgisayar 

tekniklerini kullanarak foto montaj yoluyla, başka 

bir mekânda görüntüsü vererek ve Erdoğan’la 

Fatma Şahin’i iki âşık gibi gösteren bir fotoğraf 

karesini inşa etmek ve bunu yayınlamak, böyle 

bir mantığın ürünüdür. Numan Kurtulmuş gibi 

bir insana yapılan “kaset” operasyonu da bundan 

farklı değildir. Aynı alçak zihniyetin ürünüdür!

Yürütülen psikolojik savaşta çarpıtılan, özü 

alınmış dinî anahtar kavramların, Müslüman halk 

tarafından ilgiyle karşılanabilmesi, benimsene-

bilmesi için Müslüman camia içinden bazı din 

adamı veya cemaat liderlerinin desteğine ihtiyacı 

vardır.
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 “Psikolojik savunmada dinin önemli rolü, 

hürriyet, demokrasi ve laiklik çerçevesi içinde 

ortaya konur. Bu konudaki psikolojik savun-

ma faaliyetleri sırasında, aşırı solun dinsizliği 

ve Allahsızlığı mecburi kılan mahiyeti, teokra-

tik özlemlerin [230 ayetin uygulanması istemi] 

dikta ve baskı muhtevası üzerinde durulur. Bu 

uyarıların halk kitleleri üzerinde gerekli uyarıcı 

sonuçları yoğun olarak meydana getirmesi için, 

bilhassa, din alanında görev sahiplerinin uyarıcı-

lığı planlanır.”7 

Kavramsal Tahribat Şekilleri

Kavramların yıpratılması, gözden düşürülme-

si, çarpıtılması değişik şekillerde yapılabilir. 

Kavramları Özel Kelimelerle             

Kullanarak Tahrif Etme

Anahtar/odak kavramlar, özel sıfatlarla nite-

lendirilerek korkutucu, ürkütücü bir görüntü-

ye sokulur. İslâm’a “Ortaçağ düşüncesi”, “Çöl 

kanunu”, “Gerici düşünce”, “Çağdışı düşünce”, 

“İrtica”; Müslümanlara, “gerici”, “yobaz”, “çağ-

dışı”, “bedevi”, “ diktatör”, “Firavun”, “Nemrut”, 

“hain”,”Haşhaşiler”, “Hasan Sabbah’ın fedaileri”, 

“ajan”, “taşeron”, “Yezid”, “harici” denmesini 

hep bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Taksim 

kadife darbe sürecinde Müslümanlar için çok 

özel anlamları olan diktatör, Firavun, Nemrut, 

Haşhaşiler, hain, ajan, Hassan Sabbah’ın fedaileri, 

Yezid, Harici gibi kavramlar, ilgili kişi ve kurum-

ları yıpratmak için mahirane bir şekilde kullanıl-

mıştır. Taraflar kin ve öfke ile hazırlanan tuzağa 

düşmüşlerdir.

Kelimelerin Anlamlarını Çarpıtmak 

Suretiyle Tahrif Etme

İslâm’ın değerleri ve dinamizmi karşısında 

tutunamayanlar, İslâm’ı bulandırarak tasfiye 

etmek için kelimeler üzerinde oynarlar. Onları 

anlamlarını çarpıtmak için onları bulundukla-

rı anlam ağından, semantik alandan koparmak 

isterler:

“Onlar, kelimeleri konuldukları yerlerinden 

saptırırlar. İçlerinden birazı dışında, onlardan 

sürekli ihanet görür durursun… ‘Size bu verilirse 

onu alın, o verilmezse ondan kaçının!’ derler...” (5 

Maide 13, 41)

 Din kavramına Kur’ân’ın yüklediği anlamla, 

seküler ve laiklerin yükledikleri anlamlar birbir-

leri taban tabana zıttır. Kur’ân-Sünnet, ibadetler 

dâhil insan ve toplum hayatını Allah’ı ve ahiret 

hayatını göz önüne alarak tanzim eden bir din-

den bahsederken; laik-seküler tanımlama dini, 

Allah ile kul arasında sadece ibadet eksenli bir 

olgu olarak tanımlar. “Ilımlı İslâm”, “radikal 

İslâm”, “modernist Müslüman” kavramsallaştır-

maları, İslâm ve Müslüman kavramlarının anlam 

alanlarını çarpıtma boyutlu bir tahrif hareketidir.

Gerçeklerin Üzerini Örterek Tahrif Etme

Bazı durumlarda Kur’ân’da varolan bazı değer-

leri, eklemleme yaparak veya anlam sahalarını 

kısıtlayarak çarpıtmak mümkün olamayabilir. 

Bu durumda psikolojik savaş uzmanları, kendi 

savundukları fikirlere karşı olan bu değerlerin 

gündeme gelmemesi için gayret sarf ederler. 

Onlar için bunların üzerlerinin örtülmesi, tartışıl-

masından daha yararlı olabilir: 

“Allah’ın indirdiği Kitaptan bir şeyi göz ardı 

edip saklayanlar ve onunla değeri az bir karşılığı 

satın alanlar; onların yedikleri karınlarında ateş-

ten başkası değildir...” (2 Bakara 174)

Ayet, gizleme işleminin bir menfaat karşılığı 

yapıldığına dikkat çekiyor. Kendilerine sağlanan 

bir menfaat karşılığında bir düşünce sistemini 

tahrip etmeye kalkışılabilmeleri, revizyonistlerin/

oportünistlerin/menfaat şebekelerinin ne kadar 

tehlikeli olabileceğinin bir ölçüsü olarak değer-

lendirilmelidir. 

Haberlerin Ağına Takılmadan Gerçeği Bulabilmek

Bugünün dünyasında istihbarat örgütleri ara-

sında, güçler arasında kıran kırana bir bilgi, 

istihbarat savaşı vardır. Bu savaş yoğun bir şekilde 

medya/sosyal medya, internet ve fısıltı gazetesi 

üzerinden yürütülmektedir. Neyin doğru neyin 

yanlış olduğunu anlamak, özel bir dikkat ve ener-

ji harcamayı gerektirmektedir. Etrafa biri yanlış 

olan 100 haber yaymaktalar. 99’unun doğru 
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olduğuna inan bir fert, o yanlış olan bir tanesinin 

de doğru olduğuna inanmakta ve onu alıp kul-

lanmaktadır. 100 haberin ortalığa dökülmesinin 

sebebi, o yanlış olan ve fakat yayıcıları tarafından 

son derece önemli olan bir tek bilginin kamuya 

ya da ilgili toplum kesimine kabul ettirilmesi-

dir. Ortalıkta dolaşan haberlerin sıhhat derecesi 

araştırılmadan, analiz edilmeden kullanılması, 

yabancı, düşman, rakip güçlerin emellerine hiz-

met etmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. Bu 

noktada, bir Müslüman’ın duyduğu haber ve bilgi 

karşısında takınması gereken tavrın, ne olması 

gerektiği sorusu sorulmak ve cevaplandırılmak 

zorundadır.

Haberlerin Yaygınlaştırılmaması

Psikolojik savaşta amaç, düşman veya rakip 

kabul edilen hareketin iradesinin çözülerek felç 

edilip teslim alınması, parçalanması veya dağıtıl-

masıdır. İster sevinç isterse kara haber olsun ilk 

yapılacak şey, duyulan haberi yaygınlaşmadan/

yaygınlaştırmadan kontrol altına almaktır. Sonra 

bu konuda birikimli, yetenekli olan kişilerin, 

yapıların, birimlerin değerlendirmesine imkân 

vermek, sonra da kullanmaktır. Bunun aksi bir 

davranış, şeytana uymaktır. Bu sebeple Kur’ân-ı 

Kerim’de Müslümanlar çok özel bir şekilde, tehdit 

içeren bir ifade ile uyarılmaktadırlar:

“Kendilerine güven veya korku haberi geldi-

ğinde, onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu pey-

gambere ve kendilerinden olan emir sahiplerine 

götürmüş olsalardı, onlardan sonuç-çıkarabilenler, 

onu bilirlerdi. Allah’ın üzerinizdeki fazlı ve rah-

meti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana 

uymuştunuz.” (4 Nisa 83)

Hz. Ayşe’ye atılan zina iftirası(ifk olayı) ola-

yında Müslümanların haberleri rastgele alıp kul-

lanmaları ve yaygınlaştırılmaları benzer şekilde 

tenkit edilmektedir (24 Nur Süresi10-25). Zina 

iftirasını yapanların Müslümanlar içerisinde bir-

likte davranan münafık bir zümre olduğunun (24 

Nur 11) ve fakat bizzat Müslümanların haberi 

yaygınlaştırdıklarının belirtilmesi, konunun en 

can alıcı noktasını teşkil etmektedir: 

“O durumda siz onu (iftirayı) dillerinizle 

aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi 

ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandı-

nız; oysa o Allah katında çok büyük (bir suç)tür.” 

“Onu işittiğiniz zaman: “Bu konuda söz söy-

lemek bize yakışmaz. (Allah’ım) Sen yücesin; bu, 

büyük bir iftiradır” demeniz gerekmez miydi?” 

(24 Nur 15-16). 

Haberle ilgili ayet olan Nisa 83’te geçen 

‘Allah’ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasay-

dı’ ifadesi, haberle ilgili olan Nur 10-25 ayetleri 

arasında tam dört kez (Nur 10, 14, 20, 21) farklı 

eklemelerle geçmektedir. Bu sert uyarının haberle 

ilgili tekrarlanmış olması, bir taraftan haberlerin 

kullanılmasında gereken hassasiyetin gösterilme-

sinin önemini belirtirken; diğer taraftan da bu 

konuda Müslümanların zaaf sahibi olduklarını de 

ifade etmiş olmaktadır.

Haberlerin Tahkik Edilmesi

Duyulan haber konusunda ilk yapılması gere-

ken, haberin kontrol altına alınıp yaygınlaşma-

sının engellenmesi ve ilgili mercilere ulaştırıla-

rak değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. İkinci 

yapılması gereken ise, haberin kaynağının ve 

doğruluğunun tahkik edilmesidir. Nisa 83, habe-

rin yaygınlaştırılmayıp kontrol altına alınmasına 

dikkat çekerken, Nur 11, Maide 41-42 haberin 

kaynağına dikkat çekmektedir. 

Günümüzde yürütülen psikolojik savaşta, son 

derece karmaşık haberler yaymak suretiyle muha-

tabın düşünme mekanizması çökertilmek isten-

mektedir. Bu hâle getirilebilen fert, sunulan her 

şeyi doğru kabul etmektedir. Bu ise Müslüman 

camia içerisinde büyük bir tahribata sebebi-

yet vermektedir. Bu nedenle Kur’ân-ı Kerim, 

Müslümanları uyararak haberleri tahkik etmele-

rini istemektedir:

“Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir 

haberle gelirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa 

cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz 

da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz.” (49 

Hucurat 6)

Haberlerin tahkik edilmesi konusunda dikkat 

çekici olan nokta, Kur’ân-ı Kerim’in bu konuyu 

Hz. Süleyman’la Hüdhüd kuşu arasında geçen 
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bir olayda da dile getirmiş olmasıdır (27 Neml 

20-29). Hz. Süleyman, İnsanlardan, cinlerden ve 

kuşlardan müteşekkil olan ordusuyla sefere çıkar-

ken Hüdhüd kuşunun ortada gözükmemesini, 

emre itaatsizlik ve disiplinsizlik olarak değerlen-

dirip cezalandıracağını söyler. Bir müddet sonra 

Hüdhüd kuşu ortaya çıkıp Hz. Süleyman’a Saba 

Melikesi Belkıs’tan haber getirdiğini söylediğinde; 

Hz. Süleyman getirilen haberin doğruluğunu tah-

kik etmeden bilgiyi kullanmaz (27 Neml 27-28).

 Bu olaydan çıkarılabilecek bir başka ders, suç 

işleyenlerin, başarısız olanların ya da kendisini 

çok başarılı göstermek isteyenlerin yanlış ve yalan 

bilgi verebilecekleri olgusudur. Hz. Süleyman’ın, 

“Durup bekleyeceğiz, doğruyu mu söyledin, 

yoksa yalancılardan mı oldun?” demiş olmasının 

sebebi budur.

Zanla Hareket Etmemek

Mümin olmak demek, duyarlı olmak, tüm 

davranışlarını Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği 

sınırlar içerisinde tutmak demektir. Allah’a ve 

ahiret gününe iman edenler, bu iki ana kayna-

ğın kendilerine çizdiği istikamete uygun olarak 

davranırlar. Allah’ın haram dediğine haram, helal 

dediğine helal, hak dediğine hak, batıl dediği-

ne batıl demek ve bunun gereğini hayatlarında 

yerine getirmek zorundadırlar. O nedenle Allah 

Müminlerin yalan yanlış bilgilerle hareket etme-

sini, zan ile karar vermesini yasaklamıştır (49 

Hucurat 12).

Gıybet, dedikodu, laf getirip götürme şeytan 

işi pisliklerden olduğu için “Ölü kardeşinin etini 

yemekle” eşdeğerdir. Genel de Müslüman camia 

içerisinde özelde cemaat, hareketler içerisinde bu 

tür dedikodu mekanizmasının işletilmesi ve buna 

farkında olmadan katkıda bulunulması, Müminin 

basiret ve feraseti ile bağdaşmaz. Bir mümin böyle 

bir ortama müsaade etmemeli ve kendisi de buna 

sebebiyet vermemelidir! (58 Mücadele 8)

İşte böyle bir mekanizmanın oluşması 

Müslümanları üzmekte, bereketi ortadan kaldır-

makta, güveni yıkmakta ve dayanışma ruhunu 

bozmaktadır. Bu, şeytana tabi olmak, onun izinden 

gitmek demektir (58 Mücadele 10). Dolayısıyla 

kullanacağımız dil son derece önemlidir. 

Dil ve Üslup Meselesi

Türkiye’de siyaset aşırı vaat, muhatabı karala-

ma, küçük görme ve küçük düşürme esasları üze-

rinde çalışmaktadır. Siyası partiler arasında olan 

iktidar kavgası, mahalle kabadayılarının kavga-

sına benzemekte; kullandıkları dil, kabadayıların 

ve kahve kültürünün benzeri hatta daha ileri saf-

hası olmaktadır. Ayrıca muhalefet, gariptir ki hiç-

bir zaman iktidarda olanın yaptığı herhangi biri 

işi takdir etmemekte, yapılan her şeyi kötü, yanlış 

hatta ihanet ekseninde ele alıp dillendirmektedir. 

Diğer taraftan iktidarda olanlar, ak dediklerine 

muhalefette iken kara demektedirler. Özellikle 

seçim zamanları bozulan dil, seçim sonrasında 

siyaseten söylenmiş sözler olarak kabul edilip 

unutulması istenmektedir. Bu dil Cumhuriyetin 

kurucu kadrosunun Türkiye’ye armağanıdır.

Milli mücadele sonrasında Büyük Millet 

Meclisi’nde gücü eline geçiren malum kadro, 

yapılacak olan reformları, inkılâpları meşru gös-

terebilmek sorunu ile karşı karşıya idi. Askeri 

güç elindeydi ama bu yeterli değildi. Yapılacak 

devrimlere sahip çıkacak bir tabana da ihtiyaç 

vardı. Batı kültür medeniyeti değerleri üzerine 

inşa edilen bir sisteme sahip çıkacak seküler, laik 

bir toplum kesimi inşa etmek yeni yönetimin 

en temel sorunlarından biriydi. Bu yeni taban, 

Osmanlının kötülenmesi, karalanması temelinde 

yapılacak bir propaganda ile elde edilmeye çalışıl-

mıştır. Cumhurbaşkanıyken Süleyman Demirel, 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılı nede-

niyle yaptığı bir konuşmada(9.10.1999) Osman-

lının bilinçli bir şekilde, kasti olarak suçlandığını, 

karalandığını söyleyerek bunun ana politika oldu-

ğunu itiraf etmiştir:

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağla-

yan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 

antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen 

uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yansıma-

ları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. 

Arabistan’da ciddi bir hassasiyet meydana 

getiriyor.

Günümüzde yürütülen psikolojik savaşta, 
son derece karmaşık haberler yaymak 
suretiyle muhatabın düşünme mekaniz-
ması çökertilmek istenmektedir. Bu hâle 
getirilebilen fert, sunulan her şeyi doğru 
kabul etmektedir. Bu ise Müslüman camia 
içerisinde büyük bir tahribata sebebiyet 
vermektedir.
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‘Cumhuriyetin ilk dönemlerinde rejimin otur-

ması için Osmanlı aleyhinde bir söylem gelişti-

rilmişti; artık bu tehlike geçmiştir; çünkü Cum-

huriyet kendi nesillerini yetiştirmiştir; Osmanlıyı 

suçlamamızın bir manası kalmamıştır. Osmanlı ile 

barışmak gerekir.”

Cumhuriyet tarihi boyunca kanunlar, bir 

baskı ve susturma aracı olarak kullanılmış ve yeni 

yönetime karşı söylenen her şey ihanet muame-

lesi görmüştür. Başvekil İsmet İnönü’nün 1925 

yılında Muallimler Birliği’nde yaptığı konuşma bu 

zihniyetin tam bir özetidir.8

Serbest Fırka’yı kuran ve kurduranlar, o 

gün için devlet gücünü elinde bulunduranlardı. 

Halkın, Halk Fırkası’na karşı Serbest Fırka’ya 

büyük teveccüh göstermesi, Serbest Fırka’nın 

sonunu getirmiş ve suçlama, karalama, tehdit ile 

parti kapattırılmıştır.9

 Cumhuriyet dönemi yöneticilerinin genetik 

yapısına işlemiş olan suçlama, karalama, ihanetle 

suçlama Mustafa Kemal-İnönü kavgasında ken-

disini göstermiş, Mustafa Kemal öldükten sonra 

İnönü paralardan Mustafa Kemal’in resimlerini 

kaldırtmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi içinden 

çıkıp Demokrat Parti’yi kuran bir kadro, 1946 ve 

1950 seçimlerinden sonra aynı şekilde suçlanmış, 

tehdit edilmiş ve karalanmışlardır.10

 Mustafa Kemal ile başlayan geçmişi ve rakip-

leri tehdit, karalama ve ihanetle suçlama yakla-

şımı, Cumhuriyet döneminde yetişen bir neslin 

karakteristik özelliği olmuştur. Her seçim döne-

minde ve her büyük olayda bu dil ve söylem 

etkin olmuştur. Taksim Kadife Darbe sürecinde 

tarafların kullandığı dil ve üslup aynı özelliktedir. 

Bugün olayların tüm tarafları benzer tahrip edici 

dili ve üslubu kullanmaktadırlar.

 Kullandıkları ifadelerin etkisi, sadece ken-

dileri ile ilgili alanda kalmış olsaydı herhangi 

bir sorun olmayabilirdi. Ancak siyasilerin/cemaat 

liderlerinin/hareket liderlerinin tüm konuşmaları 

öncelikle kendi tabanlarını etkilemekte, aynı dili 

taban da kullanmaya başlayınca seviye düşmekte, 

toplumda gerilim yükselmekte ve çatışma riski 

oluşmaktadır. Aydınlar, bilim adamları, gençler 

siyasetten, cemaatten, STK’lardan korkmakta-

dırlar. Genel olarak toplum siyaseti dürüstlerin 

barınamayacağı bir alan olarak görmektedir. O 

nedenle Cumhuriyet döneminin inşa ettiği kara-

layıcı, tehditçi dil değişmelidir. Bugün kullanılan 

dil ne milli değerlere ne de dini değerlere uygun-

dur. Kendi kültür medeniyetinin değerlerine ters 

olan ve insanı ifsâd edici bir dil kullanmak hem 

yanlış hem de tehlikelidir. ‘Biz Müslümanız’ diyen 

herkesin aşağıda yazılanlar üzerinde düşünmesi 

ve Parti/Cemaat/Hareket/STK/Grup gözetmeksi-

zin dilini düzeltmek üzere sorumluluk üstlenmesi 

gerekmektedir:

Mücadele En Güzel Tarzda Olmalıdır,                           

Bu İmani Bir Zorunluluktur!

Değer sistemleri arasındaki mücadele, sınırsız 

ve topyekûndur ve farklı mücadele şekillerini kul-

lanır. Siyasi mücadele bu mücadele şekillerinden 

biridir ve de önemlidir. Bir milletin değerlerinin 

yaşanır hale gelmesi demek o değerlerin iktidar 

olması anlamına gelir ki bu da siyasal mücadeleyi 

ilgilendirir. 

Seçimin geçerli olduğu sistemlerde parlamen-

to üzerinden mücadele edilmesi(parlamento içi 

siyaset) çok etkin ve de önemlidir. Toplumlar 

parlamento içi siyasetle çok fazla ilgilenmekte ve 

de ondan etkilenmektedirler. Siyasi parti kadro ve 

mensuplarının kullandıkları dil, toplumu gerebil-

mekte kamplaştırabilmekte hatta kavgaya sokabil-

mektedir. O nedenle en güzel tarzda bir mücadele 

öncelikle siyasi mücadele de gerçekleştirilmelidir. 

Değerler arası mücadelede ‘Ben Müslümanım’ 

diyenlerin izleyecekleri yol, uygulayacakları yön-

tem, bizzat Allah tarafından Rasûlleri aracılığıyla 

uygulaması yapılarak insanlara gösterilmiştir. Bu 

mücadelenin adına da estetik mahiyetinden dola-

yı ‘en güzel tarzda mücadele’ adı verilmektedir: 

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır 

ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et!” (16 

Nahl 125)

 Burada insanları sıratı müstakime çağırırken 

dile güzellik katacak üç ana kavramın kullanıldı-

ğı görülmektedir: Hikmet, Güzel öğüt(mev’iza), 

Güzel bir tarzda tartışma(cedel). Bunun gibi 

Kur’ân’da mücadelenin estetik bir hüviyette olma-
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sını belirleyen, basiret, beliğ, selam, sevgi, kolay-

lık, cemil, emniyet, furkan, kavl, leyyin, haya-

edep, makt, safhan gibi başka kavramlar da vardır. 

Bu kavramların mücadeleye ilişkin çerçevelediği, 

şekillendirdiği bir alan vardır. Bu alan, konuşma 

tarzımızdan, giyim, kuşamımıza, beşeri ilişkiler-

den ekonomik, sosyal, siyası ve askeri ilişkilere 

kadar her şeyi kapsar. İşte bu kavramların şekil-

lendirdiği bir alan, en güzel tarzda bir mücadele-

den ne anlamamız gerektiğini ortaya koyar. 

 İslâm, değerler sistemi arasındaki mücadele-

nin her aşamasında şartlar ne olursa olsun güzelli-

ği, nezaketi esas alır. Şeytanı değerlerin kullandığı 

usul ve vasıtaların çirkinliği, vahşiliği, kabalığı 

ve gayrı insaniliği bu olguyu, bu prensibi hiçbir 

zaman değiştiremez. Müslüman açısından müca-

delenin gayesi, insan fıtratının bir ifadesi olan 

İslâmi değerleri insanlara kabul ettirmek, zihinleri 

ve kalpleri fethetmektir, işgal etmek değil. Fetihte 

rahmet ve bereket vardır. İşgalde zulüm ve yok 

etme. Fetihte dengede oluş, kararlı oluş vardır; 

işgal ve zorbalıkta kaos ve kararsızlık vardır. Biri 

yeşertir diğeri ise kurutur. Biri meyvesini verir 

öteki meyveleri kurutur. Kur’ân-ı Kerim, en güzel 

tarz mücadelenin bu özelliğini, bir ağaçla veya 

bir bitki ile ilişkilendirerek açıklar (14 İbrahim 

24-27, 7 A’râf 58). Bu benzetmeden çıkarılacak 

sonuç, en güzel tarzda mücadele, bir denge, bir 

kararlılık hareketidir. Bir bolluk ve bereket hare-

ketidir. Bir inşa, bir fıtrata dönme hareketidir. En 

güzel tarz mücadele, 14 İbrahim 24-27 ayetle-

rinde bir ağaçla temsil edilirken, 7 A’râf 58’de bir 

şehrin bitkisine benzetilmektedir. Bu benzetme-

lerle en güzel tarz mücadelenin birinde bireysel 

boyutuna (14 İbrahim 24-27), diğerinde (7 A’râf 

58) toplumsal boyutuna dikkat çekilmektedir.

Kullanılacak Dil, İfsâd Edici Değil İnşa Edici Olmalıdır!

Bir milletin değerlerinin korunması, zengin-

leştirilip geliştirilmesi hem bireyin, hem toplu-

mun, hem Cemaat/Hareket/STK’nin hem de siya-

setin görevi olmalıdır. Eğer değerlerin yıpratılması 

siyasilerin eliyle oluyorsa buna da karşı çıkmak, 

hem bireysel hem de toplumsal bir görevdir. 

Sivil toplumun siyaseti de bu demektir zaten. 

Buna biz parlamento dışı siyaset demekteyiz. 

Parlamento dışı siyaset, toplumun değerlerinin 

korur, savunur ve geliştirip zenginleştirir. Çirkin 

hayâsızlıklara, yaygınlaşmasına ve yaygınlaştırıl-

masına, karşı çıkmak, müminin dolayısıyla par-

lamento dışı siyasetin bir görevidir (42 Şura 37, 

53 Necm 32).

 Dışsallaşan, ortalığa serilen sadece sözü edilip 

tedavisi edilmeyen, karşı çıkılmayan tüm çir-

kin hayâsızlıklar, kalbinde hastalık bulunanlara 

cesaret vererek çirkin hayâsızlıkların daha da 

yaygınlaşmasına sağlayabilir. Bunun doğal sonucu 

insanlar, çirkin hayâsızlıklara alışır, onu huy edi-

nirler (21 Enbiya 74). Bu tehlikeden dolayı Allah, 

çirkin hayâsızlıklara yaklaşılmamasını emretmek-

tedir (6 En’âm 151-153; 7 A’râf 33). Konunun 

öneminden dolayı 16 Nahl suresi 90. ayetinde yer 

alan nasihat, imamlar tarafından, her Cuma günü 

hutbede okunarak insanlara hatırlatılmaktadır.

 İnsanlığı yozlaştırma amacına dönük çirkin 

hayâsızlıkların yaygınlaştırılma gayretlerine karşı 

müminler teyakkuz halinde olmak zorundadır-

lar. Böyle bir yaygınlaşmaya karşı bigâne kalmak 

Allah’ın azabına duçar olmak demektir (24 Nur 

19). Bu nedenle Müminler, çirkin hayâsızlıkların 

hem icra edilmesine, hem de bunların toplum içe-

risinde yayılmasına karşı mücadele etmek görev-

leridir. Çirkin hayâsızlıkların toplumda yaygınlaş-

tırılmasına vesile olacak davranışlara karşı uyanık 

olması, bilerek veya bilmeyerek yaygınlaştırmaya 

sebebiyet verenleri nasihat edip uyarması ve çir-

kin hayâsızlıkları tecrit ederek örtmesi gerekir: 

Hz. Peygamber (s.a.v.): “Bir kul dünyada bir kulu 

örterse, Allah Kıyamet günü onu mutlaka örter.”11 

Bu konuda İslâm tarihinde yaşanmış pek çok olay 

vardır. Aşağıda zikredeceğimiz bir olay, meseleyi 

açıklamak bakımından yeterli olacaktır:

 İbnu Mes’ud (r.a.): “Bir adam gelerek: “Ey 

Allah’ın Rasûlü! Ben şehrin öbür tarafında bir 

kadını elledim, cima yapmaksızın onunla nefsimi 

tatmin ettim. Ve işte ben buradayım, istediğin 

cezayı ver” dedi. Hz. Ömer atılarak: “Allah seni 

örtmüş, keşke sen de kendini örtüp açıklama-

saydın” dedi. Rasûlüllah (s.a.v.) cevap vermedi. 

Adam kalkıp gitti. Rasûlüllah (s.a.v.) peşine bir 

adam göndererek onu çağırtıp şu ayeti okudu: 
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“Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın 

zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötü-

lükleri giderir... Bu, öğüt kabûl edenlere bir öğüt-

tür” (Hûd, 114)”12

İslâm’da temel ölçü, insanların kusurlarını 

günahlarını araştırıp yaygınlaştırmak değildir. 

Temel esas, kötülüklerin örtülmesi bloke edilmesi 

ve tecrit edilmesidir. Kötülükleri salgın hastalık 

haline getirecek her türlü söylem ve davranıştan 

kaçınılmalıdır. Aksi davranış, toplumun ifsâd 

edilmesine sebebiyet verir.

İnsanların gizli dünyalarında kalan şeyleri 

kamuoyuna duyurmak, günlük 

dilde sürekli konuşulur kılmak 

doğru bir yaklaşım değildir. 

Bu gün bazı kavramlar, olaylar 

ve kasetler üzerinden yürütülen 

kampanya bu açıdan sıkıntılı-

dır, tehlikelidir. Grup aidiyeti-

ni şuursuzca harekete geçirerek 

bu çirkinlikler, grup mensupları 

açısından meşru görülmeye baş-

lanabilir. O nedenle kullanacağı-

mız dil ifsâd edici değil inşa edici 

olmalıdır.

Kullanılacak Dil, Nasihat(Hayırhahlık

İhtiva Etmeli ve Güzel Olmalıdır

 Hz. Peygamberin dini, 

Nasihat(hayırhahlık) nasihat ola-

rak tanımlaması, nasihat kelime-

sinin derinliğini ağırlığını orta-

ya koyması açısından önemlidir: 

“Rasûlüllah (s.a.v.): “Din nasihatten (hayır-

hahlıktan) ibarettir!” Yanındakiler sordu: “Kimin 

için ey Allah’ın Rasûlü?” “Allah için, Kitabı için, 

Rasûlü için, Müslümanların imamları ve hepsi 

için!”13

Nasihatin asıl amacı, insanların aynı anne ve 

babanın çocukları olduğu noktasından hareket-

le tevhidi değerler çerçevesinde bir kardeşliğin 

ihdas edilmesi, korunması, geliştirilmesi ve pekiş-

tirilmesidir. Toplumsal sorunları, bu kardeşlik 

mantığı içerisinde el birlik çözüme kavuşturacak 

bir atmosferin ihdas edilmesidir. Nasihat(öğüt), 

Allah’a yönelenleri arıtmak, kötüleri sakındırmak 

amaçlı olmalıdır. (77 Mürselât 5-6).

Dolayısıyla kullanacağımız dil, bu iki ana 

amaca dönük olmak zorundadır. Herkes kullan-

dıkları dilin bu çerçevede olup olmadığına bak-

malıdır. Bu çerçevenin dışına çıkan bir söylem, 

bir dil yanlıştır, yapıcı değil yıkıcıdır. O nedenle 

Kullanacağımız dil estetik olmalıdır (16Nahl125), 

nefsi galeyana getirici olmamalıdır. Azarlama, 

aşağılama, horlama ve suçlama içeren hitap tarzı, 

muhatabın her türlü algı mekanizmasının kapan-

masına ve bir tepkinin doğmasına sebep olmak-

tadır. 

 Hz. Peygamber 

Müslümanların birbirlerine 

‘kardeşim’ demesini her vesile 

ile teşvik etmiş ve bu hitabın 

yaygınlaştırılmasını istemiştir. 

Genelde kardeş ve sevgi kav-

ramlarını birlikte kullanmaya 

özen göstermiştir: “Biriniz kar-

deşini (Allah için) seviyorsa 

ona sevdiğini söylesin.”14

Hz. Lokman oğluna nasi-

hat ederken (Kur’ân’da geçtiği 

şekliyle) hikmet dolu ifadeleri, 

‘ey oğulcuğum’, ‘yavrucuğum’ 

gibi yumuşak hitaplarla birlik-

te kullanmış olması ve bunun 

bu şekli ile Kur’ân’da yer alma-

sı (31 Lukman13-19), Allah’ın 

Müslümanları eğitmek için 

kullandığı özel bir nasihat şekli 

olsa gerek. Olay anında yapılan konuşmalarda 

dikkat edilmesi gereken önemli bir başka nokta 

da, insanların bazen sert tepki gösterebilmeleri, 

kalp kırıcı olabilmeleridir. Bu durumda bile itidal 

kaybedilmemeli ve sabırlı davranılmalıdır:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Makbul sabır, 

musibetle karşılaştığın ilk andakidir”15

Kullanılacak Dil, İyilikler Kötülükleri Giderir               

İlkesine Uygun Olmalıdır

 Cumhuriyet tarihi boyunca muhatabı karala-

mak, kötülemek ve tehdit etmek üzerine kurulu 

İnsanlığı yozlaştırma 
amacına dönük çirkin 

hayâsızlıkların yaygın-
laştırılma gayretlerine 
karşı müminler teyak-

kuz halinde olmak 
zorundadırlar. Böyle 

bir yaygınlaşmaya 
karşı bîgâne kalmak 

Allah’ın azabına 
dûçar olmak demek-

tir. Bu nedenle, çirkin 
hayâsızlıkların hem 
icra edilmesine hem 
de bunların toplum 
içerisinde yayılma-
sına karşı mücadele 
etmek Müminlerin 
görevleridir.
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bir siyasi dil ve söylemin bu günden yarına değiş-

mesini beklemek, hayalcilik olur. Ancak buna 

bir noktadan bir yerden başlamak zorunluluğu 

vardır. Müslümanlar olarak mücadeleye estetik 

bir seviye kazandırmak; kötülükleri iyiliklerle 

uzaklaştırmak, sabırla dağ devirmek bu gün en 

önemli görevlerimizdendir (11Hud114-115, 23 

Müminûn 96). Kötülüğü en güzel, en estetik 

bir tarzda uzaklaştırmak müminlerin taşıması 

gereken bir vasıftır (28Kasas54-55). Kötülük 

yapanlara iyilik yaparak onların kalplerini yumu-

şatmak ve hatta dostluğunu kazanmak mümkün 

olabilmektedir (41 Fussilet 34, 60 Mümtehine7).

Kullanılacak Dil, Af ve Kolaylık Yolunu İlke Edinmelidir

 İnsanın yapısında hem iyi özellikler, hem 

de kötü özellikler iç içedir. Şeytan ve yolun-

dan gidenler, insanın kötülük cephesine hitap 

ederek hep kötü meziyetlerini öne çıkarmakta; 

insanın tefekkür etmemesi için çalışmaktadırlar. 

Cendereye sıkıştırılmış, her şeyi ters yüz edilmiş 

ve kafası karmakarışık olan insanları uyarabilmek 

için insanın iyilik cephesine açık, etkileyici, nazik 

bir dil ve bir üslup ile hitap edilmelidir (4 Nisa 

63). Bu ilke, sadece mazlumlar için değil aynı 

zamanda zalimler için de geçerlidir. Allah, Hz. 

Musa ile kardeşi Harun’u, Firavun’a, uyarmak 

için gönderirken, yumuşak davranmalarını onla-

ra öğütlemesi anlamlı, düşündürücü ve dikkat 

çekicidir: 

“İkiniz Firavun’a gidin, çünkü o, azmış bulun-

maktadır.” “Ona yumuşak söz söyleyin, umulur 

ki o öğüt alıp-düşünür ya da içi titrer-kokar.” (20 

Ta-ha 43-47)

Halife Memun ile bir vaiz arasında geçen şu 

olay, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır: 

“Halife Memun’dan rivayet edildiğine göre, 

kendisine vaaz ve nasihat eden bir vaiz, konuş-

ması sırasında sert bir dille terhib ve tergibde 

bulunur. Halife, vaize dönerek:

“Be adam, mülâyim ol, görmez misin Allah, 

senden daha hayırlı olanı (yani Hz. Musa ve 

Hârun’u), benden daha hayırsız olana (yani 

Firavun’a) gönderdi de mülâyim olmasını emretti 

ve: “Varın da ona yumuşak söz söyleyin, olur ki 

nasihat dinler yahut da korkar dedi” der.”16 

İşte Allah, Firavun olayında tüm müminlere 

bir uyarı yapmaktadır: Muhataplarınız hakkında 

peşin hükümlü olmayın. Kimin ne zaman ve 

hangi gerekçe ile iman edeceği sizler tarafından 

bilinemez. Kimin kalbinin mühürlenip kilitlendi-

ğini sizler bilemezsiniz. O nedenle kolaya kaçıp 

insanları karalayarak kendinizi temize çıkarmaya 

çalışmayın. Herkesin bir Ömer, bir Amr bin As, 

bir Halit bin Velid olma ihtimali daima vardır. 

Böyle bir ihtimal her zaman dikkate alınmalıdır. 

Onun için kullanacağımız dil, yapacağımız 

davet, tebliğ, nasihat ve mücadele yumuşak, 

etkileyici ve kuşatıcı olmalı, kolaylaştırıcı olmalı, 

zorlaştırıcı olmamalı, müjdeleyici olmalı, nefret 

ettirici olmamalıdır. Kullanacağımız dil sözün en 

güzelini içermelidir (17 İsra 53). Kullanacağımız 

dil başkalarının kutsallarına saygı göstermek 

zorundadır (6 Enam108).

“Hz. Muhammed (s.a.v.): Sevindirin, nef-

ret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın.”, 

“Uyumlu olun, ihtilâf etmeyin, teskin edin, nefret 

ettirmeyin.”17 

Kullanılacak Dil, Şahısları Değil, Zihniyeti ve Yapılanları 

Hedef Almalıdır

 Bizim mücadelemiz yanlışlıklara ve kötü-

lüklere karşıdır. Biz şahısların yaptığı kötülük-

lerden dolayı onlara değil yaptıklarına karşıyız. 

Biz onlara değil yaptıklarına buğzederiz. Onlara 

karşı şefkat ve merhametle davranmak bizim 

inancımızın bir gereğidir. Biz insanları kaybetme-

ye değil kazanmaya talibiz. Sahabe döneminde 

Müslümanlar arasında geçen bir olay, en güzel 

tarz bir mücadeleden ne anlamamız gerektiği 

konusunda güzel bir örnek teşkil etmektedir:

“Ebudderde günah işlemiş bir adama rastladı. 

Oradakiler bu günah işlemiş adama sövüp sayı-

yorlardı. 

Ebudderda: - Hey, onu bir kuyuya düşmüş 

görseniz çıkarmayacak mısınız? diye seslendi.

Onlar: - Çıkarırdık elbet, dediler. 

Ebudderda: - Öyleyse kardeşinize sövmeyin de 

size sıhhat ve afiyet veren Allah’a hamdedin, dedi. 

Ebudderda’ya: - Ona sen kızmıyor musun? 

dediler. 
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Ebudderda: - Ben onun yaptığı işe kızıyorum. 

Yaptığını terk ettiği zaman, o yine benim karde-

şimdir.” demiştir.”18

Buna benzer bir rivayeti İbn-i Mesud şöyle 

nakleder: 

“Bir kardeşinizi günah işlerken gördüğünüz 

zaman, Allah’ım ona lanet et, onu, sürüm sürüm 

sürümdür, diyerek kardeşinizin aleyhine şeytana 

yardımcı olmayın, Allah’tan onu düzeltmesini 

isteyin.”19

Kullanılacak Dil, Savaşı Değil Barışı Hedeflemelidir

 En güzel tarz bir mücadele, karanlıklar içe-

risinde bocalayan insanlığa ışığı gösterme, onları 

aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Salt bir oy alma 

mücadelesi değildir. Dolayısıyla karanlıklar içeri-

sinde el yordamı ile yol bulmaya çalışanların yap-

tığı hata ve kötülüklere karşı affedici olunmalıdır:

“Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. 

Onları sana bakar (gibi) görürsün, oysa onlar 

görmezler bile.

Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, 

(İslâm’a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden 

yüz çevir.” (7 En’am 198-199)

En güzel tarz mücadele, kötülükleri iyilik-

le uzaklaştırabilmektir. Kendisine zulmedenle-

ri hidayet yoluna bıkmadan, usanmadan, kin 

gütmeden çağırabilmektir. Bedduacı değil duacı 

olmaktır. Yılanı deliğinden çıkarabilmektir. Kendi 

içinde tutarlı olmaktır. Sabrıyla dağ devirmek-

tir. Dengeli ve kararlı olmaktır. Yunus olmaktır, 

Yunus gibi bir dil kullanmaktır:

“Söz ola kese savaşı söz ola kesdire başı

Söz ola ağulu aşı balıla yağ ede bir söz”

Bugün kendisini öldürmek isteyen kardeşleri-

ne karşı Hz. Yusuf’un üslubunu kullanma günü-

dür: “Yusuf dedi ki: “Bugün size karşı sorgulama-

kınama yoktur.” (12 Yusuf 92) Bu ülkeyi seven 

insanların kendi nefisleri aleyhine de olsa hakkı 

ayağa tutup kaldırması ve adaleti hakım kılması 

şarttır hatta zorunludur (5 Maide 8).

Sonuç: Müslümanların Çekilmek İstendiği Bataklık: 

Sisteme Entegrasyon

Küresel ve yerel operasyonel/düşman güçler, 

Müminler etnik, mezhepsel, cemaatsel ve hareket 

olarak parçalanmak ve biribirine düşürülerek, 

kırdırılarak tasfiye edilmek istenmektedir. Aynı 

şekilde geçmişte de birçok cemaat, yapı, kurum 

ve kuruluş birbirine düşürülmüş ve araya kan 

davası sokulmuştur. Birçok yapı, cemaat ve siyası 

parti bölünmüş ve kamuoyu indinde itibarları 

zedelenmiştir. Bugün bu savaşın adına, Henry 

Kissenger’ın ifadesiyle “İslâm’ın İslâm’la Savaşı” 

denilmektedir. Bu gerçek unutulmamalıdır.

 Böyle bir ortamda Müminlere yakışan, her 

türlü haberi önce kontrol altına alıp yaygınlaş-

masını engellemek, sonra da değerlendirmesini 

yapıp birlik ve dayanışmayı sağlayacak şekilde 

gereğini yapmaktır, kavramları tahrif etmeden en 

güzel dili kullanabilmektir (58 Mücadele 9).

 En güzel tarz bir mücadele, öncelikle 

Müslümanlar arasındaki ilişkilere yansımalıdır. 

Müslümanlar başkalarına karşı af edici ve merha-

metli davranırken mümin kardeşlerini unutma-

malılar. Öncelikle mümin kardeşine karşı en fazla 

af edici, merhametli ve şefkatli davranmalıdır. 

Sonra bu, dış çevreye doğru tüm insanları kuşata-

cak tarzda genişletilmelidir. 

En güzel tarzla mücadele, söylenmesi gerekeni 

söylemeyip susmak veya yalan söylemek değildir. 

Öfke ile söylenip bir anlık deşarj olma ise hiç 

değildir. Kendi kutsallarına saygı bekleyip baş-

kalarının kutsallarına hakaret etmek de değildir. 

 En güzel tarzla mücadele, söylenmesi gereke-

ni, yapılması gerekeni en estetik, en hikmetli ve 

en basiretli bir şekilde, muhatabın kalbini etkile-

yebilecek ve etkilenip öğüt alabilecek bir üslupta, 

bir tarzda ifade etmek veya yapmaktır. Muhatabın 

kalbinde, vicdanında titreme meydana getirebil-

mektir. Düşünmesini sağlayabilmektir. 

Son yıllarda yaşadığımız aile içi kavgaya, bu 

açıdan bakılması ve yaklaşılması gerekmektedir. 

Unutulmaması gereken gerçek, üçüncü gücün 

bu kavga üzerinden Müslümanları formatlamaya 

ve mevcut düzeni içselleştirip kabul ettirmeye 

çalışmasıdır. 
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  DİL VE ÜSLUPDİL VE ÜSLUP

İslâm tarihinde Mekke şehir meclisinin temsil-

cisi Utbe’nin Hz. Peygamber’e ‘susma’ karşılığın-

da para, kadın, hükümet başkanlığını teklif etmesi 

konumuzla ilgili çok ilginç bir örnektir:

“Utbe: Muhammed, biz seni ezelden beri akıl-

lı, hamiyetli ve sevimli bir adam olarak tanırız. 

Kimseye kötülük ettiğini görmedik. Senin vaazla-

rının halk arasında ne gibi tahriklere sebep oldu-

ğunu söylemeye lüzum görmüyorum. Bana açıkça 

söyle bütün bunların sebebi nedir? Para mı isti-

yorsun? Sana teminat veriyorum ki şehir istediğin 

kadar parayı sana toplayacaktır. Arzun kadında 

mı? Şehrin en güzel kızlarını kendine zevce olarak 

al ve seni temin ederim ki seni memnun etmek 

için hepimiz mutabıkız. Hükümet başkanı mı 

olmak istiyorsun? Bir tek şartla, hepimiz seni en 

yüksek başkanımız olarak kabule hazırız. Bundan 

sonra bizim dini hissiyatımızla, amme vicdanı-

mızla oynama; putlarımızı, biz ve atalarımız ara-

sında onlara tapanların ebedi cehennem ateşinde 

kalacaklarını söyleme.”20

Yapılan teklifin anlamı şudur: Davanı bırak, 

bizim rahatımızı kaçırma; bunun karşılığında ne 

istiyorsan senin olsun. Öyle ki geç başımıza bizi, 

bizim değerlerimizle yönet. Sen evinde, mabedinde 

ve vicdanında nasıl inanırsan inan ve yaşa. Ama 

halkın önünde, kamusal alanda bizim değerlerimi-

zi kullan, seninkileri örtbas et.

Bugün Müslümanların birbirine vuruşturul-

ması, kolları kanatları kırılmış, güçsüzleşmiş kir-

lenmiş bir insan unsurunun ortaya çıkmasına 

sebep olacaktır. Bundan sonra Müslüman camiaya 

dayatılacak siyasi proje, Utbe’nin teklifine muh-

tevasına uygun olarak, “Ilımlı İslâm”, “modern 

İslâm”, “liberal İslâm”, “muhafazakâr demokrat”, 

“modernist Müslüman” olma projesidir.

Yorgun savaşçı konumuna düşmüş ve bu 

psikolojik savaş sürdüğü sürece daha da yorgun 

düşecek olan her iki camiaya ve bunların üze-

rinden tüm Müslümanlara, yapılacak çağrı, ‘önce 

istediğimiz çizgiye gelin(yani önce sapın), sonra 

uzlaşalım, dost olalım’ şeklinde olacaktır. Bu ilahi 

bir kanuniyet olarak vardır: “Onlar, senin kendi-

lerine yaranıp-onlarla uzlaşmanı arzu ettiler; o 

zaman onlar da sana yaranıp, uzlaşacaklardı.” 

(68 Kalem, 9) “Onlar neredeyse, sana vahyettiği-

mizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için 

seni fitneye düşüreceklerdi; o zamanda seni dost 

edineceklerdi.” (17 İsra 73)

 Şeytan aynı şeytandır. Dostları da aynıdır. 

Geçmişte böyleydiler bugün de varisleri böyledir, 

Tuzaklar, saptırmalar, ifsâtlar, fitneler, çatıştırma-

lar aynıdır. Gelin bu tuzağa düşmeyelim. Basiretli 

olalım, Kur’ân’a uyalım, Peygamber’i model ala-

lım, kendimizi bu şaşmaz ölçülere göre hesaba 

çekelim, düzeltelim.

 “Allah hepimize basiret ve feraset nasip etsin!” 

duasını dilimizden, kalbimizden eksik etmeyelim.
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G Ü N D E M ORTADOĞU'DAN

G örünen o ki seçim pazarı iki 
günlük gerginlik, aşırı sinir 

ve rastgele açıklanan rakamlar-
dan sonra sakinleşmeye başladı. 
Akil insanlar doğrulanamayan 
rakamları yaymanın gayretleri 
içindeler. Yüzde 90’a varan ana-
yasa referandumuna katılım ora-
nına ilişkin dün yapılan hükümet 
açıklamalarını dinledikten sonra 
Yargıçlar Kulübü başkanı katılı-
mı yüzde 80’e düşürdü. Ardın-
dan İbni Haldun Merkezi başkanı 
Dr. Sadettin İbrahim yüzde 55’e 
çekti. Bu sabah da yine aynı mer-
kezin rakamlarında yüzde 34’ü 
gördük. İbni Haldun Merkezi’ni 
önceki açıkladığı rakamı düşürme-
ye sevk eden neydi bilemiyorum. 
Önemli olan, katılımın yüzde 50’yi 
aştığı açıklamasını şu ana kadar 
değiştirmeyen İçişleri Bakanlığı’nın 
rakamları.

Burada sorun, hâlihazırdaki 
yönetiminin sinirlerini geren 
Muhammed Mursi anayasası, 
İhvan ve meşruiyet çekişmesidir. 
Sorun hâlihazırdaki oylamada 
‘evet’ oylarının kazanması değil-
dir. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Ancak ikilem, katılım oranında-
dır. Tüm İhvan düşmanlarının ve 
General Sisi yanlılarının uykularını 
kaçıran endişe, katılım oranının 
Dr. Mursi’nin referandumunda-
ki katılım oranının üstünde olup 
olmadığıdır. Çünkü bunun dışında-
ki her hangi bir sonuç 30 Haziran 
meşruiyetini kökünden yaralaya-
caktır. Son Mursi referandumun-
da evet ve hayır oyu verenlerin 
toplam oranı yaklaşık 17 milyon 
civarındaydı. Ancak katılım güven, 
dürüstlük ve meşruiyet anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla General 
Sisi’nin referandumundaki katılım 
oranı 17 milyondan az gelirse tam 
bir hezimet olacaktır. Hatta ‘evet’ 
oyları bazılarının şimdi kutladığı 
gibi yüzde 90 değil de yüzde 100 
olsa bile.

Ayrıca ortada şöyle bir ikilem 
de var. General Sisi taraftarları 
askerin Mursi’yi, rejimini ve meş-
ruiyetini devirmesini gerekçelen-
dirdiği 30 Haziran kalabalıklarını 
çokça abartmıştı. Destekçileri ara-
sında gösteriye katılanların sayı-
sının 30 milyon olduğu karara 
bağlanmıştı. Bazıları rakamı 33 
milyona kadar çıkarmıştı. Siyasi 
kural oy verenlerin göstericiler-
den daha fazla olmasını veya en 
azından aynı rakamlarda olması-
nı gerektirmektedir. 30 milyonun 
gösteri yaptığını söylemeniz ve 
ardından anayasa referandumun-
da bu oranın yarısının oy kul-
lanması akıl kârı değil. Bu da 
General Sisi ve hâlihazırdaki rejimi 
destekleyen medyayı ilk günün ilk 
saatlerinden itibaren nihai zaferi 
ve katılımın yüzde 80 olduğunu 
ilan etmek için acele etmeye sevk 
etti. Zira herkesin gözü 30 milyon 
rakamının üzerindeydi.

Batılı raporlar şu ana kadar 
kesinlikle olumlu değil. Söz gelimi 
merkezi Berlin’de bulunan Ulus-
lararası Şeffaflık Örgütü ilk rapo-
runda referandumdaki şartların ve 
havanın nezih, özgür ve sağlıklı bir 
referandum gerçekleştiremeyece-

ğini belirterek Mısır’ın demokratik 
geçiş için önemli engeller yaşadığı-
nı ifade etti. Örgüt, referandumda 
‘hayır’ sloganı atanın tutuklanma-
sı, anayasa taslağına karşıt pro-
pagandaların engellenmesi, resmi 
medyanın, müttefiklerinin ve tüm 
resmi yetkililerin sadece tek bir 
görüş etrafında birleşmesi ve öte-
kinin görüşüne alan vermemesi, 
görmezlikten gelinmesi gibi prob-
lemli ayrıntılara yer verdi. Bu göz-
lemler ve birçok seçim komisyon-
larında oylama sırasında yaşanan 
şaibeler yukarıda anlatılanlardan 
pek farklı olmayan başka boyutları 
su yüzüne çıkaracak.

Hâlihazırdaki anayasanın soru-
nu sadece nezihlik ve şeffaflık 
değil. Daha önemli sorunu kana 
bulanması, sert siyasi çekişme, 
tehlikeli boyuttaki ailevi ve top-
lumsal bölünme. Bu durum refe-
randumun değerini ve mesajını 
zayıflatıyor. Anayasalar, ülkenin 
bütün akımları, ırkları ve mezhep-
lerinden vatandaşları rahatlatacak 
yeni sosyal sözleşme tesis etmek 
için yapılır. Bu sözleşme yeni dev-
letin ayaklarını oluşturur, devletin 
kurumları ve yasaları bu sözleşme 
etrafında inşa edilir ancak şimdiki 
anayasa, önceki rejimin meşruiye-
tini ortadan kaldırdığı oranda bu 
konuyla ilgili değil.  

Mursi’nin anayasasını uzlaş-
macı değil diye kınıyorsak -ki bu 
nokta önemini azalttı ve muha-
lifleri kendisine karşı harekete 
geçirdi- hâlihazırdaki anayasayı bu 
çerçeveden değerlendirdiğimizde 
Mursi anayasasından çok daha 
kötüdür. Çünkü yeni anayasa ulu-
sal uzlaşıyı ifade etmemekle kalmı-
yor, aynı zamanda hiçbir demok-
ratik kurumun ve hatta sakin, 
güvenlik ve sağlıklı sosyal bir hayat 
inşa edilmesine izin vermeyecek 
uzaklaştırıcı ve faşist bir ortamda 
doğuyor.  Mısır ulusal uzlaşının 
yeniden inşası, ülkenin geleceğini 
tehdit eden çıkmaza bir çıkış yolu 
bulmak için hala akil ve güve-
nilir insanların büyük ve yoğun 
çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. 
(Mısır gazetesi el-Mısriyyûn, 16 

Ocak 2014)

‘YENİ ANAYASA’ MISIR KRİZİNİ ÇÖZMEZ
 Cemal SULTAN

Arapça yayımlanan gazetelerdeki 
yazan farklı eğilimdeki gazetecilerin 

yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğunu veya bunların tümüne katıldı-
ğımız söylenemez. Yazılardaki amacımız 

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

rak meseleler karşısında ortaya konulan 
analizlerin hangi argümanlardan hare-

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

perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki 
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavra-

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

fından Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)
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  ORTADOĞU'DANORTADOĞU'DAN

M ısır medya organları 14-15 
Ocak’ta  yapılan referan-

dum sonuçlarını ele alan yorum 
ve analizlerle dolu. Ancak birçok-
ları bizlerin aslında bir değil, iki 
referendum içinde olduğumuza 
dikkat çekmedi. Birinci referan-
dum kendi sonuçlarını açıkladı 
ve kutlandı. İkincisinin sonuçları 
ise ilan edilmedi ve sonuçlarına 
dair sızan bilgiler unutuldu veya 
gürültülü ortamda görmezlikten 
gelindi. Sızdırmadan şu iki noktayı 
kast ediyorum. İlki referandumda 
oy veren kadınların katılım oranın 
gözle görülür şekilde yüksek olma-
sıydı. Hatta bazıları bu katılımı 
yüzde 70 olarak tahmin etti. İkinci 
nokta ise oylamaya katılan genç-
lerin oranının yine gözle görülür 
derecede mutevazı kalmasıydı. 
Sadece yüzde 16 sınırlarındaydı. 
Kadınların katılımındaki oranın 
yüksekliğine işaret edip sevinmek 
Kanepe Partisi’nin -kelime Fran-
sızcadır ve Arapça değildir- zaferi 
olarak görülebilir. Gençlerin katı-
lım oranının mutavazı olmasını da 
Devrim Partisi’nin isteksizliği ola-
rak nitelersek abartmış olmayız.

Mısır Şuruk gazetesi katılım 
oranındaki farklılığı Yüksek Seçim 
Komisyonu’ndaki yargı kaynağına 
dayandırdı. Kaynak gençlerin ve 
özellikle de 20 ila 30 arasındaki 
yaş grubunun oylamaya katılmaz-
ken kadınların katılımının daha 
fazla olduğuna işaret ediyor. Mısır 
el-Yevm gazetesi de ilk sayfasında 
bir yerde bazı bakanların “genç-
ler  25 Ocak devrimine saldırıl-
ması sebebiyle referandumu boy-
kot etti” yollu açıklamalarına yer 
verdi. Gazete konunun bakanlar 
kurulu toplantısında tartışıldığına 
ve bazı görüşlerin genç kuşak-
ta görülen toplu boykota yönelik 
endişeyi ifade ettiğine işaret etti. 
Yayınlanan haberden anladığımız 
bazı bakanlar medya organların-
da 25 Ocak devrimine yönelik 
saldırıları gündeme getirmişler ve 
içlerinden bazıları Mübarek döne-
mindeki eski yüzlerin dönüşünün 

ve yeni şartlarda ortaya çıkışlarının 
yarattığı endişeye dikkat çekmiş-
ler. Ayrıca egemen(?) bir gücün 
özel televizyonların yetkilileriyle 
toplantı yaptığını ve onları 25 
Ocak devrimi ve gençlerine yöne-
lik karalama kampanyalarını dur-
durma çağrısında bulunduğunu 
öğrendik.

Kapalı toplantılarda konu 
gündeme gelirken Mısır medya 
organları hiçbir yorumda bulun-
madı. Hepsi de gerek katılım oranı 
gerekse de destekleyenlerin oranı 
üzerinden İhvan’ın hezimete uğra-
ması bağlamında referandumun 
göstergelerine yoğunlaştı. Bir 
başka ifade ile bizdeki medya 
devrim gençlerinin referandumu 
boykot etmesinden çok İhvan’ın 
yenilgisine önem verdi. İhvan’ın 
yenilgisi cemaatle ilgiliyken genç-
lerin boykotu, devrime temas 
ettiği için son göstergenin daha 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Bazıları kadınların katılım oran-
larının artmasını, kocaların eşleri-
ni, ailevi sorunlarından kendilerini 
kurtarması umuduyla oy vermeye 
teşvik etmesine bağlıyor! Yalnız 
konu ciddi şekilde ele alınmalı. 
Niçin Kanepe Partisi 
yükselirken Devrim 
Partisi geriledi diye 
sormak hakkımız. 
Kadınların katılımın-
daki artış Mısır halkı-
nın siyasete dönüşü-
nün olumlu yönlerin-
den sayılabilir. Müba-
rek dönemi boyunca 
siyaseti bırakmışlardı. 
Belki kadınların oyla-
maya katılımı İhvan 
yönetimi döneminin 
politikalarına karşı çık-
manın ifadesi olabilir. 
Bazı Selefilerin açık-
lamaları özelikle de 
kadınların kendi özel 
hayatlarına müdahale edilmesi 
endişesini körüklemişti. Özellikle 
de ev hanımlarının referandum 
öncesi televizyon kanallarının yap-

tığı kampanyalardan etkilenmele-
rini ihtimal dahilinde görüyorum.

Gençlerin seçimleri boykot 
etmesi oldukça endişe verici. 
Çünkü kabul edilmesi gerekli 
güçlü bir mesaj yollamaktadırlar. 
Özellikle de devrimi taşıyan ve 
hedeflerini belirleyen onlarken. 
Şu an gençlere sunulan şeylerin 
onların hayallerini veya temennile-
rini ifade etmediğini söyleyebiliriz. 
Bakanlar kurulunda dile getirilen 
görüşler doğrudur. Bu durum 
zihinlere geçmişin sıkıntılı görün-
tüsünü getirdi. Bunların dışındaki 
başka sebepler ve uygulamalar 
devrim gençlerini yabancı gibi his-
settirdi.

Tüm bu anlatılanlardan sonra 
iki gözlemim var. Birincisi General 
Abdulfettah Sisi’ye dayandırılan 
ve “eski yüzlere ve rejimin 25 
Ocak öncesine dönmesi mümkün 
değil” yollu açıklamasıyla ilgili. 
Sorun sadece eski yüzlerde değil, 
aynı zamanda farklı ve daha güçlü 
yüzlerle yeniden karşımıza çıkan 
eski politikalardadır. Belki de bu 
içler acısı dönüşü en fazla somut-
laştıran da güvenlik kurumunun 
uygulamaları.

İkinci gözlemim 3 Haziran son-
rasının rejiminin, kendisini poh-
pohlamaları ve savunmaları için 
teşvik ettiği bazı borazanların reji-
me çok zarar vermesi ve birçok-

larını korkutmasıdır. 
İnsanlar bu borazan-
larda faşistlerin, iki-
yüzlülerin ve güvenlik 
organları uşaklarının 
modellerini gördü. 
Sorun sadece şahıs-
larda ve görüşlerinde 
değil, aynı zamanda 
bu kimselerin yeni 
rejimin veya en azın-
dan bazı kanatlarının 
yüzü olarak görülme-
leri. Bu durum bazıla-
rını ortaya konan yeni 
yemeğin 25 Ocak 
devrimiyle bağlantısı-
nın kopuk olduğuna 
ikna etti. Bu kimseler 

en azından son bir emre kadar 
görüşlerini ikinci referandumda 
kaydettiler. (Mısır gazetesi Şuruk, 
19 Ocak 2014)

MISIR’DA REFERANDUM SONUÇLARI
Fehmi HÜVEYDİ�

Gençlerin seçim-
leri boykot etmesi 

oldukça endişe 
verici. Çünkü kabul 

edilmesi gerekli 
güçlü bir mesaj 

yollamaktadırlar. 
Özellikle de devrimi 

taşıyan ve hedef-
lerini belirleyen 

onlarken. 
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D evrimler çağında hiçbir şey 
olduğu gibi kalmıyor. Zira 

devrimler haddi zatında dev-
rimin etkileşimleri içine girmiş 
taraflar -gerek yönetici sınıflar 
olsun gerekse de yönetilen sınıf-
lar- için sert bir psikolojik ve 
ahlaki testtir. Herkes kendi acıla-
rı ve umutlarıyla ilgili görülüyor. 
Aydın -böyle bir unvanı kendileri-
ne veren herkesin somutlaştırdığı 
değerler ve ilkeler manzumesine 
dayanan ahlaki anlamıyla- devri-
min başarısının veya nüksetme-
sinin termometresidir. Gerçek 
aydın Edward Said’in Entelek-
tüel kitabında tanımladığı üzere  
“Sesi olmayanların sesini temsil 
eden, değerlerini somutlaştıran, 
pazarlık veya ödün vermeksizin 
bu değerlere tutunan kişidir.” Bu 
yüzden Said’e göre aydın, tüm 
şekilleriyle iktidardan uzak olma-
lıdır ki düşüncesi sınırlanmasın, 
düşüncelerinin veya eğilimlerinin 
akışı iktidarın çıkar-
ları ve eğilimlerine 
göre belirlenmesin.

Devrimlerin tarihi 
ve özellikle de  on 
dokuzuncu ve yir-
minci yüzyıllarda 
aydınların veya ente-
lijansiyanın gerek 
devrimlerin ateşlen-
mesinde gerekse de 
devrimlerden sonra 
kendi toplumlarını 
ve düşünce norm-
larını değiştirme 
noktasında oynadığı 
önemli rolden yok-
sun değildi. Tıpkı 
1789 Fransız devri-
minde, 1917 Rus devrimi ve 
1949 Çin devriminde olduğu 
gibi. Yirminci yüzyıla damgasını 
vuran üçüncü dünya devrimleri 
de bu aydın rolünden mahrum 

kalmadı. Aydınlar 1910 Meksi-
ka, 1959 Küba, 1979 İran ve 
Nikaragua devrimlerinde önemli 
rol oynadı. Bu durum Antonio 
Gramsci’nin ‘organik aydın’ kav-
ramının canlı ve pratik somutlaş-
masıdır.

Keza Arap Baharı devrimle-
rinde de durum böyleydi. Çoğu 
Arap aydın, düşünceler dünya-
sını bırakıp özgürlük talebiyle 
ve kendi toplumlarının saygın 
yaşama ve sosyal adaleti ger-
çekleştirme haklarını savunarak 
sokaklara döküldüler. Şanlı 25 
Ocak devriminden yıllar önce bu 
devrimin ilk tohumlarını, 2004’te 
kurulan Yeter Hareketi gibi 
cemiyet ve değişim hareketleri-
ne katılarak eken aydınların dire-
nişini hatırlıyorum. Merhum Dr. 
Abdulvehhab el-Mesiri’nin 2008 
yılında Tahrir Meydanı’ndaki 
gösterilerden birinin merkezin-
deki görüntüsünü içimizden kim 

unutabilir? Gösteri 
sonrası kendisi ve eşi 
Dr. Huda Hicazi kaçı-
rılmış ve Kahire’nin 
çöllerine bırakılmıştı. 
Son 20 yıl boyun-
ca Mısır demokrasi 
hareketinin taleple-
rinin oluşumunda 
önemli rol oynayan 
direnişçi merhum 
Dr. Muhammed 
Seyid Said’in ilham 
kaynağı ve etki-
li rolünü içimizden 
kim unutabilir? Aynı 
rolü üç yıl evvel dev-
riminin başlaması 
sonrası Suriye Ulusal 

Konseyi’nin ilk başkanı olmadan 
önce Dr. Burhan Galyun oynadı. 
Şu an Tunus’un cumhurbaşka-
nı Munsif Marzuki de Yasemin 
devrimi sonrası Tunus’ta iktidara 

gelen en önemli düşünce sem-
bollerindendi.

Ne var ki şaşkınlık yaratan 
husus, Arap aydınlardan bir gru-
bun devrimler sonrası dönemde-
ki tutumlarına uzanan ve bazen 
söz ve fiilde çelişki derecesine 
varan dönüşümlerdir. İçlerinden 
bazıları değişti, özgürlük, adalet 
ve hoşgörü değerlerinin temsil-
ciliğinden yeni iktidarın elinde 
onun şiddet ve baskısı meşru-
laştıran ve kamusal alandaki 
kontrolünü kuramlaştıran birer 
piyona dönüştüler. Bu durum 
Mısır şartlarında net şekilde 
görülüyor. Mübarek devletinin 
ve güvenlik organlarının despot-
luğuna karşı direnen liberal, sol 
ve laik birçok isim 3 Temmuz 
rejiminin elinde piyon oldular, 
bu rejim politikalarını haklı gös-
terdiler, insan hakları ihlallerini, 
siyasi aktivistlerin tutuklanmasını 
ve kamusal alanın daraltılması-
nı savundular. Burada çıkarla-
rı, sosyal ve maddi ayrıcalıkla-
rı zarar görmedikçe her rejimi 
savunabilen aydınları kast etmi-
yorum. Geçen yirmi yıl boyunca 
Mısır’da iktidarın tecrit ve baskı-
sını görmüş, tutumları sebebiyle 
ağır bedeller ödemiş ve şimdi 
yeniden inşa edilen despotlu-
ğun yapısının bir parçası olmuş 
aydınlardan bahsediyorum.

Said aydınların dönüşümleri-
ni eleştiren görüşleriyle bilinen 
Fransız düşünür ve filozof Juli-
an Benda’nın Aydınlar İhaneti 
kitabından şu sözünü aktarıyor: 
“Gerçek düşünürler coşkun 
duygular ve yüce ilkeler -hak 
ve adaletin ilkeleri- kendilerini 
yolsuzluğu ifşa etmeye, zayıf-
ları desteklemeye, yüz kızartıcı 
veya acımasız iktidarla müca-
deleye sevk ettiği zaman daha 
dürüsttürler.” Benda, aydınla-
rın iktidardan veya kitlelerden 
görebilecekleri şantajlara karşı 
da uyarıyor. Bu durum kitlelerin 
aydınlara ve siyasilere yönelik 
şantajının rehini olan, medya 
organları kanalıyla ahlaki değer-
ler ve tutumlara karşı büyük 
karşı geniş kapı açan Mısır ger-

Devrim ile İktidar Arasında                                                                                              
ARAP AYDININ TRAJEDİSİ
Halil EL-ENANİ

Arap Baharı baskı 
ve despotluk dışın-
da bir şey görme-

yen Arap siyasi çev-
resindeki aşınma 

ve zayıflığın boyu-
tunu gözler önüne 

serdiği kadar aydın 
ve siyasilerdeki 

köklü demokratik 
düşüncenin zayıflı-

ğını da gösterdi.
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çeğinde açıkça görülüyor. Medya 
“bizden olmayan bize karşıdır” 
yollu ünlü ötekileştirici ilkeyi 
somutlaştıran engizisyon mahke-
melerine dönüştü.

Arap ve Mısırlı bazı aydınla-
rın dönüşümlerine açıklık geti-
ren önemli noktanın kendisini ve 
gündemini klasik güç merkezleri-
ne dayatamayan devrimci güçle-
rin performansına yönelik hayal 
kırıklığı veya rakipleri İslâmcılarla 
fikri ve ideolojik farklılıkları oldu-
ğunun farkındayım. Bu da gayet 
meşru görülebilir bir durum. Ne 
var ki bu aydınlardan bazılarının 
sırf değişim umudunu kaybet-
tikleri için veya direnişlerinin ve 
verdikleri kurbanlarının meyve-
sini alma eğiliminin sonucu ola-
rak devrim karesinden iktidarın 
karesine geçmeleri düşündürü-
cü. Devrim sonrası süreçte hayal 
kırıklığına uğrayan bazı aydınla-
rın da sahayı iktidarın aydınlarına 
ve medyanın ‘profesyonellerine’ 
bırakmayı seçtiklerini de biliyo-
rum.

Arap Baharı baskı ve despot-
luk dışında bir şey görmeyen 
Arap siyasi çevresindeki aşınma 
ve zayıflığın boyutunu gözler 
önüne serdiği kadar aydın ve 
siyasilerdeki köklü demokratik 
düşüncenin zayıflığını da göster-
di. Özgürlük ve adaletin değerle-
rini savunmak ilkesel bir tarafgir-
lik değil, geçici bir durum oldu. 
Bazı Arap aydınlarının siyasi ve 
ideolojik partileşme tuzağından 
uzak durarak soyut çerçevesi 
içinde özgürlük ve adaletin ilke-
lerini savunma noktasındaki geri 
tepmeleri, bu aydınların yaşadık-
ları derin krizi ortaya çıkarıyor. 
Herkes bu ilkeler ve değerlerin 
yanında yer almanın gerekçeleri 
ne olursa olsun iktidarın yanında 
yer almaktan çok daha önemli 
olduğunu anladığı vakit bu tra-
jedinin etkileri görülecek. Tarih 
zaman ne kadar uzasa da herke-
sin tutumunun şahidi olacaktır. 

(El-Hayat gazetesi, 8 Ocak 2014)

İ slâmcıları iktidara getirmeyen 
Libya devrimine yönelik komplo 

dursaydı Tunus devrimine yönelik 
komplo, Nahda hareketinin ve ikti-
dardaki iki ortağının ödün vermesiy-
le, anayasa ve yeni ‘yeterlilik’ hükü-
metinde anlaşmaya varılmasıyla son 
bulurdu.

 Ancak Libya devrimine yönelik 
komplo durmadı. Yemen devrimi de 
bazen aralarındaki çatışmanın sür-
mesi için zıt kutupları destekleyen 
karşı devrim rejimlerinin müdahale-
siyle kafa karışıklığı sürecinden geçi-
yor. Yemen’in sahip olduğu insan 
kaynakları ve büyük zenginlikleri 
sebebiyle Körfez’in yanında güçlü 
bir devlete dönüşmesinden korkan 
bazıları açısından özel bir yeri varsa 
Libya devrimi bu kesimleri, insanları 
değişim, devrim ve hatta reform 
ilkesini reddetmeye sevk etmek 
dışında etkilemeyecek. Zira arzula-
nan amaç, herkesin bahar öncesi 
döneme rahmet okuması. Bununla 
birlikte Libya gibi bir ülkede böyle 
bir rahmet okuma imkânsız gibi bir 
şey. Önceki rejim tarihin en pervasız 
rejimiydi. Diktatörlük ve totaliter-
likle yetinmedi, üzerine yolsuzluğu 
ve halkına İsveç’tekilerden daha iyi 
yaşamaları için yetebilecek ülke zen-
ginliklerinin israf edilmesini ekledi.

 Tunus’ta Nahda hareketi, her 
devrimin ilk aşamalarının uzlaşıyla 
geçirilebileceğine inanarak devrim 
sürecini kurtarma fırsatını kaçır-
madı. Özellikle de halkçı, ideolojik 
ve partili bölünmüşlük gölgesin-
de. Nahda demokrasinin stratejik 
sorunlarla değil, daha az önemli 
şeylerle idare edilebileceğinin ve 
hepsinden evvel temel sorunlar 
etrafında bir uzlaşma sağlanması 
gerektiğinin farkında.

Hareketin verdiği tüm bu ödün-
ler görüldüğü üzere yıkıcı dış des-
tek alan insanlar açısından yeterli 
olmadı. Çünkü finansörleri açısın-
dan amaç devrimi bütünüyle yık-
maktı. Hatta bazıları Bin Ali’nin yeni 
Tunus’a muzaffer şekilde dönme-
sini temenni etmekte hiçbir sıkıntı 
duymadı.

 Bazı karşı devrim rejimlerinin 
bilincinde gerçekleştirilmesi gerekli 
iki hedef var. İlki Arap Baharı süre-
cinin başarısız kılınması suretiyle 
tamamen durması. İkincisi Siyasal 
İslâm’ın  ve başta İhvan’ın, sivrisi-

nek üreten ‘bataklık’ olarak görü-
len İslâmi uyanışı bitirmenin öncüsü 
olarak yıkılması. Bazı sivrisinekle-
rin öldürülmesi suretiyle bataklığın 
kurutulması gerekiyor. Tunus’ta 
Bin Ali’nin uyguladığı yaklaşım 
da buydu. Sonucun ülkenin polis 
merkezine, Bin Ali ve akrabalarının 
yönettiği ticaret şirketine dönüştü-
rülmesi olması sonrası önce İslami 
uyanış Bin Ali’ye isyan etti ve ardın-
dan halk.

Laiklerin ve aşırı solcuların bas-
kılarına maruz kalan Nahda’nın 
yaptığı basiretliydi. Hal böyleyken 
İslamcılar kendisini şeriattan ödün 
vererek ülkenin kimliği hususunda 
aşırıya kaçmakla suçladılar. Solcu ve 
laikler ile bu İslamcılar aralarındaki 
savaşa rağmen yeni deneyimi başa-
rısız kılmakta buluştular.

 Nahda kurtarabileceğini kurtar-
ma mantığıyla hareket etti ancak 
daha da önemlisi ülkeye ve halkının 
kimliği ruhuyla ve temel konularda 
ortak görüşü sağlama gerçeğinin 
bilinciyle hareket etti. Bu yüzden 
iktidardan ödün vermekte bir beis 
görmedi. Nahda bu davranışından 
dolayı halkın kendisini ödüllendi-
receğinden emin. Zira özgür ve 
seçilmiş hükümete sahip bir ülke 
faydasız çekişmelerin hâkim olduğu 
bir ülkeden bin kat daha hayırlıdır.

Olan bitenler Arap Baharı tab-
losunu çizen ilk ülke Tunus’un 
komplolardan kurtulabileceğine ve 
özgür devlete doğru emir adımlar 
atabileceğine dair bir umut kapısı 
açıyor. Özgür devlet İslam devleti-
nin kendisi olacaktır. Çünkü Tunus 
halkı dinine vefalı kalacak ve bırak-
mayacaktır.

Tüm bunlar karşı devrim rejimle-
rini çalışmaktan alıkoymaz. Gelecek 
seçimlerde laikleri desteklemek için 
çok para pompalayacaktır. Bu rejim-
lerin umudu ise Bin Ali’nin bir başka 
yüzü olan Tunus Nida Partisini bir 
kısmı geçmiş dönemde Bin Ali’nin 
yanında olan solcu partileriyle koa-
lisyon yoluyla da olsa iktidara getir-
mek suretiyle laiklerin başarısızlığını 
aşmasında. Ancak halkın olan bite-
nin farkında olması, devriminden 
olmayan ve üstelik saatin akreple-
rini tüm araçlarla geriye götürmek 
isteyen kişileri seçmemesi umulmak-
tadır.  (Ürdün gazetesi Düstur, 22 
Ocak 2014)

TUNUS DEVRİMİNE YÖNELİK KOMPLO DURDU MU?
 YASER ZEATİRE
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İ ran’a bağlı medya araçları bile 
Cenevre nükleer anlaşmasına 

götüren öncüllerden konuşmakta 
bir beis görmedi. Pratik olarak 
Hizbullah’a ait Lübnan el-Ahbar 
gazetesi Afganistan’daki işbirliği-
nin yanı sıra ‘el-Kaide terörüy-
le’ mücadelede Washington’un 
İran’a olan ihtiyacından bahsede-
rek Afganistan ve Irak’ta geçmiş-
teki iki olumlu işbirliği deneyimine 
işaret ediyor.

İran medyasının şu ana kadar 
sessiz kaldığı konu ABD’nin iste-
yeceği fatura. Doğal olarak ödülü 
ve başka rolleri alması amacıyla 
rehabilite edilmesi için el-Kaide 
terörüyle savaşa destek vermesi 
bu faturaya eklenebilir. Yayılmacı 
stratejisinin en büyük ayağı olan 
Esed rejiminin yıkılmaması için 
Suriye rejimine yönelik tutumunun 
farklı olması da isteniyor. Buna 
karşın İran’ın Irak ve Lübnan’daki 
rolünün açık şekilde itiraf edilme-
si, Körfez ve Yemen’deki faali-
yetlerine kısmen sessiz kalınması 
gerekiyor.

İran’ın borazanları Suriye kim-
yasalının ve İran nükleerinin ABD’yi 
ve hatta Avrupa’yı dahi tehdit 
etmediğini biliyorlar. Muhammed 
Cevad Zarif, Batının İran askeri 
savunmasından pek endişe etme-
diğini ve isterse bu savunma siste-
mini imha edebileceğini belirttiği 
zaman İran’daki muhafazakârlar 
ayaklanmıştı. Bu borazanlar ayrıca 
Batıyı Suriye kimyasalından ve İran 
nükleerinden kurtulmak için her 
şeyi düzenlemeye iten sebebin 
Siyonist oluşumun güvenlik çıkar-
ları ( bölgedeki stratejik üstünlü-
ğünü kast ediyorum) olduğunun 
da farkındalar. Dolayısıyla bu olu-
şumun çıkarları ABD tarafından 
korunmuş durumda. Özellikle de 
Beyaz Saray’daki hiçbir başka-
nın, Siyonizm’in Kongre’ye ve iki 
meclisine hâkim olması gölgesin-
de bu oluşumu bırakma rahat-

lığı olamaz. Durum böyle oldu-
ğu için İran’ın İsrail konusundaki 
tutumunun tamamen değişmesi 
gerekiyor. Aksi takdirde Tahran’a 
yapılacak hiçbir diyalog ciddiyet 
kazanamaz ve sonuç vermez.

İran’ın mezhepçi, milliyetçi 
veya solcu borazanları (aralarında 
Sünni Siyasal İslâm’a karşı tutum-
ları bulunan Müslüman olmayan-
lar da var) bu boyutun farkındalar 
ancak şu an sessiz kalıyorlar. Zira 
Suriye’deki savaş hâlâ sürüyor ve 
sesi somut şekilde kısılsa da dire-
niş masalına ihtiyaç duyuyor ve bu 
masalın yerini ‘tekfirci 
terör’ masalı aldı!

Hizbullah bu bağ-
lamda çok sıkıntılı ve 
kaçınılmaz kötü kade-
ri bekleyen kimse gibi 
görülüyor. Zira İran’ın 
Siyonist oluşumla 
düzenlemeleri hiç 
kuşkusuz kendisini 
kapsayacak. Böyle bir 
şey yaşandığı zaman 
da Siyonist oluşumla 
mücadele masalıyla 
içerideki siyasi çekiş-
me için kullandığı silahı muhafaza 
etmeyi gerekçelendiremeyecek. 
Zaten direniş hikâyesi Temmuz 
savaşının bitişinin düzenlemelerin-
den bu yana ikna edici değildi. 
Nasrallah ‘Siyonist misillemenin 
boyutunu bilmeselerdi iki İsrailliyi 
kaçırmayacaklarını’ açıklamıştı.

Hizbullah velayeti fakihin böl-
gesel olarak güçlü bir konumda 
olacağı ve direniş söylemine ihti-
yaç duymayacağı düşüncesine bel 
bağlayacaktır. ABD ile anlaşan ülke 
bölge halklarıyla anlaşmaya ihtiyaç 
duymaz. Özellikle de bu ülkenin 
halkları kaybettiği açık ve tekrar 
kazanılmasının bedeli ise yayılmacı-
lık, hegemonya kurmak ve başka-
larını hafife almaktan değil, halkla-
rın bölgedeki doğal gücünü kabul 
etmesinden geçiyor.

Hizbullah silahını tamamen 
bırakmayabilir. İran’ın gücü göl-
gesinde bu silahı dayatma imkânı 
olacaktır. Hem İsrailliler de tehli-
kesi geçtiği sürece bu silahın kalıp 
kalmamasıyla da pek ilgili olma-
yacaktır ve zamanla yarışacaktır. 
Hizbullah ayrıca bu silahı kullan-
masının bedelinin ağır olacağını 
biliyor. Ayrıca İran da örgüte Batı 
ve Siyonist oluşumla çatışma değil 
anlaşmaya dayalı bölgedeki yeni 
projesini tahrip etmesine izin ver-
mez. Burada bir parantez açıp 
İran’ın Hamas ve İslâmi Cihad’a 
verdiği desteğin de biteceğine 
işaret ediyoruz. Özellikle de Filis-
tin sahnesi değişirse ve Abbas’ın 
çözümünün çıkmaz yola girmesi 

sonrası işgalle yeni bir 
mücadeleye girerse.

Peki, karamsar 
mıyız? Belki ancak 
mantığımız bize 
ümmetin çoğunlu-
ğuyla çatışmaya gire-
nin başka düzenleme-
lere kaymasının doğal 
olduğunu söylüyor. 
İyimserlik kapısını ara-
larsak da İran’ın rüş-
tüne dönmesi, Arap-
lar ve Türkiye ile iyi 
komşuluk ilişkilerini 

kabul etmesi, bu komşuluğu yayıl-
macılık ve hegemonya oyununda 
mezhep faktörünü kullanmaktan 
uzak tutarak gerçekleştirmesine 
sevk etmek dışında bir seçenek 
görmüyoruz.

Genel olarak ABD ve Batıyla 
müzakereleri uzayıp bir veya iki yıl 
sürse dahi İran’ın tercihlerindeki 
beyaz ipliği siyah iplikten ayıracak 
kadar uzun bir vakit yok. Niha-
yetinde İran tercihlerini daha net 
şekilde belirlemeli ancak karamsar 
tercih her şeyin İran’ın istediği gibi 
olacağı anlamına gelmez. Zira bu 
ümmet, nasıl ve katılımcıları kim 
olursa olsun kendisini hedef alan 
tüm projelerle mücadele etme 
gücüne hâlâ sahiptir. (Ürdün Düs-
tur gazetesi, 14 Ocak 2014)

İRAN’I REHABİLİTE ETMENİN FATURASI
Yaser ZEATİRE  

Genel olarak ABD 
ve Batıyla müza-

kereleri uzayıp bir 
veya iki yıl sürse 
dahi İran’ın ter-

cihlerindeki beyaz 
ipliği siyah iplikten 

ayıracak kadar 
uzun bir vakit yok.
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M ucizelerin olmadığı zaman-
da mucize gerçekleşti, tüm 

denklemler ve kriterler altüst oldu. 
Bugünün Suriye’sinde her ihtimal 
caiz ve tüm sürprizler gündemde, 
ancak kan banyosu sürecek ve 
belki artacak. Kurbanlar ise değiş-
miyor.

Bahsini ettiğimiz mucize Suri-
ye topraklarında savaşan tüm 
grupların rejime karşı değil de 
Irak ve Şam İslâm Devletine (IŞİD) 
karşı birleşmeleri ve en hızlı şekil-
de kökünü kurutmak için savaş 
ilan etmeleri. Bu adımı en az iki 
yıl önce beklediğimizi itiraf ediyo-
ruz. ABD ve Arap müttefiklerinin 
Saddam sonrasının Irak deneyimi-
nin tekrarlayacağını, el-Kaide ve 
onun ideolojisini benimseyen tüm 
örgütlerle savaşmaları için Suriye 
Sahva güçleri oluşturacağını belirt-
miş, özellikle de henüz oluşum 
ve yükseliş evresinde olan Nusra 
Cephesi ve IŞİD’e işaret etmiştik.

Savaşan Suriyeli grupların 
IŞİD üslerine ve ülkenin kuzeyin-
deki savaşçılarına açtığı saldırı-
larda yüzlerce kişi öldü. Şu an 
dört yeni cephe IŞİD’e karşı bir-
leşmiş durumda. İslâm Cephesi, 
Özgür Suriye Ordusu, Mücahit-
ler Ordusu ve Suriye Devrimcileri 
cephesi. Tüm bu cepheler Suudi 
Arabistan’ın desteğini alırken 
el-Kaide’ye bağlılığını ilan eden 
Nusra Cephesi tarafsız duruyor. 
‘Kurtuluşun’ öncelikleri birden 
değişti. Geçmişte rejimin kontro-
lündeki köy ve kırsalla sınırlıydı. 
Şimdi ‘kurtuluşun’ önceliği IŞİD’e 
bağlı mevziler. Diğer kurtuluş ise 
ertelenmiş durumda.

Savaşın fitilini kimin ateşledi-
ği ve saldırıya başlayan tarafın 
kim olduğu önemli değil. Önemli 
olan  Ocak ayında Cenevre 2 Kon-
feransı yapılmadan önce IŞİD’in 
mümkün olan en hızlı bir süre-
de bitirilmesi yönünde ‘bir çevre-
den’ çıkan kararın bulunması. Bu 
bitirme operasyonuna hazırlık iki 
hafta önce ve IŞİD’in Esed rejimiy-
le işbirliği yapmakla, gündemini 
uygulamakla ve planlarına hiz-

met etmekle suçlanması sırasında 
başladı. Bu suçlama Cenevre’de 
muhalefetin tek meşru temsilcisi 
olması öngörülen SMDK’nın açık 
bildirilerinde yer aldı. Peki, bu 
koalisyonu kim destekliyor? Birinci 
derecede Suudi Arabistan ve son-
rasında ABD liderliğindeki Suriye 
dostları ülkeleri.

Geçen ay ABD dışişleri bakan-
lığı uzun bir bildirisinde Ortadoğu 
bölgesi liderlerine IŞİD’i finanse 
etmeyi ve unsurlarını silahlandır-
mayı bırakma ve yabancı savaş-
çıların Suriye’ye akınını durdur-
ma çağrısı yaptı. Bildiride “IŞİD 
ABD’nin ve Irak’ın ortak düşmanı 
el-Kaide’nin bir koludur, büyük 
Ortadoğu bölgesi için tehdit oluş-
turmaktadır” dendi. IŞİD’in biti-
rilmesi amaçlı saldırının Irak’taki 
şubesine yönelik paralel saldırıy-
la eş zamanlı gelmesi tesadüf 
değil. Suriye kolu daha önce Suud 
ve ABD tarafından desteklen-
miş cepheler. İkincisi ise Sünni 
Irak aşiretleri, İran, Suriye rejimi 
ve Lübnan’da Hizbullah’ın müt-
tefiki Irak’ın Şii başbakanı Nuri 
el-Maliki’nin düşman ordusu tara-
fından desteklenmiş. 

Bu zıtlıklar nasıl anlaşılabilir? 
Daha güzel ifade ile Suudi Ara-
bistan ve Sünni yandaşları İran’la 
ve Irak’ta Maliki ile nasıl ittifak 
eder, el-Kaide’ye karşı omuz 
omuza savaşır, sonra da Suriye 
ve Lübnan topraklarına karşı bu 
gruplarla birlikte savaşırlar? Suudi 
Arabistan Hizbullah’a karşı aşırı 
Sünniliği destekliyor. Aynı şey Suri-
ye toprakları için de geçerli. Bun-
lar intikam üzerine kurulu ve çoğu 
zaman şeytanla ittifakla biten bir 
siyasettir. Bu yüzden bölge gele-
cek yıllar içinden çıkamayacağı 
savaşlara boğuluyor.

 Güçlü şekilde yöneltilen soru 
şu: Bu çifte saldırılar IŞİD’in biti-
rilmesi noktasında başarılı olacak 
mı? Başarılı olursa- ki biz kuşku-
luyuz- bir sonraki adım ne? Bu 
kumarın kolay veya sonuçları kesin 
olacağını düşünmüyoruz. IŞİD’in 
ve onu ortadan kaldırmak iste-

yenlerin ağır can ve maddi kayıp-
ları da cabası. Suriye’deki yeni 
Sahva ittifakı büyük can kayıpları-
na uğrasa da ülkenin kuzeyindeki 
IŞİD’i bitirmekte başarılı olabilir. 
Zira IŞİD bu bölgede düşmanlarla 
çevrili. Ancak bizler örgütün hızlı 
şekilde kökünün kurutulacağın-
dan şüphe ediyoruz. Güç mer-
kezleri ve lojistik kaynakları Irak 
sınırının doğu bölgelerinde. 

 Londra’da yapılacak Suriye 
Dostları toplantısı içinde iki kamp 
bulunuyor. İlki önceliğin el-Kaide 
sancağı altındaki grupların ve 
özellikle de IŞİD’İn tasfiyesine 
verilmesini ve daha az aşırı İslâmî 
grupların kullanılmasını istiyor. 
Bu kampa ABD, Britanya, Rusya 
ve BAE liderlik ediyor. İkincisi ise 
önceliğin Esed rejiminin devrilme-
sine ve ardından önceliğin Libya 
ve Irak deneyimlerinin tekrar-
lanmaması için cihatçı grupların 
boşluğu doldurmasına verilmesini 
istiyor. Bu kamp Fransa, Suudi 
Arabistan ve Katar’ı içeriyor. Son 
varılan anlaşma birinci kampın 
kefesinin tercih edilmesini, rejimin 
devrilmesi konusunun ertelenme-
sini öngörüyor. Soru şu: Buna 
karşın ikinci kampın elde edeceği 
bedel nedir?

Emir Bender Bin Sultan 
Moskova’da üç hafta kaldı, siyasi 
ve askeri liderlerle görüştü. Acaba 
Bender Rusya’nın siyasi çözüm 
çerçevesinde Esed rejimini bırak-
ması karşılığında Putin ile omur-
gasını el-Kaideci cihatçı gruplara 
savaş ilan edilmesinin oluşturdu-
ğu bu anlaşmayı imzaladı mı? 
Suriye’de uluslar arası bölgesel bir 
anlaşma ile beliren yeni bir denk-
lem karşısındayız. Bu denklem 
oturana kadar Cenevre’nin birkaç 
hafta ertelenmesini uzak görmü-
yoruz. Esed en çetin düşmanları-
nın birbiriyle savaştığını görerek 
bir müddet daha nefes alabilir 
ancak bu süre Sahva savaşının 
sonuçlarına göre uzayabilir veya 
kısalabilir. Bu savaşın sonuçları 
ise kolayca kestirilemez. Özetle 
yeni denklem bugün IŞİD, yarın 
Nusra ve öbürsü gün Esed diyor. 
Başarılı olacak mı? Yanıtı gelecek 
aylarda.  (Rayulyevm gazetesi, 6 
Ocak 2014)

SURİYE’DE SUUD-ABD-RUS DENKLEMİ 
BAŞARILI OLACAK MI?
Abdulbari ATWAN
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“(…) Bu arada, bize 

koydukları isimlerin 

her birinin bir anla-

mı var. Ağabeyim 

1982’de doğmuş ve 

annemle babam ona 

Zafer ismini vermiş 

çünkü o sene Siyonist işgali püskürten Lübnan 

direnişinin düşmanı ezecek bir zafere ihtiyacı 

varmış. Ardından babam bilgi ve doğru dürüst 

planlama olmadan zafer de olamayacağını bildi-

ği için, büyük Cezayirli aydın Malek Bennabi’nin 

anısına benim adımı Malek koymuş. Ben 1985’te 

doğmuşum, kız kardeşim ise 1987’de. İşgal edil-

miş Lübnan topraklarında bir intihar saldırısı 

gerçekleştirerek ölen ilk kadın direnişçi Sana 

el-Mehaidli onuruna ona da Sana adını vermiş-

ler. Çoğu insan çocuklarına dizi oyuncularının 

isimlerini ya da tınısından hoşlandıkları adları 

verirken, annemle babam bize zamanın acil 

sorunlarıyla ilgili özellikle de Filistin konusun-

da yıllardır süren mücadeleyle dayanışmalarını 

ifade eden isimler vermişler.”1 

O bama’nın Beyaz Saray’daki ikinci dönemin-
de öncelikli dış politika meselelerinden bi-

risi olan Filistin-İsrail Barış Görüşmeleri ABD 
Başkanı’nın ev sahipliğinde 29 Temmuz 2013 ta-
rihinde düzenlenen iftar yemeğinin ardından res-
men başlamıştı. İki tarafl ı görüşmeler 2014 yılının 
ilk günlerine kadar kapalı kapılar ardında devam 
etti. Aslında Ortadoğu Barış Süreci zincirinin hal-

kalarından birisi olan 
Filistin-İsrail Barış Mü-
zakereleri Suriye yöneti-
minin kimyasal silahları 
uluslararası denetime 
devretmeyi kabul etme-
si sonrasında Suriye’de 

çok tarafl ı diplomatik sürecin yeniden ön plana 
çıkması ile aylar sonra ilk kez uluslararası basının 
gündeminde ciddi biçimde yer buldu. İsrail Dı-
şişleri Bakanı’nın “John Kerry’e Nobel Barış Ödü-
lü verilebilir zira biz Filistinlilerle değil Kerry’le 
müzakere ediyoruz” açıklaması, Kerry’nin Nisan 
2014’e kadar görüşmelerden bir sonuç çıkacağı-
na inandığını belirtmesi Ortadoğu’da dikkatlerin 
yeniden İsrail-Filistin meselesine yönelmesini be-
raberinde getirdi.

Esasen görüşmelerin başlayabilmesi sancılı bir 
sürecin ardından oldu. Bu noktada ABD Dışişle-
ri Bakanı John Kerry’nin son derece stratejik iki 
hamlesinin görüşmelerin başlamasında etkili ol-
duğu söylenebilir. Bunlardan ilki Arap Birliği Ba-
rış İnisiyatifi ’nin 2002 yılında aldığı kararla 1967 
sınırları yerine karşılıklı toprak takasını kabul et-
tiğini yeni durumda da teyit etmesini sağlamaktı. 
İkinci çok stratejik hamlesi ise Filistin-İsrail Barı-
şının tamamlanmasının ardından yapılanma için 4 
milyar dolarlık kredi taahhüdü idi. Diğer taraftan 
ön koşulsuz masaya gelen tarafl ar karşılıklı güven 
tazeleme/güven inşa etme bağlamında birbirleri-
ne bazı jestler yapma konusunda anlaştılar (ya da 
tavizler verdiler). Bu çerçevede İsrail, Oslo Ant-

Öner BUÇUKCU

Sadece Filistin’in Olmayacak
Barışın Müzakereleri

İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakerelerinin başarısızlıkla neticelenmesi 
Gazze’deki şartlar dikkate alındığında bir intifada ile neticelenebilir. Bölgede Arap 
Baharı sonrası politika oluşturmak her geçen gün zorlaşıyor ve karar vericilerin 
aldıkları her karar birtakım siyasal ve toplumsal komplikasyonlar oluşturuyor.

Halid MeşalHalid Meşal İsmail Heniyeİsmail Heniye
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laşması öncesinde tutuklamış olduğu 100 kadar 
tutukluyu serbest bırakmayı kabul ederken Filis-
tin tarafı Birleşmiş Milletler’de kazandığı devlet 
statüsünden vazgeçmeyi kabul etti. Bütün bunlar 
sadece görüşmeleri başlattı. Ancak süreç elbette 
ki bir temelin üzerine oturuyor; Oslo Süreci’nin 
üzerine…

“Onursuz” Barış: Oslo Süreci
Filistin-İsrail Sorununun çözümüne iliş-

kin diplomatik süreç esasen 1978’de Camp Da-
vid Sözleşmesi’nin imzalanması ile başladı. Mısır 
Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı 
Menahem Begin arasında 
12 gün süren gizli pazarlık-
lar sonrasında ABD Başkanı 
Jimmy Carter’ın gözetiminde 
1 Eylül 1978’de imzalanan 
çerçeve anlaşmanın ardın-
dan2 Mart 1979’da Mısır ve 
İsrail arasında barış antlaşma-
sı imzalanmıştı. Mısır ve İsrail 
arasındaki diplomatik ilişkiler 
1980 yılı itibariyle normal-
leşince Filistin meselesi Arap 
dünyasının meselesi olmaktan 
çıkıp Filistinlilerin meselesi ha-
line geldi. Özellikle 1987-1991 
arasında süren, 1991-1993 ara-
sı dönemde yavaşlayan Birinci 
İntifada, Oslo Barış Süreci’ne 
giden kapıyı araladı. İntifada 
Ağustos 1993’te Norveç’te imza-
lanan anlaşmada Filistin Özerk 
Yönetimi’nin tanınması üzerine 
sona erdirildi.

1991’de toplanan Madrid 
Konferansı Oslo Süreci’nin ön 
hazırlık çalışmalarının yapılması-
na imkân sağladı. ABD Başkanı Bush, konferans 
öncesinde yaptığı konuşmada 1967 tarih ve 242 
sayılı Birleşmiş Milletler kararına atıfta bulunarak 
görüşmelerin bu çerçevede yürütüleceğine işa-
ret etmişti. ABD, SSCB, İsrail, Suriye, Lübnan ve 
Ürdün-Filistin heyetlerinin katılımıyla başlayan 
ve iki turlu görüşmeler şeklinde gerçekleştirilen 
konferanslar boyunca bir yandan Filistin-İsrail 
barışının imkânları araştırılırken diğer yandan 
İsrail’deki Shamir hükümeti 1967 sınırlarının öte-
sindeki topraklarda ABD’nin itirazlarına rağmen 

yerleşim birimleri inşaatlarını devam ettirdi. Mad-
rid Konferansı’nı takip eden süreçte İsrail’de Sha-
mir hükümetinin yerine daha ılımlı olan Yitzhak 
Rabin 1992’de iktidara gelince Oslo Süreci’nin 
başlaması da kolaylaştı. Yitzhak Rabin “toprak 
karşılığı barış” prensibini kabul ederek Filistin ve 
İsrail arasındaki görüşmelerin başlamasında son 
derece önemli bir rol üstlendi.

Tarafl ar 13 Eylül 1993’te imzalanan İlkeler 
Bildirgesi’nden önce mektup teatisiyle birbirleri-
ni tanıdılar.3 İlkeler Bildirgesi ile başlayan barış 
sürecinin BMGK’nın 242 ve 338 sayılı kararları 
temelinde devam edeceği her iki tarafça da kabul 

edildi. İlkeler Bildirgesi ayrıca 
İsrail’in FKÖ’yü tanımasını, 
beş yıl sürecek görüşmele-
rin sonunda bağımsız bir 
Filistin devletinin kurula-
cağını ama bu süre zarfında 
İsrail’in çekileceği bölgele-
rin denetim yetkisine sahip 
olmaya devam edeceğini 
hükme bağlandı. Beş yılda 
tamamlanması planlanan 
müzakerelerin ardından ba-
ğımsız bir Filistin devletini 
oluşturacak “nihai anlaş-
ma” imzalanacaktı. İlke-
ler Anlaşması’nın en zayıf 
noktasını ise İsrail’in yeni 
yerleşim yeri inşasını engel-
leyen herhangi bir hükmün 
metinde yer almamış olması 
oluşturuyordu. Diğer taraf-
tan görüşmeler 142 ve 338 
sayılı BMGK kararları teme-
linde yürütülüyor olmasına 

rağmen İsrail’in 1967 sınırları ötesinde 
işgal ettiği topraklardan “işgal” sözcüğü kullanıl-
maksızın bahsedilmesi de sürece ilişkin yumuşak 
karınlardan birisini oluşturdu. 1994 Paris Pro-
tokolü ekonomik ilişkileri, Mayıs 1994 Kahire 
(Gazze-Eriha) Antlaşması İsrail’in bazı bölgeler-
den çekilmesini düzenledi. Kahire Antlaşması ile 
Filistin yönetimi, Filistin topraklarında ve yerle-
şim birimlerinde güvenlik sorumluluklarını, İs-
raillilerin yargılanması yetkisini İsrail’e devretti.
        Eylül 1995’te imzalanan Oslo-II (Taba) Anlaş-
ması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrıldı. Buna göre A 
Bölgesi Filistin yönetiminin askerî ve siyasî kont-

Modern Arap kimliğinin 

inşasında oldukça önemli bir 

yer tutan Filistin meselesinin 

bir barış anlaşması ile çözü-

lebileceğini düşünmek faz-

laca iyimser. Muhtemel bir 

barışı Mahmud Abbas’ın ne 

kadar hazmedebileceği ya 

da hazmedemeyeceği başka 

mevzu ama epigrafta bir 

yazısından alıntı yapılan 

Tunus Devrimi’nin öğren-

ci liderlerinden Malek 

Sghiri’nin kendisini nasıl 

hissedebileceği konusun-

da küçük de olsa bir tah-

minde bulunulabilir.
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rolüne; B Bölgesi İsrail’in güvenlik, Filistin’in siyasî 
kontrolüne; C bölgesi tamamen İsrail’in kontrolü-
ne bırakıldı. Diğer bir ifadeyle İsrail 1967’de iş-
gal ettiği toprakların yasal olarak kontrolünü ele 
almış oldu. Anlaşmanın karmaşık yapısı örneğin 
A bölgesinde bulunan Nablus, Ramallah, Cenin, 
Tulkarim, Kalkiya gibi şehirlerin birbirleriyle olan 
bağlantısını kesmişti. 1997’de imzalanan El-Halil 
Protokolü ise A bölgesi içerisinde bulunan El-
Halil’i H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayırıp, 
H1’i Filistin kontrolüne bırakırken 400 Yahudi ve 
40000 Filistinlinin yaşadığı H2 İsrail’in denetimi-
ne terk edildi. Ayrıca El-Halil Protokolü İsrail’e El-
Halil’de güvenliği sağlamak amacıyla tüm el-Halil 
vatandaşlarını gözaltına alma, tutuklama, sorgu-
lama, yargılama yetkisi veriyordu.  A ve B bölge-
leri C bölgesi tarafından kuşatıldığı için Filistin’in 
kontrolü İsrail’in elinde olmuş oluyordu.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Kasım 
1995’te İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin aşırı sağ-
cı bir İsrailli tarafından öldürüldü ve yerine önce 
Şimon Peres ardından 1996 seçimleri sonrası, 
en başından itibaren Oslo Süreci’ne karşı çıkan, 
Binyamin Natenyahu geçti. Natenyahu, Yitzhak 
Rabin’in Oslo Süreci’nde izlediği “toprak karşılı-
ğı barış” tezi yerine “güvenliğin sağlandığı ölçü-
de barış” tezini politika haline getirdi. Bu süre-

de Natenyahu 18 ay boyunca Arafat’la bir araya 
gelmedi. Lübnan Kasabı olarak da bilinen Ariel 
Şaron’un 2001’de Mescid-i Aksa’ya provakatif bir 
ziyaret gerçekleştirmesiyle Oslo Süreci sonlanır-
ken İkinci İntifada başlamış oluyordu.

ABD Başkanı Barack Obama, 2013’te göre-
ve başlamasının ardından bölgeye gerçekleştirdi-
ği ziyarette hem Yitzhak Rabin’in hem de Yaser 
Arafat’ın mezarlarını ziyaret ederek “her iki liderin 
perspektifl erini paylaştığını” ifade etmişti. Ancak 
Oslo Süreci “inkıtaya” uğradıktan birkaç yıl sonra 
Başbakan olan Ariel Şaron, partisi Likud’un kapalı 
bir oturumunda “Oslo Antlaşmaları öldü” diyerek 
İsrail’in yaklaşımını da ortaya koymuştu.

Barışı İstemek, Barışı Aramak ya da Barış Retoriğine 
İhtiyaç Duymak

İsrail’de 2013 yılında gerçekleştirilen seçim-
lerden güç kaybederek de olsa birinci parti olarak 
çıkan Likud Partisi lideri Binyamin Natenyahu 
“liberal” olarak niteleyebileceğimiz Yesh Atid’in 
ve bazı ultra partilerin de içerisinde bulundu-
ğu bir koalisyon oluşturarak Filistin-İsrail Barış 
Müzakereleri’ni yeniden başlatma kararı aldı. 
Oslo Süreci’ni İsrail’in aleyhine değerlendirerek 
sonlandıran Natenyahu’nun bu kararı almasının 
arkasında hükümeti oluşturma sürecindeki siya-
sal pazarlıklar ve ABD’nin konuya ilişkin tavrı be-
lirleyici oldu. Natenyahu, müzakerelere giderken 
kendisinin aslında ne kadar barış gönüllüsü ol-
duğunu ispatlamak maksadıyla 2009’da Bar-Ilan 
Üniversitesinde yaptığı konuşmaya atıfta bulun-
maya başladı.

Bar-Ilan konuşması 2009’da Netenyahu’nun 
hükümeti oluşturduktan sonra Bar-Ilan 
Üniversitesi’nde yaptığı ve İsrail’in izleyeceği 
dış politikaya yönelik temel parametreleri açık-
ladığı konuşma olarak biliniyor. Netenyahu bu 
konuşmasında İsraillilerin barış istediklerini ve 
Enver Sedat’la Menachem Begin’in barış vizyon-
larını paylaştıklarını ifade etmişti. Hem Hüsnü 
Mübarek’le hem de Kral Abdullah’la bölgede-
ki barışın genişletilmesi için görüştüğünü ifade 
ederek “Bu akşam tüm Arap liderlerine çağrıda 
bulunuyorum ve diyorum ki bir araya gelelim. 
Barış hakkında konuşalım. Barışı inşa edelim. 
Zaman ve yer ayırt etmeksizin, Şam’da, Riyad’da, 
Beyrut’ta ve Kudüs’te görüşmeye hazırım. (…) 
Filistinli komşularımıza ve onların liderlerine de 

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağ-
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üzerinden inşa eden, her geçen gün 

topraklarında daha fazla “Yahudi yer-

leşim yeri” oluşturulan Filistinliler açı-

sından barış süreci çok daha zor iler-

leyecek bir süreç. Yani muhtemel bir 

barış antlaşması Filistinlilerin bugü-

ne kadar sürdürdükleri mücadelenin 

inkârı ile mümkün olabilecek. Pratik 

düzeyde bu gerçekleşmiş gibi gözü-

küyor. Örneğin,  Mahmud Abbas “iki 

devletli bir çözüm” istediklerini ifade 

etti. Ancak HAMAS’ın İsrail’i tanıma-

yacağına yönelik açıklamalarına bir 

yorum getirmekten kaçındı.
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çağrıda bulunuyorum. Hiçbir ön şart olmaksızın 
ve hemen barış görüşmelerini başlatalım. İsrail 
uluslararası antlaşmalara dâhil edilmiştir ve tüm 
tarafl ardan sorumluluklarını yerine getirmelerini 
beklemektedir. Filistinlilere şunu söylemek istiyo-
rum ki, biz sizinle bir arada, barış içerisinde ve iyi 
komşuluk ilişkileriyle yaşamak istiyoruz. Bizim 
çocuklarımız ve sizin çocuklarınız için daha fazla 
savaş istemiyoruz.”   demişti. Netenyahu’nun bu 
açıklamaları 2010 yılı için umut yaratmış ancak 
dört yıllık başbakanlığı süresince Natenyahu bu 
konuşmasını hatırlamamıştı.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde 
Netenyahu’nun açıklamalarının Filistinlilerle 
gerçek bir müzakere mi istediği yoksa ulusal ve 
uluslararası destek alabilmek için yeni bir strateji 
mi geliştirmeye çalıştığı denkleminin çözümünde 
ikinci seçeneğin daha ön plana çıkmasına sebep 
oluyor. Seçimlerden önce açıklama yapan Eği-
tim Bakanı Gideon Sa’ar Likud Filistin devletinin 
kurulmasına yönelik hiçbir platform içerisinde 
olmayacağını söylemişti. Sa’ar’ın açıklamasından 
sonraki günlere rastlayan bir dönemde Bar-Ilan 
Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Tzipi Livni 
de Sa’ar’ın açıklamaları ile Netenyahu’nun Bar-
Ilan konuşmasını yaktığını ifade etmişti. Seçim 
kampanyasında müzakereler üzerine hiç konuş-
mayan, müzakerelerin hangi noktalarda tıkandığı-
nı oldukça iyi bilen Natenyahu’nun bu tavrı Oslo 
Süreci’ndeki gibi masada olan, tek tarafl ı eylemle-
riyle müzakereyi yıkayan ancak masadan kalkma-
yan İsrail stratejisinin yeniden uygulanabileceği 
endişesini de beraberinde getirdi.

Müzakereler başlamadan hemen önce 
Netenyahu’ya yakın kaynaklar Batı Şeria toprak-
larının % 10’luk kısmının “takas olmaksızın” İs-
rail devletine bırakılmasını öngören bir antlaşma 
istendiğini iddia etmişlerdi. Ancak bu iddianın 
gerçekleşmesi oldukça zor, zira kurulacak Filis-
tin devletinin %22’sini oluşturacağı öngörülen 
toprakların %10’luk kısmından üstelik de takas 
olmaksızın Filistinlilerin vazgeçmesi neredeyse 
imkânsız gibi görünüyor. Oslo Süreci’nde Batı 
Şeria topraklarının %4’lük bir kısmının takasla 
İsrail’e katılması üzerine protokollerde anlaşmaya 
varılmıştı ancak Filistinliler Batı Şeria’da %4’ten 
daha fazlasını, üstelik takassız vermeyi kabul 
etmeyeceklerdir. Bir diğer uzlaşmazlık konusu 
Doğu Kudüs’ün statüsü... Yair Lapid seçimlerden 
önce Doğu Kudüs’ün Filistinlilere verilebileceğini 

söylemişti, ancak Likud bu fi kre pek sıcak bak-
mıyor.

Pakistan’a üç gün süren resmî bir ziya-
ret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas gezisi sırasında Wakt News’ten Mo-
eed Pirzada’ya verdiği mülakatta Pirzada’nın 
“Filistin’in BM’de devlet olarak tanınması ne an-
lama geliyor?” şeklindeki sorusuna “Artık Filis-
tin bir devlettir ve İsrail bizim topraklarımızda 
işgalci durumundadır. Bundan önce İsrail ‘hayır 
buralar tartışmalı bölgelerdir’ diyordu fakat artık 
1967 sınırlarının dışındaki tüm yerlerde işgalci 
durumunda.” şeklinde cevap vererek yeni du-
rumun en temel dinamiklerinden birisini ortaya 
koymuştu. Ancak görüşmelerin yeniden başla-
yabilmesi için BM’de kazanılan statüden vazge-
çen Filistin tarafı süreci yeniden Oslo öncesine 
döndürmüş oldu. Bugün Bar-Ilan Konuşması ve 
Filistin’in BM’de kazandığı statü güncelliğini yi-
tirmiş durumda ancak öyle görünüyor ki Oslo 
Anlaşmaları güncelliğini (!) hâlâ devam ettiriyor.

Filistin’in, Filistinlilere Rağmen Barışı(!)

Yaklaşık beş aydır kapalı kapılar ardında sür-
dürülen resmî Filistin-İsrail Barış Müzakereleri, 
Ocak 2014 itibariyle yeni bir safhaya girdi. Baş-
layan yeni barış görüşmeleri sürecinde Başbakan 
Natenyahu’nun gayri resmî danışmanlığını yapan 
Michael Herzog da ocak ayının başlarında yaptığı 
açıklamada “Birkaç hafta öncesine kadar tarafl ar 
görüşüyorlardı ancak gerçek bir müzakere süreci 
söz konusu değildi. Her iki taraf da birbirinin po-
zisyonunu ve marjlarını anlamaya odaklanmıştı.” 
diyerek bu duruma işaret etmişti. Süreç Kerry’nin 
barışa varacak bir çerçeve plan / anlaşma üzerin-
de uzlaşılması önerisi ile hareketlendi. Herzog, 
Kerry’nin yeni hamlesini “ABD’nin görüşmelerin 
bu şekilde devam etmesi durumunda 9 aylık sü-

Mahmud Abbas
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recin hiçbir netice elde edilemeden sonlanacağını 
anlamasına” bağlıyor ve yine Herzog’a göre bu kez 
sürecin içerisinde olan hiçbir aktör hiçbir sonuç 
alınamamasını istemiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry de Herzog’u doğ-
rularcasına Davos’ta yaptığı konuşmada “imzala-
nacak nihai barış anlaşmasının kesinlikle İsrail’in 
işgal ettiği bölgelerden çekilmesini içermesi ge-
rektiğini, sürdürülen müzakerelerin başarısızlıkla 
neticelenmesinin her iki taraf açısından da feci 
sonuçlar doğuracağını” söyledi. Ancak Kerry’nin 
İsrail’in güvenlik kaygılarının Filistin devletinin 
egemenlik haklarını zedelemeyecek biçimde gö-
zetilmesi durumundan bahsetmesi sürece ilişkin 
kilit cümle oldu. Zira Kerry’e göre İsrail’in Batı 
Şeria’nın yeni bir Gazze olmayacağına kanaat ge-
tirmesi gerekiyor.

Bu bağlamda İsrail ve Filistin arasındaki ba-
rış müzakerelerinin odağı 29 Nisan 2014’e kadar 
çatışmaları sona erdirici bir nihai anlaşmaya ulaş-
maktan, fi nal anlaşmasının temelinde yer alacak 
bir çerçeve anlaşmaya ulaşmaya kaymış durumda. 
Ancak ABD’li yetkililer Oslo Süreci’nde olduğu 
gibi geçici bir anlaşmaya varılmasına da karşılar. 
Zira ABD’liler süreci uzatacak, süreci ucu açık 
müzakerelere dönüştürecek herhangi bir hamle 
istemiyorlar.

Filistinli kaynaklar ABD Dışişleri Bakanı’nın 
Aralık 2013’te bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette 
yanında bulunan ABD’nin Afganistan’daki silahlı 
kuvvetlerinin eski komutanı ve İsrail-Filistin Barış 
Müzakereleri’nde Kerry’nin güvenlik ve askerî ko-
nulardaki danışmanı John Allen’ın Ürdün Vadisi 
de dâhil olmak üzere stratejik bölgelerde İsrail’in 
askerî varlığının takip eden on yıl boyunca devam 
edeceği bir plan önerdiğini iddia ettiler. İsrail ta-
rafının da Batı Şeria da dahil olmak üzere askerî 
varlığın devam ettirilmesi önerisi getirmesi üzeri-
ne Filistin Başkanı Mahmud Abbas İsrail askeri-

nin yerine ihtiyaç duyulan yerlere ABD askerinin 
konuşlanmasını önerdi. Bu noktada ifade edilme-
si gereken husus ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin 
planının İsrail’in nihai noktada 1967 sonrası iş-
gal edilen bölgelerden ciddi biçimde çekilmesini 
içerdiğidir. Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerin-
den Yaser Abed Rabbo’nun Londra merkezli ya-
yın yapan al-Hayat gazetesine verdiği mülakatta 
Kerry’nin planının İsrail’in Ürdün Vadisi’ni de 
kapsayan bölgeden çekilmesini içerdiğini ancak 
Filistinlilerin güvenliği sağlama performanslarının 
geliştirilmesi sürecinin de masada olduğunu be-
lirtti. Sürecin geleceği açısından Rabbo’nun işaret 
ettiği bir diğer önemli nokta ise Natenyahu’nun 
Kudüs dosyasının açılmasını henüz istemediği 
bilgisi oldu.

Başbakan Binyamin Natenyahu’nun herhangi 
bir nihai anlaşmanın 1967 sınırlarına dayalı olaca-
ğına dair bir açıklama yapmayı kabul ettiğine yö-
nelik söylentiler dolaşırken İsrail’de koalisyonun 
ortaklarından olan Yahudi Evi Partisi (HaBayitHa-
Yahudi) lideri ve Ticaret Bakanı Naftali Bennett’ten 
açıklama geldi. Bennett’in “Daha fazla kelime oyu-
nu olmamalı. 1967 sınırları Kudüs’ün bölünme-
si ve Ağlama Duvarı’nın, Haremü’ş-şerif’in, Eski 
Şehir’in bırakılması anlamına geliyor. Tarih böyle 
birisini Kudüs’ü bırakan lider olarak hatırlama-
yacak mı? Biz böyle bir hükümette bulunmak 
istemeyiz.” açıklaması Başbakan Natenyahu’nun 
bundan sonra işinin ne kadar zor olduğunu ortaya 
koyuyor. Zira Filistin’le barışa (!) girilirken Naten-
yahu liderliğindeki koalisyon çatırdıyor. Son ola-
rak Ordu Radyosu Naftali Bennett’in Yair Lapid ve 
Lieberman’ı “diktatörlükle” suçladığını duyurdu.

Hem İsrail hem de Filistin açısından barış 
gittikçe zor bir hâl almaya başlıyor. Fakat kimlik-
lerini İsrail karşıtlığı üzerinden inşa eden, her ge-
çen gün topraklarında daha fazla “Yahudi yerleşim 
yeri” oluşturulan Filistinliler açısından barış süre-
ci çok daha zor ilerleyecek bir süreç. Filistin Kur-
tuluş Örgütü Statüsü’nün 19. maddesi “(…) İsrail 
devletinin kurulması tamamıyla illegaldir” derken 
El-Fetih Statüsü’nün 12. maddesi “Filistin’in tam 
özgürlüğünün sağlanması ve Siyonist ekonomik, 
politik, askerî ve kültürel varlığının yok edilmesi” 
; 19. maddesi de “Mücadele, Siyonist devlet yok 
olana ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar 
devam edecektir” demektedir. Yani muhtemel bir 
barış antlaşması Filistinlilerin bugüne kadar sür-
dürdükleri mücadelenin inkârı ile mümkün olabi-

John KerryJohn Kerry Benyamin NetanyahuBenyamin Netanyahu
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lecek. Pratik düzeyde bu gerçekleşmiş gibi gözü-
küyor. Örneğin Pirzada ile olan mülakatında Ab-
bas “iki devletli bir çözüm” istediklerini ifade etti. 
Ancak HAMAS’ın İsrail’i tanımayacağına yönelik 
açıklamalarına bir yorum getirmekten kaçındı.

Gelinen aşamada görüşmelerin, daha önce-
ki süreçlerin en kritik halkasını ve tıkanma saf-
hasını oluşturan Nihai Devlet Statüsü ve sınırlar 
konusundan başlaması planlanıyor. Bu noktada 
ABD’nin önerisi 1967 sınırları temelinde karşılık-
lı toprak takasları olarak beliriyor.  Özellikle Batı 
Şeria’da inşa edilen yerleşim yerleri büyük sıkıntı 
oluşturacak. Filistin tarafı bu yerleşim birimlerin-
den büyük çaplı olanları takas edebilir gözüküyor 
ki bu da yerleşim birimlerinin yaklaşık %50’sine 
tekabül ediyor.

Ve fakat büyük kısmı Doğu Kudüs’te kalacak 
bu yerleşim birimleri konusunda İsrail’in talebi-
nin %70-80 dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. 
Bu durum da bir diğer önemli uzlaşmazlık konu-
su Doğu Kudüs’ün statüsü ve sınırları konusunda 
tıkanma ya da krizleri beraberinde getirecek gibi 
gözüküyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yoğun gün-
demi arasında Ocak sonu ya da Şubat başında 
Arap devletlerinin Dışişleri Bakanları ile Paris’te 
bir araya gelmeyi planlıyor. Kerry, 2002’de Arap 
Birliği’nin, varılacak bir barış anlaşması sonrasın-
da, Arap devletlerinin İsrail’i tanıma taahhüdünü 
müzakerelere başlarken sözlü olarak almıştı fakat 
bu toplantı ile söz konusu taahhüdü resmi hale 
getirerek manevra alanını daha da genişletmeyi 
amaçlıyor.

İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakerele-
rinden gözlemciler umutlu ancak sürecin başarı-
sızlıkla sonuçlanması ihtimali beraberinde büyük 
bir risk de barındırıyor. 2000’li yıllara girilirken 
Oslo Süreci’nin Nihai Devlet Statüsü Antlaşma-
sı ile sonuçlanması beklenirken Ariel Şaron’un 

Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif ziya-
ret el-Aksa İntifadası’nın başlaması ile neticelen-
mişti. Bu sürecin de başarısızlıkla neticelenmesi 
Gazze’deki şartlar dikkate alındığında bir intifada 
ile neticelenebilir. Bölgede Arap Baharı sonrası sü-
reçte politika oluşturmak her geçen gün zorlaşıyor 
ve karar vericilerin aldıkları her karar birtakım si-
yasal ve toplumsal komplikasyonlar oluşturuyor. 
Sürecin başarıya ulaşabilmesi ya da Kerry’nin ifa-
desiyle “çocuklarımıza bu sorunun neden çözü-
lemediğini açıklayamama” durumunun gerçekleş-
memesi tarafl arın samimiyetine dayanıyor. Ancak 
ne HAMAS’ı bir şekilde sürecin dışında tutmaya 
gayret eden el-Fetih, ne de Oslo Süreci’ni spekü-
le eden Netanyahu samimi gözüküyor. Neticede 
ortaya bir barış planı çıkabilir ancak bu ne Filis-
tinlilerin ne de sorunun bir biçimde tarafı olan 
Arapların, daha da genelde Müslümanların barışı 
olacaktır.

Modern Arap kimliğinin inşasında oldukça 
önemli bir yer tutan Filistin meselesinin bir barış 
anlaşması ile çözülebileceğini düşünmek fazlaca 
iyimser. Muhtemel bir barışı Mahmud Abbas’ın 
ne kadar hazmedebileceği ya da hazmedemeyece-
ği başka mevzu ama epigrafta bir yazısından alıntı 
yapılan Tunus Devrimi’nin öğrenci liderlerinden 
Malek Sghiri’nin kendisini nasıl hissedebileceği 
konusunda küçük de olsa bir tahminde bulunu-
labilir.

Dipnotlar
1   Tunuslu bir öğrenci lideri olan Malek Sghiri’nin yazısından.  

Hazırlayanlar: Layla Al-Zubaidi, Matthew Cassel, Nemonie 
Craven Roderick, Devrimleri Yazmak Tunus’tan Suriye’ye 
Arap İsyanından Sesler, Çeviri: Nesrin Demiryontan,  Metis 
Yayınları, 2014.

2   1978 yılında Enver Sedat ve Menahem Begin Nobel Barış 
Ödülü’nü birlikte aldılar. Filistin ve İsrail arasındaki barış 
görüşmeleri başladığında da Nobel Barış Ödülü Yaser Arafat 
ve Yitzhak Rabin’e birlikte verilmişti.

3   Arafat’ın mektubu doğrudan Yitzhak Rabin’e hitaben yazılır-
ken Yitzhak Rabin Filistin’in meşru siyasal temsilcisi olarak 
FKÖ’yü tanıdığına ilişkin mektubunu Arafat’a değil Norveç 
Dışişleri Bakanı’na hitaben yazmıştır.

23 Kasım 2013’ü 24 Kasım 2014’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 

antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-

sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 

meydana getiriyor.

ABD Başkanı Barack Obama, 2013’te göreve başlamasının ardından bölgeye gerçek-

leştirdiği ziyarette hem Yitzhak Rabin’in hem de Yaser Arafat’ın mezarlarını ziyaret 

ederek “her iki liderin perspektiflerini paylaştığını” ifade etmişti. Ancak Oslo Süreci 

“inkıtaya” uğradıktan birkaç yıl sonra Başbakan olan Ariel Şaron, partisi Likud’un 

kapalı bir oturumunda “Oslo Antlaşmaları öldü” diyerek İsrail’in yaklaşımını da orta-

ya koymuştu.
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U zun bir zamandır ülkemizin önemli sorunla-
rından birisi şüphesiz 17 Aralık’ta ve ülkenin 

üst düzeydeki siyasetçi, işadamı ile ilgili yolsuz-
luk iddiası ile başlatılan soruşturma ve onu takip 
eden olaylardır. Birbiriyle ilişkisi olmayan dava-
ların bir araya getirilmesi, hükümetin, öncelikle 
icra bakanlarının hedef alınması, daha da önemli-
si baskınlar, bildiriler ve bir basın ordusuyla tam 
bir taarruz özelliği taşıyan operasyon, toplum-
da derin bir yankı buldu. Toplumun genelince 
hukuki bir yolsuzluk soruşturmasından çok bir 
usulsüzlük abidesi olarak algılandı. Hareket için 
hemen sağduyulu herkesin ortak kanaati seçim-
lerle yıkılması mümkün olmayan bir iktidarın, 
çıkarılmış bir seri olayla ve demokrasi dışı bir 
yolla alaşağı edilmek istendiğidir. Bu söz konusu 
yaklaşıma uygun olarak da değişik yerlerde hedef 
seçilen Başbakana destek gösteri ve yürüyüşleri 
düzenlendi. Değişik sivil toplum kuruluşu plat-
formları ortak bildiriler yayınladılar. Yazar-çizer 
alanında bir kutuplaşma meydana geldi. Öyle 
ki barışçıl bir yol bulmak isteyen bir kesim de 
bu ortamda kendilerine yeterince kanıt bulmada 
zorlandılar.

İşin yolsuzluk boyutunu örten bu usulsüzlük, 
hızlı tren gibi tamamlanmış veya yapımına henüz 
geçilmiş bulunan köprü, hava alanı gibi büyük 
projeleri ve onların işadamlarını hedef alması 
açısından bakıldığında hedefin yalnızca başbaka-
nın veya sırf hükümetinin değil, gelişmekte olan 
bütün bir ülkenin hedef alındığını da göstermek-
tedir. Dünya basını ve küresel siyasette etkin bazı 

siyasilerin Türkiye ile ilgili yazıp konuştuklarını 
da işin içine koyduğumuzda söz konusu hareke-
tin bir grup yargı ve emniyet mensubuyla başla-
yıp biten ulusal bir kalkışma olmadığı anlaşılan, 
yani küresel boyutları olan bir harekettir. Gerçi 
Sayın Başbakan’ın ‘darbe’ olarak nitelendirdiği bu 
nitelikteki hareketler yalnızca bize özgü de değil-
dirler. Mesela kuzeyimizde Ukrayna’da benzer bir 
durum, uzunca bir zamandır yaşanmaktadır. 

Tabii ki bu hareketler, Andre Joussain’ın 
İhtilallerin Kanunu* adlı eserinde kullandığı 
anlamlı bir ifadeyle kendiliğinden oluşmuş hare-
ketler değildir. Belli bir merkezin planladığı ve 
birbirinden farklı kesimlerin destek ve omuz 
verdiği bir hercümerç hareketidir. Yazarın belirt-
tiğine göre ünlü Fransız İhtilali’nin asıl kurgu 
merkezi İngiltere’de idi ve 13 yıl süren hareket 
uzun zaman oradan idare edildi. Burada öncelik-
le yapılmak istenen şey de meşru icra yetkisine 
sahip intikal güçlerinin elinin bağlanması, hare-
ket imkânının yok edilmesidir. 

Aslında hedef bakımından bir bütünlük arz 
eden bizdeki hareket, Gezi Olayları ile başladı. 
Önce belirtelim ki farklı kesimlerden oluşan bu 
hercümerç güçlerinin bir sivil toplum kuruluşu 
hareketinden en önemli farkı, açık ve sonu-
na kadar savunduğu bir talebinin olmayışıdır. 
Başlangıçtaki görünür talep (burada Gezi Parkı 
ağaçlarının kesilmemesi talebi) en kısa zamanda 
yok olmuştur. Artık hedef hükümetin alaşağı 
edilmesi gibi çok genel bir şeydir. Görünürde 
bir despota karşı savaş verilmektedir. Ancak ilgi 

Mustafa AYDIN

Hercümerç ile İntikal Güçleri ve
Paralel Devlet Yapılanması

Ülke ve tabi özel olarak iktidar yeni bir hercümerç hareketini daha atlatmış 
gözüküyor. Ama bu, hareketlerin bittiği anlamına gelmiyor. Önümüzde içinde 

üç seçimin yer aldığı ve ülkenin yeniden konumlanacağı bir buçuk yıllık 
önemli dönem, hercümerç merkezlerini teyakkuzda tutacaktır.



33

 Umran • Şubat 2014

  İNTİKAL GÜÇLERİ VE PARALEL DEVLET YAPILANMASIİNTİKAL GÜÇLERİ VE PARALEL DEVLET YAPILANMASI

çekicidir ki Slavoj Zizek’in dediği gibi bu tür 
kıyamlar genel olarak özgürlük ortamının en 
azından önceki duruma göre hayli iyileştirildiği 
bir ortamda gerçekleşir. Mesela 1960’tan 2000’e 
40 yıl içerisinde ülkede dört darbe yapıldı, insan 
haysiyet ve onurunun üstüne bağdaş kurulup 
oturuldu, ülke her seferinde utanç verici bir tablo 
yaşadı. Gezi’de sokağa dökülenler Sincan’da tank-
ların önüne çıkmadılar. 28 Şubat sürecinde ülke 
ortalama 55 milyarlık yağmaya uğrarken bugün 
yolsuzluğun peşindeki yargıçları-
mız bir soruşturma açmadıkları 
gibi askerin düzmece brifingle-
rini ayakta alkışladılar. Çünkü 
hem işin gereğini yapabilecek 
kadar özgür değillerdi hem de 
özgürlüğü bir toplum için genel 
geçer düzeyde algılıyor değil-
lerdi. Tabi bir de özel çıkarla-
rını ilgilendirmiyordu, milletin 
sıkıntıya sokulmasının da bir 
önemi yoktu. Burada önemli 
noktalardan birisi hala genel 
kazanımları özel durumlara 
indirgeme çabasıdır. Yargı ve 
Emniyetteki bir kesimin adalete 
güven olgusunu özel durumlara 
indirgemesi genel geçer milletin 
talepleri değil, kendilerini aşan 
daha geniş bir siyaset bağla-
mında kullanma girişimleridir. 
Dünden bu güne kurumların 
konumunda değişiklik olsa da 
bir temel yanlışlık devam edip 
gitmektedir. 

Seçkinciliğin Devlet Kurgusu

Konuyu daha anlaşılır kılabilmek için ister-
seniz işi biraz daha geriden alalım. Devleti ve 
tabi kurumlarını tekeline almış bir seçkinci yapı 
Cumhuriyetin başından beri vardı. Bu yapı dev-
leti tekelleştirip bunu o kadar içselleştirmiştir 
ki toplumdan gelecek en küçük hareket devleti 
ele getirmek olarak ifade edile gelmiştir. 2000’li 
yıllara kadar Cumhuriyet tarihi seçkincilerin mil-
lete karşı elindeki erkin tahkimiyle geçmiştir. Bu 
zaman zarfında kendi kültürel faaliyeti içinde 
yakalanan Marksist, Türkçü, Dindar her küçük 
grup devleti ele geçirmek suçundan enselene gel-

mişlerdir. Öyle ki 1960 darbesinden sonra bu yapı 
daha da pekiştirilmiş asker ve yargı sisteminin 
yanında TRT, Üniversiteler, yarı özerk Odalar, işçi 
ve işveren sendikaları, hatta Kızılay ve Anadolu 
Ajansı gibi kurumlar ve kuruluşlar bile devletin 
arkasında sipere yatırılmışlardı. Yarım yüzyıl, top-
lumdaki yeni gelişmeler, ileri kazanımlar, asker ve 
sivil konumlu yetkililerin müdahaleleriyle iptal 
edilip ve hep geriye götürülmeye çalışıldı.

2000’li yılların başında ülkenin geldiği acık-
lı yer, sistemce kabaca dinci diye 

nitelendirilen AK Parti iktida-
rıyla restorasyon zorunluluğu-
nu ortaya çıkardı. Parti iktidar 
olarak diğer günübirlik hizmet-
lerinin yanında ülkenin milleti 
dışlayan bu anormal yapılanma-
sına bazı müdahalelerde bulun-
du. Güncel toplumsal hayata 
yansıması hangi düzeyde olursa 
olsun temel hak ve özgürlük-
lerle ilgili kısmi Anayasa deği-
şikliği bile AK Partinin önemli 
başarılarından birisidir. TRT, 
Üniversite ve söz konusu diğer 
kurumlar genel olarak o tekelci 
yapının elinden çıktı, genelleşti. 
Toplumun bu kurumlara yeni-
den güveni geldi. Bu önemli 
değişiklikleri ülkenin, mevcut 
muhalefet partileri CHP ve MHP 
ile çözmeleri mümkün değildi. 
Çünkü hala, birisi işleyen süreci 
anlamada, diğeri içine sindir-
mede zorlanıyor. 

Bilindiği üzere bu sürecin 
sonunda yakın vadede gerçekleşmesi mümkün 
görülmeyen önemli değişiklikler oldu; darbeci 
asker yargının önüne çıkarıldı, salt hukuki işlem-
den öte derin yapıya uygun kararlar vermesi ve 
mesela partiler kapatmasıyla tanınan Anayasa 
Mahkemesi başta olmak üzere, Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay gibi yüksek yargı organlarının kendi 
içindeki bir kısır döngü ile işleyen ve muva-
zaaya dayanan üst örgütsel yapıları, üyelerinin 
tayin yollarındaki bazı belirlemeler ve sayılarının 
artırılarak daha geniş katılımlı hale getirilmesiy-
le önemli değişiklikler yapıldı. Asker ve yargı 
örgütündeki bu değişiklik gerçekten olağanüstü 
önemliydi. Seçkinci devlet refleksinin bir tepkide 

Sahi dini veya din dışı 

bir cemaat, niçin özel bir 

istihbarat örgütü kurar 

veya devletin istihbarat 

örgütüne sahip olmaya 

kalkışır, ona başkan tayi-

ni için uğraşır, bununla 

cemaat adına ne sağlar, 

yani istihbarattan elde 

edilen bu bilgileri hangi 

işinde kullanır. Mesela 

bu cemaat Müslüman’sa, 

Müslüman dâhil pek çok 

insanı fişleyip görüntüye 

almayı hangi icra yetki-

sini kullanmak için yapar 

ve bunları hangi İslâm 

ilkesine göre yapar?
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bulunamaması (veya bulunmaması) da ayrıca 
ümit vericiydi. Çünkü rahmetli Özal, Sayıştay’a 
yeni düzenleme getiren bir yasa çıkarmış, ancak 
bu girişiminin bedelini ağır ödemişti. Söz konusu 
yasa daha sonra Demirel tarafından iptal edilmişti. 

Başbakan Sayın Erdoğan yönetimden çekilip 
gittiğinde bana göre iki önemli icraatıyla anıla-
caktı: Askerin alanına çekilmesi, yargı örgütünün 
düzeltilmesi. İçimden bu iş sanıldığı kadar zor 
olmadı diyordum. Bu söz konusu sanının bende 
bir hikâyesi vardır. Ta 1983 yılında ölümünden 
kısa bir süre önce bir konuşmasında Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Rahmetli Erol Güngör 
“Mevcut sistem bizzat kurumlarının güvencesi 
altına alınmıştır. Diğerleri bir biçimde millete 
yaklaştırılabilir. Ama burada iki kurumun ayrı 
bir konumu vardır: Asker ve yargı düzeni. Sistem 
zımnen de olsa bu iki kuruma emanet edilmiştir. 
Ben asker sorununun nispeten daha rahat çözü-
lebileceğini düşünüyorum. Ama diğer emanetçi 
Yargının millileştirilmesinin kolay olmayacağını 
düşünüyorum. Çünkü askere müdahale bir yasa 
dışılığa set çekmek anlamına gelirken, hukuktaki 
yapılanmaya müdahale etmek yargının bağımsız-
lığına, bununla uğraşan iktidarın yolsuzluklarını 
örtmek için buna başvurduğu kanaatine verile-
cektir. Bu da kamuoyu desteğini zayıflatacaktır” 
demişti. Tabi Güngör Hocanın arındırılması zor 
dediği yargı, laik Cumhuriyetçi yargı örgütüydü. 
Bugün toplumca tartışılan cemaatçi bir yargı olu-
şumunu aklının köşesinden geçirmiyordu. Esasen 
Fethullah Hoca da o zamanlar bir süre önce ayrıl-
dığını kamuoyuna deklare ettiği Cemaat’in başına 
yeni dönmüş, henüz onu yeni bir yapılandırma-
nın çabası içindeydi. Tabi etkin her din adamı 
gibi onun da değişik kesimlerden sempatizanları 
vardı. Muhtemeldir ki bir örgütlenme söz konusu 
olmaksızın bu durum yargı ve emniyet için de 
geçerliydi.

Kurumların Grup Yapılarından Arındırılması

Birazı sosyal bilim analizlerinin görecelilik 
niteliğinden, diğer bir kısmı itiraf etmeliyim ki 
benim intikal eksikliğimden kaynaklanan bir 
yetersizlikle şimdilerde daha önceki bazı görüşle-
rimi değiştirmek ihtiyacını hissediyorum. Mesela 
bunlardan birisi daha fazla gerilere gitmeye gerek 
yok, bir on yıl öncesine kadar, devleti ele geçirme 
söylemine itibar etmesem de kurumları üzerin-

de egemen olmanın bir türünü düşüne geldim. 
Yani pek çok kişi gibi ben de devleti, asıl kurucu 
birinci meclisin lağvedilip ikincisinin teşekkül 
ettirilmesinden beri kendisini Atatürkçü, sistemi 
laik Cumhuriyet olarak nitelendiren ama şöyle 
ya da böyle topluma iş düşürmeme noktasında 
kendi arasında bütünlük içinde hareket eden 
tüm kurumları bir noktada kurgulayan bir yapı 
var saydım. Yukarıda kısaca hatırlattığımız deği-
şikliklerle de umut verici bir yerlere geldiğimiz 
kanaatine varmıştım. 

Ne var ki süreci daha yakından tanıdığımızda 
görüyoruz ki söz konusu etkinlik hep topyekûn 
değil, bir tür iç örgütlenme olarak karşımıza çıkı-
yordu. Şöyle ya da böyle, aslında sistemle kendini 
pek de özdeşleştirmiş olmayan, kendini aşan bir 
projenin emrinde bir yapılanma olabiliyordu. 
Mesela darbeyle nam salan asker, bütün bir silah-
lı kuvvetler değildir. Edindiğimiz bilgilere göre 
1950’li yılların ortalarından itibaren NATO çerçe-
vesinde bir plan gereğince hesap dışı bir toplum-
sal inisiyatife karşı oluşturulmuş, mevcut silahlı 
kuvvetler içinden devşirilmiş, en yüksek rütbede-
ki kişileri kullanabilen yaklaşık 18 bin personelli, 
finansmanının bir kısmı ABD tarafından karşıla-
nan özel bir silahlı kuvvet oluşumuydu ve 2003 
de Irak ile ilgili tezkerenin Türk parlamentosunda 
reddedilmesine kadar sürmüş ve ABD’nin işin 
ucunu bırakıvermesiyle lağvedilmişti. Daha sonra 
yargı önüne çıkarılan Balyoz, Sarıkız, Ayışığı gibi 
bir seri darbe planı da bir bakıma bu gelişmenin 
intikamını almaya yönelikti. Bu son askeri darbe 
planlarının üstesinden de bu gün tartışmanın 
odağında bulunun Cemaat’in basın-yayın gibi 
kuruluşlarının ciddi desteğiyle gelindi. Yapılış 
biçimindeki yanlışlıklarına rağmen bu ülkede 
insanca yaşama ortamının geliştirilmesine katkı-
sından dolayı bu desteği, toplum geneli şükranla 
karşıladı. Bu süreçle de göründüğü kadarıyla 
asker kendi alanına çekildi. 

Ülkenin yargıda da önemli bir yere geldiğini 
düşünüyorduk ki 17 Aralık hareketi bütün bir 
toplumu sükûtu hayale uğrattı. Bir kısım yargıç 
ve emniyetçi grup bir tür taarruza geçmişti. Ülke 
iddia edilen ekonomik yolsuzluğu unutturan 
bir hukuki usulsüzlük (başka deyişle bir siyasal 
yolsuzluk) ile karşı karşıya idi. Ülkeye maddi 
ve manevi büyük zararlar veren ve hatta ekono-
mik yolsuzluk iddiasının bir hukuk düzleminde 
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takibini de devreden çıkaran bir süreç yaşandı. 
Görünen ve toplum genelinin sahip olduğu kana-
at, hukuk zırhının arkasına saklanmış olsa da 
bu hareket, bir süre önce fiyaskoyla biten Gezi 
Hareketi’nin bir devamıydı. Buna göre mevcut 
Erdoğan iktidarını alaşağı edebilmek için her 
şey yapılabilirdi. Bu konuda ihlal edilemeyecek 
hiçbir maddi ve manevi değer yoktu. Ülkenin söz 
konusu ettiğimiz insanca yaşama ortamını dahi 
gerektiğirsee yok etmeye niyetli bir hareket vardı. 

Bu çerçevede bir seri gelişme yaşandı. Ülkenin 
önündeki henüz yapımına yeni başlanan dev 
projeler yolsuzlukla damgalanarak saf dışı edil-
meye çalışıldı. Ülkenin ileri gelenlerinin itibarına 
saldırıldı. Yolsuzluk davasının şekli ve bağlantılı 
olaylar, işin başındaki davayı anlamsız hale getir-
di. Girişimin başarı umutları sarsıldıkça çeşitli 
söylem ve eylemler sergilendi. Bir taraftan ülke-
nin darbe dönemlerinden daha kötü bir dönem 
yaşandığını iddia edilirken diğer taraftan aynı 
çizgide iş tutan bir yargı kesimi, tutuklanıp mah-
keme huzuruna çıkarılmış 28 Şubat darbecilerini 
jet hızıyla tahliye etti. Türkiye devletinin, dünya 
kamuoyunda en lanetlik terör örgütü olarak 
kabul edilen el-Kaide ile bağlantısı olduğu ve onu 
desteklediği çabasına girişildi. Aynı platformda 
yer aldığı anlaşılan bazı savcılar yine bu çerçevede 
İHH’nın Suriye’ye yardım götüren Tırlarında silah 
ve mühimmat götürüyor iddiasıyla arama girişi-
minde bulundular. Dünya kamuoyuna hüküme-
tin (Türkiye’nin) el-Kaide’ye yardım ettiği imajını 
vermekten çekinmedikleri gibi toplumdaki hayır 
kurumlarının Suriye’deki mazlum halka yardım 
ulaştırmasının önünü kesmeyi hedefliyorlardı ve 
bu noktada Esed’e bir tür destek olabilmek 
için uğraştıkları kanaatini uyandırmaktan da hiç 
çekinmediler/utanmadılar! 

İşleyiş ve içirik bakımından gerçekten de bu 
hareket bir hercümerç hareketidir. Elindeki güçle 
siyaset yapma hakkına sahip olmayan bir lobi en 
üst düzeyde siyasetle uğraşmaktadır. Ancak bu 
defa hercümerç kuvvetleri sokakta bir rengârenk 
insan kesiti değil, devlet dairelerinde oturan ve A. 
Jossain’in ifadesiyle hercümerç kuvvetlerine karşı 
meşru merkezi yönetimin intikal işlevini yerine 
getirmesi beklenen bir güç olarak karşımıza çıktı. 
Tabi işin ilginç tarafı bu hareketin İslâmi cemaat 
olarak bilinen Fethullah Gülen hareketiyle olan 
ilişkisidir. 

Devlet İçinde Cemaat Etkinliği

Gönül isterdi ki Cemaat, ülke sevgisi, İslâm 
duyarlılığı, ümmet bilinci, etik kaygısı vb. ile 
irtibatlandırılamayacak bu sürece destek verme-
sin. Ne var ki söz konusu grup bu harekete tabir 
caizse ölümüne arka çıktı. Yargıdaki yaşanan kaos 
da bir Cemaat yapılanması olarak yerini aldı. 
Şüphesiz her dini, felsefi ideolojik hareketin tüm 
toplum katlarında olduğu gibi devlet kurumların-
da müntesipleri bulunur ve kurumun (bağlamı-
nın) dışında sosyal kültürel bir cemaat dayanış-
ması da yapabilirler, bu onların en doğal hakkıdır. 
Ama bu oluşum eğer devletin kurumları içinde 
özel bir kurumlaşmaya dönüşürse, bu grubun 
ideolojisi ne olursa olsun bu o toplum için ciddi 
bir tehlikedir. Çünkü sosyolojik bir gerçektir ki 
her türlü cemaatçilik, sığ bir yapılanmadır ve 
icraatları bütün bir toplumu kapsamaz. Merkezi 
bir yapıdan bağımsız çalışan bir cemaatçi iç düze-
neğin ne yapacağı ve neye nasıl bir zarar vereceği 
kestirilmez. Bu durumu kısa vadede yaşadığımız 
süreç içinde örneklendirmek mümkündür.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 
Ergenekoncuların tutuklanıp yargının önüne 
çıkarılmasında cemaatçi diye tesmiye edilen yargı 
mensuplarının ve bu arada Cemaat’in elinde-
ki medyanın bu önemli davaya verdiği olumlu 
destek inkâr edilemez. Ancak karar aşamasında 
apaçık bir darbe planı yaptıklarını itiraf edenle-
re 15 yıl hapis cezası verilirken işin kenarında 
kaldığı anlaşılan Genelkurmay eski Başkanı İlker 
Başbuğ’un müebbet hapis cezasıyla cezalandırıl-
ması, bu arada 28 Şubatçıların jet hızıyla tahliye 

Fethullah Gülen son günlerde WSJ’ye ver-

diği bir mülakatta teşkilatının bir dini 

cemaat olmadığını, bir sivil toplum kuru-

luşu olduğunu ve küresel kültürün “İnsan 

Hakları evrensel beyannamesi” demokrasi 

ve AB Müktesebatı çerçevesinde çalıştığını 

beyan etmektedir. Kamuoyunun önceki 

algısı yanlış değilse teşkilat hâlihazırda 

bir amaç değişikliği yapma niyetinde ve 

sürecindedir. Tabii ki bir gizemlilik ve 

takiyye üzerine oturan grup bunu bir hik-

metle açıklayacaklardır.
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edilmeleri, sivil aktörlere dokunmaması gibi olay-
ların içinde yer aldığı süreç, bu çerçevedeki yer 
alan yargıç aktörünün sürece genel geçer bir man-
tıkla bakmadıklarını ve daha başka muvazaalarla 
hareket ettiklerini düşündürmektedir. Mesela eski 
Genelkurmay Başkanı Başbuğ cezalandırılması 
gerekli suçları olan ama mümkün olduğunca 
meşru icra makamıyla makul bir diyalog içinde 
çalışmış bir kişidir. Başbakan’ın bu cezadan rahat-
sız olduğunu, bu kararla da Başbakan’a çalım 
atmak istendiği yorumu yapılabilmektedir. 
Yine Balyozcuların darbe hazırlığın-
dan hüküm giyip (ki böylesi bir 
plan şüphesiz cezayı gerektirir), 
darbe yapan 28 Şubatçıların 
hiçbir şey olmamışçasına tahli-
ye edilmeleri de bir özel muva-
zaa planının ürünü olabilir. Tabi 
işin daha kötüsü bizzat bu derin 
yapılanmanın, yargı, emniyet, 
istihbarat gibi kurumları sahip-
lenme girişimidir.  

Sahi dini veya din dışı bir 
cemaat, niçin özel bir istihbarat 
örgütü kurar veya devletin istih-
barat örgütüne sahip olmaya 
kalkışır, ona başkan tayini için 
uğraşır, bununla cemaat adına 
ne sağlar, yani istihbarattan elde 
edilen bu bilgileri hangi işin-
de kullanır. Mesela bu cemaat 
Müslüman’sa, Müslüman dâhil 
pek çok insanı fişleyip görün-
tüye almayı hangi icra yetkisini 
kullanmak için yapar ve bunları 
hangi İslâm ilkesine göre yapar? Tüm insanlara 
adaleti tevzi etmekle yükümlü olduğuna inandı-
ğımız adliye ve güvenlik sistemi içinde özel bir 
örgütleniş, bu tevzi işini yanlı hale getirmesinden 
öte ne gibi bir yarar sağlar ve bu iş, cemaatin nite-
leyici bir vasfı olan İslâm’ın neresine yerleştirile-
bilir? İşin gerçeği Ergenekonculuk adına yapılmış, 
bu tür, kurum içi bir örgütlenme nasıl yanlış idiy-
se şimdi önümüzdeki cemaat adına gerçekleşmiş 
yapılanma da öylesine yanlıştır ve düzeltilmelidir.

Din Sosyolojisi bağlamında baktığımızda 
fırka, mezhep, tarikat veya o dine mensup bütün 
bir müminler topluluğunu ifade etmek üzere kul-
lanılan tarihsel din cemaati kavramının yanında, 
dini cemaat nitelemesi çağımıza özgü modern 
bir kavramsallaştırmadır. Genel olarak da belli 

bir dine bağlı olarak bir cemaate aidiyetle oluş-
turulmuş, modern dünyada varolan basın-yayın, 
sağlık kuruluşları, eğitim kurumları gibi teşkilat-
ları kuran, işleten bir sosyal/kültürel/ekonomik 
ve tabi dini örgütlenme biçimidir. Din cemaati 
olgusu çağımızda yaygın bir dinsel hareket biçim-
dir. Her ne kadar inhisar ettirilerek kullanılıyorsa 
da ülkemizde bile tek dini cemaat yok, pek çok 
cemaat vardır. Amerika’da fundamentalist olarak 
da nitelendirilen, farklı mezheplerdeki dini cema-
atlerin toplam nüfusunun bugün 80 milyon civa-

rında olduğu tahmin edilmektedir. 
Ancak bu kadar etkinliğin için-
de bu dini cemaatler devletin 
kurumları içinde paralel yapı-
lar oluşturma yerine devletten, 
önce müminleri ve sonra her-
kesi ilgilendirecek ve tabi önce 
kendilerince önemli gördükleri 
taleplerde bulunmaktadırlar. 
Meselâ Darwinizm’in okullarda 
mecburi bir ders olarak oku-
tulmaması, Hollyvood’un film 
yapımında genel ahlak ilkeleri-
ne dikkat etmesi gerektiği gibi 
taleplerde bulunmakta, bir tür 
sivil toplum kuruşu görevini 
de yerine getirmektedirler. Ne 
var ki bizim Cemaat böylesi bir 
sivil toplum kuruluşu görevini 
yerine getiriyor değildir. Esasen 
cemaat sivil toplum kuruluşları 
platformunda yer almamakta-
dır. Bir kere bu tür işlevlere 
bakan yüzü böylesi bir görevi 

yerine getirecek kadar açık değildir. Mevcut yapı-
lanmasıyla da her ne kadar büyük mali işyerin 
yürüdüğü modern işletmeciliklere benziyorsa da 
o topluma bakan yüzüyle daha çok tarihsel sır 
derneklerine bezemektedir.

Teşkilatın lideri olan Fethullah Gülen son 
günlerde WSJ’ye verdiği bir mülakatta teşkilatı-
nın bir dini cemaat olmadığını, bir sivil toplum 
kuruluşu olduğunu ve küresel kültürün “İnsan 
Hakları evrensel beyannamesi” demokrasi ve AB 
Müktesebatı çerçevesinde çalıştığını beyan etmek-
tedir. Kamuoyunun önceki algısı yanlış değilse 
teşkilat hâlihazırda bir amaç değişikliği yapma 
niyetinde ve sürecindedir. Tabii ki bir gizemlilik 
ve takiyye üzerine oturan grup bunu bir hikmetle 
açıklayacaklardır.

Şüphesiz Cemaat’in 

kurumlar içinde konum-

lanma girişimi bilin-

meyen bir şey değildi. 

Özellikle adliye ve güven-

lik kurumlarında cemaat 

dışında olan personel-

den bu yapılanmanın ve 

taşıdıkları kaygılarını 

dinliyorduk. Genel ola-

rak sağlıklı bir değer-

lendirmeden hep kaçın-

dık. Esasen yapılan bazı 

hizmetler, doğal olarak 

eleştirel düşünceler üret-

meye yer bırakmıyordu.
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Gelinen Nokta

Şüphesiz Cemaat’in kurumlar içinde konum-
lanma girişimi bilinmeyen bir şey değildi. Özellikle 
adliye ve güvenlik kurumlarında Cemaat dışında 
olan personelden bu yapılanmanın ve taşıdıkları 
kaygılarını dinliyorduk. Genel olarak sağlıklı bir 
değerlendirmeden hep kaçındık. Esasen yapılan 
bazı hizmetler, doğal olarak eleştirel düşünce-
ler üretmeye yer bırakmıyordu. Böyle bir para-
lel yapılanmanın doğurabileceği sorunu görmesi 
gereken merci hükümetti, Başbakandı. Bir kere 
bunun için gerekli bilgilere sahipti. Hükümet 
burada herhalde bir sorun görmediği için uzun 
bir zamandır bazı siyasi icraatlarını bir işbirliği 
içinde yapa gelmişti. Ama bu son olay, devlet 
yapılanmasının hâlâ ciddi sorunlarının bulundu-
ğunu her an derin yapılar üretip sürdürebildiğini 
göstermiştir. Yani yeni bir Ergenekonculuğun 
oluşmaması için bir neden bulunmamaktadır. 
Cemaat adına kurumlarda oluşan yapılanma bun-
lardan birisidir ve bilvesile hükümet bu hercü-
merç sorununu çözmek zorundadır. 

Bu sürecin, topluma verdiği maddi kayıpların 
yanında şüphesiz en kötü tarafı müthiş bir sav-
rulma ve İslâm adına sergilenen ahlaki boşluktur. 
Öncelikle aşağıda, olup bitenleri şaşkınlıkla izle-
yen geniş bir halk kitlesinin ötesinde Cemaat’in 
örgütsel yapıları toplum genelinin hayretle izle-
diği bir tavır sergilemiştir. En aşağıdakilerden 
zirvedeki insana kadar açıklanması zor bir tutum 
göstermiştir. Büyük bir etik boşluk ortaya çıkmış, 
toplumu sükûtu hayale uğratmıştır. Mensupları 
bir grupçuluk haleti ruhiyesi içinde göremeseler 
de Cemaat telafisi hayli zor bir yara almıştır. Gerçi 
telafisi zor ifadesi, Cemaat’in bundan sonra izle-
yeceği yol ile ilgilidir. Bu zorluk öncelikle geniş 
halk katlarıyla ilişkileri sürdüren ve hemen her 
kesimden ilgi gören bir süreç izlemeyle ilgilidir. 
Ama daha dar, kendince arındırılmış bir cemaat 
yapısı veya mesela ulusalın da ötesinde küresel 
bir güç lobisi olarak bir rota çizecekse telafi edi-
lecek bir kayıptan söz etmenin fazlaca bir anlamı 
yoktur.

Tabi bu arada hercümerç güçleri karşısında 
intikal kuvvetlerini temsel eden iktidar ve özel-
likle destekçilerin de söylemlerinde yer yer sıkın-
tılar yaşanmış, genel geçer ilkelerin gözetilmediği 
durumlar yaşanmıştır. Bir panik havası içinde de 
olsa söylenmemesi gereken sözler sarf edilmiştir. 
Adliyede bir bakıma 28 Şubat aktörlerini aklama 
anlamına gelen yargı sürecine karşılık iktidar 

sözcüleri, sanki bu cemaatçilik lüzumsuzluğuy-
la yarışırmışçasına Balyoz davasında bu paralel 
yapının askere kumpas düzenlediğini ve yeniden 
yargılanmalarının doğru olacağını ileri sürül-
müştür. Bu beyan Balyoz veya Ergenekoncuların 
haksızca mahkûm edildikleri gibi bir imaj doğur-
muştur. Düzeltilmesi gerekli usul hataları hep 
yapıla gelmiştir. Mesela dünden bugüne siyaseten 
suçlu görülenler, devlete şan olsun diye hep böyle 
baskınlarla götürülmüşler, ama hükümet de dâhil 
bunlara bir itirazda bulunulmamıştır. İktidar top-
lumun geneli adına bu paralel yapıyı tasfiye eder-
ken bile genel geçer ilkelere dikkat etmelidir.

Ülke ve tabi özel olarak iktidar yeni bir hercü-
merç (yaygın kullanımlarıyla darbe, kıyam) hare-
ketini daha atlatmış gözüküyor. Ama anladığımız 
kadarıyla bu, hareketlerin bittiği anlamına gelmi-
yor. Önümüzde içinde üç seçimin yer aldığı ve 
ülkenin yeniden konumlanacağı bir buçuk yıllık 
dönem, hercümerç merkezlerini teyakkuzda tuta-
caktır. Hareketler her seferinde yeni stil bir üretim 
ile toplumun huzura çıkmaktadır. Klasik darbe 
dönemi biteli çok oldu, 28 Şubat ilginç bir model 
ortaya koydu. Toplum ve değerleriyle bizzat sivil 
yönetimin mücadele etmesi emredildi. Eşi ve kızı 
başörtülü amirin, başörtülü memuruyla savaşma-
sı istendi, (eğer kendileri rahatsız olmamışsa da) 
Cemaat’in görmezlikten geldiği ve milletlin az çok 
nefes alabildiği günümüz ortamıyla karşılaştırıp 
daha ehven bulduğu 28 Şubat yüzsüzlüğü, böyle-
si vicdanları kanatan bir hareketti. 

Sonuç olarak denebilir ki dışarıdan da destek 
alan Gezi kalkışması tam anlamıyla bir sokak 
hareketiydi. 17 Aralık hareketi de, bu kalkışma-
nın daha sert bir versiyonuyla küresel plan doğ-
rultusunda, devletin içindeki bir yapılanmanın 
girişimi olarak icraya konmuştur/vizyona sokul-
muştur. Eğer plan hedefine ulaşmış ve istenen 
kaotik ortam doğmuş olsaydı muhtemelen sokak 
da devreye girecekti. Evet, buradan hareketle, 
önümüzdeki dönem yepyeni taarruz projeleriyle 
karşılaşabileceğimizi akıldan çıkarmayalım! 

“Demokraside çare tükenmez” denilir. 
Demokraside çare tükenir mi tükenmez mi bilin-
mez ama apaçık görülen bir gerçek, teferrüç güç-
lerinin kalkışma formülünün sınırsız olduğudur. 

*   Andre Joussain, İhtilallerin Kanunu-Sebep, Seyir ve Neticeleri, 
Çev. Hamdi Ragıp Atademir, Selçuk Yayınları, Konya, (tarih-
siz).
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Sahabesine dünyevi ve aklî konularda kendini tenkit edebilme özgüveni 
veren bir Peygamber’in getirdiklerine inanan biri, hangi konumda bulunursa 

bulunsun zihnen hem tenkidî düşünebilmeli hem de samimi ve açık 
yüreklilikle tenkide açık olmalıdır.

“Müsâdeme-i efkârdan bârika-i hakikat doğar/

Fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşi doğar.” 

Namık Kemal

 

“Ebu Süfyan’ın kervanı geçtikten sonra 

Bedir’e yetişen Müslümanlar kumluk bir saha-

ya indiler. Yürürken insanların ve hayvanların 

ayakları kayıyordu. Kureyş ordusu subaşını 

tutmuştu. Onun için Müslümanlar susuz kal-

maktan korktular. Fakat sabaha karşı yağan bol 

yağmurlar Müslümanların yüzünü güldürdü. 

Allah tarafından bir te’yid-i Rabbani olan bu 

yağmurdan, akan sellerden bol bol istifade etti-

ler. Kumluk arazi yağmur yağınca biraz pekle-

şip seyir ve hareket de kolaylaştı.

Ashabtan Hubab b. Münzir’in tedbiriy-

le İslâm ordusunun yeri de değiştirilip daha 

münasip ve emin bir yere çekildi. İlk inilen yeri 

-bu mevkiyi çok iyi tanıyan- Hubab beğenme-

miş:

-Ya Rasûlallah, buraya vahiy ile mi indin, 

yoksa bu harp durumu işi midir?1, diye sordu. 

Peygamberimiz: ‘Mesele harp durumu işidir’ 

deyince Hubab, Bedir köyünün en sonundaki 

kuyunun önüne ordugâh kurulmasını tek-

lif etti. Bunu münasip buldular. Oraya gidip 

büyük bir havuz yaptılar. İçini su ile doldur-

duktan sonra diğer kuyuların üzerine çerçöp 

atarak düşman ordusunun onlardan faydalan-

mamasını sağladılar.”2

Allah’ın İnsanı Şerefli Kılması

“Nazari akılda/bilgide mezheb/mekteb; sufi 

akılda/bilgide meşreb önemlidir. Nazari bilgide 

kişinin mantıkına dayanılır (istidlalîtahkîk); 

sufi bilgide ise kişinin ahlakına itimad edilir 

(tavırları taklid). Bu açıdan nazari bilgide kâl; 

sufi bilgide hâl öne çıkar. Öyle ki, tarihi açıdan 

bakıldığında nazari bilgide hoca-talebe ilişkisi 

esastır. Dolayısıyla hoca takip edilir. Bu da 

tenkidi kaldırır. Sufi bilgide ise mürşid-mürid 

ilişkisi esastır. Dolayısyıla mürşid taklid edilir. 

Bu da teslimiyeti zorunlu kılar. Nazari bilgide 

(ilim) artış, düşüncelerin biribirine eklenme-

siyle sağlanır iken (yığılma özelliği); sufi bilgide 

(marifet) derinleşme zikrin çoğalmasıyla vuku 

bulur.”3

“İnsan: İnsan ruh ve bedenden meydana 

gelmiş bir bütündür. Kendisine akıl ve dil veril-

miştir. Dış yüzü duyularla süslenmiştir, içi de 

takva ile. Gıdalanıp büyümesi bakımından ona 

bitki denir. Duyup hareket etmesi yönünden 

hayvan diye adlanır. Eşyanın gerçeklerini bilme-

Ahmet ÇAPKU

İtaat Kültü/rü ve 
Eleştiri Zihniyetine Dair
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si cihetinden de melek adını almıştır. Himmetini 

bu yönlerden hangi yöne sarf ederse ona katılır. 

Yani bitki, hayvan veya melek olur. (…) Beden 

şehirdir, kalp ise bu şehrin merkezidir. Akıl 

şefkatli ve iyi öğütler veren bir vezir gibidir. 

Öfke ise münafık bir veziri andırır. Görünüşte 

öğüt verir ama iç yüzünden düşmandır ve onun 

âdeti daima akılla kavga etmek-

tir. (…) İnsan ruh ve beden 

bakımından bütün hayvanla-

ra üstündür. Ruh bakımından 

üstünlüğü düşünme melekesi 

iledir ki, bununla insanda akıl, 

bilgi, hikmet ve tedbir görülür. 

(…) Allah Teâlâ bu husus-

ta ‘Biz insanı ahsen-i takvîm 

üzere halkettik’ [Tîn Suresi, 

ayet 4] ayet-i kerimesiyle ve 

‘suret verdik ve suretlerinizi 

güzel kıldık’ [Mü’min/Ğâfir 

Suresi, ayet 64] ayet-i keri-

mesiyle tenbihte bulunmuştur. 

Bu ‘ahsen-i takvîm’ tabiriyle 

yalnız yüz ve beden güzelliğini 

değil aynı zamanda akıl cihe-

tinden suretini de kastetmiş-

tir. Yani iç güzelliğini. Allah’ın 

insanı şerefli kılması da işte bu 

yüzdendir.”4

Yukarıdaki alıntılardan da 

anlaşılacağı üzere varlık hiye-

rarşisi içinde insan; akıl + 

öfke + arzu/(şehvet) yetileri ile 

donatılmıştır. Bu durum bize, 

insanın, öfke ve arzu güçlerin-

den arınmış melekler ile akıl-

dan mahrum ve fakat öfke ve 

arzu güçleri ile yaşayan hay-

vanlar arasında bir konumda olduğuna işaret 

eder. Bu açıdan insan, madde ve manasıyla hem 

bir üst âleme hem de alt (denî)/dünya âlemine 

özgü bir varlıktır. Gerçekte onun ‘insan’ oluşu-

nu belirleyen şey, kişinin kendi iradesiy le alt 

veya üst âlemdeki varlıklardan herhangi birine 

özgü niteliği kazanmak için ortaya koyduğu 

gayrette kendini gösterir.

Kur’ân’a bakılınca insana akletmek ve ahlak-

lı olmak gibi iki büyük sorumluluğun yüklen-

diği görülür. Düşünce (nazar/teori) ve uygu-

lama (amel/pratik) olarak karşımıza çıkan bu 

hususlardan akletmenin öncelikli olduğunu 

söylemeye gerek yoktur. Çünkü 

uygulamanın/ahlakın içeriği-

ni belirleyen şey şüphesiz ki, 

bilgidir. Dini açıdan ele alı-

nacak hakkında bilgi sahibi 

olunmayan ve iradî olmayan 

bir hareketin ahlakî olduğu 

söylenemez.   

Dünyanın imarı ve ıslahı 

bağlamında insana bahşedilen 

akıl nimetinin, insanı diğer 

canlılardan daha üstün kıldığı-

nı hemen her akıl sahibi kabul 

eder. Aklın araştırma, yanılma, 

tecrübe ve eleştiri gibi daha pek 

çok hususlar vasıtasıyla geliştiği 

bir gerçektir. Zira insana bahşe-

dilen akıl, Allah’ın külli aklı/

ilmi yanında cüz’i olarak kalır, 

yani insan aklı bütünü kuşatıcı 

nitelikte değildir. Buna binaen, 

her bir insan aklı, diğer akıllar-

dan yardım almak durumun-

dadır. Zira atasözlerinde işaret 

edildiği üzere kimi durum-

larda, ‘akıl akıldan üstündür.’ 

Bu da her bir insan aklının, 

deneme yanılma, tenkit etme 

ve tenkit edilme yöntemleri 

ile gelişme-ilerleme kaydettiği 

anlamına gelir. 

Her şeyden evvel geçmişte büyük atılımlar 

yapmış, cihanşumûl devletler kurmuş ecdadı-

mızın varlık hakkında hakiki bilgiye (ve haki-

kate) ulaşabilmek için ne tür bilgi yöntemleri 

kullandıklarına göz atılacak olursa, bunların 

genel olarak; a- Akıl/nazar yöntemi (tarîk-i 

nazar), b- Kalp/keşif (tarîk-i tasfiye) yani aklî 

Kur’ân, inananları (ve 

hatta insanları) düşün-

meye, akletmeye, araş-

tırmaya davet eder. 

Kendini tenkit etme-

ye ve tartışmaya açar. 

İslâm’ın ana kitabında/

kaynağında hal böyle 

iken dogmatik zihniyet 

ise daha çok hissiyât üze-

rinden kendi tezlerine 

kutsiyet atfederek onları 

adeta birer nass gibi gör-

mek ister. Bu açıdan dog-

matik zihniyet, soruya 

ve sorgulanmaya/tenki-

de düşmanca bir duruş 

sergiler. Hâlbuki ilimde 

soru sormak, olmazsa 

olmazdır. Dahası büyük 

soru ve sorunlar olma-

dan ciddi ilim de olmaz. 

Bu açıdan dogmatik 

yapılar, aklın alanını 

daraltır, düşünmeye ket 

vurur.
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araştırma ve kalbî kirlerden arınma yöntemleri 

olduğu görülür. Birincisi felsefe, kelam, fıkıh/

hukuk gibi ilim dallarında kendini gösteren 

teorik araştırma yöntemi iken ikincisi daha 

çok tasavvuf-ahlak ilminde kendini gösteren 

kalbî arınmaya dayalı bir bilgi yöntemidir.5 

Birincisinde aklın bilgiye ulaşma safhalarında 

özne-nesne ilişkisi, hoca-talebe ilişkisi, tenkit 

ve ayıklama ilişkisi olmazsa olmazdır. Biz bu 

yöntemle elde edilen bilgiye ‘ilim’, bu yöntemin 

kılavuzuna ise ‘âlim’ deriz. İkincisinde ise kişi-

nin kendi iç dünyası üzerinde yoğunlaşması, 

ahlak ve kalbî saflığına güvendiği bir mürşidi 

taklitle arınmayı esas alarak kalbine bilgi doğ-

ması hali esastır ki, bu yöntemle elde edilen 

bilgiye ‘irfân’, bu yöntemin kılavuzuna ise ‘ârif’ 

denir. Bu iki yöntemi kendi nefsince cem eden 

ise, elbette büyük bir nimete ermiş kişi olur. 

Akletmek ve Ahlaklı Olmak

Dünyevî işlerin tanziminde aklın işlevsel 

olması ve bunun da her daim tenkit süzgecine 

tabi tutulması gerektiği açıktır. Aksi halde ilim 

ve ilerlemeden söz edilemez. Aklın işlevsel 

olabilmesi ve hakikate ulaşabilmesi noktasında 

tenkit ve tecdid kapısının kapatılması kadar 

tehlikeli olan başka bir durumdan söz edilemez. 

Çünkü kendisine akletme sorumluluğu verilen 

insana bu kapının kapatılmasını hayal etmek 

bile birçok tehlikeye davetiye çıkarmak anlamı-

na gelir. Nitekim Bedir muharebesi öncesi Hz. 

Peygamber ile Hubab b. Münzir arasında geçen 

konuşma bunun açık örneğidir. Bir mümin için 

söz konusu olan mesele şayet vahiy ile ilgili 

ise o, zaten inancın konusudur. Onun üzerine 

sadece yorum geliştirebilir ki, bu bile neticede 

akılla yapılabilen bir şeydir. Ancak mesele aklın 

işlevsel olduğu alanla ilgili ise bu durumda 

mesele hakkında bilgisi ve birikimi olan hemen 

herkesin görüş beyan etme hakkı ve yetkisi 

vardır. Ve bu durumda hemen her akıl sahibi 

de tenkide açık olmalıdır. Meşveretin önemli 

görülmesi ve tavsiye edilmesi bununla ilgilidir. 

Bunun olmadığı durumda aklın, dar bir alana 

hapsedilmesi ve dogmaya teslim edilmesi gibi 

bir durum ortaya çıkar. 

Dogma terimi, sıkı sıkıya, büyük bir güçle 

inanılan, otoriteye dayandıktan başka, olgular-

dan ve diğer deneysel desteklerden bağımsız 

olarak kabul edilen şeyler için kullanılan terim-

dir. Dogmatik kişi ise birtakım ilkeleri, tezleri, 

düşünce, teori ve ideolojileri mutlak olarak 

doğru ve her zaman geçerli diye kabul eden, 

görüşlerini kesin ve tartışmaya yer vermez 

bir biçimde öne süren kimsenin tutumu için 

kullanılan bir sıfattır. Buna göre dogmatizm, 

kimi öğretilere en küçük bir eleştiriye izin ver-

meyen, rasyonel ve mantıksal kanıtlar yerine 

salt duygulara veya kişisel eğilimlere dayanarak 

körü körüne inanma, onları sorgusuz sualsiz 

bir biçimde benimseme, olarak tanımlanabilir.

(Bkz. Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İst. 1999, 

Paradigma Yay., 3. bsm., sf. 249.)

“Onlar Kur’ân’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa 

kalpleri kilitli mi?”6; “Eğer kulumuza indir-

diğimizden [Kur’ân] bir şüphe içindeyse-

niz, şu halde onun benzeri bir sûre getiriniz. 

İddianızda doğru iseniz Allah’tan başka şahitle-

rinizi/yardımcılarınızı da çağırınız!”7Ayetlerinde 

de görüleceği üzere Kur’ân, inananları (ve hatta 

insanları) düşünmeye, akletmeye, araştırmaya 

davet eder. Kendini tenkit etmeye ve tartış-

maya açar. İslâm’ın ana kitabında/kaynağında 

hal böyle iken dogmatik zihniyet ise daha 

çok hissiyât üzerinden kendi tezlerine kutsiyet 

atfederek onları adeta birer nass gibi görmek 

ister. Bu açıdan dogmatik zihniyet, soruya 

ve sorgulanmaya/tenkide düşmanca bir duruş 

sergiler. Hâlbuki ilimde soru sormak, olmazsa 

olmazdır. Dahası büyük soru ve sorunlar olma-

dan ciddi ilim de olmaz. Bu açıdan dogmatik 

yapılar, aklın alanını daraltır, düşünmeye ket 

vurur. Ütopik tarih algıları, kutsîleştirilmiş 

tarih kesitleri ve şahsiyetler türetir. Dogmatik 

zihniyet, modernite örneğinde olduğu gibi, tek 

tipçidir ve kendini tartışma üstü görmek ister. 
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Bu açıdan İslâm, iman gibi temel bir konuda 

bile taklitten tahkike ulaşmayı, sorgusuz kabul 

edilen bilgiden sorgulanabilir bilgiyi elde etme-

yi önemser. 

Bu açıdan hiç kimsenin özellikle aklî 

konularda kendini akıl-üstü/tenkit edilemez 

(lâ-yüs’el) bir varlık olarak görmesi kabul 

edilebilir bir durum değildir. Akıl açısından 

(hele hele) dünyevî konularda herhangi bir 

Müslüman her daim tenkide açık olmalı ve 

aklını da daima tenkit destekli olarak çalış-

tırmalıdır. Tenkitten azade olarak işleyen bir 

akıldan ciddi bir ilim ve ilerleme bekleyemeyiz. 

Nitekim şu kadar zaman (belki iki asır) boyun-

ca ciddi/dünya çapında bir düşünür ve bir 

eser ortaya koyamayışımız bir ölçüde bununla 

ilgili bir husus olarak görülebilir. Yine tenkit 

konusunda geçmişteki büyük mutasavvıfların, 

kusurlarını kendilerine hatırlatan bir dost bul-

mayı ve hatta bu konuda düşmanın söyledikle-

rini bile ciddiye almayı tavsiye etmiş olmaları 

doğrusu dikkate değer bir husustur. Tenkitten 

nefret etmek, ancak akılla daima kavgalı olan 

öfke gücü/yetisi ile her daim lezzetlere dalmayı 

fısıldayan arzu/şehvet yetisinin işine gelir. Kaldı 

ki, öfke gücü, hasım telakki ettiği kişilerde 

iyilikleri görmezken arzu gücü sevdiği kişideki 

kusurları göremez. Bunları dengeleyecek olan 

ise akıl gücüdür. Bundan dolayı olsa gerek ki, 

büyük düşünürler, aklı tatile çıkarıp öfke ve 

arzu/şehvet yetileri üzerinden bir ahlak algısı ve 

yaşam tarzı inşa etmeyi, bir alt varlık derekesi-

ne düşmek olarak görmüşlerdir.  

Hâsılı Sahabesine dünyevi ve aklî konularda 

kendini tenkit edebilme özgüveni veren bir 

Peygamber’in getirdiklerine inanan biri, hangi 

konumda bulunursa bulunsun zihnen hem 

tenkidî düşünebilmeli hem de samimi ve açık 

yüreklilikle tenkide açık olmalıdır. İtaat kültü/

rünün ve dogmatizmin yaygın olduğu top-

lumların ilimde ve insanlıkla mesafe alınması 

düşünülemez. Kur’ân her bir insanın sorum-

luluğunun kendisine ait olduğunu belirtir. Şu 

halde her insan, kendisine verilen akıl nimetini 

kullanmakla sorumludur. Bu noktada toplu-

mun önünde yürüyen ve konumu ne olursa 

olsun herhangi bir insanın, Hz. Peygamber’den 

daha üstün bir konumda olduğunu kimse iddia 

edemez. Bırakalım iddia etmeyi, bu doğrultuda 

bir algı ve zihniyet oluşturmak bile kişinin hem 

kendine hem de muhitine/ülkesine yapabilece-

ği en büyük kötülüklerden biri olur. 

Şu kadar var ki, tenkit etmek ve tenkide 

açık olmak erdemi yanında, tenkitte yıkıcı değil 

yapıcı olmak, ilkeler üzerinden tenkit yapıp 

imkân ölçüsünde şahsı hedef almamak (ve tabi 

şahsiyet yapmamak), üslûba dikkat etmek, 

objektif olmak, ahlaklı, vicdanlı, edepli bir 

insan evladı olmak, tenkit ettiği konuda sahici 

bilgi, belge, birikim sahibi olmak gibi daha pek 

çok hususun göz önünde tutulması gerekir.  

Dipnotlar
1   ‘Harp durumu’ diye ifade edilen husus, insan aklı ve tecrübe-

si ile ortaya konulan tedbîr olarak görülebilir. 
2  Bkz. Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hatemü’l-Enbiya 

Hz. Muhammed ve Hayatı, Ankara 1991, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yay., 13. bsm., sf. 243.

3  Bkz. İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş Her Ne Var Âlemde İlim Bir Kîl 
ü Kâl İmiş Ancak, İst. 2011, Klasik Yay, sf. 68.

4  Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, hzl. Orhan Şaik Gökyay, 
Ankara 1986, Kültür ve Turizm Bak. Yay., sf. 108-109.

5   Kalbî arınma (tasfiye) yönteminde inanan kişinin kalbine, 
arınmışlığı ölçüsünde levh-i mahfûz’dan ilahi bilgi akışının 
olacağına inanılır. Özellikle tasavvufta ilham, keşf, mükâşefe, 
kalp gözü gibi terimler bununla ilgilidir.

6  Muhammed Suresi, ayet 24
7  Bakara Suresi, ayet 23

Tenkitten nefret etmek, ancak akılla daima kavgalı olan öfke gücü/yetisi ile her daim 

lezzetlere dalmayı fısıldayan arzu/şehvet yetisinin işine gelir. Kaldı ki, öfke gücü, hasım 

telakki ettiği kişilerde iyilikleri görmezken arzu gücü sevdiği kişideki kusurları göremez. 

Bunları dengeleyecek olan ise akıl gücüdür. Bundan dolayı olsa gerek ki, büyük düşü-

nürler, aklı tatile çıkarıp öfke ve arzu/şehvet yetileri üzerinden bir ahlak algısı ve yaşam 

tarzı inşa etmeyi, bir alt varlık derekesine düşmek olarak görmüşlerdir.
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GEZİ'DEN BUGÜNE TÜRKİYE

Mustafa TEKİN, Abdurrahman ARSLAN, Cevat ÖZKAYA

Gezi’den Bugüne Türkiye

Türkiye hâlâ yörüngesini bulmaya çalışan bir ülke, yörüngesine henüz 
oturmuş değil. Osmanlı’nın son döneminden bu yana  “İslâm ile Batıcılık” 

arasındaki gerilim ile sürekli olarak yörüngesinden çıkartılmaya çalışan ve 
kendi alt dinamikleriyle yörüngesini bulmaya gayret eden bir ülke.  

G ezi Parkı olaylarından bugüne 
Türkiye’de meydana gelen gelişmeler 

hakkında farklı ve çelişkili açıklamalar 
yapılıyor. Olayların analizi olarak ortaya 
konulan yaklaşımların kişilerin düşünsel 
kapasitelerine, dünya görüşlerine göre ciddi 
bir biçimde farklılık arz etmekte. Dış güç-
lerden devrim hayallerine, asayiş sorunun-
dan direnişe, gayri memnunların koalisyo-
nundan varolan koalisyonların çözülmesi-
ne değin birçok açıklama şekli mevcut. Bu 
çerçevede Araştırma ve Kültür Vakfı’nda 18 
Ocak 2014’te düzenlenen “Aktüel ‘Gezi”nti-
Gezi’den Bugüne Türkiye” başlıklı prog-
ramda, Gezi olayları ile başlayan ve yön 
değiştirerek farklı boyutlarda devam eden 
gündemdeki olaylar ve arka planları konu-
şuldu. Moderatörlüğünü Mustafa Tekin’in 
üstlendiği programa konuşmacı olarak 
Cevat Özkaya ve Abdurrahman Arslan 
katıldı. 

Mustafa Tekin: “Aktüel Gezi”nti -Gezi’den 
Bugüne Türkiye”  başlığını taşıyan programımız-
da, Gezi Parkı olaylarından bugüne Türkiye’de ve 
Müslüman dünyada  yaşananları analiz etmeye 
çalışacağız.  

Türkiye hâlâ yörüngesini bulmaya çalışan 
bir ülke, yörüngesine henüz oturmuş değil. 
Osmanlı’nın son döneminden bu yana  “İslâm 
ile Batıcılık” arasındaki gerilim ile sürekli olarak 
yörüngesinden çıkartılmaya çalışan ve kendi alt 
dinamikleriyle yörüngesini bulmaya gayret eden 
bir ülke. Bu anlamda gerilimler içerisinde bulun-

ması son derece tabii görülebilir. Bilindiği üzere 
darbeler, Türkiye’de hep yukarıdan düzenlenmeyi 
içerdi.  Batıcılık lehinde en son 28 Şubat post-
modern darbe ismi verilen darbenin ardından AK 
Parti iktidara geldi. Ne yapacaklarını beklediği-
miz, eski şeyler tekrarlanacak mı dediğimiz bir 
iktidardı bu. İktidar ilk beş yılda ayakta kalma ve 
yaşama mücadelesi verdi. Fakat 2007’den sonra  
bir rehavet havası da gelişmeye başladı. Bir iyim-
serlik, mutluluk havaları geldi. Türkiye demek 
ki eskisi gibi değil, bir şeyler değişiyor havasında 
iyimserlik duygusu oluşmaya başladı ama geçen 
sene Haziran ayında başlayan “Gezi Parkı” ile 
özdeşleşen olaylar baş gösterdi. Bunlar aslında 
beklenmedik olaylar değildi. 2014 yerel seçim-
ler var ve hemen arkasından Cumhurbaşkanlığı 
seçimini yaşayacağız, ciddi ve kritik bir süreç. 
Türkiye hep seçim öncesinde bir şekilde gel-
gitlerin, yörünge oynatmalarının zemini hâline 
gelmeye başlar. Gezi olaylarında öyle bir çeşitlilik 
meydana geldi ki; o meydanda bir yanda eşcin-
seller, Müslümanlar anti-kapitalistler, çevreciler 
gibi. Onların bir araya geldiği durumu yaşadık. 
Acaba bu Türkiye için neyi ifade ediyor? Kimlik 
açısından, siyaset açısından hem de toplumsallık 
açısından.

Bu bağlamda ilk sorumuz Cevat Özkaya’ya 
olacak. Gezi olaylarını nasıl okumamız gerekiyor 
Gezi’de olanlar neydi? 

Cevat Özkaya:  Gezi olaylarına başlamadan 
önce bir çerçeve çizmemiz lazım. Öncelikle 17 
Aralık ve 25 Aralık hadiseleri. 17 Aralık hadisesi 
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dediğimiz; hükümetin ve 4 bakanın yolsuzluk 
soruşturması.  25 Aralık’ta bir tarafı hükümetin 
daha doğrusu Türkiye’nin önemli inşaat işleriyle 
uğraşan, 3. Köprü ve 3.havaalanı projelerinden 
yer alan iş adamları var. Soruşturmada adı geçen 
şirketlerin içinde öyle şirketler var ki, Türkiye’de 
yolsuzluk için en son yer alacak adamlardır ve 
operasyon onlara yapıldı. Bu hadise kendili-
ğinden mi geldi, durduk yere mi geldi diye bir 
soruyu sormak lazım.  O zaman da 
7 Şubat 2012 MİT müsteşarı-
na yapılmak istenen operasyon 
karşımıza gelir.  Bazen dillerin 
evrildiği, sıkıntıya girdiği bir 
süreci de yaşıyoruz. Birbirine 
söylenmemesi gereken sözlerin 
söylendiği bir süreci de yaşı-
yoruz. Bu,  aynı zamanda niye 
böyle oluyor, sorusunun da 
cevabıdır. 7 Şubat’ta Başbakan 
tam ameliyata girerken Hakan 
Fidan’a bir operasyon yapılma-
ya çalışıldı ve engellendi.  Fidan, 
MİT’in başına geldiği dönemde 
bir başka devlet yani İsrail böyle 
bir açıklama yapmıştı. İsrail 
dedi ki: “Bu başkan İran’cıdır”. 
İsrail’in kalkıp  MİT’le alakalı 
nasıl böyle bir suçlama yapa-
bildiği üzerinde durulması 
gereken esas sorundu. Çünkü 
MOSSAD’ın başkanı ile alakalı 
Türkiye böyle bir açıklama yap-
mazdı.  Niye bu kadar rahatsız 
olundu? Olaylar zincirleme bir 
şekilde ardı ardına geldi. Öncesi 
ve arka planı olan olaylar da 
var. Burada 2002’den başlayan 
ve yaklaşık 2010 yılına kadar 
gelen süreçte “Cemaat” daha 
doğrusu “camia” da konuşul-
malı. Burada bir ara fasıl olarak 
camia ifadesinin daha doğru 
olduğu kanaatini taşıyorum. Zira bu tür işlerde 
cemaat diye söylendiğinde bizatihi ve kendi-
liğinden kötü şeklinde bir algıyı beraberinden 
getirdiği için “Fethullah Gülen Hareketi” demek 
daha doğru olur. Fethullah Gülen Hareketi ile 
bir ittifakı oldu mevcut iktidarın. Daha doğru-

su kendiliğinden gelişen bir ittifaktı bu. Yoksa 
anlaşılıp konuşulan bir ittifak olduğunu  zan-
netmiyorum veya o anlamda bir bilgim yok. 
Neyin ittifakını yaptılar? 2002’de geldiği zaman 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün ve Başbakan’ın 
toplantıda bulunduğu bir toplantı oldu STK’lar ve 
TÜSİAD’çılar var. TÜSİAD’ın başında olanların, 
Başbakan’a ve Dışişleri Bakanı’na dönük davranış-
larını gördüğüm zaman hayret ettim. Dedim ki, 

çok sıkıntılı bir durum,  iktidarın 
kimde olduğu çok belli. Ben de 
o zaman Mazlum-Der başka-
nı olarak toplantıya gitmiştim.   
Müesses düzenin, yapının ken-
disinin kullanabileceği dışında 
birini kabul etmeyeceğini aşağı 
yukarı 2010’a kadar artçı sar-
sıntılar gibi yapılan darbelerde 
gördük. “Kiminle beraber siya-
si iktidar?” sorusunu sorduğu-
muzda ben şöyle derim: Aslı 
devlet erkinin içinde bulunan 
bir yapıyla beraberdi veya ittifak 
halindeydi. Devleti idare etme 
sorumluluğu millet tarafından 
size verilmiş siyasi iktidar ola-
rak, milleti idare etmeye çalışı-
yorsunuz ama devletin içindeki 
bir takım kademeler ve karar 
verici kademeler diyorlar ki; 
ben senin sorumluluğun altına 
girmem. Benim ayrı bir dünyam 
var ve sen kabul ettiğin süre-
ce siyasi iktidar olarak kalırsın. 
Ana hatlarıyla böyle bir süreç 
yaşandı. Peki,bu süreçte dev-
letin mekanizmalarını istediği 
gibi kullanamayan siyasi iktidar 
ne yapacak? Kendine yakın bir 
takım müttefikler seçecektir ve 
tabi olanda budur. Şu olur bu 
olur. Bunu yaparken de çok 
fazla ilkesel davranmak gibi bir 

lüksü de  olmayabilir. Davransa iyi olur muydu? 
Evet, iyi olurdu ama o iklime dönüp baktığınız-
da böyle bir lüksünün olmadığını görebilirsiniz. 
Devlet içinde nispeten odaklanmış bir takım 
adamları bulunan netice itibariyle Müslüman 
insanlarla beraber ittifak yapılıyor. 2010’da refe-
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randum ile beraber anayasanın bazı maddele-
ri değiştirilerek, Anayasa Mahkemesinin yapısı 
değiştirilerek siyasi iktidarın nüfuz edemeyeceği 
daha doğrusu seçilmiş siyasi iktidarların nüfuz 
edebileceği bir alan oluşuyor. Bugün yaşanan 
gelişmelere bakıldığında bu kurumlardaki eski 
vesayeti bir yana koyarken ittifak yaptığınız çev-
relerin başka bir vesayet tesis yahut neo-vesayet 
tesisi ettiğini sonradan anlıyorsunuz. Bu kavga 
esas itibariyle buradan çıkan bir kavga. Şu soru 
akla gelebilir: Peki, bunu öngöremediler mi ikti-
dardakiler? Öngörseniz bile, bazen de mecbur 
kalırsınız. Ayışığı, Sarıkız gibi darbeler var. Bu 
hikâyedeki sorunu şöyle örneklemek mümkün: 
“Sen arabanın direksiyonunda otur, debriyaja 
karışma, frene de karışma, biz vitesi hallederiz. 
Bir süre sonra şoför diyor ki; iyi de bu araba bir 
yere çarparsa, devrilirse, doğru yolda gitmezse 
ne olacak? Seni kimse görmez, ben varım ortada 
şoför olan benim. Arabayı deviren ben olacağım 
için kitlenin hesap soracağı adam da benim. Bu 
böyle olmaz.”

 2010’dan sonra başlayan hikâyedir bugünkü 
durum bana kalırsa. MİT müsteşarını sorgulama 
hikâyesi ortaya çıkınca Başbakan bunu doğrudan 
kendine saldırı olarak kabul etti. Haksız mıydı? 
Hayır değil. Hikâye aslında Oslo görüşmele-
riyle birebir ilişkili. Zira Oslo görüşmelerinde 
Kürt meselesinin çözümü için konuşan insan-
ların bilgileri dışarı sızdı ve burada Başbakan’ı 
temsil eden insanları sorgulamaya çalışıldı. Fidan 
bu süreçte ya istifa edecekti ya da Başbakan’ın 
söylediğini kabul edecekti. Eğer Fidan’a uzan-
mak istiyorsanız doğrudan doğruya uzandığınız 
insan Başbakan’dır. Nitekim Başbakan da “beni 
alın!”  derken bunun farkında olduğunu söyledi. 
Olayların arkasında böyle bir hikâye var.  Aradan 
geçen zaman zarfında yer yer uzlaşılmaya çalışıldı 
fakat bugüne kadar garip şekilde mülayim oldu-
ğu varsayılan, çok uzlaşmacı profil çizen Gülen 
Hareketi bu konuda böyle davranmadı. Siyasi 
tartışmalarda uzlaşmaya gidilemeyince kavga 
kaçınılmaz hâle geldi. Ben bugünden başlayarak 
Haziran 2013’e gitmeye çalıştım. Öncelikle şunu 
söylemek istiyorum: Camianın organize ettiği bir 
şey değil Gezi Parkı olayı. Şöyle bir şey söyleye-
lim. Gezi Olaylarında pek çok kişi mahkemeye 
çıkartılmak istendi hiçbir savcı bu insanlardan bir 
kişiyi bile tutmadı. Hukukla ilgili olan birilerine 

“Gezi’deki olaylardan dolayı niye insanlar tutul-
madı?” şeklinde bir soru sorduğumda, bana dedi 
ki: “ Netice itibariyle savcıya delil toplayan polis-
tir. Polis ’in getirdiği delillerle burada hiç kimseyi 
tutuklayamayız ve hiç kimse de tutuklanmadı, 
sorgulanmadı.” 

Gezi Parkı olayları konuşulurken sıklıkla soru-
lan sorulardan biri de şu oldu, oluyor: “Dışarıyla 
bağlantısı var mı, niye dışarıyla bağlantısı olsun?” 
Dışarıyla entegre olmuş bir dünyada dışarıyla 
bağlantısı olmayan bir şeyi tasavvur etmek çok 
zor. Fakat Türkiye’de bununla beraber dramatik 
şeyler de oldu Gezi’de. Anti-kapitalistlerin tavrı 
üzerinde durmalıyız, Müslüman’ıyla, solcusuy-
la. Anti-kapitalistler nerede ikamet etti? Divan 
Otelinde. Yaralandıkları zaman Divan Otel’ine 
gidiyorlar, orada yiyip içiyorlar. Peki, bu sıkıntılı 
bir iş değil mi? Türkiye’de kapitalizmin simgesi 
haline gelmiş bir insanın otelinde ikamet etmek 
çok sıkıntılı bir iş. Müslüman zenginleri her 
hâlükârda eleştirmek fakat TÜSİAD hakkında hiç 
eleştiri getirmemenin izahı olabilir mi?

  Gezi Parkı olaylarında, siyasi iktidarın nasıl 
sallandığını ve sıkıntıya girdiğini de gördük.   
AK Parti’deki insanların veya siyasi iktidarın 
Müslüman duyarlıklı olması Türkiye’nin siyasal 
sisteminin özelliklerini bize unutturur hâle geldi. 
Bu ülkenin ne anayasası değişti ne de başka bir 
şeyi değişti. Sadece konjonktürel olarak en azın-
dan Müslümanlığı ön plana çıkan bir siyasi ikti-
dar vardı ve her şeyin yolunda gittiğini zannettik. 
Her şeyin bu şekilde gitmeyeceğini Türkiye’nin 
siyasi tarihini az çok bilenlerin en azından bizle-
rin unutmaması gerektiğini düşünüyorum. 

Mustafa Tekin:  Aynı soruyu Abdurrahman 
Arslan’a yöneltmek istiyorum: Gezi olaylarını 
nasıl okumamız gerekiyor ve Gezi’de ne oldu?

Abdurrahman Aslan:  Dünyada tartışılan bir 
olay var. Yeni sistem karşıtı toplumsal ya da siya-
sal hareketler başlığı altında tartışılan bir konu 
var.  Gezi’nin kendisine ait bir iç dinamiği var 
ama bu bizim alışageldiğimiz siyasi ve toplumsal 
hareketten oldukça farklıdır. Çünkü biz zihnen 
aşağı-yukarı 1960’lı yıllara kadar genel olarak 
sistem karşıtı hareketlerin sol ve örgütlenmiş bir 
hareket olarak gördük. Bu düşünce zihnimizde 
1960’lı yılların sonundan itibaren ortaya çıkan 



45

 Umran • Şubat 2014

  GEZİ'DEN BUGÜNE TÜRKİYEGEZİ'DEN BUGÜNE TÜRKİYE

öğrenci hareketleri ile beraber ciddi bir kırılmaya 
uğradı. Öğrenci olayları başladığında 68 olayları 
bir sınıf niteliği taşımıyordu. Emek ya da sosyalist 
düşüncenin temel argümanlarından, kapitalist 
düşünce sisteminden ayrı olarak başka bir özellik 
taşıyordu. Evet, sisteme muhalifti bunlar. Fakat 
bunlar sınıf özelliği taşımıyorlardı tam tersine 
sınıf sayamayacağımız entelektüel bir hareket 
özelliği taşıyorlardı. Dolayısıyla bu hareketle bir-
likte çok geçmeden iki hareket de buna katıldı. 
İlki feminizm  ikincisi ise çevrecilikti. 

Batıda öğrenci hareketlerinden sonra evrilme-
ye baktığımızda burada feminizmin ve çevrecilik 
hareketinin bir bakıma önemli bir faktör olarak 
karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu yönüyle  biz 
Müslümanların bundan çok da haberdar oldu-
ğumuzu söyleyemeyeceğimiz bir hareket. Bunun 
kendine ait bir iç dinamiği olduğu, bu hareketin 
doğum yeri batı fakat çevre ile gelen sorunları 
kabul eden Batı. Onun bu konudaki tepkisini 
anlamakta zorluk çekebiliriz ki çekiyoruz. Biz 
daha o anlamda çevre kirliliğine tanık olmuş deği-
liz. Batı insanı, uzun zamandır buna şahit. Burada 
ciddi bir sorun olarak ortaya çıktı. Bununla bera-
ber kadın hareketi dediğimiz  “feminizm” de üze-
rinde konuşulması gereken bir konu. Batıda nasıl 
ki on dokuzuncu yüzyılın toplumsal ve siyasal 
hareketlerin en başında insan hakları meselesi 
geldiyse, yirminci yüzyılda da kadın hakları geldi. 
Bugün genel olarak söylenen şey feminizmin, geç-
mişteki güçlü temsil meselesini sürdüremeyecek 
konumda olduğudur. Artık paradigma değişti. 
Kadın haklarını savunma hakkı diye bir şey yok. 
Bir bakıma terk edildi. Şimdi ise özgünlük dedik-
leri bir mesele var. Özellikle de postmodernizm 
ile beraber gelen. Bireyin kendi özgünlüğünü 
kurması, gerçekleştirmesi meselesi. Ben kendim 
için özgünlük tanımından bulunuyorum sonrada 
o özgünlüğü gerçekleştirmek için çaba sarf edi-
yorum. Bunun süreçte siyasetle, iktisatla ya da 
devletten bu işin olabilmesi için bir takım siyasal 
kararlar almasını istiyorum. Burada da siyasetin 
mantığında bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. 
Bu sistem karşıtı hareketler, Batıda doğup gelişir-
ken kanaatime göre başka birilerin sistemine karşı 
olarak ilk defa bir silah olarak kullanılabileceği 
fikri Polonya hareketi ile birlikte başladı. Polonya, 
sivil toplum dediğimiz hareketle sosyalist blok 
karşısında Batı’nın ideolojik kavgasında önemli 

araç olarak kullanıldı. Bu aslında Hegel’den beri 
sivil toplumun tarihte ikinci defa gündeme gelmiş 
olmasıydı. 

Günümüz toplumsal hayatının temel karak-
teristik özelliği sürekli olarak huzursuzluk yarat-
masıdır. Bu huzursuzluk insanda ister istemez 
olağanüstü derece her türlü harekete katılım isteği 
doğuruyor. Bu hareketlerin iki özelliği olduğunu 
söyleyebiliriz. 1) Saman alevi gibi parlayıp sönü-
yor ya da kartopu gibi katlanarak büyüyor. 2) 
Her şeye rağmen bunun bir limitinin olduğunu 
da bu tecrübelerden sonra gördük. Nerede gör-
dük? Filipinler, Ukrayna gibi ülkelerde gördük. 
Bu hareketin ikinci tipik özelliğini de bence 
Mısır olaylarına destek veren Müslümanların itfa-
iye parkında sayılarını çoğaltamadan aşağı yuka-
rı aynı ölçüler içerisinde kalmalarında gördük. 
Demek ki bu hareketlerde böyle bir durum vardı. 
Bu kültürden şu yada bu ölçüde biz Müslümanlar 
da etkileniyoruz ve bu kaçınılmaz bir şey. Bu 
çalışmalara, örgütlü yapılara rağmen itfaiye par-
kında ki protestolar da sayıları belli bir limite 
geldiği vakit çoğalmadı, orada kaldı.

Tekrar Gezi Parkı olaylarına gelirsek.  
Yanılmıyorsan  olayların ikinci günü Taksim’e iş 
için gitmiştim. Aynı zamanda parka uğramak-
tı maksadım ne oluyor, ne bitiyor diye. Fakat 
Galatasaray Lisesi’nin oraya gelince panzerin su 
sıkarak geldiğini gördüm. Ben de ilk defa TV 
haberlerin dışında panzerlerin korkunç su sık-
tığını gördüm. Yanımda 45 yaşında bir  kadın 
vardı ve suyu sıkınca kadın tortop hâle geldi. 
Bende bana sıkacaklar diye Galatasaray Lisesi’nin 
demirlerine tutundum ve su birden bire kesildi. 
Taksim’e yakın bir yerden dönerken daha önce de 
biber gazı kullanılmış. Ben de ilk defa biber gazına 

Cevat Özkaya
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muhatap oldum, ciğerlerimden 
de rahatsız olduğum için aca-
yip etkiledi beni. Aşağı-yukarı 
1,5 saat orada oturmak zorunda 
kaldım. Polis benim gördüğüm 
kadarıyla (ilk 2-3 gün için) fazla 
şiddet kullandı, bence yapma-
malıydı. Bir protestoya bu kadar 
sert tepki verilmemeliydi. Bu 
hadiseden sonra gelişen olaylara 
baktığımızda polisin bu hare-
ketini “mazur” görebiliriz ama 
bundan sonraki hareketler baş-
lamış değildi henüz. Olaylardan 
3-4 gün sonra şunu gördük. Kemalizm yeni bir 
form içerisinde kendini yeniden üretti. Bu nok-
tadan itibaren normal bir protestodan olmaktan 
çok örgütlü yapının bir bakıma tasfiye edilmesi 
olarak görülmeye başlandı. Bana anakronik bir 
şey gibi geldi. Kemalizm yeniden anakronik 
olarak geri gelmesi mümkün değil. Bunun sebe-
bini de bilmiyorum ama mümkün değil.  Çünkü 
çağdaş dünyanın ideolojik yapısı ya da toplumsal 
hareketleri Kemalizm’in var ettiği toplumdan 
büyük bir farklılık gösteriyor. Kemalizm, örgütlü, 
pozitivist temele dayalı bir ideoloji olarak ortaya 
çıkıyor.  Bir hareketten çok ideoloji olarak karşı-
mıza çıkıyor. 

Mustafa Tekin: Gezi olaylarının öznellik tale-
bi çok farklı kişilerin  hepsinin bir araya getirdiği-
ni; bu anlamda eski tip ideolojilerden farklılaştığı-
nı söylüyorsunuz.

Abdurrahman Aslan:  Çağdaş hareketlerden 
ne kadar nasipleniyoruz ya da biz o mantığı 
ne kadar içselleştirdiğimizi bilmiyorum. Bugün 
dünyada gelişen hareketlere baktığımızda, Batı’da 
Lech Walesa olayında da böyle oldu. İnsanlar 
direndi ama Batı bunu aldı ve kullandı. Bu bizde 
de kullanılmayacak, Filipinlerde kullanılmayacak 
değil.

Mustafa Tekin: Kapitalistlerin, Kemalistlerin, 
anti-kapitalistlerin, feministlerin, eşcinsellerin,  
muhaliflerin bir araya gelmesi gibi değil de aslın-
dan biraz daha post-modern kimliklerinde birbi-
rinden kopuk bir biçimde kendilerini ifade ettiğini 
görmek mi lazım?

Abdurrahman Aslan:  
Klasik anlamda bir ideolojiyle 
karşı karşıya  gelmiş durum-
da değiliz. Hareketin 3-4. 
günden sonra yönlendirildi-
ği, 17 Aralık’ın sivil toplum 
olduğu düşünülemez. Siyasi 
hareket ve toplumsal hareket 
görmüyorum. Gezi olayların-
da kısmen gözükmüş olsa bile, 
Batıda uzun süredir bu hareket 
mevcut ve varlığını sürdürü-
yor.  Artık toplumsal, siyasal 
hareketlerin yeni bir “ideolojik” 

temelde faaliyet göstermesi ama bu ideoloji bizim 
bildiğimiz bütün ideolojilerden farklı bir şey. 
Deyim yerinde ise ideolojisi olmayan bir ideoloji. 
Anti-kapitalistler, homoseksüeller, feministler… 
Hepsini bir araya getirebilmemiz için bunun ide-
olojiden bağımsız bir ideoloji klasik anlamdaki 
ideolojiden bağımsız ideoloji olmak zorunluluğu 
vardır. Gerçekten de günümüzdeki durum buna 
işaret ediyor diye düşünüyorum. 

Mustafa Tekin:  Gezi Parkı olayları ile 17 
Aralık operasyonunun  bağlantısı varsa Türkiye’ye 
birileri uluslararası anlamda bir operasyon mu 
çekti? Bu operasyonların gerçek aktörleri kimler 
ve niçin yapıyorlar? (Özellikle 17 Aralık ile baş-
layan süreç) Cemaat ile AK Parti arasındaki bir 
gerginlik midir, yoksa aktörler farklı mıdır? 

Cevat Özkaya: 1989 yılında Sovyetler yıkıldı-
ğında CIA’nin eski başkanlarından birinin beyana-
tı oldu. Dedi ki; Üç dünya savaşı oldu. 

• 1. Dünya Savaşı
• 2. Dünya Savaşı
• Soğuk Savaş
Bu üç savaşın üçünü de biz kazandık. Soğuk 

Savaş tahminimizden daha uzun sürdü ama neti-
ce de biz kazandık. Şimdi 4. bir savaşa başlıyoruz 
ve İslâm Dünyasında olan radikal bir savaştır ve 
bunun da biz kazanacağız ve bu üçüncüsü kadar 
uzun sürmeyecek. Emekli CIA başkanlarında 
birinin söylediği bu söz önemsiz gibi görülebilir 
ama bana göre öyle değil. İslâm Dünyası, Batı’ya 
tehdit edecek kadar güçlü bir dünya mı? Nedir 
ve hangi açıdan güçlüdür diye bir soruyu kendi-
mize sorabiliriz. Ekonomik olarak baktığımızda, 

Mustafa Tekin
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İslâm dünyasının gayri milli hâsılası Almanya’ya 
yakın bir şey. Demek ki ekonomik olarak çok da 
ciddi bir şey yok. Askeri teknoloji ve ilim olarak 
da sorarsak pek de burada bir şey olmadığını 
görürüz. Müslümanların çok farkında olmadık-
ları hukuku olan bir dine sahipler. Hukuk, her 
zaman düzen teşkil eder. Bir yerde hukuk varsa, 
bir düşüncenin hukuku varsa düzen talebini de 
beraberinde getirir.  Dünya’nın hepsinin entegre 
etme becerisini göstermişlerdir. Fakat netice itiba-
riyle İslâm toplumlarının yaşadığı bölgede enteg-
rasyona karşı ciddi bir direnişle karşılaşıyorlar. 
Bu direniş Müslümanların maharetinden gelen bir 
direniş olmaktan ziyade, İslâm’ın Müslümanların 
itibar ettiği bir şey olarak çıkıyor. 2. Dünya’nın 
büyük bir köy haline gelebilmesi için bu boşlu-
ğunda sisteme entegre edilebilmesi gerekir. Bu 
aynı zamanda entegrasyon savaşı.

Arap Baharı diye bir şey çıktı ortaya. Arap 
Baharını birçokları devrim gibi yorumladı. Evet,  
devrim yapılıyorsa kim organize etti soruları hep 
soruldu. Devrim diyenler devam etti ama sonuç 
itibariyle İslâm toplumlarında bir değişim mey-
dana geliyordu. Yönetimlerde değişim meydana 
geliyordu ve bu çok da ihmal edilebilecek bir 
şey değildi. Dışarıdakiler partnerlerini değiştiri-
yorlardı da bundan sonra bunları getirdiler gibi 
denilecek bir şey de değil. Bir toplumsal değişim 
talebinin ve tabanının var olduğunu görüyoruz 
ve toplumlar bunu istediler. Toplumların bunu 
istemesi başka bir şey değil, bu yaptıkları yönetim 
değişikliklerini ayakta tutabilmeleri ve icra ede-
bilmeleri başka bir şey. Bu icranın yapılmaması 
konusunda Batı Dünyası ciddi bir şekilde gayret 
gösterdi. Büyük Ortadoğu Projesi’nden en fazla 
ne isteniyordu?  İslâm ülkelerinde demokrasi 
meselesi. Seçimle gelen ve seçimle giden iktidar-
lar meselesi.  Ortadoğu Projes’nin en önemli ayağı 
bu. 1992 yılında Cezayir’de seçimle geliyordu. 
1. Kademesinde Müslümanlar kazanıyordu ve 2. 
Kademesi yapılmıyordu. Sonrasında Cezayir bir 
iç savaşa sürüklendi ve 150.000 insan öldü. Bu 
dönemde Batı Dünyasında “Cezayir’in bu seçtiği 
adama itibar etmeliyiz demokratik bir yönetim 
gelecektir ve diğer yönetim gidecektir” diyene pek 
rastlamadık. Tek başına entelektüeller çıktı ama 
kurumlarda rastlamadık. 2006 Hamas seçimleri 
yapılan en temiz seçimdi. Hamas, seçimi kazandı 
ama ona da bu hakkı vermediler. Nihayetinde 

Mısır ve Tunus’ta başlayan sorunlar büyüdü ve 
sonra Mısır’da nelerin yaşandığını hep birlikte 
gördük. Gannuşi biraz iktidarı paylaşarak, biraz 
da haklarında feragat ederek bir darbe ile dev-
rilmemeye çalışıyor. Mısır’da doğrudan doğruya 
çok da temiz bir seçimle iktidara gelen rejimi 
bir yılda devirdiler. Bu şunu gösteriyor: Büyük 
Ortadoğu Projesinin en azından demokrasi ayağı 
çöktü ve bu ayak çöktüğü için buna yeni bir şey 
ilave edilmesi lazım. Türkiye bu hikâyede nerede 
yer aldı? Müslümanların bile eleştirdiği bir şekil-
de, şiddetli söylemle Tunus’un, Mısır ve Suriye 
meselesinin yanında yer aldı. Graham Fuller’in 
tabiriyle “Başarısızlığın İslâmileştirilmesi’’ diye 
adlandırıldığı bir ibare ile “İslâm Dünyasında 
iktidarlar gelsinler nasıl olsa yönetemeyecekler, 
yönetemedikleri için de seçimle yeniden gide-
cekler” fikri hâkimdi. Yönetme de İslâm’ın başa-
rısızlığını göstermiş olacaklar ama bu Cezayir’de 
tutmadı. Türkiye de iktidara geldiler ama Refah 
Partisi darbe ile iktidardan indirildi. AK Parti Milli 
Görüş gömleğini çıkararak geldi ama Türkiye’yi 
idare etme konusunda çaba sarf etti ve İslâm dün-
yasında daha çok Müslüman hareketlerin yanın-
da yer alan bir tavır sergiledi. Netice itibariyle 
Türkiye’de ki kurulu sistem değişmedi.  İnsanların 
Müslüman olarak sistemin başında yer almaları 
sistemin temel niteliklerinin değiştiği anlamına 

Abdurrahman Arslan: “Olaylardan 3-4 

gün sonra şunu gördük. Kemalizm yeni 

bir form içerisinde kendini yeniden üretti. 

Bu noktadan itibaren normal bir protes-

todan olmaktan çok örgütlü yapının bir 

bakıma tasfiye edilmesi olarak görülme-

ye başlandı. Bana anakronik bir şey gibi 

geldi. Kemalizm yeniden anakronik olarak 

geri gelmesi mümkün değil. Bunun sebe-

bini de bilmiyorum ama mümkün değil.  

Çünkü çağdaş dünyanın ideolojik yapısı 

ya da toplumsal hareketleri Kemalizm’in 

var ettiği toplumdan büyük bir farklılık 

gösteriyor. Kemalizm, örgütlü, pozitivist 

temele dayalı bir ideoloji olarak ortaya 

çıkıyor.  Bir hareketten çok ideoloji olarak 

karşımıza çıkıyor.”
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gelmiyor ama konjonktürel olarak Müslümanlar 

buradaydı. Öbür camiada ki Müslümanlar safında 

yer aldılar. Bu safında yer aldıkları yerlerin teker 

teker Mısır’da  başta olmak  üzere düşürülme-

si, Suriye’de ortaya çıkan olağanüstü duruma 

dönüp baktığınızda Batı’nın göstermesi gereken 

reflekslerin hiçbirini göstermeyip Türkiye’yi yal-

nız bıraktığını görüyorsunuz. Türkiye’nin çok 

büyük heyecanla, Suriye’nin yanında yer alma-

sı bir devlet iktidarı açısından kısmi bir zaaf 

kabul edilebilir ama ahlaki bir zaaf değildi. 

Netice itibariyle Batı’nın normal şartlarda burada 

konumlanması, Türkiye’nin yanında yer alması 

gerekiyordu ama yalnız bırakıldı ve Türkiye’nin 

Ortadoğu toplumlarında ki etkisi ciddi anlamda 

erozyona uğradı. Eğer Mursi yönetimindeki Mısır 

var olmuş olsaydı bu Gezi Parkı olayları ve bu 

operasyonlar Türkiye’ye bu kadar zarar vermezdi. 

Netice itibariyle şu an da Mısır’dan, başka İslâm 

ülkelerinden gelenleri dinlediğimizde, “her yerde 

bir şeyler oldu zaten Tunus’ta iktidarı paylaştık 

burada iktidarın ayakta durması lazım’” diyen bir 

algı var, temenni var.  Burada bu iktidar gittiği 

zaman insanlar kendilerini yalnız, yenilmiş hisse-

decekler. Onlarla konuştuğumuzda algıladığımız 

durum bu. Bu kadar kilit önem arz etmişse bu 

iktidarın gitmesi sadece dış güçlerin başaracağı 

bir iş olmaz. İslâm Dünyasına bir süre daha umut-

suzluk vermek istiyorsanız, İslâm dünyasının 

böyle umutla bağlandığı ülkede sizin de bir takım 

organizasyonlar yapmanız gerekir. Bu anlamda 

yaşananların tamamen Türkiye içi bir hikâye 

olmadığını düşünüyorum. 

Bunu söylüyorsunuz da “Bu yolsuzluk işi ne 

olacak?” şeklindeki soruları da herkesin kafasında 

olduğu gibi benim kafamda da var. Keşke yolsuz-

luklar sadece yolsuzluklardan ibaret olsaydı diye 

düşünüyorum. Hem yolsuzluğun karşısında olup 

hem siyasal operasyonun karşısında olmak gibi 

bir konumu benimsemek mümkün. İlla da birin-

den yana olmak gibi bir mecburiyeti kendimiz-

de görmemeliyiz diye düşünüyorum. Türkiye’de 

1960’dan bu yana bir alamet yolsuzluklar ortaya 

çıkarılmıştır. Türkiye de yolsuzluk yok mu? Var 

tabii ki. Peki, bu yolsuzluklar neden ispat edilmi-

yor Türkiye’de, niye yolsuzlukla seçim kazananlar 

daha sonra mahkemelerde bu insanın yolsuzluk 

yaptığını ortaya koyarak ispat etmiyorlar?

 27 Mayıs 1960 İhtilali’nde ekonomik yolsuz-
luk olarak Celal Bayar 104 milyon lirasının oldu-
ğu yazıldı gazetelerde. Dışişleri Bakanı olan Fatin 
Rüştü Zorlu’nun bütün devlet ihalelerinden %10 
pay aldığı söylendi ve hatta adamın adını ‘’bay 
yüzde on’’ koydular. İhtilal yapıldı bütün mahke-
melerin eline geçince Yassıada dâhil olmak üzere 
bu yolsuzlukların hiçbirini gerektiği gibi araştır-
madılar, araştırdıklarında da bir şey bulamadılar 
ama insanları da beraat ettirmediler. O yolsuzluk 
bir söylenti olarak ortada kaldı. 1960’lı yıllarda 
Laki uçak firması skandalı. Laki uçak firması ken-
disinden uçak alanlara rüşvet vermiş. Dünyada 
her yer de çıktı bir tek Türkiye  “temiz” çıktı. Bu 
iş Türkiye’de hiç soruşturulmadı. Laki yolsuzluğu 
soruşturması hiç soruşturulmadı. 1980’li yılların 
ortalarında Süleyman Demirel’in yasağı kalkıp 
da meydanlara çıkıp propaganda yaptığı zaman 
Yunanistan da “Koskotas Skandal’ı” çıkmıştı ve 
Türkiye de çok meşhur olmuştu. Demirel eline 
bir mavi dosya aldı dedi ki; bunlar Koskotas dos-
yalarıdır, ANAP yönetimini yolsuzlukla suçladı. 
ANAP yönetiminde yolsuzluk yoktu, diye söyle-
miyorum. Bu yolsuzluk dosyalarıyla, yolsuzluk 
söylentileriyle iktidarı yıktıktan sonra arkasına 
dönüp bakmadı bile. Türkiye’de yolsuzluğun 
kendisi değil yani hukuku değil dile getirilen. Bu 
tür hadiseler şuyuu vukuundan beter sözünün 
gerçekliğine uygun kurgulanıyor. Burada yap-
tıkları da böyle ve bu dosyalar 3 senedir elinde. 
Bugün Mustafa Sarıgül’e yapılan da 16 senedir 
olan bir şey. İkisi de zaman ayarlı yapılıyor, seçi-
me aday olunca TMSF Sarıgül’ün mal varlığına el 
koyuyor, beri tarafta da 3 senedir takip ettikleri 
dosyayı bekletmişler, suçları kabarsın diye seçi-
me 3 ay kala koyuyorlar. Bunu böyle koyanlar 
yolsuzluk olarak soruşturulmasın siyasal olarak 
düşünülsün, siyasete etki etsin diye koymuşlar 
anlaşılan.

 Nitekim biz bugün çok ciddi bir iddia 
olmasına rağmen yolsuzluğu değil başka bir 
şeyi konuşuyoruz. Çünkü insanlar bu yolsuzluk 
ortaya çıksın diye yapmadı, yolsuzluk vesilesiyle 
siyasi iktidar yıpratılsın diye yapıldı. 17 Aralık 
operasyonunu CHP’li Şükrü Elekdağ’a soruyorlar 
ve söylediği; “bu hareket son derece hazırlanmış 
bir tuzaktır bunun arkasında stratejik ve çok kuv-
vetli bir beyin var ve atılacak adımları çok güzel 
hazırlamış, hükümeti yıkmaya çalıştığı apaçık 
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belli. Çünkü bu tarz olaylar kamuoyu önünde 
Türkiye’nin boğazına kadar yolsuzluğa battığı 
imajını uyandırmayı amaçlıyor. Dosya bilgileri ve 
fotoğraflar basına servis ediliyor. Bütün fotoğraf-
lar çıksın fotoğraflar ve insanların zihninde derin 
izler bıraksın ve böylece davaların üstü örtülme-
sin. Bir de bunlar seçimlerin arifesinde yapılı-
yor. Siyasi olduğu aşikâr. Amaç AK Parti’yi yık-
mak ve Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye’dir. 
Mesele yolsuzluk dosyası değildir’’  şeklinde son 
derececiddiye alınması gereken  önemli şeyler 
söylüyor. Bunu söylediğiniz zaman “yolsuzluk 
yok Türkiye’de”,  veya “hayır bu bakanların 
hiçbirinin yolsuzluk yapmadığı” anlamı çıkmı-
yor buradan. Bu dosyayı ortaya 
sürenler Türkiye yolsuzluktan 
arınsın diye de sürmüyorlar. 
Buna rağmen benim kanaatim-
ce AK Parti  süreci toparlarsa  
yapacağı ilk iş bu yolsuzlukları 
soruşturmak olmalı. Yolsuzluk 
töhmetinin altından kurtulmak 
için yapması gereken budur. 
Yolsuzluğu yapan cezasını 
çeker. Nihayetinde söyleyece-
ğim şu; Türkiye içi bir olay 
değil. Türkiye model ortak 
olarak seçilmişse bir yere, bu 
model ortakta biraz sınırdan 
çıkmışsa bunu rayına getire-
cek, sınırlarını hatırlatacak bir 
operasyon yapılıyor ve bana 
kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçi-
mine kadar devam edecek bir 
süreç diye düşünüyorum. Tarih 
boyunca bakın çok istisnai 
zamanlarda cemaatler devlete karşı kolay kolay 
savaşmazlar. Bu camianın, hareketinde bütün 
mazisinde otoriteye karşı savaş vermek diye bir 
durum yoktur. Bugün olağanüstü cesarete kavuş-
muştur. Bu cesareti nerden elde ettiğini sorgula-
mamız lazım. İlla ki bir yere bağlamak anlamında 
söylüyor değilim ama böyle bir örneği yok bu 
işin. Niye böyle bir şey çıktı ve otuz senelik tari-
hinde böyle bir şey yok. 

Mustafa Tekin: Bu yaşadığımız süreç içerisin-
de Türkiye’nin hangi önemli ve kadim sorunları 
ortaya çıktı. Nelerin altını çizebiliriz bu anlamda?

Abdurrahman Arslan: Gezi Parkı olayları ve 
sonrasında Taksim’de çıkan olayları birbirinden 
ayırabiliriz.  İlkini son derece  tabii bir protesto  
olayı olarak görüyorum. Müslümanlar açısından 
baktığımda isei MTTB’ye dönüş olarak görüyo-
rum süreci. Bence bu bizi tehdit ediyor. Şu anda 
Müslümanların zihnen geldiği noktayı konuşa-
bilmemiz için  bunu çok iyi anlamamız lazım.   
Sorgusuz sualsiz devletin yanında yer almayı 
önceleyen pozisyonunu düşünmeyen bir gelenek.  
Burada rahmetli Erbakan Hoca gibi İslâmi düşün-
cenin, sağcı düşünceden arınıp kendini politik 
düzlemde ifade etmeye çalışanları ayrıca konuş-

malıyız. Bu  konuda kendisinin 
çok çabası oldu fakat bence 
geçmişe geri döndük. Zihinsel 
dünyamızı anlamak, açıklamak 
bu dünyanın nasıl bir dünya 
olduğunu görmemiz lazım-
dır. 1970-1980’lerin zihinsel 
dünyasına geri dönüyoruz. 
Erbakan Hoca iyi kötü İslâm’ın 
politik temsilini yapmıştır. 
Yakın zamana kadar barajın 
önünde müthiş su birikintisi 
vardı. Batı dünyası bu su biri-
kintisini nereye koyacağı konu-
sunda çok düşündü. Graham 
Fuller’in tezi bu süreçte günde-
me geldi ve uygulamaya konul-
du. Barajın kapısını açalım, 
onları politik düzleme katılma-
larını sağlayalım. Nereye kadar 
gidecek ve bu sorun bugün 
içinde geçerli. Bu öyle kolay bir 
iş değil. Cezayir’de insan öldür-

mek, Tunus’ta ihtilal yapmak burada AK Partiyi 
devirmek. Ondan sonra ne olacak? Bunu batılı-
ların düşünmesi lazım. Buradaki sorun şuydu:  
Politik karar aldılar. Mısır olayları olduğu zaman 
dedim ki asıl Beyaz Saray’da askeri ihtilal oldu o 
zaman.  Fuller, Esposito gibi isimlerin tezlerini 
bir kenara bıraktılar başkalarının  tezlerini uygu-
lanır hale getirmeye çalıştılar. Bu tezler kimindi? 
Bernard Lewis, Daniel Pipes gibi kişilerin. Onların 
tezi yeniden avdet etti. Şimdi avdet etti de bu 
mesele çözüldü mü? Askeri ihtilal oldu, Mısır 
öyle oldu.  Hatırlayalım doksanlı yıllarda Fransa 
yeşil ışık yakmadığı için Cezayir’de o kadar insan 

Abdurrahman Arslan
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öldü. Bu da Anglosakson dünyanın dışında diye 
düşünüyorum. Tasfiye etsinler ama sonra ne 
olacak? Bu kitle burada duruyor. Bu kitle doğru 
ya da yanlış davasını anlamış olsa bile geldiğimiz 
nokta İslâmcıların kendi davalarını yeteri kadar, 
hak ettiği ölçüde doğru bir şekilde  anlamadığı 
kanaatinin taşıyorum. İslâmcılık kendi üzerinde 
yeniden düşünmelidir. Kendi üzerinden düşün-
meyen bir düşünce, bir anlayış yanlış yolla-
ra gider.  Biz kendi üzerimizde düşünmeliyiz. 
1960-70-80’lerden beri neredeydik nereye geldik. 
Belki bunları düşünmemiz lazım. Burada bütün 
İslâmcı güçlerin aslında iktidara katılımı ile bir-
likte dünya da esas panikleyenler Yahudiler oldu. 
Bu ise Mısır konusunda Fransa’yı ve Avrupa’yı 
ikna etmeleri ile neticelendi. Herkes söz birliği 
yapmışçasına bu işi kabullendiler.  General Sisi 
ile başlayan süreç, İhvan’ın ekarte edilerek  devam 
edeceği belli olan süreç nereye kadar gider? 
Batı’nın zeki adamları illa ki bunu soruyorlardır. 
Sormaz değillerdir. Çünkü 400 yıldır insanları ve 
dünyayı onlar idare ediyorlar. Açıkçası ben onla-
rın elinde  ne yapacaklarını kolaylaştıracak bir 
formülasyonun olduğunu düşünmüyorum. Bunu 
düşünmemin sebeplerinden bir tanesi de batının 
kendi içinde yaşamış olduğu güven kaybıdır. 
Batılılar postmodern zamanlarda ciddi şekilde 
güven kaybı yaşadılar. Dolayısıyla güven kaybın-
dan dolayı batı her küçük kayıpta özellikle İslâm 
dünyasında meydana gelen hadiselerden büyük 
bir  tedirginlik  duymuştur diye düşünüyorum. 
Öte yandan son zamanlarda sıklıkla tekrarlanan  
maalesef  Müslümanlarca da benimsenen  “büyü-
dük, kalkındık” “şunları yaptık” gibi sözlerin 
modası geçti. Sınıf temelli ya da sınıf aracılığıyla, 
iktisat aracılığıyla listelere bakıp anlatma moda-
sı geçti. Postmodern zamanda değerler üzerin-
den değerlendirmeler yapılmaktadır. Kıymet ona 
göre biçilmektedir. Esas olarak İslâm’ın sahip 
olduğu değerler  Batı’yı bence ürkütüyor. Niye 
Uzakdoğu/dan tedirgin olmuyor? İslâm’ın hayatı 
kurucu bir değer dünyasına sahip olduğunu bili-
yor. Çünkü kendisinin postmodernizm felsefesi 
ile temel olacak değer dünyası yok artık. Değer 
olmayan değer dünyasını da bize empoze etmek 
istiyorlar. Aslında entelektüel düzlemde bize zerk 
edilmek istenen de tam o aslında. İşin böyle bir 
tarafı da var. Batı nereye kadar İslâm dünyasını  
tasarlamaya devam edecektir? 

Gezi  Parkı olayları ile AK Parti zekice bir 
şey yaptı. Başbakan, o gün Adana’ya oradan da 
Mersin’e geçti. Ne olduysa oldu onu büyük bir 
kitle karşıladı. Ben yanındaki danışmanların taşı-
dıkları zekâya yoruyorum. Güzel bir şeydi. Gezi 
sonrası başlayan hadise tam da bu yüzden kırılma-
ya uğradı. İstenilen neticenin olamayacağı anlaşıl-
dı. Bugünde sık sık “milli irade”den bahsetmemiz 
doğrudur. Ne var ki,  postmodern  dönemde milli 
iradenin çok da anlamı yok, insanın iradesi yok. 
Elbette ki klasik demokrasi anlamında katılıyorum 
buna. Nihayetinde gelişen dünya değerleri içeri-
sinden bu işleri konuşmamız lazım. AK Parti’nin 
yapmaya çalıştığı şeyleri başarısızlık olarak lanse 
etmek istiyorlar. Bu İslâmcılığın- “AK Parti’yi 
İslâmcı olarak kabul edersek”-  başarısız olursa 
İslâmcılık da başarısız olarak kabul edilir. Ben 
alışılan, bilindik, kanıksanmış İslâmcı düşüncenin 
entelektüel ufkunun sonuna geldiğini düşünü-
yorum. Tam tersine İslâmcılığın kendini yeniden 
restore edeceğini düşünüyorum ve savunuyo-
rum. Artık, klasik anlamdaki İslâmcılığın  yaşa-
dığımız (yaşamaya devam edeceğimiz) bu hadi-
seleri anlamamızda bize kılavuzluk edebileceğini 
düşünmüyorum. Yeniden  bu işleri düşünmemiz 
lazım. Bu klasik anlamda ilerlemeci, kalkınmacı 
ideolojik yapıların, düşüncelerin geleceğin dün-
yasında çok da anlamlı olmadığını düşünüyo-
rum. Müslümanların sahici hedeflerin olduğunu 
düşünmüyorum, bunlar bizim sahici hedeflerimiz 
olamaz. İlerlemiş, kalkınmış ve güçlü bir Türkiye 
güzel bir şeydir. Fakat  böylesi bir Türkiye’de 
İslâmcılığın nerde olduğu, hedefinin ne olduğunu, 
hedefinde sabit kadem durup durmadığını, değiş-
meden hedefini hâlâ  koruyabiliyor mu, soruları-
nın sorulması lâzım. Şunu hemen ifade edeyim ki,  
bu konuda ben çok emin değilim.

Mustafa Tekin: Dünya’da yeni değerler bağla-
mında tek direnç gösterecek(sorunlar anlamında) 
bir din olarak İslâm var. Mevcut konsepte birinci 
düşman olarak görülmesinin her halükârda olan 
temel sebeplerinden biri bu. İslâm, buna direnç 
gösterebilecek bir imkânı, potansiyeli olan yegâne  
din gibi görünüyor. İslâmcılar bu dinin imkânlarını 
yeterince değerlendirmiş değiller. İslâmcılar büyük 
bir rehavet içinde ve ufuk kaybına uğramış durum-
da. Buradan çıkaracağımız bir ders,  İslâmcılığın 
belki devletçi reflekslerini bırakarak kendi içeri-
sinde düşünsel dinamikler üretmesi gerektiğidir.
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Abdurrahman Aslan: İslâmcılık yine A ya da 

B partisini destekleyebilir benim buna bir itirazım 

yok. Karşılaştığımız temel sorun, entelektüel bir 

sorun. Biz uzun zamandır takım tutar gibi siyasi 

tercihlerde bulunuyoruz ama biz entelektüel ola-

rak giderek fakirleşiyoruz. 21. Asrı anlayamıyo-

ruz, 21. Asırda İslâm’ın ne söyleyebileceği husu-

sunda kafa yormuyoruz. TRT de  başı örtülü bir 

kadın spiker haber okuyor. Bunu mu istiyorsunuz 

Allah aşkına, bütün bu çaba buraya gelmenin 

çabası mıydı? Binlerce namahreme görünmenin 

fıkhî temellerini bıraktık bir kenara, buraya mı 

gelmek istiyorduk. AK Partili olmanın ötesinde 

bir şey. Düşüncenin  bizzat kendisiyle alakalı bir 

şey. Gelişen hadiseler içerisinde biz takım tutar 

gibi destekler veriyoruz, kimi zaman destek de 

vermemiz gerekiyor. Ben buna itiraz etmiyorum. 

Esas yapılması gereken, üzerinde düşünmemiz 

gereken daha temel sorunlar var. Teşhis doğruysa 

günümüz dünyasında iktisadın aracılığıyla toplu-

mu değerlendirmek, hadiseleri değerlendirmek 

zamanı geçtiyse, değer aracılığıyla toplumların 

değerlendirildiği bir toplumda yaşıyorsak, ya 

da öyle bir duruma geldiysek bunun üzerinde 

düşünmemiz lazım. Aksi halde İslâm’ın değerleri 

postmodernlik ile içleri boşalıp gidecek, yeri-

ne iktisadi yönden zengin Müslümanlar ortaya 

çıkacak ya da hali vakti yerinde olan insanlar. 

Biz bunu istemedik ki. Biz ikisini bir istedik. 

İkisi nasıl bir arada olabilir diye kafa yormalıyız. 

Müslümanların son dönemdeki zihin yapıları 

böyle. Söylenen, “yahu  zengin olmayalım mı” 

türünden basit sorular. Hayır, böyle değil. Biz bu 

ikisi olurken hangisine önem vereceğiz. Önemli 

olan bu. İslâm’ın dediği helale, harama,  adalete 

mi  kulak vereceğiz, yoksa zengin olmanın  türlü 

yollarını bulacağız?

Mustafa Tekin: 17 Aralık ve Gezi olayıyla 
birlikte Türkiye de ortaya çıkan kadim sorunları 
diyebileceğimiz, altını çizebileceğimiz konular 
nelerdir? 

Cevat Özkaya: Bu olaylarla Türkiye de siyasal 
sorunlar biraz daha öne çıktı. Mesela 3 Kasım 
2002’de bu salonda AK Parti’nin iktidara geldiği 
dönemlerde bazı şeyleri konuştuğumuzda ola-
ğanüstü bir şey vardı. Olay bitti, rahat ettik gibi 
durumlar vardı. Mevzu bitti dediğiniz an siz de 
bitmişsiniz demektir. Bir anda heyecana kapılan-
lar bir anda sıkıntıya da düşebiliyorlar. Şimdi de 
bu aşamadan sonra da bunlar da mı, yapılacaktı. 
Sadece uzak tarihimize değil yakın siyasi tarihi-
mize baktığımız da bu siyasi mücadelelerin sıkça 
olduğunu görürsünüz ama asıl amaç sadece siyasi 
bir iktidarın bir devleti kısmen yönetmesi ise bu 
oluyor, geçiyor. Bir toplumsalı hareketlendirmek 
diye bir mesele var. Biz uzunca süre dinle siya-
setin iç içe olduğu bir toplumdan geldik.  Daha 
doğrusu dinin siyaseti nispeten yönettiği top-
lumdan geldik. Bizde din-ü devlet diye geçen bir 
kelime vardır. Din ve devlet diye söylenen kelam-
lardır. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz de bu 
literatürden kopamadık. Oysa bu iş başlı başına 
kopup gitmişti yani din-ü devlet işi. Din, cema-
atlerin eline kaldı. Devlet, dinden kopunca cema-
atlerin eline kadı ve devlet siyasetten tamamıyla 
uzaklaştırdı Müslüman insanları. Geçmişte Devlet 
Planlama Teşkilatına giren beş kişiye  “takun-
yalılar” ismini takmışlar. Necmettin Erbakan ve 
Turgut Özal bunlara örnektir. İktidarını kay-
bettiğini varsayıyor Müslüman insan.  Bu kay-
bettiğini bulmaya yeniden elde etmeye çalıştığı 
için Müslüman camianın büyük çoğunluğunun  
aklında siyasi iktidarı almak  meselesi kurucu bir 
hikâyedir. Bütün odaklanmamızı da oraya yaptık. 

Cevat Özkaya: “Suriye’de ortaya çıkan olağanüstü duruma dönüp baktığınızda Batı’nın 

göstermesi gereken reflekslerin hiçbirini göstermeyip Türkiye’yi yalnız bıraktığını görü-

yorsunuz. Türkiye’nin çok büyük heyecanla, Suriye’nin yanında yer alması bir devlet 

iktidarı açısından kısmi bir zaaf kabul edilebilir ama ahlaki bir zaaf değildi. Netice itiba-

riyle Batı’nın normal şartlarda burada konumlanması, Türkiye’nin yanında yer alması 

gerekiyordu ama yalnız bırakıldı ve Türkiye’nin Ortadoğu toplumlarında ki etkisi ciddi 

anlamda erozyona uğradı. Eğer Mısır var olmuş olsaydı bu Gezi olayları ve bu operas-

yonlar Türkiye’ye bu kadar zarar vermezdi.
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Çok mu yanlıştı, çok da yanlış değildi. İktidar 
dediğimiz şey postmodernin dışında bir siyase-
tin dışında yapılan bir şey değil.  Hatırlıyorum 
geçmiş yıllarda Ece Temelkuran dedi ki; “Siyasi 
olarak iktidarı alabilirsin ama entelektüel iktidar 
bizim elimizde.” Adeta “Ohh!” der gibiydi. Biz 
bunu aldık. Bir sorun ile karşı karşıyayız. 

Artık, Cemaat nedir ve ben 
cemaatim ne demektir diye 
kendi kendilerine sormak 
zorundadırlar. Nedir cema-
at ve siz ne istiyorsunuz? 
Mesela Fethullah  Gülen’e 
sorsak siz ne istiyorsunuz? 
Bütünüyle legal ve meşru 
alanı hareketlendirmen 
gerekirken  kapalı kapılar 
ardında iktidar kovalamak 
cemaatin işi mi, diye bir 
soru bana mantıklı bir soru 
gibi geliyor. Toplumsalı 
hareketlendirmek bir nevi 
insana “emri bil maruf nehyi 
anil münker” yapmak, onu 
da bugünün dili ile bugü-
nün imkânı ile yapabilmek 
bir cemaat için en önemli 
şeylerdendir. Bu ciddi bir 
sorun. Diğer cemaatler için 
de bir sorun. Entelektüel 
yetersizliğin olduğunu görü-
yorum. Seyyid Kutup’u 
okuduk ve bu da hepimizi 
etkiledi. Seyyid Kutup ve 
Mevdudi ilahi kitap yazma-
dılar. İnsanların yazdıkları 
kitaptı bunlar ve doğrusu 
olan, yanlışı olan kitaplar-
dı bunlar. Konjonktürel ve 
değişebilen zamanlara ve 
o zamana hitap eden bu kitapların bir kısmı 
bu zamana hitap etmiyordu. Kendi zamanla-
rının yorumlarını, içtihatlarını yansıtıyorlardı. 
Allah hepsinden razı olsun. Yirminci yüzyılda 
İslâmcılığın küresel aktörleri oldular. Fakat bizler 
onların  açmış olduğu yolu geliştirebilecek kayda 
değer bir şey yapmadık, ilave yapmadık. O kitap-
lara devam etmekten yorulduk ve bu adamlar bir 
şey söylememiş demeye başladık. Siyasi iktidar 
etrafında şekillenmiş bir siyaset dili ortaya çıktı. 

17 Aralık meselesine geldiğimizde, iki taraf bir 
şey yapıyorsa öncelikle yapılması gereken uzlaştır-
ma girişimidir. Bu uzlaşma imkânı hemen hemen 
ortadan kalkmış duruma gelmekte. O zaman bu 
uzlaşma girişimini yapmışsanız haklı olduğunu 
bildiğinizin yanında yer almak gerekir. Bu işi 
yaparken de değerler dünyasını ihmal ederek 

yapamıyorsunuz. Kullandığınız 
dile dönüp baktığınızda, 
Müslümanların kullandığı 
dile baktığınız zaman, bu 
dilde bizim değerler dün-
yası ile bizim inancımız ile 
çelişen bir dil kullandığı-
mızı görüyoruz. Adil olmak 
çok önemli bir iştir. Adil 
olmak şu değil: İki arkada-
şın birbiri ile ihtilafı vardır 
hakem seçersiniz. Ya sen de 
iyisin, sen de iyisin birbiri-
nizle kucaklaşın. Aranızdaki 
mesele de kim haklı olduğu-
nu tespit et daha sonra hak-
lıya de ki, sen hakkını helal 
et buna. Bunu bir teslim et. 
Bunu yapmıyoruz, bu değil 
adalet. Adalet haklıya hak-
kını teslim eden bir şeydir. 
Kabul edelim ki, bizde buna 
benzer bir teşkilatın için-
de olduk. Öyle az buz da 
fedakârlık değil. Boğaziçi’ni 
bitirip Tanzanya’ya giden  bu 
insanların yüzüne baktığı-
mızda hicap duymak gereki-
yor kendi adımıza. Bu insan-
ların fedakârlıklarının haddi 
hesabı yoktur. Umarım 
Allah bu fedakârlığın karşılı-
ğını bu insanlara verecektir.  

Söylenen bu laflar o insanlara karşı değildir. Bizde 
aynı şeyleri kendi mekanizmamızda yaptık. Bizde 
bir farklılık vardı. Bizim liderimiz pozisyonunda 
olan insan, insan pozisyonundaydı, peygamber-
den görev almış biri de değildi. Burada adeta 
peygamberden görev almış bir insanın mekaniz-
ması ile karşı karşıyayız. Büyük sıkıntı burada 
ne kadar İslâm’ın kaynakları ile karşı karşıya 
gelen bir insan topluluğudur. Bu konuda belki 
de bizden daha dikkatliler. Ne kadar karşı karşıya 

Abdurrahman Arslan: “Yakın 

zamana kadar barajın önünde müt-

hiş su birikintisi vardı. Batı dünyası 

bu su birikintisini nereye koyacağı 

konusunda çok düşündü. Graham 

Fuller’in tezi bu süreçte gündeme 

geldi ve uygulamaya konuldu. 

Barajın kapısını açalım, onları 

politik düzleme katılmalarını sağla-

yalım. Nereye kadar gidecek ve bu 

sorun bugün içinde geçerli. Bu öyle 

kolay bir iş değil. Cezayir’de insan 

öldürmek, Tunus’ta ihtilal yap-

mak burada AK Partiyi devirmek. 

Ondan sonra ne olacak? Bunu batı-

lıların düşünmesi lazım. Buradaki 

sorun şuydu:  Politik karar aldılar. 

Mısır olayları olduğu zaman dedim 

ki asıl Beyaz Saray’da askeri ihti-

lal oldu o zaman.  Fuller, Esposito 

gibi isimlerin tezlerini bir kenara 

bıraktılar başkalarının  tezlerini 

uygulanır hale getirmeye çalıştılar. 

Bu tezler kimindi? Bernard Lewis, 

Daniel Pipes gibi kişilerin. Onların 

tezi yeniden avdet etti. Şimdi avdet 

etti de bu mesele çözüldü mü?”
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geldiler İslâm’ın kaynaklarıyla ama bundan çok 
da emin değilim. Bir mekanizma kuruyorsunuz 
ve bu mekanizma masumiyet ölçüsünde yayılıyor 
-hepimiz bu masumiyeti tasdik ediyoruz ama son-
radan bakıyoruz ki masumiyetin de sandığımız 
kadar da masum olmadığını görüyoruz. Ciddi bir 
masumiyet kaybı ile karşı karşıyayız. İki tarafında 
düştüğü bir dil var. Amaca varmak için her yol 
mubah hale geliyor. Mahkemenin günahı neydi? 
Amacımız sadece sahip olduğumuz mekanizma-
lar, organizasyonuz, cemaatimiz, devlet iktidarı 
amaç mıydı, yoksa başka bir amacın hedeflen-
mesi istikametinde araç mıydı? Bunu da görüyo-
ruz. Abdurrahman abinin dikkat çektiği konu;  
Müslüman camianın sıkıntısı ve Müslüman cami-
anın gençlere ulaşamayışı, gençlerin Müslüman 
camianın mekanizmalarından kaçışı bu düşünsel 
yapının yapılamayışına sebeptir. Gezi Parkı’nda 
ki insanlarla ben de konuştum. Nihayetinde o 
insanların yaptıklarının çoğunu tasvip edemez 
hâle geliyorsun ama o insanlar neden orada? 
Bütün kötülüklerini oraya dökmek için gitmiş 
insanlar değiller. Niye burada  bulamadıklarını 
orada buldular, diye bir soruyu kendi kendime 
soruyorum ve kendi kendimize de soruyoruz. 
Siyasal önemli bir şeydir, ihmal edilmemelidir 
ama adalet tasavvurunu dillendiremiyor olmak. 
Bugün istatistikler yayınlıyorlar ve diyorlar ki; 
dünya nüfusunun % 10’u, dünya gelirinin % 60’ı 
paylaşıyor ve dünyanın % 40’ı dünya gelirinin 
% 20’sini paylaşıyor, % 50’si de aşağıdaki %20’yi 
paylaşıyor. Böyle bir dünya, böyle bir adaletsiz bir 
paylaşımın olduğu bir dünyaya Müslüman tasav-
vur açısından anlatabilecek bir entelektüel düzey 
olmadığından gençler başka yerde adalet arar hâle 
geliyorlar. Bu büyük bir sıkıntı. % 10’luk, % 60’ı 
paylaşan % 10’luk kesimin binde biri o %60’ın  
%70’ini alıyor. Bunu dünya nüfusuna oranladığı-
nızda zaman binde birinin aldığı oran neredeyse 
% 50’yi geçiyor. Bu artık zenginlik fakirlik mese-
lesi olmaktan çıkmıştır. 60 milyar dolarlık serveti 
olan bir adamı aşağıda asgari ücretin altında, 
açlık seviyesinde yaşayan insanı görme ihtimali 
bile yoktur. Bu tür meseleleri Müslüman’ca ve 
bugünün insanlarının anlayabileceği tarzda ele 
almalıyız, 16. yüzyılın fıkhı ile değil. 16. yüzyılın 
fıkhı 16. yüzyılın sorunlarını çözdü. Bugünün 
sorunlarını çözmek için elimizde bu din var. O 
günün imkânlarından faydalanmak mümkün ama 
o günü bugüne aktarmak mümkün değil. Bunu 

yapamıyorsanız ne gençlere, ne insanlara çok 
fazla bir şey söyleyemeyeceğiz.

 Bir pratik sorunda şu; deniyor ki bu büyük 
camia dış siyasetlerin aracı olmuş vaziyette, dış 
siyasetin dışarıda ki aracılığını yapıyor adeta. 
Söylemlerden biri bu. Bir başka grup da iktidar 
yolsuzluklarla sarılıp sarmalanmış  durumda. Her 
iki tarafta Müslümanların yürüttüğü bir savaş 
var adeta. Dönüp dolaşıp baktığınız zaman insan 
algısında, Türkiye algısında bu savaş, çatışma 
bittikten sonra ellerini ovuşturan insanlar var ve 
ben onlara “Galata Tüccarları”  diyorum. Nazım 
Kurşunlu’nun  “İstanbul’un Fethi” diye bir piyesi 
vardı. Fatih, gemilerini Haliç’e indirmiş İstanbul 
surlarını topa tutuyor Fatih’in gemileri top ateş-
ledikçe Galata’da ki tüccarlar(Cenevizli), helal 
olsun Sultan diyorlar. İmparator oradan Fatih’in 
gemilerine top atınca bu sefer de helal olsun 
İmparator. Kim kazanacaksa bile her halükarda 
kazanacak bir kesim var: Galata tüccarları söy-
leyecektir. Alın size İslâm Dünyası. Yabancıların 
kucağına oturan ve yolsuzlukla sarmalanmış bir 
algı. İslâmi yönetim İslâm’ın ilişkilere hâkim 
olması diye bir şey bahsediliyor ya bu o anlamda 
bazı Müslümanların bile dilinde söylenmeye baş-
landı. “Abi bu cemaat yapılanmalarına son vere-
ceksin”, “İnsanlar Müslüman olsunlar” vs. Fakat 
köylerden gelen benim yaşında bir insan cema-
atler olmasa  Müslümanlığını asla bulamayacaktı. 
Cemaat olmak hiç kötü bir şey değil. Bu litera-
türden şunu çıkarıyorlar, nihayet seküler söy-
lem haklıdır, insanlar vicdanlarında Müslüman 
olsunlar yeter, toplumsal hayatı siyasal hayatı 
ilgilendirmesin diye ciddi bir zihin kaymasının 
da beraber uğrama ihtimali var. Bunun da şiddetle 
belirtilmesi lazım diye düşünüyorum.

Mustafa Tekin: Osmanlı Döneminde yaygın 
eğitimde önemli hizmetler gerçekleştiren enstrü-
manlardan birisi de cemaatlerdir. Bugün geldiği-
miz nokta, cemaatin devlet tarafından bir statü 
ile tanınmış kişilikleri yok. Kişilikleri olmayınca 
sürekli olarak toplumsal kabul ile legallik arasın-
daki gerilim içinde bulunuyorlar. Kendilerini nasıl 
tanımlayacaklar, nasıl konumlandıracaklar?

Cevat Özkaya:  Öyle de konumlandırılması 
gerekmiyor. Klasik anlamda aldığımızda cemaat-
leri devam ettiremeyiz.  Cemaatler de kendilerini 
sorgulamak zorundalar. Ne yapmak durumun-
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dalar? Yani 30 sene önce yaptığı işleri tekrar 
ediyorsa, bir süre onların da işlevsiz olduklarını 
görmeye başlıyoruz.

Mustafa Tekin: Hükümet bundan sonra devam 
ederken eski Türkiye ile anlaşma yapar mı?

Cevat Özkaya: Geçmiş olsun o zaman. 
Kendisini inkâr eder o zaman eski Türkiye ile 
anlaşma yaparsa. Abdurrahman abi güzel bir şey 
dedi. Eski Türkiye farklı formatta gelir, aynen 
gelme ihtimali yok. Bana kalırsa o anlaşmayı 
yaparsa çok dinamik gücünü heba eder. Bu 
hepimiz için de sıkıntı olur ama şunu çok ciddi 
söylemek lazım. Siyaseten bir tasavvurumuz olur 
ama toplumsalı hareketlendirecek mekanizmala-
rımız kendilerini tamamen siyasete bağlı kılarsa 
bu çok değişkendir. Burada cemaat, bu siyasetin 
savrulduğu yere savrulur. Cemaatler, kendileri-
ne doğru düzgün hedefler belirleyip, toplumsa-
lı hareketlendirecek mekanizma olarak devam 
etmeli benim kanaatimce siyasete de şu ya da bu 
şekilde siyasete etki edebilirler. Siyasetle kendi-
lerini doğrudan bağımlı hale getirdikleri zaman, 
emir erinden toplumsalı hareketlendirecek bir 
zihin yapısı teşekkül etmez.

Mustafa Tekin: Gezi olaylarında da gördük 
sosyal medya bu olaylara boyut kazandıran, fark-
lılaştıran yeni bir olgu oluşturdular. Aynı zamanda 
Gezi olayları üzerinden de yeni bir bireyse politize 
olma biçimleri, kurumsal muhalefetin de değişme-
si söz konusu. Acaba bunlar üzerinden gidersek, 
bu yeni dönemde politize olma biçimleri bizi hangi 
noktalara getirecek, kendimizi nasıl ifade edece-
ğiz, edebilecek miyiz?  

Abdurrahman Arslan: Dikkatimizi çeken şu, 
olay adeta bir med-cezir gibi cereyan ediyor, 
kendini gösteriyor ve sonrasında da kaybolu-
yor. Burada bir süreklilik yoktur. Müslümanların 
bence bu çeşit bir sosyal hareket içinde kendile-
rini ifade edebileceklerini düşünmüyorum.  Bu 
sosyal hareket Müslümanların kendilerini ifade 
edebilecekleri bir içeriğe sahip değildir. Aksi 
halde postmodern kültürün hayatının içerisinde 
kendilerinin düşüneceklerdir ki benim kanaa-
time göre burada çok ciddi bir problem var. Bu 
hareketlerde ortaya çıkan şey cemaat değildir.
(Fethullah Hoca’nın cemaatini kast etmiyorum) 
Cemaat gibi görünüyor ama cemaat birbirine 

sorumluluğu olan, her şeye rağmen “örgütlü” bir 
yapıdır. Yeni sosyal hareketler bu anlamda örgüt-
lü yapılar değildir. Çünkü örgütlü yapı olması 
demek o yapının ona katılan bireyin özgürlüğünü 
kısıtlaması anlamına geliyor. Bunu örgütlü yapı 
olmamasına dikkat edilmektedir.  Böyle olunca 
sizin orada savunacağınız dava o anlık bir dava-
dır. Ondan sonra saman alevi gibi kayboluyor. 
Oysa Müslümanlar açısından  “dinleri, davaları” 
süreklilik arz eder. Bu yüzden kesintiye uğraması, 
kırılması ya da anlık ifade olarak kendini göster-
mesi ve parçalanması anlık olana vurgu günümü-
zün sosyal hareketlerinde karakteristik özellikle-
rinden biridir. Türkiye’de ki İslâmcı düşünce de 
Süleymancılık, Nurculuk, Erbakan ile başlayan “ 
Siyasi İslâmcılık” var. Genel olarak yakın zamana 
kadar bizim bu İslâmcı gruplar, siyasi partiye des-
tek vermekle bugüne geldiler. Bu desteğin hari-
cinde bir destek bir aktör olarak ortaya çıkıyor 
siyasi arenada. Bu bir yönüyle bizim hoşumuza 
giden bir şey değil. Sen aktör olarak çıkma.

Bununla birlikte İslâmcı düşünce kendi içinde 
çatışmacı bir yapıya dönüşüyor. Bu süreçle itiba-
ren önümüzdeki zamanlarda cemaat ya da cemaat 
dışında ama mutlaka çatışmanın Müslümanlar 
arasında olması giderek güçleniyor. Artık iktidarı 
paylaşma hususunda, Müslümanların kendi ara-
larında çatışmacı ortamın oluşmaya başladığını 
görüyoruz. Artık dün bizim haricimizde öteki 
vardı. Öteki ile karşı bizler tavır alıyoruz. Monolog 
yapı görünüyordu. Dolayısıyla öteki bizim içsel-
leştirdiğimiz ötekidir. Benle diğer İslâmcı kanadın 
kavga etmesinin içselleştirilmesi öteki ile ilgili 
bir meseledir. Dolayısıyla benim kanaatime göre 
önümüzdeki dönemde çekişmenin Müslümanlar 
arası bir çekişme ihtimali çok fazladır.

Sisi’den sonra ne olur, sorusu da ister istemez 
akla geliyor. Bazı şeylerden hoşlanmasak da bazı 
soruları kendimize sormak lazım. Acaba İhvan 
iktidar da kalsaydı AK Parti’den başka niteliğe 
bürünmesi mümkün olabilir miydi? Bunu niye 
soruyorum? Çünkü İslâmcı entelektüel, derinlik 
buna onun haricinde başka bir şey olma ihti-
mali vermiyor. Bu bizim ayıbımız. Bu olsa olsa 
AK Parti olacak. Biraz da cemaatsel yapısı vardır 
biraz daha farklı bir şey yapabilir ama nihayetin-
de ben farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Bu 
iyi ya da kötü anlamda değil. Bunların üzerinde 
de düşünmemiz lazım. Benim asıl düşündüğüm 
İslâm’ın evrenimize ve sosyal evrene uygun düş-
mediği anlar varsa, bunun da üzerinde düşün-
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memiz lazım. Afganistan hadiseleri başladığında 
Müslümanlar hep söylem düzeyinde laf ürettiler  
ama hiçbir zaman Afganistan cihadı dediğimiz 
hareketin analizini yapmadılar. Peşaver’de insan-
ları kapılarda tutuyorlar. Afganlıların deyimiyle 
engeneer dedikleri adamlar. Peki, niye tutuyorlar. 
Bu tarafta fakir edebiyatı yapıyorlar bu tarafta 
onları tutuyorlar. Böyle dediğimizde zaten onlar 
zor durumdalar bir de sen söyleyince, onlar zor 
duruma düşüyor diyorlar.  Böyle değil bu iş. Eğer 
böyle düşünürseniz siz o adamların yaptıklarını 
yanlışları düşünürsünüz. Mademki bu adamlar 
bu ülkenin yönetimiyle ilgililer o zaman kızıyla 
ve erkeğiyle eğitsinler. İhvan’ın bu hareketini çok 
önemsiyorum. Çünkü ilk defa cemaatsel bir yapı-
nın iktidar talebi ile iktidara geldiğini görüyoruz. 
Bizim AK Parti veya Milli Görüş’ü “cemaatsel” bir 
yapı olarak görmüyorum. Kişisel kanaatim İhvan 
bir cemaattir, bir cemaat olarak da onun iktidara 
gelmiş olmasından nasıl bir tecrübe ortaya çıkar 
açıkçası bunu önemsiyorum. Bu tecrübelerden 
elde edeceğimiz neticeler vardır. Olumlu ya da 
olumsuz olsa da neticeler vardır diye düşünü-
yorum. İhvan’ı nereye kadar saf dışı bırakırlar? 
Bence Batı bunu cevaplayabilmiş değil. Yahudi 
kavramı olmasaydı Müslümanların iktidarı sür-
dürmelerini isteyebilirdi Batı. O faktörden dolayı 
bir panikleme vardır. 

Bizim Kemalist modernleşme dünyada kar-
şılığı olan bir şey değil. Deli Petro döneminde 
bir karşılığı vardı. Ben niye geri gelemez dedim? 
Çünkü Kemalizm pozitivist felsefe üzerinde kuru-
lu. Oysa bugün pozitivist felsefe meşruluğunu 
yitirdi. Onun için geri gelemez. Kendini libe-
ral felsefe içerisinde yoğuracaktır, yapısal olarak 
buna şu an müsait değildir. CHP’deki savcıları 
buna bağlayabiliriz. Kemalist düşüncenin ken-
dini o liberal felsefe içerisinde yoğurması lazım; 
yoğurduğu zaman da geriye Kemalizm’den bir 
şey kalmaz. Uluslararası güçler de buna razı 
olmazlar. Çünkü pozitivist uygulama katı bir 
devlet, katı bir denetçiliği beraberinde getiriyor. 
Esnek olmadığı için de Batı bunu kabul etmez. En 
azından AB müktesebatı içerisinde bu mümkün 
değildir diye düşünüyorum. 10 yıl sonra orta sınıf 
kalmayacak. Bir toplumun orta sınıfı, değerleri 
yaşatmaya çalışan bir sınıftır. Yoksulluk ve zen-
ginliğin Kuran’da da sıkıntı olduğunu,imtihan 
vesilesi olduğunu, orta sınıfın istikrar olduğunu 
biliyoruz. Burada değer aşınması olacaktır diye 
düşünüyorum. Şu anda bunları düşünme duru-

munda değiliz. İslâm’da yeni bir form içinde mey-
dana çıkıyor. Kemalizm nasıl bir form içerisin-
de çıkıyorsa, çıkacaksa, çıkmak durumundaysa,  
Müslümanların da başka sansı yoktur. İslâm da 
yeni bir form içinde meydana çıkacaktır. Şimdi bu 
sistemde Müslümanların zihni de başka bir formu 
kabul etmiyor.

Son günlerdeki  hareketin daha çok 
Başbakan’ın, cumhurbaşkanlığına engel olarak 
gündeme geldiğini düşünüyorum. Yapılmak iste-
nen AK Parti’ye zarar vermek değil. Şu anda AK 
Parti dışındaki siyasi aktörler bu konuda yeterli 
tabana sahip değiller. Postmodern dünya, Batı 
istikrarlı devlet istemiyor. Yeni kültür, istikrar-
sızlık istiyor. Batı’da neden istikrarsızlık gözük-
müyor. Çünkü onlarda oturmuş sistem vardır. 
Onlarda sağlık, eğitim, şehirleşme gibi sorunlar 
temele oturmuştur. Batı dışında olan ülkelerde 
bunlar olmaktadır. Singapur’da Konfüçyüs değer-
leri okutulma kararı alındı. Niye? Batı kültürünün 
çocukları bencil yaptığını söylüyor ve bu bencil-
likle beraber istikrarsızlık, anne-babaya itaatsizlik 
olduğunu gösteriyor. Uzakdoğu da ailenin düzeni 
önemlidir. Aile’deki düzen devlete de geçeceği 
düşünülür. Batıda ise bireyin ve ailenin iyi olması 
durumunda bireylerinde iyi olacağı varsayılmış-
tır. Oysa Uzakdoğuda böyle değildir. Aksine 
bunlarda da istikrasızlık ciddi bir şekilde ortaya 
çıkmıştır.

Cevat Özkaya: “Türkiye model ortak ola-
rak seçilmişse bir yere, bu model ortakta 
biraz sınırdan çıkmışsa bunu rayına getire-
cek, sınırlarını hatırlatacak bir operasyon 
yapılıyor ve bana kalırsa Cumhurbaşkanlığı 
seçimine kadar devam edecek bir süreç 
diye düşünüyorum. Tarih boyunca bakın 
çok istisnai zamanlarda cemaatler devlete 
karşı kolay kolay savaşmazlar. Bu camia-
nın, hareketinde bütün mazisinde otoriteye 
karşı savaş vermek diye bir durum yoktur. 
Bugün olağanüstü cesarete kavuşmuştur. 
Bu cesareti nerden elde ettiğini sorgula-
mamız lazım. İlla ki bir yere bağlamak 
anlamında söylüyor değilim ama böyle bir 
örneği yok bu işin. Niye böyle bir şey çıktı 
ve otuz senelik tarihinde böyle bir şey yok.”
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S enelerdir müşahede eder dururum; 

Anadolu’daki büyük camilerin civarında 

meczuplar, deliler, mecnunlar hiç eksik olmaz. 

Müslümanlar merhametli insanlardır. Onları 

kendi hallerine bırakmazlar. Camilerin civarın-

da hatta çoğu kere içinde barınmalarına müsa-

ade eder bakımlarını üstlenirler. Mahallelerdeki 

haylaz çocukların delileri kızdırmaktan fazla 

keyif aldıkları bilinir. Sokaklara yalnız başlarına 

düşen deliler çocukların hışmına uğramaktan 

zor kurtulurlar. En iyi çare camiye sığınmaktır. 

Çünkü camilerin müdavimi Müslümanlar ciddi 

insanlardır ve herkesi korudukları gibi delileri 

daha bir korurlar.

Ne var ki cami müdavimi Müslümanların 

büyük ekseriyetinde de başka bir izahı gayrı 

kabil marazi tutum bahis mevzuudur. Onlar da 

deli, meczup, mecnun her kim olursa, bu kişile-

rin esasında birer deli değil veli oldukları husu-

sunda gizli ve kesin kanaat sahibidirler. Deliliği 

bir marazi 

d u r u m 

o l a r a k 

benimsemek 

yerine onlara bu 

vasfı yakıştırmayı 

-belki de içlerine sindiremediklerinden- müna-

sip görmez ve onlar hakkında “boş değiller” diye 

bir zannın ardına düşerler. Çocukların bunlara 

musallat olmasına karşı durmalarında da bahsi 

geçen kanaatlerinin bence büyük rolü vardır. 

Şifahi Kültürden Kitabi Kültüre

Anadolu’da asırlardan bu yana yaşayan 

Müslüman ahalinin büyük ekseriyeti malumdur 

ki kitaba dayalı bir din telakkisine pek sahip 

olamamışlardır. Bütün malumatları mahalle 

camisinin hocası tarafından anlatılan masal, esa-

tir, menkıbe ve mitolojik hikâyelerden 

ibarettir. Camiyle arası hoş olmayan 

ancak Cuma ve bayram 

namazı müdavimleri için de 

aynı hikâyeler, bu sefer köy 

veya mahalle kahvesindeki 

ağzı laf yapan anlatıcının 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Kime Niyet Kime ‘Hizmet’

Siyasi iktidarların en azından muhalifleri vardır ve onlar tarafından sorgulanır, 
hesaba çekilir ve tenkide tabi tutulurlar. Oysa özellikle de dini bir iktidar ve 

otoriteye sahipmiş gibi görünen liderler, hikmetinden sual olunamayan korkunç bir 
iktidara sahiptirler. Onlara niçin bile denilemez.
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lisanından zihinlere nakşolunmuştur. Ahali bu 

ahvalden son derece memnundur. Bellediklerini 

kendileri de ev gezmelerinde, seyahatlerde bir-

birlerine anlatır dururlar. Anadolu’da yaygın 

dini kültür yakın zamanlara kadar bundan 

ibaretti. 

Okuryazarlık biraz daha yaygınlaşıp insanlar 

kitabi kültürle tanıştıktan bu yana işin seyri 

azıcık değişti. Kimileri ellerine kitap alma-

ya başladılar. Hayra alamet bir gelişmeydi bu 

elbette. Ne var ki delilere veli nazarıyla 

bakmayı bırakmamış bir halkı 

tatmin edecek kitap da onların 

evvelden beri mevcut bulunan 

malumatını okşamalı idi. Bir 

malumatın sözlü yahut yazılı 

aktarımından evvel isabetli ve 

sahih olması ehemmiyet arz 

etmeliydi. Lakin kemikleşmiş, 

kesin inanca dönüşmüş malu-

matın yerine farklı bir malu-

matı ikame, o kadar kolay bir 

iş değildi. Hülasa halk eline 

kitap almıştı almasına ama bu 

kitapların büyük ekseriyeti 

yukarıda bahsi geçen masal, 

efsane, esatir, menkıbeden 

başka bir şey anlatmıyordu. 

Büyük bir çoğunluğun elin-

de tek adamın tek tip kitapları 

dolaşmaya başladığı senelerde 

devlet de boş durmuyor, toplanıp bu kitapları 

okuyan kimseleri ikide birde karakollara çeki-

yor, okunan kitapları yasaklıyordu. Ahali durur 

mu; kitapların sırrı ve değeri onların gözünde 

daha da büyüyordu. 

Neticede devlet tarafından yasaklanan, top-

latılan kitapların bizzat nesnesi birer efsaneye 

dönüştü. Her satırında keramet ve hikmet var 

sayıldı. Karman çorman, başarısız bir dille kale-

me alınmış, anlaşılmaz bu metinler, her harfinde 

birer efsun bulunan, hikmetinden sual oluna-

mayan kutsanmış kelimelere dönüştü. 

Bir yandan devlet tarafından yasaklanıyor, 

öte yandan gizli gizli hem okunup hem yazılı-

yordu bu metinler. Büyük bir kitlenin gözü artık 

o kitaplardan başkasını görmüyor ve kendile-

rine bu kitapları okuyan ağabeylerden başka-

sına itibar etmiyorlardı. Büyülenmiş gibiydiler. 

Ağabeyler ise zekâlarından mı, kurnazlıkların-

dan mı bilinmez, ahaliyle aralarına bir de ‘hiz-

met’ adında yine efsunlu bir kelime katmazlar 

mı? İşin rengi iyice değişmişti. Artık bu kitapları 

gizli aşikâr okuyan her fert, ‘hizmet’in, esasın-

da kendi zanlarınca ‘İslâm’a 

hizmet’in birer adanmış dervi-

şiydi. Başka hiçbir iş yapmala-

rına, başka bir ‘şey’ okumala-

rına asla ihtiyaç yoktu. Hatta 

Kur’ân-ı Kerim’i de okuma 

ihtiyacı kalmamıştı. Zaten elle-

rindeki kitaplar her söyledi-

ğini Kur’ân-ı Kerim’den alıp 

aktarmıyor muydu? Üstelik 

cahil insanlar kendi başlarına 

Kur’ân okurlarsa -Allah koru-

sun- sapıtırlardı. Öyleyse bu 

kitaplar onlara kâfiydi.

‘Hizmet’ meselesine gelin-

ce, bu doğru bir mana mıydı? 

Müslümanların ‘İslâm’a hiz-

met’ gibi bir mükellefiyetleri 

var mıydı? Böyle bir sual sorup 

düşünmek elbette onların işine 

gelmezdi. Ne var ki onların dışında Allah’ın 

hitabını okuyan Müslümanlar biliyorlardı ki 

Allah, insanlara gönderdiği Din’inin kaynağı 

olan İlahi Hitap’ı kendisi indirmiş ve koruyu-

culuğunu da kendi uhdesine almıştır. İslâm’ın 

kimsenin ‘hizmet’ine ihtiyacı yoktur. İnsan kim-

dir ki Allah’ın Din’ine hizmet edecek? (bak: 

Hicr 9) Kişi, olsa olsa ancak kendisine hizmet 

eder. Gelin görün ki bu kelimeyi esrarlı hale 

dönüştüren ağabeyler, böyle söylemekten asla 

vazgeçmeyecek ve dervişlerini uyutup uyuştur-

mayı sürdüreceklerdi. 

İnsanların eline doğru-

dan Allah’ın Hitabını ver-

diğinizde, onları Allah 

Rasûlü’nün sahih sünneti 

ile tanıştırdığınızda aldat-

mak kolay değildir. Çünkü 

ellerinde ana kaynak 

mevcut bulunduğundan 

söylenenleri ana kaynağa 

okutarak doğruyu yan-

lıştan ayırt edebilirler. 

Lakin bu temel kaynak-

tan mahrum bırakılan, 

üstelik kendisi gibi bir 

beşerin söz veya yazılı 

metnini rehber edinmiş, 

neticede bunları kutsa-

mış kimselerin akıbeti 

maalesef tehlikelidir.
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Ahali ile kanaat önderleri arasına esrarlı, 

efsanevi, menkıbevi alakalar bir kere girmeye 

görsün. Kesin inançların, bağlanmaların, ita-

atlerin şiddeti öylesine artar ki, Mehmed Akif 

merhumun ifadesiyle söylersek artık ‘ Toplu 

olunca yürekler/ Onu top bile söndüremez!’ İşin 

aslına bakılırsa Müslümanlar arasından çıkmış 

bulunan ve kendilerine mahsus, en ehemmiyet-

lisi de tek tipleşmiş böylesi bir dervişler toplulu-

ğunu ‘cemaat’ şeklinde adlandırmak son derece 

büyük bir hatadır. Zira biliniyor ki Allah’ın eli 

cemaatin üzerindedir. Ve cemaat aziz bir keli-

medir. Hâlbuki böylesi gruplar ana cemaatten 

kopup uzaklaştıkları için bunlara ‘fırka’ demek 

en doğru isimlendirme olacaktır. (bak: En’am 

159, Enbiya 93) Kuru ve şuursuz kalabalıklara 

bakıp aldanmamak lazımdır. Onların sayılarının 

çokluğu kimsenin gözünü korkutmamalıdır. 

Evet, zekâ gerilikleri sebebiyle cemiyete zarar-

ları dokunabilir diyerek tedbirli davranılmalı-

dır. Topluluklarını takdis etmenin, bağlılıklarını 

alkışlamanın, adanmışlıklarına özenmenin de 

bir manası yoktur. Çünkü onlar bu aşırı ve 

körkütük adanmışlıkla insan topluluğundan 

ziyade başka mahlûkların beraberliğine benze-

mektedirler. 

Vehametin Boyutları 

İnsanların eline doğrudan Allah’ın 

Hitabını verdiğinizde, onları Allah 

Rasûlü’nün sahih sünneti ile tanıştırdığı-

nızda aldatmak kolay değildir. Çünkü elle-

rinde ana kaynak mevcut bulunduğundan 

söylenenleri ana kaynağa okutarak doğruyu 

yanlıştan ayırt edebilirler. Lakin bu temel 

kaynaktan mahrum bırakılan, üstelik ken-

disi gibi bir beşerin söz veya yazılı metnini 

rehber edinmiş, neticede bunları kutsa-

mış kimselerin akıbeti maalesef tehlikeli-

dir. Çünkü hoca efendilerin ağızlarından 

çıkan her söz, talimat, temenni kutsal bir 

vazife olarak benimsenir, öyle değerlendi-

rilir. Herzeler, hezeyanlar, zırvalar havada 

uçar. Dervişlerin bunları anlama, ayırt etme 

kabiliyetleri köreltilmiş bulunduğundan hoca 

efendinin hikmetinden sual eyleyecek halleri 

elbette yoktur.

Kimi sanatkârlar, felsefeciler, sosyologlar 

hem de epeyce haklı sebeplerden hareketle, her 

zaman mevcut siyasal iktidarları, iktidarın sar-

hoşluğuna kapılmamaları bakımından tenkit ve 

ikaza tabi tutarlar. Sahiden de iktidar ile adalet 

veya Hak tarih boyunca çoğu kere zıtlaşmış neti-

cede iktidarların zulmü öne çıkmıştır. Ne var ki 

iktidar yalnızca siyasi mahiyet taşımaz. Bazen 

bir aile reisi, bir müderris, bir tekke şeyhi, bir 

kanaat önderi, bir ağabey de kendisine şu veya 

bu şekilde takılmış vasfını nâhak yere kullanır. 

Bizim cemiyetimizde benzer hadiselere bolca 

rastlarız. Mesela tarih boyunca tekke şeyhleri ve 

kanaat önderlerinin kendi bağlıları, müritleri, 

dervişleri ve adanmışları üzerindeki otoritesi, 

iktidarı, siyasi liderlerden çok daha keskin ve 

tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Siyasi iktidarların 

en azından muhalifleri vardır ve onlar tarafın-

dan sorgulanır, hesaba çekilir ve tenkide tabi 

tutulurlar. Oysa özellikle de dini bir iktidar ve 

otoriteye sahipmiş gibi görünen liderler, hikme-

tinden sual olunamayan korkunç(!) bir iktidara 

sahiptirler. Onlara niçin bile denilemez. Bağlıları 

onların önünde ölü gibi olmak durumunda-

Kimi sanatkârlar, felsefeciler, sosyologlar 

hem de epeyce haklı sebeplerden hareket-

le, her zaman mevcut siyasal iktidarla-

rı, iktidarın sarhoşluğuna kapılmamaları 

bakımından tenkit ve ikaza tabi tutarlar. 

Sahiden de iktidar ile adalet veya Hak 

tarih boyunca çoğu kere zıtlaşmış neticede 

iktidarların zulmü öne çıkmıştır. Ne var ki 

iktidar yalnızca siyasi mahiyet taşımaz. 

Bazen bir aile reisi, bir müderris, bir tekke 

şeyhi, bir kanaat önderi, bir ağabey de 

kendisine şu veya bu şekilde takılmış vas-

fını nâhak yere kullanır.
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dırlar. Bu liderlerin düşünün ki kimileri bir 

de şizofren davranışlarından ötürü zamanında 

tedavi görmüşler arasından çıkmıştır. O vakit 

vahametin boyutu daha da büyüyecektir.

Mesela hocaefendi bazen rüyada bazen biz-

zat müşahede âleminde Allah’ı gördüğü her-

zesini ilan eder. Bilemedin Allah’ı bırakır yine 

bazen rüyada bazen de bizzat uyanıkken Allah 

Rasûlü’yle temasa geçer. Allah Rasûlü’nü istediği 

yere davet eder, orasını şereflendirir. Rasûl’ün 

teşrif ettiği yerin İslâmi bir vasat olması bile 

gerekmez. Bir “olimpiyat” yahut bir “gözyaşı 

geceleri” gibi ortamlara teşrif eder, seyreder, hiç 

te sıkılmaz! Ehemmiyetli olan şudur ki, hiçbir 

dervişin bir defalığına dahi asla göremedikleri 

Allah’ı ve Rasûlü’nü, hocaefendi hepsinin yeri-

ne defalarca görür, onlarla görüşür. Konuşma 

hastalığı melankoliye dönüşmüştür bir kere. 

Camideki vaaz esnasında bütünüyle kendinden 

geçerek ahalinin üzerine önündeki Mushaf’ı fır-

latmasında bile hikmet aranmasını bekler, zira o 

fena’dadır, trans’tadır. 

Allah Rasûlü vefat etmiştir diye şeytan, der-

vişlerin zihnine bir fitne ve fesat tohumu ekerse 

bunun cevabı hem geleneksel kültürde hem de 

hoca efendilerin ağzında hazırdır. “Ölen cesettir, 

ruh ölmez”, derler. İnsanın ruh ve beden diye 

ikiye ayrılmadığını, bu ayrımın düalist mantık 

sahibi Hıristiyanlara ait olduğu itirazını boşuna 

yapmayın. Onlara esasen bedene hareket vere-

nin, ona canlılık sağlayanın, işte bu kendileri-

nin ruh dediği şey olduğunu ve ölen insanda 

da ölenin ceset değil zaten bu ruh olduğunu 

kabul ettiremezsiniz. Hele ölülerin mezarların-

dan kalkıp insanlar arasına karışamayacağını 

söylerseniz, sizi Peygamberlere hakaret etmekle 

suçlayabilirler. Ve hemen ahir zamanda yeryü-

züne dönecek olan(!) Hazreti İsa hakkındaki 

Hıristiyan mitolojisini hatırlatarak, İsa (a.s.)’ın 

ölmediğini, Allah’ın yanında yukarıda(!) yaşa-

dığını söylerler. Mademki Hazreti İsa yaşıyor(!) 

Hazreti Muhammed(s.) neden yaşıyor olma-

sın? Öyle ya baştaki mantığı sürdürürseniz 

böyle bir neticeye varmanız kolaylaşır. Hatta 

tam burada hoca efendiniz sizi başka bir haki-

kat(!) ile de dilerseniz tanıştırabilir. Hani ilim 

ehlince uydurma ama hoca efendilerce kutsi(!) 

sayılan bir hadis (levlâke…) vardır: ‘Sen olma-

san kâinatı yaratmazdım, kâinat Muhammed’in 

nurundan yaratılmıştır” diye. Buradan hareketle 

babasız doğduğuna inandığınız Hazreti İsa’nın 

babası da Hazreti Muhammed (s.a.v.)’dir derse 

hiç şaşırmayacaksınız. Dervişler, şaşırma ne 

kelime, hocaefendilerinin kerameti karşısın-

da hayranlıklarına hayranlık katarken öteki 

Müslümanların vay haline. 

Camilere sığınmış meczup, mecnun ve deli-

leri veli saymak yerine, klinik birer vakıa ola-

rak görüp tedavi istikametine gidilmiş olsaydı, 

muhtemeldir ki bu toplum bunca herze ve heze-

yanı hikmet sayarak aldanmayacaktı. Bu ve ben-

zeri vakıaların iktidarına sahip hocaefendilerle 

sulh ve kardeşlik tesisi gibi çabalar boşunadır. 

Hastalarla, sulh ve kardeşlik akdinden evvel bir 

tedavi akdi yapılmalıdır. Bu gerçekleştirilemez-

se, hastanın davranışlarıyla kimin ekmeğine yağ 

sürdüğünü, bizzat kendisine en yakın kimselere 

bile ne ölçüde zarar verdiğini siz hesap edeme-

diğiniz gibi kendisi de hesap edecek durumda 

değildir. “Merhametten maraz doğar” atasözüne 

kail olanlardan birisi değilimdir lakin mevcut 

vakıa beni bu söze kanmaya sürüklüyor sanki. 

Müslümanların aşırı, kontrolsüz, üzerinde 

ziyadesiyle düşünülmemiş merhameti, gördü-

nüz mü nelere, nerelere ‘hizmet’ ediyor? Kime 

niyet kime ‘hizmet’?



60

 Umran • Şubat 2014

D O S Y A

D
O

S
YA

Ç
AP

R
AZ

 İL
İŞ

K
İL

ER

DOST-MODERN DARBE

Dost-Modern Darbe

AK Parti hükümeti ile Gülen cemaati arasındaki 
çekişme devam ediyor. Bu çekişme zamanla 

iki farklı cephenin oluşmasına yol açtı. Cephenin 
birinde seçilmiş hükümetin gayrı meşru yollarla 
indirilmek istenmesine şiddetle karşı çıkan aka-
demisyenler, aydınlar, basın mensupları, vakıf-
dernek gibi sivil toplum kuruluşları, ekono-
mik istikrarın tekrar bozulacağından endişe eden 
çıkar ve sermaye grupları, iş dünyası, üretim 
piyasaları ve en önemlisi Gülen cemaati 
dışında kalan diğer tüm dindar çev-
reler var. 

Diğer cephede Gülen cemaati-
ne bağlı basın-yayın organları ve 
çeşitli vakıflar, Ana Muhalefet 
Partisi, eski Kemalist gruplar 
ve ulusalcı muhaliflerden olu-
şan bir koalisyon ordusu ittifak 
halinde. Ulusalcı kesim, paralel 
yapılanmanın tasfiyesi konu-
sunda iktidar partisinin yoluna 
çıkmayan, fakat AK Parti’nin yıp-
ratılmasında söylem ve eleştirileriy-
le cemaat cephesine destek veren bir 
görüntü çiziyor.  Her iki cephenin sözcü-
lerinden makul sesler yükseldiği gibi, ölçüsüz ve 
gayrı ahlaki hamleler de sadır oluyor.

Paralel Yapılanmaları Tasfiye Etmek Haksızlık mı?

Hükümet 17 Aralık operasyonlarını, arka-
sında cemaat mensuplarının yer aldığı bir darbe 
teşebbüsü olarak görüyor. Bu tespit ve teşhisin-
den en ufak bir kuşku duymadığı gibi, aldığı 
çeşitli tedbirlerle “Paralel Devlet” adını verdiği 
oluşumun ilk etapta etkisini azaltmayı, yaptığı ve 

yapmayı düşündüğü idari ve yasal düzenlemelerle 
de bu oluşumun sonunu getirmeyi hedefliyor. 
Hükümetin “Devlet içerisinde çeteleşmiş paralel 
oluşumları tasfiye ediyorum…” iddiasına, karşı 
cepheden sert itirazlar yükseliyor. Cemaat çevre-
leri ve destekçileri “Ortada herhangi bir paralel 
yapı yok, tayin ve tasfiye uygulaması masum 
gönüldaşlarımıza, dindar kardeşlerimize karşı 

işlenen bir zulümdür.” diyorlar. İşin aslı ne 
acaba? 

Cemaat ve yandaşları, ortada 
herhangi bir paralel yapı olmadığı 

iddiasını, eski Türkiye’nin bas-
kıcı yapısından dolayı kazan-
dıkları bir refleksle söylüyor-
larsa, haydi neyse, diyelim. 
Ama bunu gerçekten deşifre 
olmamak adına söylediklerini 
düşünüyorlarsa, âlemi kör mil-

leti sersem sanıyorlar, demek-
tir. Cemaatin “Hizbuttahrir” tipi 

bir örgütlenme modelini benim-
seyerek devlet içinde kadrolaşmaya 

çalıştığını ve mensuplarından deşifre 
olmamalarını istediğini ta başından ilgili 

herkes biliyor. “Hizbuttahrir” tipi örgütlenme 
modeli, dünyada eski devrimci örgütlerin de 
uyguladığı yarı hücresel bir örgütlenme mode-
lidir. Bu örgütlenme modelinde paralel hücreler 
birbirlerinden habersizdirler. Alt kadro yukarıyı 
da çok fazla tanımaz. Hareket’in önderi ve dar 
anlamda üst kadro gıyaben bilinir. Hücre (birim) 
sorumluları, dikey olarak üstlerine karşı sorum-
ludurlar. Herhangi bir birim yakalandığında veya 
deşifre olduğunda o birim çökmüş olur ama 

Sıbğatullah KAYA

Türkiye’de son yıllarda başlatılan demokrasi ve özgürlük süreci kademeli olarak 
sonuç vermeye başladı; yürütme, yasama ve yargı ilk etapta askeri vesayetten 

kurtarıldı. Ama görünen o ki, vesayet alışkanlığı, “Boşalan yerleri biz dolduralım.” 
hevesleriyle hala devam ediyor.

Fethullah Gülen
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diğer yan birimler bundan zarar görmez. Eski 
dünyanın güvenilir modeli kabul edilen bu illegal 
örgütlenme tarzı gelişen teknoloji, gelişen ses ve 
görüntü takip cihazları sayesinde çoktan demode 
olmuş durumda. Vesayet tehdidi altında olmayan, 
karanlık odakların iş çevirmediği egemen devlet-
ler, illegal yapılanmalara karşı çoktan üstünlük 
kurmuş durumdalar.

Hizmet Hareketi’nin dini bir cemaat olması ile 
cemaat mensuplarının devlet içinde 
kadrolaşması birbirine karıştı-
rılmamalıdır. İslâmi bir cema-
atin hayırlı gördüğü alanlarda 
toplumsal hizmetler vermesi, 
İslâmi kriterlere göre “Emri 
bilmaruf-Nehyi anilmünker” 
yapma hakkıdır ve herhangi bir 
otorite tarafından bu hak elin-
den alındığında zulüm işlen-
miş olur. İslâmi cemaatlerin bu 
hakka “müstahak olmaları” faa-
liyetlerini herhangi bir “örgüt” 
faaliyetine tahvil etmedikleri 
sürece geçerlidir. 

Eski Türkiye’de devlet ile 
dindar kesimler arasında yaşa-
nan ciddi sıkıntılardan birisini, 
devletin dindar kesimle ilişkile-
rinde sergilediği yasakçı tutum 
teşkil ediyordu. Derken, gelişen 
dünyanın hak ve özgürlükle-
re saygılı demokrasilerinde bu 
sorun şöyle giderildi: Devletler, 
dini cemaatleri de sivil toplum 
örgütü kapsamında değerlen-
dirip faaliyetlerini tolere etmeye başladılar. Bu 
nedenle, dini cemaatlerin sivil toplum örgütü 
sayılması gerektiği, özgür dünyada uzunca bir 
süredir konuşuluyor. Biz de bu kanaati payla-
şıyoruz. Bizim bu konudaki düşüncelerimiz şu 
şekilde özetlenebilir: Cemaatler gönüllülük esa-
sına dayalı olarak örgütlenebilmeli ve meşruiyet 
dairesinde belirledikleri amaçlar doğrultusunda, 
yönetim üzerinde baskı mekanizmaları oluştura-
bilmelidirler. Ancak, bu baskı mekanizmalarının 
toplumun gözü önünde cereyan etmesi ve amacı-
nı aşmaması gerekmektedir. Gizli-saklı ve kapalı 
kapılar ardında yönetimi elde etmek istediğinizde 
sivil olmaktan çıkar “Masonik” bir siyasal örgüte 
dönüşürsünüz. Yönetime açıktan talip olursanız 

bir “siyasi partiye” dönüşürsünüz. Toplum nez-
dindeki prestijinizi  maddi gelire çevirdiğinizde 
bir “çıkar grubuna” dönüşürsünüz. Son olaylarda 
gördüğümüz gibi, yönetimi elde etme arzunuzu 
gerçekleştirmeye çalışırken uluslar arası planlara 
alet olduğunuzda ise “zavallı bir örgüt” durumuna 
düşersiniz.

Görüldüğü gibi, bir cemaatin “cemaat olma” 
vasfı da belli şartlarda rahatlıkla uçup gidebili-

yor. Kaldı ki, belli telkinlerle devlet 
içi kadrolaşmada kullandığınız 
müntesipleriniz, başından beri  
“Cemaat” değil “Örgüt” adı alır-
lar. Bunlar, emir ve talimatları 
kendi sıralı amirlerinden değil, 
örgütsel amirlerinden aldıkla-
rında ve deşifre olduklarında, 
bunların pasifize edilmesini 
veya tasfiye edilmesini “Devlet, 
dindar kardeşlerimizi haksız 
yere tasfiye ediyor!” feryadıyla 
dile getirebilir misiniz?

Hizmet Hareketi’nin yazı-
lı ve görsel organlarında köşe 
tutmuş bulunan sözcüler, bu 
edebiyatı kullanarak, hüküme-
tin vesayeti ortadan kaldırma 
gayretini, bürokratik merkezin 
tüm cemaat ve dini grupla-
ra karşı bir kumpası olarak 
nitelendiriyorlar. Mevcut kri-
zin hükümeti de hizmeti de 
aşan kaygı verici bir durum 
olduğunu dile getirirken, yine 
bürokratik merkezi işaret edi-

yorlar. Hocaefendi’nin “Hizmet Hareketi’ni dev-
let içine sızmış bir örgüt olarak tanımlar ve 
tasfiye ederseniz, sıra diğer cemaatlere gelecek-
tir...” dediğini naklederek, tasfiye operasyonlarını 
kaygı verici buluyorlar. Görüş ve düşüncelerine 
değer atfettiğimiz Ali Bulaç, Zaman’daki köşesin-
de (09.01.2014) daha da ileri giderek AK Parti 
hükümetini ve Başbakan Erdoğan’ı Mısır’daki 
Sisi yönetimi ve darbeci cuntaya benzetiyor. 
Şaşkınlıkla okuduğumuz Ali Bulaç şöyle diyor: 
“(…) kanlı bir darbe ile yönetimi ele geçiren 
Mısırlı generaller ve onların sivil hayattaki uzan-
tıları, Müslüman Kardeşler’in “devlete sızmaya 
çalışan cemaat olduklarını, Mursi ve onun atadığı 
bürokratların İhvan liderinden emir alıp iş yaptık-

Cemaatler gönüllülük 

esasına dayalı olarak 

örgütlenebilmeli ve 

meşruiyet dairesinde 

belirledikleri amaçlar 

doğrultusunda, yöne-

tim üzerinde baskı 

mekanizmaları oluştu-

rabilmelidirler. Ancak, 

bu baskı mekanizma-

larının toplumun gözü 

önünde cereyan etmesi 

ve amacını aşmaması 

gerekmektedir. Gizli-

saklı ve kapalı kapılar 

ardında yönetimi elde 

etmek istediğinizde sivil 

olmaktan çıkarsınız.
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larını” öne sürmekte, böylelikle kanlı bir tasfiyeye 
sözde meşruiyet zemini aramaktadırlar.”

Peşinen söyleyelim, Bulaç’ın bu değerlen-
dirmesine katılmamız asla mümkün değildir. 
Mısır’daki  generallerin yönetimi darbeyle gelmiş, 
meşruiyeti olmayan haksız bir yönetimdir. Kısa 
süre önce yaptıkları anayasa referandumunda da 
meşruiyet kazanamadılar. Katılımın %38’lerde 
kaldığı bir oylamada, geçerli oyların tamamı 
“Evet!” olsa dahi, nisbi bir meşruiyet ortaya çık-
mıyor. Mısır halkının ve İhvan’ın bu yönetime 
karşı itaatsizlik eyleminde bulunması meşrudur. 
Bu çatışmada zarar gören her Mısırlı mağdur ve 
mazlum sayılır. Türkiye’de ise durum tam tersine. 
İktidarda yüksek oranda halkoyuyla seçilmiş bir 
hükümet var. Böyle bir devlette, bir memur ola-
rak emir ve talimatlara karşı itaatsizlik ederseniz, 
tayin-terfi cezası başta olmak üzere görevden 
alınma vb. disiplin cezaları alırsınız. Göreviniz 
sırasında suç işlerseniz, kanuni açıdan yargı-
lanırsınız. Suçluysanız, günümüz Türkiye’sinde 
başınıza bunlar gelir. Korkmanıza hiç gerek yok. 
Mısır’daki gibi, Suriye’deki gibi ceset haline gel-
mezsiniz. 

Hizmet Hareketi’nin tüm müntesipleri ve söz-
cüleri şunu idrak etmelidirler: Bizim de için-
de bulunduğumuz jenerasyon, eski Türkiye’nin 
adaletsiz yapılanmasını değiştirmek için çok 
uğraş verdi. Devlet kurumlarının dindarlara 
kapalı olması karşısında hayli mücadele edildi. 
Bu dönemlerde herhangi bir devlet kurumunda 
çalışmak zorunda olan Müslümanlar, inanç ve 
yaşayışlarını gizlerlerse, İslâmi açıdan bir vebal 
altında kalıp kalmayacaklarını sorguluyorlardı. 
Seksen cuntası devlet memurlarına bağlılık andı 
içeren bir metin imzalatmaya kalkınca, aralarında 
tanıdıklarımızın da olduğu pek çok Müslüman 
memur görevlerinden istifa ettiler.

 Seksenlerde Türkiye Müslümanlarının günde-
mini işgal eden konuların başında bu mesele geli-

yordu. Özetle şunu sorguluyorlardı: “Meşruiyeti 
şüpheli bir cunta yönetimi, önümüze koyduğu bir 
bağlılık metnini kayıtsız şartsız okuyup imzala-
mamızı istiyor. Müslümanlar, imzaladıkları metne 
tam olarak uymazlarsa sözleşmelerine ihanet etmiş 
olmayacaklar mı? Ayrıca, içeriğini itikadi açıdan 
sakıncalı buldukları bir metni imzalamak, kendi-
leri için bir inanç problemi teşkil etmeyecek mi?”

Bu sorgulama neden yapılıyordu? Bilindiği 
gibi, İslâmi kriterlere göre  sözleşmelere(akitlere 
ve ahitlere) uymak bir  farizadır. Ayrıca, “İkrâh-ı 
Mülci”, yani kişiyi yaralanma veya ölümle yakın-
dan tehdit altında bırakan “tam zorlama” hali 
olmadıkça, “Takıyye” yapmak caiz değildir. Bir 
Müslüman’ın inancını gizlemesi veya inancıyla 
çelişen beyanlarda bulunması, taahhütler ver-
mesi  temelde inanca aykırıdır. Kur’an-ı Kerim 
(Nahl,96/106) yalnızca ikrah altında olanlara bu 
izni vermiştir. Tarihsel olarak Emevi zulmüne 
çokça uğradıkları için Şia mezhepleri takıyye 
konusunda daha toleranslıdırlar. Onlar tehli-
ke altında bulunduğunu hisseden Müslüman’ın 
takıyye yapmasını dinin bir gereği olarak görürler.

O dönemlerde istifa eden ya da buruk bir 
şekilde görevine devam eden hiçbir Müslüman’ın 
aklına, hazır devlete sızmışken içeriden fethetme-
ye çalışalım, demek gibi dâhiyane(!) bir fikir gel-
memişti. Çünkü, Müslüman doğru ve mert insan-
dır. Ahdine ve akdine sadık kalır. Birey olarak 
inancını ve yaşantısını sürdürürken yaşayabile-
ceği zorlukları, aşıp aşamayacağını kendi fıkhına 
danışarak karar verir. Hak ve özgürlük taleplerini 
meşru ve şeffaf bir şekilde halkın gözü önünde 
dile getirir. Elde ettiği hak ve özgürlükleri, öteki-
ne karşı bir rövanş hakkı olarak görmez ve kul-
lanmaz. Yaşadığı ülke ve yönetim, nisbi bir adalet 
olsun sağlıyorsa, nisbi bir meşruiyeti varsa ve 
Müslüman kişi yönetimle çalışma kararı almışsa, 
görev emirlerine itaat eder. Sadece, yaşadığı ülke  
iflah olmaz bir ceberutluk ve despotizm altında 
eziliyorsa  ve yeryüzünde bu yönetimi yıkmak-
tan başka çare kalmamışsa, isyanını da yönetime 
sızarak değil baş kaldırarak  yapmaya çalışır. Bu 
başkaldırı sırasında da hak ve adalet ilkelerinden 
ayrılamaz. Müslüman halkın desteğini arkasına 
alamadığı zaman, masum insanlar boşuna zarar 
görmesin diye onuruyla çekilir. Kime, niye yapıl-
dığı belli olmayan şiddet faaliyetlerine girişmez. 
Aksi takdirde, adı “terörle” birlikte anılan zararlı 
bir örgüte dönüşür. 
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Hal böyleyken, sen yeni bir “Truva Atı” inşa 
edeceksin. Üzerini dini motiflerle süslediğin için 
bu artık heykel değil, bir araçtır, diyeceksin. 
Hepimizden bu atın karnındaki gizli bölmelere 
saklanmamızı isteyeceksin. Karşı kaleye beyaz 
bayrak kaldırarak bin bir gülücükle bunun dost-
luk belirtisi bir hediye olduğunu, lütfederek 
kabul etmelerini isteyeceksin. Bizlerden de içeri 
girdiğimizde dışarı fırlayıp kaleyi ele geçirmemizi 
isteyeceksin. Ne bu at kutlu bir cihat atı olur. Ne 
de bizler kutlu İslâm mücahitleri oluruz. Çünkü, 
amaca giden her yol mubah değildir. Ola ki, o 
yollar karakterimizi ele geçirmeye başlar. Zamanla 
dinimiz değişir.

Hukuk Rafa mı Kaldırılıyor?

17 Aralık operasyonlarını düzenleyenlerin 
elindeki en güçlü kart rüşvet ve yolsuzluk dava-
larıydı. Oynadıkları kumarı bu kart sayesinde 
oynadılar. Ancak, AK Parti Hükümeti bununla 
yıkılmayıp paralel yapının yargı ayağı tasfiye edil-
meye başlanınca, Hizmet Hareketi’yle koalisyon 
kurmuş muhalif cephe “hukuk” ve “yargı bağım-
sızlığı” kartlarını öne sürdüler. Hükümete en çok 
bu kavramlar üzerinden yükleniyorlar.  Bu konu-
larda iktidara oldukça sert itirazlar yöneltiyorlar. 
Dolayısıyla, kafalarda iki önemli soru uyanıyor: 
1- Hükümetin paralel yapılanmaları tasfiye etmek 
adına yaptığı operasyonlar, aslında suç işlemiş 
siyasileri aklama operasyonu mu? 2- Paralel yapı-
lanmanın yargı ve üst yargıdaki ayağını tasfiye 
ederken yapılan müdahaleler ve kanuni düzen-
lemeler yargıya müdahale babında mı? Bir başka 
deyişle yargı, yürütmenin etkisi altına giriyor ve 
kuvvetler ayrılığı sona mı eriyor? 

17 Aralık operasyonlarının başından beri ne 
Başbakan Erdoğan, ne hükümet üyeleri, ne de AK 
Partili yetkililer, “Yolsuzluk yoktur.” demediler. 
Tam tersine, “Babamızın oğlu olsa gözünün yaşı-
na bakmayız.” dediler. Çocukları hakkında dava 
açılan bakanlar, istifalarını sunarak kabineden 
çekildiler. Başbakan, “Benim herhangi bir evladım 
yolsuzluk yapsın, onu evlatlıktan reddederim!” 
diyecek kadar kesin bir dille, yolsuzluk kavramıy-
la kendi arasına mesafe koydu. Kısacası hükümet 
kanadının yetkili ağızları, bizim yolsuzlukları 
aklamaya çalışmak gibi bir derdimiz yok, davalar 
devam edecek ve herkes adil bir yargı önünde 
hesabını verecek, diyorlar. Ancak şunu da diyor-

lar: Olay, esas itibarıyla bir hukuk davası değil, bir 
darbe teşebbüsü. Bu teşebbüste bulunanların da 
hakkından geleceğiz.

Hırsızın hiç mi suçu yok? Tabi ki var. Hırsızın, 
yolsuzun, rüşvetçinin adil ve tarafsız bir mahke-
mede yargılanıp mahkûm edilmesi, bizim de en 
büyük dileğimiz. Ancak suçlanan kişiye kum-
pas kurulmamış olması, tam bir savunma hakkı 
verilmesi ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak 
şekilde mahkûm edilmesi şartıyla. 

17 Aralık sabahından beri süren savaşın satır 
aralarına baktığımızda, ortaya konan davaların 
sıradan birer hukuk davası olarak kabul edilmesi 
hayli zor. Birbirleriyle hiç ilgili olmayan davaların 
aynı anda açılması, davalıların ilk savunmaları 
alınmadan ve avukatlarının suçlama dosyası-
na bakmalarına dahi fırsat verilmeden basın ve 
internet yoluyla afişe edilmesi, aylarca hatta yıl-
larca önce sonuçlanması gereken soruşturmaların 
uzatılarak/bekletilerek seçime doğru kullanılması, 
gerçekten de davaları masum hukuki dava olmak-
tan çıkarıyor,  bu davalara yeni veçheler kazan-
dırıyor. Görünen en bariz veçhe de şu: “İktidara 
seçim kaybettirmeye çalışmak.” Oysa ki, ne emni-
yet mensuplarının ne de yargı erkinin böyle 
bir meşru görevi yok. Buna rağmen, görünürde 
masum hukuk davaları açarken iktidar aleyhi-

17 Aralık sabahından beri süren savaşın 

satır aralarına baktığımızda, ortaya konan 

davaların sıradan birer hukuk davası ola-

rak kabul edilmesi hayli zor. Birbirleriyle 

hiç ilgili olmayan davaların aynı anda 

açılması, davalıların ilk savunmaları alın-

madan ve avukatlarının suçlama dosya-

sına bakmalarına dahi fırsat verilmeden 

basın ve internet yoluyla afişe edilmesi, 

aylarca hatta yıllarca önce sonuçlanması 

gereken soruşturmaların uzatılarak/bek-

letilerek seçime doğru kullanılması, ger-

çekten de davaları masum hukuki dava 

olmaktan çıkarıyor, bu davalara yeni 

veçheler kazandırıyor. Görünen en bariz 

veçhe de şu: “İktidara seçim kaybettirme-

ye çalışmak.
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ne siyaseten organize olur ve özel olarak gayret 
ederseniz, bu gerçekten de darbe teşebbüsü olur. 
Şöyle ki, 2011’de başlattığınız bir soruşturmayı 
2014’e kadar uzatıp seçimde bir şehrin belediye 
başkan adayını davalı bacanağıyla yıpratmaya 
çalışırsanız, bu bir hukuk davası olmaktan çoktan 
çıkmış, siyasi bir operasyona dönmüş demektir. 
Başka bir örnek de şu: Başbakan’ın çocuklarına 
devletle iş yapma yolu kapalı. Başbakan’ın bu 
konuda çok hassas olduğu biliniyor. Ama çocuk-
ları reşit ve yetişkin. Üstelik zeki ve donanımlılar. 
Hepsi de dünyanın çeşitli saygın akademik kuru-
luşlarında yüksek lisans-doktora dereceleri almış. 
Boş mu duracaklar? Başbakan’ın çocuklarına ne 
yapmak yakışır? Kızları çeşitli vakıflarda, hayır 
ve eğitim işlerinde görünüyorlar. 
Yani, kendilerine en çok yakı-
şan işleri yapıyorlar. Bunu dahi 
dilinize dolayıp bunun üzerin-
den Başbakan’a vurmaya çalışı-
yorsunuz. Oğlu Bilal Erdoğan 
yıllar önce Amerika’da akade-
mik çalışma yapmış ve ardın-
dan Dünya Bankası’nda uzman 
olarak çalışmış. Burada çalışır-
ken İslâm ülkelerinden çeşitli 
sermaye gruplarıyla tanışmış. 
Finans ve uluslar arası ticaret 
alanındaki uzmanlık becerisini, 
kendi ticari zekâsıyla birleştir-
miş. Bu sermayelerin bir kısmı-
nı ülkesine çekmeyi başarmış. 
Birlikte iş kurup uluslar arası 
ticaretler yapmaya başlamış-
lar. Gemi taşımacılığı da bu 
işlerden biri.  Aslında takdir 
edilmesi gereken bir durum. Başbakan’ın oğlu 
ülkesine yabancı sermaye getirmeye muvaffak 
olmuş. Devletle iş yapmıyor. Ülkesine istihdam ve 
katma değer bakımından katkı yapmış. Siz bunu 
da dilinize dolayıp bunun üzerinden Başbakan’a 
vurmaya çalışıyorsunuz. Bu sermaye sahiplerin-
den birisi olan Yasin Abdullah Kadı hakkında, 
geçmişte CIA ve MOSSAD tarafından haksız yere 
şüpheli sermaye dedikodusu çıkarılmış. Adam, 
verdiği hukuki mücadele sonucunda 2007-2012 
yılları arasında İsviçre, İngiltere, AB ve BM’den 
aklandığına ilişkin belgeler almış. Gazetelerde 
tam sayfa ilanları var. Siz bunun üzerinden 
Başbakan’a ve oğluna, uluslar arası terörist bir 

sermayenin Türkiye şubesi olduklarına ilişkin bir 
dava açma hazırlığı yapacaksınız. Bunun adını 
da hukuk davası koyacaksınız. Siz gerçekten de 
âlemi kör, milleti sersem sanıyorsunuz.    

Başbakan Erdoğan’ın “Dost-modern darbe” 
esprisini yapmasının altında tüm bu yapılanlara 
karşı duyulan bir tepki de yatıyor. Bir bakıma 
şöyle demek istiyor: Bunlar Hakka, hakikate ve 
bizlere dost görünerek bunu yapmaya kalkıştılar. 
Hal böyleyken Erdoğan hükümetinin bu yapıya 
karşı mücadele etmesini, yolsuzluk davalarının 
üstünü örtmeye çalışan bir hamle olarak değer-
lendirmek insafa sığar mı?

Gelelim diğer konuya. Paralel yapılanmanın 
yargıya ve üst yargıya sızmış ayağını tasfiye etme-

ye çalışırken, yaptığınız düzenleme-
ler hukuka ve yargıya müda-
hale anlamına gelmeyecek mi? 
En önemlisi de yargıya doku-
nulduğu anda kuvvetler ayrılığı 
sona mı erecek?  

Bilindiği gibi, kuvvet-
ler ayrılığı “yasama”, “yürüt-
me” ve “yargıdan” oluşan üç 
anaerki birbirinden bağımsız 
kılarak, devletin ideal sonuçlar 
veren bir işleyiş kazanmasını 
hedefleyen yönetim modelidir. 
Kuvvetler ayrılığı modelinin 
temel amaçlarından biri, bu 
erklerin birbirlerinden bağım-
sız olarak huzurla çalışmasını 
sağlayıp mümkün olan en yük-
sek verimi elde etmek, diğeri de 
erklerin tek elde toplanıp dik-
tatoryal rejimlere dönüş yapıl-

masını önlemektir.  Kuvvetler ayrılığı prensibinin 
uygulandığı demokrasilerde üç erkin de meşru-
iyet kaynağı “Millet İradesi”dir. Erklerin tamamı 
gücünü milletten alır ve birbirleriyle çatışmazlar. 
Birbirlerinden bağımsız olmaları demek, birbirle-
riyle düello yapıp üstünlük kurmaya çalışmaları 
anlamına gelmez. 

Türkiye’de kuvvetler ayrılığı prensibi hiçbir 
zaman tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde uygula-
namadı. Eski Türkiye’nin en büyük sorunlarından 
biri, yasama ve özellikle yargı erkinin görünürde 
yürütmenin, ama onun da arkasındaki gizli güçler 
olan askeri ve bürokratik vesayetin güdümün-
de olmasıydı. Türkiye’de son yıllarda başlatılan 

Toplumun hakkınızda 

değişen algısını yeni-

den yoluna koymak  

ve düzeltmek kolay 

değildir. Hakka ve 

halka hizmet iddiasıy-

la yola çıkan bir hare-

ket, toplum tarafından 

“Hizmet, ama kime hiz-

met?” şeklinde sorgu-

lanıyorsa, bu altından 

kalkılması zor bir imti-

han olacaktır.
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demokrasi ve özgürlük süreci kademeli olarak 
sonuç vermeye başladı; yürütme, yasama ve yargı 
ilk etapta askeri vesayetten kurtarıldı. Ama görü-
nen o ki, vesayet alışkanlığı, “Boşalan yerleri biz 
dolduralım.” hevesleriyle hâlâ devam ediyor. 

Yürütme, yasama ve yargı üzerinde baskı kur-
masın demek, yargı yürütmeye her türlü oyunu 
oynayabilir, anlamına geliyor mu? İktidarın para-
lel yapılanma adını verdiği yapılanmadan kendini 
korumak adına aldığı tedbirler etrafında, bir fır-
tınadır kopmuş gidiyor. Fırtınanın adı: Kuvvetler 
ayrılığı. Hizmet Hareketi’nin mümessilleri ve 
iktidar muhaliflerinin aklına şu soruları sormak 
gelmiyor: Tamam yargı, yasama ve yürütmeden 
bağımsız olsun. Ancak yargı belli bir ideolojinin, 
belli bir inancın, belli bir siyasi düşüncenin, belli 
bir çıkar grubunun emrine girmişse, bağımsız-
lığından eser kalır mı? Yargı erki emellerini bir 
zihniyetin veya dış güçlerin emelleriyle tevhit 
etmişse, bu yargıdan adalet sudur eder mi?

Görünen o ki, Türkiye bir süre 
daha mazeretler beyan ederek kuv-
vetler ayrılığı prensibini tam ola-
rak işletemeyeceğe benziyor. Biz 
de bir süre daha, idari ve yasal 
geçici çözümlere  razı olacağız 
anlaşılan. Kalıcı çözüm, sanırız, 
Türkiye’nin geniş bir mutaba-
kata dayalı köklü bir anayasal 
değişiklikle beraber, her üç erkin 
de birbirinden gerçekten bağımsız 
ve her üç erkin de halk oyuyla belir-
lendiği yapısal değişikliklere gitmesiyle 
gerçekleşecektir.

Algı Değiştirme Savaşı

İktidar ile hizmet hareketi arasındaki savaş, 
17 Aralık sonrası karşılıklı sert taarruzlarla hala 
devam ediyor. Bu savaş artık psikolojik bir savaşa 
da dönüştü ve artık “algı” üzerinden yaşanıyor. 
Hizmet Hareketi’ni destekleyen saklı güçler, ikti-
darın imajını zedeleyici olduğunu düşündükleri 
bazı ses ve görüntü kayıtlarını internet üzerinden 
kamuoyuna ifşa ediyorlar. Bu harekete destek 
veren basın yayın organları, gerçek olup olmadığı 
bilinmeyen belgeler üzerinden iktidar partisinin 
imajını zedeleyici yorumlar yapıyorlar. Bütün bu 
ifşaatın temel amacı iktidar partisi hakkındaki 
olumlu algıyı değiştirmek.

İktidar partisini destekleyen bazı oluşumlar da 
cemaat mensupları ve Fethullah Gülen hakkında 

görüntü ve ses kayıtlarını sızdırmaya başladılar. 
Fethullah Gülen’in bir “örgüt” lideri gibi operas-
yonel taktik ve stratejiler çizdiği, cemaat mensup-
larının uluslar arası ihalelerde ya kendi taraftarla-
rını veya gönüllerine girmek için iktidar aleyhtarı 
çıkar gruplarını desteklediği yönünde bir izlenim 
ediniyoruz. Yayınlanan bazı belgeler daha da 
vahim. Cemaate bağlı emniyet ve yargı mensupla-
rının mafya tipi baskıcı yöntemlerle Anadolu’daki 
küçük ölçekli esnaf ve üreticileri baskı altına ala-
rak sevk ve idare ettikleri izlenimini ediniyoruz. 
Yürekler burkuluyor. Gönüller daralıyor. Tertemiz 
olduğu düşünülen dini bir cemaat gerçekten bu 
hale gelmiş olabilir mi?  

Savaşı buralara kadar sürdürmekten kim kârlı, 
kim zararlı çıkar? Başka bir deyişle “Kim Güler, 
kim ağlar?” Onu zaman gösterecek. Ama ilk 
izlenimler bu algı değiştirme savaşından yine 

AK Parti’nin galip çıkacağı yönünde. Yapılan 
ciddi anketler, AK Parti oylarının geri-

lemediğini, hatta belki de artacağını 
gösteriyor. GENAR’ın yaptığı ve 

12 Ocak 2014 tarihinde kamu-
oyuyla paylaşılan bir anketten-
se, cemaat hakkındaki algının 
ciddi şekilde değiştiğini, cema-
atin bunu düzeltmekte çok zor-
lanacağı sonucunu çıkarıyoruz. 
Yakın tarihimizde buna benzer 

olaylar nasıl sonuçlanmıştı? 28 
Şubat sürecinde Hizbullah hare-

ketinin tasfiye edilmesine kamu vicda-
nında meşruiyet sağlamak için, bölgedeki her 
Müslüman’a nasıl bir utanç bulaştırıldığını hepi-
miz biliyoruz. Müslüman imajı adam kaçırmalar, 
domuz bağları ve cinayetlerle nasıl da lekelenmiş-
ti. Fehmi Koru, bu utancı o zamanlar “Bunlarla 
sureta da olsa, fikri akrabalığımdan ötürü başım 
eğik, utanıyorum.” diye dile getirmişti. Bölgedeki 
Müslümanların uzun yıllar suskun kaldıklarını, 
imaj tazelemekle çok zaman geçirdiklerini, kamu-
oyu önünde güçlü bir duruş sergileyemediklerini, 
hep beraber üzülerek müşahede ettik. 

Toplumun hakkınızda değişen algısını yeni-
den yoluna koymak ve düzeltmek kolay değildir. 
Hakka ve halka hizmet iddiasıyla yola çıkan bir 
hareket, bugün artık toplum tarafından “Hizmet, 
ama kime hizmet?” şeklinde sorgulanıyorsa, istif-
hamlara sebep oluyorsa bu altından kalkılması 
zor bir imtihan olacaktır, vebal olacaktır…
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BAY JONES GERİ DÖNER Mİ?

Bay Jones Geri Döner mi?

Hasan Hüseyin ÇAĞIRAN

G eorge Orwell’in 
Hayvan Çiftliği’ni 

değerli kılan, önce-
si ve sonrasıyla Rus 
Devrimi’ni büyük bir 
maharetle hicvetmesi 
kadar; politika dairesi 
içerisinde belirginleşen 
‘insan’ prototiplerine ve 
‘insan’ hareketliliğinde-
ki tasavvur noktalarına işaret etmesi, daha kapsa-
yıcı bir ifadeyle eserinin satır aralarında evrensel 
politik algının kodları üzerine yaptığı analizlerdir. 
Bu bakımdan Hayvan Çiftliği’ni okurken salt bir 
komünizm eleştirisinin ötesinde, çok daha geniş 
bir perspektif gördüğümü ifade etmeliyim. 

Eserde çiftliğin; Bay Jones’un, Snowball’ın ve 
son olarak da Napoléon’un idaresi altında olduğu 
üç ayrı dönemden söz edilebilir. Hayvanlar bir 
gün umulmadık biçimde isyan ederler ve Bay 
Jones’u çiftlikten çıkarmayı başarırlar. İlk zaman-
larını “İki ayak kötü, dört ayak iyi” olarak özetle-
nebilecek yeni bir sistemi beraber inşa etmenin 
mutluluğuyla geçirirler. Fakat ilerleyen bölüm-
lerde hareketin öncüleri (Snowball, Napoléon) 
zamanla kendi aralarında bir mücadeleye girerek 
‘öykü’yü çok farklı bir boyuta taşıyacaklardır. 
Tartışmayı istediğim konunun sınırlarını aşma-
mak için ayrıntıya girmeden tek cümleyle özet-
leyecek olursam eserin, Beylik Çiftlik’te yaşayan 
hayvanların maruz kaldıkları muamelelere isyan 
etmelerini, mahrum bırakıldıkları/arzuladıkları 
nimetlere duydukları özlemle yol alma gayretleri-
ni anlattığını söyleyebilirim. 

Hareketin başarıya 
ulaşmasının ardından 
beliren ve hayvanları 
mutluluğa gark eden ılı-
man havanın akabinde, 
hayvanlara Bay Jones’un 
esareti altında geçirdik-
leri günleri bile -nere-
deyse- aratacak derece-
de sancılı dönemlerde 

dikkat çekici iki pasaj var. İlki Snowball döne-
minde yer alıyor. Yetişen tüm elmaların ve sağılan 
sütlerin -yönetimde söz sahibi olan/idari işler için 
eğitilen- çiftliğin domuzları tarafından kullanıla-
cağı söylendiğinde, huysuzlanan hayvanlara karşı 
-diğer hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla 
görevlendirilen- Squealer tarafından yapılan açık-
lama şöyle: “Biz domuzlar görevimizi gereğince 
yerine getirmezsek ne olur, biliyor musunuz? 
Jones geri gelir! Evet, Jones geri gelir! Bundan en 
küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar.” Diğerini 
ise Napoléon döneminde yerden yerde vurulmaya 
başlayan Snowball için yönetimin çizdiği ‘kötü’ 
portreyi çiftlik hayvanlarının kabullenememeleri 
karşısında yine Squealer’in çiftlik hayvanlarına 
karşı verdiği beyanatta görüyoruz: “Tek bir yanlış 
adım atmaya görelim, düşmanlarımız o saat tepe-
mize binecektir. Yoldaşlar, herhalde Jones’un geri 
gelmesini istemezsiniz!” Bay Jones’un geri dönü-
şüne ilişkin vurgunun iki ayrı dönemde altı çizi-
lircesine ısrarla vurgulanması oldukça manidar ve 
üzerinde düşünmeye değer görünüyor. Türkiye’yi 
merkeze alarak “Bay Jones geri döner mi?” soru-
suna bir cevap arayalım istiyorum.

Bay Jones’un gittiğinden tamamen emin olunmadığı sürece bugün 
yaklaşık olarak yüzde elliye tekabül eden ‘yumağın’ çözüleceği 

varsayımında bulunmaksa kanaatimce akıl işi görünmüyor.
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Sivil Vesayet Tartışmalarının Şekillendirdiği Formlar

Türkiye 1923’ten itibaren askeri vesayetin 

gölgesi altında çok badireler atlatmış bir ülke. En 

geniş anlamıyla halk, başlangıçta Cumhuriyet’in 

kurucu kadrolarının istediği sınırların dışında yer 

alan bütün farklılıklarından dolayı, daha sonra 

da bu kadroların mirasını devralan kadrolarca 

benzeri nedenlerden ötürü darbelerle, siyasal/

bürokratik manevralarla envai çeşit zulme maruz 

bırakıldı. Bu mağduriyetin yolunu belirgin kıl-

dığını söyleyebileceğimiz kimlik siyaseti -kimlik 

siyasetine yönelen kesimlerin orta-

da hiçbir sebep yokken kendi 

kendilerini ötekileştirerek bir 

kimlik siyaseti sorunu ortaya 

çıkardıkları yönündeki akıllara 

zarar yorumları bir kenara bıra-

kabilirsek- bizatihi varlığıyla, 

baskılarla/dayatmalarla birlikte 

yapıla gelen merkez siyasetin 

sorunlarına işaret kabul edi-

lebilir. 2002’de ise bu işaret 

ediş, AK Parti’nin tek başına 

iktidara gelişiyle birlikte -mahi-

yeti itibari ile olmasa bile- fark-

lı bir boyuta taşındı. Gerek 

Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek 

AK Parti’nin önde gelen diğer 

simalarının söylemlerine dikkat 

edilirse, farklı kimlik sahiple-

rinin maruz kaldığı bu devlet 

destekli zulme sık sık gönder-

meler yapıldığı rahatlıkla görü-

lecektir. Bu göndermeler “CHP 

zihniyeti” ana başlığı altında Demokrat Parti’nin 

iktidara geldiği zaman dilimine kadar bütün bir 

dönemi kapsamaktadır. 

AK Parti kadrolarının ve tabanının Cumhuriyet 

tarihinde maruz kaldığı yaralayıcı baskılardan 

paçalarını -toplumsal bir tepkimenin sonucunda- 

kurtarır kurtarmaz, söylemlerini mahut Türkiye 

tarihi üzerine inşa etmeleri önceleri, seküler/

liberal/demokrat aydınlar tarafından normal kar-

şılanıyor ve hatta belli oranlarda destekleniyordu. 

Evvelden beri bu ‘normal karşılama’da ve kısmi 

destekte söz konusu seküler/liberal/demokrat 

aydınların, iktidarın renginde meydana gelen 

değişimden önce devlet merkezli ‘katliamlara’ 

gerektiği gibi karşı koymamış olmalarının yükü 

altında bir ‘gönül alma’ hali sezdiğimi belirtme-

liyim. Ki zaten aradan kısa bir süre geçtikten 

hemen sonra, köklü hiçbir değişim söz konusu 

değilken, bir sivil vesayet rejiminin AK Parti’nin 

şahsında belirginleştiği/zaman içerisinde kurum-

sallaştığı iddiasını gündeme taşıyabildiler. Bu 

meseleyi daha önce Edebiyat Ortamı dergisinde 

şöyle dile getirmiştim:

“İktidarlarının/ayrıcalıkların 

halk tabanlı yoğun bir öfkeyle 

örselenmeye başlaması üzerine 

bazı çevreler, ‘öteki’lere bütün 

yapıp ettiklerini bir kenara 

bırakarak, bugün ayrıcalıkları-

nı kaybettikleri için değil AK 

Parti’nin tasarladığı ‘öz hakiki 

millet’ten olmadıkları için bir 

tür yabancılaştırmaya maruz 

kaldıklarını iddia ediyorlar. 

Bunu devletle özdeşleşmiş 

siyasal elitin ve bu özdeşik-

liğin nimetlerinden yararla-

nanların, halkta karşılık bulan 

‘küçük çaplı’ hareketlenmeleri 

dahi hemen zan altında bırak-

ma çabası olarak okuyabiliriz. 

Zaten darbeci/vesayetçi zihni-

yete her dikkat çekildiğinde 

bunun ‘entelektüel tembellik’ 

olduğunu söylemekten de geri durmayanlar aynı 

zamanda Cumhuriyet tarihi boyunca kanın kanla 

yıkandığını söyleyenleri hamaset üzerinden iş 

götürmekle suçluyorlar. Yani her halükarda dur-

duğu yeri daha da önemlisi tasavvurunu hiç 

ama hiç sorgulamayan bir gelenek karşısındayız. 

Bugün çoğunlukçu görünüm arz eden otoriter 

demokrasinin boy attığını söyleyenlerin ‘temiz’ 

bir geçmişe sahip olmaması ise mücadelenin hak 

ve adalet bağlamında değil güç ve çıkar bağlamın-

da yürütüldüğünü gösteriyor.”

AK Parti kadrola-

rının ve tabanının 

Cumhuriyet tarihinde 

maruz kaldığı yarala-

yıcı baskılardan paça-

larını -toplumsal bir 

tepkimenin sonucunda- 

kurtarır kurtarmaz, 

söylemlerini mahut 

Türkiye tarihi üzerine 

inşa etmeleri önceleri, 

seküler/liberal/demok-

rat aydınlar tarafından 

normal karşılanıyor ve 

hatta belli oranlarda 

destekleniyordu.
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BAY JONES GERİ DÖNER Mİ?

AK Parti’nin  muktedir oluşundan  hemen 

sonra sivil vesayet tartışmalarına heyecanla yük 

taşıyanların söylemi görebildiğim kadarıyla bugün 

için birkaç form içerisinde kendini gösteriyor. Bu 

formlardan ilki özellikle Gezi Parkı eylemlerinin 

gündemi meşgul ettiği süreçte “demokrasi sadece 

sandık değildir” önermesiyle kendini gösterdi. 

Doğruluk içeren bir tarafı olsa da “demokrasi 

sadece sandık değildir” önermesinin dile geti-

rildiği bağlamın hayli şaibeli olması, sandığın 

‘demokrasi tarihi’mizde zaten pek dikkate alın-

mamış olması ve bu önermeyi dile getirenlerin 

sandıkta irade ortaya koyanlara -dolaylı olarak 

veya doğrudan- yığın/sürü muamelesi yapması 

dolayısıyla, önermenin doğruluk içeren tarafı 

daha dile getirildiği anda dar bir alana hapsedil-

miş bulunmaktaydı. 

İkinci form AK Parti’nin 2002-2007 ara-

lığındaki dönemine işaret 

edilerek -‘bağımsız-muhalif’ 

bir portrenin ardına sığını-

larak- gün yüzüne çıkartılı-

yor. Aslında bu söylemlerin 

ardında bir tür bağımlılığa 

duyulan özlemi gördüğümü 

ifade etmeliyim. AK Parti o 

dönemde yaptığı Kemalizm 

eleştirisi, darbelerin ve yeni 

darbe tertiplerinin üzerine gitme noktasında gay-

ret göstermesi, Avrupa Birliği’ne karşı çekilmiş 

olan duvarların yıkılması için -askere rağmen- 

kapı aralaması, Kürt sorunu, Alevi sorunu vb. 

alanlara el atması ile “umut verici” olarak nite-

lendiriliyordu. Bu nitelemeleri ısrarla yapanlar 

bugün, işte ikinci form olarak sunduğum 2002-

2007 dönemine işaret edenler safında. 2002-

2007 arası, yani AK Parti’nin ana meseleleri 

söylem bazında bile ele almakta zorlandığı, henüz 

kendi varlığına kast edenlere karşı bir güvence 

bile temin edemediği yıllar. Esasında AK Parti’nin 

yaptığı/yapmaya niyetlendiği demokratik atılım-

ların perde yapılarak, bağımlılığına/küresel finans 

oligarşisinin ve ülke içindeki uzantılarının ve 

bundan nemalananların vesayetinden kendisi 

kurtararak tam bağımsız politika geliştirememe-

sine duyulan bir özlem söz konusu. Bu özlemi 

besleyenlerin, yaptığım alıntıda belirttiğim üzere, 

‘temiz’ bir geçmişe sahip olmayanlarla hareket 

sahasının kesişmesi tesadüf olarak görülemez 

sanıyorum. 

Üçüncü form “Erdoğan Erbakan’a mı dönüşü-

yor?” şeklinde sahada görülse de Erbakan yoluyla 

Erdoğan’a yüklenen kesimleri bir anlamda ‘boşa 

çıkaracağı’ için yukarıdaki formları tercih eden-

ler arasında pek rağbet görmüyor. Dördüncü ve 

bence en dikkat çekici form ise Erdoğan’ın eski 

Türkiye’nin duvarlarını kendi elleriyle yeniden 

yükselttiği iddiasında varlık buluyor. Bu iddia-

ya göre eski Türkiye’de varolan ‘asker freni’nin 

yerini yeni Türkiye’de ‘sivil freni’ ve işin nihaye-

tinde Kemalizm gölgesi kalkarken yerini Erdoğan 

‘otoriterliği’ alıyor. Son on yılın gazete ve dergi-

lerine göz atılırsa vesayetin dönüşümü üzerine 

bu meyanda sarf edilen birçok sözle karşılaşmak 

mümkündür. Erdoğan’ın 

eski Türkiye’nin duvarla-

rını kendi elleriyle yeni-

den yükselttiği iddiasının 

“Türkiye’nin eski korkula-

rından beslenerek/eski kor-

kularına işaret ederek des-

tek bulan AK Parti’nin, ikti-

darı ele geçirdikten sonra 

devletle bütünleşerek ‘geri-

de kalan’ korkuları kendi tasarladığı ‘öz hakiki 

millet’ dışında kalan kesimlere yaşatmaya başladı-

ğı” yargısını da içerdiğini seziyorum. Tartışılması 

gereken en temel yargı olduğu kanaatini taşıdığım 

bu yargıdaki “geride kalan” vurgusu bütün bu 

söylemlerin dayanağını teşkil ediyor. Halkın artık 

darbeler döneminin kapandığı/askeri vesayetin 

sona erdiği vb. söylemlerle yeni bir sayfa açıldı-

ğına inanması bekleniyor. Bu sağlandığı takdirde 

eski Türkiye’den AK Parti’ye tevarüs eden ve eski 

Türkiye’nin devletin bütün organlarında sinsice 

hareket eden güçlerinin ortaya çıkardığı her türlü 

problemden AK Parti sorumlu tutulabilecektir; 

rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra yargı-

da açığa çıkan hukuk skandallarında olduğu gibi. 

AK Parti döneminde atılan her adımın ‘masum’ 

ve açıklanabilir sebepleri olduğuna eğilimli tavra 

meyletmeden ve her iki olayın sonrasında da 
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hükümetin benimsediği tavrı tasvip etmediğimin 

altını çizerek belirtmeliyim ki Uludere faciasının 

ve Gezi olayları sırasında yer yer kendini gösteren 

polis vahşetinin prodüktörlerinin de bu bağ-

lamda ele alınabileceğini düşünüyorum. Mesela 

HSYK’daki hareketlenmeler ekseninde rüşvet ve 

yolsuzluk operasyonunun tartışıldığı süreçte, yar-

gının siyasallaşmasını sağlayan/buna hizmet eden 

‘öncü’ kesimlerin ya da yargının siyasallaştığı 

oranda kendisine yer açabilmiş/devlet organlarına 

çöreklenme imkânı elde edebilmiş kesimlerin 

meselenin herhangi bir yerinde konumlandı-

rılmadığına ve yine bu kesimlerin aynı süreç 

içerisinde yürütülen siyasi operasyonu es geçip 

yürütmenin yargıya müdahale ettiği noktasında 

kopardıkları vaveylaya şahitlik ettik. Tabi ki tüm 

bu olanlarda eski Türkiye’nin yeni bir sayfa açıla-

rak geride bırakıldığına inananların daha doğru-

su halkı buna inandırmak isteyenlerin gözünde 

sorumlu herkesin malumu: AK Parti. Tam da bu 

noktada durup düşünelim istiyorum. Aradan on 

küsur yıl geçmesine rağmen neden Erdoğan ve 

AK Parti’nin diğer kurucu isimleri söylemlerini, 

eleştirilerini ele aldığım dördüncü form içerisinde 

geliştirenleri haklı çıkarırcasına, ‘geride kalan’lar 

üzerinden temellendiriyor? İkinci bir soruyla 

devam edelim: AK Parti’nin halkı kutuplaştırarak 

ve geçmişte büyük acılar yaşamış farklı kesimle-

rin acılarını istismar ederek yol aldığı iddiasında 

doğruluk payı var mı? Düşünelim. Bu sorulara 

olumlu cevaplar verebilmemiz için öncelikle geri-

de kaldığı iddia edilen her ne varsa, gerçekten de 

geride kalmış olması gerekir ki olmayan bir şey-

lerin üzerinden -iddia edildiği üzere- bir ‘korku 

imparatorluğu’ yaratılabilsin ve bu korkunun yol 

açtığı kutuplaşmanın sonucundan da bir siyasal 

hâsılat elde edilebilsin. 

Muhalefet Boşluğu

Türkiye’de muhalefetin işlevini kaybettiği, ikti-

dar partisine bir alternatif oluşturamadığı yönün-

deki eleştirilerin uç boyutlara vardığına tanıklık 

edebiliyoruz. Ben muhalefete yönelik bu acımasız 

eleştirilerin ortaya konuluş biçimine baktığımda; 

eleştirilerin ‘entelektüel ahlâkı’ndan çok AK Parti 

iktidarına alternatif oluşturamayan muhalefeti 

tahrik edip harekete geçirme isteği olarak kendini 

gösterdiğini ve Gezi Parkı olaylarında kendi-

ni kısmen açığa çıkarmış tahakkümcü/dinamik 

kesimlerin, bu hareketlenmeleri finanse edenlerin 

desteğine rağmen hala alternatif oluşturamadık-

ları ve kendilerine meşru/demokratik yollardan 

bir alan açamadıkları için belirginleştiği kanaatini 

taşıyorum. Kendilerine ‘yeterli’ bir alan açamayan 

muhalif parti ve gurupların içinde bulundukları 

konumun müsebbibi olarak hükümeti görmele-

rinde, iddia ettikleri gibi hükümetin diktatoryal 

bir eğilim içinde olması değil, AK Parti’nin ortaya 

koyduğu programların/Türkiye’ye biçtiği hedefle-

rin hükümete muhalif çevrelerin programlarını/

hedeflerini işlevsizleştirecek hacimde olmasının 

da payı var. Tabi ki ortaya koyulan programların/

belirlenen hedeflerin halkın tasarımıyla kesişip 

kesişmesi meselesi de gözden kaçırılmamalı. Şu 

an için elimizdeki veriler, bu noktada isabet 

kaydedenin büyük oradan AK Parti olduğu-

nu gösteriyor. Fakat bunlara rağmen alternatif 

oluşturamayan ve kendilerine meşru/demokratik 

yollardan bir alan açamayan kesimlerin gün-

dem belirlediği/dayattığı bir zaman diliminde 

yaşıyoruz. Bu durum Türkiye’de hiçbir zaman 

değişmedi dersem fazla iddialı konuşmuş olmam. 

Çünkü evvelden beri Türkiye’de iktidar hep belli 

bir zihniyetin güdümünde biçimlene gelmiştir. 

Gerçekten halkın övgüsüne mazhar olarak hükü-

metin başına geçen kadrolar olmuşsa da malum 

Halkın artık darbeler döneminin kapandığı/askeri vesayetin sona erdiği vb. söylemlerle 

yeni bir sayfa açıldığına inanması bekleniyor. Bu sağlandığı takdirde eski Türkiye’den 

AK Parti’ye tevarüs eden ve eski Türkiye’nin devletin bütün organlarında sinsice hareket 

eden güçlerinin ortaya çıkardığı her türlü problemden AK Parti sorumlu tutulabilecek-

tir; rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra yargıda açığa çıkan hukuk skandalların-

da olduğu gibi.
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imalarla ‘Cumhuriyet’in kazanımları’nı halkın ira-

desini yok sayarcasına ‘halka rağmen’ yürürlükte 

tutma girişimleri hep nevrotik ağrıların ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiştir. İktidara gelse de 

halkın uygulaması için onay verdiği programını 

gerçekleştirme kudretinden yoksun/‘iğdiş edilmiş’ 

iktidarlar birbiri ardına gelip gitmiştir. Öyle zan-

nediyorum ki küresel ölçekte güç dengelerindeki 

kısmi değişimler olmasaydı, hala halkı sindirerek 

iktidar olan ve muhalefeti teke zoruyla denetim 

altında tutan bir devletçi partinin gölgesi altında 

yaşıyor olabilirdik. 

‘Devlet’in Gölgesi

“Muhalefet Boşluğu” bölümünde varlığına işa-

ret ettiğim alternatif oluşturamayan, kendilerine 

meşru/demokratik yollardan bir alan açamayan 

gurupların taleplerinin karşılanması için anti-

demokratik yolları aşındırmaları/gündem dayat-

maları, -özellikle 7 Şubat sonrasında belirginleşen 

bir şekilde- düne kadar irtica bahanesiyle horla-

dıkları bugünün neo-vesayetçi yapılarıyla ittifak 

içine girmeleri ve bunları yaparken hükümetin 

ortaya koyduğu refleksleri ‘diktatöryal’ olarak 

nitelendirmeleri gösteriyor ki eski Türkiye’nin 

geride kaldığını söylemek için vakit daha çok 

ama çok erken. İlhami Güler’in isabet kaydederek 

önemle altını çizdiği üzere, Cumhuriyet tarihi 

boyunca M. Kemal’in ve onun fikirleri olduğu 

varsayılan üretilmiş katı ve dogmatik bir ideo-

loji olarak ‘Atatürkçülük’ üzerinden insanların 

makam, mevki, kariyer, güç, iktidar, prestij, 

para, çıkar elde etme durumunun önüne 

geçilebilmesini sağlayacak olan düzenleme-

lerin yapılmadığını; M. Kemal’in fotoğraf-

larının devlet dairelerinden, heykellerinin 

meydanlardan kaldırılmayıp ve en önemlisi 

M. Kemal’in devlet kurumundan (Anayasa, 

hukuk metinleri ve reel siyaset) uzaklaş-

tırılarak topluma ve bireye bırakılmasının 

sağlanmadığını düşünürsek Bay Jones’un 

nefesinin hâlâ ensemizde olduğu gerçeğiy-

le yüz yüze gelmiş oluruz. Daha önemlisi 

eğitim sisteminin üzerine oturduğu eksen 

hala 1923 sonrası Batı’cı kadroların mühen-

disliğinin kokusunu bünyesinde yaşatmaya 

ve bu eğitim mekanizması içinde kimliğini 

oluşturan çocukların bünyesine de sirayet 

etmeye devam ediyor. Yoz/kaba ifadelerden 

müteşekkil “andımız” gibi bir metnin her sabah 

tekrar edilen bir ritüel olmaktan çıkarılmasının 

bile sebep olduğu tantana durumun vahame-

tini gösterir niteliktedir. Kültür sanat alanında 

ise devletin tahsis ettiği kadroları çok yakın bir 

zamana kadar dolduranların haksız hâkimiyetini 

sona erdirmeye yönelik olumlu adımların deva-

mında özgür/dinamik sanatçıların/fikir adamları-

nın iradelerinin baltalanmayacağı sahaların temin 

edilmesi yönündeki çabalar yeterli görünmüyor. 

Bu hususlarda AK Parti kadrolarının izlediği 

politikalar sorgulanabilir. Ki geçen süre içerisinde 

özellikle kültür sanat alanında kayda değer en 

ufak bir ilerlemenin/olumlu adımın görülmemesi 

başlı başına sorgulanmaya değer görünmektedir. 

On küsur yılı geride bırakan AK Parti seç-

meninin, bu geçen sürede hükümetin attığı her 

adımdan memnun olduğu düşünülemez. Fakat 

hayal kırıklıklarına, rahatsızlıklarına, gündemde 

olan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına rağmen AK 

Parti’den desteklerini çekeceğe de benzemiyorlar. 

Sadece bu tavırdan bile Bay Jones’un geri dönme 

ihtimalinin bir vehim, iktidar sahiplerinin bir 

manipüle aracı olarak görülmediği, bizatihi halk 

tarafından hissedildiğini çıkarsamak mümkün. 

Bay Jones’un gittiğinden tamamen emin olunma-

dığı sürece bugün yaklaşık olarak yüzde elliye 

tekabül eden ‘yumağın’ çözüleceği varsayımında 

bulunmaksa kanaatimce akıl işi görünmüyor.

Kendilerine ‘yeterli’ bir alan açamayan 

muhalif parti ve grupların içinde bulunduk-

ları konumun müsebbibi olarak hükümeti 

görmelerinde, iddia ettikleri gibi hüküme-

tin diktatöryal bir eğilim içinde olması 

değil, AK Parti’nin ortaya koyduğu prog-

ramların/Türkiye’ye biçtiği hedeflerin 

hükümete muhalif çevrelerin programla-

rını/hedeflerini işlevsizleştirecek hacimde 

olmasının da payı var. Tabi ki ortaya 

koyulan programların/belirlenen hedef-

lerin halkın tasarımıyla kesişip kesişmesi 

meselesi de gözden kaçırılmamalı.
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B ugün Türkiye siyasi tarihinin yaşadığı derin 
yapılar-örgütler-cemaatlerle iktidarın müca-

deleleri binlerce yıl önceden beri gelen bir savaşı 
gün yüzüne çıkardı. Bu savaş tarafları Erdoğan 
ve cemaat olmaktan çok daha kadim ve evrensel 
sorunların köklerine varır. Dünya tarihi egemen 
güçlerin kendi varlıklarını devam ettirmek ama-
cıyla destekledikleri dini vesayet ve propaganda 
kurumları ile küresel sisteme karşı tavır alan ve 
haklı yalnızlığı seçen iktidarların savaşlarının 
örnekleriyle doludur ve biz bugün bir tanesine 
daha şahit oluyoruz. Hedeflerine ulaşabilmek için 
her yolu mübah gören bir yapının varlığını devam 
ettirebilmesi, çıkarlarını koruması birinci öncelik, 
ekonomik yaptırım yapacak güce ulaşması ve ikti-
dara karşı bürokratik oligarşi oluşturması diğer 
bir öncelikti. İktidara karşı dışarda lobi faaliyet-
leri, içerdeyse medyanın gücünü kullanan derin 
örgüt küresel bir operasyonun aktörü olarak kar-
şımıza çıktı. Örgütün tavanı bir taraftan “masumi-
yet kültü” ile tabanı oyalamaya çalışıyorken diğer 
taraftan küresel istihbaratlarla ilişkili olduğunu 
garip bir şekilde göğsünü gere gere açıklıyor.1 

Örgütün en başındaki isim kaset şantajları 
yapıp beddualar ediyor. Diğer yandan küresel 
sistemin Türkiye’deki en büyük sermayesiyle 
omuz omuza veriliyor.2 Peygamber gelip ülke-
nin meselelerini falancaya bırakıyor ardından 
Olimpiyatlara katılıyor. Daha sonra  aynı peygam-
ber ‘gazete’ aboneliğini teşvik ediyor. Gazetelerin 
tirajlarını en yüksek seviyede  tutmak ve serma-
yeyi iktidar aleyhine yönlendirmek adına düş-
manlarla işbirliği kuruluyor ne de olsa ‘hizmet’in 
varlığı söz konusu. Diğer yandaysa küresel sis-
temle yolun başında anlaştıkları halde aradan 
geçen süreden sonra halkın refah ve huzurundan 

kazandığı büyük destekle bu sisteme başkaldıran 
bir Başbakan var. Uluslararası alanda sıfır sorun 
ve barış, “dünya  5’ten büyüktür!” söylemleriyle 
yapayalnız kalan bir devlet, içerde de kendisi-
nin dışarı yönelmesini engelleyecek, ekonomik 
istikrarı, yani iktidarın ayakta kalmasını sağlayan 
tek unsuru  devirmek isteyen iç faktörlerle boğu-
şan  bir iktidar. Tıpkı bundan 3000 yıl öncesi 
Mısır’ında olduğu gibi.

Kral Akhenaton’dan önceki 3000 yıllık 
dönemde Mısır’ın kralları, kendi iktidarlarını 
merkezileştirebilmek ve monarşik düzeni sağla-
yabilmek için derebeylerden prenslere ve büyük 
sermaye sahiplerine/güç sahibi zenginlerine kadar 
olan tabakayla uzun mücadeleler verdi. III. Sülale 
döneminden sonra kralın merkeziyetçiliğine karşı 
yapılan her darbe girişimi düzenin içinde meşru 
dairede yapılmıştı. Bürokrasi, asker, din adamları 
ve Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Mezopotamya tica-
retinin beslediği büyük Mısır sermayedarlarının 
iktidara karşı müdahaleleri  açıktan açığa değil 
gizli ve el altından yapılıyordu. Kral atacağı her 
adımda bu iç dengeleri göz önünde bulundurmak 
zorundaydı. Bunların yanı sıra Doğu Akdeniz 
ticaret havzasının dengeleri; Kıbrıs, Girit, Yunan 
siteleri, Ege Devletleri ve Fenikeliler, zengin fakat 
istikrasız Suriye topraklarının egemenliği için 
bekleyen yayılmacı Hititler, yine Suriye pastasın-
dan pay almak isteyen dengeleri alt üst ederek 
güçlü bir şekilde ortaya çıkan ve Ortadoğu ticaret 
yollarına hakim olmak için ilerleyen Asurlular, 
kendi dillerini uluslararası ticaretin dili haline 
getiren Babilliler, Hitit-Mısır-Asur üçgenine sıkış-
mış Mitanlılar, güneyde zengin altın madenlerine 
sahip Nübye(Habeşistan) ve imparatorluğun batı-
sında himaye edilen devletler, Mısır’ın dış politi-
kasının ne kadar kritik olduğunu gösteriyordu.3

Dücane DEMİRTAŞ

Erdoğan ve Akhenaton
Dünya tarihi egemen güçlerin kendi varlıklarını devam ettirmek 

amacıyla destekledikleri dini vesayet ve propaganda kurumları ile küresel 
sisteme karşı tavır alan ve haklı yalnızlığı seçen iktidarların savaşlarının 

örnekleriyle doludur ve biz bugün bir tanesine daha şahit oluyoruz. 



72

 Umran • Şubat 2014

D O S Y A

D
O

S
YA

Ç
AP

R
AZ

 İL
İŞ

K
İL

ER

ERDOĞAN VE AKHENATON

Ekonomik krizler göstermişti ki Mısır’ın siyasi 
gücünün arkasında mutlak anlamda ekonomik 
istikrar yatıyordu. Aşağı Mısır Akdeniz sahillerin-
den Kızıldeniz sahillerine kadar kurulan ticaret 
kentleri, Nübye’de işletilen altın madenleri, del-
tada yetiştirilen mısır ve buğday fazlalığı ihracatı 
büyük sermayedarların elindeydi ve ekonominin 
devletin siyasi geleceği için varolan konumu, 
onlara iktidardan bir pay biçmişti. Bunun yanında 
Mısır’ın dört bir yanı düşmanlarla çevriliydi ve 
ordu sadece kritik Filistin ve Suriye sınır güvenli-
ğini korumakla kalmıyor aynı zamanda güneydeki 
Nübye ve diğer Afrika sömürgelerinin  üstündeki 
Mısır otoritesini sağlıyordu. Onun iç güvenlikte 
de oynadığı etkin rol kaçınılmaz olarak asker-
lere iktidardan önemli bir mevki kazandırmıştı. 
Ülkesinde kendi mutlakiyetini meşrulaştırmak 
isteyen kral, kendisinin yarı-tanrı (ya da tanrının 
yeryüzündeki varlığı) olması teolojisi karşılığında 
din adamları sınıfına büyük hibeler ve ayrıcalık-
lar sağladı. Ayrıca Kral, uluslararası politikada 
ülkenin birliğini dini vesayet altında çözülmeden 
devam ettirebilmek için tapınaklara çok geniş 
topraklar ve köleler hibe etti. Mabetler sadece 
muazzam gayrimenkullere sahip olmakla kalma-
mış, dini merkezi tapınakların şubelerinden biri 
sarayın içine kadar sokulabilmiş ve Firavunların 
seçilmesinde rahiplerin konumu en öncelikli sıra-
yı elde etmişti. Çok geçmeden Kral’ın tüm şahsi 
kuvveti/iktidarı, idarenin üzerindeki özel müşa-
virler eliyle desteklenerek tamamen rahiplerin 
eline geçti. Rahiplerin devlet içinde devlet olma 
statüsüyle kral tamamen oligarşik bir çıkmazın 
içine düştü. Mısır’da başa geçen Kral artık mutlak 
bir monarşinin tek temsilcisi olmaktan daha çok, 
istikrarı ve ekonominin ince çizgisini hassas bir 
şekilde elinde tutan rahipler, askerler ve bürokra-
tik asillerin arasında dengeyi kuran; uluslararası 
ilişkilerdeyse iç faktörlerin bir yansıması olarak 
bağımlı hareket eden bir konumdaydı.4

Böylesi şartlarda iktidarı babası III. 
Amenhotep’ten devralan IV. Amenhotep, kendi-
sinin sadece sembolik bir konumunun bulundu-
ğunu gördü. Kral tüm bu sınıfların etkinliğinin 
daha az olduğunu düşündüğü başka bir şeye, 
halka yöneldi ancak rahiplerin dini vesayet pro-
pagandasıyla karşılaştı ve tapınağın halkın üze-
rindeki gücünü gördü. Kral kısa bir süre sonra 
hükümeti ve Mısır’ın iç işlerini yönetecek Semitik 
bir danışmanı hükümetin başına ve barışsever 

diye adlandırılan bir komutanı da ordunun başına 
getirdi. Kral’ın bu beklenmedik hamlesi hem iç 
dengeleri hem de dış dengeleri oldukça şaşırt-
tı. Kral’ın kendileriyle güçlenmeden savaşacağı 
düşüncesindeki rahipler ve büyük sermayedarlar, 
açıkça kendilerine yönelik bir harekete girişme-
diği için yurt içinde Kral’ın politikalarına sessiz 
kaldılar. Kral uluslararası ilişkilerde sorunsuz ve 
evrensel barış ilkesini ortaya attı ve bu politikanın 
tüm kazancını halka yöneltti. Yaşamlarını rahip-
lerin ağır baskısı altında geçiren köylülere, küçük 
zanaatkârlara ve sanatçılara reform ve daha fazla 
özgürlük sözleri verdi. Devlet sıradan bir sosyal 
politikadan fazlasını halkına sağlıyordu. Bu yeni 
eğilim bütün sahalarda kendini göstermektedir; 
sosyal alanda model sitelerin inşası ve halk taba-
kasına mensup insanların refah seviyesinin hızla 
yükselişi, sanat alanında ahlaki değerlerin hakim 
olduğu hayat gerçeğini benimseyen realizm bu 
dönemde dile gelmekteydi. Dış politikada barış 
ilkesi yıllardır sonu gelmez savaşlardan bıkan 
insanları rahatlatmakla kalmamış ticari canlılığın 
merkezlerini kendisine doğru çekmişti. Halkın 
Kral’a olan sempatisi öylesine artmıştı ki Kral’ı 
öven şiirler dahi yazıyorlar ve Kral’ı bir kurtarıcı 
gibi görüyorlardı.5 

Yayılmacı ve işgalci politika güden Hitit kralı 
Sippililuma Asur-Mısır-Hitit üçgenine sıkışmış 
Mitan devletine saldırdı ve Kuzey Suriye’yi işgal 
etti. Bu pastadan Asur’da bir an önce payını almak 
için harekete geçti ve Suriye’nin bir kısmını da o 
ele geçirdi. Fakat IV. Amenhotep her ne pahasına 
olursa olsun barışı korumak ve Hitit ile ilişkileri 
kesmeden uluslararası barış yanlısı bir baskıyla 
onu tek başına bırakmak istedi. Ama kendisi tek 
başına kaldı. Mısır diğer devletlerle barış pazar-
lığında bulunurken Hititler harekete geçmiş ve 
Mitan’ları kuzeybatıdan vurmuştu buna kayıtsız 
kalmayan Asurlular da doğudan Mitan ülkesine 
girdi ve baştanbaşa ülke Hitit ve Asur hegemon-
yasına ayrıldı. Kuvvetler dengesini yeniden kur-
mak ve barışı korumak isteyen IV. Amenhotep 
Kıbrıs ve Babil ile dostluk anlaşmalarını yeniledi 
ve Asur’a borç vererek dünyanın en büyük iki 
gücünden birinin ittifağını kazandı.6 Diğer yan-
dansa dengeler adına Kuzey Suriye egemenliğinin 
Hititlere geçmesine göz yumdu. 

Kral uluslararası barıştan kazanarak elde etti-
ği halk desteğini kaybetmek istemedi ve barış 
adına tavizler verdi. Orduyu ve bürokrasiyi kendi 
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atamalarıyla kontrol altına alan Kral, devletin 
sermayedarlardan bağımsız bir ekonomik güce 
sahip olabilmesi için saraya bağlı ekonomik inşaa 
faaliyetlerini başlattı ve bu politika uzun süre zar-
fında büyük sermayedarların ve rahipler sınıfının 
varlıklarını eritmeyi başardı. Bu süre zarfında 
sayısız suikast ve sabotaj girişimi olduysa da bu 
başarısızlıklar Kral’ın elini güçlendirdi ve Kral 
nihayetinde sarayından bir paralel istihbarat gibi 
çalışan merkez mabedin şubesini kovabildi. Bu 
uzun süre zarfında yapılmak istenen birçok şey 
devletin içindeki dini örgütün bürokratik engel-
leriyle tıkanıyordu. Ama nihayetinde ekonomik 
gücünü ve servetini kaybetmiş tapınak bürokra-
siyi iktidara teslim etmek zorunda kaldı ve halka 
yönelik faaliyetlerini hızlandırdı. Tapınak; Kral ve 
bürokratlar adına tüm medyatik gücünü kullana-
rak bir karalama kampanyası başlattıysa da çok 
geç kalmıştı.7 Kral başlangıçtan beri aklında olan 
bir eğilimin ortaya çıkması için tüm şartların hazır 
olduğu kanısına vardı ve Mısır tarihinin en büyük 
devrimini gerçekleştirdi: monoteizm(tek tanrıcı-
lık). Kral ani bir dini krizde Tapınağın yeniden 
güçlenmesine aman vermeden devletin merkezi-
ni kendisi kurduğu Luxor’a(Tel Amarna) taşıdı 
ve tüm siyaseti kontrol altına almayı başardı. 
Ardından hızlı bir şekilde orduyu tüm pagan kül-
tünü temizlemekle görevlendirdi. Kısa bir sürede 
küçük karşı koymalar gösterse de 3000 yıllık dini 
gelenek yıkılmıştı. Kral Amenhotep olan ismini 
Akhenaton (tek tanrı Aten’in kulu) olarak değiş-
tirdiğini ilan etti. Kral tüm putların kırılmasını ve 
diğer tüm tanrı isimlerinin kazınmasını emretti. 
Kral’a göre Aten’in karşısında herkes eşitti ve 
O her şeyi yaratan olarak sadece Mısırlıların 

değil tüm diğer milletlerinde tanrısıydı. Kral’ın 

evrensel barış paktı projesinin bu yanıyla8 dini 

olduğunu söyleyebiliriz. Halk bu dini benimse-

mese de Kral’a teveccüh ediyor ve onun 16 yıllık 

iktidarına güveniyordu. Nihayetinde 16 yıllık bir 

çabanın sonucu: tedrici bir süreçle adil ve dürüst 

bir monoteist devlet sisteminin yanında; derin ve 

paralel yapılardan temizlenmiş bir iktidar, ulusla-

rarası politikada haklı yalnızlık yaşayan bir devlet 

ve kendisini de yalnız hisseden bir Kral’dı.9

Dipnotlar
1   http://www.iftiralar.org
2   Koç’un Türkçe Olimpiyatları sponsorluğu.
3   Jacques P., Büyük Dünya Tarihi, III.Eski Mısır İmp.
4   Jacques P., Büyük D. Tarihi, III.E.M. İmp. Mutlakiyetin Gelişmesi.
5   “Doyurdu açları.
     Giydirdi çıplakları o,” (halkın ona yazdığı lahitlerden)
6   Jacques P., B.D.Tarihi Yeni Mısır İmp.
7   Akhenaton’dan sonra gelen çocuk Kral Tutankhamon bu propaganda-

nın varislerinden olur. Ve Akhenaton “kafir kral” ilan edildikten sonra 
tüm heykelleri, yazıtları ve yapıtları yok edilerek ismi Firavun olarak 
anılmaz.

8   Kralın Tanrı Aton’a yazdığı şiirler meşhurdur: 
 “Aton yücedir,
 tektir ve birdir,
 Ondan başka ilah yoktur,
 O tektir,
 O’dur her varlığı yaratan ,
 O kavranılamayan ve görünmeyendir.
 Ta başlangıçta olan İlah,
 Tek Tanrıdır O,
 Hiç bir şey yokken O vardı,
 Her şeyi yaratan da O’dur,
 Ezelden beri gelen varlığı,
 Ebediyete kadar sürecek O ,
 Gizlidir kimse görmemiştir O’nu,
 İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman...”
9   Kralın bu yalnızlığını onun bu dizelerinden hissedebiliyoruz.
 ““Aton… Gündüz gibi ışıklı Aton ,
 Gözlerimiz sana bakıyor ,
  Seni görüyor sana karşı ,
  Sen, benim kalbimdesin ,
  Fakat [onlar,] seni tanımak istemiyorlar ,
  Sadece ben, senin kulun Akhenaton ,
  Seni tanıyorum ,
  Onlara araştırma gücü ver! ,
 Senin gücün, senin planın, sonsuzdur ,
  Dünya Sana ait ve Senin ,
  Çünkü onu Sen yarattın.”
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HİZMETTEN PARADOKSA

Y eni muhalefet stratejisi, dar bir zaman dili-
minde önemli bir hareket geliştirmek istiyorsa 

çok ciddi bir riski göze almış demektir. 27 Nisan 
bu ülkenin en dar zamanda en hızlı ve hedefe en 
yakın darbe girişimiydi fakat başarısız oldu. 28 
Şubat bu ülkenin sürece en yayılmış, en kritik, 
en rövanşist darbesi oldu ve birçok alanda strate-
jisini çok iyi belirlediği için dengeleri altüst etti. 
Son yaşanan darbe girişimi tıpkı 27 Nisan darbe 
atmosferinde olduğu gibi beceriksizlik-
le neticelendi. Elbette oyun bitmedi. 
Aslında bu ülkenin makûs tarihi de 
bu. Oyuncuları değişiyor, senar-
yosunun çekiliş biçimi değişi-
yor, ışıkçısı, sesçisi, yönetmeni 
değişiyor ama bir türlü 
oyun/senaryo değişmiyor.

 Markar Eseyan “Erdo-
ğan Karşıtı İttifakın Para-
doksu” başlıklı yazısında 
önemli bir tespitte bulu-
nuyor: “Aslında, ‘yeni’ 
bir muhalefet strateji-
si, geçmişte defalarca 
denenmiş olan, ya da 
böyle algılanabilecek 
türden bir harekâtın 
tabanda doğuracağı 
refleksi hesap ederdi. 
Ama yaklaşan kritik 
seçimler, ‘bu son fır-
satın’ en iyi şekilde 
değer lendir i lmesi 

için acilci bir ruh hali yaratıyordu.” Bu acilci tavra, 
MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın savcılar tarafından 
ifadeye çağrıldığı darbe girişimde de görmüştük. 
MİT üzerinden Başbakan’ı köşeye sıkıştırmak 
isteyenler, çok manidar bir zamanı hesaplamış-
lardı, Başbakan’ın ameliyat gününü. Kriz kritiktir. 
Kriz anında kritik kararlar alınmazsa o kriz kritik 
bir biçimde sizi yok olmaya mahkûm eder. O gün 
yaşananlar bugünkü darbe sürecinin aynadaki 

görünüm biçimleri gibi. 
Yeni muhalefet stratejisinin, yeni 

olmaktan çok zihniyet dünyasında 
“yeni” olanı tamamlamadıkça 

güçlü bir muhalefet stra-
tejisini üretebileceği de 
söylenemez. Bu ülkenin 
makûs tarihinin son 
darbecileri, kıyafetle-
rini değiştirdiler, üni-
formaları giymediler 
fakat bu defa karşı-
mıza tebessümlü yüz-
leriyle, dillerinden 
düşürmedikleri bed-
dualarla karşımıza 
çıktılar. Kendilerin-
den önceki başka-
larından kumpasa, 
şantaja, ahlaksız-
lığa dair çok şey 
öğrenmiş l e rd i . 
Hükümeti “yol-
suzluk ve rüşvet” 

-Manidar Zamanlar-

HİZMETTEN PARADOKSA

Ömer Faruk KARAGÜZEL

Uzun yıllar Fethullah Gülen şahsında Hizmet Hareketi, Türkiye’de adından 
oldukça söz ettiren bir yapı/cemaat. Cemaatin usul ve yöntemi üzerine 

oldukça söz söylendi, eleştiriler kaleme alındı.
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başlığıyla duvara, köşeye sıkıştırdılar, ama köşeye 
sıkıştırırken arkalarının açıkta kaldığını unuttu-
lar. Acele ettiler, çok dar bir zamanda çok acele 
ettiler, darbecilerden derslerini iyi dereceyle bitir-
miş olarak hareket ettiler, ediyorlar ama zamanları 
da bir o kadar dar. Unuttukları bir şey daha vardı, 
önemli bir şey, yeni darbeciler Erdoğan’ın çok 
başarılı olduğu bir zemine taş attılar. Ne söylen-
miş olursa olsun Erdoğan çeteleri, mafyayı, tetik-
çileri, tehdit edenleri görünce kaçmıyor. Darbe-
cilerle sonuna kadar hesaplaşıyor.

Türkiye son on iki yıllık 
sürecin sonunda, uluslararası 
güç dengelerini gözeten fakat 
bazı odaklara ve güç dengele-
rine bağlı olmadan dış politi-
kasında tek başına karar vere-
bilen bir ülke haline gelmiştir. 
Suriye’de, Tunus’ta, Libya’da, 
Mısır’da birtakım gelişmeler 
oldu, intifadalar gerçekleş-
ti, gerçekleşiyor; bu yerlerde 
ABD, İsrail, Rusya veya bir-
takım merkezlere danışma-
dan siyaset yapılamaz, onları 
rahatsız edecek hiçbir adım 
atılamazdı. Dolayısıyla onla-
rı rahatsız edecek bir şey 
yapamadığımız zaman hiçbir 
şey de yapamazdık. Kısaca 
Türkiye dün, “Misâk-ı Milli” 
diye bahsedilen sınırlar içeri-
sinde kendi günlük kargaşa-
sında battıkça batıyordu. Son 
on iki yılın sonunda Türkiye, 
hem iç politikasında, özellik-
le vesayetle yüzleşmek anla-
mında, hem de dış politikasında uluslararası şer 
odaklarının dışında politika üretmek anlamında 
gerçek bir ayaklanmayı/silkinişi yaşamış oldu. 
Bu anlamıyla da hem Türkiye’de sosyalist sol 
için ve hem de milliyetçilik damarı yüksek çev-
reler için çıkarılması gereken dersler olduğu bir 
gerçek. Türkiye gerçekten de özgüveni yüksek, 
özgün siyaset üretebilen, birilerinin buyruğun-
dan kurtulmuş bir ülke haline geldi fakat bu 
kazanımların bir maliyeti vardı. Kasım ayının on 
yedisinde Diyarbakır’da Başbakan Erdoğan ile 

Mesut Barzani’nin bir araya gelmesiyle gerçek-
leşen buluşma, bölgede bütün dengeleri değiş-
tirmeye adaydı. Bundan böyle Irak Petrolleri 
artık Türkiye üzerinden dağıtılarak pazarlanacak, 
bundan mütevellit bir para akışı olacak, para 
akışına da Türkiye yön verecekti. Gerçekten de 
petrolün Türkiye üzerinden dağıtılması yeni bir 
sürece işaret ediyordu, öylesine önemli bir süreçti 
ki bu, bölgedeki tüm sorunlar yeniden masaya 
yatırılıp tanımlanacak, yeni bir vizyon içerisinde 

sorunların çözüme kavuşturulması 
gerekecekti. Bu yeni girişim, 
bölgede at koşturan birileri-
nin kaybedeceği bir sürece 
tekabül ediyor ve dolayısıyla 
bu tablonun birilerini rahat-
sız edeceği de çok açıktı. 
Erdoğan ve Barzani buluşma-
sının ardından süreci okuyan 
uluslararası şer odakları ve 
içerideki taşeronları bir hamle 
yapacaklardı elbette.

Erdoğan ve Barzani görüş-
mesinin ardından sadece 
bir ay geçti ve 17 Aralık’ta 
İstanbul’da gerçekleştiri-
len operasyon, yeni sürecin 
“birilerini rahatsız edeceği” 
ihtimalini gerçeğe dönüş-
türdü ve Hükümet büyük 
bir saldırı ile karşı karşıya 
geldi. Operasyonun yolsuz-
luk ve rüşvetle ilgili boyutu, 
asıl hedefin gerçekleşmesinin 
tahrip gücünü artırmak için 
seçilmiş iyi bir yoldu. Yoksa 
operasyonun yapılış tarzı, sak-

lanışı, kuralsızlığı yani bizzat kendisi yolsuzluğun 
dik âlâsıydı. Yasin Aktay, Yeni Şafak’taki  “Şecaat 
Arz Ederken Darbesin Söyleyenler” başlıklı yazı-
sında bu durumu şöyle özetliyor: “Yolsuzlukla 
mücadele eden birimin kendisi bir yolsuzluk 
mantığıyla hareket ediyorsa, hiçbir meşru daya-
nağı ve yetkisi olmadığı alanlara fütursuzca giri-
yorsa, ortaya çıkaracağı yolsuzluğun toplumsal 
temizlenmeye değil daha fazla kirlenmeye yol 
açacağı gün gibi açıktır. Meşru iktidara karşı bir 
darbe yapıldığında, bu darbeyi harekete geçiren 

Erdoğan ve Barzani 

görüşmesinin ardından 

sadece bir ay geçti ve 17 

Aralık’ta İstanbul’da ger-

çekleştirilen operasyon, 

yeni sürecin “birilerini 

rahatsız edeceği” ihtimali-

ni gerçeğe dönüştürdü ve 

Hükümet büyük bir saldı-

rı ile karşı karşıya geldi. 

Operasyonun yolsuzluk ve 

rüşvetle ilgili boyutu, asıl 

hedefin gerçekleşmesinin 

tahrip gücünü artırmak 

için seçilmiş iyi bir yoldu. 

Yoksa operasyonun yapı-

lış tarzı, saklanışı, kural-

sızlığı yani bizzat kendisi 

yolsuzluğun dik âlâsıydı.
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yanlışlıklar ne olursa olsun, askeri darbenin ken-

disi bir cürümdür, bir ahlaksızlık, bir tecavüzdür. 

Zaten uydurduğu bahaneler sayesinde kendisine 

yeterince halk desteği bulamamış bir askeri darbe 

olmamıştır.”

Türkiye’nin bu özgüvenini, genişlemesini, böl-

gede söz sahibi olmasını sabote edecek, sekteye 

uğratacak bir hamle bekleniyordu. Fakat kimse 

“17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu” 

gibi birleştirilmiş soruşturmalardan oluşan bir 

operasyonu beklemiyordu. Ancak çok ilginçtir 

ki hamlenin asıl hedef aldığı yer, bu düşünce 

sisteminin bir gereği olarak yolsuzluk dosyala-

rının gerisinde kalan “Halkbank” hadisesi oldu. 

Halkbank gerek Balkanlar, gerek Hindistan da, 

gerekse Batı’nın uyguladığı ambargo karşısın-

da İran ekonomisine nefes aldıran, Türkiye’nin 

para akışını Türkiye lehine yönlendiren güçlü 

bir bankadır. Dolayısıyla yolsuzluk şemsiyesi adı 

altında yapılan operasyonla, ilgili odaklar yalnızca 

bir bankayı değil bu olay üzerinden Türkiye’yi 

vurmak istediler. Ki bu sürecin aylar öncesin-

de, ABD Kongresi üzerindeki büyük nüfuzuyla 

Washington’da siyasi dengeleri biçimlendiren ve 

özellikle  Ortadoğu  politikalarının belirlenmesin-

de etkili olan  Yahudi Lobi Kuruluşu  AIPAC’e 

bağlı 47 senatör ABD’ye Halkbank’ın uluslararası 

planda Hindistan-İran-Balkanlar-Türkiye denk-

lemindeki faaliyetlerine yaptırım uygulanması 

için şikâyette bulunmuşlardı. AIPAC aracılığıyla 

gündeme gelen yaptırım talebi ABD’de neticesiz 

kaldı fakat Türkiye’de soruşturmayı yürütenler 

Halkbank’a ağır bir darbe indirmiş oldular. 

Bugün Türkiye tarihine“17 Aralık” adıy-

la yeni bir darbe teşebbüsü daha yazılmıştır. 

Tıpkı 7 Şubat’ta Başbakan ameliyatta iken MİT 

Müsteşarını ifadeye çağıran savcılar marifetiyle 

yapılan darbe teşebbüsünde olduğu gibi. “Bir 

ülkenin bütün güvenliğinin sırlarını ve sorum-

luluğunu tutan bir insan, bir savcının ifadeye 

çağırması mesafesinde dokunulabilir olduğunda 

o yargının bağımsızlığı adına ancak kullanılışlı 

aptallar gurur duyar.” diyor Yasin Aktay.

17 Aralık darbesi de diğer darbeler gibi meşru 

hükümeti gayrı meşru yollarla devirmeyi amaçla-

mış, bunun için düzmece bir dizi bahane üretmiş, 

bu bahanelerin geçerliliğini ispatlamak için ken-

dine bağlı medya birliklerinin marifetiyle hakikati 

en iğrenç şekillerde çarpıtarak önce gerçeklere 

ihanet etmiş ve tabii bu esnada da fena halde 

enselenmiştir. 17 Aralık’ta karşımıza çıkan garip 

cunta yetkisini veya meşruiyetini devletten değil, 

sadece bir defalığına enselemiş olduğu izlenimini 

verdiği yolsuzlukla mücadele havasından alıyor-

du. 7 Şubat darbe teşebbüsü bir savcının haddini 

bilmezliği olarak geçiştirilebilirdi ama aynı yayın 

grubunun bütün elemanlarıyla ve ısrarla bu had-

sizliği savunmaya geçmeleri darbenin faili meçhul 

kalmamasını da sağlamış oldu. Hükümet-Cemaat 

çatışması da işte tam bugünlerde kendisini iyice 

kamuoyunda göstermeye başlamıştı. 7 Şubat MİT 

krizi bu bakımdan önemli bir tarihi ifade ediyor-

du. 

Nereden Nereye? Hizmet ve Siyaseti

Uzun yıllar Fethullah Gülen şahsında Hizmet 

Hareketi, Türkiye’de adından oldukça söz ettiren 

bir yapı/cemaat. Cemaatin usul ve yöntemi üzeri-

ne oldukça söz söylendi, eleştiriler kaleme alındı. 

Uzun yıllar “Fethullah Gülen Nurcu mu değil mi?” 

diye soruldu. Bu hususta ciddi tartışmalar yaşandı 

ve Nur cemaatinin önde gelen birkaç abisinin bu 

hareketi Nurcu olarak kabul etmesiyle bu tartışma 

son buldu. Bir dönem Milli Selamet Partisi’ni des-

teklediler. Hatta Milli Selamet Partisi’nden deste-

ğini çeken son nurcu hareket Gülen Hareketi’dir. 

Fethullah Gülen uzun yıllar İslâm coğrafyasındaki 

İslâmi hareketleri incelemiş ve okumuş, Risale-i 

Nur ve Said Nursi yapılanmasını, cemaatleşme 

açısından en makul yapılanma olarak görmüş 

ve Said Nursi’nin tarzını cemaat yapılanmasında 

kullanmıştır. Bu hareket Turgut Özal dönemin-

de, yine Özal’ın ciddi desteğiyle kadrolaşmıştır. 

28 Şubat dönemi ve sonrasında, Türkiye’deki 

İslâmi camialar Gülen Hareketi!ne ciddi tenkitler 

yöneltmiş, Hizmet’e karşı eleştiriler dile getiril-

miş ve kendileriyle arasına mesafe koymuşlardır. 

Hatırlanacağı üzere Gülen’in Kanal D’de Yalçın 

Doğan’a vermiş olduğu mülâkat Umran dergisi 

tarafından belge olarak verilmişti.

 28 Şubat döneminde İslâmcı yapılara ait olan 

ne varsa tasfiye edilirken, Gülen Hareketi’nin yal-

nızca bir kısmı tasfiye olmuştur. İslâmi camianın 

Gülen Cemaati’ne karşı  olan eleştirileri Ergenekon 

ve Balyoz davaları sonrasında yumuşamıştır. Yine 

de Ergenekon ve Balyoz davalarında rövanşist bir 
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siyaset izlediği düşünülerek, yapının, delillerle 
oynadığı şüphesi oluştu. AK Parti’nin temel bile-
şenleri arasında yer alan Hizmet Hareketi, Özal’lı 
yıllara nazaran son 12 yılda hızla kadrolaştı. 
AK Parti ile Hizmet Hareketi arasında yaşanan 
ve kamuoyuna yansıyan kavga MİT Krizi, Özel 
Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, İsrail ile geri-
len ilişkiler, Mavi Marmara olayı, Başbakan’ın 
otoriter olduğunu iddia ettikleri dili/tarzı/üslu-
bu ve en nihayetinde Dershanelerin kapatılması 
süreci. Gerildikçe gerilen ilişkiler en nihayetinde 
bir yerde patlak verdi ve yaşananlar AK Parti 
ile Hizmet Hareketi arasındaki kavgayı aşikâr 
şekilde ortaya koydu. Gözlerimizin önünde AK 
Parti ile Cemaat kavga etti. Yine de AK Parti’nin, 
Rıdvan Kaya’nın“Dershaneleri Kapatmakla 
Hangi Sorunu Çözeceksiniz?” söylemiyle ifade 
edecek olursak, dershaneler konusunda, 
ısrarından vazgeçmeyen tav-
rını görmüş olduk. Bu ısrar, 
AK Parti adına zarar verici 
olacaktı, Hizmet’in tabanına bu 
kavganın anlatılması noktasında 
bir zarardı bu. Tabana ders-
hanelerin kapatılması konu-
sunda AK Parti’nin anlatacağı 
pek bir şey kalmamıştı. AK Parti’nin 
eylem noktasında olaya yaklaşımın-
da ciddi sorunlar, istişareden yok-
sun adımları olmuş olsa da, yine 
de üslubunda Cemaat kadar düş-
mediğini hatırlatmakta fayda var. 
Cemaat adına hareket edenler şu ana 
kadar yürüttükleri AK Parti karşıtı kampanya-
da hiçbir sınır tanımadıklarını gösterdiler. Oysa 
şimdiye kadar AK Parti iktidarından en fazla 
kendilerinin yararlanmış olduklarını bilmeyen 
de yok gibi. Yeni dönemde bu yararı gözden 
çıkarmaya kendileri açısından değecek nasıl bir 
hesabın içinde oldukları meraka değer bir konu. 
Kavganın kızıştığı bir yerde de polisler ve savcılar 
2008’de yapılmış bir ihbarın 2012’de başlayan ve 
altı ay önce ellerinde neredeyse hazır olan, dört 
ay önce Twitter’dan gazetecilik kılığındaki şan-
tajlarla ucundan gösterilen yolsuzluk dosyasını 
kutusundan çıkarıverdi. Bütün Türkiye, dünya 
gördü bunu. Ne tesadüftür ki aynı anda etrafa 
cerahat boşalırcasına kasetler, fotoğraflar dökü-

lüverdi. Yine de İslâmi camia niyetlerini temiz 
tutarak bahsedilen kasetlerle Hizmet’in bir bağı-
nın olmadığı düşüncesini korumaya devam etti, 
ediyor. Mustafa Şentop’un katıldığı bir televizyon 
programında sarf ettiği cümleler aslında bariz 
bir biçimde Cemaat’in de bir tezgâha düştüğüne 
işaret ediyordu: “17 Aralık hem AK Parti’ye hem 
Camia’ya  yapılan  bir operasyondur.” Gerçekten 
de Cemaat içinde bir paralel cemaat Hizmet 
Hareketi’ni makûs bir şekilde istediği yöne yön-
lendirebiliyordu.

Cemaat içinde bir paralel yapının olduğu-
nu söylemek/inanmak, yine de iyi niyetimizi 
koruyalım’dan öteye gitmese de 19 Eylül 2012 
tarihinde Ali Bayramoğlu’nun katıldığı bir prog-
ramda yaşanan tartışma bu konudaki düşüncemi 

destekler nitelikte. Zaman gazetesi muhabiri 
Büşra Erdal’ın Özel Yetkili Mahkemelerin 

kaldırılması ile alakalı Ali 
Bayramoğlu’na sorduğu bir 

soru üzerine, Bayramoğlu soru-
ya cevap vermeden önce ağır 
şekilde muhabir Erdal’ı fırçala-

mış, kendisine “sen anga-
je bir gazetecisin!” demişti. 
Bayramoğlu, ertesi gün çıkan 

haberlerde ağır bir dille, nasıl olur da 
bu şekilde, bir  kadın muhabire haka-

retler yağdırdığı hayretler içinde 
karşılanmış oldukça eleştirilmişti. 
Fakat Bayramoğlu’nun konuşması-
nın tamamı medyaya sunulmamıştı. 

Bayramoğlu o gün gazeteciye, hem 
de örtülü bir gazeteciye hakaret eden yazar ola-
rak kalmıştı. Fakat konuşmasının tamamında 
Bayramoğlu bugünleri işaret eden çok önemli 
şeyler söylüyordu: “Türkiye son on yılda, siyasi 
anlamda bir iddianame çöplüğüne dönmüştür. 
Önümüzdeki yıllarda Hukuk tarihçileri iddiana-
melerin niteliğine, polis fezlekelerinin içeriğine 
niteliğine, delillerin niteliğine baktıklarında ciddi 
sorunlarla karşılaşacaklardır. Elbette Türkiye adli 
hususlarda, özel yetkili mahkemeler davalarda 
darbelerle yüzleşmek anlamında ciddi adımlar 
atmıştır. Fakat bu hukuki fonksiyon politik ve 
etik sorunlar yaratmaya başladığı andan itibaren 
sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Özel yetkili 
mahkemelere yandaş olmak, onlara karşı olmak, 
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ya da onlara karşı olanları Büşra Erdal’ın twittle-

rinde olduğu gibi karalamak gibi işlere soyunma-

yın ve biraz daha gazetecilik yapın. Cemaat adına 

tetikçilik yapıp bizi hedef göstermeyin! Cemaat 

sizin gibiler sebebiyle kirli ellerin eline geçiyor!”

 Bayramoğlu’nun o gün işaret ettiği kirli eller-

den kastı acaba bugün 17 Aralık operasyonunu 

yapan, Başbakan’ın kirli çeteler diye işaret ettiği 

çeteler midir? Öyle gözüküyor. Cemaat kirli elle-

rin eline mi geçti bilinmez ama bu ellerle işbirliği 

yapmaktan pek de rahatsız olmadığı artık aşikâr. 

Dün Kemalist vesayete teslim olan, her şartta 

ve koşulda Batı ile ilişkilerin iyi olmasını tenkit 

eden ve dolayısıyla kendi hareketi adına tutarlı ve 

stratejik davranan Fethullah Gülen ve Hareketi, 

bugün uluslararası dengeleri kullanarak içeride 

elini güçlendirmeyi mi tercih ediyor? Bu soru-

nun en belirgin cevabı da sanıyorum Halkbank 

operasyonu ve en nihayetinde Çözüm Süreci’dir. 

AK Parti ile arasındaki husumette haklı olduğunu 

Batı’ya da göstermek isteyen Cemaat, uluslararası 

desteği arkasına almak için Halkbank operas-

yonunu da soruşturma dosyasına katmış olması 

uluslararası koalisyonla ortaklığının en büyük 

ispatı olarak karşımızdadır. Ve nihayet Çözüm 

Süreci’nin hedefte olmasının da Cemaat için pek 

de önemli olmadığı kayda değer.

17 Aralık operasyonu hali hazırda devam eden 

ve yerel seçimlere kadar da, daha pek çok skan-

dalı, şantajı, toplumun kılcal damarlarını rahat-

sız edecek faaliyetleri ortaya çıkacağı bir sürece 

benziyor. Geçtiğimiz ay yaşanan “Tır Olayı” da 

bahsettiğimiz sürecin en somut örneği olsa gerek. 

İHH’ya ait olduğu ve içinde silah yüklü olduğu 

iddia edilen bir Tır, Hatay’da durduruldu ve aran-

mak istendi. İHH tırın kendisine ait olmadığını 

vakit kaybetmeden kamuoyuna duyurdu. Cemaat 

medyası hızlı bir karalama kampanyasına girişe-

rek özellikle Today’s Zaman  aracılığıyla Batı’ya 

yaşanan tır olayı ile bir mesaj verilmek istendi. 

Batı şunu bilmeliydi: “Bakın, gördüğünüz gibi 

AK Parti el-Kaide, yani onların ifadesi ile radikal 

örgütlerle, yani ABD’nin kara listesindeki örgüt-

lerle işbirliği halinde!” Hatay’da yaşan bu olay 

17 Aralık operasyonun bir devamıydı. Hatay’da 

bir Tır, Ankara’dan İstanbul’a giden bir tır değil. 

O tırın aranması talimatını verenler neden devlet 

görevlileriyle irtibata geçmedi de anında medyaya 

servis edilen bir operasyona giriştiler? Çok kısa 

bir süre içerisinde devlet içinde halledilecek bir 

olay İHH üzerinden bir kara propagandaya dönü-

şerek Batı’ya ciddi mesajlar verilmiş oldu. Fakat 

İHH’nın olaya müdahale edişiyle sorun hızlıca 

çözülmüş oldu ve büyük bir propaganda halk 

nezdinde ifşa edilmiş oldu.

Diğer bir paradoks ise şu, Hükümet Cemaat’in 

iddia ettiği gibi Batı’nın kara listesinde yer alan 

örgütlere Esed’i devirmek için silah gönderiyorsa, 

nasıl oluyor da Esed ile bahsedilen örgütler ara-

sında bağlantılar çıkabiliyor. Suriye’deki IŞİD ile 

yakın zamanda Hür Ordu’nun çatışmasının temel 

dinamiklerinin okunması Tır olayının mahiyetini 

anlamak açısından oldukça önemli. Son yaşanan 

Tır olayı ile 17 Aralık’tan beri yaşanmakta olan-

ların bir yolsuzlukla mücadele olduğuna inanan 

herhalde kalmamıştır. Darbeciler yine kaybetti!

Hükümet Yolsuzlukları Asla  Görmezden Gelmemelidir!

Yolsuzlukları, erdemli idareciler de modern 

demokrasiler de engelleyemedi. İnsanın olduğu 

her yerde bunlar oldu/olacaktır. Fakat bu küçük 

adamların maceraları ortaya çıktığı andan ve 

bu suçların kesinleşmesinden sonra, “ama”sız, 

“lakin”siz cezalandırılmalıdır. Mandela’nın ülke-

sinde de, muhteşem demokratik Fransa’da da 

bitmedi, bitmiyor yolsuzluk. Kesinlikle böyle. 

Yolsuzluk dosyalarından fışkıran küçük adam 

maceraları maşeri vicdanda iyice hükümsüz kalı-

yor. İktidarın yapacağı tek şey buna karşı “ama”sız 

vaziyet almaktır. Yolsuzluk varsa, birileri çaldıysa, 

birileri hırsızlık yaptıysa bu işlerin sonuna kadar 

gidilmelidir. Hatırlatmakta fayda var: Yolsuzluk 

iddialarının üzeri örtülürse, bu işin bedeli oldukça 

ağır olacaktır. Hamza Türkmen’in ifadesiyle:“Reel 

siyasette yerel ve küresel çapta pisliklerle bütün-

leşenler, Cemaat olsun AK Parti bileşenleri olsun 

değere ve çevreye ihanet edenlerdir.”

Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması adı altında 

tek bir soru da bütün temiz toplum hülyalarını 

hükümsüz kılmaya yetiyor: Eğer hükümet ders-

haneleri kapatmaktan vazgeçseydi yine yolsuz-

luk dosyaları ortaya çıkar mıydı? İşte esas baş 

ağrıtması gereken soru. Bu soruya televizyon ve 

gazetelerde hâlâ kem küm ederek cevap verilse de 

sokaktaki herkesin cevabı ortak: Hayır.
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Yeni Türkiye Son Kavga

28 Şubat Post-Modern darbesinden az bir 

zaman sonra 3 Kasım 2002 tarihinde, daha önce 

bir araya getirilmemiş iki kavramı muhafazakâr ve 

demokrat kimliklerini bir araya getiren bir parti 

AK Parti iktidar oldu. AK Parti Genel Başkanı 

seçimlerin galibiyetinin hemen ertesinde bir iddi-

ada bulunmuştu: “Bu ülkede artık hiçbir şey 

eskisi gibi olmayacak!” Türkiye halkının bir kısmı 

için umut, bir kısmı için tehdit olan bu cümle 

ülkenin makûs tarihine darbe vuracağa benzi-

yordu ve öyle de oldu. Ülkenin önemli sorun-

larıyla hesaplaşılacağı umutları yeşerdi, heyecan 

verdi. Çözüm sürecinin ilk ayağı olan Doğu’daki 

Olağanüstü Hal kaldırıldı. Bölge halkı askerin 

postal seslerinden yeterince bıkmıştı ve neticesin-

de rahat bir nefes aldı. Mafya, çeteler, bürokratik 

vesayet, askeri vesayetle hesaplaşmak anlamında 

ciddi adımlar atıldı. Ergenekon ve Balyoz davaları 

Türkiye’nin darbeleriyle ve darbecileriyle yüz-

leştiği ve onları mahkûm ettiği önemli süreçler 

oldu. 12 Eylül referandumu ile özgürlüklerin önü 

açıldı. Ülkenin karanlık günlerine ait kargaşa dolu 

ortam sürece yayılarak adeta yok edildi. Başta da 

söylediğimiz gibi, oyunun oyuncularıyla hesapla-

şıldı, fakat oyuncular bu ülkede bir türlü bitmedi. 

Geçtiğimiz aylarda açıklanan Demokratikleşme 

Paketi de AK Parti’nin vaatlerinin uzun yıllara 

yayılmış mücadelesinin önemli bir parçasını ifade 

ediyor. 

Yeni Türkiye’nin en önemli özelliği yasakların, 

adaletsizliğin olmadığı bir ülke olsa gerek. Yeni 

Türkiye Kürt Sorunu’nun da olmadığı bir ülke 

olsa gerek. Bu vesileyle AK Parti Olağanüstü Hal’in 

kaldırılmasından Öcalan’ın ‘Silahlar Sussun’ çağ-

rısına kadar Çözüm Süreci’nin bütünleyici parça-

larını masaya koydu ve ciddi ve temkinli açılım-

larla süreci bir noktaya getirdi. Diyarbakır Barzani 

ve Erdoğan buluşması Türkiye’nin değişen viz-

yonunu göstermesi anlamında oldukça önemli 

bir yerde duruyordu. Türkiye’nin değişen yeni 

halkı eski halkına nazaran o buluşmanın ardın-

dan oldukça olumlu bir tepki gösterdi. Ufacık bir 

örnek olsun, Kürtçe bir şarkı yapacağım diyen 

adamı ülke nezdinde hain ilan ettirenler bu defa 

sahneye çıkamadı. Artık bu ülkede “Kürtçe bir 

şarkı yapacağım!”dan daha önemli şeyler oluyor 

ve halk bunu vakar bir tavırlar karşılıyor. Bu AK 
Parti adına oldukça önemli bir başarı. Çünkü bu 
başarı bir zihniyet dönüşümünün neticesidir. Ve 
zihniyet dönüşümünü becermek de öyle kolay bir 
iş olmasa gerek!

Batan gemiyi ilk fareler terk edermiş. Oslo 
görüşmelerinden sonra Cemaat, PKK ile yapı-
lan görüşmeleri bahane ederek tavrını gösterdi. 
Yani çözüm sürecinde nerede olduğunu. Today’s 
Zaman, Zaman, Bugün, Taraf’ta Hükümetin 
çözüm süreci adımları birbir karalanmak isten-
di. Etyen Mahçupyan, Gülay Göktürk gibi bazı 
yazarlar Çözüm Süreci’ni alkışlamış olsalar da,  
genel tavır Hükümeti bu alanda yıpratmak oldu. 
17 Kasım 2012’de Barzani-Erdoğan buluşmasının 
ardından bir plan devreye sokulacaktı, bu plan 
en güzel şekilde kurumlara çöreklenmek isteyen 
bir yapı sayesinde olabilecekti. Zira Erdoğan’ı 
Mursileştirecek savcılar ve mahkemeler örgütün/
yapının elindeydi. Zaten Tayyip Erdoğan Kürt 
Sorunu ve Diyarbakır buluşmasıyla kirli ellere 
karşı kendisini ortaya atmıştı. Buradan yürümek 
en doğrusuydu, onlara göre Erdoğan son yaptık-
larıyla da Batı’nın yalnız bıraktığı bir adam haline 
gelmişti, Mısır’da, Suriye’de, Tunus’ta, Libya’da, 
İran’da yalnız bir hükümet vardı, çözüm süreci de 
iyi bir bahaneydi, yıllarca birlikte yürüdüğünüz 
bir iktidar ile yolları ayırmak için.

Zaman’lama manidar.

AK Parti’nin temel bileşenleri arasında yer 

alan Hizmet Hareketi, Özal’lı yıllara naza-

ran son 12 yılda hızla kadrolaştı. AK Parti 

ile Hizmet Hareketi arasında yaşanan ve 

kamuoyuna yansıyan kavga MİT Krizi, 

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, 

İsrail ile gerilen ilişkiler, Mavi Marmara 

olayı, Başbakan’ın otoriter olduğunu iddia 

ettikleri dili/tarzı/üslubu ve en nihaye-

tinde Dershanelerin kapatılması süreci. 

Gerildikçe gerilen ilişkiler en nihayetinde 

bir yerde patlak verdi ve yaşananlar AK 

Parti ile Hizmet Hareketi arasındaki kav-

gayı aşikâr şekilde ortaya koydu.
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yapalım? Şartlar böyle!” ya da 
“Herkes böyle yapıyor, ben de 
mecbur kalıyorum!”

Kur’ân’da geçen sabit bir 
hükmü reddeden birinin durumu 
(haklı ve yerinde olarak) itikadî 
bozukluk ve küfür şeklinde algıla-
nırken adaletsizlik, yalancılık, gıy-
bet, kibir, bencillik vs. gösterenle-
re karşı sanki bunlar ayetlerde ya 
da hadislerde hiç yer almıyormuş 
gibi gayet geniş mezhepli muame-
le yapılmaktadır. Açıkçası, güzel 
ahlâkın iman ile alakası göz ardı 
edilmekte ve bunun menfi yan-
sımaları insanlar arası ilişkilerde 
kendini göstermektedir. İmanlı 
olmak kişiyi ahlâklı olmaya götür-
düğü gibi güzel ahlâkın da imana 
vesile olduğunu şu rivayetten bili-
yoruz: Sahabelerden biri henüz 
Müslüman olmamış iken, öldü-
rülecek kız çocuklarını satın alıp 
bazı ailelere verdiğini ve bir kıs-
mının da bakımlarını kendisinin 
üstlendiğini Rasûlüllah’a anlatarak 
bu amelinin bir faydası olup olma-
dığını sormuştu. Rasûlüllah ise, 
imanın kendisine bu güzel ameli 
sebebiyle nasip olduğu cevabını 
vermişti.   

İbadetler, hiç şüphe yok ki, 
Allah’ın emri olması hasebiy-
le yapılır; fakat özü itibarıyla 
bakılırsa, ibadetler birer vasıta-
dır ve maksud-u bizzat değildir. 
Bir başka deyişle, Allah’a kulluk 
etmenin hem insanın iç dünya-
sında sağladığı zenginliğin hem 
de cemiyet hayatındaki yansıma-
larının tezahür etmesi gerekir. 
Hakkıyla yapılan ibadetlerin kişiyi 
her türlü münkerattan, fenalık-
tan ve fahşâdan (aşırılık ve haddi 
aşmadan) alıkoyması beklenir. 
Sadece vasıtaya takılanlar men-
zile varamazlar; yani yapılan şey, 
uçmayan bir uçağa binip sonra 
aynı yerde inmeye benzer.

Malum olduğu üzere, zahiri 
pislikler namazın kılınmasına ve 
kabulüne manidir; fakat meseleyi 
bu kadar zahire indirgemek hata-

Müslümanlar zamâneyatlu oldu
Helâl yenmez harâmkıymetlü oldu

Okunan Kur’ân’a kulak tutu lmaz
Şeytânlar semirdi kuvvetli oldu

Haram ile hamîrtutducihânı
Fesâd işler eden hürmetli oldu

Kime kim Tanrı’dan haber verirsen
Kakır başın salar hüccetlü oldu

Şakirdüstâd ile arbede kılar
Ogulatayılaizzetlü oldu

Fakîrlermiskînlikdençekdi elin
Gönüller yıkubanheybetlü oldu

Peygamber yirine geçen hocalar
Bu halkın başına zahmetlü oldu

Tutulmaz oldu Peygamber hadîsi
Halâyık cümle Hak’dan utlu oldu
                                (Yunus Emre)

Ö ncelikle kendimize bakmak 
şartıyla çevremizi şöyle bir 

kontrol ettiğimizde diğer insan-
ların Müslümanları “elinden ve 
dilinden emin kişiler” olarak 
gördüklerini söyleyebilir miyiz? 
Müslümanlar, toplum hayatında 
güzel ahlâka örnek teşkil etme-
yi başarmış durumdalar mı? 
Rasûlüllah’ın “güzel ahlâkı tamam-
lama” vazifesini temsil etmek bir 
tarafa ortalama bir ahlâk seviyesi-
ni bile ne derece tutturduğumuz 
herkesin kişisel tecrübeleriyle 
sabittir. Kesin olan husus şu ki, 

insanlar vaaz duymak istemiyor 
artık! Sürekli suistimal edilmek-
ten dolayı öyle bir noktaya geldik 
ki, kulaklarımıza değil gözlerimi-
ze inanmak zorunda kalıyoruz. 
İslâm ahlâkı ancak fiillerimizle 
izhar olunursa etkisini göstere-
bilir; güzel ahlak, felsefe yapmak 
gibi bir şey değil, tamamen pra-
tikle ilgili ve insanlar haklı olarak 
tatbikatı görmek istiyorlar.

Rasûlüllah’a karşı koyan ve 
kabul etmeyenler bile O’nun 
emin, güvenilir, dürüst ve ahlâklı 
olduğu konusunda müttefiktiler. 
Hâlbuki bugün bizler toplum 
nazarında aynı vasıflarla anılmaya 
bir türlü layık olamıyoruz, üze-
rimizden şayia gölgesi bir türlü 
sakıt olmuyor; “aranan insanlar” 
olmak yerine “kendisinden kaçı-
lan tipler” durumuna düşüyoruz. 
Hâlbuki Mümine yakışan şey, 
konjonktüre göre vaziyet almak 
değil ahlâkî prensiplere uygun 
davranmak olmalıdır.

İslâmiyet’i imanın ve İslâm’ın 
şartları içine sıkıştırmak gibi bir 
algılama sorunumuz var. Ahde 
vefa, ölçüde-tartıda dürüst olma, 
adalet, fedakârlık, hoşgörü, affe-
dici olma, cömertlik gibi ahlâkın 
en temel özelliklerini İslâm’ın 
ana şartları olmaktan ziyade biraz 
“lüks davranışlar” olarak algılıyo-
ruz. Sözü edilen ahlâki prensipler 
söz konusu olduğunda İslâm’ın 
değil “piyasanın ve hayatın ger-
çekleri” uygulamaya konuyor. 
Bahanemiz dünden hazır: “Ne 

Selçuk KÜTÜK

İNSAN KALİTESİ VE 
AHLÂK SORUNU
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lıdır, yani ihlâsın olmaması, riya 
ve kalpte başka niyetlerin bulun-
ması da namazın sıhhatini bozar, 
çünkü böyle illetlerle malul kişiler 
aslında manen abdestsiz sayılır. 
Zahiri ibadetlerle ahlâk ve irfan 
arasındaki ilişkinin en güzel ifade-
lerinden biri de Niyazi Mısrî’ye ait 
olan şu beyittir:

Savm-ı salât-ı hac ile sanma 
biter zahid işin

İnsan-ı kâmil olmaya lazım 
olan irfan imiş

Tekrar belirtmek gerekiyor ki, 
güzel ahlak İslâm dininin esasıdır. 
Ahlâki özden ve temelden mah-
rum fıkhî hükümler ve uygulama-
lar ruhsuz bir ceset veya içi boş bir 
heykele benzer. Allah’a bağlılığı, 
fazilet ve yüksek ahlâktan ayrı 
görerek dinin şekli unsurlarına 
sıkıca tutunma olarak algılamak 
günlük hayatta ciddi sorunla-
ra yol açmaktadır. İbadette asıl 
olan kemiyet değil keyfiyettir ve 
keyfiyeti (kaliteyi) artırmanın en 
temel yolu güzel ahlâktır. Nitekim 
Rasûlüllah şöyle buyurmuştur: 
“Kıyamet Gününde müminin tera-
zisinde güzel ahlâktan daha ağır 
gelen başka bir şey bulunmaz. 
Allah, kötü sözlü kişiyi sevmez.” 
(Tirmizi)

İnanç bir ağaç gibidir; kökü 
iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise 
güzel ahlâktır. Kök sağlam olmaz-
sa ufak bir rüzgâra bile daya-
namaz, gövdesiz ağaç (ibadetsiz 
İslâm) hiç olmaz. Meyvesiz, çiçek-
siz ağaç ise bir odun yığınına 
dönüşür.

“Görmedin mi, Allah güzel bir 
sözü nasıl misal getirdi? (Güzel 
bir söz), kökü sağlam, dalları göğe 
yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, 
Rabbinin izniyle her zaman mey-
vesini verir. Öğüt alsınlar diye 
Allah insanlara misaller getirir. 
Kötü bir sözün durumu da; yerden 
koparılmış, ayakta durma imkânı 
olmayan kötü bir ağacın durumu 
gibidir.” (İbrahim 24-26)

Toplum hayatında karşılaşılan 
büyük ölçekli sorunların arkasın-
da yatan hakiki sebep siyasi değil, 
ahlâki krizlerdir. Allah, tabiat 
olaylarını bir intizam dâhilinde 
işletmek için fizik kanunları koy-
muştur ve bunlara riayet etmeden 
mesela (“aerodinamik kanunları-
na bu seferlik uymasak ne olur 
canım!” diyerek) uçağı uçurmayı 
başaramazsınız. Benzer şekilde, 
Allah tarafından vazedilen şer’i ve 
ahlâki kurallara uymadan toplum 
düzenini temin etmek de müm-
kün değildir. Dolayısıyla,  insanı 
düzeltmeden  ve onu ahlâklı bir 
varlık haline getirmeden yeryü-
zünde sulh ve selamet beklenti-
si içine girmenin hiçbir manası 
yoktur.

Adamın biri çocuğuna hafta 
sonunda sinemaya götürme sözü 
vermiş, fakat vakit geldiğinde 
canı dışarı çıkmak istemediği 
için bahane aramaya başlamış. O 
sırada küçük çocuk gelip “baba, 
hadi gitmiyor muyuz?” dediğinde 
gözüne yerde parçalanmış vazi-
yette duran gazete sayfası çarpmış 
ve, ”eğer şu yırtılmış gazete üze-
rindeki dünya haritasını birleşti-
rip tamam hale getirirsen gideriz” 
demiş. Çocuğun bunu yapama-
yacağından emin ve rahatlamış 
vaziyette uyumaya hazırlanırken 
çocuk “işte, tamamladım!” diye 
gelmiş. Adam şaşkınlık içinde 
bunu nasıl yapabildiğini sorunca 
çocuk “gazetenin arka sayfasın-
da büyük bir insan resmi vardı, 
onu düzeltince dünya da düzeldi!” 
diye cevap vermiş.

Burada önemli olan noktalar-
dan biri de ahlâk ile kanunlar ara-
sındaki ilişkinin birbirine karıştı-
rılmaması gerektiğidir. Kanunlara 
uygun olan şeyler her zaman 
ahlâka da uygun olmak zorunda 
değildir. Mesela, devletin cezalan-
dırmasından korkmak sebebi ile 
kaçınılan davranışlar ahlâkî olma 
kapsamına girmez; nazik, hoşgö-
rülü, fedakâr, yardımsever olmak 

hukuken zorunlu değildir. Bu iki-
lemin aşılabilmesi için kanunlar 
ile o toplumun ahlâki değerleri 
arasında bir uyum olması gerekir. 
Gerçek manada ahlak, kanunların 
bittiği yerde başlar. Başkalarının 
kınamasından sakınmak ya da 
menfaat maksadıyla yapılan dav-
ranışlar ahlâkî sayılmaz.

Kişinin gerçekten ahlâklı olup 
olmadığı geçtiği imtihanlarla anla-
şılır. Fakir birinin faize bulaşma-
dığını, ihalelere fesat karıştırma-
dığını; makam ve mevki sahibi 
olmayan birinin yolsuzluk yap-
madığını, yüksek makamlarda 
bir tanıdığı olmadığı için torpil 
yaptıramayan birinin başkalarının 
hakkına ne kadar saygılı olduğu-
nu ya da hasta ve yaşlı birinin zina 
yapmadığını söylemesinin ahlâkî 
açıdan bir kıymeti yoktur. Benzer 
şekilde, kendi malının çalınma-
sından endişe ettiği için hırsızlığa 
karşı olan birinin de pek fazilet-
li olduğu söylenemez, çünkü bu 
mantıkla hareket eden ve kendi 
malını çalınmaya karşı garanti-
leyen birinin hırsızlık yapmama 
gerekçesi ortadan kalkmış olur. 
“Hastaları ziyaret edeyim ki, yarın 
ben de hasta olduğumda başka-
ları da beni ziyaret etsin!” ya da 
“insanlar borç istediğinde vereyim 
ki, ileride benim de onlardan iste-
me hakkım olsun!” şeklinde içten 
pazarlıklı ve menfaate dayanan 
hesaplar ahlâk sahasının dışında 
kalır. Ameller niyetlere göre oldu-
ğundan Allah’ın rızası söz konusu 
olmaz.

İslâmiyet’in her sahih hükmü 
hayat kurtaran bir ilaç gibidir; 
tümünü tatbik etmek bir tarafa 
samimiyetle birine sarılarak bile 
amel etmenin pek çok toplumsal 
hastalığımıza çare olacağını söy-
lemek abartı sayılmaz. Mesela, şu 
prensibi deneyebiliriz:

Kendin için istediğini mümin 
kardeşin için de iste ve sana yapıl-
masını istemediğin şeyi başkasına 
da yapma.
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Ey insan, ey dost, ey kardeş, ey 
genç gel bu hayata bizde bir yum-
ruk savuralım ve bir kapı aralaya-
lım. Birlikte kapının diğer tarafın-
da olması gerekenlerin olması için 
bir hayal kuralım. Olmak adına… 
Varlık sancısı adına... Anlamlılık 
adına... 

Kendinden olanlarla birlik 
olmak, anlamlılığını anlamsızlığa 
çevirmek için üzerine doğru boğa 
gibi gelen geçici dünyanın geçi-
ci zevklerine anlamlı bir yumruk 
kondurmaktır. Çünkü bu, ölüm 
kokan, yaşayan ölüler yurdu 
haline getirilmeye çalışılan dün-
yayla saf bağlayarak mücadele 
edenlerin varlığına sevinen Rabbin 
dileğidir.

Anlamına anlam katmayan, 
gerçek değerle sahte değer ara-
sındaki farkı fark etmeyen var-
lığının ne anlamı var. Yaşamak 
işte bu dediğin, elinden, dilinden 
düşüremediğin, bir gün sonrası-
nın hayalleriyle gecelerini süsle-
diğin o işlerini bir tart bakalım, 
tartının kefesinde o işlerden sana 
ne kalacak. 

Gel ey genç! Dava, ideal, değer, 
adalet, özgürlük, din gününün 
mutluluğu için aslında yaşadığı-
mızı sandığımız -‘yürüyen ölüler’ 
olmaktan başka bir anlam içer-

“Bir gençlik bir gençlik bir genç-
lik
Zaman bendedir ve mekân bana 
emanettir 
şuurunda bir gençlik”

N ecip Fazıl Kısakürek, 
bir zamanlar “Gençliğe 

Hitabe”sinde böyle seslenmiş-
ti veya böyle bir gençlik hayali 
kurmuştu. Bugün ne kadar genç-
lerin ilgi alanında bilemiyorum. 
Böyle bir gençliğin oluşması için 
ne kadar çalışıldı? Ne kadarımız 
neyin şuurlusu oldu? Ne kada-
rımız da emanet şuuru var? Ne 
kadarımızın zamana bir iz bırak-
ma sevdası var? Konu İslam olun-
ca “Hayat, iman ve cihat ”la özet-
lenen İslam davasının adamı/genci 
olmak kimin gündemini ne kadar 
teşkil ediyor. 

Kendin olmak, kendinden 
olanlarla birlik olmak ve ken-
dini oluşturan değerleri çağına 
ve mekânına hâkim kılmak için 
mücadele edenler çağlarına imza-
larını atanlardır.

Boğaçhan’ı bilirsiniz. Adını, 
hayatın oyun zannedildiği dönem-
lerde, arkadaşlarıyla oyun oynar-
ken, üzerlerine hışımla gelen 
boğaya yumruk atma cesaretini 
göstererek alır. Acaba bugün oyun 

eğlenceden başka anlam içerme-
yen hayatına, bir şeylerin değiş-
tirilme zamanının geldiğini fark 
ederek yumruk atacak kaç kişi 
çıkar; yani çağına damgasını vura-
cak, kendisine ‘ahirette cennet 
kapılarını açacak bir işe’ imzasını 
atmak isteyen kaç kişi bulabiliriz? 

Gençlerin kendi gündemle-
rinde bunların anlamsal değeri 
nedir? Bir idealin peşinde koşmak 
gençler için ne kadar anlamlı? Bir 
değer uğrunda mücadele etmenin 
neresindeler? Başka bir ifadeyle 
emanet, dava, değerler, onlar için 
içi boş kavramlar mı? Yoksa bu 
kavramların içini başka anlamlarla 
mı doldurdular? 

Ey Gençler, kendini genç his-
sedenler, kimsiniz? Nesiniz? Neyin 
peşindesiniz? Zamanınızı neyle 
tüketiyorsunuz? Hangi konular 
sizi meşgul ediyor? Edebiyatın 
bilmem ne şekil tarif ettiği aşkı-
nızı mı arıyorsunuz? Fatih’in çay, 
kahve ve nargile kokan sokakla-
rında süresi belli ömrünüzü çok 
değerli işlerle!  Meşgul ederken 
sonunuza bir adım daha yaklaş-
tığınızın ne kadar farkındasınız? 
İki elinizle sıkıca kavrayıp gözle-
rinizi ekranından hiç ayırmadan 
takip ettiğiniz cep telefonlarınız 
sizi nereye taşıyacak?

GENÇ(SEN)…
GEÇ OLMADAN 

KENDİNİ ‘VAR’ ET!

Alpay BOZDAĞ
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meyen- bu hayatı ‘yaşayan diriler’ 
olmaya çevirelim. Gel ey genç! Bir 
dava adamı olalım. Dava adamı 
olma kararlılığıyla gel “yaşayan 
diri” olmanın temel adımlarını bir 
bir takip edelim.

Adım Bir: “Olmak” Sancısı

“Kendin olmak” bir varoluş 
sancısı taşımakla mümkün olur. 
Var olmak, var oluşuna anlam 
katmak; yaşayan ölüyken kendi-
ni diriltecek işlere/ibadetlere bir 
yol ve yönelim gerçekleştirmekle 
mümkün hale gelir.

Sende-bende bilmeliyiz ki, bil-
diğimizi sandığımız şeyler aslında 
“olmak” serüvenimize en büyük 
sekteyi vuranlardır. Bildiğimi 
sanmam beni erken olgunlaşmış 
meyveye benzetmektedir. Erken 
olgunlaşan meyveler ya tat olarak 
ya da hastalık taşıma açısından 
sorunludur. Kendime sormalıyım; 
meyvenin geçirdiği hangi aşama-
ları geçirdim ki kendimin “olmuş” 
olduğumu iddia edebiliyorum. 
Hele birde insan olduğumu iddia 
ediyorsam meyveden farklı hangi 
yolu takip etmeliyim ki “insan” 
olabileyim.

Sen de, ben de bilelim ki 
olmak; “Olmak” sancısı taşımadan 
olmaz. Olmak sancısı ise oldu-
ğunu sanarak durağanlaştırılan, 
yaşayan ölü haline getirilen gün-
delik koşuşturmalarla gerçekleş-
tirilmez. Durmuş Dünya, Güneşi 
görünce kendini aydınlık sanır. 
Dönmeden, harekete geçmeden, 
Dünyanın diğer yarısı aydınlan-
maz. Yarısı aydınlanmayanın da 
aydınlıkta olduğunu sanması bir 
yanılgıdan başka bir şey değildir. 

Aydınlandığını, olduğunu 
sananın yanılgısından kurtulmak 
için geri dönüp kendine, kendi 
içini kaynatarak sancılanması 
gerekir. Sancılanması ve kendi-
sine; olmadıysam şu an ki ben 
kim, olmam gereken ben kim 

diye sorması elzem hale gelir. O 
zaman gel Tolstoy’un Kralı gibi 
konuşalım ve diyelim ki; Benim 
çözmem gereken birinci hem de 
en birinci soru(n) nedir? İnsan 
olduğumu iddia eden benim ilk 
sorunum KİM olduğumdur. Yani 
“ben kimim?” Kim olduğumuzu 
sorup da adam gibi cevap vereme-
diğimiz her yaşantının bir anlam-
sızlık olduğunu bilmem hatırlat-
mama gerek var mı? 

Ben kimim? Eğer Benim kim 
olduğumun bir önemi yoksa bir 
tarla faresi kadar dahi dünyada bir 
işleve sahip olmanın benim için 
bir önemi yok demektir. O zaman 
yeryüzünde bir anlama bir değere 
sahip olan fareden daha üstün 
olduğumu hangi hakla iddia ede-
bileceğim. Bu soruyu her kurcala-
yışımda varlıklar içinde kendime 
bir yer, bir konum biçmem ve 
bu âlemde kim olduğumu ortaya 
koymam gerekmez mi?  Bir “KİM” 
olabilmek için önce şu işleri/iba-
detleri iyi yapmak gerekir diye 
düşünüyorum:

1. Okumak
2. Anlamak
3. Yaşamak
Bunlar hayatın olmazsa olmaz 

en temel, ana kavramlarıdır. 
Hayatının sonuna kadar gördü-
ğün, duyduğun, öğrendiğin, yap-
tığın bütün işlerin/ibadetlerin 
başlangıçtan sonuca takip sırala-
masıdır.

Okumak insanın yeryüzün-
deki ilk işidir. Anne karnından 
itibaren başlayan hayat serüvenini 
ölene kadar aksatmadan yapmam 
benim dünya ve ahiret saadetimin 
gereğidir. Doğru okumak, doğru 
anlamak ve doğru yaşamak haya-
tın özetidir.

Adım İki: Konum Tespiti

“Doğru okumada da ilk işim 
-rüşt/buluğ çağına erişince- yer-
yüzündeki konumumu yerli yeri-

ne yerleştirmek olmalıdır. Konum 
tespiti çok önemlidir. Varlıklar 
hiyerarşisinde yerimi tespit etti-
ğimde Var edenle var edilen ara-
sında nerede durduğumu fark 
edeceğim. Bu noktada bir far-
kındalığım oluşmaz ise varoluş 
serüvenim hastalıklı olacak ve bu 
hastalıklı hal kendime ve çevreme 
zarar verecektir.

Kim olduğumu doğru oku-
mam, doğru anlamama, doğru 
anlamam da doğru bir yaşantı 
sürmeme neden olacaktır. Doğru 
okuma, anlama ve yaşama bir 
“insan” olma çabasıdır. İnsan 
olunmadan “müslim” olunmaz, 
müslim olunmadan da “mü’min” 
olunmaz. Başlangıçtaki doğru 
tasavvurunuz sizi doğru sonuca 
ulaştırır. İslamoğlu’nun tabiriyle 
“Kişinin; eylemi bilincini, bilin-
ci bilgisini, bilgisi tasavvurunu 
aşamaz”. Hayata dönük, onun 
anlamına ait doğru tasavvurunuz 
yoksa, doğru bir iş/ibadet yapa-
mayacaksınız demektir.

Âlemde ki yerimi tespit etmem 
benim için bir varoluş mücade-
lesinin başlangıç noktasıdır. 
Kendimin evrendeki yerini doğru 
tespit, işlerimin doğru bir sonu-
ca ulaşmasını sağlayacaktır. Var 
eden-var edilen arasındaki yerimi 
ortaya çıkaracaktır. Var eden-ben, 
Ben-diğer benler, ben ve diğer 
yaratılmışlar arasındaki konumla-
nış biçimim var oluşta yerli yerine 
oturacaktır.

Adım Üç: Tohum/Varoluş Amacı

Kâinattaki konumu mu tes-
pit ettiğimde aslında kendimin 
tarlaya atılmış, içinde insan olma 
nüvelerini taşıyan bir tohuma 
benzediğimin farkına varacağım. 
Toprağın iç şartları ve dışardan 
gelen etkilerle tohum nasıl hare-
kete geçerse, bende bulunduğum 
yerdeki konumuma bağlı olarak 
bir olma sürecine girmişim. Bir 
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çınar mı, yoksa cılız bir ot mu 
olacağım?  İşte bundan sonra belli 
olacaktır. Bir tohum olduğunu 
veya bir kökene sahip olduğunu 
es geçersen, ya köksüz ve kuru-
muş bir ağaca ya da kökü de dalı 
da zayıf, her etkiyle oradan oraya 
savrulan bir ot kimliği sana layık 
olacaktır. 

Ey içinde ki insan olma nüve-
lerini taşıyan genç; konumunu ve 
olması gereken bir tohum oldu-
ğunu farkettiğine, tespit ettiğine 
göre üçüncü aşama olarak artık 
konumuna uygun amaç sorunu-
nu çözmen gerekir. Yaratan Rab 
olan Allah, Kitab-ı Kerim’inde 
olmayı isteyen her tohum için üç 
amaç sayar:

1. Kul
2. Halife
3. İmar 
Âlemdeki konumum belli 

olduğu için yani kendimi tanı-
dığım için aşkın olanla ve “var 
edilmiş” olanla ilişki mi, ne yap-
mam gerektiğini artık yerli yeri-
ne koymam mümkün olacaktır. 
Yaratanla ilişkin açısından “KUL”, 
kul olmanın gerçekleşmesi açısın-
dan yeryüzünde “Halife” ve yer-
yüzünün “İmar”ı ile yeryüzünde 
kan akıtmayacak bir UMRAN’ın 
kurulması.

Adım Dört (Fidan): İnfilak Süreci/
Kök

“Olmak” Süreci bir infilak-
la başlar. Her infilak bir sancı 
gerektirir. Sancı hareketi doğurur.  
Hareket birikimin gücüne göre yol 
alır. İnfilak süreciyle ağaç olmak 
için ilerlerken şu üç şeyi asla göz 
önünden uzaklaştırmamak gere-
kir: 

1. Yol
2. Zaman
3. Rehber/Kaynak
Hayat, infilak sürecinden iti-

baren bitişi olduğu fark edilen 
bir yol, bir zamandan ibarettir. 
Yolda iç ve dış şartlarda mücadele 

edebilmek ve “kim”liği mi olma 
sürecinde doğru oluşturabilmem 
için okumada temel alacağım bir 
referansın bana kaynaklık etmesi 
önemlidir. Yolda kalmanın, yolda 
olmanın  yolu bir rehberin öncü-
lüğünde yol almakla mümkündür. 

Kaynak bütün kimliklerin, 
kim olduğumum asli unsurudur. 
“Olmak Bilgisi”nin merkezidir. 
“Ben şuyum” diyenin “o” olup 
olmadığını ortaya koyar. Doğru 
kaynak sahibi isem, bu doğru 
sonuca ulaşacağımın garantisi-
dir. Olmak sancımın, terlerimin 
boşa gitmeyeceğinin belirtisidir. 
İsmet Özel’in tabiriyle “özüme 
gür(öz-gür) bir şekilde dönüşüm” 
ancak doğru kaynakla sağlanır. 
Müslim olanın kaynağı “Allah’ın 
ipi(Hablullah)”dir. O’nun dışın-
dakiler ancak anlamaya yardımcı 
olan ikincil unsurlardır. “Allah’ın 
İpi” nin dışındakileri birincil 
konuma çıkaranların durumu 
İsrailoğulları’nın durumudur. 

Kaynağın birincil konumdan 
asla çıkmadığını gösteren şeyler-
den birisi -araya başka kaynak-
lar girmeden- onunla birlikteliğin 
bozulmamasıdır. Bu da ona zaman 
ayırmakla gerçekleşir.  Günlük 
veya haftalık, tek veya çok kişiyle 
okuma-düşünme çabalarının ölü-
mün kişiyi alıp götürmesine kadar 
sürmesi gerekir. O’nun için Rab 
olan en büyük terbiyeci, müjdeci-
sine “gece kalk” yani öğüt almak 
ve insanlığa öğüt olması için 
“Furkan” olana zaman ayır demiş-
tir. Çünkü doğruyla yanlışın arası-
nı ayıracak olan, doğru okumayla 
yanlış okumanın ayracı; Kaynak/
Furkan olandır. Kimliğimin değer-
lerine sahip olmak, onları taşımak 
“kıyam ehli” olmak için bu şarttır.

Adım Beş (Gövde): “Olmak” Eylemi 
Süreci

Bir rehberle yol almana rağ-
men rehber-hayat ilişkişini sağla-

yabilmek için dikkat etmen gere-
ken bazı önemli zorunluluklar 
vardır. Varlık amacını gerçekleş-
tirmek için yani olmayı tamam-
laman, güçlü bir gövde olman 
için bunlara dikkat ve devamlılık 
önemlidir. Bunlar:

1. Düşünmek
2. Metot/Usül
3. Uygulama/İş/Amel
Düşünme, sadece doğru kay-

nağa sahip olmakla, ona zaman 
ayırmakla her zaman sizi doğru 
sonuçlara ulaştıracak değildir. 
Bunun için doğru düşünmenin 
yollarına da vakıf olmak gere-
kir. Adam olma sürecinde başka 
bilgileri hatırlamak(zikr), üze-
rinde kafa yormak(tefekkür), 
olandan istenenleri çıkaracak 
ince sezgileri(tefakkuh), olayla-
rın sizi nereye götüreceğini fark 
ettirecek(tedebbür) üretimleri ger-
çekleştirmek bize doğru üzerinde 
kalmayı sağlayacaktır. 

Kaynak/Rehber üzerinde 
tefekkürün, tedebbürün ilkeli 
olması, süreklilik içermesi gerekli-
dir. Kaynaktan uzaklaşma, değerli 
olandan uzaklaşma, yoldan çıkma 
olduğu için bağın asla koparılma-
ması gerekir. Aynı zamanda rehbe-
re bağlılığın göstergesi olmalıdır. 
O da düşünülen ve kabul edile-
nin hayata yön vericiliğinin ortaya 
konmasıdır. Uygulaması olmayan, 
hayatta bir değişiklik yapmayan 
bağlılığın var olma ve kimlik açı-
sından anlamı yoktur.

Adım Altı (Meyve): Adanma/İspat

Olmak sancısı taşıyanı, olma 
bilgisi bir olma eylemine sevk 
edecektir. Kimliğin değeri, kim-
liğin gücü, kimliğin üstünlüğü, 
kimliğin doğruluğu bunu gerek-
tirir. Hem bir kimliğe sahip ola-
caksın, hem de diğer kimliklerden 
köşe bucak kaçacaksın. Hem bir 
kimliğe sahip olacaksın hem otu-
racaksın. Hem bir kimliğe sahip 
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olacaksın, hem de onu haykırma-
yacaksın. O’nun için Yaratan Rab 
olan Allah  “OKU” yani “Kalk ve 

uyar” demedi mi? Olmak eylemi/
işi/ ibadeti de üç şeyi gerekli kılar:

1. Bilinç
2. Biz
3. Mücadele/Mücahede/ 

 Eylem
Kimliğinin gerektirdiği bilgi-

lerle donanmış her benlik yuka-
rıdaki adımlardan geçerken ken-
dini harekete geçiren değerlerle 
kaynaşır. Onlarla hemhal olur. 
Tohumundan gelen eksi ve artı 
yönleri kendisinin sonradan elde 
ettikleriyle birleştirerek bir bilinç 
düzeyi ortaya çıkarır. 

Bu bilinç düzeyine ulaşmak 
nasıl uzun bir yolculuksa, bundan 
sonrası da ondan aşağı kalmaya-
caktır. Araplar, ağacın dalından 
bağını kopararak daldan ayrılan 
meyveye “hür” derler. Hür olmak 
bağımsız kendi başına kimlik 
olmaktır. Kim olduğunu, ne oldu-
ğunu, seni oluşturan şartları göze-
terek haykırma ve yeni hürler 

oluşturma, yeni tohumlar ekme 

dönemidir, bu dönem. Artık adını 
alabilirsin Boğaçhan gibi. Artık 
çağlara adını yazdırabilirsin, Habil 
gibi, Nuh gibi, İbrahim gibi, Musa 
gibi, Muhammed gibi(hepsine 
selam olsun). 

Her bağımsız kimlik -elma 
gibi- kendi içinde başka tohumları 
taşır ve başka bağımsız kimliklerle 
“Biz” olmaya müsait hale gelir, 
gelmelidir. Ben “Biz”e dönüş-

melidir. Biz olmak kardeş oldu-
ğunu, dost olduğunu, birlikte bir 
davaya baş koymanın gerekliliğini 
temsil eder. Biz’le halife olma, 
dünyayı imar, dolayısıyla kulluk 
sorumluluğu gerçek zemine otu-
rur. Biz olmayı bilmeyenler hem 
davalarının toplumsal bir yaşantı-
ya dönüştürülerek örneklik teşkil 
etmesini ispat edemezler, hem de 
biz olmak “kim”liğin ana ilkesi 

olduğu için kimliği yarım bırak-
mış olurlar.

Ben, meyve verecek hale gele-
ne kadar “kendi olma” eylemini 
sürdürmüştür. Artık  “ben” “biz” 
de “Bir” olarak bu eylemliliğine 
yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Burada eylemlilik hali, kimliğin 
“Biz” olarak meydan okuması-
dır. Biz, kimlikli benlerin toplu-
luğudur. Kimliksiz benlerden biz 
olmaz. Onlar kuru kalabalıklardır. 
Onlar, med-cezir gibi kendilerine 
yapılan çağrının/fısıltının gücüne 
göre hareket edenlerdir. 

Tohumun ferdi örnekliği “Ben” 
ile toplumsal örnekliği ise “Biz” 
ile gerçekleşir. Ben’in de, Biz’in de 
“var” olduğunun ispatı mücadele 
ve mücahede iledir. Mücadele ve 
Mücahede yoksa kimlikte yoktur, 
varlıkta...

Sonuç:

Tohum toprağa düşer, toprak 
onun anası olur. Tohum, topra-
ğın içinde yalnız kendi değerle-
riyle ağaç olamaz. Dışarıdan gelen 
etkiler onu tetikler ve harekete 
geçer. İç ve dış dengeler onu bir 
sonuca sürükler, ağaç olmaya iter. 
Orada, karanlığın içinde suyun ve 
oksijenin desteğiyle felaka/saba-
ha, aydınlığa ulaşmak için infilak 
eder. Bir taraftan kök bir taraftan 
gövde oluşmaya başlar, fidan olur. 
Fidan iç ve dış bileşenlerin üretimi 
olarak ağaca dönüşür. Ona göre 
meyve verir.

Topraktaki tohum kendi varlı-
ğının bilincinde değilse, kendinde 
bulunanı bilmiyorsa veya onları 
kullan(a)mıyorsa o tohum olduğu 
gibi kalır ve infilak edemediği için 
sabahına(felak) ulaşamaz yani 
çürür/ölür. İnsan da, kendinde 
olanı unuttuğu ve kendi olmak-
tan çıktığı sürece-bir tarla fare-
si kadar anlamı olmayan(esfel-i 
safilin)- adını tarihe yazdırmamış 
“kim”lerden olur.

Hiç düşündün mü kendinin 

bir tohum olduğunu? Tohumsan 

ki öylesin, dön ve kendine bak. 

De ki kendine; ben kimim? Ben 

kimim sorusuna sen milyonlarca-

sı gibi “elhamdülillah Müslim’im” 

demiş isen bil ki çölün adamı 

olan bedeviler daha dini doğru 

kavramadan, senden daha ilerisini 

“mü’min” olduklarını söylemişler-

di. Ama Allah onların bu sözlerini 

doğrulamadı. Çünkü “Sözlerinin 

eylemini, kimliklerinin eylemi-

ne” dönüştürmeleri gerekiyordu. 

Ey duyan! Duyduğuna duyarlı 

olmaya çalışan… Bırak atanın, top-

lumunun, devletinin, adı batı olan 

bâtılın hayatına yön veren yaşa-

ma biçimlerini. Seni “olmak”tan 

uzaklaştıran sahte dinleri/ putları 

(ideoloji, para, kariyer,…). Bırak 

elindeki oyuncağı(çep telefonu-

bilgisayar-internet-nargile-spor 

…) da kendine gel. Tohum oldu-

ğunu hatırla. Meyveye durmak 

için harekete geç ki “hür” olasın! 

Doğru oku, doğru anla, doğru 

yaşa. Kıyama kalkmış bilinçli biz 

ol. Yoksa oyuncaklarının ara-

sında oyuna geleceksin. Seni 

oyuna getirenler gerçekle(hak) 

sahtenin(bâtıl), doğru ile yanlı-

şın ayrılacağı “din günü”nde seni 

yalnız bırakacaklar. “Dalanlarla 

Dalardık” diyen cehennem ehli 

gibi olma. Sana verilen emanetine 

sımsıkı sarıl. Bil ki; bu dünya da 

mücadele edenle etmeyen, çaba 

sergileyenle sergilemeyen ayrımın-

dan başka bir şey yok. Çaban ne 

kadarsa o kadarsın. 

Gençsen ki öylesin yaşayan 

ölü olmaktan kendini kurtar. 

Geç olmadan yaşayan diri 

olmak için kendini var et. 

Kalk, diril, kıyama dur, diren 

ve dirilt…
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1) Twitter ve Facebook genel 
olarak da sosyal medya özgün/
apayrı bir dünya. Özellikle 
Ortadoğu İntifadalarında ve 
malum Gezi Parkı hadisesinde 
önemli bir iletişim aracı olarak 
kullanılan Twitter önümüzdeki 
günlerde de adından oldukça 
söz ettirmeye ve gündemi 
belirlemeye devam edeceğe 
benziyor. Sizi sosyal medyaya, 
özellikle Twitter’a iten faktörler 
neler oldu? Sosyal medya sizin 
için ne ifade ediyor?

Fahreddin Özlen: 
Son sorudan baş-
layayım; Beni sos-
yal medyaya iten 

aslında bir sebep olmadı zira 

bizler internet “nimeti” ile büyü-

müş çocuklardık her daim   söz-

lük platformlarını karıştırır belli 

blogları takip eder, okurduk. 

Okuma ve araştırma merakım-

dan kaynaklanan bir şeydi bu 

benim. Ardından imam hatip 

yıllarında Facebook ile günü-

müz “yeni” medyasına giriş yap-

tım. İlk olarak aile ve yakın arka-

daşlarla iletişim için kurulmuş 

olan Facebook’u bir süre ben de 

amacına uygun olarak kullan-

dım. Ancak ortak beğenilen say-

falar, gruplar Facebook’ta belli bir 

fikir networku oluşturdu. Senin 

gibi düşünen, aynı davayı dert 

edinmiş, seninle aynı ilgi alanını 

paylaşan insanlarla bu ortak fikir 

networkünde tanışma imkânı 

sundu. Yâni benim sosyal medya 

ile ilişkim pasif olarak sözlükler 

ve bloglarla, aktif olarak facebo-

ok ile başladı. Hatta aynı imam 

hatipte bulunduğumuz arkadaş-

ların kurduğu 2009’dan bu yana 

40bin beğeniye ulaşmış bir dâva 

sayfasının da admini (genel yöne-

tici)   durumundayım. Bu maka-

leye zaman ayıran kardeşlerimi 

de bu linki beğenmeye davet 

ediyorum. ( www.facebook.com/

filistingrubu  )  Twitter’a gelince: 

Şam’da öğrenim gördüğüm yıllar-

da tanıştığım gazeteci ve aktivist 

kimliğine sahip insanları takip 

etmek için 2011 yılında ilk ola-

Sosyal Medya,         
Gezi Parkı, 
Ortadoğu vs.
 

Ömer Faruk KARAGÜZEL

K üreselleşmenin hızla yükselişe geçtiği yıllarda, küresel olanın bilginin paylaşımıyla buluştuğu günlere gel-

dik. 21. yy adını, teknoloji çağı olarak hafızalara kazımaya kararlı gibi duruyor. Her yeni gün piyasaya 

çıkan akıllı telefonlar, akıllı telefonlara yeni software, onun üzerine yeni software’lar. Yeni tanımı 21. yy’da tek-

noloji alanında yok olacağa benziyor. Bir üretim, bir paylaşım, bir network, bir akıllı telefon piyasaya sürülüyor, 

hemen ardından bir başka yeni, onların da ha iyisi olarak piyasada yerini alıyor. Kapitalizmin hızla yükselişe 

geçtiği bu yıllar, hayatın her alanında hızlı olmayı, her şeyde hızlı olmayı buyuruyor. Gençlik üzerine yapılan 

araştırmalarda da bu durumu görmek bir hayli mümkün. Yine bilginin küreselleşmesi, kapitalizmin yükselişi 

ve daha birçok sebeple network ağlarının gündelik hayatı nasıl tesiri altına aldığına şahit oluyoruz. Gündelik 

hayatın merkezine oturan ve gençliğin en aktif alanları olarak işaret edilen yer ise Sosyal Medya. Bu düşünce-

lerle, çağın en aktif araçlarından biri olarak, en temelde gençler üzerindeki etkisini, Ortadoğu İntifadalarında 

ve Gezi Parkı sürecinde Sosyal Medya’nın etkileri, yine Sosyal Medya’nın gençlik için ne ifade ettiğini Sosyal 

Medya kullanıcılarıyla konuştuk. Bu vesileyle Fahreddin Özlen, Timar Rutherford, Detroitli Kızıl, Mekki, Taha 

Ün, Fatih Kaşçıoğlu’na ayrı ayrı teşekkür ederiz.  
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rak bu platforma girdim. Daha 
sonra bunların yanında espri ve 
düzeyli mizahlarıyla Twitter ilk 
açıldığından beri (2009) yahut 
bir yıl sonra kendi isimleriyle 
yahut müstear isimleriyle yazan 
arkadaşlarla hiç tanışmadan bir-
birimizi takip etmeye başladık. 
Buna alışıktım çünkü bu da bir 
nevi sözlük  ve blog yazarlığı gibi 
bir şeydi. Güzel bir ortam oldu, 
hem boş zamanlarımızda stres 
atıyor. Hem de pek çok masla-
hatımıza uygun düşen konularda 
birlik olup Twitter’da gündem 
olabiliyorduk. Gezi parkı hadise-
sinde bu daha da fitillendi. Zira 
herkesin safı belliydi ve yaklaşık 
2 yıldır Twitter’da takip ettiğimiz 
insanlarla mizah  yahut ironi pra-
tiği, mezkûr hadise de bir patla-
ma yaptı. Zaten yaptığımız şeyi 
hem keyif alarak hem de karşı 
tarafın eylemlerini bir karşı bir 
zekâ ile itibarsız hale getirmeye 
çalıştık. En son içinde benim 
de bulunduğum  “duran adam’a 
karşı gusül abdesti”  eylemimiz 
ile onları kendi demokrasi ve 
konuşma hakkı söylemlerinden 
vurduğumuza inanıyorum. İçerik 
olarak basit ve komik bir eylem 
olarak görülebilir, zaten amacı-
mız gayet basit ve komik olma-
sını sağlamak ve bu şekilde o 
duran adam eylemini itibarsızlaş-
maktı. İzlemeyenler Youtube’dan 
izleyebilir.

Detroitli Kızıl: 
Hemen örnek 
verelim: Yerel 
seçimler. Açıkçası 
şu an çoğu sosyal 

medya kullanıcısının seçimler için 
tetikte olduğunu düşünüyorum. 
Twitter’ın kullanıcı sayısı da gün-
den güne artıyor. Beni Twitter’a 
iten faktör neydi?  Aslında biz 
kendi halimizde “arkadaşlarla 

Ekşi Sözlük’te takılıyorduk.” Ekşi 
Sözlükte Twitter’ın yavaş yavaş 
konuşulmaya başladığını görüp 
hesap açtık 5-10 arkadaşla bera-
ber. Kendi aramızda muhabbet 
çeviriyorduk. Gazetecilerden 
sadece Ahmet Hakan ve Cüneyt 
Özdemir bu kadar aktifti sanı-
rım. Sosyal medyada yazmayı 
ben, “Türkiye’nin en büyük gaze-
tesinde yazmak” gibi düşünüyo-
rum. Zaten Twitter’ı ilk kullan-
maya başladığımız 5-10 arkadaş 
içinden merkez medyaya transfer 
olanlar bile oldu. Bu da sanırım 
iddiamı destekleyen bir durum.

Fatih Kaşçıoğlu: 
Başlangıç olarak, 
yazmayı sevdi-
ğimden dolayı 
katıldığımı söy-

leyebilirim. Ve bir süre de bu 
minvalde kullandım sosyal med-
yayı. Edebiyat parçaladım yani. 
Fakat bir süre sonra bu yönde 
kullanmayı bırakıp güncel olay-
ları takip etmek, gündeme dair 
bir şeyler yazmak ve açıkçası 
biraz da zihin boşaltmak için 
kullandım, kullanıyorum. Sosyal 
medya ayakları yere bastığında 
çok büyük şeyler ifade ediyor. 
Yani, Twitter’da dönen bir olayın 
gerçeklik payı varsa, bu sosyal 
medyada güçlü bir şekilde işle-
nip algıları değiştirebilir. Fakat 
yalnızca sosyal medya üzerinden 
bir şeyler inşa etmek kuma bina 
yapmaktan farklı değil benim 
gözümde.

Timar Rutherford: 
Twitter bariz bir 
şekilde günümüz 
sosyal medya site-
leri arasında en 

efektif olanı. Bu tarz hadiseler-
de etkinliği katlanarak artıyor 
ki Gezi olayları buna en çarpıcı 

örnek. Sosyal medyayı, kitlele-
re en hızlı ve en etkili şekilde 
ulaşıp, bir bilinç oluşturabilme 
aracı olarak görüyorum.  Bunu 
uygularken paylaşımlarımda kit-
lelerin ilgisini daha rahat çekmesi 
için de genel olarak mizahi bir 
dil kullanıyorum. Twitter hesabı 
açarken belli bir niyet ve strate-
jiye bağlı olduğum söylenemez, 
fakat bu platform ile içli dışlı 
oldukça, ona göre bir şekilde 
büründüm diyebiliriz.

Mekki: Malum 
Mısır’da bir darbe 
süreci yaşandı. 
Emperyalistlerin 
oyunlarına yakın 

zamanda yeniden şahit olduk. 
Sokaklarda mücadelesi uğru-
na öldürülen masum bir halkı 
gördük. Twitter ve genel olarak 
Sosyal medya olmasaydı, Mısırda 
yaşanan darbe süreci yalnızca 
haberlerden izlenseydi toplumda 
bu kadar derin ve anlamlı bir 
refleks oluşabilir miydi… Bence 
hayır. Ya da tersinden bakacak 
olursak Gezi Parkı hadisesinde 
yaşanan dezenformasyonu, hızlı 
bilgi akışı olmasaydı nasıl çürü-
tebilecektik… Sosyal medyanın 
kötü bir şey olduğunu söyleyip 
kenara çekilmek yerine meseleyi 
daha derinden düşünmek gerek-
tiğini düşünüyorum. Gezi Parkı 
Ayaklanması, Mısır Darbesi, 
Ortadoğu İntifadaları ile popü-
lerliğini arttıran bu mecra ger-
çekten de üzerine konuşulması 
gerek bir alandı. Sosyal Medyanın 
Facebook ve Twitter’dan önce 
de bir geçmişi vardı aslında. 
Sözlükler gibi. Yakın bir arka-
daşım sosyal medyada oldukça 
aktifti, biraz onun tavsiyesiyle 
başladı benim de sosyal medya 
maceram. Bir misyon yüklemek 
için değil, açılsın diye açılsın, 
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fikrimizi beyan edelim diye 
bu alana girdik. Sosyal medya 
denilince de artık Facebook 
çok geride kalıyor. Kastettiğim 
Twitter. Orası başka bir kültür 
gerçekten de. Apayrı bir dünya. 
İnsanlar artık uzun yazılar oku-
mak istemiyorlar örneğin. Zaten 
var olan okuma oranı düşüklüğü 
Twitter’da okuma oranını iyice 
azaltarak sabitledi. İnsanlar tek 
cümleyle doymak istiyorlar. Tek 
cümle ile bütün dünyayı takip 
etmek istiyorlar. Tam manasıyla 
bir fast-food kültürü. İnsanlar 
gitgide bu hazırcılığa alışıyor.

Taha Ün: Sosyal 
medya diye bah-
settiğimiz şey 
sadece Twitter ve 
Facebook’tan iba-

ret bir şey değil. İntsagram, Vine 
ve daha bir sürü alanıyla her yere 
eli kolu uzanan araçlar bütünü. 
Sürekli olarak da sosyal med-
yaya yeni mecra alanları ekle-
niyor. Kendimizden çok farklı, 
bize çok yabancı, bize çok uzak 
insanlarla ister istemez sürekli 
iletişim halinde birbirimizi takip 
ediyoruz. Diğer taraftan, birçok 
alanda olduğu gibi özellikle siya-
si alanda dengeleri lehimize çevi-
rebileceğimiz bir alan. Merkez 
medya diye bahsettiğimiz ve pek 
çok kirli tezgâhıyla üzerimize sal-
dıran medyanın oluşturduğu asi-
metrik dengeyi lehimize çevirebi-
leceğimiz bir alan olarak okuyo-
rum sosyal medyayı. Son tahlilde 
mücadele her alanda sürüyor. 
Sosyal medya diye bahsettiğimiz 
alanda mücadelenin bir bölü-
münü ifade ediyor. Doğru dili 
yakalarsan, doğru üslupla hare-
ket edersen herkesin sıfır takip-
çiyle başladığı bir ortamda sen 
de bir noktaya gelebilir ve fikrin 
doğrusunu ortaya koyabilirsin. 

Değerlendirilmesi gereken ve 
muhakkak elde tutulması gere-
ken bir alan olarak görüyorum 
sosyal medyayı.  

2) Sosyal medyada müstear 
isimle oldukça popüler birçok 
isim var. Sosyal medyada 
kişiler neden kendi isimleriyle 
ortaya çıkmak istemezler. Bu 
bir saklanma biçimi mi, yoksa 
bilinçli olarak kendilerine özgün 
bir yol açma biçimi midir?

Fahreddin Özlen:
İnsanları müstear 
isim kullanma-
ya iten sebepler 
şunlar; Öncelikle 

müstear isim ile yazmak yazara 
gizem katar bu da kendisini takip 
eden insanların sayısını çoğal-
tır. Müstear isim kullanan bir 
kullanıcının bir müddet sonra 
isim, soy isim ve orijinal avatarı-
nı kullanması ciddi “aktif takip-
çi” azalmasına sebep olacaktır. Bu 
öncelikli sebep. Bir diğer sebep 
de şu; Aslında müstear isim kul-
lanan “pek çok” hesap toplum-
da önemli yerleri olan saygın 
kişilikler. Tanıdıklarım arasında 
40 yaşını aşmış, çocukları olan 
insanlar dâhi var. Bu onlar için 
bir saklanma biçimi. Siyasileri, 
yazarları, tanınmış pek çok şah-
siyeti diledikleri gibi ti’ye alabi-
liyorlar. Bazısı yoğun iş stresini 
burada dilediği gibi atabiliyor. 
Yani gizleniyorlar, sadece Twitter 
arkadaşları kim olduklarını bili-
yor. Eşinin dahi müstear hesap 
sahibi olduğundan haberi olma-
yan insanlar tanıyorum açıkçası. 
Benim için Twitter yeri geldi-
ğinde eğlence, yeri geldiğinde 
de kenetlenip üstümüze düşen 
vazifeleri yapmak demek. Çünkü 
istem dışı bu mizahı seven insan-
lar bizi takip etmeye başladı ve 

üstümüze de bir vazife düştü, bu 
imkânı güzel emeller için kul-
lanmak.  Mısır olayları esnasında 
ben bunu gösterdiğimize inanı-
yorum orada benim de bir Mısırlı 
dostum şehit oldu. Rabbim yap-
tığımız amellerin ecrini ihlâslı 
isek verecektir. O kardeşimle cen-
nette görüşmeyi umut ediyorum.

Detroitli Kızıl: 
Ben Ekşi Sözlük’te 
bu nicki kullanı-
yordum. O yüz-
den bu nick üze-

rinden devam ettim Twitter’da. 
Gerek mesleğim, gerek ailemin 
güvenliğini sağlamak, gerekse 
kendi güvenliğim için nick kul-
lanıyorum. Nick kullanıyorum 
diye kimseye sayıp sövmüyor, 
hakaret etmiyorum. Fakat inter-
net mecrası garip bir mecra. 
Adam yazdıklarını kafaya takıp 
senin gerçek kimliğini hedef ala-
biliyor. Bu yüzden ben hala nick 
kullanmaya devam ediyorum. 
Zaten kendi arkadaşlarım ve bil-
mesi gerekenler kim olduğumu 
ne yaptığımı biliyor.

Fatih Kaşçıoğlu: 
Sosyal medya-
da kendi ismim-
le varım. Sosyal 
medyada, ziyade-

siyle internette, insanlar reelde 
beceremeyecekleri ve kavuşa-
mayacakları bir gizliliğe erişmiş 
oldukları düşüncesiyle mutlu 
olabilirler. Bundan başka, kişisel 
hesaplarından yazamayacaklarını 
düşündükleri tarz ve seviyede-
ki yazıları yayımlamak için şu 
anda başka bir yol gözükmüyor. 
Açıkçası kullanıcısına göre değiş-
kenlik gösteren kriterler bunlar. 
Saklanma biçimi olarak da, ken-
dilerine özgü bir proje hesabı ola-
rak da kullananlar var. Müstear 
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isimle yazan ve ajans ürünü olan 
yüzlerce popüler hesap da var. 
Bunu ayırt etmek öncelikle kul-
lanıcının, sonra da sizin elinizde. 
Bir hesap yazdıklarıyla bir proje 
mi yoksa bir kaçma, saklanma 
şekli mi olduğunu belli eder.

Timar Rutherford: 
Bu sorunun kişiye 
göre çok çeşitli 
cevapları olabilir. 
Sosyal medyayı 

Dünya içinde ayrı bir Dünya ola-
rak görebiliriz. Oluşturduğumuz 
karakter de bir nevi sanal 
Dünya’daki oyuncumuz niteli-
ğinde. İstediğiniz şeyi, istediği-
niz tarzda ifade edebildiğiniz bu 
platformda anonim kalmak, hem 
daha güvenli, hem de geniş ifade 
özgürlüğüne imkân sağlıyor.

Mekki: Genel ola-
rak popüler kul-
lanıcılar müstear 
isim kullanıyorlar. 
Bazıları eğlenmek 

ister, bazıları başkalarına saldır-
mak ister, ruhları da buna müsait 
olduğu için en başından başlaya-
rak müstear isimle sahaya çıkar-
lar. Dolayısıyla kendi ismiyle 
etrafına saldıramayan kişi müs-
tear kullanarak bunu yapıyor. 
Böyle bir rahatlığı var o ortamın. 
İnsanlar zaten rahat etmek isti-
yorlar. İnsanların içlerini döke-
bileceği, rahatlayabileceği, iyi ya 
da kötü bir platform bu. Bu 
adamın kendi ismiyle yazmasını 
bekleyemezsiniz. Müstear kulla-
nanların bir diğer kısmı da kendi 
ismiyle popüler olmak isteme-
yenlerin seçtiği bir yöntem. Ben 
“mekki” ismini kendi ismimi ön 
plana çıkarmamak için kullan-
dım. İsmim, cismim, fotoğrafım 
önemli değil, benim ne söyle-
diğim önemli diyerek bu yolu 

seçtim. Ben fikrimi söylüyorum, 
beğenen beğeniyor, beğenmeyen 
beğenmiyor. Bu kadar. Sözlük 
kültürü de böyleydi aslında. 
Orada da fotoğrafın yok, müstear 
isim kullanıyorsun. 

Taha Ün: 
Toplumu çok 
rahat kışkırtmak 
m ü m k ü n d ü r . 
Teksas’ta bir tekne 

kazasında birisi yaralanıyor. 
Bunu alıp Türkiye’de bakın polis 
ne hale getirdi diyor birisi/birile-
ri. Kim bunlar. Bunlar isimlerini 
gizlemiş ve toplum üzerinde bir 
mühendislik faaliyeti yürüten 
birileri. Polis vatandaşı bu hale 
getirdi bakın deniyor. Hadi o 
zaman sokağa çıkalım. Açık top-
lum/kapalı toplum paradoksunu 
düşünmemiz gerek: paylaşılan 
fotoğrafla birilerini sokağa dökü-
yorsunuz ama bu adamı sokakta 
tutamıyorsunuz. Gezi de gördük 
bunu. Çünkü birçok yalan yanlış 
bilgi vardı. Müstear hesap eliyle 
toplumu yönlendirmek için pek 
çok benzer faaliyet bu isimsiz 
kahramanlar eliyle yapıldı. İşin 
genel boyutu bu. Bir de tabi 
müstear isim kullanmanın bir 
gizemi var. Gündelik hayatıyla 
kimse aynı olmak zorunda değil-
dir. Bir hesap vardır çok acılı 
şeyler okuruz oradan. Bir hesap 
vardır gündelik hayatında mat-
rak olmayan birisi orada mat-
rak olmuştur. Bireysel bunlar. 
Bir hesap var gündelik hayatında 
kendisini ifade edemeyen adam 
orada kendisini harika şekil-
de ifade ediyordur. Bu üzerine 
düşünülmesi gereken bir şeydir. 
Bu da en çok gençlik üzerinde ne 
yapıyoruz, ne gibi çalışmalarımız 
var bunun üzerinde düşünme-
miz gereken bir husus. Bir diğer 
kısımda da müstear isimle orta-

ya çıkan operasyonel hesaplar 
var. Bunlara karşı uyanık olmak 
gerek. Dezenformasyonun en 
çok yapıldığı hesaplar bunlar. 

3) Malum Gezi Parkı 
hadisesinde özellikle altı çizilen 
bir durum var: “Artık apolitik 
gençlik yok!”, “İlk günlerdeki 
gençlik farklı bir gençlik”, “Onlar 
Twitter gençliği!”, “Bu gençlere 
kulak verin!” Konumuzun da 
sosyal medya olması hasebiyle 
size göre bu söylemler ne ifade 
ediyor? Twitter’da takılan öylece 
iki cümle ortaya bırakıp giden 
kalıp bir gençlik mi bu yoksa 
daha başka bir anlamı mı var? 
Twitter gençliği ne demek?

Fahreddin Özlen:
Evet, güzel soru... 
Artık apolitik 
gençlik yok!  “Bu 
gençlere kulak 

verin ve Twitter gençliği...” Bana 
kalırsa bu söylem tamamen saf-
satadan ibaret. Twitter’da ortalık 
toz duman iken Ankara’da üni-
versite okuyup Twitter kullana-
mayan bir genç için bu hiçbir şey 
ifade etmiyor… Siyasal bilgiler 
okuyup gençliğini okumalarına 
yoğunlaştıran genç Twitter’da 
siyaset yapan Genç’ten daha iyi 
bir konumda olacaktır bunda 
hiç şüphe yok. Sığ düşünmemek 
lazım. Kardeşim Twitter kullan-
mıyor ve burada olanlar onun 
için bir şey ifade etmiyor. Zaten 
Twitter’da çok önemli olaylar 
olduğu zaman gerekli twitleri ve 
haber içeriğini gazeteler, haber 
siteleri hatta televizyonlar veri-
yor. Aslında politik gibi görünen 
çoğu genç maalesef vizyonsuz. 
Belli Twitter hileleri ile takip-
çi alıp sonradan Twitter kulla-
nan insanlara hitap ediyorlar. Bu 
Twitter’ın bizim cenah açısından 
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kalitesini azaltıyor. Yâni hiçbi-
rimiz aslında politik değiliz.  Bir 
örnek: mecliste bütçe görüşmele-
ri olur, hayatında bütçe görüşme-
si nedir, içerik, tüzük nedir bil-
meyen insanlar ana sayfada takip 
ettiği, alanında ehil insanlara 
bakarak twitleri atmaya başlarlar. 
Bunlar bir kere dâhi bütçe görüş-
mesinin tamamını izlememiştir. 
Meclis gündem dışı konuşma 
programında konuşan muhalefet 
milletvekillerine dahi bu konu-
nun mecliste ne işi var   gibisin-
den saldırmaya kalkarlar. Hayır, 
gündem dışı konuşma çoğu 
zaman meclis programında zaten 
vardır. Yani benim Twitter’da 
yapılacak olan bir siyasetten 
umudum yok.  Güzelliği de var 
tabiki kaliteli ve samimi insan-
larla tanışıyor, çok samimi arka-
daşlıklar kuruyorsun. Malum 
İstanbul’da yolda geçen zaman 
da dahi Twitter’a giriyor, takip 
ettiğin insanların yazdıklarını 
okuyorsun. Gerçekten güzel kar-
deşlikler kuruluyor. Ancak çok 
fazla ciddiye alınmamalı diye 
düşünüyorum benim düşüncem 
bu yönde.

Detroitli Kızıl: 
Twitter gençliğinin 
veya Twitter’da 
gencimizin ken-
dine verdiği rolün 

toplumda bir karşılığı yok. Genç, 
Twitter’da ateizm propagandası 
yapıyor, veganlıktan bahsedip 
kurbana vahşet diyor. Fakat bu 
sırada dedesi belki namaz kılıyor, 
babası kurban kesiyor. İlerleyen 
yıllarda, günlerde bu iş nere-
ye evrilir bilmiyorum ama şu 
an Twitter sokaktan kopuk bir 
dil kullanıyor hala. Twitter ile 
sokağın ilk buluşması Gezi Parkı 
eylemleridir ama. Bunu kabul 
etmek lazım.

Fatih Kaşçıoğlu: 
Apolitik gençliğin 
Gezi öncesinde 
var olduğuna çok 
da inanmıyorum. 

Kemalizm’in boyunduruğundan 
geçmiş bir nesil ya negatif ya da 
pozitif yönde politize olmuştur. 
Bunun dışında sayabileceğimiz 
ve kendilerine ilim erbabı diye-
bileceğimiz nesil ise, zaten son 
yüzyılda saf dışı bırakılmış, ille-
gal kabul edilmiştir. Bu neslin 
etkisini direkt olarak göreme-
diğimiz için apolitik kelimesi-
nin anlamını, kendi çerçevemiz 
içerisinde, eksik görüyorum. 
Politikadan ne anladığımıza bağlı 
olarak, Twitter ve diğer sosyal 
mecralardaki “apolitik” gençliğin 
de ne ifade ettiğini görebiliriz. 
Gençlik, üzerine politikalar geliş-
tirilen bir kavram ve topluluk-
sa, onlar için apolitik ifadesini 
kullanmak ne kadar doğrudur? 
Velev ki bireyler bazında apoli-
tik olduğunu savunanlar olsun. 
Twitter gençliğine gelince, özet 
olarak işsizler ordusu diyebiliriz. 
Bir işe sahip olmaları, mesaili bir 
yerde çalışmaları işsiz olmala-
rına engel olmayan bir gençlik. 
Kendi akıllarını ve ifade biçim-
lerini kutsayabilen, başka akılla-
rın üstünlüğüne inanmayan bir 
gençliktir. Bu tabii ki Twitter’ın 
suçu değil, Twitter bir sonuç bil-
dirgesi oldu bu manada. Açıkçası 
bu tabir biraz eksik kalacak, 
fakat bunu açmak için uzun bir 
izah gerekir.Bu işsizler ordusuna 
zaman zaman katılanlar, zaman 
zaman çıkanlar oluyor. Fakat 
bu ordunun kemik kadrosu çok 
büyük. Sadece belli saatlerde 
yapılan TT’lere bakmanız yeterli 
olacaktır.

Timar Rutherford: 
B a h s e d i l e n 
“Twitter Gençliği” 
s o s y o l o g l a r ı n 
ortaya attığı ve 

solcuların üstüne alındıkları bir 
tabir. 12 Eylül’den sonra yeşeren 
bu apolitik gençlik, yıllar süren 
PKK olayları ve gezi olaylarıyla 
bir nebze olsun politize oldular 
fakat bu gençliğin çoğu, bahset-
tiğiniz gibi Twitter’da ortaya bir-
kaç cümle bırakıp, reelde gerçek 
manada siyaset adına bir şey bil-
meyen tipler. Hatta birçoğunun 
net bir ideolojisi bile yok. 

M e k k i : Tw i t t e r 
gençlere yöne-
lik bir şey. O dil 
genç bir dil. 140 
karakter kullanan 

bir genç. Belli bir yaş ortala-
masını asla kaldırmayacak bir 
yer orası. Gezi Parkı hadise-
sinde gençlik vardı doğrudur. 
Gezi Parkı hadisesinde bir orga-
nizasyon vardı. İşin kıvılcımı 
yalan haberler ve farklı yollarla 
körüklendi. Twitter bu durumun 
merkezinde yer aldı. Gezi Parkı 
hadisesi yüzde doksan aslında 
Twitter hadisesidir. Twitter üze-
rinden bir toplum kandırıldı, 
en vahimi ise Müslümanların 
kanmasıydı. Klişe tabiri kullan-
mak istemiyorum ama maalesef 
Müslümanların birçoğu büyük 
fotoğrafı göremedi. Twitter’da 
dolaşım çok hızlı olduğu için çok 
rahat bir şekilde insanlar “aa..bu 
da mı olmuş?” diyerek, önleri-
ne gelen şeyleri rt’lediler. Fısıltı 
gazetesi gibi hızlıca internetten 
sokağa yayıldı haberler. Yaşanan 
olaylarda Twitter aslında merkezi 
bir öneme sahip. Ama bu önem 
sokağa yayılacak fısıltının inter-
netten ateşlenmesi şeklinde oldu. 
Evet, bu olaylar enteresan tespit-
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leri, tartışmaları ortaya çıkarıyor 
bugün, fakat gözden kaçırılan 
fısıltıların yayıldığı yeri iyi tes-
pit etmekte. Bizim için önemli 
olan doğru bilgiye ulaşmaktır. 
Doğru bilgiye ulaşmanın yolla-
rını aramaktır. Biz Müslüman’ız, 
asıl hedefimiz okumak ve ilim 
sahibi olmaktır. Sosyal medya-
nın tüm alanları ilim öğrenmek 
anlamında yeterli değil. Fakat 
her alanda olduğu gibi sözü-
müzü söyleyebildiğimiz bir 
mecra olarak Twitter varsa orayı 
da doldurmak gerekir. Çünkü 
bu alan oldukça boş kalmıştı. 
Gezi Parkı’nda bunu fark ettik. 
Twitter büyük bir alan. Kültürün, 
gelişme seviyen ne dereceyse o 
mecrada o yöne yöneliyorsun. 
Cemil Meriç’in dediği gibi “her 
şey tecessüsle başlar.” Merak 
sahibi olanlar, merak ettikleri 
alana doğru evriliyor. Bu nokta-
dan bakacak olursak “Gezi Parkı 
gençliği farklı bir gençliktir!” slo-
ganları bana pek de mantıklı/
doğru gelmiyor. Birileri var ve 
bir şeyleri merak ediyorlar, olay 
bu kadar. Fısıltıların neticesinde 
ortaya bir şey çıkıyor ve insan-
lar sokağa doğru yürüyor. Gaza 
gelme hali. Bana biraz hedonist 
geliyor bunlar. Ufak şeyler yapı-
yorlar bundan haz duyuyorlar. 
Başka bir ufak şey oluyor, ona 
yöneliyor bu gençlik, yine ondan 
haz duyuyorlar. Fakat ortaya elle 
tutulur bir şey çıkmıyor. Davan 
olur ardından gidersin, ne gere-
kirse bedelini ödersin. Gezi Parkı 
Gençliği ne bedeli ödedi ya da 
ödüyor ki? Önemli işler yap-
mıyorlar. Yalnız mizah yeteneği-
ni kullanarak sivrilen bir genç-
lik var. Ama bu gençlik de iyi 
bir gençlik değil. Müstear isim 
arkasına saklanıp her şeyle alay 
etmek, sövmek de iyi bir şey 
değil. Bizim cenahtan da isim-

ler var. Bu arkadaşlar din konu-
sunda bile lakaytlar. Twitter’da 
bağımsız bir dil kullanmamız 
gerek. AK Parti ve ekibi Gezi 
Parkı olaylarından sonra hızla 
Twitter’a yüklendi. İyi de yaptı, 
bir eksiği vardı o alanda ve bu 
açığı kapatıyor. Fakat onların da 
bağımsız bir dile sahip olma-
sı gerek. AK Parti veya benzer 
örgütleri bir kenara bırakalım. 
Bizim gibi adamların orada olma-
sı gerek. Bu zorunlu bir hal oldu. 
Gezi Parkı Hadisesinin de öğret-
tiği bu oldu.

Taha Ün: Twitter 
2008 yılında 
Ahmedinejad’ın 
cumhurbaşkan-
lığı seçimi son-

rasında oldukça adından söz 
ettirdi. Seçimlere hile karıştığı-
nı iddia eden gençler birbirleri-
ni bu alan üzerinden harekete 
geçirdi. Tabi sonrasında İran’da 
Twitter ve Facebook yasaklandı. 
Fakat Ortadoğu İntifadaları diye 
bahsettiğimiz süreçlerde “sosyal 
medya devrimleri” demek çok 
zor. Ortadoğu İntifadaları diye 
bahsettiğimiz süreçler, sıkışan 
İslam toplumlarının uzunca yıl-
lara dayanan baskı ortamların-
dan bir kurtulma, bir silkiniş 
biçimini ifade ediyor. Çok uzun 
yıllar boyunca intifadaların ger-
çekleştiği alanlarda İhvan çizgi-
sinin çalışmaları var. Bu grup-
ların çalışma yapamadığı, çalış-
malarının yasak olduğu yerler 
var. Suriye’de İhvan mensubu 
olmak bir idam sebebidir. Bu 
durum ve daha çok birçok sebep 
dolayısıyla İslam toplumlarında 
başlarındaki dikdatörlere karşı 
bir kini ortaya çıkardı ve Allah’a 
hamdolsun gençlerin başını çek-
tiği ayaklanmalar bugün birçok 
İslam ülkesinde kukla iktidarları 

koltuklarından etti. Fakat kapalı 
toplum yaşayan, dış dünyayla 
ilişkisini kesen bazı toplumlar-
da Twitter örgütlenme açısından 
bir devrim metodudur. Alternatif 
alanların var olduğu, sözün 
rahatça ifade edildiği, demok-
rasinin baskın olduğu ülkelerde 
Twitter gündelik kulanım aracı-
dır. Nitekim Twitter üzerinden 
yürütülen Gezi Parkı ayaklanma-
sı da çok kısa bir hafta sürerek 
bitmiş gitmiştir. Twitter gençliği 
bu gençlik, bakın kardeşim bu 
gençlik farklı bir gençlik tama-
men bir safsatadır. Böyle bir 
gençlik yok. İstanbul gençliği 
gibi bir gençlikten bahsedebilir 
miyiz? Asgari ortak yanları var-
dır. Cebinde  akbil bulunduran 
İstanbul gençliği gibi. İstanbul 
gençliğini tanımlamaya yeter 
mi bu durum? Böyle bir Twitter 
gençliği diye bir blok yok. Bu 
şişirme bir şeydir. Anketler var 
ne farkı: yüzde 78 CHP’li çıktı o 
gençlik. Çok çok ufak bir gençlik 
var doğru. Hiçbir partiyle bağı 
yok bunların. Apolitik değil bu 
gençler… Peki, bu gençler Gezi 
Parkı ayaklanmasından sonra 6-7 
aydır neden bir araya gelip ufacık 
bir şey yapamıyorlar? Parti kur-
sunlar demiyorum, ama bir şey 
yapmaları gerekmez miydi? Bir 
araştırma raporu, bir basın açık-
laması, bir ufacık şey… Nerede? 
Çözüm sürecinde nerelere geldik 
bu adamlar yok. Kıbrıs mesele-
sinde bir yere gelindi bu adamlar 
yok. Amerika-İran ilişkilerinde 
Türkiye’nin konumu bu adamlar 
yok. Dershaneler kapanıyor bu 
adamlar yok. Kuzey Irak petrol-
lerinin Türkiye üzerinden geçişi 
bu adamlar yok. Suriye mese-
lesi can yakıyor Gezi Parkı’nın 
pırıl pırıl gençleri yok. Nerede 
bu çocuklarınız? Çevre duyarlı-
lığını nasıl yükselteceğiz çıksın-
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lar ortaya… Bu gençler harika, 
bu gençler pırıl pırıl, tertemiz 
bunlar… Onlara yakıştırılan bu 
sıfatların hepsi mühendisliğin bir 
ayağıdır. Gezi pamuğun içerisin-
deki fasulyelerin yetiştirilmesi-
dir. Yetiştirdiler ufacık bir şeyi 
devasa büyük bir şey gibi ortaya 
sürdüler. 

4) Kapitalist süreçlerle birlikte 
hızla yükselişe geçen, hem batıda 
ve hem de İslam Dünyası’nda 
“imaj oluşturma” adı altında 
yükselen bir mühendislik 
çalışması var. Soğuk Savaş 
dönemlerinde gündemde oldukça 
yer tutan “imaj oluşturma” 
tecrübeleri ve hatta insanlık 
tarihinin ilk günlerinden 
beri başlayan, iktidar olma 
düşüncesiyle de iç içe geçmiş bir 
strateji: “Toplum Mühendisliği!” 
Toplum mühendisliği algıda belli 
bir seçiciliği, algıda bir yöne 
yönelmeyi de içinde barındırıyor. 
Twitter veya genel anlamıyla 
sosyal medya bahsettiğimiz 
“Toplum Mühendisliği” 
kavramının neresinde duruyor? 
Sosyal medyanın imaj oluşturma, 
toplumu yönlendirme anlamında 
durduğu yer neresi?

Fahreddin Özlen: 
Tabiî ki Sosyal 
Medya’yı kulla-
nan insanlar da 
azımsanamayacak 

ölçüdedir. Genellikle entelek-
tüel kişiliğe biraz olsun sahip 
olan insanların ekseriyeti kul-
lanıyor. Sosyal medyanın imaj 
oluşturma etkisi hem pozitif hem 
negatif yönden var. İyi çalışan 
kazanır bu kadar net! Çünkü 
insanlar artık makale okumaktan 
ziyade info-grafiklere bakıyor. 
Konunun dışında olsa da örne-
ğin; Facebook’ta bir info-grafik 

yayınlanmış idi. Grafiğin içeri-
ği, Mescid-i Aksa’daki muallâk 
taşıyla alakalı idi. photoshopla 
havada duran bir kaya yapıp altı-
na; “işte Kudüs’teki muallâk taşı” 
diye paylaşımlar yapılmış ve her-
kes inanmıştı. Aynı şekilde yanıl-
gı Kubbetüssahra’nın Mescid-i 
aksa olmadığı yönünde de var 
işte bunlar hep sosyal medya-
daki bu algı yönetimi sayesinde 
oldu; Müslümanlar daha üçüncü 
mescitlerinin ne olduğunu bil-
miyor, hayır! Mescid-i aksa bir 
külliyedir.   Kubbetüssahra dâhil 
grafiklerde görünen siyah kubbe-
li yerin adı kıble mescididir ve o 
da külliyeye dâhildir. Bizim İslam 
dünyasında özellikle Mısır olay-
larında İhvan-ı Müsliminin başka 
ülkeler tarafından negatif   imaj 
oluşturma ve Mısır muhalefetini 
de fitilleme çalışmalarına hepi-
miz şahit olduk. Biz bunun karşı 
atağını yaparak R4BİA işareti adı 
altında İhvan-ı Müslimine atı-
lan kara lekeleri başından beri 
info grafiklerle silmeye çalıştık. 
Mısırlı kardeşlerimizin sembo-
lü R4BİA işaretinde neredeyse 
tüm vicdan sahibi ümmet bir-
leşti. Son olarak içinde gönül-
lü olarak benim ve kıymetli 
arkadaşlarımın da  bulundu-
ğu  r4biaplatformu’nu kurduk 
ve algı yönetimini başardık. En 
azından sonuçlar öyle gösteri-
yor, buna hamd ediyoruz. Diğer 
ümmet coğrafyası içinse çalışma-
larımız halen devam ediyor içeri-
ğini söyleyemeyeceğim bir çalış-
manın kuruluş aşamasındayız. 
Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.

Detroitli Kızıl: 
Gezi parkı eylem-
lerinin ilk daki-
kalarında binlerce 
yalan haber pom-

palandı. Yalan fotoğraflar yayıldı 

ve halk galeyana getirildi. Bu 
tam bir toplum mühendisliğiydi. 
Fakat bu atak çabucak püskür-
tüldü. Yalan haberler ve fotolar 
teker teker deşifre edildi. Twitter 
imaj oluşturmak için kullanıla-
bilir mi? Evet. Fakat her zaman 
bu işlere karşı çıkan, işin aslının 
öyle olmadığını söyleyen birileri 
de olacaktır. Dünyanın kuruldu-
ğundan beri bu böyle değil midir 
zaten?

Fatih Kaşçıoğlu: 
İlk sorunun ceva-
bında söylediği-
min üzerine bir 
şeyler bina etmek 

istiyorum izninizle. Sosyal med-
yayla şu duygunun insanlara 
yüklenmek istendiği iddia edebi-
lir miyiz; bir şeyi yoktan var etme 
gücü ve isteği? Yani reelde kar-
şılığı bulunmayan, henüz oluş-
mamış bir olayı sosyal medya 
üzerinden örgütleyip hayata 
geçirmek. Bu, sosyal medyanın 
insan’da bir yerlere fısıldayan bir 
özelliği. Bunun tek başına böyle 
olmayacağı oldukça açık. İnsanın 
planladığı hiçbir olay birdenbi-
re ve sebepsiz oluşamaz. Sosyal 
medyada konuşulan bir mevzu-
yu mevziye taşımak için bir plan 
ve hareket gerekir. Oysa sokakta 
olan bir olay üzerinden sosyal 
medyada çok kolay bir şekil-
de kampanya yapabilirsiniz. Son 
2-3 yıl içinde dünya üzerinde 
gerçekleşen isyan hareketlerinde 
özellikle sosyal medyanın kulla-
nılması, normalde oluşacak etki-
yi kat kat fazlalaştırmıştır. Gezi 
Parkı’nda bunu açık bir şekil-
de gördük. Sağlam kafayı yarık, 
diri insanı ölü gösterme teşeb-
büsünde bulunabilirsiniz, olayın 
gerçekleşme payı varsa. Eğer 
niyetiniz iyiye yönelik değilse, 
bu türden teşebbüslerde bulun-
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mak sizin için mubah da olabilir. 
Çünkü sosyal medya, kurallarını 
sizin oluşturduğunuza inanarak 
bulunduğunuz bir mecradır. Bu 
mecrada en haklı siz olduğunuz 
için, kendinizi savunma biçimi-
niz de haklılık payı olarak beli-
recektir.Sosyal medyayı eğer bir 
imaj oluşturma ve yönetme böl-
gesi olarak göreceksek, bunun 
için çok uygun bir yer oldu-
ğunun hakkını vermemiz gere-
kiyor. Ilımlı bir yer. İnsanlara 
hissettirmeden, bir düşünceyi 
çok rahatlıkla empoze edebilir-
siniz. Bir önceki soruda geçen 
Twitter gençliği de, 140 karakter-
lik tweetlerle düşünceleri oluşan 
ve düşüncelerini ifade edenler 
için kullanılabilir. Eğer bir okul-
da eğitim görüyorsanız ve iyi bir 
öğrenciyseniz oradan bir ekolü 
temsil ederek çıkarsınız. Böyle 
yerlerde “kötü” öğrenci olmak 
daha hayırlı olabilir, gidişata rıza 
göstermemek daha hayırlı ola-
bilir.Twitter gençliği, o mecraya 
girdiğinde zaten iyi bir seviyede 
değildi. Çıktığında da iyi bir sevi-
yede olmayacak gibi.

Timar Rutherford: 
İnternet çağında 
olmamız hasebiy-
le sosyal medya, 
“Toplum mühen-

disliği” kavramının tam da 
ortasında duruyor. İnsanlar ve 
özellikle gençler bu platformu 
gereğinden fazla önemsediği için 
farkında bile olmadan, bu stra-
tejinin etkisi altına giriyor. Bu 
durum kişilik bozukluğu gibi 
birçok olumsuz davranışa sebe-
biyet verebiliyor. Sizin de dedi-
ğiniz gibi belli bir plan dâhilinde 
işleyen bu stratejiyi, gençliğin 
önünde büyük bir tehlike olarak 
görüyorum.

Mekki:Her çağın 

kendine has özel-

likleri vardır. 

Evrenin yaratı-

lışından başlayarak bugünlere 

kadar uzanan süreçlerde insan-

lar, zihin dünyaları, kullandık-

ları araç ver gereçlerde, kısacası 

insana ait her şeyde değişimler 

yaşandı yaşanıyor ve yaşanma-

ya devam edecektir. İlerlemecilik 

hastalığına saplanmadan özellik-

le bir şeyin altını çizmek gere-

kiyor. İnsanlık tarihinin gelişim 

sürecinde iktidarlar hep birileri 

eliyle bir iktidar yarışına sahne 

olmuşlardır. Kabil’in Habil’e olan 

kini bir imtihanın aslında bir 

başka görümüdür. Yıllar süren 

bir siyasi mücadelenin temelle-

rini bu kavgada görmek olduk-

ça mümkün. Habil ile Kabil’den 

başlayarak bugünlere kadar 

gelen süreçte iktidar hırsının ne 

denli büyük yıkımlara savaşlara 

sebebiyet verdiğini çok iyi bili-

yoruz. Biz Müslüman’ız, bizim 

için iktidar olmak kıymetli bir 

şeydir fakat biz adaletli iktidar-

ların savaşını vermek durumun-

dayız. 21. Yüzyıl her şeyiyle bir 

teknoloji çağı. Bir hızlılık çağıdır. 

Bilginin küreselleştiği bir çağ. 

Bugün Çin’den ABD’ye kadar 

dünya üzerinde bazı ülkeler 

hariç teknolojinin bütün nimet-

lerinden yararlanıyor. Toplumu 

en iyi yönlendirme biçimlerin-

den biri olarak, yani bahsetti-

ğiniz toplum mühendisliği açı-

sından Sosyal medya silahından 

daha güçlü bir silah olabilir mi? 

Tekrar ifade etmek gerekir: Bizler 

Müslüman’ız, birilerinin iktidar 

hırsı içerisinde, bizi yönlendir-

mesine geçit veremeyiz. Bizim 

için önemli olan doğru bilgi-

yi doğru biçimde Allah’ın kela-

mı, Resul’ün sünneti ile olay-

lara uygulamalıyız. Her şeyin 

küreselleştiği bir çağda yapılma-

sı gereken tam olarak budur. 

İnsanlık tarihinin en başından 

bugüne kadar birileri birilerini 

kendi hırsları için yönetti, yöne-

tecektir. Gezi Parkı hadisesinde 

toplumu galeyana getiren yapı-

lar Recep Tayyip Erdoğan dikta-

tör, tek adam, otoriter yaftasını 

bize neden yutturmaya çalıştılar? 

Burada tam anlamıyla bir top-

lum mühendisliği süreci işletildi. 

Ama bu oyun da milletin feraseti 

ile bir hafta bile sürmeden biti-

verdi. Durmayacaklardır ama biz 

de durmayacağız.

Taha Ün: Eğer 

sosyal medya kul-

lanıcısıysanız ve o 

ortamda aktifse-

niz, birisi sizin hakkınızda, eğer 

isminizle ortaya çıkmışsanız, 

sizin hakkınızda her türlü bil-

giye o ortamdan ulaşabilir. Mail 

adresi, cep telefonu, ev adresi-

ni kastetmiyorum. Sizin neyden 

korktuğunuzu, neye heyecanlan-

dığınızı, hangi ortamları çok sev-

diğinizi, nelerden mutluluk duy-

duğunuzu, saat kaçta yatıp, kaçta 

kalktığıma kadar, neyden nefret 

ettiğinizi her şeyi sizin paylaşım-

larınızdan öğrenebilir. Bu birileri/

birilerince müthiş bir olanaktır. 

Twitter üzerinden beş genç hak-

kında bu dediklerim denenirse 

gerçekten buranın nasıl şahsiyeti 

döktüğü ortaya çıkarır. Küresel 

planda düşündüğümüzde sosyal 

medyanın toplum mühendisli-

ği ve imaj oluşturma noktasın-

da neler yapabileceği, bizzat bu 

kadar kullanıcısının olmasından 

belli değil midir?
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SEKAM Türkiye’de Gençlik Raporu Paneli

O kudum, dinledim anlamadım. 
Sordum, soruşturdum bir türlü 

ikna olamadım. Bir bileni aradım, 
buldum mu bulmadım mı onu da 
anlayamadım. Bana anlatacak biri-
leri varsa buyursun gelsin ben başa-
ramadım. Neyi mi?

Onları merak ediyorum. Niyetle-
rini, hedeflerini, ibadetlerini, değer-
lerini, yörüngelerini, ilahlarını neye 
göre belirlediklerini.

Ebedi olanı arzulamak varken 
değersiz olana neden bu kadar ta-
mah ettiklerini.

Allah’ın ayetleri dipdiri durur-
ken onları nasıl görmezden geldik-
lerini.

Kim mi onlar?
Yoksa onlar, kudret ve lütuf sa-

hibi olan Rabbinin rahmet hazinele-
rine sahip (olduklarını mı zanneder)
ler? Yoksa, göklerin ve yerin ve 
ikisi arasında bulunan her şeyin hü-
kümranlığı onlara mı aittir? Öyley-
se (akıllarına gelebilecek) her türlü 
vasıta ile (benzer ilahî bir makama) 
ulaşmayı denesinler (bakalım)! (Fa-
kat) işte bütün insanlar, ne kadar 
(sıkı şekilde) bir araya gelmiş olsalar 
da (hakikati kabule yanaşmazlarsa) 
yenilmeye mahkum olurlar (Sâd su-
resi, 9- 11).

Bu ayetleri daha önce kaç kez 
okudum bilmiyorum ama bu sefer 
okuduğumda sanki ayetler yeni 
nazil oluyormuş gibi etkileyiciydi. 
Rabbimin bu ayetleri gönderirken 
kudret ve lütuf sahibi sıfatlarını ha-
tırlatması çok manidar geldi bana. 
Bugün, beni ve birçoklarını rahatsız 
eden dünyalık düşkünlüğü bu sıfat-
lara ortak olmayı dileyen insanoğlu-
na bir tokat gibi inmektedir. Onlar, 
gücün tek sahibi olduklarına inanır-

ken lütfu da firavunvari bir şekilde 
ellerinde tutmaya çalışmaktadırlar. 
Kudretin ve lütfun kendilerinin elin-
de olmadığını anlayamayanlar Rab-
lerinin onlara verdiklerinin asıl sa-
hibi olduklarını zannetmektedirler. 
Öyle ki, gökler, yer ve arasındakiler 
onların hizmetindeymiş gibi müs-
tekbirleşmekte ve azgınlar olarak 
yeryüzünde yerlerini almaktadırlar.

Kurulu dünya düzeni; gelmiş 
geçmiş savaşlar; hileler; yalanlar; 
kan üzerine kurulmuş iktidarlar; 
haram bulaşmış servetler; büyük-
lenmelerini arttıran evlatlar ve ni-
celeri bugün insanoğlunun Allah’ı 
(kendilerince ) yok saymalarının 
sonuçlarıdır.

Ayetleri açıklarken buraya ka-
dar ki yazılanlar içimizden bir kesi-
min ayetlerin muhatabı olmadıkla-
rını düşündüklerinden dolayı ilgisini 
çekmemiş olabilir. Acı olansa bu 
ayetlerin yalnızca kafirleri ilgilendir-
mediğidir.

Namazını kılıp da dünyalık 
sevdasından kendilerini kurtara-
mayanlar; zekatını ödeyip de çok 
daha fazlasını haram yollarla elde 
edenler; orucunu tutup da açları, 
muhtaçları görmezden gelenler; şe-
hadeti getirip de dünyalık güçlere 
ram olanlar yazıktır ki bu ayetlerin 
tam da muhataplarıdır bana göre.

Ve bu öyle bir hastalıktır ki az 
ya da çok birçoğumuzun gönlünde 
çoktan tahtını kurmuş beklemek-
tedir bu sevdalık. Sözlerim kimseyi 
yargılamak için değildir ama gözle-
rimin gördüğünü de söylemezsem 
içimdeki ateşi dindiremeyeceğim. 

Bir bakın etrafınıza; yanınıza, 
yörenize, komşunuza, akrabanıza, 
büyüklerinize, küçüklerinize. Sonra 

biraz daha bakın etrafınıza; Müslü-
man coğrafyanın bugünkü haline. 
Olmazsa bir de dönün geçmişinize 
ve tarihinize.

Siz de görmüyor musunuz tüm 
bunları (yani onları)?

Ahiret inancına sahip varlıklar 
olarak cennete en aşağı seviyeden 
girenin bile tüm dünyalıklardan çok 
daha fazlasına sahip olabileceğini 
bildiğimiz halde bu dünya sevdası-
na neden bu kadar önem veriyoruz 
anlayamıyorum.

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya 
için çalışmayı sanırım başka tarafın-
dan anlıyoruz. Öyle ki, dünyalıklara 
sahip olabilmek adına Allah’ın sınır-
larını (haram ve helallerini) çiğne-
mekten hiç çekinmez bir hal aldık. 
Giydiğimiz kıyafetler, yediklerimiz, 
içtiklerimiz, evlerimiz, arabalarımız, 
mevki ve makamlarımız, bizlerin 
aslolanı hatırlamaktan uzak yerlere 
sürüklenmemize sebep olmaktadır-
lar.

Yeryüzünün kavrulduğu, Müs-
lüman coğrafyanın kana bulandığı, 
insanların açlıktan ya da soğuktan 
öldüğü bir modern (sözde) zaman-
da hiçbir şey olmuyormuş gibi dav-
ranmaktan utanmıyoruz. Aşağıların 
en aşağısı olabilen insanın yaratıl-
mışların en yücesi olabileceği adım-
ları nedense bir türlü atamıyoruz. 
Üstelik, Rabbimizin ayetinde açıkla-
dığı gibi ne kadar kuvvetli olunursa 
olunsun, saflar ne kadar sık tutulur-
sa tutulsun hakikati kabule yanaş-
mayan o insanların muhakkak ki 
yenilmeye mahkûm olacaklarını da 
biliyoruz.

Müslümanın ahlakını Kur’ân’dan 
almadığı bir dünyanın daha güzel 
olacağını da kimse düşlememelidir. 
Müslümanın ahlak yozlaşması ve 
dünyalıklara olan isteği onun vere-
meyeceği hesapların içine girmesi-
ne sebep olacaktır.

Dedim ya derdim kimseyi zan 
altında bırakmak değil. Yazılanları 
kimse üstüne alınmasın tek muha-
tabı benim. Ama Allah aşkına siz-
lerde benim gibi müstekbirleşenleri 
ve dünyalık sevdasına düşenleri 
gördüğünüzde onları bu ayetlerle 
uyarmayı unutmayın. 

Mustafa TOLGA

Kimse Üzerine
Alınmasın!
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S osyal Ekonomik Araştırmalar 
Merkezi (SEKAM)’nin hazır-

lamış olduğu “Türkiye Gençlik 
Raporu: Gençliğin Özellikleri, 
Sorunları, Kimlikleri ve 
Beklentileri” raporu Ankara’da 
panelde ele alındı. SEKAM ve 
Genç Öncüler Ankara işbirli-
ğiyle düzenlenen panele Cevat 
Özkaya oturum başkanlığı yaptı. 
Panele Celalettin Vatandaş, Mete 
Doğruer ve Burhanettin Can 
konuşmacı olarak katıldı. 

Panel öncesinde Genç Öncüler 
Ankara adına Metin Mahitapoğlu 
bir konuşma yaptı. Genç Öncüler 
Ankara ekibinin 2008 yılından 
beri faaliyetlerine devam ettiğini 
belirten Mahitapoğlu:  “Amacımız 
topluma öncü olan, tahlil yapan, 
bilinçli ve fedakâr bir gençlik 
yetiştirmektir.” dedi.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
adına programa katılan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür 
ve Araştırma Genel Müdürü Dr. 
Abdülkadir Mahmutoğlu,  yapı-
lan araştırmanın çok kıymetli 
olduğunu belirterek sonuçlarını 
iyice değerlendirip gençliğin sıkın-
tılarının tespit edilmesinin önemi-
ne işaret eden Mahmutoğlu, “Biz 
bir hazinenin üzerinde yaşayıp 
o hazinenin değerini bilemiyo-
ruz. Bizim başkaları gibi sahte 
kahramanlara ihtiyacımız yok, 
bizim özümüzde asırlar boyu 
süre gelen bir kültür birikimi var. 
Evrensel değerleri ahlak açısından 
en üste ulaşmış bir bölgede yaşı-
yoruz. Özümüze dönmemiz için 
dertlenmemiz gerekir.” dedi.

Türkiye’de Gençlik Raporu 
Paneli, oturum başkanı Cevat 
Özkaya’nın girizgâhıyla başladı. 
Cevat Özkaya, “Toplumun yaşa-
dığı krizin en çok belirgin olduğu 

alan gençliktir. Değerler bağla-
mında gençlerin bazı sıkıntıları 
varsa yaşlıların da sıkıntıları var 
demektir. Ceplerin dolup gönül-
lerin boşaldığı dünyayı sadece 
bu gençler inşa etmedi. Gençlere 
miras olarak bırakıldı. Bu yükü 
sadece gençlerin üzerine yık-
mak uygun olmaz. Bu araştır-
mada umutsuzluğu telkin eden 
veriler olduğu gibi umuda götü-
ren veriler de mevcut.” diyerek 
sözü Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. 
Celalettin Vatandaş’a verdi.

Celalettin Vatandaş konuşma-
sında SEKAM araştırmasının sayı-
sal verilerini ele aldı, araştırmanın 
hangi şartlar altında, hangi has-
sasiyetler gözetilerek yapıldığını 
ifade etti.  Araştırma verilerinin 
İstanbul’da açıklanmasının ardın-
dan gelen tepkileri de değerlen-
diren Vatandaş, “Bir araştırmada 
temel kavramlarınızı karşınızda-
ki kişiye açıklamazsınız. Önemli 
olan karşınızdakinin o kavramlar 
hakkında ne düşündüğünü tespit 
etmektir.” dedi. 

Panelde “Gençlik ve Eğitim 
Sistemi” başlığı üzerine konu-
şan Plato Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. İbrahim Mete Doğruer,  

“Gençlerimiz iyi bir üniversite ve 
bölümde eğitim almak istiyor. 
Ama onlar için iyi bir üniversi-
te demek iyi iş ve yeterli para 
demek. Gençlerimiz maalesef 
daha fazla bilgi edinmek ve kül-
türlü bir fert olmak değil de rahat 
hayat yaşayabilmek ve bunu 
sağlayacak bir branşta okumak 
istiyorlar.” dedi. Doğruer, eğitim 
sisteminde başarıya ulaşmak için 
özellikle hocaların idealist olması 
gerektiğini belirtti.

Panel’de son olarak söz alan 
SEKAM Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Burhanettin Can 
“Gençlik İçin Yol Haritası: Ne 
Yapmalı?” başlıklı bir konuşma 
yaptı. Burhanettin Can “Doğru 
teşhis koymadan doğru çözüm 
üretmek mümkün değil. Hastalığı 
meydana getiren faktörleri bula-
bilirsek çözüm bulabiliriz. Bunun 
için gerçekçi olmamız gerekiyor.” 
dedi. Araştırmada karşı karşıya 
kalınan bu tablonun nedeninin, 
aile içinden ve aile dışından gelen 
etkiler olduğunu söyleyen Can, 
gençlikteki kimlik kırılmasının en 
önemli problem olduğunu aktar-
dı. Kısa, orta ve geniş vadede 
yapılması gerekenlerin olduğuna 
dikkat çeken Burhanettin Can, 
“Gençlerle olan irtibatımız aile ile 
başlamalıdır. Ebeveynlerin şuurlu 
olması gençlerin yetişmesi için 
çok önemli.  Ebeveyn ve çocuk 
arasında karşılıklı bir sorumluluk 
bağı vardır. Öyle ise aileyi kendi 
inanç ve kültürümüze göre yeni-
den inşa etmeliyiz.”  diyerek aile-
nin önemini vurguladı.

Ankara’da “SEKAM 
Türkiye’de Gençlik Raporu 
Paneli”
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Laiklik, Demokrasi, 
Kürt Sorunu ve İslâm
M. Hakan Yavuz

Dini hareketler ile demokrasi arasındaki ve demokrasi ile laisizm ara-

sındaki bağlar nelerdir? Mevcut İslami düşünce ve normlar demokrasi 

için engel oluşturur mu? Hakan Yavuz bu kitabın ilk bölümlerinde 

işte bu hayati sorulara kendi bakış açısından hareketle  yanıt arıyor. 

Kitabın sonraki bölümlerinde Milli Görüş Hareketi’nin kuruluşundan 

AKP’nin ortaya çıkışına dek İslamcı siyasal hareketin izi sürülüyor ve 

AKP’nin başlıca liderleri Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile bu 

kişilerin AKP kimliğinin gelişimindeki rolü üzerinde duruluyor ve niha-

yet AKP hükümetinin Türkiye’nin iç politikasına yaptığı sosyo-politik 

etkiler ve iktidarı süresince karşılaştığı siyasi sorunlar, Kürt sorunu ve 

bu alandaki AKP politikaları ile Türk dış politikasının oluşturulma ve 

uygulama aşamalarındaki süreklilik ve değişim ele alınıyor.

Kitap Yayınevi, 2011
İslam 

Ekonomisinin 
Temel İlkeleri
Ebu`l Ala Mevdudi
Çıra Yayınları, 2013

Bu kitap, İslam’ın eko-
nomik ilkelerini ve 
kurallarını izah etmek 
ve günümüz mesele-
lerine uygulanabilirliği 
hakkında bilgi vermek 
amacıyla hazırlanmış. 
Mevdudi’nin,  İslami 
ekonomi sisteminin bir 
çerçevesini sunması, 
aynı zamanda İslami 
ilimler, özellikle eko-
nomi bilimleri öğrenci-
lerine kaynak ve ders 
kitabı olarak hizmet 
vermesi için, uzun 
zamandır konuyla ilgili 
makaleleri tek cilt ola-
rak bir araya getirme 
ihtiyacını Hurşit Ahmet 
karşılamış. Ahmet, 
makaleleri bir araya 
getirerek  bir bütünlük 
içinde okura sunmuş.

Türk Düşüncesinde İslâm
Ercan Yıldırım

Türkiye’de İslâm, Batıda modernliğin ortaya çıkması, modernizmin İslâm dünyasında yaygınlaş-
masıyla birlikte çok farklı şekilde algılanmaya, anlaşılmaya başlandı. Temel hatlarıyla İslâmcıların, 
Kemalistlerin (Batıcıların) ve Muhafazakârların (Milliyetçilerin) Türkiyenin gelişmesi ve güçlenmesi 
için, Müslümanların yeniden Batı karşısında üstünlüğü ele geçirmesi için getirdikleri teklifler arasında 
İslam “kurucu güç” olarak düşünülmüyordu.
Ercan Yıldırım’ın kitabı, modernleşme sü recinden bu yana çok farklı anlamlara “hapsedilmeye” çalı-
şılan İslâm düşüncesinin seyrini ele aldığı gibi son yıllarda artan “kültürel Müslümanlık”, “orta sınıf 
dindarlık” gibi yönelimleri dikkatlere sunuyor. Üç görüşün temsilcilerinin de incelendiği kitap, bu İslam 
algılarının Türkiye’yi ve Müslümanları geleceğe taşıyıp taşıyamayacağını tartışıyor.

Hece Yayınları, 2013
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