
POST-OSMANLI COĞRAFYASINDA KRİZ
Müesses Nizam, Arap Uyanışı ve Ahlâkî Politikalar 

2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayıp Arap dünyasının büyük kısmına yayılan kitlesel hareketlili-
ğin meydana getirdiği umut Suriye’de Beşar Esed rejiminin devrilmesine yönelik sürecin tıkanması, 
Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yönelik darbe girişimi ve Libya’daki siyasal kriz 
sonrasında yerini kaosa terk etmiş gözüküyor. Soğuk Savaş döneminin siyasal ve iktisadi ortamında 
ortaya çıkan ve o dönemin refleksleriyle hareket eden rejimlere karşı halkların biriktirdiği öfkenin 
dışa vurumu olan bu ayaklanmalar Ortadoğu’nun geleceğinin, geçmişin aksine çok farklı bir boyutta 
şekilleneceğinin sinyallerini vermekteydi.

Ortadoğu’daki değişim sürecini frenleyen, genellikle de raydan çıkarmaya çalışan ve bunda önemli 
ölçüde başarılı olan Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Arap Uyanışı’nın heyecanını koruduğu günlerde 
katıldığı bir toplantıda ABD’li dostlarına bölgede değişimin bir anda gerçekleşemeyeceğini ilettiklerini 
ancak ABD’li dostlarının bölge gerçekleriyle yüzleşmek istemediklerini söylemişti.

Gelinen noktada IŞİD’i Arap Uyanışı sürecinin dışında değerlendirmek sağlıklı bir analiz yapılmasını 
engelleyecektir. Bu bağlamda Arap dünyasındaki değişimlerin/ayaklanmaların dinamiğinin sağlıklı bir 
biçimde okunmadığı da söylenebilir. Bu ayaklanmaların bir zihniyeti, bazen ideolojisi de olmakla bir-
likte aslında hepsinin ortak özelliği, ortaya çıktıkları ülkelerdeki hükümetlerin meşruiyet sorunuydu. 
Yemen, Mısır, Suriye ve Bahreyn bu açıdan ele alınabilecek özellikler taşımaktadır.  Öte yandan Mısırlı 
yazar Fehmi Hüveydi’nin IŞİD’in kısa sürede yıldızının parlamasının kime yaradığını sorgulamasını da 
yabana atmamak gerekir. Ona göre,  bu örgüt üzerinden Arap Uyanışı sürecinde İslâmcı hareketlerin 
ilerleyişine karşı güçlü bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Arap Uyanışı’nın umudunu ayakta tutan Tunus’ta Suriye ya da Mısır örneğinde olduğu gibi 
ordunun rejimden ya da rejim sonrası süreçte İslâmcı muhalefete karşı tavır alması gibi bir durumun 
Tunus’ta gerçekleşmemesinde rol oynayan başlıca faktör, Tunus siyasal hayatının kurumsallaşan 
geleneğidir. Rejimi koruyan güçlü bir ordu imajının yokluğu, rejimin karşılaştığı kitlesel ayaklanmada 
Bin Ali yönetiminin sonunu kolaylıkla getirmiş ve muhalifler geçiş sürecini yürütürken de generallerin 
yoğun baskısından uzak şekilde bu süreci devam ettirmeye çalışmışlardır.

Diğer taraftan tarihsel süreç incelendiğinde ABD’nin bugün bölgedeki pozisyonunun İkinci Büyük 
Savaş’ın ardından İngiltere’nin pozisyonuyla benzerlikler gösterdiği söylenebilir. ABD’nin süper güç 
olarak varlığını devam ettirebilmesi için orta ve uzun vadede ekonomik direncinin yükseltilmesi ve 
Asya-Pasifik bölgesinde daha aktif olması gerektiğine inanan Barac Obama yönetiminin bölge poli-
tikası aslında bölgede dağılmakta olan ABD hegemonyasının göstergeleri. Bölge ülkeleri arasında 
yaşanan kısa ve orta vadeli uzlaşmazlıklar ABD’nin boşalttığı güç merkezlerini doldurma savaşımının 
uzantıları. Ancak bölgesel aktörler bu süreci tam manasıyla içselleştirmiş değiller. Türkiye bu süreçte 
gerek bölge ülkeleri gerekse küresel güçlerin aksine haksızlıklar karşısında sesini çıkaran ve maz-
lumların yanında olan bir anlayışı öne çıkardı. Ne var ki, ahlaki politikalar, doğru hesaplanmadığı ve 
ülkenin gücüne paralel hareket edilmediği zaman ülkelerin gücünü aşar ve onların tesirini günden 
güne tüketme riskini içinde barındırır. Türkiye’nin, özellikle son 4-5 yıldır bölgeyi kendi ahlaki yak-
laşımı çerçevesinde tanzim edebileceğini düşünerek hareket ettiği bir gerçek. Dolayısıyla aslında 
Ortadoğu’da pek de gücüyle orantılı bir dış politika izlemiyor. Müesses nizamdan ziyade Arap soka-
ğının sesine kulak veren bu yaklaşımın önümüzdeki on yıllarda farklı, belki de kalıcı bir etki meydana 
getireceği umulabilir.

Ramazan ayının İslâm âleminin derlenip toparlanmasına vesile olmasını, bayramın da barış, 
sükunet ve kardeşliği getirmesini Rabbimizden temenni ederiz. 

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle...
                                                                                                                                           Umran
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Burhanettin CAN

Kirlenmeye karşı mücadele, bir iman olayıdır. Ama Kur’ân’ın ve sünnetin 
tanımladığı bir iman olayıdır. İman ettiklerini dilleriyle söyleyip de, 

kalpleri ile tasdik etmeyenler, eylemleri ile teyid etmeyenler, ne derece ve 
hangi oranda iman etmişlerdir?

-Maruf-Münker Kavramları Çerçevesinde-    

TOPLUMSAL KİRLENME (TEFESSÜH) VE

KİRLENMEYE KARŞI MÜCADELE

“Rasûlüllah(s.a.v.): ‘İnsanlar, günahları 

çoğalmadıkça helak olmayacaklardır.’

Ümmü Seleme (r.a.):’Ey Allah’ın Rasûlü!                                                                                                

Aramızda salihler mevcut iken bizler 

helak mı olacağız?’ 

Rasûlüllah(s.a.v.): ‘Evet, pislik artarsa!” 

S
on yıllarda toplum bir merkezden yönetilen 

bir psikolojik harekâtla kirletilmekte ve kirlen-

me, tefessüh (çürüme) boyutuna doğru genişle-

mekte ve derinleşmektedir. Kirlenme, tek boyutlu 

ve tek kademeli olmayıp farklı boyutları ve farklı 

kademeleri bulunmaktadır. Kirlenmenin başlan-

gıç anı ile kirlenmenin tefessüh boyutuna geçiş, 

ani, sıçrama şeklinde olmayıp tedrici bir deği-

şim göstermektedir. Kirlenmenin nitel ve nicel 

değişimini ifade eden farklı kavramlar, Kuran’da 

kullanılmaktadır. Bu kavramlardan Seyyie, Habis, 
Bağy ve Fahşâ kavramlarını Umran’ın geçmiş 

sayılarında ele alıp incelemiştik. 

Burada ise kirlenme/tefessüh konusu 

Maruf≠Münker kavramları çerçevesinde ele alı-

nıp incelenecektir. Kur’ân-ı Kerim ve Hadislerde, 

genellikle, birlikte kullanılan zıt anlamlı bu iki 

kelime, fert ve toplum hayatında özel bir öneme 

sahiptir. Kirlenmeye karşı verilecek mücadelede 

bu iki kavramın iyi anlaşılması ve özümsenmesi 

gerekmektedir.

Maruf ve Münker Kavramlarının Anlamları

Ma’ruf kelimesi, A-Re-Fe fiil kökünden gel-

mektedir. A-Re-Fe fiili ise, “herhangi bir şeyi 

görünümüne ve özelliklerine bakarak duyularla 

kavramak, eserine bakarak tefekkür ve akıl yora-

rak bir şeyi idrak etmek, nihayetine ulaşmak” 

anlamındadır1. Maruf ise, “derinden derine düşü-

nülerek güzelliği, iyiliği ve hoşluğu anlaşılıp kabul 

edilmiş fiil, söz veya gelenek”tir2

Münker, Ne-Ki-Ra kökünden gelmektedir. 

Ne-Ki-Ra, “tanımamak, tanınmazlığa itmek” 

anlamında olup mastarı olan nekr ise; “bilmemek, 

tanımamak, zeki ve güzel görüşlü olmamak, hoş 

olmamak” anlamlarında kullanılmaktadır. Ne-Ki-

Ra fiil kökünden gelen “tenkür”, “tanıtmamak, 

tanınmazlığa itmek” demektir. Nükr ise “tanın-

mayan şey” demektir. Münker, “güzeli ve iyiyi 

görmezlikten gelmeye dayanan davranış, tutum 

ve sözdür.”3.

Yukarıdaki tanımlamalardan, marufun, derin 

düşünme, bilme; münkerin, derin düşünmeme 

veya bildiği halde görmemezlikten gelme ile açık 

bir ilişkisi vardır. Maruf iyi, güzel ve hoş olan 

şeylerin tümünü,  münker ise, kötü, çirkin, hoş 

olmayan şeylerin tümünü ihtiva etmektedir. Bu 

açıdan şu ana kadar incelediğimiz tüm iyi-güzel, 

kötü-çirkini ifade eden kavramlar bu iki kavra-
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mın kapsamına girmektedir. Bu durumda bu iki 
kavram, daha esnek ve daha geneldir. Her iki 
kavramın doğrudan düşünme, akıl yorma ile iliş-
kili olması, iyi-güzel, kötü-çirkin nitelemelerinde 
insana bir serbestiyet tanındığı anlamına gelmek-
tedir. Diğer bir deyişle bu iki kavram, bünyesinde 
bir miktar izafilik taşımakta-
dır. Nitekim Râgıb el-İsfehânî, 
marufu, “Güzelliği, akıl veya 
din aracılığıyla bilinip belirle-
nen her fiil” olarak; münkeri 
ise, “sağlıklı aklın, çirkinliği-
ne hükmettiği veya güzel olup 
olmadığında kuşku duyduğu 
fiil” olarak tanımlamaktadır. 
Elmalılı ise, münker için, 
“Dinin ve geleneğin tanıma-
dığı şey”dir der. Reşid Rıza 
bu kavramları, akl-ı selimi 
referans alarak tanımlar4:

“Akl-ı selimin güzelliği-
ni tanıdığı faydalı, fitrat ve 
maslahata uygun olduğundan, 
temiz fıtratlı akıl, dinin gerek-
tirdiğini reddetmeye ve ona 
itiraz etmeye güç yetiremez. 
Münker, akl-ı selimin hoş gör-
mediği ve kendisinden kalble-
rin nefret edip aynı şekilde yüz 
çevirdiği şeydir.”

Reşit Rıza bu tanımlamaları 
ile Kur’ân ve Sünnet’in açıkça 
bildirmediği konularda; insan-
ların güzel ile çirkini, iyi ile 
kötüyü anlayabilmeleri için 
akl-ı selim, temiz kalp ve temiz 
fıtrat sahibi olmaları gerektiğini 
belirtmektedir. 

Bununla beraber burada bir 
noktayı açıklamakta yarar var-
dır. Kur’ân ve Sünnet, maruf ve 
münker çerçevesine giren hayati 
öneme haiz, insanların ilk bakışta etkile-
rini hemen görüp anlayamayacağı ve idrak ede-
meyeceği konularda, çok açık hükümler ortaya 
koymaktadır. Bu konular, belki de olmazsa olmaz 
hükmündedir. Bu açıdan habis, fahşâ, bağy, 
zulüm, seyyie, rics gibi kavramlar, münker kavra-

mının içinde yer almış olmasına karşılık önemine 
binaen, ayrı ve ayrıntılı bir şekilde Kur’ân’da 
ayrıca yer almaktadırlar. Bu gibi konularda karar 
insana bırakılmış olsaydı, zararlı etkileri ortaya 
çıkıncaya kadar bir bekleme süreci yaşanacak-
tı. Kaldı ki bugünün dünyasında, bütün bu 

kavramların kapsadığı konula-
rın tümünün zararları görülmüş 
olmasına karşılık, ne kumar, ne 
içki, ne fuhuş ve ne de eşcinsellik 
yasaklanmamakta hatta yasakla-
namamaktadır. Biraz daha esnek 
bir deyişle, Kur’ân ve Sünnet’te 
açıkça ifade edilmeyen, fert ve 
toplum hayatında büyük tahri-
bat yapmayan konular, tarihsel 
süreç içerisinde ortaya çıkabilir. 

Bu konuda, insanın gözlem 
yaparak, ölçüp biçip, yarar 
ve zararına kendisinin karar 
vermesi gibi bir izafilik söz 
konusudur. Ancak böyle bir 
kararın sıhhatli bir şekilde 
verilebilmesi için temiz akla, 
temiz kalbe, temiz fıtrata ve 
temiz bir sisteme ihtiyaç var-
dır.

Maruf ve münker kavram-
larının oluşturduğu semantik 
alan içerisinde, bir boyutu 
ile adalet-ihsan-infak, fahşâ-
bağy gibi kavramlar; diğer 
boyutu ile iman, sabır, namaz, 
ıslah gibi kavramlar girmek-
tedir5. İkinci gurup kavram-
lar, özellikle kirlenmeye karşı 
mücadelede önemli rol oyna-
makta ve mücadeleyi, imanî 
bir boyuta taşıyarak zorunlu 
hale getirmektedir.

Birinci grupta bulunan 
kavramlar ise, maruf ve münker 

kavramının semantik alanı içerisinde anlamdaş 
olarak yer alıp olumlu ve olumsuzluk ifade eden 
kavramlardır. Birlikte kullanıldıklarında ise maruf 
ve münker, bunların içerdiği anlamların dışında-
kilerini işaret etmiş olur. Böyle bir kullanım 16 
Nahl 90’da yer almaktadır:

Maruf iyi, güzel ve hoş olan 
şeylerin tümünü,  münker 
ise, kötü, çirkin, hoş olma-
yan şeylerin tümünü ihtiva 
etmektedir. Bu açıdan şu 
ana kadar incelediğimiz 
tüm iyi-güzel, kötü-çirkini 
ifade eden kavramlar bu 
iki kavramın kapsamına 
girmektedir. Bu durum-
da bu iki kavram, daha 
esnek ve daha geneldir. 
Her iki kavramın doğ-
rudan düşünme, akıl 
yorma ile ilişkili olma-
sı, iyi-güzel, kötü-çirkin 
nitelemelerinde insana 
bir serbestiyet tanındığı 
anlamına gelmektedir.
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“Şüphe yok Allah, adaleti, ihsanı, yakınla-
ra vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan 
(fahşâdan), kötülüklerden ve zorbalıklardan 
sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt 
alıp-düşünürsünüz.” (16 Nahl 90)

Münker kavramı, fahşâ ve bağy kavramlarını 
anlam olarak ihtiva etmiş olmasına rağmen her üç 
kavram, bu ayette birlikte kullanılmaktadır. Böyle 
durumlarda, münker kavramı, fahşâ ve bağy kav-
ramlarının dışındaki anlamları ihtiva etmektedir. 
Burada,  bağy ve fahşâ kavramları, önemlerinden 
dolayı üzerlerine özel dikkat çekilmek istenmiş; 
bu nedenle de münker kavramının dışına alınarak 
kullanılmışlardır.

Maruf ve Münkerin Menşei

İlk Yaratılış olayında Hz. Âdem’e secde emrin-
den dolayı Allah’a isyan eden ve başkaldıran İblis, 
Hz. Âdem’e ve Hz. Âdem’in yolundan giden-
lere düşman kesilmiş ve savaş ilan etmiştir. Bu 
düşmanlık, kıyamete kadar sürecektir. Kıyamete 
kadar İblis ve taraftarları -şeytanlar-, sırat-ı müs-
takim üzerinde pusu kurup oturacak ve insan-
ları şaşırtıp saptırmak isteyeceklerdir (2 Bakara 
30-38; 7 A’raf 11-28). O nedenle İslâm düşünce 
sisteminde bütün kötülüklerin kaynağı olarak şey-
tan gösterilmektedir. 

Hz. Âdem yeryüzüne gönderildiğinde, Allah’ın 
kendisine hitabında, kendilerine “habercilerin/
hidayetçilerin” geleceği; “O’na tabi olanların kur-
tulacağı, karşı çıkanların hüsrana uğrayacağı”, 
açıkça belirtilmiştir (2 Bakara 38). Bu ikilem, 
insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur ve hep 
var olacaktır da. O nedenle Allah, insanların 
münkerden sakınmalarını istemektedir (16 Nahl 
90).

Yılların birikimi ile insanların kafalarının kar-
makarışık olduğu veya kılındığı, kötülüklerin 
ve çirkinliklerin hayata hâkim olduğu ve rahat-
sız olanların, düşünenlerin bir çıkış bulamadığı 
dönemlerde; Allah yardım elini insanlığa uzat-
makta; onlara haberciler (Nebi) göndermektedir. 
Onların görevi, her şeyi yerli yerine oturtmak, 
yerleştirmek ve kalpleri, gönülleri, nefisleri ve 
zihinleri temizlemektir (7 A’raf 157).

Peygamberlerin temizleyip arındırdığı toplum-
lar, şeytan ve taraftarlarının saldırılarına uğrar; 
her türlü kötülüğün, pisliğin, çirkin hayasızlığın 

ve ahlâksızlığın onların içerisinde yayılması için 
seferber olurlar, tuzak kurarlar ve entrika çevirir-
ler. Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Ayşe’nin başına 
gelen ifk olayı, böyle korkunç bir tuzağın ürünü-
dür. İfk olayı, Nur Süresi 10-20. ayetlerinde anla-
tıldıktan sonra müminler, şeytanı izlememeleri 
konusunda uyarılmaktadır:

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uyma-
yın, kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) 
gerçekten o, fahşâ’yı (çirkince utanmazlıkları) ve 
münkeri (kötülüğü) emreder...” (24 Nur 21)

Fahşâ’nın, münker’in ve bağy’nin kaynağı şey-
tandır, şeytan’ın taraftarlarıdır. “Allah’a inandığını”  
söyleyip kötülükleri yaygınlaştıranlar, savunanlar 
gerçekte şeytanın dostlarıdır. “Bizde Müslümanız” 
deyip her türlü kötülüğü icra edenlere, kötülüğe 
karşı mücadele verenlere hakaret edenler, onları 
yargılayanlar, onları mahkûm edenler, gerçekte 
şeytanın taraftarlarıdır. Her türlü kötülüğü bir 
yaşam biçimi haline getiren bir sistem ise, kirlidir 
ve bu yüzden de şeytanidir. 

Münker Olan Davranışlar

Maruf ve münker kavramları, iyi-güzel, kötü-
çirkin anlamına gelen tüm kavramları içermek-
te olduğunu, saf ve temiz aklın hakkında iyi-
güzel veya kötü-çirkin, takdir etme hakkına 
sahip bulunduğunu; bu kavramların bünyesinde 
bir miktar izafilik olduğunu yukarıda belirtmiş-
tik. Maruf ve münker kavramları genel olarak, 
Kur’ân’da şu davranış güzel, şu davranış çirkin-
dir şeklindeki açık ve net hükümlerden ziyade, 
hangi davranışların güzel olması gerektiği şeklin-
de kullanılmaktadır. Toplumu sarsacak boyutlu 
konular, fahşâ, bağy, rics, zulüm, habis, seyyie 
gibi kavramlar içerisinde zikredilmiştir. Bu denli 
tehlikeli olmayan konularda karar, bir ihtimal, 
temiz akla, temiz kalbe, temiz fıtrata ve temiz bir 
sisteme sahip olan insana bırakılmıştır. Bu açıdan 
Kur’ân’da şu maruf veya şu münker’dir şeklin-
de açık hükümler çok fazla bulunmamaktadır. 
Fahşâ, bağy, zulüm, rics, habis, seyyie kavramla-
rının dışında Münker ile ilgili şu 3 konu, açık bir 
şekilde ifade edilmektedir:

Haksız yere bir canı öldürmek,
Kibir ihtiva eden çok yüksek sesle konuşmak,
Kadınlarına zıharda bulunmak.
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Haksız yere bir canı öldürmenin çirkin oldu-

ğu, Hz. Musa ile kendisine Allah’ın özel bir ilim 

verdiği şahıs arasındaki konuşmada geçer. İlim 

sahibi olan, bir çocuğu öldürdüğünde; Hz. Musa, 

“Dedi ki: “Bir cana karşılık olmaksızın, tertemiz 

bir canı mı öldürdün? Andolsun, sen kötü bir iş 

yaptın.” (18 Kehf 74) demiştir. 

Kibir İhtiva Eden Çok Yüksek Sesle Konuşmak

Münker olarak nitelendirilen diğer bir davra-

nış, insanların çevresindekileri hor gören, onlara 

üstten bakan ve küçümseyen bir anlam taşıyan 

konuşma tarzıdır. Kibrin ve böbürlenmenin bir 

tezahürü olan üst perdeden konuşma, mübalağa 

içeren konuşma, içinde fayda içermeyen konuşma, 

hoş olmayan, hoş karşılanmayan bir konuşma tar-

zıdır. Hz. Lokman oğluna nasihatte bulunurken 

bu konuşma tarzını, merkebin sesi ile mukayese 

ederek yermektedir (31 Lokman 18,19). Lokman 

18. ayette, böbürlenme ve büyüklenmenin yanlış-

lığı üzerinde durulmakta; 19. ayette ise, yürüme 

ve konuşma tarzının ortalama bir tarz içerme-

si gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla gerek 

yürüme, gerekse konuşma tarzının böbürlenme, 

büyüklenme ihtiva etmemesi gerektiği ortaya 

konmaktadır. Bununla birlikte böbürlenme, kibir 

içermeyen yüksek sesli konuşma, çevreyi rahatsız 

etmesi, hatta tahrik etmesi açısından kötüdür. Bu 

nokta, bir kısım insanların dikkat etmediği ya da 

başaramadığı konudur.

İslâm, bireye verdiği önem kadar; topluma 

da önem vermektedir. Toplumsal dayanışmayı, 

komşuluk, akrabalık ve ailevi ilişkileri bozan her 

şeye karşı çıkmaktadır. Bunları kötü olarak nite-

lendirmektedir. Kibir ve böbürlenme, kötü-çirkin 

olduğu için kibir ve böbürlenme içeren konuşma 

ya da yürüyüş de kötüdür ve çirkindir.

Kadınlara Ziharda Bulunmak

İçinde öfke taşıyan, mübalağa taşıyan konuşma 

tarzı, içinde düşünce ve düşündürme taşımayan 

konuşma tarzı, içinde mugalata taşıyan konuşma 

tarzı da münker (kötü ve çirkin)dir. İnsanlar ara-

sındaki en temel iletişim araçlarından biri olan 

konuşma, yukarıda ifade olunan yanlışları, içeri-

sinde bulundurursa, anlaşma imkânlarını ortadan 

kaldırır. Nefsi arzular, hâkim olmaya başlar. Bu 

ise, konuşma tarzını daha da kötüleştirir. Bu, 
daha büyük anlaşmazlıklara ve sorunlara neden 
olur. Böyle bir konuşma tarzı da, aile içerisinde 
yaşanan ve karı koca ilişkilerini çıkmaza sokan 
zıharda bulunma olayıdır. Zihar yapma, eski bir 
Arap geleneği olup, kocanın kendi karısına “sen 
bana anamın sırtı gibisin”, “Sen benim anamsın” 
demesidir. Böyle bir konuşma ile kadın boşanmış 
olmuyor, fakat kocasına haram sayılmış oluyor-
du. Böyle yanlış bir anlayış ve gelenek, İslâm 
tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ancak aile içeri-
sinde böyle kırıcı, dökücü, incitici konuşmaların 
yapılmaması, sorumsuz konuşmaların olmama-
sı, tarafların düşüncesizce konuşup birbirlerini 

incitmemesi ve böylelikle de aile içinde soğukluk 
olmaması için belli yaptırımlar uyguluyor İslâm. 
Böylelikle aile kurumunun ciddiyeti, yuvanın 
alelade bir yapılanış olmadığı, karşılıklı yapılan 
ahdin bir sorumluluk olduğu hatırlatılmış oluyor. 
İnsanların kendi menfaatlerine geldiği şekilde 
hareket edip sınırlar koyamayacağı belirtilmiş 
oluyor (58 Mücadele 2-5). Ayetlere göre karısı-

nı, “sen benim anamsın” gibi deyişlerle inciten, 
horlayan, üzen kocaların, ağır bedeller ödemesi 
gerekmektedir; ya bir köleyi özgür kılacak, ya iki 
ay oruç tutacak ya da altmış fakiri doyuracaktır. 
Böylelikle bir daha rastgele konuşmamayı, ailesini 
rahatsız etmemeyi, yuvanın temellerini zayıflat-
mamayı, aile kurumunun ulviliğini aşağılama-
mayı, evliliğin bir oyun ve eğlence olmadığını 
öğrenmeyi idrak etmiş olacaktır.  

Bu hükümler, Allah’ın belirlediği sınırlar olup 
bunlara karşı gelenler, mutlaka alçaltılmış, rezil 

edilmiş olacaklardır. 

Maruf Olması Gereken Davranışlar

Toplumsal kirlenme sorununa ilişkin, 
Kur’ân’da geçen, fahşâ, habis, seyyie, rics, bağy 
gibi kavramlarda; belli tutum ve davranışlar, pis-
çirkin-kötü veya temiz-güzel-iyi şeklinde açıkça 
nitelendirilmektedir. Ancak maruf ve münker 
kavramları için aynı açıklık söz konusu değildir. 
Bu, maruf ve münkerin bünyesinde taşıdığı iza-
filikten kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle maruf 
olan davranışlar tabiri yerine, biz maruf olması 
gereken davranışlar tabirini kullanıyoruz.

Maruf olması gereken davranışları 5 sınıfta 
toplayabiliriz:
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1- Evlilik hukuku açısından

2- Ana-baba hukuku açısından

3- Yetim hukuku açısından

4- Miras hukuku açısından

5- Konuşma adabı açısından

Evlilik Hukuku Açısından Maruf Olması 

Gereken Davranışlar

Burada evlilik hukukunu, bütün boyutları 

ile inceleyecek değiliz. Ancak Kur’ân-ı Kerim’in 

maruf olması gerekir dediği boyutları ile ele alıp 

inceleyeceğiz. Bu anlamda vurgulanan önemli 

bir nokta, kişinin evli olduğu hanımı ile iyi-

güzel(maruf)  olarak geçinmesidir (4 Nisa 19).

Evlilik yaşamı ile ilgili pek çok ayet ve hadis 

bulunmaktadır. Bunlar ayette geçen güzellikle 

geçinmenin nasıl olacağını açıklar. Evliliği karşı-

lıklı güven, sevgi, saygı içeren bir ahid olarak ele 

alır Kur’ân-ı Kerim. Ahid ise “büyük bir sorum-

luluktur”. Aile yaşamı, böyle bir sorumluluk üze-

rine kurulur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak, 

annelerin bakımı, geçimi babaya aittir. Çocuğun 

emzirilmesi işi karşılıklı rıza ile çözümlenecek-

tir. Ve bütün bunlar maruf üzere yapılacaktır (2 

Bakara 233).

Toplumsal yaşamın sıhhati, aile yapısının sağ-

lamlığına bağlıdır. Aile yapısı sağlam, ailedeki 

fertler mutlu ve huzurlu ise bu, toplumu olumlu 

yönde; aile fertleri mutsuz ve huzursuz ise bu, 

toplumu menfi yönde etkileyecektir. Her ikisinin 

etkisi, iş hayatına yansımaktadır. Karşılıklı sevgi, 

saygının, güvenin kalmadığı durumlarda; belli bir 

hukuk çerçevesinde eşlerin boşanması, en doğal 

bir haktır. Kur’ân-ı Kerim; boşanma olayında, 

iddet olayında ve mehir olayında maruf kavramını 

kullanarak bütün bu işlemlerin, tarafları zede-

lemeyecek, incitmeyecek, dolayısıyla toplumu 

olumsuz etkilemeyecek güzel bir tarzda yapılması 

gerektiğini açıklamaktadır (2 Bakara 229-232). 

Bakara 229 ve 231. ayetlerde, belli ailevi sorun-

ların oluşturduğu atmosferde, iki kez boşanmaya 

izin verildiği, bunun sonucunda eşlerin tekrar 

evlenebilecekleri ifade edilmektedir. Boşanma 

durumunda kadının hakkı olan nafaka, mehir ve 

ona daha önce verilmiş olan şeyler geri alınmama-

lıdır (2 Bakara 234-236, 240-242; 65 Talak 2,6). 

Hatta başkaları ile maruf üzere evlenmek istedik-

lerinde, kendilerine zorluk çıkarılmamalıdır. Bu 

ve buna benzer hususlar, ayetlerdeki “güzel bir 

şekilde boşama” ifadesine açıklık getirmiş olmak-

tadır. Bu konudaki hükümlerin, Allah’ın sınırları 

olduğu; bunlara, tecavüz edilemeyeceği açık bir 

şekilde belirtilerek bu sınırlara tecavüz edenlerin, 

zalim olduğu ifade edilmektedir.

Diğer önemli husus ise, boşanma hukuku 

konusunda yapılan hileler, “Allah’ın ayetlerini 

oyun konusu edinmekten” başka bir şey değil-

dir. Getirilen ölçülerin, insanlar için daha hayırlı 

ve temiz olduğu zikredilerek maruf kavramı ile 

temiz kavramı arasında bir ilişki kurulmaktadır. 

Diğer taraftan bütün bu açıklamaların, birer öğüt 

olduğu, öğüdü tutanların kurtuluşa ulaşacakları, 

özellikle, vurgulanmaktadır.

Kur’ân’ın getirdiği hükümlerle evlenme ve 

boşanma, taraflar için kâbus olmaktan çıkarılıyor; 

boşanmış çiftlerin birbirini mağdur etme veya 

yok etme veya birbirinin malını zimmetine geçir-

me gibi bir tavra girmeleri engelleniyor. Bütün 

sorunların güzellikle ve İslâm’a uygun olarak 

konuşulup tartışılması ile çözülmesi isteniyor (65 

Talak 6-7).

Bunları yapabilmek için ruhsal bir olgunluğa 

ulaşmak, Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde 

bulunmak, öldükten sonra dirilip hesap verme-

ye kesin imanla iman etmiş olmak gerekiyor. 

Dolayısıyla bugünkü koşullarda kirlenme soru-

nunu çözebilmek için bu vasıfları bünyesinde 

barındıran yeni bir insan unsuru gereklidir. Evet, 

mümin dediğimiz yeni bir insan unsuru. 

Kadına özgürlük ve kadın hakları adı altında, 

gerçekte kadının köleleştirilmesi hedeflenecek; 

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.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, “Hud suresi benim 
saçlarımı ağarttı” demesini, İslâm âlimleri, 
helak olmuş kavimlerin Hud suresinde anla-
tılmış olmasına ve Hud suresinin 112. aye-
tinde, sadece kendisinden değil aynı zaman-
da kendisine tabi olanlardan da sorumlu 
tutulmasına bağlamışlardır. Hz. Peygamber, 
ümmetini koruma amacıyla, Allah’a yaptığı 
değişik  dualarda, helak şekillerini de belir-
terek, Ümmetinin helak edilmemesini talep 
etmiştir.
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kadına, kadın adına savaş açılacak, bir ticari meta 

haline getirilecek fakat boşanmalar olmayacak, bu 

mümkün mü? Çocuklar perişan olmayacak, bu 

mümkün mü? Aile yapısı korunacak, bu müm-

kün mü? 

Müstehcenlik ve şiddet içerikli reklamlar, 

satışı artırdıkları için daha da çirkinleşiyorlar. 

TV’lerde gösterilen filmlerde,  müstehcenlik ve 

şiddet daha yoğun kullanılarak daha fazla para 

kazanma hedefleniyor. Bu nedenle çocukların ve 

kadınların müstehcenlik objesi olarak kullanıla-

rak ticari meta haline getirilmesine, toplum karşı 

çıkmalı, tavır koymalı ve ayağa kalkmalıdır. 

Yetkili ve sorumluların TV’nin, bilgisayarın 

düğmesi var, kapatın çağrılarına karşı; bu ülkede, 

bu topraklarda çirkin hayasızlıkların yaygınlaştı-

rılması ve bunun üzerinden kâr elde edilmesinin 

meşruiyetini sorgulamalıyız. Çirkin hayasızlık 

içeren reklamlara karşı savaş açmalı, firmayı ve 

ürünlerini boykot etmeliyiz. İnsanı ve toplumu 

ifsad eden bir özgürlük anlayışının, yanlış oldu-

ğunu her yerde, her ortamda ve her zaman ortaya 

koymalıyız.Batı düşüncesinin kadına, çocuğa, 

evliliğe, açtığı savaş, bugün meyvelerini vermiş; 

kadın ve çocuk, tam bir seks ve şiddet aracı haline 

getirilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak Avrupa 

birliği ülkelerinde, evlilik dışı ilişkiden doğan 

çocuk oranı her geçen yıl artmaktadır. Avrupa’da 

boşanma oranı, hızla artarken evliliğe ilgi hızla 

azalmaktadır. 

Gandi, Batı düşüncesinin toplumun her kesi-

minde meydana getirdiği tahribatı gördüğünden; 

“Batı medeniyeti hakkında ne düşünüyorsunuz?” 

şeklindeki bir soruya, “Olsaydı iyi olurdu!” diye 

cevap vermiştir.

Türkiye, Batılılaşma hareketinden nasibini 

almış bir ülkedir. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 

verilerine göre Türkiye’de boşanma oranı artmak-

tadır. 

Ana-Baba Hukuku Açısından Maruf Olması 

Gereken Davranışlar

İslâm’da aile kavramı, çok boyutlu bir ilişkiler 

zinciridir. Eşler arasındaki hukuk, ana-baba ile 

çocuk arasındaki hukuk, bizzat Allah tarafından 

tanzim edilmiştir. Ana-baba ile çocuk arasındaki 

hukukun iki farklı yönü vardır. Çocuk küçük 

olduğu zaman, çocuğun bakımı ve büyütül-

mesi, yukarıdan aşağıya doğrudur; Ana-babaya 
aittir. Ana-babanın yaşlanıp çocuğun büyüdüğü 
dönemlerde, ana-babanın bakım sorumluluğu, 
aşağıdan yukarıya yanı çocuğa aittir.

Ana ve babaya karşı evladın sorumluluğu, 
Kur’ân’da, özellikle, ihsan ve maruf kavramları 
kullanılarak belirtilmektedir. Maruf kavramı ile 
ana-baba hukuku arasındaki ilişkiyi, Lokman 
süresinde bulabilmekteyiz (31 Lokman 13-15). 
Allah’a karşı isyan, şirk koşma gibi durumlarda, 
ana-babaya itaat edilmeyecektir. Onların istekleri, 
arzuları dikkate alınmayacaktır. Bununla beraber 
dünya hayatında onlara iyilikle muamele edile-
cektir.

Lokman 14’de, “insana anne babasını tavsiye 
ettik” denilerek dikkatlerimiz çekiliyor. Annesi 
onu zorluk üstüne zorlukla taşıdı denerek vurgu 
artırılıyor, “hem bana, hem de anne ve babana 
şükret!” denilerek vurgu, en üst noktaya çıka-
rılmış oluyor. Dikkat çekici bir üslupla, Allah’a 
şükürle ana-babaya şükür yan yana zikrediliyor. 
Böylelikle konunun önemi, daha açık bir şekilde 
ortaya konulmuş oluyor. İşte bu anlayışın doğal 
gereği olarak da ana-baba evladı için çalışmakta, 
biriktirmekte ve ona her şeyini bırakmaktadır. 
Evlat da, yaşlanan ana ve babasına bakmakta, 
kimsesizler yurduna, huzur evine veya sokağa 
terk etmemektedir.

Ne var ki toplum kirlenince, aile kavramı 
zayıflayınca, ana-baba-çocuk ilişkileri bozulunca; 
ne çocuk sevgi ile büyüyor, ne de yaşlılar, huzur 
ile ölüyor. Altüst olmuş bir değerler anaforunda 
insanlar, yavaş yavaş gülmeyi unutuyor. Kin ve 
nefretle doluyor. 5-10 kuruş para için dedesini-
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ninesini, anasını-babasını, kardeşini öldürebiliyor 

insanlar. Bu durumda bu toplum çağdaş mı oluyor, 

bu toplum medeni mi oluyor, bu toplum temiz mi 

oluyor? 

Yıllardır değişik adlar altında değer sistemi-

mize karşı açılan savaş meyvesini veriyor. Aile 

bireyleri, birbirinden kopuyor. Akrabalık bağ-

ları kopuyor; akrabalar birbirine yabancılaşıyor. 

Her türlü denetime, “zamanın gereği”, “kuşaklar 

arası fark” denerek karşı çıkılıyor. Aileye karşı 

bu saldırı durdurulmazsa, daha vahim sonuçlar 

ortaya çıkacaktır. 

Bu ortam temizlenmedikçe, caydırıcılık ön 

plana alınmadıkça, bu sistem değişmedikçe, 

huzur ve mutluluk var olamayacaktır. O nedenle 

gayrı insanı, gayrı milli ve gayrı İslâmî olan bu 

sistem değişmelidir.

Yetimlere İlişkin Hukuk Açısından Maruf

Bu konu, bir boyutu ile aile hukuku, bir 

boyutu ile de toplumsal hukuk ile bağlantılıdır. 

Yetimlere iyilik-güzellikle davranılması, onların 

ıslah edilmesi, topluma uyum sağlayacak birey-

ler haline getirilmesi, mallarına güzel bir şekilde 

sahiplik edilmesi konuları, kirlenme ile ilgili söz 

konusu edilen kavramlarda yer almaktadır. Maruf 

kavramı, daha ziyade, yetimlerin mallarının kul-

lanımı ve mirasın paylaşımı ile ilgili olarak kul-

lanılmaktadır (4 Nisa 6). Burada, zengin olsun, 

fakir olsun herkesin, yetimlere sahip çıkması 

istenmektedir. Ancak yetimin malına ilişkin tasar-

rufta, zengin olanın, iffetli davranması; yoksul 

olanın ise, malların bakım, onarım ve korunması 

işini yaptığından dolayı ihtiyacına uygun bir kar-

şılık alması uygun görülmektedir. Özellikle ayette 

“büyüyecekler diye çarçabuk yemeyin!” deniliyor 

ki, bu en önemli noktadır. Bu konuda gerekli 

hassasiyeti gösterecek olgun bir insan gereklidir. 

O olgunlaştırmayı yapacak olan güçlü bir dene-

tim mekanizması elzemdir. O da, ayetin sonunda 

geçen “Hesap görücü Allah”tır.

Yetimlerle ilgili sorumluluk, mallarına sahip-

lik etmekle bitmiyor, nikâh çağına eriştikleri 

zaman olgunlaşıp olgunlaşmadıkları araştırılma-

lıdır. Bundan sonra malları onlara verilmelidir. 

Malları kendilerine verilirken de şahit tutulma-

sının ifade edilmesi, şeytanın işin içine girerek 

ortalığı karıştırmasına mani olmak amaçlıdır. Bir 

taraftan Allah korkusu, diğer taraftan şahit bulun-
durulması, kötü duygu ve düşüncelerin fertlere 
hâkim olmasını engelleyerek adaleti tesis etmek, 
yanlışlık ve kötülükleri ortadan kaldırmak açısın-
dan önemlidir.  

Vasiyet Hukuku Açısından Maruf
Ölmeden önce kişinin kendi malı ve mülkü-

nün kullanımına, paylaşımına ilişkin bir tavsiye, 
vasiyet olarak kabul edilir. Bazen kişinin yoklu-
ğunda da vasiyet, kendi malı ile ilgili kullanım 
için geçerlidir. İslâm’da vasiyet, malın kullanımı 
ve paylaşımında önemli bir yer tutar. Vasiyet adeta 
hukuki bir ilke halindedir. Dolayısıyla yerine geti-
rilmesi gerekir. Vasiyetin yerine getirilmesinde 
sorunlarla karşılaşılmaması için maruf (güzel-iyi) 
bir şekilde yapılması gerekir (2 Bakara 180).

Marufla vasiyet, aile yaşamının devamı, akra-
balık bağlarının kopmaması açısından önemlidir. 
Burada unutulmaması gereken şey, sağlam ve 
temiz bir toplum için hayatın her sahasının, bir 
dantelâ gibi örülüp işlenmesi gerektiği gerçeğidir. 
Bazılarını sevmiş olmamız, aile içinde, akraba 
içinde ve toplum içinde sosyal dengeyi bozmamı-
zı gerektirmemektedir (33 Ahzab 6).

Konuşma Adabı Olarak Maruf
Güzel, iyi (maruf) biz söz ve konuşmanın, 

insan hayatındaki önemi, Yunus tarafından şu 
mısralarla dile getirilmektedir:

“Söz ola kese savaşı söz ola kesdire başı
Söz ola ağulu aşı balıla yağ ede bir söz”
Bir tek sözün, bu kadar zıt sonuçlar doğurdu-

ğunu veya doğurabileceğini, kendi yaşantımızda 
pek çok kere test etmişizdir, görmüşüzdür. Aile 
içindeki yaşantımızdan, işimizdeki yaşantımıza 
kadar her alanda, şeytanla karşı karşıya olduğu-
muzu bilerek sözlerimizi ölçüp biçerek kullanma-
mız gerekir. Normal koşullarda önemsenmeyen 
bir söz, değişik bir ortamda büyük kırgınlıklara, 
facialara neden olabilir. O açıdan ortamı ve muha-
tabı çok iyi gözlemlemek gerekir. Bu konuda 
Kur’ân’da önemli bir uyarı, Peygamber hanımla-
rına yapılmıştır:

“Ey peygamberin hanımları, sizler herhangi 
bir kadın gibi değilsiniz. Allah’tan sakınıyorsanız, 
edalı konuşmayın ki, kalblerinde hastalık bulunan 
kimse tamah etmesin. Sözü maruf bir tarzda söy-
leyin.” (33 Ahzab 32).
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Kadın erkek arasındaki konuşmalarda, sözle-
rin yerinde ve olması gereken ağırlıkta kullanıl-
ması önemlidir. Muhataplardan herhangi birinin 
kalbinde varolan hastalığın, zaafın, ortaya çık-
masına imkân verilmemelidir. Öyle ki yanlış çağ-
rışımların, yanlış anlaşımların neden olabileceği 
taciz olayları meydana gelmesin. Hayatın tanzi-
minde bu noktanın göz önüne alınması gerekir.

Bir sistem, bu incelikleri göz önüne almıyor; 
tam tersine filmler, tiyatro oyunları, reklamlar 
aracılığıyla bütün duyguları tahrik ediyorsa, kir-
lenmeyi kendi kendine yeşertiyor demektir. Bir 
araba lastiği reklamında baştan sona tahrik içe-
ren ses ve görüntüler meşru görülebiliyor, hatta 
çağdaşlığın bir ölçüsü olarak telakki edilebiliyor 
ve sistem ve toplum tepki vermiyorsa, o sistem ve 
toplum kirlenmiş demektir.

Rahat ortamlarda; güzel söz söylemek, güzel 
konuşmak kolaydır. Ancak zor anlarda, risk taşı-
yan durumlarda, gerilimli ortamlarda; maruf söz 
söylemek, söyleyebilmek ve bunu düşünebilmek 
zordur. 

Savaş zamanları, felaket zamanları, yokluk 
zamanları birer imtihan dönemleridir. Barış döne-
mi kahramanlarının, bol keseden, ölçüsüzce atıp 
tutanların, zor zamanlarda ortalıktan nasıl kay-
bolduğunu görürüz. Hz. Peygamber zamanında 
“savaş izni için bir süre indirilmeli değil miydi.” 
deyip ortalığı karıştıranların  (kalbinde hastalık 
bulunanlar.) savaş izni içeren bir ayet geldiğinde, 
nasıl telaşa kapıldıkları, çok ilginç tarihi bir vakı-
adır (47 Muhammed 21-22; 24 Nur 53). 

Hareketlerin yükseliş dönemlerinde yönetim-
de sorun olmaz. Herkes yönetimin çevresindedir. 
Durgunluk ve geri çekilme dönemlerinde, dava 
adamları ile menfaatçiler, zayıf iradeliler, kalbin-
de hastalık bulunanlar ayrışır. Her kafadan bir 
ses çıkar, kaos yaşanır. Zor günlerde sadakat, zor 
günlerde itaat ve zor günlerde güzel söz, yapılması 
gereken budur.

Bunu yapamayanlar, bu kararlılığı göstere-
meyenler, yönetimi ele alırlarsa, o ülkede, o 
toplumda fesad olacaktır, anarşi olacaktır, kavga 
olacaktır. Bir gün önce söyledikleri ile bir gün 
sonra söyledikleri birbirini tutmayanlar, bütün 
toplumsal dayanışmayı bozacaklardır. Bu açıdan 
fesatçıdırlar. Tüm toplumsal ilişkileri, parçalayıp 
koparacaklardır. Türkiye’deki siyasi hayat, bunun 

canlı örnekleri ile doludur. 

Diplomaside, şahitliklerde ve arabuluculuklar-

da maruf söz söylemek, insanları düşünmeye sevk 

edecek, insanlarda hak ve adalet duygularını orta-

ya çıkaracak böylelikle ortamı yatıştırıp yumuşa-

tacak sihirli bir değnektir. Miras paylaşımında, 

mal tutkusu ile insanların gözlerinin dönebile-

ceği, kararabileceği bir durum ortaya çıkabilir; 

bu durumda maruf olan bir söz, zararı asgariye 

indirebilen bir vasıta olabilir (4 Nisa 8-10).

Mirasın bölüşülmesinde, yakınlar, yetimler 

ve yoksullar bir araya getirilip rızıklandırılacağı, 

aralarının hak hukuk çerçevesinde bulunacağı, 

bir haksızlık yapar mıyız diye kalplerin titreye-

ceği, avukat hilelerinin, noter oyunlarının olma-

yacağı, rüşvetle davanın satın alınmayacağı, Hz. 

Peygamberin deyişi ile “Bir kervan sahibinin Allah 

korkusundan başka bir korku duymadan bu 

ülkenin bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla gide-

bileceği” bir topluma ve bir sisteme ihtiyaç vardır. 

Farklı İnsan Topluluklarının Maruf ve Münker 
Konusundaki Tutum ve Davranışları

Kur’ân-ı Kerim, marufu emredip münkeri 

yasaklayan ve münkeri emredip marufu yasakla-

yan insan unsurlarını veya bu konularda duyarsız 

davranan, hassasiyetini kaybeden insan unsurla-

rını değişik ayetlerinde açıklamaktadır. Kur’ân’a 

göre münkerden sakındırıp sakındırmama, iman-

la alakalı bir konudur. İman etme-inkâr etme 

düzleminde, marufu emredip münkeri yasaklama 

ile ilgili insan unsurlarını aşağıdaki gibi tasnif 

edebiliriz:

Kâfirler, Münafıklar, Fasıklar: Münkeri 

Emreder Marufu Yasaklarlar

Müminler: Marufu Emreder Münkeri 

Yasaklarlar

Kâfirler, Münafıklar Münkeri Emreder         

Marufu Yasaklarlar

Geçmişte İsrailoğulları’ndan küfredenlerin, 

isyan edip haddi aştıkları, bu yüzden de lanetlen-

dikleri ifade edildikten sonra; “Yapmakta olduk-
ları münkerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. 
Yapmakta oldukları şey ne kötü idi! Onlardan 
çoğunun küfre sapanlarla dostluklar kurduklarını 
görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği 
şey ne kötüdür… Eğer Allah’a, peygambere ve 
ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edin-



12

 Umran • Temmuz 2014

G Ü N D E M  TOPLUMSAL KİRLENME (TEFESSÜH) VE KİRLENMEYE KARŞI MÜCADELE 

mezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır.”          
(5 Maide 79-81), denmektedir.

Burada üç temel olgu vardır: Birincisi küfre-
denler, fasıklar münkerden birbirlerini sakındır-
mazlar; İkincisi küfre sapanlarla kurulan dostluk-
lar kötüdür. Üçüncüsü de Allah’a, peygambere ve 
peygambere indirilene iman edenler, küfredenleri 
dost edinmezler Dolayısıyla küfredenlerin dost 
edinilmesi bir iman zaafı olarak ortaya çıkmak-
tadır.

Yalnızca dil ile ifade edilen iman, kalp ve 
amellerle desteklenmedikçe nasıl bir anlam ifade 
edecektir? Kirlenmeden gerçekten rahatsız olmak-
la, olur gibi gözükmek, temelde imanın gücü, 
kuvveti derecesine bağlı bir olgudur. O açıdan 
münafıklar, münkerden rahatsız olmazlar; ancak 
mecbur kalırlarsa olur gibi 
gözükürler:

“Münafık erkekler ve 
münafık kadınlar, bazısı 
bazısındandır; münkeri emre-
derler, maruftan alıkoyarlar, 
ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar 
Allah’ı unuttular, O da onları 
unuttu. Şüphesiz, münafıklar 
fıska sapanlardır.” (9 Tevbe 
67)

Allah’ı ve Allah korkusu-
nu unutanların, bu yüzden 
Allah’ın da kendilerini unut-
tuğu insanların, münafıkla-
rın, kirliliğe karşı mücadele 
vermesi bir tarafa; kirlilikten, rahatsız da olmaya-
caklardır. Çünkü onlar kirli ortamlarda, bataklık-
larda beslenir ve büyürler. Bugün Türkiye’de ve 
dünyadaki kirlenmenin baş sorumluları bunlar 
değil midir? Öyleyse kirlenmeye karşı mücadele, 
yeni bir insan unsuru, olmadan başarı kazana-
maz. 

Müminler Marufu Emreder,                   

Münkerden Sakındırırlar

Kur’ân’ın ve sünnetin mümin diye tanımladığı 
insan unsuru, sahip olduğu vasıflardan dolayı 
kirlenmeye karşı mücadele eder ve başarı kaza-
nır. O’nun için Allah onları, Kur’ân-ı Kerim’inde; 
“Mümin erkekler ve mümin kadınlar da birbir-
lerinin velileridirler. Marufu emreder, münkerden 

sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı 
verirler ve Allah’a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte 
Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır.” (9 
Tevbe 71) diyerek tanımlamaktadır. Dahası, Allah 
müminleri, tüm insanlığa marufu emredip mün-
kerden sakındıran örnek ve hayırlı bir ümmet 
olarak nitelendirmektedir:

“Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir 
ümmetsiniz; maruf olanı emreder, münker olan-
dan sakındırır ve Allah’a iman edersiniz.” (3 Âl-i 
İmran 110)

“Marufu emredip, münkerden sakındırma”, 
bir yaşam biçimi, bir ahlak ilkesi, bir iman olayı 
olarak İslâmî terminolojide ayrı bir yeri ve önemi 
vardır. Bu, örnek insan, “örnek cemaat/hareket” ve 
“örnek bir sistem” için “olmazsa olmaz” ilkeler-

den biridir. 
Tevbe Süresinin 67-71. 

ayetlerinde, mümin ve 
münafık iki farklı insan 
unsurunun iyilik-güzellik 
ve kötü-çirkinlik karşısın-
daki tavrının ne olduğu, 
gözler önüne serilmektedir. 
Kirliliğe karşı mücadele-
de nasıl bir insan unsuru-
nun olması gerektiği ortaya 
konulmaktadır.

İnsanın marufu emredip 
münkerden sakındırmayı, 
bir ilke olarak kabul etmesi, 
gerek koşuldur, fakat yet-

mez. Böyle bir mücadelede bir “menfaat şebekesi” 
bir “haramzadeler” topluluğu ile karşı karşıya 
kalındığını, bunların hedefe varmak için kulla-
namayacağı, istismar edemeyeceği hiçbir kavram 
kural ve değer sistemi olmadığını bilmek gerekir.  

Kirlenmiş sistemlerde servetin nasıl kazanıldı-
ğı değil ne kadar olduğu önemlidir. Servetinizle 
orantılı olarak baş tacı edilir, itibar görürsünüz. 
Böyle bir sistemde var olmuş ve yıpranmış hır-
sızlar, dinlenmiş hırsızlarla yer değiştirir. İnsanın 
unutma özelliği, dinlenmiş hırsızları yeniden 
kurtarıcı olarak kabul edilmelerine müsaittir. O 
açıdan marufu emredip münkerden sakındırma, 
ayetlerde yalnız başına ifade edilmiyor. Tevbe 
71’de namazın dosdoğru kılınması, zekâtın veril-
mesi, Allah ve Rasûlüne itaat edilmesi ilkeleri ile 
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birlikte zikrediliyor. Bu, hem konunun önemini 
artırıyor; hem de mücadeleye karar veren insanı, 
güçlü kılacak donanımları ortaya koyuyor. Âl-i 
İmran 110’da ise bu ilkenin arkasında, “Allah’a 
iman edersiniz” ifadesi var. Allah’a iman’la, “maru-
fu emredip, münkerden sakındırmanın” yan yana 
gelişi bu ilkenin önemini artırır. Ayet, Mümine, 
yapsam da olur, yapmasam da olur tarzında bir 
tercih bırakmamaktadır. Nitekim ayetin deva-
mında Kitap Ehli inanmış olsaydı, kendileri için 
iyi olurdu denerek, dikkat-
lerimiz, tekrar iman olayına 
çekilmektedir. Kitap Ehli’nin 
çoğunluğunun fıska sapanlar 
olduğu çok az bir kısmının 
iman ettiği belirtilmektedir. 
Keza Âl-i İmran 113’de “onla-
rın tümü bir değildir. Kitap 
Ehli’nden ayakta (namaza) 
duran bir ümmet vardır” denil-
dikten sonra; bunların marufu 
emredip, münkerden sakındı-
racakları ifade edilmektedir (3 
Âl-i İmran 114).

Marufu Emredip Münkeri 
Yasaklamayan, Marufla 

Münkeri Karıştıran Bir Ümmet                                                                                  
Helak Olma Tehlikesi ile Karşı 

Karşıyadır

Bütün bunlardan çıkarı-
labilecek sonuç, kirlenmeye 
karşı mücadele, bir iman olayı-
dır. Ama Kur’ân’ın ve sünnetin 
tanımladığı bir iman olayıdır. 
İman ettiklerini dilleriyle söyle-
yip de, kalpleri ile tasdik etme-
yenler, eylemleri ile teyid etme-
yenler, ne derece ve hangi oranda 
iman etmişlerdir? (3 Âl-i İmran 167).

Böylesi insanlar, tezat içindedir, istikrarsızdır. 
Bir gün söylediği diğer günü tutmaz. Günü kur-
tarmaya çalışır. Bunun için de sık sık yalana baş-
vururlar. Oysa kirliliğe karşı mücadele yalansız, 
dolansız, entrikasız bir mücadeledir. İhtiraslarına 
akıl ve iradeleriyle gem vuranların, çok düşünüp 
çözüm arayanların işidir. Bu, bireysel bir iş olma-
yıp kelleyi koltuğa almış bir kadronun işidir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, “Hud suresi benim 

saçlarımı ağarttı” demesini, İslâm âlimleri, helak 

olmuş kavimlerin Hud suresinde anlatılmış olma-

sına ve Hud suresinin 112. ayetinde, sadece 

kendisinden değil aynı zamanda kendisine tabi 

olanlardan da sorumlu tutulmasına bağlamışlar-

dır. Hz. Peygamber, ümmetini koruma amacıyla, 

Allah’a yaptığı değişik dualarda, helak şekillerini 

de belirterek, Ümmetinin helak edilmemesini 

talep etmiştir6. Hz. Peygamber’in 

helak edilmeme ile ilgili yap-

tığı dualarında yer alan ceza-

landırma şekillerini, aşağıdaki 

gibi özetleyebiliriz:

• Umumi bir kıtlıkla helak 

etme, 

• Suda boğulma ile helak 

etme,

• Gökten taş yağması ile 

helak etme, 

• Yerin yarılması ile helak 

etme,

• Kendilerinden başka bir 

düşmanın tasallutuyla yok 

edilme,

• Aralarında ayrılıkla-

ra düşüp parçalanmaları ile 

cezalandırma, 

• Birbirlerinden sıkıntı azabı 

çekmeleri ile cezalandırma, 

• Kendi aralarında savaş-

maları ile cezalandırma.

Hadislere göre Muhammed 

ümmeti, bu sekiz farklı ceza-

landırma şeklinin ilk beş tane-

sinden muaf tutulmuş; son üç tanesinden ise, 

muaf tutulmamıştır. 

Bu noktada sormamız gereken soru, “Helak 

edilme/Cezalandırma şartları/Sebepleri”, ne 

zaman oluşmakta, hangi durumlarda ilahi sünnet 

tecelli etmektedir? sorusudur. 

Değişik hadislerden Allah’ın cezalandırma ya 

da helak etme nedenlerini, genel olarak, “toplu-

mun içerisinde kötülüklerin çoğalması”, “çirkin 

Allah’ı ve Allah korkusu-
nu unutanların, bu yüz-
den Allah’ın da kendileri-
ni unuttuğu insanların, 
münafıkların, kirliliğe 
karşı mücadele verme-
si bir tarafa; kirlilikten, 
rahatsız da olmayacak-
lardır. Çünkü onlar kirli 
ortamlarda, bataklık-
larda beslenir ve büyür-
ler. Bugün Türkiye’de 
ve dünyadaki kirlen-
menin baş sorumlula-
rı bunlar değil midir? 
Öyleyse kirlenmeye 
karşı mücadele, yeni bir 
insan unsuru, olmadan 
başarı kazanamaz.
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hayâsızlıkların yaygınlaşması”, “hayânın ortadan 

kalması”,  “emanetin gitmesi”,  “güvenilir olmak-

tan çıkma”, “hain ve hıyanet sahibi olarak görül-

me”, “merhametsiz olma”, “lanetlenme”, “mala, 

mülke ve makama şehvet tutkusu ile tabı olma 

düzleminde dünyevileşme”, “refahtan şımarıp 

azma”, “Allah’a ortak koşmak, “sihir (büyü) yap-

mak”, “Allah’ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere 

öldürmek”, “faiz yemek”, “yetim malı yemek”, 

“savaş meydanından kaçmak”, “evli, namuslu 

ve hiç bir şeyden haberi olmayan kadınlara zina 

isnad etmek,” “çifte standartlı adalet mekanizma-

sı”, “çirkin hayâsızlıklar karşısında duyarsızlaş-

ma”, “marufla münkerin karıştırılması”, “münke-

rin emredilip marufun yasaklanması” olarak ifade 

edebiliriz7 .

İnsanlar arasında günahların çoğalması, helak 

olma nedeni olarak gerek şarttır; ancak yeter şart 

değildir. Yeter şart, günahların çoğalıp yaygın-

laştığı bir toplumda, iyiliği emredip kötülükten 

alıkoyan kişi/grup/teşkilat/cemaat/hareketin var 

olmamış olmasıdır. Aşağıdaki hadiste bu gerçeği 

görmekteyiz:

“Nebî (s.a.v.): Canımı gücü ve kudretiyle elinde 

tutan Allah’a yemin ederim ki, ya iyilikleri emre-

der ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah 

kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azab 

gönderir. Sonra Allah’a yalvarıp dua edersiniz 

ama, duanız kabul edilmez.”8 

Böyle bir toplumun içerisinde iyiliği emredip 

kötülükten alıkoyan kişi/grup/teşkilat/cemaat/

hareketin var olmaması ve fakat o toplumun içeri-

sinde salih insanların bulunması, cezalandırmaya 

mani olamamaktadır.9 Kirliliğin arttığı toplumlar-

da, iyiliği emredip kötülükten alı koyma gayreti, 

çabası ve çalışması olmadığı takdirde, dualar 

kabul olmayacak, şerliler hayırlılara musallat ola-

cak ve gelen azap herkese şamil olacaktır:

“Hz. Peygamber (s.a.v.): “Ya ma’rufu emreder, 

münkerden de nehyedersiniz, yâhut Allah şerirle-

rinizi hayırlılarınıza mutlaka musallat edecektir. 

O zaman hayırlılarınız dua etse de duaları kabul 

edilmez.”10

Ancak iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir 

topluluğun var olması durumunda, ilahi bir ceza-

landırma vuku bulduğunda, iyiliği emredip kötü-

lükten alıkoyanlar kurtarılmakta; kötülüğü fiilen 

icra edenlerle nemelazımcılar, vurdumduymazlar 

cezalandırılmaktadır (7 A’raf Süresi 163-166).

Bugünün Türkiye’sinde yukarıda yer alan 

helak edici durumların meydana gelip gelme-

diğinin Ramazan dolayısıyla bir kez daha sor-

gulanması, helak edilme şekillerinden “birbiri 

ile savaşma”, “birbirine zulmetme”, “birbirine 

eziyet etme” şekillerinin tezahür edip etmedi-

ğinin sorgulanması gerekmektedir.  O nedenle;  

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden 

ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir toplu-

luk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.” 

(3 Âl-i İmran 104)

Bu görev yerine getirildiği zaman “Allah vaa-

dini gerçekleştirecek” (22 Hac, 40), “kalplerimizi 

uzlaştıracak” (3/63), “kalplerimize bir nur koya-

cak” (8/29), “kötülüklerimizi örtecek” (66/8),  

“düzeltip ıslah edecek”  (47/2-5), “korkuları-

mızı giderecek” (41/30), “küçük düşürmeyecek” 

(66/8), “çoğaltacak” (14/7), “sağlamlaştıracak” 

(47/7), “doğru yola yöneltip ileten önderler yapa-

cak” (32/24), “galip kılıp arza varis kılacak” 

(21/105) ve bize “yol gösterecektir” (26/62). 
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A rap ve İslâm dünyası 

özellikle de Irak’taki son 

gelişmeler, IŞİD’in elde etti-

ği ‘zaferler’ ve çatışmaların 

Ürdün ve Suudi Arabistan sınır-

larına geçmesi sonrası tehlikeli 

ve endişe verici bir pozisyona 

girdi. 

Beyrut’taki İslâmî kaynaklar 

bu savaşın cahiliye dönemin-

deki savaşlara veya Avrupa’da 

Ortaçağda başlayıp 19’uncu 

yüzyılın başlarına kadar süren 

din savaşlarına benzer açık bir 

mezhep savaşına dönüşmesin-

den endişeliler. 

Bu endişeler sebebiyle 

Lübnan, Arap ve İslâm dünya-

sındaki bazı İslâmî kuruluşlar 

bir dizi girişimlerde bulunmaya, 

hızla gelen savaşı engellemek 

için dini liderler ve mercilerle 

üst düzey görüşmeler yapma-

ya başladılar. Pratik girişimler 

çerçevesinde son günlerde bir-

kaç önemli adım atıldı:

Birincisi, Türkiye’deki 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

Irak’taki olaylar üzerine yayın-

ladığı bildiri. Bildiri Irak’taki 

IŞİD’e, siyasi ve dini liderlere 

yönelik dolaylı eleştiriler içe-

riyor. Bildiri bugün krizin ele 

alınması üzere Türkiye’de 

Sünni ve Şii âlimler arasında bir 

buluşma gerçekleştirme amaçlı 

Türk girişimine işaret ediyor. 

Türk yetkililer bu doğrultuda 

Müslüman liderlerle temasa 

geçmeye başlamışlar. 

İkinci girişim, Lübnan’da 

Dinler ve Kültürler Buluşması 

başkanı Allame Seyid Ali 

Fadlullah, şiddetin reddedil-

mesi, iç barışın ve diyalogun 

desteklenmesi amaçlı bir söz-

leşme yayınlayarak başlattı. 

Sözleşmeye Lübnan ve İslâm 

dünyasında yüzlerce isim ve 

sivil toplum kuruluşları temsil-

cileri katılıyor. Sözleşme çekiş-

menin durdurulması, krizlere 

çözümler bulunması ve kap-

samlı araştırmaların yapılması 

için bir baskı lobisi oluşturmayı 

hedefliyor. 

Üçüncü girişim, Iraklı dini 

şahsiyetlerin, siyasetçilerin ve 

dini merciiye -özellikle de Seyid 

Ali Sistani’ye yakın bazı çevre-

lerin cihat fetvasına açıklama 

getirmeleri, bu fetvanın Sünni 

Müslümanlarla savaşmayı veya 

bazılarının yorumladığı gibi Şii 

kutsal mekânları savunmayı 

hedeflemediğini, aksine Irak’ı, 

halkını ve Samarra’dan önce 

Musul’u savunmayı hedefledi-

ğini belirtmeleri. 

Dördüncü girişim, birçok 

İslâm ve Avrupa başkentinde 

Iraklı ve İranlı liderler ve farklı 

İslâm mezheplerinden isimler 

arasında görüşmelerin yapıl-

ması ve temasların kurulması. 

Bu temaslarda bölgedeki şart-

lar ve krizin çözüm yolları ele 

alındı. 

O halde ortada krizin çözü-

mü ve çekişmenin tehlikeli 

mezhep savaşına dönüşme-

mesi için çok yönlü çabalar 

bulunuyor. Türk girişimi hali 

hazırda en güçlü girişim ve 

Türkiye’nin Arap ve İslâm dün-

yasındaki rolü yanı sıra Suriye 

ve Irak’a komşu coğrafik konu-

mu dikkate alındığında pratik 

sonuçlar elde edebilir. Acaba 

Türkiye, Müslüman liderlerle 

ve özellikle de Ezher ve Necef 

mercii, İranlı ve Suudi yetkililer 

yanı sıra etkin başka liderlerle 

işbirliği içinde Arap ve İslâm 

dünyasını bu yeni savaştan 

kurtarmakta başarılı olacak mı 

yoksa şiddet ve aşırılık mantığı 

diyalog, uzlaşı ve ılımlılık man-

tığına galip mi gelecek? 

(Arab21 haber sitesi, 25 Haziran 

2014)

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMİ BÖLGEYİ SAVAŞTAN 
KURTARIR MI?
Kasım KASİR 

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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T ürk siyasetinin sürprizi 
muhalefetin Ekmeleddin 

İhsanoğlu’nu, hâlihazırdaki 
başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’la 10 Ağustos 2014’te 
yapılacak seçimlerde cumhur-
başkanlığı adaylığında yarış-
ması için seçme kararı alması 
oldu. Tabiatıyla muhalefetin 
Erdoğan’a rakip sunması şaşır-
tıcı değil ancak sürpriz olan, 
iki ana muhalefet partisinin 
(CHP-MHP) Ekmeleddin ismin-
de anlaşmaları! Bu durum her 
iki partinin tutumlarında şaşır-
tıcı bir dönüşümü ve anlamlı 
derinliği yansıtıyor. 

Çünkü CHP’nin 
klasik tutumu 
İ h s a n o ğ l u ’ n u n 
temsil ettiği değer-
lerle tamamen 
zıttır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
1923’te kurduğu 
parti İslâm ve dini 
kurumlara düş-
man, Araplardan 
nefret eden laik 
aşırılığı temsil eder. 
Sadece Avrupa’yı 
kıble ve model 
görür. MHP’nin 
en belirgin özelli-
ği laik aşırılığı yanı 
sıra ırkçı taassubu-
dur. Bu taassup 
kendisini Kürtlerin 
taleplerinin karşı-
lanmasına karşı çık-
masına götürmek-
tedir. Kemalist öproje esasında 
Kürtlerin kimliklerini reddeder 
ve onları ‘dağ Türkleri’ görürdü. 

İki partinin anlaştığı aday 
Ekmeleddin Türk parti siste-
minin dışından gelmektedir. 
Kültür ve akademi çevresin-
dendir, ülkesinde siyasi hayata 
veya parti tartışmalarına katıldı-
ğı bilinmemektedir. Kahire’deki 
Ayn Şems Üniversitesi Bilimler 
Fakültesi’nden 1966 yılında 
mezundur. Mısır’da doğdu, 
çocukluğunu ve gençliğini 
burada yaşadı. Babası Hacı 
İhsanoğlu 1930’lu yıllarda 
dindarlara kötü muamelede 
bulunan Kemalist zulmünden 
kaçarak Mısır’a sığınmıştı. 

Baba Kahire’deki 
Halimiye semtinde 
oturdu, kraliyet 
sarayında Osmanlı 
arşiv sorumlu-
su olarak çalıştı. 
İ h s a n o ğ l u ’ n u n 
hayat hikayesin-
deki önemli nokta 
Müslümanlardaki 
bilim tarihi alanın-
da uzmanlaşma-
sıdır. Bu alanda 
birçok kitabı var-
dır. Yaklaşık 25 
yıl İstanbul’daki 
IRCICA’nın müdü-
rü olmasını sağla-
yan da bu kariyer-
di. Ardından ülke-
si kendisini İslâm 
Konferansı Örgütü 
başkanlığına aday 
gösterdi ve 2005 
yılında çoğunluğu 

kendisine oy verdi. Görev süre-
si bu yıl bitti. Çalışma yılları 
boyunca ılımlı Müslüman ola-

rak bilindi. Arap ve İslâm dün-

yasıyla sağlam ilişkileri oldu. 

Kültür projesi İslâm dünyasın-

da kültür ve uygarlık gururu 

olarak görüldü. 

Bu adamın ülkesine dönme-

si sonrası, siyasi haritada bir yeri-

nin olacağı hiç kimsenin aklına 

gelmezdi. Birçoklarının tahmini 

Ankara Üniversitesi’nde veya 

başka akademilerde kültürel 

rolünü sürdürmesi yönündey-

di. Bu yüzden CHP ve MHP’nin 

adaylık teklifini kabul etme-

si büyük sürpriz oldu. Sürpriz 

kendi kültürel yolculuğunda 

dönmesi değil, iki partinin 

İhsanoğlu adında anlaşmasıy-

dı. İhsanoğlu’nun tutumlarının 

iki partinin ilkelerinin çoğunlu-

ğuyla çelişmesine rağmen bu 

durum bizleri şu tespiti yapma-

ya sevk ediyor: Bu adam planı-

nı değiştirdi ancak tutumların-

dan vaz geçmedi ve iki partinin 

tutum ve ilkelerinde değişim 

yaşandı. Özellikle de CHP’de 

İhsanoğlu’nun adaylığı büyük 

İHSANOĞLU VE TÜRK İRONİLERİ
Fehmi HÜVEYDİ 

Tablodaki en önemli 
nokta iki partinin 

birçok klasik tutum 
ve ilkelerinden 

vaz geçmeleri ve 
Erdoğan’la yarış-
ması için Arap ve 

İslâm dünyasıyla iyi 
ilişkileri olan ılımlı 

bir Müslüman’ı aday 
göstererek seçmen-

leri razı etmeyi 
kararlaştırmalarıdır. 

Erdoğan da aynı 
özelliklere sahip ve 
dahası Türk sokak-
larında büyük halk 
desteği ve geçen on 
iki yıl zarfında elde 
ettiği büyük başarı-

ları var.

Ekmeleddin İhsanoğlu
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tepki aldı. Aşırı Kemalistler 

‘muhafazakâr sağcı ve İslâm 

İşbirliği Örgütü eski başkanı-

nın laik Türkiye cumhuriyetine 

başkan olarak gösterilmesine’ 

karşı çıktıklarını açıkladılar. 

Ortada bu adamın kefesini 

baskın kılan bir yaklaşım söz 

konusu. Bu yaklaşım ilan edil-

mese de İhsanoğlu’nun aday-

lığının, Erdoğan ve AKP karşı 

sert bir savaşa giren Fethullah 

Gülen’in desteğini almasıydı. 

Bu unsur göz ardı edilmemek-

le birlikte yeterli değil. Zira 

nüfusun yüzde 20’sini oluştu-

ran Kürt oyları hangi adayın 

kazanacağını belirleyecektir. 

Kürt karşıtı MHP İhsanoğlu’nu 

aday gösteren çatının orta-

ğıdır. 

Tablodaki en önemli nokta 

iki partinin birçok klasik tutum 

ve ilkelerinden vaz geçme-

leri ve Erdoğan’la yarışması 

için Arap ve İslâm dünyasıy-

la iyi ilişkileri olan ılımlı bir 

Müslüman’ı aday göstererek 

seçmenleri razı etmeyi karar-

laştırmalarıdır. Erdoğan da 

aynı özelliklere sahip ve daha-

sı Türk sokaklarında büyük 

halk desteği ve geçen on iki 

yıl zarfında elde ettiği büyük 

başarıları var. Dolayısıyla 

ikisi arasında bir karşılaştır-

ma yapıldığında sonuç şimdi-

den Erdoğan lehinde oluyor. 

Rakip adayın sicilinin temizli-

ğine ve saygınlığına rağmen 

Erdoğan’la çekişemeyeceği bir 

alana konuldu. Bir karşılaş-

tırma ve rekabet söz konusu 

dahi olamaz. 

(Mısır Şuruk gazetesi, 23 

Haziran 2014)

İRAN MALİKİ’NİN SONU
Mazin HAMMAD 

M aliki’nin önünde git-

mekten başka bir seçe-

nek kalmadı. Bırakması, Irak ve 

Suriye İslâm Devleti IŞİD örgü-

tünün Irak’ın geniş bölgelerini 

işgaliyle etkileşim içine giren 

‘Sünni devrimin’ zaferi anlamı-

na gelmiş olacak. 

Irak başbakanı Amerikalı ve 

Avrupalı aktörlerin yalnız bırak-

ması sonrası kendisini köşeye 

sıkışmış vaziyette buldu. Bu 

aktörler Irak devletinin ancak 

Maliki’nin bırakması veya buna 

zorlanmasıyla sağlıklı yolculu-

ğuna başlayacağını anladılar. 

Başkan Barack Obama’nın 

Bağdat’taki siyasi yönetimde 

değişim görmek istediği yönün-

deki açıklamasından sadece 

saatler sonra Irak’taki yüksek 

Şii merci Ali Sistani’nin geç-

mişin hatalarından sakınacak 

etkin bir hükümetin kurulma-

sı çağrısı yapmakta gecikme-

diği gözlemleniyor. Bu çağrı 

Maliki’nin yer almayacağı yeni 

bir yönetim kurulması yönünde 

açık bir çağrıdır. 

Nuri Maliki’nin müttefikleri 

ve rakipleri bu adam iktidarda 

tutundukça IŞİD’in Maliki döne-

mi boyunca baskıya, tutukla-

malara ve marjinalleştirmeye 

maruz kalan Sünniler nezdinde 

daha fazla halk desteği elde 

edeceğine kanaat getirdiler. 

Keza ABD’nin IŞİD’e karşı 

hava operasyonu kullanma fik-

rinden geri adım atması da 

Maliki ve ordusunun morali-

ni bozdu. Analistler Maliki’ye 

yönelik Sünni saflardaki nefre-

tin Maliki’nin mezhepçiliğine 
karşı kendilerini birleştirdiğini 
ifade ediyorlar. Tıpkı Saddam 
Hüseyin nefretinin Şiileri ve 
Kürtleri Sünnilere karşı birleştir-
diği gibi… 

Başbakanı belirlemek için 
meclisin toplanma tarihinin 
yaklaşmasıyla birlikte Maliki’ye 
muhalif siyasetçiler Maliki’yi 
düşüreceklerinden emin-
ler ancak IŞİD savaşçılarının 
Bağdat’a doğru harekete geç-
mesi Maliki’nin geleceği etra-
fındaki uzun pazarlıkları Irak 
için maliyetli hale getiriyor. 

İranlı baş aktörün mütte-
fiki Maliki’yi bırakmaya hazır 
olduğuna ve bu aktörün son 
zamanlarda Irak başbakanının 
tüm çizgileri aştığını, çok hata 
işlediğini, mezhepçiliğinin skan-
dal boyutlara vardığını, İran’ın 
ve Şiilerin dünyadaki saygınlığı-
na zarar verdiğini düşünmeye 
başladığına işaret etmek kaçı-
nılmaz. 

Aynı zamanda İranlılar 
Maliki’yi bırakmalarının bede-
lini IŞİD’le mücadelede ve 
Bağdat’ın Sünni aşırıların eline 
düşmesini engelleme noktasın-
da Amerikan askeri koordinas-
yonu şeklinde almaya çalışabi-
lirler. 

(Katar el-Vatan gazetesi, 22 
Haziran 2014)

Maliki
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G Ü N D E M  BU DÖNGÜ KISIR DÖNGÜ 

İ
stanbul 20. Ağır Ceza 

Mahkemesi, Anayasa 

Mahkemesi’nin hak ve hür-

riyet ihlali olduğu yönün-

deki kararı çerçevesinde 

eski Genelkurmay Başkanı 

İlker Başbuğ’un tahliyesine 

karar vermesinin ardından 

hızla Ergenekon davasın-

dan yatan isimler çıkmaya başladı.  Ergenekon 

davasından tutuklu bulunan Tuncay Özkan, 

Levent Göktaş ve Sedat Peker tahliye edildi. Daha 

sonra avukat Kemal Kerinçsiz, emekli Albay 

Dursun Çiçek, eski özel harekâtçı İbrahim Şahin, 

Yalçın Küçük, Şener Eruygur, Hasan Iğsız, M. 

Ali Çelebi, Merdan Yanardağ, Alaaddin Sevim ve 

Danıştay saldırısı faili Alparslan Aslan’ın da tahli-

ye edilmesine karar verildi.

Yapılan düzenleme ile gerekçeli kararları yazı-

lamadığı için yaşanılan hak mağduriyetlerinin 

sona erdiğini söylemek mümkün. Fakat unutul-

mamalıdır ki tahliyeler birer beraat ve aklanma 

değildir. Neticesi itibariyle bu davadan yatan 

Alparslan Arslan’ın hangi suçu işlediği ortadayken 

bu kadar açık ve aleni bir ismin tahliye olması 

bu isimlerin yakayı kolay kurtaramayacakları-

nın göstergesidir. Neticesi itibariyle yargılamalar 

tutuksuz olarak adli kontrol nezaretinde gerçek-

leşecektir.

Tahliyeler Nasıl Yorumlanmalı?

Bir kere Anayasa 
M a h k e m e s i ’ n i n 
Balyoz ve Ergenekon dava-
ları çerçevesindeki karar-
larının hiçbiri davanın esa-
sıyla ilgili değil. Bu kişilerin 
suçsuzluklarını ve verilen 
mahkûmiyet kararlarının 

hatalı olduğuna ilişkin hiçbir ifade içermiyor. 
Meclis’in kabul ettiği ve 6 Mart’ta yürürlüğe 
giren kanun uyarınca tutukluluğun beş yılla 
sınırlandırılması ve buna dayalı olarak verilen 
tahliye kararları da bir  “beraat” kararı değildir. 
Yargılamalar aynen devam ediyor. Tahliye edi-
lenler hakkında mahkûmiyet kararı verildiğinde, 
bunların hapse gireceğinden kuşku bulunma-
maktadır.  Meclis çıkardığı kanun ile darbeyi suç 
olmaktan çıkarmadığı gibi, tahliye kararları da 
yargılanan kişilerin darbe suçunu işlemedikleri 
anlamına gelmiyor.  Her şeyi yerli yerine oturu-
yor, yargılamalarda AB ve AİHM standartlarına 
uygunluk sağlanıyor. 

1923’te Almanya’da  Hitler  ünlü Birahaneler 
Darbesi’nin ardından birkaç general, birkaç yük-
sek yargıç ve bürokrat ile tutuklanmış, ardın-
dan Münih Halk Mahkemesi’nde yargılanma-
ya başlanmıştı.   Bu yargılama Hitler’in şovuna 
imkân sağlayacak şekilde yürütülmüş, sonuçta 

Ömer Faruk KARAGÜZEL

Anayasa  Mahkemesi’nin Balyoz ve Ergenekon davaları çerçevesindeki 
kararlarının hiçbiri davanın esasıyla ilgili değil. Bu kişilerin suçsuzluklarını 

ve verilen mahkûmiyet kararlarının hatalı olduğuna ilişkin hiçbir ifade 
içermiyor. Meclis’in kabul ettiği ve 6 Mart’ta yürürlüğe giren kanun uyarınca 
tutukluluğun beş yılla sınırlandırılması ve buna dayalı olarak verilen tahliye 
kararları da bir “beraat” kararı değildir. Yargılamalar aynen devam ediyor.

Bu Döngü Kısır Döngü

Başı Var da Sonu Yok
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Hitler’in Festungshaft denilen yüksek statülü 
“şerefli” sanıkların tutulduğu bir hapishanede 
çekmek üzere beş yıl hapis cezasına çarptırılma-
sıyla sonuçlanmış, dokuz ay sonra da serbest bıra-
kılmıştı.  Hitler bu şovun ardından hapishaneden 
çıkarken bir kahraman olarak karşılanmıştı. 

Her ne kadar içeriden çıkan paşaların kariz-
ması çizilmiş olsa da endamlarını koruma adına 
basın karşısında akla hayale gelmedik sözlerle 
kahramanlıklarını sergilediler. Her bir paşa içeri-
den muzaffer bir komutan edasıyla çıktı, sanki 17 
ve 25 Aralık darbeleri tümden bu 
kimselerin ne kadar haklı oldu-
ğunu göstermişçesine konuşu-
yorlardı. Ne hazindir ki CHP 
ve MHP bir yandan Ergenekon 
ve Balyozcu paşalarına kuru-
lan tuzağın dolaylıda olsa devlet 
içine sızan yapıdan kaynaklan-
dığını ikrar ediyor bir yandan 
da AK Parti’ye karşı yapılan 17 
ve 25 Aralık darbesini destekli-
yorlardı.

Zirve Yayınevi  davasından 
Ergenekon davasına uzanan tah-
liyelerle, demokrasi ve hukuk 
açısından makara tehlikeli bir 
şekilde geri sarıyor. Anayasa 
Mahkemesi’nin Başbuğ kara-
rı ve tutukluluk süresini 5 yıla 
indiren düzenleme sonrası gelen 
tahliyeler, tahliye edilenlerin 
‘Ergenekon davası çöktü’ hava-
sını veren açıklamaları, ‘demok-
ratik düzeltmeler’in ötesinde bir 
duruma yol açmış, ‘ulusalcı cini 
şişeden çıkarmış’ görünüyor.

İşi bu noktaya getiren, ağır 
çalışan adliye, Ergenekon davası-
nın, Ergenekon soruşturmasını eleştirenleri (Şık, 
Şener, Avcı örnekleri) ya da diğer siyasete müda-
hale girişimlerini (Başbuğ örneği) kapsayan ekle-
melerle kendi çapını aşması yanında, ‘hükümetin 
cemaat çatışmasına kilitlenerek plansız ve öngö-
rüsüz bir geri dönüş süreci başlatması’dır.

Zirve Yayınevi cinayetini işleyenlerin, kanlı 
fiilleri olan kimi Ergenekon sanıklarının serbest 
kalması, bunlar üzerinden ‘Ergenekon davası’nın 
çöktüğü havasının yayılması, adliyede yaşanan 
çatışma ve kaos, vahim bir görüntü oluşturuyor.

Ergenekon ve Balyoz Davalarının Faturası             
Kime Kesilecek?

Türkiye son on yıllık süreçte önemli değişim 
ve reformlara tanık oluyor. Bu değişim ve dönü-
şüm süreçleri yalnızca devletin tavrı, üslubu, 
düzeni ile ilgili değil halkın olaylara yaklaşım 
biçimi, paradigması, olaylara gösterdiği refleksleri 
noktasında da bir değişime tanık oluyoruz. Son 
yıllarda çokça kullanılan “10 yıl öncesine kadar 
hayal olan şeyler bugün gerçek oldu” cümleleri 

dahi değişimin ne denli yayıldı-
ğının göstergesi. Elbette deği-
şim hamleleri sırasında maziden 
kalan kirler, kirler temizlendi-
ğinde oraya yuvalanan diğer 
kirler, aksaklıklar bulunduğu-
na ve kimi ağır hukuksuzluklar 
yaşandığına kamuoyunun inancı 
uzun süredir tam. Özellikle bu 
inanç AK Parti’ye yapılan 17 ve 
25 Aralık darbesiyle gün yüzüne 
çıkmış bulunuyor. 

Son yaşanan tahliye süreçleri 
de göstermiş oldu ki, özellikle 
sivilleşme sürecine ilişkin dos-
yalarda, Ergenekon davasından 
tutukluluk süreleriyle, Balyoz ve 
Oda tv davalarında ise sahte 
delillendirme ve sanık hakları-
nın ihlaliyle meydana gelmiş-
ti. Özellikle Balyoz davasında 
5 nolu CD ve Hanefi Avcı bu 
ihlallerin sembolü haline dönüş-
müştü. 

Siyasi iktidar Şubat 2012 ve 
Aralık 2013’te karşı karşıya kal-

dığı ‘siyasi baskın’ın, emniyet ve yargı 
içindeki cemaat dokusu tarafından üretildiğine 
kanıtları ve sonuçlarıyla nasıl tanık olduysa, 
Balyoz sanıkları ve Hanefi Avcı da başlarına gelen 
ve haklarında üretilen delillerin aynı yapının işi 
olduğunu uzun süredir görüyor ve söylüyorlardı.

Cemaat meselesi ‘siyasi sorun’ olarak açığa 
çıktığı andan itibaren (aralarındaki kalıcı ve 
ölümcül mesafeye rağmen) hükümet askerlere, 
sanık askerler de hükümete aynı merkezden farklı 
nedenler ve zamanlarda hamle yapıldığı konu-
sunda hem fikirdi.

Türkiye son on yıllık 
süreçte önemli değişim 
ve reformlara tanık 
oluyor. Bu değişim ve 
dönüşüm süreçleri yal-
nızca devletin tavrı, 
üslubu, düzeni ile ilgili 
değil halkın olaylara 
yaklaşım biçimi, para-
digması, olaylara gös-
terdiği refleksleri nok-
tasında da bir değişi-
me tanık oluyoruz. Son 
yıllarda çokça kulla-
nılan “10 yıl öncesine 
kadar hayal olan şey-
ler bugün gerçek oldu” 
cümleleri dahi değişi-
min ne denli yayıldı-
ğının göstergesi.
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Başbakan’ın 17 Aralık sonrası Dolmabahçe’de 

bilgilendirme toplantısında, gazeteciler tarafından 

sıkça dile getirilen eleştiri ve hatırlatmalardan 

birisi Balyoz davası, Hanefi Avcı dosyasıydı. Ve 

bunlar Başbakan ve etrafı tarafından farkındalık 

ve kabul edasıyla karşılanmıştı. Nitekim yerel 

seçimler öncesi Urfa’da Başbakan’a Balyoz dava-

sındaki ihlalleri hatırlatıldığı zaman, onaylamış 

ve ‘Anayasa Mahkemesi’ni işaret etmişti. Anayasa 

Mahkemesi sonunda devreye girdi. Ve yerleşik 

‘inancı’, bir içtihat kararına çevirdi. Mahkemenin 

gerekçeli kararındaki şu ifadelerin altını çizmek 

gerek: ‘Dijital delillerin değerlendirilmesine iliş-

kin şikâyetlerin giderilmediğine dair iddiaların, 

kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 36. mad-

desinde güvence altına alınan adil yargılanma 

hakkının ihlal edildiğine…’

Bu ifadeler dijital delillerle ilgili bilirkişi rapor-

larını dikkate alan Anayasa Mahkemesi’nin, gerek 

ilk kararı veren eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 

gerek Yargıtay 9. Ceza Dairesi hakkında da dolay-

lı bir hüküm verdiğini göstermektedir. Bu karar 

etkisini hızla gösterdi. İlgili mahkeme Balyoz 

Davası’nda yargılamanın yenilenmesine, infazla-

rın durdurulmasına ve sanıkların tahliyesine karar 

verdi. Bundan sonra atılması gereken acil adım, 

Balyoz Davası’nda sanıkların ordudan uzaklaş-

tırılmasının durdurulması, uzaklaştırılmış olan-

ların ise haklarının iadesidir. Hanefi Avcı’nın da 

tahliye edilmesi ve yeniden yargılanma imkânına 

kavuşmasıdır. Bir dönemin olumsuz bir safhası-

nın siyasi açıdan bu şekilde kapanmış olacağını 

umuyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı hukukun ve 

usulün altını çizmektedir. Esas ise başka yerde 

durmaktadır. Ergenekon davası esas açısından 

pek çok deliliyle kuvvetli bir davadır. 2000’li 

yıllardaki darbe hazırlıklarına yönelik bir suçüs-

tüdür. Balyoz Davası’na zemin hazırlayan seminer 

kayıtları keza kimi generallerin darbe provası 

niyetine suçüstüdür ve bu açıdan yargılanmalıdır. 

Bu davaya eklenen sahte delillerle tutuklanan ve 

mahkûm edilen subaylar ise bu işten hukuken 

derhal ayrıştırılmalıdır. AYM kararından cemaate 

yönelik dolaylı hukuki bir yaptırım, onu görmek 

istemeyenlere ahlaki bir zıpkın, hükümete siyasi 

bir ders çıkmıştır.

İlk Düğme Yanlış İliklenince

İlk düğme yanlış iliklenince gömlek üzeri-
mizde pek şık durmuyor. Sorunun köklerinde 
iktibas sistemiyle bu millete giydirilen hukuk 
sistemini aramak gerek. Ciddi bir sorunsal olarak 
karşımızda duruyor fakat hakikat odur ki ülkenin 
hukuk sistemi ve yargıya olan güven sıfırlanmış 
durumda. Bu ülkede her an herkes konjonktürün 
değişmesiyle cezaevine girebilecek pozisyonda 
duruyor. Peki hukuk dediğimiz şey böyle bir şey 
midir? Kişi hak ve güvencelerini temin eden ve bir 
ülkenin olmazsa olmazı olarak evrensel ilkelerle 
buluşması gereken ülke hukuku ne durumda? Bu 
ülkenin hali hazırda hukuk düzenine alternatif 
bir teklif olarak sunulacak hukuk düzeni neden 
üretilemiyor? Bugünün bizzat karşımızda duran 
sorunu bir AYM kararıyla ertelenmiş olsa da, 
sorunun kendisi misalen AK Parti iktidarı sonrası 
çok daha büyük sorunlara gebe olacak pozisyon-
da duruyor. 

Bugün hukuksuz deliller olarak ortaya çıkan 
klasörler duruşma salonlarında uçuşurken, hele 
hele değişimin ve reformun taban yaptığı bir 
süreçte bu hukuksuzluklar olurken yarın bir 
konjonktür değişikliğinde nelerle karşılaşacağız? 
Mesela kim bize bir 28 Şubat hukuksuzluğunun 
daha olmayacağını teminat verebiliyor? Halen içe-
ride yatan Müslüman mahpusların durumu hak-
kında bize kim hukuk ve adaletten bahsedebilir? 

Hâlihazırda Ergenekon ve Balyoz ile hükü-
met devirmeye çalışanlar ve hatta devirenlerin 
suçu sabit ve hatta bu davalardan yatanların 
birçoğu suçüstü yakayı ele vermişken nasıl oldu 
da bu isimler hakkında bunca yıldır bir kesin 
hüküm verilemedi? Bu suçu devlet içindeki “para-
lel yapıya” atarak kurtulmak yeterli midir? Adalet 
Bakanlığı bunca zamandır yazılamayan gerekçeli 
karar hakkında neden ve nasıl bir soruşturma bir 
araştırma yapmaz? 

Bugün Türkiye bir iddianame çöplüğüne dön-
müştür. Birileri hakkında sadece polis fezlekeleriy-
le(!) sunulan ve kabul edilen deliller Türkiye’deki 
hukuk sisteminin ne derece tutarlı olduğunun 
kanıtı niteliğinde ortaya çıkmıştır. Hukuksuz 
delillendirmeler darbecileri sokağa dökmüş, yıl-
larca içeride tutulan özellikle Müslüman mahpus-
lar bir kez daha hayal kırıklığına uğramışlardır. 

Türkiye’nin yaşadığı son süreç ile herkes mağ-
dur, herkes aynı oranda biraz suçludur. 
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2
010 yılı sonu 2011 
yılı başlarında 
Tunus’ta başlayıp 

Arap dünyasının büyük 
kısmına yayılan kitlesel 
mobilizasyonun yarattı-
ğı umut Suriye’de Beşar 
Esed rejiminin devril-
mesine yönelik süre-
cin tıkanması, Mısır’da 
seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’ye 
yönelik darbe girişimi 
sonrasında yerini başarısızlık ve kaosa terk etmiş 
gözüküyor. Ortadoğu’daki değişim sürecini fren-
leyen, genellikle de raydan çıkarmaya çalışan ve 
bunda önemli ölçüde başarılı olan S. Arabistan 
Kralı Abdullah, Arap Uyanışı’nın heyecanını 
koruduğu günlerde katıldığı bir toplantıda ABD’li 
dostlarına bölgede değişimin bir anda gerçekle-
şemeyeceğini ilettiklerini ancak ABD’li dostları-
nın bölge gerçekleriyle yüzleşmek istemediklerini 
söylemişti.   Bahreyn’deki muhalif gösterilere 
doğrudan müdahale ederek İnci Meydanı’ndaki 
göstericileri dağıtan, S. Arabistan’da ufak çaplı 
protesto gösterilerini dahi sert biçimde ezen Suud 
yönetiminin bir yandan Beşar Esed’e karşı Özgür 
Suriye Ordusu’nu desteklerken diğer taraftan 
Mısır’da M. Mursi’ye karşı gerçekleştirilen darbe-
nin teşvikçisi ve finansörü olması S. Arabistan’ın 

bölge politikasına yöne-
lik önemli bir çeliş-
ki olarak yorumlandı. 
Ancak süreç bölgede 
güç dengelerinin yeni-
den şekillenmesi bağla-
mında yorumlandığında 
S. Arabistan’ın dış poli-
tikasının çelişkili değil 
oldukça tutarlı olduğu 
görülecektir. Bu tutarlı-
lık durumunu makale-
nin ilerleyen bölümle-

rinde daha ayrıntılı değerlendireceğiz.
Suriye’de sürecin iç savaşa dönüşmesinin 

yarattığı istikrarsızlık kuşakları arasında en dikkat 
çeken bölge hiç kuşkusuz Irak’tı. Merkezî yöne-
tim ile kuzeydeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
arasındaki çıkar çatışması, Suriye’deki iç savaşın 
etkileriyle birleştikçe ülkede istikrarsızlık artma-
ya başladı. Irak’taki Sünni grupların karar verme 
mekanizmalarından neredeyse tamamen dışlan-
maları, demografik hareketliliklerin hedefi duru-
muna gelmeleri ve Nuri el-Maliki hükümetinin 
otoriter yönetimi, Sünni grupların marjinalize ve 
kriminalize olma süreçlerini de beraberinde getir-
di. 2014 yılının Mayıs-Haziran aylarında Irak’ı tır-
panla bir anda ikiye bölen Irak-Şam İslâm Devleti 
(IŞİD) olarak bilinen örgütün böyle bir arka plan-
dan beslendiğini ıskalamamak gerekiyor. 

Öner BUÇUKCU

Post-Osmanlı coğrafyası toplumları ya da İngiltere Ordusunun verdiği adla 
İngiltere’nin doğusunun ortasında olan toplumlar kimlik krizlerinin yarattığı 
siyasal krizi göğüslemeye, yeni bir bölgesel sistem inşa etmeye çalışıyorlar. 

Diğer taraftan hegemonya dağılı yor ancak bölgesel aktörler hegemonik 
düşünmeye devam ediyor.

Post-Osmanlı Coğrafyasının                                                                        
Kendi Kimliğini Oluşturma Süreci 
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“Arap Baharı” Sürecinin Uzamı Olarak IŞİD

Bugünkü IŞİD’in öncülü olarak kabul edilen 
örgütün lideri olan Ebu Musab el-Zerkavi ve 
Ahmed Fadıl el-Halayillah Irak’a ABD’nin işga-
linden önce, 2002 yılında gelmişlerdi. Aslında 
el-Kaide’nin lideri bin Ladin Zerkavi’den olduk-
ça şüpheleniyordu. Zerkavi’nin aşırı mezhepçi 
görüşleri dolayısıyla bin Ladin kendisini 2000 
yılında Batı Afganistan’a sürgün göndermişti 
ancak ABD’nin Irak’ı işgal sürecinde Zerkavi’nin 
bölgedeki etkisinin oldukça yaygınlaştığı görüldü. 
ABD’nin o dönemki Başkanı Bush’un Irak’a yöne-
lik planlarının netleşmeye başlamasından sonra 
Zerkavi de Irak’ta ABD işgaline karşı direnecek 
hücrelerin örgütlenmesini hızlandırdı. Zerkavi ve 
ekibinin Irak’a geçtiğini bilen Bush yönetimi bu 
gelişmeyi kendi lehine değerlendirebilmek adına 
Saddam rejiminin el-Kaide ile bağı olduğu iddia-
larını dile getirmeye ve bu çerçevede Irak’ın işga-
lini meşrulaştırmaya çalışmıştı. Ancak el-Kaide 
ile hiçbir bağı bulunmayan Saddam yönetimine 
ilişkin bu itham Bush yönetiminin en büyük 
skandallarından birisi olarak tarihe geçti.  

Gelinen noktada IŞİD’i Arap Uyanışı sürecinin 
dışında değerlendirmek sağlıklı bir analiz yapıl-
masını engelleyecektir. Bu bağlamda Arap dünya-
sındaki değişimlerin/ayaklanmaların dinamiğinin 
sağlıklı bir biçimde okunmadığı da söylenebilir. 
Bu ayaklanmaların bir mantalitesi, bazen ideoloji-
si de olmakla birlikte aslında hepsinin ortak özel-
liği, ortaya çıktıkları ülkelerdeki hükümetlerin 
güçsüzlüğü ve meşruiyet sorunuydu. Yemen’de 
hükümetler ülkenin güneyindeki aşiret yapıla-
rını ve Zeydîleri karar verme mekanizmalarına 
dahil etmemenin yanı sıra üzerlerinde ciddi bir 
baskı kurdukları için söz konusu gruplar ayak-
lanma sürecinde silahlanarak hükümete karşı 
mücadelenin katalizörü ve genellikle taşıyıcısı 
haline geldiler. Mısır’da Cemal Abdünnasır ikti-
darından beri İslâmî hareketlere yönelik sis-
tematik baskı ve şiddet rejimi Mısır’da Hüsnü 
Mübarek rejiminin devrilmesi sürecinde önemli 
bir girdi durumundaydı. Suriye’de Beşar Esed’e 
karşı ayaklanan kesimlerin zihinsel arka planında 
Hama ve Humus katliamlarının ve bunları yaşa-
tan düşünsel yapıya karşı duyulan öfkenin olduğu 
unutulmamalı! Bahreyn’de ayaklanan kesimlerin 
büyük kısmı, ülkenin çoğunluğu olmalarına rağ-
men karar verme süreçlerinin dışında bırakılan 

Şiilerdi. Irak’taki IŞİD fenomenini de bir ölçüde 
bu kontekse göre değerlendirebiliriz: Karar verme 
mekanizmalarının dışında bırakılan Sünnîler ve 
geri dönüşleri. Diğer bir deyişle Arap Baharı diye 
adlandırılan süreç, kişisel ölçütlere göre eksik, 
hatalı, yanlış biçimler / kisveler altında da olsa 
durmadan bölgenin dinamiklerini şekillendirme-
ye devam ediyor. 

ABD ve İsrail’in Değişken Stratejik Öncelikleri

Ciddi bir krizle karşı karşıya kalan Nuri 
el-Maliki yönetimi IŞİD’in yarattığı durum derin-
leşince ABD’den IŞİD’in kontrol ettiği noktalara 
hava saldırısı gerçekleştirme talebinde bulun-
du ancak ABD bu talebe olumlu yaklaşmadı. 
Pentagon’un USS Mesa Verde adlı en büyük 
savaş gemilerinden birisinin Körfez’e vardığını 
açıkladığı bir dönemde bazı çevreler ABD’nin 
bu talebe olumlu yaklaşabileceğini düşünüyordu 
ancak Obama Irak’ın merkezî yönetiminin kendi 
kendini savunma kapasitesinin geliştirilmesi öne-
risinde bulunmayı tercih etti. IŞİD’in ilerlemesi-
nin hızlandığı günlerde İran Devrim Muhafızları 
Komutanı Kasım Süleymanî beraberindeki heyet-
le Irak’ı ziyaret etti. Bu gelişmeler üzerine Obama 
ise Irak’a 300 askerî danışman gönderme kararı 
aldı. IŞİD ilerleyişine karşı ABD’nin bu hamlesi 
ilk planda ABD’nin merkezî hükümetin direnişini 
Bağdat ve çevresindeki Orta Irak şehirlerinde 
yoğunlaştırmak istediği şeklinde yorumlanabilir. 
Diğer taraftan Obama bu hamlesi ile İran’ın Irak 
üzerinde tek başına etkili olmasının da önüne 
geçmeye çalışıyor.

ABD bölgede İran’ın etkisini dengelemeye 
çalışıyor ancak tarihsel olarak İran’ın bölgeye 
etki kapasitesi daha yüksek. Irak nüfusunun 
%65’ini oluşturan Şiileri harekete geçirmeye çalı-
şan İran’ın önüne Arap dünyasındaki etkinlik 
alanını siyasal (ve coğrafi) olarak genişletmeye 



23

 Umran • Temmuz 2014

  POST-OSMANLI COĞRAFYASI  POST-OSMANLI COĞRAFYASI 

yönelik tarihi bir fırsat doğmuş gözüküyor. İran 
IŞİD’e ilişkin temel retoriğini örgütün ABD’nin 
Irak’ı 2003’te işgal ettikten sonra oluştuğu şek-
linde kuruyor. Ancak Bruce Riedel’in India Today 
gazetesinde yayımlanan makalesinde de altını 
çizdiği gibi ABD’nin Irak’ı işgalinden en fazla fay-
dalanan ülkenin İran olduğu gerçeğini de dikkate 
almak gerekiyor. Üstelik ABD Irak’a müdahalesi 
sonrası İran rejiminin Arap dünyasına açılmasını 
bloklayan Saddam Hüseyin’i ortadan kaldırarak 
İran’a bölgeye daha etkili biçimde yönelme imka-
nı da kazandırmıştı. 

Bu koşullar altında ABD’de 
çeşitli çevrelerce dile getirilme-
ye başlanan “Irak’ta ABD-İran 
işbirliği” seçeneği heyecanlı tar-
tışmalara sebep oldu. İran’da 
yayınlanan ve genel yayın yönet-
meni bizzat dinî lider tarafından 
atanan Keyhan gazetesinin ABD 
Irak’taki Hikâyesinin Sonuna 
Gelmek Üzere başlıklı editor-
yal yazısında ABD’nin Irak’taki 
krizin dışında kendisini tutabil-
mesinin yegâne yolunun İran ile 
askerî bir dayanışma olduğunun, 
ABD’nin pasif ve hareketsiz poli-
tikalarının S. Arabistan-Türkiye 
ve Siyonist rejimi memnun 
etmediğinin iddia edilmesi; Ali 
Ekber Velayeti’nin dış politika 
danışmanı da olan İran Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Başkanı’nın 
yaptığı açıklamada bölgede aşırı-
lıkla mücadelede Çin, Rusya ve 
İran’ın yüksek düzeydeki işbir-
liğinin gerekli olduğunu belirt-
mesi de bu heyecanlı tartışmaya 
dair ufuk açıcı argümanlar ola-
rak hatırda tutulmalı. Obama yönetimi İran’la 
nükleer müzakereleri devam ettirmede karar-
lılığını koruyor ancak Irak’ta İran’la işbirliği ya 
da Irak’ı İran’a terk etmek Obama yönetiminin 
alamayacağı kadar büyük bir risk. 

Gelinen noktada Tahran, Bağdat’ta bükülebilir 
fakat figür olarak güçlü bir Şii devlet başkanı 
istiyor. IŞİD’in lideri el-Bağdadi’nin böyle birisi 
olmadığı açık. Ayrıca el-Bağdadi’nin etkin olduğu 
bir Irak, İran’ın bölgedeki nüfuz alanını yeniden, 
büyük oranda kendi sınırları içerisine yönlendire-

cek şekilde bir blokaj biçiminde ortaya çıkabilir. 
Burada ABD açısından stratejik önceliklerin dev-
reye girmesi de muhtemel bir senaryo olarak akıl-
da tutulabilir; yani ABD ve İsrail öncelikli tehdit 
olarak IŞİD’i mi yoksa İran’ı mı görüyor; mevcut 
kriz bu sorunun da cevaplanmasını sağlayabilir. 
ABD ve İsrail bölgede İran’ın etki alanının genişle-
mesinden gerçekten rahatsızlık duyuyorlarsa kısa 
vadede IŞİD’in ilerleyişine karşı pasif bir politika 
izleyerek İran’ın bölgesel etkisinin temizlenmesi 
seçeneğini de işaretleyebilirler. Altı çizilmesi gere-
ken husus ABD’nin doğrudan müdahalesini içer-
meyen her politik angajmanın bölgesel sistemin 

yeniden şekilleniyor oluşunu 
teyit etmesidir.

Obama’nın Dış Politikası: 
Doktrinsizlik Doktrini

11 Eylül 2011 saldırılarının 
akabinde ABD Başkanı Bush 
tarafından açıklanan ve genel-
likle Bush Doktrini olarak bili-
nen pre-emptive strike yaklaşı-
mı ABD’nin Bush döneminde 
dış politikadaki temel stratejisi 
olarak belirlendi. Önalıcı vuruş 
ya da önleyici vuruş şeklin-
de açıklanmasının uluslararası 
hukukçular arasında yarattık-
ları ihtilaflar bir kenara bıra-
kıldığında söz konusu strateji-
nin kaba hatları şu şekilde tarif 
edilebilir: Klasik uluslararası 
hukuk devletlerin devletlerden 
tehdit ve saldırı algılamaları 
ve buna karşı meşru müda-
faa hakkını kullanması üzeri-
ne inşa edilmişti. Halbuki 11 
Eylül saldırıları gösterdi ki artık 

klasik uluslararası hukukun kategorizasyonuna 
girmeyen örgütlü yapılardan da devletler tehdit 
ve saldırı algılayabiliyor. Dolayısıyla ABD’nin bu 
gibi durumlar karşısında tehlike-saldırı kendi 
topraklarına ulaşmadan müdahale hakkı vardır 
ve bu da BM Statüsünde öngörülen meşru müda-
faa hakkına uygundur. Bütün dünyayı ABD’nin 
askerî müdahalesine açan Bush Doktrini pratikte 
aşırı olarak tanımlanan gruplara karşı mücadelede 
ortak/müttefik devletlere istihbarat, silah, para 
yardımı şeklinde de yürütüldü. 

Tarihsel süreç incelendi-
ğinde ABD’nin bugün böl-
gedeki pozisyonunun İkinci 
Büyük Savaş’ın ardından 
İngiltere’nin pozisyonuy-
la benzerlikler gösterdiği 
söylenebilir. İkinci Büyük 
Savaş’ın ardından sis-
teme yön verme kapasi-
tesini kaybeden küresel 
hegemonyanın yanı sıra 
siyasal ve ekonomik mali-
yetini karşılayamadığı 
Ortadoğu diye adlandırı-
lan bölgesel sistemin kur-
gulanmasını/yönetilme-
sini de ABD’ye devretmiş-
ti. ABD bu süreci Truman 
Doktrini ve Eisenhower 
Doktrini ile üstlendi.
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Aradan on yıl geçtikten sonra Obama yöne-
timinin bu doktrin çerçevesinde dünyanın dört 
bir yanına dağılmış ABD askerlerini geri çekmeye 
başladıklarını görüyoruz. Obama’nın ABD eko-
nomisini önceleyen politikaları dolayısıyla ABD, 
Afganistan, Irak, Nijerya, Somali, Pakistan, Yemen 
gibi yerlerden askerlerini ya tamamen çekti ya da 
casus uçakların bulunduğu ya da küçük askerî 
birliklerin bulunduğu üsler bırakarak çekildi.

Obama’nın bu dış politika anlayışı özellikle 
neo-conservative çevrelerden Obama başkanlı-
ğında geçen beş yıl boyunca ciddi eleştiriler 
aldı. Eleştirenlerden birisi olan Bush yöneti-
minde Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Başkan 
Yardımcısı görevlerinde bulunan Dick Chaney, 
Liz Chaney ile birlikte Wall Street Journal’a 
17 Haziran 2014’te yazdığı makaleye Obama 
Doktrininin Çöküşü başlığını koydu. Obama’yı 
Irak’ın terörist bir örgütün eline geçmesini seyret-
mekle itham eden Chaney, Obama’nın 23 Eylül 
2009’da BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında 
ifade ettiği “bir devletin diğer bütün devletlerden 
üstün olduğu bir düzen yaşamıyor” cümlesi-
ni hatırlatarak Obama’nın, ABD’nin dominant 
olmadığı bir durumda hiç düzen olamayacağını 
tecrübe ettiğini ifade etti. Obama’nın ekonomik 
ve sosyal göstergeleri dikkate alarak kodifiye 
ettiği yeni-realizm ve sınırları yeniden belirlenmiş 
bir Monroe Doktrini biçimindeki dış politikası, 
ABD’nin küresel sistemdeki konumuyla karşılaş-
tıkça ABD dış politikasının dalgalanmaya devam 
edeceği söylenebilir. Bu çerçevede hem Irak’ta 
hem bütün bölgede ABD’nin ikircikli/belli belirsiz 
kararsızlık tutumunun bundan sonra da devam 
edeceği söylenebilir. 

Daniel Byman’ın Washington Post’ta yayınla-
nan ve Obama’nın Irak’taki politikasının geleceği-
ni analiz eden yazısının başlığı süreci güzel biçim-
de özetliyordu: Bad Guys vs Bad Governments 
(Kötü Çocuklar versus Kötü Hükümetler). Aynı 
makalede Byman Obama’nın Irak açmazını şu 
şekilde ele almıştı:  “(…) Bu koşullar altında 
demokratik reformlar için teşvik etmek duru-
munda ABD, ulusal hükümetin gücünü tehdit 
etmiş olacak. Azınlık haklarının güçlendirilmesini 
teşvik ayrıcalıkların ve başat unsurların altının 
oyulması, yolsuzluğun sona erdirilmesi ve şeffaf-
lık çağrısı liderin sorunu çözme kapasitesinin yok 
edilmesi anlamına gelecek. Ordunun güçlendiril-
mesini teşvik etmek siyasal ve sosyal yapıları bu 

kadar güçsüz bir ülkede askerî darbe gerçekleş-
tirecek bir kurum oluşturmak demek. Şu andaki 
hükümeti reformlar olmaksızın destekleyecek bir 
ABD, diktatörü destekleyen ülke olmakla itham 
edilecek. Şiilerin belirleyici olduğu bir hükümeti 
desteklemek İran’ın bölgedeki nüfuz alanının 
genişlemesini istemek şeklinde yorumlanacak ki 
… bu durum ABD’nin bölgesel müttefikleriyle 
ilişkilerini olumsuz etkileyecek.”

Sonuç Yerine: Bölgesel Hegemonyanın Tasviyesi ya da 
El Değiştirmesi

Bu metnin yazarı Obama yönetiminin bölgeye 
yönelik dış politikasını pivotal states eliyle böl-
gede politika kurgulamak yani perde gerisinden 
bölgeyi yönetmeye devam etmek stratejisi olarak 
değerlendirdi. Bu yaklaşım genellikle Marksist 
literatürden ABD’nin bölge politikasını anlamaya 
çalışmanın bir neticesi olabilir. Bu bağlamda böl-
geye yönelik yapılan analizlerin bir bölümünün 
isabetsiz olduğu düşünülebilir. 

Diğer taraftan tarihsel süreç incelendiğinde 
ABD’nin bugün bölgedeki pozisyonunun İkinci 
Büyük Savaş’ın ardından İngiltere’nin pozisyo-
nuyla benzerlikler gösterdiği söylenebilir. İkinci 
Büyük Savaş’ın ardından sisteme yön verme kapa-
sitesini kaybeden küresel hegemonyanın yanı sıra 
siyasal ve ekonomik maliyetini karşılayamadığı 
Ortadoğu diye adlandırılan bölgesel sistemin kur-
gulanmasını / yönetilmesini de ABD’ye devretmiş-
ti. ABD bu süreci Truman Doktrini ve Eisenhower 
Doktrini ile üstlendi.

ABD’nin süper güç olarak varlığını devam 
ettirebilmesi için orta ve uzun vadede ekonomik 
direncinin yükseltilmesi ve Asya-Pasifik bölgesin-
de daha aktif olması gerektiğine inanan Obama 
yönetiminin bölge politikası aslında bölgede 
dağılmakta olan ABD hegemonyasının göster-
geleri. Bölge ülkeleri arasında yaşanan kısa ve 
orta vadeli uzlaşmazlıklar ABD’nin boşalttığı güç 
merkezlerini doldurma savaşımının uzantıları. 
Ancak bölgesel aktörler bu süreci tam manasıyla 
içselleştirmiş değiller. Post-Osmanlı coğrafyası 
toplumları ya da İngiltere Ordusu’nun verdiği 
adla İngiltere’nin doğusunun ortasında olan top-
lumlar kimlik krizlerinin yarattığı siyasal krizi 
göğüslemeye, yeni bir bölgesel sistem inşa etmeye 
çalışıyorlar. Diğer taraftan hegemonya dağılıyor 
ancak bölgesel aktörler hegemonik düşünmeye 
devam ediyor.
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M. Hüseyin MERCAN

Ben yağmuru çok seviyorum Bay Yabancı 

Sizin ıslak saçlarınızı hiç sevmiyorum 

Tunusluların saçlarına benzemiyor sizin 

saçlarınız 

Bizim saçlarımıza benzemiyor sizin saçlarınız

                                               Sezai Karakoç

S
osyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar 

Merkezi (SEKAM) bünyesinde hazırlanacak 

bir rapor dâhilinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında 

Tunus’a gerçekleştirilen ziyaret ülkedeki geliş-

meleri yakından müşahede etmek açısından çok 

önemli oldu. 2010 yılı Aralık ayında ülkede baş-

layan rejim karşıtı gösteriler Muhammed Bouazizi 

isimli gencin kendisini yakmasıyla geniş kitle-

lere ulaştı ve ülke genelinde Zeynel Abidin Bin 

Ali’nin istifa etmesine yönelik çağrılar sonucunda 

devlet başkanı görevini bırakarak ülkeyi terk 

etmek zorunda kaldı. Uluslararası kamuoyunda 

‘Arap Baharı’ olarak tanımlanan bir sürecin ilk 

adımı Tunus’ta gerçekleştikten sonra bölgedeki 

benzer rejimlerin hâkim olduğu ülkelerde de 

halk gösterileri ve devrimleri birer birer ger-

çekleşmeye başladı. Özellikle 25 Ocak 2011’de 

Mısırlıların taleplerine boyun eğmek zorunda 

kalan Muhammed Hüsni Mübarek’in görevin-

den istifa ettiğini açıklamasının ardından Arap 

dünyasındaki halk devrimleri küresel anlamda 

büyük bir yankı uyandırmaya başladı. Bu durum, 

bölgenin siyasi yapısının ve uluslararası ilişkile-

rinin yeniden şekillenmeye başladığının temel 

göstergesi oldu. Soğuk Savaş döneminin siyasal ve 

iktisadi ortamında ortaya çıkan ve o dönemin ref-

leksleriyle hareket eden rejimlere karşı halkların 

biriktirdiği öfkenin dışa vurumu olan bu ayaklan-

malar Ortadoğu’nun geleceğinin geçmişin aksine 

çok farklı bir boyutta şekilleneceğinin sinyallerini 

vermekteydi.

Yeni Bir Siyasi Yapılanma Süreci

Arap dünyasındaki devrimlerin Tunus’un 

yanı sıra Mısır, Libya ve Yemen’de de başarıya 

ulaşması -buradaki başarıdan kasıt mevcut devlet 

başkanının görevi bırakmasıdır- bölgedeki farklı 

grupların siyaset sahnesinde yer almak için hare-

kete geçmesini de beraberinde getirdi. Bölgedeki 

vesayetçi rejimlerin en önemli özelliği şüphesiz 

rejime tehdit oluşturabilecek her türlü muhalif 

düşünce ve hareketi yok etmekti. Bu nedenle, 

halk devrimlerinin gerçekleşmesinin ardından 

farklı siyasi arka planlara sahip birçok muhalif 

uzun yıllardır sürgün ya da başka nedenlerden 

dolayı uzak kaldıkları ülkelerine geri dönmeye ve 

ülkenin yeniden yapılanma sürecinde rol almaya 

başladılar. Arap dünyasındaki halk devrimlerinin 

ilk durağı ve aynı zamanda ilk başarılı örneği 

olan Tunus, başta Nahda hareketi mensupları 

olmak üzere birçok Bin Ali muhalifinin ülkeye 

Tunus Devrimi Sonrası Sürece Dair 
Bazı Mülahazalar

Soğuk Savaş döneminin siyasal ve iktisadi ortamında ortaya çıkan ve o dönemin 
refleksleriyle hareket eden rejimlere karşı halkların biriktirdiği öfkenin dışa vurumu 

olan bu ayaklanmalar Ortadoğu’nun geleceğinin geçmişin aksine çok farklı bir 
boyutta şekilleneceğinin sinyallerini vermekteydi.
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dönmesiyle yeni bir siyasi yapılanma süreci-

ni başlattı. Tunus’a gerçekleştirilen beş günlük 

ziyaret esnasında gerek görüşmeler gerek gerek 

kişisel gözlemler sonucu elde edilen ilk izlenimler 

Tunus’un bölgedeki ayaklanma sürecinin sadece 

başlatanı değil aynı zamanda yeniden yapılanma 

sürecini de başarıyla yürüten ilk örneği olduğu 

yönündedir.

Tunus, uzun yıllar boyunca Fransız sömür-

gesi altında kalmış ve 1956 yılında ise bağım-

sızlığına kavuşmuştur. Habib Burgiba’nın devlet 

başkanı olmasıyla birlikte eğitim ve kalkınma 

alanında kayda değer bir ilerleme sağlamış olan 

Tunus, Arap dünyasının gözde merkezlerinden 

birisi olmuştur. Burgiba’nın modern ve Batılı 

eğitim sistemini ülkenin tamamında yaygınlaştır-

ması Tunus’u Ortadoğu’nun eğitimli nüfus oranı 

yüksek olan ülkelerinden biri haline getirmiştir. 

Burgiba’nın modernleştirici ve Batılı politikaları 

eğitim ve kalkınma alanlarının yanı sıra gün-

delik hayatın kendisinde de tamamen hissedil-

miş ve bölgedeki diğer devletlere nazaran farklı 

bir kamusal alan olgusu meydana gelmiştir. Bu 

dönemde Burgiba, din ile toplum arasına mesafe 

koymaya çalışmış ve toplumun kalkınmasında 

Müslümanlığın büyük engel olduğu varsayımı ile 

hareket etmiştir. Burgiba’nın bu politikaları İslâm 

dünyasına tarih boyunca ışık tutmuş Zeytuniye 

Medresesi gibi bir kurumun işlevini kaybetmesi-

ne ve İslâm tarihinin önemli ilim merkezlerinden 

olan ülkenin İslâm dünyası ile bağının kopmasına 

yol açmıştır. 

Tunus’un aynı isimli başkentinin merkezinde 

yer alan Burgiba Caddesi’nin göbeğinde yer alan 

ve Tunus halkına zamanı öğretmek için Burgiba 

tarafından yapılan saatin varlığı, ülkenin nasıl bir 

zihinsel dönüşüme tabi tutulduğunu göstermek-

tedir. Sezai Karakoç Tunus’un bağımsızlığına atfen 

kaleme aldığı ‘Ötesini Söylemeyeceğim’ şiirinde 

bir çocuğun dilinden Fransızlara Tunus halkının 

benzemeyeceğini ve kendi kimliklerini inşa ede-

ceklerini anlatırken aksine Burgiba’nın politika-

ları ve Tunus halkı üzerinde yol açtığı yıkım ne 

kendi olarak kalabilmiş ne de Fransız olabilmiş 

kitleleri doğuşuna sebebiyet vermiştir.

Burgiba’nın tüm seküler ve modern politi-

kaları toplumda din ile kurulan bağda önemli 

yaralar açmış olsa da, başlatılan eğitim hamlesi 

ülkenin şehirleşmesi, alt yapısının sağlam olması 

ve işleyen bir bürokrasinin inşasında da hayati bir 

rol oynamıştır. Nitekim ziyaret esnasında yapı-

lan görüşmelerde edinilen gözlemlerden birisi 

Tunus’un sağlıklı bir bürokrasi ve alt yapıya sahip 

olduğuydu. Mülakat yapılan isimlerin birçoğu 

bunun temellerinin Burgiba’nın politikalarıyla 

atıldığını ve bu sağlam yapının devrim sonrası 

ülkenin kaos yaşamadan geçiş sürecini hızlıca 

yürütmesinde temel etkenlerden birisi olduğunu 

beyan ettiler.

Burgiba’nın ardından devlet başkanlığı kol-

tuğuna oturan Zeynel Abidin Bin Ali’nin kade-

meli olarak ülke içindeki muhalefeti sindirdiği, 

birçoğunu zindanlara attırdığı ve birçoğunu da 

ülkeyi terk etmeye mahkûm bıraktığı bilinmek-

tedir. Kendi rejimini kuvvetlendirdikten sonra 

Burgiba’nın mirasını tam olarak devam ettireme-

yen ve melez bir neslin ortaya çıkmasına neden 

olan Bin Ali yönetimi, kişisel zenginliklerini artır-

maları ve ülke içinde yolsuzluk ve adaletsizliği 

tetiklemeleri nedeniyle 2010 yılının son günlerin-

de büyük ve kitlesel bir muhalefetle karşı karşıya 

kalarak konumlarını terk etmek zorunda kaldılar. 

Bin Ali’nin bu kadar hızlı koltuğunu terk etme-

sindeki en büyük etkenlerden birisi, Tunus siyasal 

hayatının genel resmiyle de doğrudan orantılıdır. 

Bölgedeki diğer devletlerin aksine Tunus rejimi-

nin güvenlik ve varlığını sağlayan şey güçlü bir 

ordu yapılanmasının aksine polis teşkilatıdır. 

Suriye ya da Mısır örneğinde olduğu gibi ordu-

nun rejimden ya da rejim sonrası süreçte İslâmcı 

muhalefete karşı tavır alması gibi bir durumun 

Tunus’ta gerçekleşmemesinde rol oynayan başlıca 

faktör, Tunus siyasal hayatının kurumsallaşan 

geleneğidir. Rejimi koruyan güçlü bir ordu ima-

jının yokluğu, rejimin karşılaştığı kitlesel ayak-

lanmada Bin Ali yönetiminin sonunu kolaylıkla 

getirmiş ve muhalifler geçiş sürecini yürütürken 

Gannuşi
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de generallerin yoğun baskısından uzak şekilde 
bu süreci devam ettirmeye çalışmışlardır.

Muhaliflerin İzlediği Sağlam Strateji

Arap dünyasındaki halk ayaklanması ve 
Tunus yan yana getirildiğinde süreci başarıyla 
yürüten ve demokratik geçişi şu ana kadar sağ-
layan yegâne örnek tablosu karşımıza çıkmakta-
dır. Bunun kolaylıkla gerçekleşmesinde yukarıda 
değinilen ve göz ardı edilmesi asla mümkün 
olmayan Tunus siyasal hayatı ve kurumlarının 
payı büyüktür. Nitekim yapılan mülakatlarda 
beyanat veren kişilerin tamamı bu durumu özel-
likle vurgulamıştır. Sürecin başarılı işlemesinde 
rolü olan diğer etken ise başta Nahda ve lideri 
Raşid el-Gannuşi olmak üzere Bin Ali rejimi 
muhaliflerinin izlediği sağlam stratejidir. Tunus’a 
dair yapılan görüşmelerde ya da akademik dün-
yada üretilen eserlerde karşımıza çıkan temel kav-
ram ‘uzlaşı’ olmuştur. Raşid el-Gannuşi ile yapılan 
sohbette kendisi demokrasinin asla %51’in tercihi 
anlamına gelmediğini gerçek manada demokrasi-
nin uzlaşı üzerine temellendirilmesi gerektiğini 
bunun için de %70-80 oran ında desteğin lazım 
olduğunu belirtmiştir. Özellikle devrim sonra-
sı yapılan ilk seçimlerden zaferle çıkan Nahda 
Partisi’nin ve Gannuşi’nin uzlaşı siyaseti toplum-
da özgür, demokratik ve güvenilir bir ortamın 
oluşmasına yol açmıştır. 

Gannuşi’nin bireysel hırslardan uzak, partisi-
ni ya da kendisini düşünen değil aksine ülkesinin 
menfaatlerini düşünen bir lider profili çizmesi, 
Tunus’ta kurulan kabinelerde ya da cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde güzel bir örneklik teşkil 
etmiş ve toplumda çatışma ortamının meydana 
gelmesini engellemiştir. Bu bağlamda cumhur-
başkanı Munsıf el-Marzuki gibi liberal düşünür 
ve öncü kişilerin de devrim sonrası Tunus’un 
toparlanmasında rolünün büyük olduğu gerçeği 
de göz ardı edilmemelidir.

Yapılan ziyaret boyunca gerek Tunus siyaseti 
ve akademyasının önemli isimleriyle gerçekleş-
tirilen mülakatlarda gerekse Tunus sokaklarında 
dolaşırken yapılan gözlemlerde Arap dünyasında-
ki halk ayaklanmalarının ardından burada yürü-
tülen strateji ve uygulanan modelin gerçekten 
etkin ve işlevsel olduğu yönünde bir kanaat haiz 
olmuştur. Gannuşi’nin uzlaşı demokrasisi kav-

ramsallaştırması ve modellemesi sadece Tunus’un 

geleceği için değil İslâm dünyasındaki birçok 

devlet için rol alınabilecek bir hüviyete sahip 

gözükmektedir. Bu çerçevede Tunus siyasetini 

şekillendiren başlıca kimselerin sakin ve sabırlı 

oldukları, kendi potansiyellerini bilerek hareket 

ettikleri ve Mısır, Libya, Yemen ya da Suriye’de 

yaşanan tecrübeleri göz önünde tutarak siyaset 

belirledikleri aşikârdır. Bu durum geçiş sürecinin 

sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesinde ilerleyen 

dönemde daha önemli olacaktır.

Geçiş süreçlerinin tamamında olduğu gibi 

Tunus’un da tam bir başarıya ulaşmasının önünde 

mutlaka bazı engeller bulunmaktadır. Öncelikle 

1987 yılından bu yana ülkeyi yöneten Bin Ali 

rejimin meydana getirdiği statüko, başta Fransa 

ve Cezayir olmak üzere dış güçlerin Tunus üzerin-

deki hesapları ve son dönemlerdeki faaliyetleriyle 

istikrara darbe vurabilecek ve çeşitli terör faali-

yetleri gerçekleştiren oluşumlar ülkenin önündeki 

en büyük risklerdir. Bu faktörler elbette Tunus’un 

yeniden şekillenme sürecini doğrudan etkileyecek 

ve ilerlemenin hızlıca gerçekleşmesine meydan 

vermeyeceklerdir. Bununla birlikte Tunus siyase-

tinde Gannuşi ve Marzuki gibi isimlerin varlığı, 

akl-ı selim ile oluşan ve uygulanan politikaların 

var olacağını garanti etmektedir. Tunus kendi 

alt yapısı ve bürokrasisine dair sahip olduğu 

imkânları sabır, sakinlik ve iyi strateji dâhilinde 

yürütülen bir uzlaşı ile bütünleştirmeyi başardı-

ğında,  gerçekleştirdiği devrimi tam olarak başarı-

ya ulaştırmış ve İslâm dünyasına ilham olabilecek 

bir örnekliği inşa etmiş olacaktır. 

Gannuşi’nin uzlaşı demokrasisi kavramsal-
laştırması ve modellemesi sadece Tunus’un 
geleceği için değil İslâm dünyasındaki bir-
çok devlet için rol alınabilecek bir hüviyete 
sahip gözükmektedir. Bu çerçevede Tunus 
siyasetini şekillendiren başlıca kimselerin 
sakin ve sabırlı oldukları, kendi potansi-
yellerini bilerek hareket ettikleri ve Mısır, 
Libya, Yemen ya da Suriye’de yaşanan 
tecrübeleri göz önünde tutarak siyaset 
belirledikleri aşikârdır.
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 DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİYLE IRAK 

I
rak ya da resmi 
adıyla Irak 

Cumhuriyeti kuzey-
de Türkiye, doğuda 
İran, güneydoğu-
da Kuveyt, güney-
de Suudi Arabistan, 
güneybatıda Ürdün 
ve batıda Suriye 
ile sınırı olan bir 
devlettir. Başkenti 
Bağdat olan Irak’ta ülkenin yaklaşık %96-97’si 
Müslüman’dır. Nüfusu 36 milyondur. Bölgedeki 
yerleşim M.Ö 6. yy’a kadar gider. O tarihten bugü-
ne Akadlar, Sümerler, Asurlar ve Babiller ülkede 
hüküm sürmüşlerdir. Ayrıca Medler, Akameniler, 
Hellenler, Sasaniler, Roma, Abbasi, Safevi, Moğol 
ve Osmanlı gibi birçok devlet de bölgede hüküm 
sürmüştür.

Uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalan Irak, 
Sevr antlaşmasıyla Osmanlı toprağı olmaktan çık-
mış ve İngiltere mandalarından biri haline gelmiş-
tir. 1921 yılında ülkede monarşik bir yönetim ihdas 
edilmiş ve ülke Haşimoğulları hanedanlığı tara-
fından yönetilmeye başlanmıştır. Haşimoğulları 
döneminde gerek hanedan’ın, gerekse İngilizlerin 

yönetimde Sünnilere 
ağırlık vermele-
ri, diğer bir deyiş-
le ülke yönetiminde 
Sünnilerin ağırlık 
kazanmaları çoğun-
luğu Şii olan halkta 
ciddi tepkilere sebep 
olmuştur. 1932 yılın-
da Kral Faysal döne-
minde ülke kâğıt 

üzerinde bağımsızlığını ilan etmişse de İngilizler 
ülkedeki etkinliklerini devam ettirmişler, özel-
likle ülkedeki askeri birimler-üslerdeki kontrol-
lerini daha da artırmışlardır. 1939 yılında Raşid 
el-Ceylani tarafından İngiliz destekli hanedana 
karşı bir darbe düzenlenmiş ve ülke yönetimi 
kısa bir süre de olsa İngiliz karşıtı askeri cuntanın 
eline geçmiştir. Bunun üzerine İngilizler askeri 
cuntaya karşı bir darbe düzenlenmiş, başarılı 
olmuş ve yönetimi destekledikleri Haşimoğulları 
hanedanına tekrar iade etmişlerdir. Yönetimi yeni-
den ele geçiren Haşimoğulları’na 1958 yılında 
Abdülkerim Kasım tarafından bir darbe girişimin-
de daha bulunulmuş ve girişim başarılı olmuş, 
ülke 10 yıl süreyle tekrar askeri cuntanın eline 

M. Samet TOMAKİN

Dünü, Bugünü ve Geleceğiyle

IRAK

 

Mezhep savaşlarının ülkedeki Şii ve Sünni gruplar arasındaki gerilimi bir hayli artırması 
yetmiyormuş gibi, Maliki yönetiminin de mezhepçi bir yönetim anlayışı belirlemesi 

gerilimi daha da tırmandırdı. Sünni nüfusa karşı sert politikalar, dışlamalar, sıkı güvenlik 
tedbirleri ve taleplerin dikkate alınmaması gibi hükümet uygulamaları Sünnilerde 

yönetime karşı muazzam bir memnuniyetsizliğe yol açtı.
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geçmiştir. Akabinde Baas Partisi (diğer adıyla Irak 
Baas’ı) 1968 yılında Kasım’a suikast düzenlemiş 
ve yönetimi ele geçirmiştir. 2003 yılında ABD’nin 
Irak’a müdahalesiyle Baas Partisi devri sona ermiş, 
Baas lideri Saddam Hüseyin idam edilmiş ve ülke-
de sözde-kâğıt üzerinde parlamenter-demokratik 
bir rejim ihdas edilmiştir. Yapılan gösterme-
lik seçimlerde Amerika ve İran destekli Nuri 
el-Maliki galip çıkmıştır ve ülkede işgalden bu 
yana yaklaşık on yıldır iktidarda 
bulunmaktadır. 

ABD İşgalinin Ülkeye Faturası

Bilindiği gibi Amerika 2001 
yılında 9/11 saldırıları sonra-
sı dış politikada doktrin deği-
şikliğine gitti ve bilinen adıy-
la “Önleyici Savaş Doktrini 
“adı verilen yeni bir doktrin 
benimsedi. Bu doktrin uyarın-
ca Amerika, kendi güvenliğini 
tehlikeye düşürecek gelişmele-
re –dünyanın neresinde olursa 
olsun- tehlike daha ortadan çık-
madan müdahale edebilecekti. 
Peki ABD’nin ulusal güvenliğini 
tehlikeye atan neydi, diğer bir 
deyişle önleyici müdahalenin 
muhatabı kim olacaktı? Bu nok-
tada “Terörizm” kavramı imdada 
yetişti. Buna göre ülkenin Ulusal 
güvenliğini tehlikeye atan ne 
olursa olsun “Terörist” ilan edi-
lecek ve müdahale “Terörizm” 
yaftasıyla meşrulaştırılacaktı, 
öyle de oldu. ABD’nin yeni savaş 
doktrini 2001 yılında ilk meyve-
sini verdi, daha öncesinde ABD 
tarafından bir dönem destek-
lenen Afganistan’daki Taliban 
yönetimi, ABD tarafından ulusal 
güvenliğine tehdit olarak değerlendirildi ve terö-
rist oluşum ilan edildi. Akabinde Afganistan’a 
ABD tarafından askeri bir müdahale gerçekleşti-
rildi. Bu müdahale sonrası 2003 yılında yine aynı 
saiklerle bu sefer mevcut Irak yönetimi, yine ilginç 
bir biçimde tıpkı Taliban gibi bir dönem ABD 
tarafından ciddi biçimde desteklenen Saddam 
Hüseyin’in lideri olduğu Baas Partisi, ABD’nin 

terör listesine girdi ve ABD Afganistan’dan sonra 
Irak’ı da işgal etti. İşgalin görünen sebebi -bu 
güne değin aradan geçen 11 yılda halen buluna-
mamış olan- Saddam’ın elinde kitle imha silahları 
bulundurmasıydı. 2003 yılında “şok ve dehşet” 
adı verilen askeri bir savaş tekniğiyle başlatılan 
ABD’nin fiili askeri müdahalesi kısa sürdü ve 
ülke işgal edildi ancak direniş sınırlı da olsa 
devam etti. ABD’nin aslında Irak’taki petrolü ve 

bölgedeki enerji hatlarını denetim 
altına alma harekâtının Irak’a 11 
yıllık faturası ağır oldu. Ülkenin 
neredeyse bütün alt ve üst yapısı 
yerle bir oldu, 4,5 milyon İnsan 
yerlerinden edildi, 1-1,5 milyon 
kişi hayatını kaybetti, ülkedeki 
çocukların beşte biri ya ebeveyn-
lerinden birini yahut her ikisini 
de kaybetti, ülkede birçok kadın 
kaçırıldı-gözaltına alındı ve ABD 
askerlerinin tecavüzüne uğradı. 
Irak İçişleri Bakanlığı’nın veri-
lerine göre, 2003’ten bu yana 
5130 kadın kaçırıldı, bunların 
3330’u öldürüldü, 1200 kadın 
hapishanelerde doğum yaptı, 
1830 kadın kürtaja zorlandı, 
180 kadın tecavüzden hayatını 
kaybetti. Yine bakanlık bunla-
rın resmi rakamlar olduğunu, 
gerçek rakamların bundan çok 
daha fazla olabileceğini belirt-
mekten de geri durmadı. Ülkede 
tesislerin, alt ve üst yapının tala-
nından sonra yiyecek ve içe-
cek sıkıntısı çekilmeye başlandı, 
ülkedeki temiz su kaynakları 
yok denecek kadar azaldı, sal-
gın hastalıklar baş göstermeye 
başladı. ABD’nin “Özgürleştirme 
ve Demokratikleştirme” amaç-
lı müdahalesi nedeniyle ülke 

nüfusunun dörtte biri ya göç etti, ya yerlerin-
den edildi ya da hayatını kaybetti. Müdahalenin 
sadece Irak’a değil ABD’ye maliyeti de ağır oldu. 
Bu zaman zarfında ülkede yaklaşık 1.1 milyon 
ABD askeri görev yaptı, 32 bini yaralandı, 4 bini 
hayatını kaybetti. ABD bu zaman zarfında yakla-
şık 3-4 trilyon dolar harcadı. Müdahale sonrası 
Irak’ta mezhep çatışması patlak verdi. Sadece 

2003 yılında “şok ve 
dehşet” adı verilen aske-
ri bir savaş tekniğiyle 
başlatılan ABD’nin fiili 
askeri müdahalesi kısa 
sürdü ve ülke işgal edildi 
ancak direniş sınırlı da 
olsa devam etti. ABD’nin 
aslında Irak’taki petrolü 
ve bölgedeki enerji hatla-
rını denetim altına alma 
harekâtının Irak’a 11 
yıllık faturası ağır oldu. 
Ülkenin neredeyse bütün 
alt ve üst yapısı yerle bir 
oldu, 4,5 milyon İnsan 
yerlerinden edildi, 1-1,5 
milyon kişi hayatını kay-
betti, ülkedeki çocukların 
beşte biri ya ebeveynle-
rinden birini yahut her 
ikisini de kaybetti, ülkede 
birçok kadın kaçırıldı-
gözaltına alındı ve ABD 
askerlerinin tecavüzüne 
uğradı.
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2013 yılında 7000 kişi halen devam eden mezhep 
çatışmaları nedeniyle hayatını kaybetti. 

İşgal sonrası Irak’ta mezhep savaşlarının yanı 
sıra en çok tartışılan bir diğer konu Maliki 
yönetiminin politikalarıydı. Mezhep savaşlarının 
ülkedeki Şii ve Sünni gruplar arasındaki gerilimi 
bir hayli artırması yetmiyormuş gibi, Maliki yöne-
timinin de mezhepçi bir yönetim anlayışı belir-
lemesi aradaki gerilimi daha da tırmandırdı. Az 
da olsa yatırımların Şii nüfusun yaşadığı yerlere 
yapılması, diğer bir deyişle Sünni bölgelere kayda 
değer bir yatırım yapılmaması, Sünni nüfusa karşı 
sert politikalar, dışlamalar, sıkı güvenlik tedbirleri 
ve taleplerin dikkate alınmaması gibi hükümet 
uygulamaları Sünnilerde yönetime karşı muaz-
zam bir memnuniyetsizliğe yol açtı. Bunların 
haricinde Sünnilerin yaşadıkları sıkıntılar, hak 
ihlalleri, hukuksuzluklar, taleplerinin dikkate 
alınmaması Sünniler ile yönetim arasındaki iple-
rin büsbütün kopmasına sebep oldu. Zaten işgal 
sonrası ülkede baş göstermeye başlayan muazzam 
güvenlik sorunları, Maliki yönetiminin mezhepçi 
yaklaşımı ve Sünnilerdeki muazzam memnuni-
yetsizlik ülkede işgal sonrası meydana gelen güç 
boşluğunu daha da derinleştirdi. Devletin doldu-
ramadığı bu güç boşluğu ülkede bir güç savaşı-
mına neden oldu. Güç savaşımı veren taraflardan 
biri de Sünni-mezhepçi bir anlayışa sahip olan 
örgütlerden biri olan bugünkü adıyla Irak Şam 
İslâm Devleti örgütüydü. 

Bağdadi ve Irak Şam İslâm Devleti Örgütü (IŞİD)

2004 yılında ilkin “Tevhid ve Cihat Cemaati” 
adıyla kurulan örgüt ilkin el-Kaide’ye bağlı grup-
lardan bir tanesiydi.  Örgüt 2006 yılında ismini 
“Irak İslâm Devleti” olarak değiştirdi. Önceleri 

sadece Irak için savaşan Bağdadi yönetimindeki 
örgüt, Suriye’de çıkan iç savaş sonrası 2011 yılın-
da ismini “Irak Şam İslâm Devleti” olarak değiş-
tirdi. Genel itibariyle örgütün amacı, bugünkü 
Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin ve İsrail’in 
toprakları üzerinde, şeriatla yönetilen bir ülke 
kurmaktır. IŞİD’in hedefi sanıldığı gibi sadece 
Irak ve bugünkü anlamda Suriye’nin başkenti 
olan Şam değil, eskiden Şam diyarı şeklinde 
nitelendirilen Filistin ve Lübnan’ı da kapsayan 
bölgedir. Amaç (sözde) buralarda bir İslâm devleti 
kurmaktır). 2003 Amerikan işgali sonrası direniş 
için kuvvetlerini Irak’a yönlendiren ve direnişe 
katılan Örgüt, Suriye’de Rakka, Haseke ve Deyr 
Ez Zor vilayetleri ile Suriye’de Musul, Tikrit hat-
tında kontrolü ele geçirmiş durumda. IŞİD bura-
larda kendince Şeriat rejimi kurdu ve halkan vergi 
adı altında para topluyor. Ayrıca örgüt hedeflerini 
petrolün bulunduğu yahut Sünnilerin yoğun 
olduğu bölgelerden seçiyor. Böylece hem gittiği 
yerde kalıcı olma ihtimalini hem de ele geçirdiği 
yerlerdeki petrol kuyularına el koyarak gelirlerini 
süratle artırıyor. 

Örgüt öncelikle işgal ettiği bölgelerin ileri 
gelenlerinden ve halktan kendilerine biat etme-
lerini istiyor. Bu gerçekleşirse kolayca bölgenin 
hâkimiyetini ele geçirmiş oluyor, kendi içerisinde 
kimi örgüt militanlarını bölgeye gözlemci-ajan 
olarak yerleştiriyor ve biat ettiyse eğer bölgenin 
eski yöneticisini vali olarak atıyor, diğer bir deyiş-
le hâlihazırdaki düzene dokunmuyor. Aksine 
özellikle halkta taban bulmak yahut tabanı geniş-
letmek için bir devlet mantığında hareket etmeye 
çalışıyor, bölge halkının gündelik yaşamlarını 
devam ettirebilmelerini için gerekli önlemleri 
alıyor. Kendince belirlediği birkaç kural haricinde 
bölgedeki düzeni bozmuyor. Ancak kendi hege-
monyasını kabul etmeyen tüm grupları, kişileri 
ve aşiretleri düşman kabul ediyor. Ayrıca Örgüt 
Sünni harici İslâm’ın diğer mezheplerini de kâfir 
olarak tanımlıyor. IŞİD, tutsak aldığı askerleri ya 
da hain olduğuna karar verdiği sivilleri sembolik 
yargılamaların ardından acımasızca öldürmesiy-
le biliniyor. Örgütün özellikle kendisine biat 
etmeyenleri acımasızca cezalandırmasının altında 
da ele geçirdiği bölgelerdeki halka olası isyanı 
neticesine nelerle karşılaşacaklarına dair gözdağı 
vermek yatıyor. Mesela örgüt Suriye’de gerekli 
halk tabanını -bir noktada insan kaynağını- bu 
yöntemler sayesinde buldu. Ancak tüm bunlara 
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rağmen IŞİD türü örgütlerin neticede örgüttür, 
devlet gibi davranması yahut almanlar gibi devlet 
askeri stratejisine sahip olmalarının bu durumu 
değiştirmez.

Kısaca IŞİD bölgedeki diğer örgütlere kıyasla 
çok daha güçlü çok daha köklü savaş tecrübesi, 
maddi, istihbari, lojistik imkânı, militanı ve hatta 
inancı çok daha fazla olan bir yapı. Ayrıca yapı 
devletleşme yolunda her geçen gün hızla ilerli-
yor. Kimse tanımasa da yapı bir devletin devlet 
olması için gereken birçok şeye asgari düzeyde 
de olsa sahip. En azından şu an için vilayetleri, 
mahkemeleri, vergi memurları, polisleri, okulları, 
kanunları, ordusu, parası, cezaevleri, belediye 
çalışmaları, kimliği hatta pasaportu olan küçük 
ölçekli de olsa devletvari bir yapı. 

Örgütün ne kadar militanı olduğu yahut geli-
rinin ne kadar olduğu tam olarak bilinmiyor. 
Militan sayısının 5 bin ila 15 bin arasında olduğu 
tahmin ediliyor. Örgüt son değerlendirme rapo-
runda militan sayısını 15 bin olduğunu ve bağış-
çılardan da ayda 8 milyon dolar civarında para 
toplandığını belirtti. 

Tam da bu noktada örgütü kuran ve bu gün-
lere gelmesini sağlayan, örgütün hali hazırdaki 
lideri el-Bağdadi’ye değinmek gerekir. Asıl adı 
İbrahim Avvad İbrahim Ali el-Bedri olan Bağdadi, 
Ali el-Bedri Samarayyi, Doktor İbrahim yahut en 
bilinen adıyla Ebu Bekir el-Bağdadi olarak bilini-
yor. 1971’de Bağdat’ın 125 kilometre kuzeyindeki 
Samarra’da doğdu. Bağdat İslâm Üniversitesi’nde 
okudu. Doktora yaptı ve öğretim görevlisi olarak 
da çalıştı. Bu dönemde bir vaiz olarak öne çıktı. 
O’nu bu dönemden tanıyanlar Bağdadi’yi, insan-
ları barışçıl yöntemlerle ikna etmeye çalışan biri 
olarak tanımlıyor. Saddam döneminde devletin 
istihbarat teşkilatı ile yakın ilişkisi olduğu iddia 
edildi. Ancak 2003 Irak işgali sonrası bölgeye 
direnişe gitti, Felluce’de gerilla örgütlerle birlikte 
direnişe katıldı. Ancak direnişe katıldıktan kısa 
bir süre sonra ABD tarafından yakalandı ve ceza-
evine gönderildi ancak ilginç bir biçimde kısa bir 
süre sonra hapishaneden salıverildi. Akabinde 
Bağdadi’nin serüveni bir hayli ilginç bir biçimde 
gelişti. 2004 yılında ‘Tevhid ve Cihat Örgütü’ne 
katıldı. Bu örgüt sonrası Usame Bin Ladin’in 
emriyle kurulan Mezapotamya el-Kaidesi’ne katıl-
dı. 2006 sonrası örgüt liderleri peş peşe sui-
kastlara uğradı ve öldürüldü. 2006 yılında Ebu 
Ömer el-Bağdadi ve Ebu Hamza el-Muhacir’in 

öldürülmesi ile Ebu Bekir el-Bağdadi  liderlik 
koltuğuna oturdu. Ve yine ilginç bir biçimde Irak 
hapishanelerinden serbest bırakılan militanların 
çoğu Bağdadi’nin saflarına katıldı. Gerilla savaşına 
ve bomba yapımına aşina bu yükümlüler örgütün 
gücüne güç kattı. Bağdadi, ABD ve Irak ordusuna 
yaptığı saldırılarla örgütünü radikal savaşçılar için 
çekim merkezi haline getirdi. Örgüte katılımlar 
gün geçtikçe arttı ve çeşitlendi. Örgüt sadece 
Arapların değil yabancıların da katılımıyla daha 
da güçlendi. 

ABD 4 Ekim 2011’de Bağdadi’yi “Aranan 
teröristler” listesine aldı ve başına 10 milyon 
dolar ödül koydu. Bağdadi, yakalanması için 25 
milyon dolar ödül konulan el-Kaide lideri Eymen 
el-Zevahiri’den sonra başına en çok para ödülü 
konulan isim haline geldi. Suriye iç savaşının baş-
lamasından bir ay sonra Nisan 2011’te Suriye’de 
el-Kaide’ye bağlı Irak Şam İslâm Devleti’ni kurdu 
ve militanları Suriye’ye yönlendirdi. IŞİD’in ilk 
kurulduğu günlerde örgütün halen el-Kaide’ye 
bağlı bir örgüt olduğunu beyan eden Bağdadi, 
el-Kaide’ye bağlı diğer bir örgüt olan ve Suriye’de 
Esed’e karşı direnişe katılan el-Nusra Cephesi ile 
müttefik olduklarını açıkladı. Ancak Bağdadi, 
Suriye’ye geçtikten kısa bir süre sonra Nusra 
Cephesi komutanlarını hain olmakla suçlamaya 

IŞİD öncelikle işgal ettiği bölgelerin ileri 
gelenlerinden ve halktan kendilerine biat 
etmelerini istiyor. Bu gerçekleşirse kolayca 
bölgenin hâkimiyetini ele geçirmiş oluyor, 
kendi içerisinde kimi örgüt militanlarını 
bölgeye gözlemci-ajan olarak yerleştiriyor 
ve biat ettiyse eğer bölgenin eski yöneti-
cisini vali olarak atıyor, diğer bir deyişle 
hâlihazırdaki düzene dokunmuyor. Aksine 
özellikle halkta taban bulmak yahut taba-
nı genişletmek için bir devlet mantığında 
hareket etmeye çalışıyor, bölge halkının 
gündelik yaşamlarını devam ettirebilmele-
rini için gerekli önlemleri alıyor. Kendince 
belirlediği birkaç kural haricinde bölge-
deki düzeni bozmuyor. Ancak kendi hege-
monyasını kabul etmeyen tüm grupları, 
kişileri ve aşiretleri düşman kabul ediyor.
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başladı ve IŞİD tarafından Nusra komutanlarına 
bir bir suikast düzenlenmeye ve öldürülmeye baş-
landı. Bunun üzerine Nusra, Bağdadi’yi el-Kaide 
lideri Zevahiri’ye şikâyet etti. Zevahiri, tarafları 
huzurda yüzleşmeye çağırdıysa da el-Bağdadi bu 
çağrıya uymadı ve IŞİD’in artık el-Kaide’ye bağlı 
bir örgüt olmadığını ve Zevahiri’yi de tanıma-
dığını, lider olarak gördüğü tek kişinin Usame 
Bin Ladin olduğunu açıkladı. Bunun üzerine 
Zevahiri de karşı bir açıklama yaptı. 26/05/14 
tarihli açıklamasında Zevahiri, 2012 yılında Bekir 
Bağdadi’nin kendisine bir mektup yazdığını, 
IŞİD’in kendilerinin yani el-Kaidenin bir kolu 
olduğunu, aynı düşünce ve amaçları paylaştığını 
ve Zevahiri’yi lider kabul ettiğine dair beyanda 
bulunduğunu, ancak IŞİD olduktan sonra bizzat 
kendisinin IŞİD’e kendini fesh emri verdiği halde 
örgütün bunu yerine getirmediğini, hatta Nusra 
Cephesi’yle olan mücadeleye Suriye’de bir son 
vermelerini ve şeriat mahkemesinde hesaplaşma-
larını ve sorunları bu yolla çözmeleri gerektiğini, 
ancak Bağdadi’nin bunu da reddettiğini ve bun-
dan dolayı hem yaptıklarının yanlış olduğunu 
hem de artık el-Kaide ile bir bağlantıları olmadı-
ğını beyan etti. Bu ayrışmadan sonra IŞİD kendi 
yolunu el-Kaide’den bağımsız bir biçimde kendi 
çizmeye başladı. 

Halkın Devlete Yabancılaşması

Bilindiği gibi Irak nüfusunun %65’i Şii, %35’i 
Sünni mezhebindendir, etnik olarak da nüfusun 
%70’i Arap, %20’si Kürt % 10’u ise Türkmenler 
ağırlıkta olmak üzere diğer unsurlardır. ABD’nin 
Irak’ı işgali sonrası Maliki’nin başında olduğu 
Şii bir yönetim işbaşına gelmiş ve mezhepçi bir 
yönetim anlayışıyla ülkeyi yönetmeye başlamıştır. 
Akabinde ülkede federatif bir yönetime geçilmiş 
ve kuzeyde Kürtler özerk yönetim hakkı elde 
etmişlerdir. Genel kabul gördüğü üzere, devle-
tin en temel görevlerinden üçü ülkede adaletin, 
güvenliğin sağlanması ve halkın taleplerinin dik-
kate alınmasıdır. Devletin bu görevlerini yerine 
getirme katsayısı ile halkın gözünde devletin 
meşruiyet katsayısı doğru orantılıdır. En temel 
görevlerini yerine getirmeyen devletler zamanla 
halkın gözünde de meşruiyetini yitirmeye başlar, 
halk devlete yabancılaşır ve toplumsal olaylar 
patlak vermeye başlar. Bu durumun yaşandığı 
ülkelerden biri de Irak’tır.

 Geride kalan 10 yıllık zaman zarfında Maliki 
yönetimi, özellikle Sünni grupların taleplerini 
görmezden gelmiş, son derece makul protesto 
gösterilerine bile tahammül edememiş, tahammül 
etmek bir yana bu barışçıl gösterileri silah zoruy-
la bastırmaya çalışmış, bu da ülkede zaten baskı 
altından olan ve dışlanan Sünni gruplarını daha 
da aşırı uçlara itmiş, ülkedeki mezhep çatışmala-
rını daha da şiddetlendirmiştir. Bu durumu fırsat 
bilen örgütlerden biri de IŞİD’dir. Diğerlerinin 
aksine IŞİD ülkede çok daha etkin ve başarılı 
olmuş ve ülkedeki birçok bölgeyi denetim altına 
almıştır. IŞİD’in bu başarısında izlediği stratejinin 
önemi son derece büyüktür. Hâkimiyet altına 
almak istediği bölgeleri Sünnilerin ve dolayısıy-
la memnuniyetsizliğin yoğun olduğu bölgeleri 
seçen IŞİD, halkta taban bulabilmek için ele 
geçirdiği bölgelerde hem halkın gündelik yaşam-
larına devam edebilmeleri için gerekli önlemleri 
almış, hem de bir devlet mantığında çalışarak 
kendisine ait vergi sistemi, mahkeme, polis gibi 
birimler kurmuş ve işletmeye başlamıştır. IŞİD’in 
desteği sadece bununla da kalmamış, Baas Partisi 
döneminden kalan ve tasfiye edilen eski Saddam 
dönemi komutanları da her türlü mühimmat, 
tesis ve tecrübeleriyle IŞİD’e destek vermekte, 
bu da örgütün savaş kabiliyetini oldukça geliştir-
mektedir.

IŞİD’i ne sadece kendi amaçları doğrultusunda 
hareket eden bir örgüt olarak, ne de tamamen 
taşeron bir örgüt olarak değerlendirmek doğru 
değildir. Örgüt aslında bu ikisinin karışımından 
müteşekkil bir yapılanmadır diğer bir deyişle koa-
lisyondur. İçinde milliyetçisinden mezhepçisine, 
Arap’ından diğer etnik unsurlara birçok farklı 
unsur bulunmaktadır. Arkasındaki gücü kesin 
olarak saptamak güç olsa da, Körfez devletleri-
nin, özellikle Suud’ların örgüte önemli desteğinin 
bulunması hatta ABD ve İngiltere’nin dahi des-
teklerini esirgememeleri kuvvetle muhtemeldir. 
Dolayısıyla örgüt, kendisini destekleyen devlet-
lerin çıkarlarına da hizmet eden, dolayısıyla ne 
yapacağı pek de kati bir çizgiye oturtulamayacak, 
belirsiz bir çizgiye sahiptir. Nitekim Türk rehi-
nelerin kaçırılmış olması ve halen salıverilmemiş 
olması bunun bir örneğidir. 

Bir diğer ilginç durum, örgütün danışıklı 
dövüş izlenimi veren hapisteki çeşitli suçlardan 
hüküm giymiş tecrübeli çeşitli örgütlere mensup 
militanları bir bir kaçırması ve kendi bünye-
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sine katmasıdır. El-Hayat gazetesinden Hasan 
Haydar’a göre bu durumun sebebi Maliki’nin 
örgüt militanlarının kaçmasına bilerek izin ver-
mesi, bu sayede hem IŞİD’i daha da cesaretlen-
dirmek hem de “ya biz ya caniler” metaforundan 
hareketle Sünni grupların desteğini kazanmaktır. 
Ancak Maliki’nin bu hesapları tutmamış gibi 
görünüyor. Örgütün, toplumsal tabanını geniş-
letmek amaçlı stratejisi ve gittiği yerlerde halkın 
düzenini bozmaması, üzerlerinde baskı kurma-
ması Maliki’nin hesaplarının tutmamasında etkili 
olmuş gözüküyor.

Batılı devletler açısından bölgeye bakılacak 
olursa, İngiltere ve ABD başta olmak üzere batılı 
devletlerin Ortadoğu coğrafyasında mezhepsel 
ayrışmaları ve çatışmaları istedikleri ve aradaki 
ayrışmayı körükleyecek unsurları maddi-manevi 
destekledikleri bilinen bir gerçektir. Batılı dev-
letlerin bu konuda yıllardan beridir izledikleri 
usuller de aşağı yukarı aynıdır, önce bölünmek 
istenen ülke yumuşak veya sert güçle istikrar-
sızlaştırılır, eski yönetimler tasfiye edilir, yeri-
ne ağırlıklı-çatışma halindeki gruplardan birine 
verilir, bu yönetimin katı bir diğer grup düşmanı 
olmasına dikkat edilir. Doğal olarak bu yönetim, 
çatışma halinde olduğu diğer grup yahut grup-
lar üzerinde baskı kurmaya başlar ve bu baskı 
zamanla artar, diğer gruplar yönetimden dışlanır, 
talepleri dikkate alınmaz ve her türlü protes-
to gösterileri en sert biçimde bastırılır. Böylece 
yönetimde olmayan grup yahut gruplar marjinal-
leştirilir ve böylece barışçıl mücadele silahlı bir 
çatışmaya dönüşür. Özellikle Batı destekli kimi 
örgüt yahut militanlar, ajanlar tarafından her iki 
grubun özellikle kutsal mekânlarına yahut önde 
gelen isimlerine saldırılar düzenlenir, özellikle 
Batı destekli medya tarafından suç bir diğer gruba 
atfedilerek aradaki uçurum ve şiddet derinleştiri-
lir. Mezhep temelli ülke sınırları, çatışma ihtima-
linin yüksek olması ve farklı mezheplere mensup 
devletler arasında olası işbirliği ve uzlaşının zor-
luğundan dolayı ayrıca tercih edilir. Bu oyunun 
en son sahnelendiği ülkelerden biri de Irak’tır. Şii 
olduğu ve İran tarafından desteklendiği bilinen 
Maliki konusunda kadim düşman(!) ABD ve İran 
arasındaki uzlaşı belki bu perspektifte değerlen-
dirilebilir. Zira İran’ın bölgede Şii hilali denilen 
bir pakt oluşturma isteği öteden beri bilinen bir 
gerçektir, keza ABD’nin mezhep temelli çatışma 
ve ayrışma politikası da. 

Her ne kadar özellikle komplo teorisyenle-
rinin yerli yersiz kullanımına sıkça maruz kalsa 
da “Büyük Ortadoğu Projesi” (Great Middle East 
Initiative) bölgede mezhep temelli yeni sınırların 
çizileceği öngörüsünde bulunan en meşhur pro-
jelerdendir. 

2006 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde 
“Daha iyi bir Ortadoğu nasıl olabilir?” başlıklı bir 
makale yazan Emekli Yarbay Ralph Peters’in 
haritası o dönemler dünyada büyük yankı uyan-
dırmıştı. Peters yazısında “Azınlıkların durumu 
gözetilerek yeni sınırlar çizilmeli” uyarısında 
bulunmuştu. Haritaya göre Irak; Kürdistan, Sünni 
ve  Şii devleti olmak üzere üçe bölünmüştü, hatta 
bununla da yetinilmemiş Türkiye’nin doğusu 
ve Suriye’nin kuzeyi de Kürdistan’a dâhil edil-
mişti. Bunun dışında Suriye’nin Lübnan, Ürdün 
ve Kürdistan arasında bölümlendirilmesi, Suudi 
Arabistan’da kutsal toprakların da yer aldığı 
bölgenin Kutsal İslâm Devleti adında bir devlete 
dönüşmesi, Kuveyt’in Irak’ın güneyinde kuru-
lacak Şii Arap Devleti’ne dâhil edilmesi, Özgür 
Belucistan, Kudüs’ün statüsü belirsiz bir konuma 
gelmesi öngörülmüştü. Şaşırtıcı bir biçimde 8 yıl 
sonra Irak’ın öngörüye uygun olarak şekillenmeye 
başlaması oldukça manidar. Diğer öngörülerin 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise zaman gös-
terecek.

IŞİD’in yüz civarında Türk’ü rehin almasının 
da örgütün hâlihazırdaki çizgisi dikkate alın-
dığında ilginç olan ve anlamlandırılması güç 
bir diğer gelişme olduğu bir açıktır. Aslında bir 
çelişki olarak değerlendirilebilecek bu gelişme-
nin IŞİD’in ilk çelişkisi olmadığı da bir gerçektir. 
Suriye’de muhalifler Esed’e karşı belirgin bir 
üstünlük kurmuşken IŞİD’in birden bire sah-
neye çıkması ve muhalifleri, özellikle de Nusra 
Cephesi’ni etkisiz hale getirerek Esed’e ciddi bir 
avantaj sağlaması ve süreci Esed’in lehine çevir-
mesi de oldukça taze bir gelişmedir. Rehin alma 
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olayının özellikle Türkiye ile Kuzey Irak bölgesel 
yönetimi arasındaki ilişkilerin hızla geliştiği ve 
Kuzey Irak petrollerinin Irak yönetiminin rızası 
olmadan Türkiye ile Kuzey Irak yönetiminin 
ikili antlaşmasıyla Türkiye’ye, Türkiye üzerinden 
de Avrupa’ya aktarılma projesinin uygulamaya 
konulduğu döneme rast gelmesinin de pek de 
tesadüfi olarak değerlendirilemeyecek bir geliş-
me olduğu açıktır. Öteden beridir böylesi bir 
antlaşmaya her defasında karşı olduğunu beyan 
eden ABD ve bölgedeki çıkarlarına zarar gelme-
sini istemeyen İngiltere’nin de olayda parmağı 
olması ihtimali de, halen bırakılmayan rehinele-
rin Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Tayyip Erdoğan’ın olası Cumhurbaşkanı adaylığı 
aleyhinde kullanılması da kuvvetle muhtemeldir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında Irak’ın hızla üçe 
doğru bölünmeye gittiği söylenebilir. Mevcut ikili 
yapının ne kadar daha süreceği büyük oranda 
Maliki’nin kapalı kapılar ardında vereceği sözlere 
bağlı. Ancak Maliki hangi sözleri verirse versin, 
Maliki yönetiminden zihnen ve kalben kopmuş 
olan Sünnilerin IŞİD’e desteğinin ancak yeni, her 
kesime eşit mesafede bir yönetimle belki azal-
tılması mümkün. ABD’nin Maliki’nin bırakması 
yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtıp yansıt-
madığı ise oldukça şüpheli. Ancak Maliki’nin de 
IŞİD’e kolay teslim olmayacağı ve arkasında İran 
ve Rusya’nın desteğini alarak sürecini en azından 
bir süreliğine daha tersine çevirme ihtimalinin ise 
oldukça yüksek olduğunu da belirtmek gerekir.

Sonuç olarak özellikle Ortadoğu coğrafyasında 
bugün yaşananların 1618-1648 bilinen ismiyle 
30 yıl savaşlarına oldukça benzediği söylenebilir. 
Devlet otoritesinin ortadan kalktığı ve farklı ülke-
lerden gelen paralı askerlerin yürüttüğü bu savaşla-
rın yerine, bugün yine farklı ülkelerden gelen ama 
para ve yağma için değil de din adına cihad yapan 
yahut yaptığını söyleyen insanlar var. Dini kural-
lar dışında hiçbir kanun ve ilkenin olmadığı bu 
ortamda, askerler insanları keyfi bir biçimde öldü-
rüyordu. Düzensiz birliklerden oluşan gruplar, her 
türlü yağma ve zulmü yapıyor, farklı mezheplerden 
başka devlet ve gruplara karşı savaşıyorlardı. Bu 
savaşların sonunda, düzenli ordulara ve devlet ege-
menliğine dayalı bir uluslararası sistem kuruldu. 
Çünkü böyle bir ortamda yaşamak mümkün değil-
di. Dolayısıyla bugün özellikle Suriye ve Irak’ta 
genelde tüm Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar 
30 yıl savaşlarına oldukça benziyor. 

Gelişmiş ülkelerin (Özellikle Batılı Devletlerin), 
az gelişmiş ülkelerin egemenliklerini pek de dik-
kate almayan politikalar izledikleri ve bölgeyi 
yeniden kendi istekleri doğrultusunda şekillen-
dirmek istedikleri, ancak tüm bu çabaların tam 
istenildiği gibi sonuçlar vermediği gibi, bu türden 
operasyonların gelişmiş ülkelere pahalıya mâl 
olduğu, dahası gelişmiş bir ekonomiye sahip 
bu ülkelerin bu maliyeti kaldırmakta bir hayli 
zorlandıkları bilinen bir gerçektir. Türkiye’nin 
de özellikle Suriye ve Mısır’a yönelik politikala-
rı, uluslararası ilişkilerin 1648’den bu yana pek 
değişmeyen ilkelerini bir tarafa bıraktı. Bu ülkele-
rin içişlerine müdahil olunmaya ve ağırlıklı olarak 
insancıl ve ahlaki bir politika izlenmeye çalışıldı. 
Haksızlıklar karşısında sesini çıkaran ve mazlum-
ların yanında olan bir anlayış benimsendi. Bu 
anlayış, az önce ifade edilen kurallar gibi soğuk 
ve acımasız değil, kulağa hoş gelen politikalardır. 
Ancak bir yere kadar gerçekçidir. Ahlaki politi-
kalar, doğru hesaplanmadığı ve ülkenin gücüne 
paralel hareket edilmediği zaman ülkelerin gücü-
nü aşar ve tüketir. Bütün mazlumların hakkını 
arayan bir dış politika anlayışı, sizi hep birileriyle 
çatışmak zorunda bırakır. Türkiye bölgeyi kendi 
ahlaki yaklaşımı çerçevesinde tanzim edebilece-
ğini düşünüyor. Dolayısıyla Ortadoğu’da pek de 
gücüyle orantılı bir dış politika izlemiyor. ABD 
gibi bir süper güç bile bölgeyi yeniden düzenle-
meyi başaramamışken bu çabaların Türkiye’nin 
gücünü aşacağı unutulmamalıdır. Söylemler güzel 
olabilir ancak eylem ile desteklenmediğinde inan-
dırıcılığını yitirir ve sözü hafifletir. Aldığınız risk-
ler istenen sonuçları doğurmadığı zaman gerekeni 
yapabilecek iradeniz ve gücünüz de olmalıdır. 
Gerek Suriye, gerek Irak ve Mısır’daki gelişme-
ler ve Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılar her zaman 
akılda tutulmalı, Uluslararası gelişmelerde kesin 
ve katı sınırlar çizilmemeli, söylemlerde bulunul-
mamalı, diklenmeden dik durmak öğrenilmelidir.
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IŞİD’in Musul’u almasıyla başlayan süreç Irak’ın ve bölgenin geleceğiyle ilgili farklı 
senaryoları gündeme getirdi. Bu bağlamda Irak’ın üç senaryoyla karşı karşıya olduğu 

söylenebilir. Birincisi askeri seçeneğe başvurarak Musul’un düşüşü öncesindeki şartlara 
dönülmesi. İkincisi Sünnilerin hükümete katılımının sağlanması ve tıpkı Kürdistan 

bölgesinde olduğu gibi bir özerklik verilmesi ve üçüncüsü bölünme...

I
rak’ın Bağdat’tan 

sonra ikin-

ci büyük kenti 

Musul’un ordu 

güçlerinin diren-

ciyle karşılaşmadan 

Irak ve Şam İslâm 

Devleti (IŞİD) örgü-

tünün kontrolü-

ne geçmesi, Irak’ı, 

yerel ve bölgesel 

dengeleri dünya gündeminin ilk sırasına yerleş-

tirdi. Irak Başbakanı Nuri Maliki ve medyası, 

İran ve diğer Şii güçler, olayı sadece ‘terörle savaş’ 

kapsamında IŞİD ve ‘Tekfirciler’le mücadele üze-

rinden gördü. Şii merci Seyid Ali Sistani ‘kifai 

cihat’ fetvası verirken ve gönüllü askerlik çağrısı 

yaparken İran, General Kasım Süleymani’yi Irak’a 

gönderiyordu.

IŞİD’le savaş için bu derece kolay cihat fetvası 

veren Sistani, ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sıra-

sında benzer bir fetva vermekten özenle kaçın-

mıştı. Sistani’nin gerekçesi ise Şia inancına göre 

12. İmam gelmeden cihat fetvası verilemeyeceği 

yönündeydi. Şii mercii Amerikalı ‘kafirlere’ karşı 

vermekten çekindiği fetvayı bugün rahatlıkla 

IŞİD ve Sünnilere karşı vermekten çekinmiyor. 

Aynı doğrultuda Yusuf el-Kardavi liderliğindeki 

Sünni merciler IŞİD unsurlarının saldırılarını 

Sünnilerin ‘büyük devrimi’ diye niteleyerek kar-

şılık verdiler. Bu 

mezhepçi seferber-

liğin önü alınma-

dığı takdirde Irak 

ve bölge Ortaçağ 

Av r u p a ’s ı n d a k i 

mezhep savaşlarını 

aratmayacak uzun 

süreli iç savaşlara 

sürüklenebilir. Bu 

bağlamda Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

İslâm dünyasını sağ duyuya çağıran bildirisi 

ve Lübnan’da merhum Muhammed Hüseyin 

Fadlallah’ın oğlu Ali Hüseyin Fadlallah’ın girişimi 

takdire şayan ancak süratle pratiğe aktarılmaları 

kaçınılmaz. 

Devrimi Çalanlar Nasıl Devrimci Olur!

Çok geçmeden IŞİD’in başarısının arkasın-

daki gerçek ortaya çıktı. Maliki’nin mezhepçi ve 

dışlayıcı politikalarından uzun süre rahatsız olan 

Sünni kesimler çareyi IŞİD ve Baasçılarla işbirli-

ğine gitmekte buldular. Bu ittifakın uzun soluklu 

olmayacağı kuvvetle muhtemel ancak Sünnilerin 

uzun süre siyasi taleplerini barışçıl gösterilerle 

dile getirdikleri ve olumlu karşılık bulmadıkları 

da bir gerçek. Aralık 2012 yılında Anbar eya-

letinde, Felluce ve Ramadi kentlerinde barışçıl 

gösterilerle başlayan eylemler bir yıl sonra silahlı 

Harun ERSOY

İÇ SAVAŞ İLE BÖLÜNME ARASINDA IRAK
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ayaklanmaya dönüştü. Maliki bu barışçıl gösterile-

re şiddetle karşılık verdi, top, tank ve hava gücünü 

kullandı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık 

Haşimi başta olmak üzere Sünni siyasetçileri saf 

dışı etti ve bir kısmını idamla cezalandırdı. 

Hatta Maliki, diktatörlüğünde o kadar ileri 

gitti ki Şii bloğu içindeki Yüksek İslâm Konseyi ve 

Mukteda Sadr grubunun düşmanlığını kazandı. 

Bugün IŞİD’in Irak’taki ilerleyişi ve aldığı bölge-

lerde Şiileri ve kutsal mekanlarını hedef alması 

ihtimali, tüm Şii grupları Maliki’nin arkasında 

buluşturmuş durumda. Zaten genelde el-Kaide ve 

özelde IŞİD’in eylemleri bölgede İsrail’e ve İran’ın 

başını çektiği mücadele içerisinde karşımıza çıkan 

direniş ekseninin işine yarıyor. Suriyeli muhalif 

Muaz Hatib ‘IŞİD Suriye devrimini çaldı’ derken 

hiç de haksız sayılmaz. Özgür Suriye Ordusu ve 

çatısı altındaki silahlı İslâmi tugaylar Esed reji-

mini iyice köşeye sıkıştırmışken IŞİD devreye 

girmiş ve muhaliflerin direncini kırmıştı. Hatta 

örgüt,  el-Kaide lideri Eymen Zevahiri’nin Nusra 

Cephesi’ni Suriye’deki kolu olarak deklare etme-

sine rağmen lideri Zevahiri’ye kafa tutup Nusra 

Cephesi’yle savaşıyordu.  

IŞİD’in arkasında İranlılara göre Suudi Arabistan 

var. İsrail’e göre ise İran ve Suriye. Örgütün kimin 

güdümünde olduğu bilinmez ancak ortada düşün-

dürücü bir gerçek var.  O da el-Kaide’nin veya 

IŞİD’in şimdiye kadar İran’da ve İsrail’de tek bir 

eyleminin olmaması ve bu örgütlerin özellikle 

Arap Baharı sonrası faaliyetlerinin İran’ın ve ekse-

nindeki Suriye ve Irak rejimlerinin işine yaraması. 

Anlaşılan Suudi Arabistan da bu durumdan pek 

rahatsız değil! Zira IŞİD’in ortaya çıkışı Arap Baharı 

dalgasını Riyad’ın istediği yöne çekti. Arap Baharı 

artık kaos ve istikrarsızlığın adı oldu. Mısır başta 

olmak üzere Arap Baharı’nın geldiği ülkelerdeki 

Suudi güdümlü Selefiler de IŞİD’e benzer  bir 

algının oluşumuna büyük bir katkı yapıyorlar. 

Bugün İslâm dünyasında Arap Baharı’nın kaosun 

ve yıkımın adresi olduğu yönünde bir algı operas-

yonu yapılıyor ve bu operasyonun finansmanını 

da Körfez ülkeleri sağlıyor. Libya’da Sisi’nin kötü 

bir kopyası olan General Hafter de aynı odakların 

güdümünde benzer bir senaryoya hazırlanıyor. 

Bu bağlamda Mısırlı yazar Fehmi Hüveydi 

Şurûk gazetesindeki makalesinde IŞİD’in kısa süre-

de yıldızının parlamasının kime yaradığını sorgu-

layarak bu örgüt üzerinden Arap Baharı sürecinde 

İslâmcı hareketlerin ilerleyişine karşı güçlü bir algı 

oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekiyor: ‘IŞİD’in 

İslâmcı model olarak önünün açılması, Arap Baharı 

gölgesinde parlayan İslâmcı ha reketlerin ilerleyişi-

ne karşı güçlü bir algı oluşturmaktadır.’

Londra’da Arapça yayın yapan Rayulyevm gaze-

tesi genel yayın yönetmeni Abdulbari Atwan’a göre 

Musul’un işgali sadece IŞİD’in gücünün bir göster-

gesi değil; aynı zamanda Irak devletinin, emniyet 

ve askeri kurumlarının kırılganlığını da gözler 

önüne serdi. Maliki’nin örgütle mücadelenin ABD, 

aşiret ve Peşmergelerden destek istemekle olama-

yacağının altını çizen Atwan, ABD’nin tüm bölgede 

yıkımın tohumlarını eken güç olduğuna işaret 

ediyor, Washington’un yaratıcı kaosundan en fazla 

IŞİD’in kârlı çıktığını dile getiriyor. 

El-Arabiya televizyonu genel yayın yönetme-

ni ve Suudi destekli Şarkulevsat gazetesi yazarı 

Abdurrahman er-Raşid, Maliki’nin  ‘terörle savaş’ 

gerekçesiyle siyasi muhaliflerini ortadan kaldır-

maya çalıştığını ancak esasında terör örgütleriyle 

savaşmadığını söylüyor. Maliki’nin bu yönteminin 

tüm muhalifleri ülkeden kaçırdığına ya da kendisi-

ne boyun eğmek zorunda bıraktığına dikkat çeken 

er-Raşid’e göre Irak’ta suların yakında durulması 

pek mümkün değil… 

Maliki ve Şii siyasetçilerin IŞİD’e karşı milis 

güçlerin oluşturulması çağrısı, ABD’nin işgalden 

sonra feshettiği orduyu sil baştan kurma çabasının 

başarısız olduğunun itirafı niteliğinde. El-Hayat 

gazetesinden Hassan Haydar’a göre Maliki’nin, Irak 

ordusunu dağıtan Amerikalıların hatasını tekrarla-

yarak düne kadar el-Kaide’ye karşı savaşan Sahva 

güçlerini feshetme kararına dikkat çekiyor. Sünni 

bölgelerde IŞİD’le mücadele için konuşlanan ordu-

nun milli ordudan çok bir işgal gücü görüntüsü 

çizdiğini kaydeden Haydar, subay ve askerlerin 

Maliki



37

 Umran • Temmuz 2014

  İÇ SAVAŞ İLE BÖLÜNME ARASINDA IRAK  İÇ SAVAŞ İLE BÖLÜNME ARASINDA IRAK 

Sünni bölgeleri Irak toprağı gibi görmediğine 

işaret ediyor. 

İslâmî hareketler uzmanı Ürdünlü yazar 

Muhammed Ebu Rumman da Irak ordusunun 

IŞİD için kolay lokma haline geldiğini belirtiyor. 

Maliki’nin el-Kaide’yi bile karşısına alan IŞİD’le 

baş edemeyeceğini belirten Rumman, bölge ülke-

lerindeki siyasi boşluğa dikkat çekiyor.

Bir diğer el-Kaide uzmanı Hasan Ebu Haniye 

ise IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi’nin Arap Baharı 

sürecini iyi okuduğu kanaatinde. Bölgesel ve ulus-

lar arası güçlerin ‘terörle savaş’ gerekçesiyle darbe 

ve karşı devrimleri yoluyla Arap dünyasındaki 

özgürlük ve demokrasi taleplerini engellemek için 

ittifaklar yaptığını belirten Haniye, 

Bağdadi’nin böyle bir dönemde 

tabloyu doğru okuduğunu ve 

kendi devletinin ayaklarını güç-

lendirmek için stratejiler geliş-

tirdiğini kaydediyor.

 

Irak’ta Sürpriz İlerleyiş

Açıkça söylemek gerekirse 

IŞİD’in Irak’ın derinliklerinde-

ki sürpriz ilerleyişi, Türkiye’nin 

Musul konsolosu çalışanlarının 

tutuklanması ve Şii imamla-

rın türbelerinin saldırı tehdi-

di altında olması Türkiye ve 

İran’ın hesaplarını karıştırdı. 

El-Ehram Stratejik Araştırmalar 

Merkezi’nden Muhammed Said 

İdris Irak’ın Türkiye ve İran için 

zor bir sınav olacağı görüşünde. 

IŞID’i İran projesiyle örtüştüren yorumlar da 

yok değil. Lübnanlı yazar Abdulvehhab Bedirhan 

Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi el-İttihat’taki 

makalesinde yaşananların tesadüf olmadığını ve 

IŞİD projesinin İran projesiyle örtüştüğünü dile 

getiriyor. IŞİD projesinin İran, Irak ve Suriye 

rejimlerinin buluştuğu uzun vadeli hedefleri ifade 

ettiğine dikkat çeken Bedirhan, örgütün tüm 

hareketlerinin bu üç rejime hizmet ettiği görü-

şünde. 

Ürdün Rey gazetesinden Salih Kallab ise IŞİD 

gibi örgütlerin ABD’nin kucağında büyüdüğü-

nü iddia ediyor. Obama’nın Irak’ta işler rayına 

oturmadan güçlerini çekerek ülkeyi İran’a teslim 

ettiğini savunan yazar, Washington’un IŞİD’le 

mücadelede İranlılardan destek istemesinin şaşır-

tıcı olmadığını ifade ediyor. 

IŞİD’in savaşının ve Irak’ın bölünme ihtimalle-

rinin bölgesel müdahaleler ve çekişmelerden uzak 

şekilde ele alınamayacağı aşikar. Suriyeli Kürt 

yazar Hoşeng Ose, Batının İran’ı günah keçisi 

yapmaya çalıştığını iddia ediyor. Birinci Dünya  

Savaşı döneminde İngilizlerin Arapların gözünde 

Türkleri hedef göstermek için her türlü yönte-

mi kullandığına dikkat çeken yazar, bugün de 

Batının Arapların yaşadığı krizlerin sebebi olarak 

İran’ı göstermeye çalıştığına işaret ediyor. Yazar 

Amerikalıların Iraklıları birbirle-

riyle savaşır halde bırakmak, 

Irak ve Suriye’yi Sünni ve Şii 

cihatçıların holokostu yapmak 

istediğini dile getiriyor.  

Sonuç itibariyle IŞİD’in 

Musul’u almasıyla başlayan 

süreç Irak’ın ve bölgenin gele-

ceğiyle ilgili farklı senaryola-

rı gündeme getirdi. Bu bağ-

lamda Irak’ın üç senaryoyla 

karşı karşıya olduğu söylene-

bilir. Birincisi askeri seçeneğe 

başvurarak Musul’un düşüşü 

öncesindeki şartlara dönülme-

si. İkincisi Sünnilerin hükü-

mete katılımının sağlanması 

ve tıpkı Kürdistan bölgesinde 

olduğu gibi bir özerklik veril-

mesi ve üçüncüsü bölünme. 

Çatışmaların şiddetinin düşmesi 

ve ilk şokun atlatılmasıyla birlikte askeri seçene-

ğin krizi daha da çözümsüz kılacağı ve bölünmeyi 

hızlandıracağı görülmektedir. Zaten ABD de Şii 

milislere desteğinin Sünni dünyadaki çıkarlarını 

tehlikeye sokacağını bildiğinden bu senaryoya 

pek sıcak bakmıyor.  Bölünme de başta Türkiye 

ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin istemediği 

en kötü senaryo olduğuna göre, en iyi senar-

yo Sünnilerin hükümete katılımının sağlanması 

ve Maliki’nin sahnenin dışına itilmesidir. Zaten 

Irak’ın geleceğini belirleyecek güçler Maliki’yi 

çözüm yolunda önemli bir engel olarak görüyor-

lar. 

Özgür Suriye Ordusu ve 
çatısı altındaki silahlı 
İslâmi tugaylar Esed reji-
mini iyice köşeye sıkış-
tırmışken IŞİD devreye 
girmiş ve muhaliflerin 
direncini kırmıştı. Hatta 
örgüt,  el-Kaide lide-
ri Eymen Zevahiri’nin, 
Nusra Cephesi’ni 
Suriye’deki kolu olarak 
deklare etmesine rağmen 
lideri Zevahiri’ye kafa 
tutup Nusra Cephesi’yle 
savaşıyordu.
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“Takvâ”nın kök anlamı ise 

korunmaktır; güçlü birinin 

himayesine girerek kötülükler-

den korunmak.

Üstad Afif Abdülfettah 

Tabbara İlmin Işığında İslâmiyet 

isimli eserinde, bu âyet-i kerime-

de orucun gayesinin, «Umulur 

ki takvâya ulaşırsınız» ifadesi 

ile açıkça belirtildiğini vurgula-

dıktan sonra, şöyle der: ‘Yani, 

oruçtan bir korunma özelliği 

kazanırsınız. Bu özellik, kötülük 

ve rezalet meyillerinize set çeker’ 

demektir. Oruç, şahsı ve cemi-

yeti korur. Şahsı bazı zorlukla-

ra maruz bırakarak faydalı bir 

kimse olmasını sağlar. İyi insan-

lardan teşekkül etmesi bakımın-

dan da cemiyeti korur. İnsanların 

birbiriyle insanca münasebetini 

temin eder. Bundan dolayı Hz. 

Peygamber (s.), “Oruç bir kal-

kandır. Sizden biri oruçlu olunca 

kötü söz söylemesin, cahiller gibi 

davranmasın. Eğer bir adam, 

çıkar da kavga yapmaya veya 

sövmeye kalkışırsa, ‘ben oruç-

luyum, ben oruçluyum’, desin.” 

(Buhâri, Savm 10) buyurur.

Hadîsteki «el-cünne» keli-

mesi, insanı koruyan kalkan-

dır. Bundan murat, oruçlunun 

hayvani hislerden kurtulmak 

için oruç tuttuğuna inanması-

dır. “Ben oruçluyum” demesi 

ise, ‘ben insaniyet halindeyim, 

hayvanlık durumunda değilim’, 

demektir. İnsan, nefsinin şer-

rinden korunduğu, cemiyet de 

insanın şerrinden emin olduğu 

zaman, Allah’ın rızasına ulaşır-

lar, muttakiler safında yer alırlar. 

Âyetteki «le‘alle» ‘hazırla-

mak’ mânasını taşır. Oruç, oruç 

tutanların ruhunda birçok yön-

leriyle beliren takvaya hazırlar. 

Bu yönlerden en önemlisi, oru-

İ
slâm âlemi, bu kerîm ayın rah-

met iklimine her zamankinden 

daha fazla muhtaç durumda. 

Irak ve Suriye’de devam eden 

çatışmalar, he r an bölgesel bir 

Şii-Sünni savaşına dönüşme 

riski taşıyor. Mısır’daki ABD-

Siyonist işbirlikçisi diktatör Sisi 

rejimi, tam da Ramazan ayına 

girerken 220 kadar Müslüman 

Kardeşler üyesinin idam kara-

rını daha onayladı… Dünyanın 

birçok bölgesinde Müslümanlar 

hem zulüm görüyor hem de 

maalesef zulme alet oluyorlar.

Peygamberimiz (s.)’in; 

“Evveli rahmet, ortası mağfi-

ret, âhiri ateşten âzât oluştur” 

(Beyhaki, Şuabu’l-İman 3/306) 

buyurduğu rahmet, mağfiret ve 

kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif, 

İslâm âlemine rahmet olur inşal-

lah.

Büyük İslam düşünürü şehid 

İsmail Raci el-Faruki ve eşi Luis 

Lamia el-Faruki, birlikte hazırla-

dıkları İslâm Kültür Atlası’nda; 

Ramazan’ın mübarek bir rah-

met ve merhamet ayı olduğu 

belirttikten sonra şöyle devam 

ederler: “Bu ay bütünüyle ken-

dini tezkiye ve itaat için ahdini 

yenileme ayıdır. İftar ve sahur-

dan sonra, gün doğumundan 

batımına kadar yine aç kalmaya 

hazırlık, ideal bir şekilde insanın 

kendisini disipline etmesini sağ-

layan bir tekerrürdür. Ramazan, 

Müslümanlar için kendini hesa-

ba çekme ayıdır; ahlaki ve ruhi 

değer ve sorumlulukların biriki-

mini temin eden tek aydır.”

Her yılın on bir ayındaki 

amellerinin muhasebesini bu 

ayda yaparak Allah’a ve insanlara 

karşı sorumluluklarının bilinci-

ne ermek yani “takvâ”, Ramazan 

orucunun amacıdır: “Ey iman 

edenler! Oruç sizden öncekilere 

farz kılındığı gibi size de farz 

kılındı. Umulur ki takvâya erer-

siniz.” (Bakara 2/183)

Abdullah YILDIZ

RAMAZAN
Rahmet ve Mağfiret Ayı

Bu ay bütünüyle kendini tezkiye ve itaat için ahdini 
yenileme ayıdır.  Ramazan, Müslümanlar için 

kendini hesaba çekme ayıdır; ahlaki ve ruhi değer ve 
sorumlulukların birikimini temin eden tek aydır.
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cun bizzat oruç tutanın namu-
suna bırakılmış olması, Allah’tan 
başka bir murakıbı bulunma-
masıdır. Oruçlu, oruç esnasında 
Allah’ın emrine imtisalen şehvet-
lerini terk edip, Allah’ın kendi-
sini murakabe ettiğini hissettiği 
için isteklerinden dolayı sabra 
razı olur. Bu duruma vakıf ola-
rak oruç tuttuğu günlerde bu 
hâl devam ederse, şüphesiz ki, 
neticede Allah’ın murakabe ve 
korkusu meleke haline gelir. 
Kulun, yasakladığını işlemekten 
dolayı Allah’tan utanması, bırak-
ması gereken hazları terk etme 
melekesini de meydana getirir. 
Nitekim Allah’ın murakabesi, 
insanı hayırlı işlere yaklaştırır, 
kötü işlerden uzaklaştırır. Artık 
bu kimse, hile ve kötülük yapa-
maz, zulmedemez, başkasının 
hakkını yiyemez, insanların ara-
sını bozmaya çalışamaz.

Allah’ın rızasını düşünme-
den, salt yemek içmekten uzak-
laşıp günahtan çekinmemek 
İslâm’ın farz kıldığı gerçek oruç 
değildir. “Yalan sözü ve işi terk 
etmeyen kimsenin, yeme, içme-
sini terk etmesine Allah’ın ihti-
yacı yoktur” (Buhârî, Savm 8, 
Edeb 51; Ebû Dâvud, Savm 25; 
Tirmizî, Savm 16) hadisi bu ger-
çeği ifade eder.

Demek ki; yalanı, kötülüğü, 
zulmü, haksızlığı, saldırganlığı 
terk etmeyenlerin aç ve susuz 
kalmasına Allah’ın ihtiyacı olma-
dığı gibi, o kimseler orucun 
amacı olan takvâya da asla eri-
şemezler. Zira Kur’ân-ı Kerîm, 
“Günah ve düşmanlıkta değil, 
iyilik ve takvâda yardımlaşın” 
(Mâide 5/2); “Bir topluluğa olan 
kininiz sizi adaletsizliğe itme-
sin”; “…sizi tecavüze (saldır-
ganlığa) sevk etmesin!” (Mâide 
5/2, 8) buyurur.

Duamız o ki; başkalarına ve 
özellikle birbirlerine karşı rah-
met ve merhametle muame-
le etmeyi unutup hızla şiddet 
sarmalına çekilen Müslümanlar, 
“rahmet ayı” Ramazan-ı Şerif’in 
bereket iklimini doyasıya solu-
yarak yeniden merhameti 
kuşanır, mağfireti hak eder ve 
Cehennemden azat olurlar. 

İnşaallah müminler hep bir-
likte şu hadis-i şerifinin sırrına 
mazhar olurlar: «Kim Ramazan 
orucunu, inanarak ve sevabı-
nı yalnız Allah’tan bekleyerek 
tutarsa, geçmiş günahları affolu-
nur.» (Buhârî, Savm 6)

“Kur’ân Ayı” Ramazan’da 
“Furkân” Sahibi Olmak

Ramazan ayı, Kur’ân-ı 
Kerim’de adı geçen tek aydır. 
Bu ayı mübarek kılan ise, o 
ayda mübarek Kadir Gecesinden 
başlayarak Kur’ân-ı Kerim’in 
peyderpey nazil olmaya başla-
masıdır. 

“Ramazan ayı ki o ayda 
Kur’ân insanlara yol gösteri-
ci, doğru yola iletici, eğri ile 
doğruyu birbirinden ayırt edici 
(furkân) olarak indirildi.” 

(Bakara 2/185) 

Bu “Kur’ân ayı”nın her gece-

sini ‘Kadir’ bilip kalbimizi vahiy-

le arındırmalı; doğru ve eğriyi 

Furkân’ın şaşmaz ölçüleri ışığın-

da yeniden tanımlamalı, birbi-

rinden kesin hatlarla ayırt etme-

liyiz. Zira küresel fesat, yalnızca 

zihinleri bulandırmakla kal-

mıyor, bütün bir hayatı baştan 

aşağı kirletmeye devam ediyor. 

Siyaset, ticaret, medya, kültür, 

sanat, ahlâk, sokak… Her şey bu 

kirlilikten nasibini alıyor; söy-

lemler, eylemler, işler, ilişkiler 

ha bire kirleniyor. Haram, lüks, 

israf, sefahat, açgözlülük, şiddet, 

bencillik, yalan, dolan, sapıklık 

sistemli olarak yaygınlaştırılır-

ken; takva, sabır, hilm, itidal, 

tevazu, kanaat, şükür, tutumlu-

luk, affetme, sevgi, vefa, daya-

nışma, yardımlaşma, paylaşma, 

diğerkâmlık gibi erdemler unu-

tuluyor, unutturuluyor, törpü-

leniyor, aşındırılıyor. Kötülerin 

çoğalması, kötülüklerin perva-

sızca yaygınlaşması ise ruhumu-

zu daraltıyor, ufkumuzu karartı-

yor, içimizi burkuyor!

İşte böyle bir ortamda, 

“Kur’ân ayı” Ramazan-ı Şerif’te 

zihinlerimizi ve gönüllerimizi 
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Bayram namazlarını şehirlerimi-
zin en büyük camilerinde eda 
edebilmeleri için her türlü deste-
ği vermeye ve bunu için gerekli 
çalışmaları yapmaya başlamış-
tır. İnanıyoruz ki, ülkemizin her 
köşesinde camilere sığmayan 
geniş kalabalıklar halinde kılına-
cak Bayram namazları, millet ve 
ümmet olarak yeniden namazla 
dirilişimize vesile olacaktır. 

Dünya Müslümanlarının 
özellikle son yıllarda bayram 
namazlarını yüzbinlerce kardeş-

leriyle omuz omuza meydan-
larda kıldıklarına ve birbirle-
rine sarıldıklarına şahit olduk. 
Çağdaş emperyalistler ve şer 
güçler Müslümanları ne kadar 
parçalamaya çalışsalar da biz 
Cami’lerde ve Musallâ’larda 
yan yana, omuz omuza ve el 
ele olacağız. Efendimiz (s.)’in, 
Hicret’in ikinci yılında 10-15 
bin nüfuslu Medine’de 1000-
1500 Müslümanın tamamını 
Mescid’in dışında açık alan-
da toplayıp Bayram namazı 
kıldırması, birlik-beraberlik 
mesajının ötesinde manalar 
da taşır: Müşrik (putperest) 
Arapların, Yahudilerin ve 
Münafıkların İslâm aleyhin-
de ittifak edip desiseler çevir-

dikleri bir hengâmda namazla 
yekvücut olduğunu göstermek, 
dosta da düşmana da olduk-
ça anlamlı mesajlar vermişti. 
Hacda, Kabe’yi tavaf ederken 
“remel” yapılması yani erkeklerin 
pazularını şişirerek sert ve hızlı 
adımlarla yürümeleri de böyle 
bir güç gösterisi amacına yöne-
liktir. İşte, günümüzde Modern 
Putperestliğe, Siyonizm’e ve 
onların Münafık işbirlikçilerine 
karşı Müslümanların namazlarda 
saflarını sıklaştırmaları gerekiyor.

ilahi mesajla doyurup arındır-
malı ve böylece kötüler ve kötü-

lükler ile iyiler ve iyiliklerin 
farkını fark edecek bir “furkân” 
yeteneğine sahip olmalıyız ki, 
mevcut anlam ve kavram karga-
şasından kurtulabilelim; insanlı-
ğımızın, kulluğumuzun, sorum-
luluklarımızın, görevlerimizin 
farkına “Furkân”la varabilelim…

Gelin, gönüllerimize şifa, 
manevi hastalıklarımıza deva 
olan Kur’ân’ı yeni baştan satır 
satır okuyup anlayarak, her ilke 
ve emrine uyup her yasağın-
dan kaçarak yeniden dirile-

lim. İns ve cin şeytanlarının 
adımlarını izleyerek köle-
leşen tutsak nefislerimiz 
Ramazan’la gerçek özgürlüğe 
kavuşturalım.

Musallâ’da Bayram Geleneği: 
“Her Şehrin Ulu Camiinde 

Ailece”!

Peygamberimiz (s.) 
Medine’de Bayram namaz-
larını Mescid-i Nebi’nin 
500 metre yakınındaki açık 
alanda (Musallâ) bütün 
Müslümanlarla birlikte kılar-
dı. Bayram namazına çocukla-
rın ve kadınların da gelmele-
rini söyler, hatta namaz kılma 
özürleri olan kadınların da gelip 
arkadan hutbeyi dinlemelerini 
ve dualara katılmalarını ister-
di. Böylece bütün Müslümanlar 
bayram coşkusunu ailece yaşar-
lardı… 

Sekiz yıldır Türkiye’nin her 
köşesinde binlerce “Namazla 
Diriliş” programı düzenleyerek 
halkımızı namaza teşvik eden 
ve insanımıza “namaz bilinci” 
kazandırmayı amaçlayan Namaz 
Gönüllüleri Platformu, bu kutlu 
geleneği yeniden canlandırmak 

için, geçen yıl Sultanahmet 
Camii’nde 100 bin kişinin katı-
lımıyla eda edilen Ramazan 
Bayram namazını, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile birlikte organize 
etmişti. Sayın Başkan Mehmet 
Görmez’in Bayram Namazı hut-
besi adeta gönüllere su serp-
mişti.

İnşaallah, bu Ramazan 
Bayramı’ndan başlayarak bütün 
Türkiye’de her Ramazan ve 
Kurban Bayram namazının her 
şehrimizin en büyük camii/

camilerinde ailece kılınması için 
Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
bütün İl ve İlçe Müftülüklerimize 
bir emirname göndererek şim-
diden hazırlıklara başlamıştır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Bayram Namazı ile ilgili sloganı 
ise şöyledir: “Her Şehrin Ulu 
Camiinde Ailece!”

Namaz Gönüllüleri Platformu 
ve sekiz yıldır Platforma destek 
veren 300’e yakın sivil kurulu-
şumuz, kadın-erkek, yaşlı-genç 
herkesin coşku ve birlik içinde 

Duamız o ki; başkalarına 
ve özellikle birbirlerine 

karşı rahmet ve merhametle 
muamele etmeyi unutup 

hızla şiddet sarmalına çeki-
len Müslümanlar, “rahmet 

ayı” Ramazan-ı Şerif’in 
bereket iklimini doyasıya 

soluyarak yeniden merha-
meti kuşanır, mağfireti hak 
eder ve Cehennemden azat 

olurlar. 



41

 Umran • Temmuz 2014

  İNSANIN TABİATI TABİATIN İNSANIİNSANIN TABİATI TABİATIN İNSANI  

se) sadece Allah’ın insanın fıt-
ratına yerleştirmiş olduğu bir 
takım özellikler bulunabilir ve 
bunlara istinaden karanlıkta 
yolunu bulmaya çalışan biri gibi 
hareket etmek zorunda kalır. 
Eğer kişi fıtratından kaynakla-
nan özelliklerini de tahrip ederse 
o zaman karşımıza iflah olmaz 
bir canavar çıkar. Beş kuruşluk 
dünya menfaati için ebedi haya-
tını satan birinin yapacağı hiçbir 
ihanet şaşırtıcı olmasa gerektir.   

Bir eseri kıymetli yapan şey 
onun maddi yapısı değil, faili-
ne olan referansıdır; bir başka 
deyişle, eserin arkasında duran 
faile yani sanatkârına olan nisbe-
tidir. Mesela küçük bir kâğıt par-
çasının neredeyse hiçbir değeri 
yoktur, fakat bu kâğıdın üzerine 
devlet mührünü basarak onay-
ladığında para anlamını taşır ve 
üstünde ne yazıyorsa o kadar bir 
değere sahip olur. Burada o para-
ya değer kazandıran şey kâğıt 
parçasının maddi kıymeti değil, 
o kâğıdın arkasında duran dev-
lettir. Benzer şekilde, Mona Lisa 
tablosunu paha biçilmez kılan 
şey yapıldığı malzeme değil, o 
eserin arkasında Leonardo Da 
Vinci’nin olmasıdır. Aynı tablo 
çok daha güzel bir çerçeve içinde 
fakat taklit edilerek yapılsa bile 
orijinalinin binde biri kıymete 
sahip olamaz.

İşte hem insanı hem de 
kâinatın bütün unsurlarını 
değerli kılan şey yapıldıkları 
malzeme (atomlar, moleküller 
vs.) değil, bunların yaratıcısı 
olan Allah’a izafe edilmeleridir. 
Bu hakikat kabul edilmezse ne 
insanın ne de tabiatın bir değeri 
kalmaz. Paha biçilmez bir tablo-
nun kıymetini yapıldığı kâğıdın 
ve boyanın değerine indirge-
yen çarpık bir zihniyetin sanat 
anlayışı gibi, insanı ve tabiatı 

İ man bir intisabtır (bağ kurma), 

kişi ancak bu münasebet saye-

sinde varlık âlemini anlamlı 

kılabilir. Allah ile bağ kurama-

yan ve ilişkiyi kesenler açısın-

dan kâinatın doğru ve tutarlı 

bir şekilde algılanması mümkün 

değildir. İnsanın tüm serüveni-

nin ve varlık gayesinin kendisi 

ile kâinat ve Allah arasındaki 

bağın doğru anlaşılması üze-

rine kurulu olduğunu görmek 

en temel meseledir. Bu hususta 

yanılgı içinde olanların ve özü 

yakalamaktan mahrum olanların 

mevzunun kalan kısmını doğru 

algılamasını ümit etmek bey-

hude bir beklentidir. Kişi, söz 

konusu irtibatı kuramadığı veya 

kasten inkâr ettiği takdirde ne 

ahlâk, ne hukuk ne de iktisat, 

bilim vs. konularında isabet-

li görüşe sahip olamaz. Elinde 

(eğer vicdanı tefessüh etmemiş-

Selçuk KÜTÜK

İNSANIN TABİATI 
TABİATIN İNSANI

İnsan dünya hayatında elde ettiği maddi hiçbir şey onu nihai 
anlamda tatmin etmez. Kısa süreli oyalanmalar ve sevinmeler 
olsa da muvakkat tatmin hisleri ve mutluluklar kısa bir süre 
sonra yerini başka arayışlara bırakır. Aslında insanın aradığı 
şey kendisidir, fakat gafleti sebebiyle bunun farkında değildir.

Ne bahtlıdır ol kişi kim okuduğu Kur’ân ola

Çalap ana rahmet kıla gönlü dolu iman ola

Kur’ân oku sen ey gafil ta bilesin burhan delil

Haşir günü sen şöyle bil sırat sana âsan ola

Eğer yiğit eğer koca Kur’ânı bilmez bir hece

Onun işi erte gece iy diriga yaman ola

Her kim Kur’ânı bilmedi sanki cihana gelmedi

Derdine derman bulmadı işlerine pişman ola

Ey biçare Yunus Emre Kur’ân ile sen düş müdam

Günahların an be-dem afüv kılan Rahman ola

(Yunus Emre)
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atomlara/maddeye indirgeyen 
bir bakış açısının da dünyayı 
nereye sürükleyeceği bellidir. 
Ehl-i küfür, varlık âlemi ile Allah 
arasındaki bağlantıyı kopardığı 
için her şeyi müstakil görür ve 
kendi başına hareket ediyor zan-
neder. Böyle bir bakış açısına 
göre, başta kişinin kendisi olmak 
üzere yeryüzünde olup biten 
her şey tabiatın kör kuvvetle-
rinin tesadüfî ilişkilerinin bir 
neticesidir. Kendini maddenin 
ürünü olarak algılayan insan 
evrende yalnız ve sahipsizdir; 
hiçbir şeyin anlamı olmadığı 
gibi değeri de yoktur.

Tabiatı korumanın, tahrip 
etmekten kaçınmanın, insa-
nı değerli görmenin ve saygı 
duymanın temelinde bu anla-
yış olmalıdır; tabiatı ve genel 
olarak canlıları karbon, demir, 
kalsiyum vs. gibi elementlerden 
ibaret görenlerin varlık âlemine 
verecekleri değerin (fiyatın) 
pek yüksek olması beklene-
mez; çünkü atom yığınlarına 
saygı duymanın ve sevgi bes-
lemenin aklen bir izahı yok-
tur. Su kaynaklarını, orman-
ları ve sair tabiat güzellikle-
rini tahrip etmemenin sebebi 
bazı insanların bunlardan elde 
ettiği menfaate zarar gelmesin-
den değil, Allah’ın sanatına ve 
nimetine değer verilmesinden 
dolayı olmalıdır. Aksi taktirde, 
kaynakların yeterli miktarda 
olması halinde “dilediğin gibi 
zarar verebilirsin!” türünden bir 
anlayış ortaya çıkar. Daha net 
ifade edebilmek açısından Hz. 
Peygamber’in akarsuda abdest 
alırken bile suyun ziyan ve israf 
edilmemesi gerektiği şeklindeki 
ikazını hatırlamak yeterli ola-
caktır.

İmanlı insan, kâinatı ve insa-
nı vahyin sağladığı ışıkla okur, 

küfürde olanlar ise manen 
karanlığa gömülmüş haldedirler.

“Onların hâli bir ateş yakanın 
durumu gibidir ki o (ateş) çev-
resindekileri aydınlatınca Allah 
ışıklarını giderip (söndürüp) 
kendilerini karanlıklar içinde, 
görmez  (şaşkın) kimseler halin-
de bırakıvermiştir” (Bakara 17)

Bu durumda olanların aklı, 
kalbi ve vicdanı karardığı için 
hiçbir şeyi yerli yerine koyamaz-
lar. Dünyevi meselelerde men-
faat, kâr, makam vs. arzusuyla 
çalıştıkları için (akl-ı meaş) kıs-
men isabet sağlayabilirler, fakat 
ahirete taalluk eden mevzular-
da (akl-ı mead) tamamen kör 

ve idrakten mahrum haldedir-
ler. Bir hekim hastasına rahat-
sızlığının kaynağını ve sıhha-
tine kavuşma yolunu gösterir, 
hasta akıllı ise kendi kafasına 
göre değil mahir bir hekimin 
tavsiyesine göre hareket eder. 
Hastalığını inkâr etmenin ya da 
bilmediği ilaçları kullanmanın 
zarardan başka bir getirisi yok-
tur. Kendi durumunun farkında 
olan bir hasta derhal tedbirle-
rini alır, hekime teşekkür eder 
ve borcunu ödemeye çalışır. 
Cenab-ı Hak yoldan çıkanlara 
“azgın isteklerinizin sonu yok, 
hevesleriniz bayağı ve süflidir, 
inançlarınız sahtedir!” tarzında 
mesajlarını iletiyor ve insanlara 
temel hastalıklarının kökenini 
gösteriyor. Lâkin, bazen durum 
o derece vahim bir hal alır ki, 
kişi hasta olmanın da ötesine 
geçer. Normal bir hasta ağrı-
sını hisseder ve tedavi arayışı-
na girer; fakat cahil, kibirli ve 
inatçı olanlar bu acıyı da duya-
maz hale geldiklerinden hasta 
olduklarını bile fark edemezler.   

İman sahibi insan Allah ile 
varlık âlemi arasındaki bağlan-
tıyı yakalar ve her şeyin birbiri 
ile bağlantılı bir bütün olduğu-
nu fark eder. Bu bütünlük her 
şeyin aynı elden çıkıyor olma-
sından kaynaklanır. O halde 
tesadüfe, şansa ve kendiliğinden 
vücuda gelmeye aklen ve ilmen 
yer yoktur. Mademki her şey 
birbiriyle bağlantı halindedir, 
o halde güneşi yaratan ile arıyı 

yaratan aynı fail olmalıdır; arıyı, 
çiçeği, ağacı yaratanın güneşi de 
bulunduğu yere koymuş olması 
gerekir. Bir imzanın yarısı birine 
diğer yarısı başka bir kişiye ait 
olamaz, bir imza ancak bir şahsa 
ait işaret olabilir.

Varlık âlemindeki her şey 
kendine mahsus bir hususi-

Normal bir hasta ağrı-
sını hisseder ve tedavi 
arayışına girer; fakat 
cahil, kibirli ve inatçı 

olanlar bu acıyı da duya-
maz hale geldiklerinden 

hasta olduklarını bile 
fark edemezler.   İman 
sahibi insan Allah ile 

varlık âlemi arasındaki 
bağlantıyı yakalar ve her  
şeyin birbiri ile bağlantılı 
bir bütün olduğunu fark 

eder. Bu bütünlük her 
şeyin aynı elden çıkıyor 

olmasından kaynaklanır. 
O halde tesadüfe, şansa 
ve kendiliğinden vücuda 
gelmeye aklen ve ilmen 

yer yoktur.
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yetle üzerinde bir imza taşır. 
Milyonlarca aynada görünen 
parlaklığın sebebi ya gökyüzün-
deki güneştir ya da her bir ayna-
nın içinde bir güneş olduğunu 
kabul etmek gerekir. Aynanın 
içinde güneş olmadığı açıktır, 
çünkü karanlık bir yere götürül-
düğünde parlaklığın kayboldu-
ğu ya da kırıldığı zaman içinde 
hiçbir şey olmadığı görülecek-
tir. Dolayısıyla ya her varlığın 
içindeki atomlara ilim, irade ve 
kudret gibi vasıflar verilecek ya 
da hepsinin tek bir elden çıktığı-
nın kabul edilmesi gerekecektir. 
Benzer şekilde, içinde hikmetli 
pek çok bilginin bulunduğu bir 
kitabı ya bir yazarın yazdığını 
kabul etmek ya da her bir har-
fin kitabın tümünü bilecek bir 
ilme sahip olduğunu ve buna 
göre kitabın neresinde duraca-
ğını bildiğini varsaymak gerekir. 
Böylece bir yazarı kabul etmeyen 
binlerce harfe ayrı ayrı yazar-
lık atfetmiş ve bir Allah’ı inkâr 
ederken her bir atoma ilahlık 
vermiş olur.

İnsanı insan yapan imanı-
dır, imanını kaybeden kişi her 
şeyini kaybetmiştir. Sureten ve 
zahiren insan gibi görünmekle 
beraber Cenab-ı Hakk’ın naza-
rında insan kategorisinde değil-
dir. Varlığımızı ve davranışları-
mızı anlamlı kılan ve kıymetli 
yapan şey imandır; iman etmek 
bir sürü sıfırın önündeki BİR 
rakamı gibidir. Baştaki 1 olmaz-
sa kalan sıfırların sayısı ne kadar 
çok olursa olsun hiçbir manası 
ve değeri yoktur. İnsan kibir 
göstererek büyüklenmek yerine 
aczini ve fakirliğini bilir, varlık 
iddiası yerine yokluğunun (0 
olmanın) idrakine varırsa ve bu 
farkındalığın önüne tevhidi (1) 
koyarsa kendi kemal noktasına 
ve saadete ulaşır.

Kasten Allah ile bağlantısını 
kesen kişi fıtratını bozar, çünkü 
fıtraten insan Allah’ı bilmeye 
meyillidir. Bu durum normal 
şartlarda çalışmak üzere imal 
edilmiş bir cihazın sonradan alı-
cılarının ayarları ile oynanması 
neticesinde bozulması gibi bir 
şeydir. İnsana düşen “fabrika 
ayarlarına” dönmesidir. İmanı 
reddeden kişi, algısı bozuk oldu-
ğundan, hakikatin ışığını gör-
düğü zaman onu yangın zanne-
der ve söndürmeye çalışır. Bu 
yüzden de manen hep karanlık 
içindedir.

İnsan cennet için yaratıldı-
ğından ilgi alanı oldukça geniş-
tir ve pek çok şeye heves eder, 

fakat dünya hayatında elde etti-
ği maddi hiçbir şey onu nihai 
anlamda tatmin etmez. Kısa 
süreli oyalanmalar ve sevinmeler 
olsa da muvakkat tatmin hisle-
ri ve mutluluklar kısa bir süre 
sonra yerini başka arayışlara 
bırakır. Aslında insanın aradığı 
şey kendisidir, fakat gafleti sebe-
biyle bunun farkında değildir. 
Kendini ve varlık âlemini sahip-
siz zanneden kişinin yapacağı 
şey bildiğini okumaktır. Durum 
böyle olduğunda insan çözümü 
imkânsız trajik bir çıkmazla kar-
şılaşıyor: 

Karanlığı araştırmak için ışığı 
söndürmek ve sonra karanlığı 
karanlıkta aramak!
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T
ürkiye’de İslâmcılık 
hareketinin kendine 

has dönemleri göz önüne 
alındığında Osmanlı 
İslâmcılığı ile Cumhuriyet 
İslâmcılığı arasında büyük 
farklılıklar olduğu gözle-
nir. Cumhuriyet dönemi 
İslâmcılık hareketinin en 
azından 27 Mayıs’a kadar 
ki kısmında genel planda 
Osmanlı İslâmcılığından 
beslendiği, kaynakları, 
meseleleri, genel konu-
ları bağlamında Osmanlı 
İslâmcılığının ruhuna 
paralel tavır sergilediği 
görülür. 27 Mayıs bu bakımdan büyük bir kopuş, 
kopuşa bağlı olarak büyük bir intibak hareketinin 
başlangıcı sayılır. 

Necip Fazıl’ın Osmanlı İslâmcılığı ile 
Cumhuriyet İslâmcılığı arasında hangi benzer-
likler ya da karşıtlıklar barındırdığından ziyade 
Cumhuriyet İslâmcılığı içinde bilhassa kurucu 
dönemdeki etkisini ele almak, kurucu saik olarak 
değerlendirmek daha isabetli olacaktır. Osmanlı 
İslâmcılığının tartıştığı meseleler, temel kaynak-
lara dönüş, tasavvufa mesafeli bakış, İslâm’ın 
ilerlemeye mani olup olmaması, içtihat, tembellik 

konuları Necip Fazıl ilgi 
halesi içinde yer almaz. 
Cumhuriyet İslâmcılığı 
esasında bu meseleleri hal-
letmiştir; halletmiş derken 
büyük oranda geri dönme-
mek üzere bu meselelerden 
uzaklaşmış, yeni döneme 
uygun tavır geliştirmeyi 
esas almıştır. Dolayısıyla 
Cumhuriyet İslâmcılığının 
gündemi, meselesi, kad-
roları gelecek tasavvuru 
hatta geçmiş algısı Osmanlı 
İslâmcılığından farklıdır. 

Necip Fazıl tarihi biri-
kimi yadsımaz hatta onu 

zaman zaman kutsar. Osmanlı İslâmcılığından 
farklılığını, Osmanlı İslâmcılığının en büyük ve 
en karakteristik isimlerinden Mehmet Akif ile 
karşıtlıklarını göstermek bakımından Akif’in 
çok sık kullandığı “asrın idrakine söyletmeliyiz 
İslâmı” ibaresini kullanım biçimini örnek verebili-
riz. Necip Fazıl bu yaklaşımı, “İslâm idrakine söy-
letmeliyiz asrımızı” şekline büründürerek, İslâm’ı 
merkeze yerleştirir ve çağdaşlaşma bahsinde her 
ne surette olursa olsun İslâm’ın merkez, asıl olma 
özelliğini öne çıkarır. Hatta bu konuda Osmanlı 
İslâmcılarını ve tüm aydınları da eleştirir. 

Ercan YILDIRIM

Cumhuriyet İslâmcılığının Kurucularından

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Necip Fazıl Kısakürek Türkiye’de İslâmcılık düşüncesine, İslâmcılara, siyasete, fikir 
hayatına ve edebiyatçılara bilhassa şairlere büyük etkilerde bulunmuş; Cumhuriyet 

İslâmcılığına büyük oranda rengini veren isimlerden biri olmuş, İslâmcılığın çok farklı 
boyutlarda algılanmasını, işlemesini ve gelişmesini sağlamıştır.

Necip Fazıl KısakürekNecip Fazıl Kısakürek
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Modernite ile birlikte Batı akla tam hakkı-
nı verir, maddeye dolayısıyla dünya sistemine 
hâkim olur ve Türk politikasına aciz ve şaşkın bir 
nefs müdafaasından başka bir şey düşmediği bir 
dönemde Necip Fazıl çıkar 
ve “her şey İslâmdadır!” nara-
sını yükseltir. (Kısakürek, 
2010, 262, 290) 

Necip Fazıl kendi-
ni, kendi İslâmcılığını 
Mehmet Akif ’ten ayırır-
ken aynı zamanda Osmanlı 
İslâmcılığıyla olan irtibatını 
da zayıflatır. Onun edebiyat 
mahkemeleri esasında bir 
yönüyle kendinden önceki 
birikim karşısında bağımsız-
laşma çabası, kendi Büyük 
Doğu merkezli İslâmcılık 
düşüncesini müstakil bir 
çerçeveye oturtma tavrıdır. 
Bu bakımdan Necip Fazıl 
tam manasıyla İslâmcı yani 
moderndir.  “Büyük geleneğe” 
bağlılığını üst düzeyde sür-
dürürken, temel kaynaklarıyla 
irtibatını keserek klasik İslâmcı 
refleksi yerine getirir. 

Tiyatro, şiir, hikâye gibi 
birçok türde eser vermenin 
önemini kavradığı ve “aksiyon 
kahramanı” olarak niteledi-
ği Namık Kemal’i, “Büyük Türk şair ve 
idealisti” (Kısakürek, 2010d, 162, 308)  Mehmet 
Akif’i yargılamasının en büyük nedeni kuşkusuz 
yeni dönemde, Tek Parti sonrası demokratik 
hayatın içinde gelişen İslâmcılık akımının temel 
belirleyeni olma, hareketi uhdesinde toplama 
isteğine bağlıdır. 

Necip Fazıl demokratik hayat içindeki 
İslâmcılığını köksüz bırakmaz; onu Kur’an ve 
sünnetle, ardıllarıyla, Osmanlı ve Türk tarihiyle 
birleştirir fakat bilhassa Batılılaşma döneminden, 
İslâmcılığın kendisinden koparır. Tanzimat son-
rasının tümünü, isim vermese de içinde İslâmcı 
düşünürlerin de bulunduğu aydın grubu, eleşti-
rir, yargılar. Yazılarında İslâmcılığın Cumhuriyet 
öncesi tezlerine, yayınlarına, fikirlerine yer ver-
mez, çıkışı, menşei, başlangıcı ve çatıyı Büyük 
Doğu olarak tasavvur eder. 

Cumhuriyet İslâmcılığının/ İslâmcılarının Annesi: 
Büyük Doğu

Necip Fazıl Cumhuriyet dönemi İslâmcılık 
hareketi içinde demokratik 

hayatın yerleşmeye başladığı 
dönem itibariyle İslâmcılığın 
en önemli isimlerinden biri 
olmasına karşın, 19 yıllık 
süre zarfında olduğu gibi 
Cumhuriyet İslâmcılığının 
en önemli ve tek ismi değil-
dir. Nurettin Topçu’nun 
Hareket Dergisi 1939 yılın-
da yayın hayatına başlaya-
rak, Cumhuriyet idaresine 
doğrudan olmasa bile “siste-
me” yani Tek Parti anlayışına 
muhalefet eder.1 Tek Parti 
sonrasında şekillenmeye 
başlayan ve büyük oranda 
II. Dünya Savaşı sonrası yeni 
dünya düzeni şartlarının 
belirlediği İslâmcılık düşün-
cesi için 40’lı yıllar söylem, 
dil, meselelerin olgunlaşma-
sı bakımından tam olarak 
şekillenmese de temel yapı-
ların oluştuğu dönemdir. 

Necip Fazıl bu bakım-
dan kendisini ve Büyük Doğu’yu 

1980’lere kadar oluşan İslâmcı birikimin “annesi”, 
menşei olarak görür ve gösterir: “Başlıbaşına ve 
tamamen müstakil bir dâva olmasına rağmen, 
sırası gelmişken avaz avaz ilan etmeliyim ki, 
bugün, milletvekili, profesör, politikacı, talebe ve 
ayrıca gazete, yayınevi, dernek ve parti halinde 
Türkün ruh muhtevasına bağlı kim ve ne varsa 
hepsi birden mânevi sütünü Büyük Doğu’dan 
emmiş”tir. (Kısakürek, 2013, 111) 

1 Topçu’nun vefatından sonra talebeleri Hareket dergisini 
çıkarmayı sürdürdü. Necip Fazıl’ın Topçu için söyledikleri 
üzerine Üstat aynen bir zamanlar kendisinin yaptığı gibi 
Topçu’nun talebeleri tarafından “mahkeme”ye çıkarıldı. 
Necip Fazıl’ın Cumhuriyet İslâmcılığının “menşei, başlatı-
cısı” olduğunu belirten ifadelerine bu mahkemede çok sert 
karşılık verildi: “1939’larda N. Fazıl Cumhuriyet ideolojisi-
nin ve kişilerinin meddahlığını yapıp, Asmalımescitte bohem 
hayatını teneffüs ederken, N. Topçu fikirlerinden dolayı lise-
den liseye sürülmekte, hakkında tahkikatlar açılmaktaydı.” 
(Hareket, 1976 / 1977, 66) 

Necip Fazıl kendini, kendi 
İslâmcılığını Mehmet Akif’ten 
ayırırken aynı zamanda 
Osmanlı İslâmcılığıyla olan 
irtibatını da zayıflatır. Onun 
edebiyat mahkemeleri esa-
sında bir yönüyle kendin-
den önceki birikim karşısın-
da bağımsızlaşma çabası, 
kendi Büyük Doğu merkezli 
İslâmcılık düşüncesini müs-
takil bir çerçeveye oturt-
ma tavrıdır. Bu bakımdan 
Necip Fazıl tam manasıy-
la İslâmcı yani moderndir. 
“Büyük geleneğe” bağlılığı-
nı üst düzeyde sürdürürken, 
temel kaynaklarıyla irtiba-
tını keserek klasik İslâmcı 
refleksi yerine getirir.
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Büyük Doğu’dan çıktığı, büyük oranda ora-

dan beslendiği halde kısa süre içinde bu yapıdan 

kopanlar için Necip Fazıl çok olumlu yaklaşım 

içinde olmaz: “bugün Türkiye’de İslâm davası 

adına ne varsa hepsinin birden annesi olduğu-

nu bilen, ama çocuklarının daha büluğa erme-

den rüşd iddia ve istiklal ilan etmeleri karşısın-

da dudaklarını ısırır.” (Kısakürek, 2001, 296)2 

“Büyük Doğu Gençliğinin artık kendi başına 

mahsul verme çağına erişmiş bulunmasından bir 

işaret” (Kısakürek, 2010, 205) olarak algıladığı 

Mavera çevresini bu sınıf içine katıp katmadığı 

çok da net değildir. 

Cumhuriyet dönemi İslâmcılığı içinde Necip 

Fazıl’ın etkisi çok büyük. Necip Fazıl sadece 

Büyük Doğu’dan çıkan çok sayıda yayının yanın-

da bilhassa 1950-1975 arasındaki dönemde etkili 

olurken, İslâmcılığın meselelerini, dilini, söylem 

biçimini belirleyici rol oynamıştır. Fakat siyasetle 

olan yakınlığı, siyasete yüklediği anlam, siyasetten 

beklediğini bulamamasından dolayı, DP geleneği 

partileri içinden çıkarak (MSP bu geleneğin dışın-

da değildi!) MHP’yle yakınlaşmasına neden oldu. 

İslâmcıların ilgisi bu siyasal olay üzerine kıs-

men düşerken 12 Eylül sonrası 1980 şartları, 

1990’ların dili Necip Fazıl’ın fikir, siyaset, aktüali-

te içeren kitaplarının değil de daha çok dizi haline 

getirilen tiyatro eserleriyle Çile ve Çöle İnen Nur 

gibi eserlerin öne çıkmasına neden oldu. Fakat 

hiçbir dönemde Necip Fazıl ve dava söylemi 

etkisini yitirmedi, genç kuşaklara aktarımında 

aksama olmadı. 

“Dava” fikri, onun belirtilen kitaplarından çok 

Çile’deki belli başlı şiirleri üzerinden yürüdü. 

Bilhassa siyasal metinleri “üstadın zaafı” olarak 

2   Necip Fazıl, Büyük Doğu bünyesinden çıkıp, takibi bırakan 
ve dergi çıkaran isimlere karşı oldukça serttir, hatta onlar 
için “çapulcu” tabirini kullanır: “Evet; bugün 7-8’e varan 
dergileri ve Beyazıt meydanının ‘esfel-i şark’ kahvehanele-
rindeki hırs, haset ve dedikodu meclisleriyle, kimi veli, kimi 
müçtehit, kimi reformcu, kimi müceddit ve hepsi birden 
mücahit geçinen bu kavruk gençler, buz dağlarını eritip 
elinde olmaksızın ortalığın çamura döndüğüne şahit olan 
Büyük Doğu’nun, hilkat kanunu icabı, ibtidai oluş habercisi 
düşük çocukları sayılabilirler. Bunların hiçbirinde dâvamızın 
gerektirdiği (ideolojik) bir dünya görüşünden, sanat ve (este-
tik) anlayışından, büyük irfan (kültür) edasından, soylu bir 
idrak, çile ve hummasından, hususiyle dava aşk, ahlak ve 
namusundan, hem de en basit komünistin bile sahip bulun-
duğu iş ve (aksiyon) zekasından zerrece alamet yok. Öyle bir 
ruh karışıklığı içindedirler ki, konuştukları dil bile Türkçe 
değildir. (…) Büyük Doğu harp yaptı, bunlar çapulculuk 
peşinde…” (Kısakürek, 2009, 10) 

nitelendirildi. Onun İslâmcılığının daha çok “slo-

gan, hamaset” olarak görülmesi, “Vatan Millet 

Sakarya edebiyatı” olarak algılanması, dava fik-

rinin, İslâmcılık algısının şiirleri üzerinden yürü-

mesindendir. Metinleri içinde yakın tarihe ait 

olanlar, retorik yoğun konferanslar tercih edilirlik 

bakımından önde gelse de İslâmcılık düşüncesini 

dayandırdığı aktüel yazılar aforizma biçiminde 

aktarılamadığı için ilgi gösterilmemiştir. 

Türkiye’de İslâmcılık düşüncesi içinde Necip 

Fazıl’ın önemli bir yeri vardır. Necip Fazıl, dili, 

kaygıları, meseleleri, söylemi, kaynakları bakı-

mından önceki dönem İslâmcılarından ayrı-

lır. Ulema ağırlıklı İslâmcılığın hâkim olduğu 

Osmanlı döneminden farklı olarak Necip Fazıl, 

menşe bakımından İslâmî bir gelenekten ve 

çevreden de gelmez. Osmanlı’nın son dönemi 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında öne çıkan aydın ve 

edebiyatçılarla çok yakın ilişkiler kuran Necip 

Fazıl, aldığı felsefe eğitimi, geldiği sosyal çevre 

açısından klasik İslâmcı formasyonuna sahip 

değildir. Necip Fazıl’ın Cumhuriyet dönemi 

İslâmcılığının şekillenmesinde içinden çıktığı çev-

renin etkisi onun fikirlerinden ziyade, matbuat 

hayatında, siyasal yönelimlerinde olmuştur. Tek 

Parti iktidarının tüm gücüyle yaşandığı yıllarda, 

bu edebiyat, fikir çevresinin Tek Parti idaresiy-

le yakın ilişkilerde bulunması Necip Fazıl’ın 

İslâmcı fikirlerinin referansını teşkil etmemiştir. 

Üstat, Kemalistlerle yakın ilişki içinde bulunan 

kesimlere temas etmiş, Cumhuriyet aydını kim-

liği kazansa bile “Osmanlı görmüş” bu isimlerin 

tabi ki Necip Fazıl’ın Kemalist fikirlerle direkt 

bağlantıları olmamış hele ki “fikirleri Kemalist bir 

çevrede” oluşmamıştır. (Duran, 2005, 76) 

Onun erken dönem metinleri, İslâmcılık çalış-

maları kapsamında çok da başvuru niteliği oluş-

turmaz. Aldığı eğitim ve okumaları çerçevesinde 

daha çok felsefi meseleler üzerinde yoğunlaşan 

Necip Fazıl, etkisini bilhassa Demokrat Parti ikti-

darından sonra göstermeye başlar. 

Necip Fazıl’ın İslâmcılık düşüncesine aksi-

yon, teori, pratik, siyasal hareket, edebi yönelim, 

matbuattaki etkinliği açısından önemli etkileri 

olmuştur. O, retorik yoğun bir adamdır. 300 

civarındaki konferansında her kesimden kişi gelir, 

dinler ama ne Necip Fazıl onlara uygun bir dil 

kurar ne de onu dinleyenler, dinlediklerinden 
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çok fazla bir şeyler alır. Necip Fazıl belagat ustası 
olarak neredeyse dinlenilmez, seyredilir, teatral 
bir yanı vardır, dinleyiciler bu üslubun büyüsüne 
kapılınca, onun neler söylediği zihinlerden çıkar 
gider. (Mengüşoğlu, 2013, 25) Çile ve Çöle İnen 
Nur’un etkisi, “Surda bir gedik açtık mukad-
des mi mukaddes” ve “Yüzüstü çok süründün 
ayağa kalk Sakarya” mısralarındaki simgesellik, 
bu simgelerin okurlar ve dinleyiciler tarafından 
doldurulmasıyla oluşan “dava” bilinci onun fikri 
yönünü ortaya koyarken, İslâmcılıkla olan irtiba-
tını esasında kısıtlar. 

Üstat çok daha geniş bir cepheden İslâmcılık 
hareketini yönlendirmiş, belirlemiş, etkilemiş, 
etkilenmiş, yanlış çıkarımlarda bulunmuştur. 

1. İslâmcıların/Müslümanların Ben Algısının 
Oluşması

Tek Parti uygulamalarının en şedit olduğu 
dönemde, birçok temel İslâmî kaideyi yerine geti-
remeyen Müslümanlar, yeni bir İslâmî yönelimi, 
Osmanlı’daki İslâm’ın merkezi rolünü düşünmeyi 
bırakın, ezanın aslıyla okunmasını bile talep ede-
meyecek duruma gelmişlerdi. Necip Fazıl her ne 
kadar II. Dünya Savaşı şartlarında aktif İslâmcılık 
yapamasa da pasif eleştirilerde bulunmaya yani 
1946 sonrasındaki şartların ön hazırlıklarını yap-
maya başlamıştı. ABD’nin savaşı kazanması ve 
yeni bir dünya sistemine geçişi öngörmesiyle bir-
likte Türkiye demokratik hayata ısınmaya başladı. 

Necip Fazıl bu imkânı çok yerinde kullana-
rak Tek Parti aleyhine geçerken aynı zamanda 
İslâm’ın rolünü kitlelere anlatmaya başladı. Necip 
Fazıl için İslâmcıların, muarızlarının getirdiği en 
büyük eleştiri, enaniyeti, bencil olduğu yönünde-
dir. Daha da usturuplu olanları ondaki egonun, 
ben algısının bulunduğu ortamda, bulunduğu 
sahada merkez rolü oynadığını bunun da onda 
karakteristik olduğunu öne çıkarır. Kendisine 
yönelik geliştirilen bu eleştirilere karşın Necip 
Fazıl’ın ben vurgusunu bencillik, pragmatizm ve 
egoizm olarak görmek hatalı olur. 

Yazılarında sıklıkla kullandığı, tavırlarında net 
biçimde görüldüğü gibi özgüven, kibir, gurur, 
üstünlük, biriciklik gibi hususiyetler bireysel öne 
çıkışı değil; Müslümana has ben’i, gururu, kibri, 
biricikliği yani İslâm’ın küfür karşısındaki üstün 
konumunu, Türkiye’de İslâm’ın ertelenemez, vaz-

geçilemez, sindirilemez, yok edilemez temel haki-

kat olduğu vurgusunu içerir. 

Kaldı ki Tek Parti döneminde İslâm’ın ve 

Müslümanların çöküşe vardırılacak kadar sindi-

rilmiş olması, Allah demekten bile korkulması 

karşısında Necip Fazıl, Müslümanlara İslâm’ın 

her türlü ideolojiden, fikirden, felsefeden, dünya 

görüşünden ve dinden üstün olduğunu dile geti-

rebilme özgüveni kazandırmıştır. 

Necip Fazıl’daki ben vurgusunun, egosun-

daki aşırılığın kendi kişisel ikballerinin ötesine 

vardığını söylemek zor değil. Ondaki ben hele ki 

İslâm, Müslümanlar, Türkler yani bu toprakların 

insanları olduğunda büyük bir anlam kazanır, 

tüm bu unsurların dünyada ezelde ve ebedde 

“biricik” olduğu fikrine götürür.  Üstat kendisine 

yöneltilen eleştirilerin farkındadır. 

Egosunun, ben vurgusunun kendisi de bilin-

cinde olarak bununla ilgili yazılar da kaleme 

almış, “Ben kelimesinin Allah belasını versin!” 

(Kısakürek, 2010a, 149) derken “bu dava” uğru-

na yaptıklarını sayıp dökerken ben lafzının aslın-

da dava ve Müslümanlarla özdeş olduğunun 

altını çizme gereği duymuştur: “Aziz Okuyucu! 

Samimilikten başka bir sermayem olmadığına 

inandığını sanıyorum! Eğer yukarıdaki misalle-

ri, kaba bir benlik davasıyle, lehimdeki birkaç 

tezahürü ilân ihtiyacı yüzünden kaydediyorsam 

ben bir sefilim!”. (Kısakürek, 2010b, 125)3 Bu 

açıklama bile onun muarızlarınca egosunun yeni 

bir tatmini gibi yorumlanacaktır. Necip Fazıl kibir 

hususunda hassastır zira kendisine “Sen majiskül-

le yazılmış bir ‘BEN’sin!” gibi ifadelerle bu durum 

iletilir. Fakat onun bu ithamlara “Kibirliye kib-

retmek sadakadandır!” hadisi çerçevesindendir: 

“kibir satanlara, kendilerini bir şey sananlara ve 

sapıklıkları içinde mağrur ve mes’ut yaşayanlara 

karşı da mukaddes şeriattan aldığımız emirle 

3   Necip Fazıl Büyük Doğu’yu çıkarırken çeşitli siyasilerden, 
Menderes’ten, arkadaşlarından, eşraftan yardım almıştır. Bu 
derece egosuna düşkün bir kimsenin, başkalarının kapısına 
son derece rahat biçimde giderek yardım istemesi, para iste-
mesi egoist, kibirli tarafıyla çelişiyor. Muhtemelen bunu talep 
ederken bile bu kibirden hiç taviz vermemiştir. Fakat Büyük 
Doğu için bunu gururunu inciten bir tavır olarak görmez. 
Zaman zaman kendince muhasebelere girişmiyor da değildir 
esasında: “Büyük Doğu’yu çıkarma! Necip Fazıl bundan 
sonra hiç kimseden bir şey beklemek ve ümide düşmeksizin 
birkaç yakını arasında yaşayarak, (aksiyon)cu faaliyetini 
suyun kendilerinde büsbütün duru hale geleceği büsbütün 
yeni nesillere emanet etmeli” (Kısakürek, 2009, 13) 
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tepeden bakmayı ve kırıp dökücü olmayı ihmal 

edemeyiz.” (Kısakürek, 2010c, 18-19) 

Küfre Karşı Müslüman Ben’i

Necip Fazıl’ın gururu, kibri Müslümanlara 

öğüt olarak da tavsiye eder. Üstadın giyim kuşa-

mı, evinde uşak bulundurması, zengin tavırları 

sergilemesi sıklıkla eleştirilmiştir. Müslümanlara 

dış görünüşlerinde “Şık, pırıl pırıl, tertemiz, 

her çizgisinden şevk ve ümit akan kılık” içinde 

olmalarını tavsiye ederken temel gayesi “küfre 

karşı ezici bir gurur tavrı takınmak, onların karşı-

sında küçüklük ve düşüklük hissi vermemektir.” 

(Kısakürek, 2010d, 136 – 137) 

Küfrü tanımayı, onların kaynaklarını bilme-

yi de tavsiyeleri arasına ekleyen Necip Fazıl 

aslında meselesini bütünüyle onlara karşı kur-

muştur. Bu açıdan onun kibri, beni esasında 

İslâm’ın, Müslümanların ve Türkiye’nin ben’idir. 

Necip Fazıl’daki ben algısı tarihi ben’dir, İslâm’ı 

savunma anlamındaki ben’dir. Bu aynı zamanda 

Müslümanlara özgüven sağlar, yeniden bir dava 

sahibi olma, Batı karşısında varolma için önce-

likli olarak özgüven ihtiyacı karşılanır. Necip 

Fazıl bu açıdan ben’i sayesinde İslâm’ı, Türkiye’yi 

sahiplenir, memleket davasını kendi davası haline 

getirir, Müslümanın küfür karşısındaki gururunu 

bir yöntem olarak kullanır: “Başında kim bulu-

nursa bulunsun veya kim bulunmazsa bulun-

masın, mademki ben varım, Türkiye vardır!!!” 

(Kısakürek, 2010c, 33) 

Necip Fazıl için yapılan eleştiriler arasındaki 

farklı bir çevreden gelme hususiyeti bir bakıma 

onun en büyük avantajıdır. Aynı zamanda onun 

deneyimi İslâmcılar için de ehemmiyetlidir. Tek 

Parti kadrolarını, Cumhuriyetin kültür ve edebi-

yat odaklarını, “beyaz Türkleri” bilmesi, tanıması 

onun her kesim tarafından ciddiye alınmasına, 

önemsenmesine neden olur. Belki Hareket ile bir-

likte 40’lı yıllarda siyasal yapıya bağlı olarak etkisi 

zayıf olsa bile 50’li yıllardan sonra İslâm üzerine, 

dini meselelerle ilgili yayınlarda büyük patlama 

olduğu, tercümelerle yeni kanallar açıldığı, cema-

at yapıları içinde kapalı yayınlar etkin hale geldiği 

halde onun etkisi giderek artmıştır. 

Okunan, yazılarına kıymet verilen çok sayıda 

kişi bulunmasına rağmen Necip Fazıl’ın etkisine 

yaklaşan çok az isim vardır. 

Büyük Doğu’nun çıkışında Sabahattin Ali’den, 
Oktay Akbal’a kadar çok geniş aydın bulunması 
bir anlamda onun ve dergisinin Tek Parti idaresi 
karşısında meşruluğunu artırır, sistemin onayını 
getirirken aynı zamanda Necip Fazıl’ın sol ve 
iktidarı elinde tutan kültürün dikkate aldığı bir 
isim olduğunu da gösterir. Bu vasfı Necip Fazıl’ın 
İslâmcılık hareketinin merkezinde yer almasını 
sağlamış, “kimsenin dokunmaya cesaret edeme-
diği tabuları yıkmasına” yardım etmiştir.4 (Tanyol, 
2005, 565) 

Şiirleriyle, Abdülhakim Arvasi öncesi haya-
tıyla çok rahat şekilde içinden çıktığı kültürün 
gözdeleri arasında yer alabilecek olan Necip Fazıl 
dönüşümüyle bu imkânı yok saymış, “30 küsur 
yıldır canımı dişime takarak ve küfür kilerinden 
ekmek yemektense İslâm çilehanesinde aç kalma-
yı tercih” etmiştir. (Kısakürek, 2001, 5) 

Ondaki benliğin, gurur, kibir ve asalet gös-
terisinin altında biraz da bu gerekçeler vardır. 
Asalet arayışı, asil duruş her zaman birinci olma 
kaygısı İslâmcılar için de önemli bir kaynaktır. 
İslâmcı hareketin 1950 sonrasında kırdan kente 
göçe bağlı olarak geniş bir kesime ulaşması, kente 
gelenlerin kentli gibi davranma iştiyakları, kentte 
kabul edilme azimleri Necip Fazıl’ın nezdinde bir 
karşılık bulur. Kendini ipek halılarla kaplı saray-
larda hayal eden şairin bir gemi yolculuğunda 
birinci mevki bileti bulunmamasına rağmen ken-
dini birinci mevki yolcusu olarak gösterme çabası 
bu bakımdan örnektir. (Kısakürek, 2001, 37, 61) 

Onun asaleti, yıkık bir imparatorluğun, yenil-
miş bir medeniyetin ezikliğini barındıracak denli 
taklit ve öykünme içerse de İslâm davası gütme-
nin, Müslüman olmanın doğallığına yaslanır. 

Necip Fazıl 1940’lı yıllardan itibaren Büyük 
Doğu davası adı altında İslâm’ın yeniden dünyada 
belirleyici bir rol oynaması için Müslümanların 
bu iradeyi, bilinci, yetkinliği ve asaleti içselleş-
tirmeleri gerektiği fikrindedir. Bu asaletin ilk 
adımı İslâm’ın diğer dinler, ideolojiler arasında-
ki konumunun belirlenmesinden geçmektedir. 
Necip Fazıl İslâm’ın başka ideolojilerle eklektik 
bir yoruma gitmesi, yeni terkipler geliştirilmesi 
karşısındadır. Bu bakımdan İslâmî kapitalizm, 

4   Tanyol’un sürekli yapılan Necip Fazıl-Nazım Hikmet muka-
yesesindeki yaklaşımı bu bakımdan önemlidir: “Necip Fazıl 
şöhretini kendisinden başka kimseye borçlu değil. Nazım 
Hikmet’in ise arkasında evrensel bir komünist blok var.” 
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İslâmî hümanizm, İslâm sosyalizmi gibi fikirlere 

karşıdır. (Kısakürek, 2013a, 208) 

Necip Fazıl İslâmcılığının en önemli kavram-

larının başında dava gelir. Dava, ilk algılama-

da Büyük Doğu’yu ifade ederken, daha ileride 

İslâm’ın yeniden her unsuruyla birlikte egemen 

olmasını içerir. Buradaki dava fikri belirgin bir 

kadroya ve İslâmî anlayışa, doktriner yaklaşıma 

dayanır. İdeolocya Örgüsü ile birlikte birçok kita-

bının ana fikri bu doktrinin muhtevasını ifade 

eder.5 Onun ikinci ana yönelimi kadro meselesi-

nedir. İslâmcı kadrolar seçkincidir, yüksek kültür 

ihtiva eder: “Fikirde ana taarruz hedefimiz, belli 

başlı bir ruh ve zihin hâleti arzeden, gözle görülür 

ve elle tutulur, meydan yerine hâkim bir sınıf… 

Yayın, ilim, sanat, iş ve nüfuz merkezleri, ellerin-

de…” Çok da içiçe olmasa da üstadın bu yakla-

şımı bilhassa 70’li yıllardan sonra bazı cemaat ve 

tarikatların temel metotları arasında yer almış, 

her kesimde Müslümanların etkinlik göstermesi 

hedeflenmiştir. Necip Fazıl “adam yetiştirmek” 

kavramını İslâmcı yöntemleri arasında göstermez. 

Büyük Doğu ekolü içinde bu dava bilincine eriş-

mek mümkündür; “İşte, Türk ruh köküne bağlı 

olarak son 25 yıl içinde yetişen, bugün Bakan, 

profesör, milletvekili, doktor, avukat, gazeteci, 

partici, kim varsa gıdasını Büyük Doğu ekmeğine 

borçlu bildiği” kişilerle. (Kısakürek, 2013a, 198, 

568) Onun bu umumi kapsayıcı dili içinde elbet-

te Nurcular, Milli Görüş tabanı, İslâmcı yazarlar 

ve matbuat, hayatı hatta tarikat ve cemaatlere 

bağlı olsa bile “bilinçlenmesini” Büyük Doğu’dan 

yapan herkes vardır. 

5   İdeolocya Örgüsü kendi başına bir doktrindir. Fakat bunun 
haricinde diğer kitaplarda da maddeler halinde nelerin yapıl-
ması gerektiği konusunda teklifler, çareler, çözümler sunulur. 
Dünya Bir İnkılap Bekliyor içindeki Büyük Türkiye’nin 
maddi ve manevi imarı için yapılacakların sıralandığı dokuz 
madde önemlidir. (Kısakürek, 2011, 54, 55) 

Dava kavramı bu sebeple 1990’lı yıllara kadar 

tüm fonksiyonlarıyla, dejenerasyonu dahi içere-

cek ironik yorumlarda bile temeldir. Bu bakım-

dan “öteleri fethetmek” (Kısakürek, 2013a, 134) 

bugün bir klişe gibi görünse de dönemi içinde 

etkili bir söylemdir. Necip Fazıl ideal olanı vur-

guladığında genellikle metafizik bir dil kurar. 

Fakat bu idealizmin pratik karşılığını da mutlaka 

gösterir. İdeolocya Örgüsü’ndeki bu tabir zamanla 

davanın merkezinde süreklilik kazanmaz, “tüm 

dünyayı kurtarma”, “kurtuluş için tek yol İslâm” 

gibi misyonlar yeni dönemde Müslümanları bek-

lemektedir. Ezanın Türkçe okunduğu bir dönem-

de Müslümanlara bu misyonu kabul ettirebil-

mek, bu bilinci sağlayabilmek, asalet ve biriciklik 

duygusunu aşılayabilmek hayli zor, çetrefillidir. 

İslâm’a dışarıdan hiçbir şey katmadan, İslâm’ın 

kendi öz değerlerini yeniden keşfederek, bize 

özgü bir dünya kurma azmi, kavgası, yepyeni 

bir ruh, mefkûre ve nizam yekpâreliği davası, 

misyonu Necip Fazıl’ın gayretini açıklayacaktır. 

(Kısakürek, 2013a, 82, 92, 104, 134) 

Tek Parti uygulamalarının baskısı altında, II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan paktlar içinde 

yer arayışına giren bir ülkede, yenilgisi katmer-

lenmiş bir dünyada, birçok ideolojinin, fikrin, 

iktisadi nizamın tüm dünyada yönlendirmelerde 

bulunduğu bir ortamda Müslümanların önemli 

bir varoluşsal güvenlik sorunu içinde olacağı, 

ontolojik sorgulamaya geçeceği, inancını “büyük 

idealler ve iddialardan” uzakta yaşama azmi içinde 

olacağı kesindir. Bu ortamda hele seküler atmos-

fer içinde, Batılı eğitim sisteminde, dini eğitimin 

çok kısıtlı yapıldığı bir dönemde Müslümanlara, 

gençlere “İslâm’ın biricikliği”ni göstermek, savun-

mak hayli zor ve yıpratıcıdır. 

Necip Fazıl yazılarında “Şeriat gelmiş ve gele-

cek bütün nizamlar üstünde tek yoldur!”, “Yağma 

Necip Fazıl’daki ben vurgusunun, egosundaki aşırılığın kendi kişisel ikballerinin ötesine 
vardığını söylemek zor değil. Ondaki ben hele ki İslâm, Müslümanlar, Türkler yani bu 
toprakların insanları olduğunda büyük bir anlam kazanır, tüm bu unsurların dünyada 
ezelde ve ebedde “biricik” olduğu fikrine götürür.  Üstat kendisine yöneltilen eleştirile-
rin farkındadır. Egosunun, ben vurgusunun kendisi de bilincinde ol arak bununla ilgili 
yazılar da kaleme almış, “Ben kelimesinin Allah belasını versin!”
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yok; İslâm olunca yanında hiçbir şey yoktur.”, 

“İslâm, daima İslâm!”, “Şeriat, tatbik edilen, tatbik 

edilmesi gereken ölçüler manzumesinin yanın-

da, sevilmesi, aşkla bağlanılması, nâmütenahi 

mânaları olduğu bilinmesi lâzımgelen ilahi mües-

sesedir.”, “İslâm, dünyanın beklediği inkılâbı 

va’dedici yegâne mihrak noktasıdır.” (Kısakürek, 

2010c, 48, 156, 271; 2011, 13, 42) gibi temel 

kaideleri, sonradan artık İslâmcıların adeta klişe-

si, sloganı haline gelecek bu temel noktaları çok 

sık vurgulamış, bilhassa gençlerin içselleştirmesi-

ni sağlamıştır.6

Bu anlamda İdeolocya Örgüsü’ndeki şu yak-

laşım İslâmcı düşünce içinde 90’lı yıllara kadar 

temel söylemler arasında yerini almıştır: “İslâm 

inkılabı, liberalizma ve kapitalizma, faşizma ve 

nazizma, sosyalizma ve komünizma gibi, bugüne 

kadar tatbik mevzuu olmuş içtimaî ve iktisadî 

mezheplerin her birini hiçbirine üstünlük ver-

meden masaya oturtur ve onlara şöyle mukabele 

eder: ‘Herbirinizin, bütünü kucaklayamadan, ayrı 

ayrı ve parça parça bazı haklarınız ve hakikatleri-

niz vardır; ve herbirinizin ayrı ayrı ve parça parça 

arayıp da bulamadığınız hakikat, birer bütün 

halinde İslâmîyettedir.” (Kısakürek, 2013a, 207) 

2. İstanbul Merkezli İslâmcılık

Yetişme koşulları itibariyle İslâmî bir çev-

rede bulunmasa, gençlik yılları ve sanat, fikir 

hayatının erken döneminde Cumhuriyet idaresi 

ve seküler bir ortamda kalsa da Necip Fazıl 

ve Cumhuriyetçilerin tamamı Osmanlı görmüş, 

İmparatorluk olmanın getirdiği asaleti, ağırlığı, 

merkez olma psikolojisini yaşamış kişilerdir. 

Osmanlılık, Osmanlı gündelik yaşamı dini 

hassasiyetleri sınırlı bile olsa mensuplarına, dini 

atmosferi, görgüyü aktarabilmiştir. Bu bakımdan 

Necip Fazıl’ın İslâm’a bütünüyle mesafeli olduğu 

söylenemez. Hilafet merkezi olmanın getirdiği 

6 Necip Fazıl’ın bu cümlelerde ifade ettiği İslâm’ın tüm sis-
temlerden üstün olduğu konusu İslâmcıların gündemine 27 
Mayıs sonrasında Mısır ve Pakistan’dan, Seyyid Kutup ve 
Mevdudi gibi isimlerden yapılan tercümelerden sonra çok 
daha belirgin ve sloganik mahiyette girmiş, yerleşmiştir. Bu 
süreç Necip Fazıl’ın fikriyatını etkilemese bile söylemlerin-
deki kalıp ifadelerin öne çıkarılmasını sağlamıştır. Onun bu 
tercümeleri okuyup okumadığı net olarak bilinmediği, büyük 
oranda okumadığı fikrinin ağırlık taşıdığı dikkate alınırsa, 
İslâm ile diğer nizamların keskin bir ayrıma tabi tutulması 
gayretinin Türk İslâmcılığında zaten belirgin olduğunu gös-
terir. 

kapsayıcılık nedeniyle tüm muadilleri, Babıali’yi 

yaşayan herkes siyasal, fikri, aktivist hareketlerin 

İstanbul merkezli doğduğu, geliştiği kanaatini 

muhafaza eder. Mehmet Akif’te sıkça görülen 

“İslâm’ın son kalesi” olma ve kurtuluşun Anadolu 

topraklarının selametinden geçtiği kanaati çok 

daha ileri bir düzeyde Necip Fazıl’da görülür. 

Her ne kadar o Cumhuriyet İslâmcılığının baş-

latıcılarından biri olsa da, ruh, mensubiyet, görgü 

ve birikim bakımından Osmanlı’ya yatkındır. Bu 

yüzden bilhassa 27 Mayıs’tan sonra ağırlık kaza-

nan tercüme hareketleri sonucunda İslâmcılığın 

başlangıcının Mısır ve Pakistan merkezli olduğu 

şeklinde kanaati reddeder; bunu İslâmcılık lafzıy-

la değil onların görüşlerine koyduğu marj, fikirle-

rine yaptığı eleştirilerle dile getirir. 

Necip Fazıl Doğru Yolun Sapık Kolları kita-

bıyla İbn Teymiye, Efgani, Abduh, Seyyid Kutub, 

Mevdudi gibi isimlerin açtığı çığırı “sapık” olarak 

addeder. Muhammed Hamidullah için kullandığı 

“Baidullah” ibaresi bir yana İslâm Peygamberi 

kitabından örnekler vererek, Hamidullah’ın siye-

rini 19 maddede eleştirir.7 “Sapıklık misallerini 

bir laboratuar katiyetiyle gözönüne serdiğimiz 

Hamîdullah isimli ‘baidullah’ denilmeye layık 

mütefekkir taslağından sonra, ondan biraz daha 

hafif, fakat dalâlette yine çok ağır, Mevdudi geli-

yor.” (Kısakürek, 1973, 113-119) diyerek ken-

dince sınıflandırma yapan Necip Fazıl, Kutub ve 

İbn Teymiye’ye de benzer yaklaşımlarda bulunur. 

Fakat bu isimler içinde daha müspet kanaatleri 

barındırdığı Seyyid Kutub’a daha az yüklenir. 

Necip Fazıl’ın “müçtehit taslakları” (Kısakürek, 

2009, 112-113) olarak adlandırdıkları bu isimlere 

yüklenmesinin en önemli nedeni “tasavvuf”tur. 

İslâm batıniliğini, türbe ve mezarlık ziyaretle-

rini eleştirisinin odağına yerleştiren Necip Fazıl, 

tasavvuf adına sonradan ortaya çıkanlara da yine 

“şeyh-mürşid taslakları” diyerek karşı çıkar. 

7 Metin Önal Mengüşoğlu, onun İbn Teymiye’yi okumadığını 
yanındakilerin aktardıklarına göre kanaat belirttiğini anlatır. 
Necip Fazıl’ın Teymiye’yi okumadığından ziyade 1960’tan 
sonra ortaya çıkan algının kendisini rahatsız ettiği, Türkiye 
dışından gelen etkileri kırmaya yönelik çaba gösterdiği 
yaklaşımını benimsemek bu süreçte daha yerli yerinde bir 
yaklaşım olabilir: “İbn Teymiyye ekolü bugün Türkiye’de 
faaliyet halinde… Hattâ İslâmın şairlerinden bildiğimiz bazı-
ları bile bunun tesiri altında kalmışlardır.” (Kısakürek, 2011, 
49) Ekolün tesiri ve yaygınlık kazanması onun dikkatini bu 
yöne çekmiştir. 
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Bu bakımdan onun hususen Abduh-Efgani-

Teymiye-Mevdudi-Kutup ekolünün fikirlerinden 

ziyade bunların Türkiye’deki etkinliğine yönelik 

tepki içinde olduğu gözlenmekte; onların fikir-

lerine yaptığı eleştirilerle Türkiye’nin kendine 

özgü İslâm algısını öne çekerek etkisizleştirmek 

istemektedir. 

Dolayısıyla Cumhuriyet idaresinin tarikatlara 

yaptığı operasyonlar sonucunda, silsileye dâhil 

olmayan ve sonradan zuhur eden yapılar da yine 

aynı gerekçelerle Necip Fazıl tarafından eleştiri-

lip, etkisizleştirilmek istenir. Babıali’de bahsettiği 

“yeni tip tasavvuf” ve onun taliplilerine de bu 

yönde sert yanıt vererek; “namazsız tasavvufu” 

kesin bir dille reddeder. Necip Fazıl bu yönleri 

itibariyle bu topraklara münhasır İslâm algısını 

şeksiz şüphesiz devam ettirir; Sünni ve Hanefi 

damarını tüm fikri ve dini reflekslerinde hatta 

siyasal tavırlarında bile gösterir. O bu bakımdan 

klasik bir Sünni ve Hanefidir; bu topraklara özgü 

şeriat-hakikat dengesini kurmuş, maneviyatsız 

şeriatı reddederek, İslâm metafiziği ile Şeriat ara-

sında sağlam köprüler inşa etmiştir. “Bize Kur’an 

yeter” diyen kesimlere, İslâm’ın diğer kaynakları 

ve tarihi birikimi göz önüne getirmiş, gelene-

ği kutsayanlara karşı da bozulmanın tarihini 

“Kanuni”ye dayandırarak tarihin çok da “ak-pak” 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Sahabeye toz kondurmaz, İbn Arabi’ye müs-

tesna bir yer ayırır. 

Tasavvuf onda sadece tarikat ritüelleri 

değil, Müslümanı yönlendiren “derin akıl”dır. 

(Kısakürek, 2013a, 183-185) 

İslâm Türkiye’de Bozuldu, Türkiye’den 

Yükselecek

Necip Fazıl’ın İslâmcılık hareketine yaptığı 

en büyük katkılardan biri İslâm düşüncesini 

Türkiye-Anadolu merkezli olarak tasavvur etme-

sidir. Çok net biçimde dünyada umudun yalnızca 

Anadolu’da yani Türkiye’de olduğunu belirtir, 

diğer İslâm ülkelerinde herhangi bir olumlu 

gelişmenin gerçekleşmesinin mümkün olmadı-

ğını dile getirir. Bunu dile getirirken ideolojik 

ya da asabiyeye dayalı kaygıları öne sürmeden 

sadece tarihi ve siyasal vakıayı temel alır: “Dünya 

çapında İslâm kalkınışı davasını Türkiye dışın-

daki ülkelerden beklemek hayaldir. Bu ülke-

lerden hemen hepsi, eski teşbihimizle, kaidesi 

iman, zirvesi küfür, ehram… Kaide, yani halk 

Müslüman, zirve, yani güdücüler kadrosu İslâma 

zıt… Malum Batılılık ve Batıcılık ocağının işporta 

aydınları… Uzun zaman Türk hegemonyası altın-

da kalmış olan bu ülkeler insan sayıları ve devlet 

genişlikleri ne olursa olsun, tarihi bir imtiyazın 

kazandığı hüküm olarak, İlahi takdir ile Türk’ü 

model tanıma mevkiinde kalmışlardır.” 

Bu aşamada İslâm anlayışının bozulması konu-

sunda tabi ki diğer İslâm unsurlarını suçlamaz ve 

umudun, tükenişin başladığı yerde başlayacağı 

fikrini öne sürerek Türkiye’nin rolünü en üst sevi-

yeye yükseltirken, Türkiye’deki Müslümanlara da 

bu bilinç ve sorumluluğu yükler: “İslâmın önce 

Türkiyede bozularak her yerde bozulduğu ve 

ancak Türkiye’de düzelirse her yerde düzeleceği 

hakikatidir.” (Kısakürek, 2010c, 53-54; 2011, 53) 

Burada son yıllarda İsmet Özel’in kuvvetle savun-

duğu Türklük mevzuuna da değinmek gerek.  

Necip Fazıl, sonradan İsmet Özel’in de dile 

getirdiği Türk ile Müslüman arasındaki kop-

maz, sarsılmaz, ontolojik bağa değinerek, 

Cumhuriyet idaresinin kasten gerçekleştirdiği 

Türk ile Müslüman arasında farklılık görme eği-

limine karşı çıkarak, Türk’ü İslâm’dan koparma-

nın dahası İslâm dışı Türk tasavvuruna gitmenin 

imkânsız olduğunu ifade ederek, Türk fikrini ırk 

anlayışının dışına, daha geniş bir İslâmî kültüre 

oturtur. Türk, “fırlak kemikler, çekik gözler, dar 

alınlar ve kirpi saçlar” değildir. Dolayısıyla onda-

ki milliyet anlayışı İslâm’la yoğrulmuş bir terkibi 

karşılar. Anadolucu fikirler bakımından zengin 

olan Necip Fazıl, Büyük Doğu düşüncesiyle de 

esasında bu bakımdan bütünlük arz eder ve coğ-

rafyayla sınırlı bir davayı reddeder. Osmanlı bu 

bakımdan İslâm düşüncesinin, İslâm tarihinin en 

önemli dönemeci, referansıdır. Öyle ki Osmanlı 

sonrasında meydana gelen İslâm düşüncesi tüm 

Müslümanları etkilemişti, imparatorluğun son 

yıllarına kadar “dışımızda İslâm”  diye bir vakıa 

yoktur. Milletler, etnik yapılar her bakımdan 

Osmanlı merkezine bağlıdır. 

Böylece yıkım orada gerçekleştiğine göre, kur-

tuluş, yükseliş de yine bu coğrafyadan başlaya-

caktır. (Kısakürek, 2010, 69; 2010c, 311; 2013a, 

234, 471 – 473) 
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3. Dava Ahlakı, Cemiyet Ahlakı

Necip Fazıl bir ahlakçıdır. Necip Fazıl hem 

teorik planda hem pratikte ahlaka, ahlaki uygula-

malara fikirlerinin genel yapısını etkileyecek denli 

yer verir.  Necip Fazıl toplumun, bireyin gündelik 

hayatında sergilediği davranışlara, bunların ahlaki 

durumlarına, müstehcenliğe, kadın-erkek ilişki-

lerine, ahlaksızlıkların kamuda, matbuatta yer 

alış biçimlerini yazılarında ele alır. Onun ahlak 

anlayışının eksenine dava ahlakı oturur. Büyük 

Doğu özelinde bağlı bulundukları dünya görü-

şüne sadakatle bağlılık, onu her alanda savunma, 

yükseltme sorumluluk ve imanı da kapsayacak 

denli ahlaka dairdir. 

Necip Fazıl Menkıbeleri

En başta belirtmekte fayda var: Necip Fazıl 

en çok “ahlaki zaafları”yla eleştirilir, bu zaafları 

üzerinden düşüncesi, Türkiye’deki etkisi istihzay-

la yaklaşılarak yargılanır ve değersizleştirilmeye 

çalışılır. 

Sürekli olarak onun geldiği çevreden, konak 

hayatından, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelmesinden örnekler verenler, bu nite-

liklerini göz ardı ederek onun “eli açık, cömert, 

çelebi” tarafını, “savurganlık, dağınıklık, görme-

mişlik” olarak sunmaya çalışır. 

Bu bakımdan ne kadarı doğru ne kadarı 

yanlış olduğu bilinmeyen birçok “Necip Fazıl 

menkıbe”si ortalıkta, hoş, tatlı bir latife olarak 

sunularak onun karakterindeki eksik taraflar üze-

rinden “yaralı bir Necip Fazıl imgesi” oluştururlar. 

Bunu da en çok yakınında bulunanlar, onunla 

teşriki mesai içine girenler, beraber iş yapanlar 

hatta dava ortaklığı yaptığını iddia edenler ger-

çekleştirir. Hâlbuki Cumhuriyet İslâmcılığının 

kadroları; büyük oranda kanaat önderleri, fikir 

ve edebiyat adamları taşralıdır, taşra reflekslerine 

sahiptir. Taşralı olmanın getirdiği yoksunlukları 

Necip Fazıl’daki cömertlikle birleştirenler ortaya 

“savurgan, hesapsız kitapsız” bir rind portresi 

çıkarırlar. Kendi sakin dünyaları, memur kılık-

lı hayatları karşısında Necip Fazıl’ınki fırtınalı, 

dağınık, dengesiz olarak görülür. Bu anlatıların 

ileri aşaması ahlaki zaafa kadar gider. Osman 

Yüksel’den, Sezai Karakoç’tan sürekli borç para 

alıp onları geri vermediği, yedi gün boyunca 

kumar masasından kalkmadığı gibi rivayetler 

Necip Fazıl imgesini, latifelerle hırpalamaya ve 

değerini düşürmeye yönelik olarak sıkça dile 

getirilir. Bunlardan bir tanesi de kitaplarının 

bazılarının Osman Yüksel Serdengeçti tarafından 

basılması bunun karşılığında belli miktarda para 

verilmesine rağmen üstadın aynı kitapları başka 

yayınevlerine de bazı ilavelerle sattığı, bunun 

ahlaki olmadığı bizzat Serdengeçti tarafından 

onun yüzüne “çile değil bu hile hile” denilerek 

anlatılır. Bu işin bir tarafı. Öbür tarafında Sezai 

Karakoç bu meseleleri hatıralarında detaylı olarak 

anlatır. Üstadın kitaplarının basım aşamasında 

Karakoç kitapların son halini okur, birçok tashih 

olduğunu, bunları mutlaka düzeltmesi gerekti-

ğini yoksa üstadın kızacağını iletmesine rağmen 

Osman Yüksel buna önem vermez. (Karakoç, 

Hatıralar, LXI-Ankara-SBF Yılları) Serdengeçti’nin 

sızlanmaları karşısında Üstad: “Eh bin liraya bu 

kadar olur. Kendisi, istediği eseri bassın.” diyerek 

aralarındaki ilişkinin, meselenin aslını ve boyutla-

rını da gösterir. (Karakoç Hatıralar, LXIII) 

Necip Fazıl ile ilgili bir başka eleştiri kumar 

tutkusudur. Eskiden kalma, ihtida etmeden önce 

kumar alışkanlığı olan Necip Fazıl Büyük Doğu 

Cemiyeti’ni kurduktan sonra bir gün bir kumar-

haneyi polis basar. Birçok zenginin arasında tanı-

dık bir sima, Necip Fazıl’da vardır. Fotoğrafları 

ertesi günkü gazetelerde yayınlanınca üstada çok 

sayıda tepki gelir. Hadisenin komplo olduğu 

çok açıktır. (Karakoç, Hatıralar, XLVI) Büyük 

Doğu Cemiyeti yavaş yavaş partileşme aşama-

sına gelmiş, oldukça büyümüştür. Necip Fazıl, 

bu meseleyi iktidarın bizzat Menderes ve Samet 

Ağaoğlu’nun tezgâhladığını anlatır. Muhtemelen 

birileri Menderes’e “bu parti ileride büyür, sizi 

de siler süpürür demişlerdi herhalde.” (Karakoç, 

Hatıralar, XLVI)

Bir insanın kişisel zaaflarını düşüncesinin 

önüne ve üstüne çıkarmak bizde oldukça yaygın. 

Necip Fazıl algısının zaman içinde başına gelen 

tam da budur. Fakat onun ahlak konusundaki 

vurguları, değinileri ve dikkat çektiği hususlar 

klasik ahlak teorilerinin yanında, içinde bulunu-

lan zamanın ahlak algısını etkileyecek düzeyde 

dikkatler içerir. Dönemini çok iyi okuyabilen, 

siyasal yönelimleri iyi takip eden, insanların 

gelişimleri hakkında fikir beyan edebilecek ilgi-
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leri olan Necip Fazıl’ın ahlaki vurguları sistemli 
olmadığı için belirli bir ahlak disiplini içermez. 
Daha çok reel ile ideal arasındaki olgular üze-
rinden ahlak vurgularında bulunur. Dolayısıyla 
ahlak anlayışı sıcak gelişmelerin, gündelik olay-
ların içinde gezinirken İslâm düşüncesinin kadim 
ahlak değerleri üzerinden değerlendirmeler yap-
ması, aradaki uçurumu, İslâmî manada ne dere-
ce geri bir zeminin tesis edildiğini net biçimde 
gösterir. 

Ahlak Meselesinin Çok 

Yönlü Değerlendirilmesi

Necip Fazıl’ın İslâmcılığı 
öncelikle ahlak, manevi-
yat, ruh planında gelişen, 
Müslümanın İslâmî değerleri 
kendi hayatı üzerinde uygu-
layabilme salahiyeti ile örtü-
şen, hayatta bir dava üzere 
olmayı, bu davayı her ne 
surette olursa olsun devam 
ettirebilmeyi, gündelik yaşa-
mında inancı ve davası ile 
meşguliyet içinde bulunmayı 
içeren bir ahlak anlayışı vardır. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki 
Necip Fazıl iyi bir gözlemci-
dir; toplum ve insanlarla ilgili 
detayları çok iyi tespit edebilir. 
Bu gözlem gücü sayesinde insan 
davranışlarıyla çağ değerleri ara-
sında paralellikler kurarak top-
lumun gidişatı hakkında isabetli 
kanaatler geliştirebilir. 

Ahlakı sadece müstehcenliğe indirgemeyen, 

insan davranışları, iradesi ve inancıyla irtibatlan-

dırılmış ahlak anlayışını daha çok önemseyen bir 

Necip Fazıl var karşımızda. Onun ahlak, çağ ve 

İslâm ile kurduğu özdeşlikler, bunların bağlantıla-

rı ile ilgili sorduğu soru belki de erken dönemden 

itibaren Büyük Doğu’yu bir ahlak hareketi, dava 

üzerinden kurgulanmış dava ahlakı biçiminde 

özetlenebilecek yaklaşımı önemlidir. 

İslâm’ın çağa, çağın İslâm’a uyup uymayacağı 

gibi temel meseleler üzerinden yaklaşır ahlaka: 

“Bizim en yakın düne kadar ahlakımız, tecelli 

kadrosu bakımından yüzde yüz milli ve şahsi bir 

ahlak olarak İslâm ahlakı olduğuna göre, şimmdi 
davamız bu ahlakı yeni zaman ve mekân şartla-
rına uydurmak mıdır; yoksa yepyeni bir dünya 
görüşüne bağlı, yepyeni bir ahlak kurmak mı?” 
(Kısakürek, 2010b, 143) 

Necip Fazıl, yeni bir çağın, yeni bir anlayışın 
dolayısıyla yeni bir ahlak ihtiyacının farkındadır. 
Türkiye her ne kadar II. Dünya Savaşı’na girmese 
de bu savaş sonuçlarının yeni bir dünya doğura-
cağı, Türkiye’nin de kapitalist yaşam düzeninin 

içine çok daha fazla dalaca-
ğını göstermektedir. O tüm 
gerileme tarihimizi “ruh”un 
kaybolmasına bağlar. Bu 
bakımdan her kesimden 
insanın birinci önceliği ruh 
planındadır, ruhun tarihi 
anlamında yeniden bireyler-
de şekillenmesindedir.8 Bu 
bir dünya görüşü gerektirir, 
madde ve mananın içiçe geç-
mesiyle mümkündür. Savaş 
dönemi boyunca Türkiye’nin 
eski düzenle gitmeyeceğinin 
farkında olduğu için yeni 
bir felsefi anlayışın, dünya 
sisteminin, dünya görüşü-
nün, iktisadi nizamın gel-
mekte olduğunu yazıların-
da sıklıkla yazarak “yeni bir 
ahlak” anlayışı ihtiyacını dile 
getirir. Bu ahlak ne iktisadi, 
ne içtimai, ne harsi, ilmi, 
fenni, edebi bir meseledir; 

bu tamamen iş ve çalışma ahlakını 
düzenlemeye yönelik sosyal ve tefekküre dayalı 
bir problemdir. Bu yüzden müstakil bir ahlak 
gerek. Müstakil ahlak için müstakil bir fikir siste-
mi de ihdas edilmelidir. Dolayısıyla 27 yıllık Tek 
Parti idaresinin sistemi, dünya görüşü ve ahlakı 
Türk milletini ifade etmeye yetmemektedir. 

O, burada teklif olarak “tezadsız ve dört 
başı mamur” olan milli ahlakımızı, bir fikir ve 

8   Necip Fazıl yazılarında bizzat felsefi eğilimlerden bahsetme-
se bile içinde bulunduğu çağın, dönemin felsefi akımlarını 
iyi takip ettiğini gösterebilmektedir. Varoluşçulukla yakın-
dan ilgilendiği meseleleri ele alış biçiminden farkedilir. Batı 
felsefesini iyi bilen Necip Fazıl’ın Büyük Doğu tasarımı 
esasında Batıda da gözlenen yeni dünya görüşü çabalarının 
bir sonucudur. 

Necip Fazıl, yeni bir çağın 
yeni bir anlayışın dolayısıy-
la yeni bir ahlak ihtiyacının 
farkındadır. Türkiye her ne 
kadar II. Dünya Savaşı’na 
girmese de bu savaş sonuç-
larının yeni bir dünya doğu-
racağı, Türkiye’nin de kapi-
talist yaşam düzeninin içine 
çok daha fazla dalacağını 
göstermektedir. O tüm geri-
leme tarihimizi “ruh”un 
kaybolmasına bağlar. Bu 
bakımdan her kesimden 
insanın birinci önceliği ruh 
planındadır, ruhun tarihi 
anlamında yeniden birey-
lerde şekillenmesindedir
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dünya görüşü halinde yeniden üretip uygulamak 

gerektiği kanaatindedir. Dava ahlak davasıdır, 

ideoloji ahlak temellidir, İslâmî yönelim ahlaki 

bir harekettir. Dolayısıyla Necip Fazıl için ahlak 

ertelenemez temel önceliğimizdir: “Yemeyelim, 

içmiyelim, dinlenmiyelim, uyumayalım; kendi-

mizi sadece ahlak cephesinden bir yıldırım kal-

kınmasına tabi tutalım!” (Kısakürek, 2010b, 143, 

149, 158, 161, 163) Ahlak davası, bir yönüyle 

dünya görüşü davası, tümüyle din davası, bir 

milletin çöküşünün davasıdır.  Ahlakın cemiyeti 

kontrol eden tarafı bir yana dini ilkelerin ahlak 

bünyesiyle toplumda, bireyde, devlette şekillen-

mesi yüzünden Müslümanların geri kalmalarıyla 

ahlaken ve tabi ki doğal olarak dinen geri duruma 

düşmeleri örtüşür. Bu da zaman olarak Kanuni 

dönemine rastlar; ahlak bozukluğumuz Kanuni 

devriyle zuhur etmiş, çöküş bu dönemde başla-

mıştır. (Kısakürek, 2008, 179) 

Ondaki ahlak anlayışı terkiplere dayanır. 

Ahlak doğrudan dinden yani İslâm’dan doğduğu 

için komplekstir, çok yönlüdür. Ahlak, ahlakla 

birlikte doğan ruh, Müslümanlara cihan impara-

torluğu armağan ederken aynı zamanda bu impa-

ratorluğun zirvesindeyken dejenere olmasıyla 

birlikte çöküşü de başlatabilir. Yani ruh ve ahlak 

sürekli sahih ve sahici, diri, zinde ve ideal ilkeler 

çerçevesinde varolmak zorundadır. Dava ahlakı, 

ruha, ideale, hedef ve istikamete dayalıdır.9 İman 

ve istikamet arasındaki her tür kopukluk, ahlaki 

yani dini, toplumsal ruhi çöküş demektir. 

Çağı madde çağı olarak değerlendirir Necip 

Fazıl bu yüzden de Müslüman ya da gayri Müslim 

farkı olmadan insanlığın kendisi madde mefhum-

larının tesiri altındadır. Türkiye de bu yöneli-

9  Celal Bayar’ın Ağaç dergisini çıkarırken yaptığı yardımdan 
müfettiş olmasına, Menderes’in örtülü ödenekten Büyük 
Doğu’yu desteklemesine kadar bir çok konuda siyasi-
lerle işbirliği yapan, onlara müracaatta bulunan Necip 
Fazıl’ın ahlak anlayışını belki sadece bu örnekle izah etmek 
yeterli gelebilir. Fakat yine aynı Bayar, Menderes, Samet 
Ağaoğlu’nun Necip Fazıl’ın dergisini kapattığını, ona komp-
lo kurduğunu, onların döneminde polisler tarafından takip 
altına alındığını, en önemlisi sürekli mahkemelerin karşısına 
çıkıp hapis yattığını düşündüğümüzde, çok daha farklı bir 
ahlaki durumla karşı karşıya kaldığımız görülecektir. Onun 
siyasilerle olan ilişkilerinden zuhur eden ahlakını değerlen-
dirirken, Tek Parti’nin uygulamaları, otoriter yönetimi ve DP 
idarecilerinin o CHP içinden çıkıp geldiği unutuluyor. Necip 
Fazıl’ın yöntemini sorgularken realpolitiğin ezici baskısını 
gözlerden kaçırmamak gerekir; Büyük Doğu yazarlarından, 
İslâmi hiçbir iddiası olmayan Sabahattin Ali’nin başına 
gelenleri realpolitik çerçevesinden okumakta fayda var!

min egemenliğinde olduğu için gündelik hayatta 

cemiyet ve insan arasındaki karşıtlıklar artmıştır. 

Toplum ahlaken çökmüştür. Müstehcenlik, seks, 

kumar, yılbaşı kutlamaları, geçim sıkıntılarına 

bağlı şiddet ve diğer ahlaki problemler, içki, gök-

delenler, rüşvet cemiyeti uçurumun kenarına 

itmiştir. (Kısakürek, 2010f, 113; 1973, 50-93; 

2009, 17-33) Bunlara dava ahlakını yerine geti-

remeyen dalkavukları eklemek de gerek elbet-

te. İdeolocya Örgüsü’nde ahlak ilkelerini, İslâmî 

uygulamalar ve hadislerle birlikte detaylı bir 

biçimde anlatan Necip Fazıl, yeni bir ruh ile yeni 

ahlak arasındaki irtibatı tüm yazılarında sürekli 

ve çok net ifadelerle dile getirir. 

Tek Parti sonrasının hazırlıkları yapılırken, 

kurucu unsurların nelerden oluşacağı, yeni ruhun 

neyi kapsayacağı elbette önemlidir. Dava, İslâm’ın 

hayata hakim kılınması, yeni bir ruhun yaygınlık 

kazanması, toplum ve bireyle irtibatı sağlayan, 

uygulamadaki ahlaka bağlıdır: “Sadece madde-

de ve nazariyede, pazarlıklı bir istiklal karşılığı, 

manada ve ameliyede düşürüldüğümüz esaret 

faciasını sona erdirici; ve rejimleri, kanunları, 

mefhumları, adetleri, zevkleri, bilhassa her biri-

nin şifalı cevheri kendisinde ve olta yemi zehirli 

posası bizde, türlü formülleriyle, Batı üstünlü-

ğü ukdesini içimizden söküp atıcı yeni ruh…” 

(Kısakürek, 2010, 67)

4. Aksiyon-Ruh-İman Hareketi

Cumhuriyet dönemi İslâmcılığının en büyük 

özelliklerinden biri “yeni bir başlangıç” yapma, 

temelden inşa faaliyetine girişmektir. Tek Parti 

uygulamalarının sonuna yaklaşılmasıyla beraber 

İslâmî ekoller genellikle “iman” üzerine yoğun-

laşmıştır. “İmanın kurtarılması” hareketine 27 

Mayıs sonrasındaki tercüme hareketleriyle birlikte 

“taklidî ve tahkiki iman” kavramları girmiş, iman 

mevzuu geleneksel İslâm düşüncesindeki “imanın 

artıp azalması” tartışmalarından farklı bir boyuta 

geçerek, imanın niceliği değil “niteliği” dolayısıyla 

gerçek imana sahip olunup olunmadığı, “kalpler-

dekini yalnız Allah bilir” ayeti göz önüne alınma-

dan sorgulanmaya başlamıştır. İmanın kurtarıl-

ması yanında Cumhuriyet İslâmcılığı iki mevzuyu 

daha kuvvetle savunmaya, açıklamaya ve topluma 

yerleştirmeye çalışmıştır. 
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Ruh ve aksiyon fikri Cumhuriyet İslâmcılığının 

üzerinde en çok durduğu konuların başında yer 

almıştır. Ruh, iman, aksiyon… esasında aynı 

fikri, Müslümanların İslâm’ı yaşama, dünyaya 

hakim kılma ve bunu sürekli hale getirme anla-

yışıdır. 1960’tan sonra bu kavramların yanına 

bir de İslâmî şuur eklenmiştir. Necip Fazıl yazı-

larında bilhassa “aksiyon ve ruh” kavramlarını 

kullanır. İman ve İslâmî şuur Necip Fazıl’da çok 

fazla görülmez. Çünkü aksiyon ve ruh bunları 

bütünleyici ve daha bu topraklara uygundur. 

Müslümanım diyenin imanından şüphe etmenin 

bir manası olmayacağı için onun Müslümanlığı 

yani İslâm’ı hangi düzeyde algıladığı çok daha 

önemli hale gelir. 

Ruh pasif, soyut, durağan değildir; aktif, görü-

nür, bilinç ve iradeyi kapsar. Ruh İslâm’ın mua-

melata dair emirlerini harfiyen uygulayacak bilinç 

ve iradedir. 

Aksiyon, Müslümanın inancını yaşama, gös-

terme biçimidir; ruhun kendisini madde âlemine 

ifade ettirmesidir, en büyük aksiyoncu da Allah’tır. 

(Kısakürek, 2010e, 35) 

Cumhuriyet İslâmcılığı Müslümanın Vazifesi 

İbadetle mi  Sınırlıdır?

Necip Fazıl’da İslâm’ın unsurları tek tek ele 

alınamaz, din bütüncüldür. Onun bilhassa bu 

kavramları öne çıkarması, İslâmî iddiaların devlet 

ve Tek Parti tarafından engellenmesi, Batı mede-

niyeti karşısındaki yenilgi sonrası pasif duruma 

geçmesindendir. İslâm’ın tekrar aslına dönmesi 

“o ruhun” kazanılması ve bunun aksiyon cephe-

sinden gösterilmesidir. İslâmcılık hareketi içinde 

İslâmcılığın İslâmî bilinç düzeyinde mutlaklaşma-

sı aşamasında, Müslümanların inançlarını yaşa-

mak için aksiyona, harekete10 geçmeleri konusun-

da Necip Fazıl’ın tesiri çok fazladır. 

Ruh ve aksiyon merkezli fikir, Necip Fazıl’ın 

da sıklıkla savunduğu, Cumhuriyet İslâmcılığının 

en önemli tezlerinden birine götürür: “ibadet-

lerimizi yerine getirdikten sonra vazifelerimizin 

10  Hareket, ruh kavramları Nurettin Topçu düşüncesinin de 
merkez kavramlarındandır. Topçu tarihi, İslâm’ı ele alırken 
kriteri ruh ve hareket çerçevesindedir. Bu bakımdan dergile-
rinin çıkış tarihlerindeki yakınlığın yanında Müslümanların 
ruh ve aksiyon itibarıyla ele alınması fikri her iki düşünürde 
ortaktır. İmanın kurtarılması fikri her iki düşünürde de yer 
almaz. 

bittiğini sanırsak, iman iddiasından utanmamız 

icap eder.” (Kısakürek, 1964, 11) 

Necip Fazıl’ın aksiyon ve ruh fikri tam da 

burada, ibadet bahsinin dışındaki İslâm anlayı-

şında yatar. Çağdaş İslâm düşüncesinin yekûnu 

Müslümana ibadetlerin haricinde görevler yükler, 

İslâm ile hayatın bir aradalığını, İslâm ile idari, 

iktisadi her türlü konunun bağlantılı olduğu-

nu göstermek, bu ruhu, bu şuuru aktarmakla 

Müslümanları sorumlu kılar. Necip Fazıl’ın şu 

ifadeleri bu fikri açıkça anlatır: “Asıl, Müslümanın 

hususi hayatı yoktur! Müslüman uykuda, tuva-

lette, sokakta, pazarda, her işde ve her nevi 

faaliyette ve nihayet musalla taşında ve mezarda, 

topyekûn zeman ve mekân boyunca, kemiksiz 

ve sımsıkı İslâm şuuruna bağlıdır ve bu şuurdan 

bir ân gafil değildir. Hususi hayattan maksat, 

üstün insan ifadesi olan dava ve gaye yaşayışın-

dan uzak, fikirsiz ve hedefsiz, ilcai ve nebati hal 

demek olduğuna göre, o hallerin zaruret çerçevesi 

içinde de Müslüman, İslâm şuurundan bir an bile 

gafil ve bu manada hususi hayata malik olamaz.” 

(Kısakürek, 2010d, 220) 

Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergisi ve hare-

keti Türkiye’de İslâm’ın bütüncül algılanmasını 

hedeflemiş bu bakımdan bilhassa 1960’tan sonra 

milliyetçi-muhafazakâr kesimden iyice ayrışma-

ya başlayan İslâmcılığın kendine özgü nitelik 

kazanmasında çok büyük etkilerde bulunmuş, 

“Müslümanların eksiklerine, hatalarına yepye-

ni yorumlar” getirmiş, bunların düzelmesi için 

Büyük Doğu Nizamnamesi ve İdeolocya Örgüsü 

tesis ederek tekliflerde bulunmuş yani savunduğu 

aksiyon damarını göstermiş bir harekettir. 

Necip Fazıl Cumhuriyet İslâmcılığını kendisi-

nin başlattığı iddiasındadır. Bu iddiasını savunur-

ken bile Osmanlı İslâmcılığından farklı11 argü-

manlar kullanır: “Her şeyi İslâmda toplama ve 

11  Osmanlı İslâmcılığında İslâm’ın ne olduğu, şeriat-maneviyat-
metafizik farklılıkları, taklidi iman, dini hayata hâkim kılma, 
gündelik hayatta İslâmi nasların geçerli olması gibi husus-
lar bir tartışma konusu değildir. Osmanlı İslâmcılığında 
tüm çaba modernitenin bilhassa teknik bahsinin, İslâm ve 
Müslüman bünyeye ne derece yerleştirilip yerleştirilemeye-
ceğiyle ilgilidir. Cumhuriyet İslâmcılığı tüm anlayışı sıfır-
lanmış; sıfırlanmanın ötesinde laiklik algısı nedeniyle dinin 
maddi ve manevi unsurlarının iman-şeriat hakikatlerinin 
uyuşmayacağı algısının tamiri üzerine odaklanmıştır. Necip 
Fazıl ve diğer İslâmcıların kaygısı, Müslümanlara aksiyon 
ile ruh kavramıyla aslında İslâm’ın bütüncüllüğünü kabul 
ettirme, bu şuuru aktarabilme kavgasından öteye gitmez! 
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topyekûn zaman ve mekana hakim kılma ideali, 
ki 1943’de Büyük Doğu ile başlar,” (Kısakürek, 
2010, 5)  Necip Fazıl söyledikleriyle yaptıkları 
arasında bilhassa dava bahsinde çok fazla fark 
olmayan bir düşünürdür. 

İslâm’ı aksiyon ve ruh olarak gördüğü için 
sadece tespit, tahlil, eleştiri ve öğretici vaazlarda 
bulunmaz; Müslümanları harekete geçirecek tek-
liflerde bulunur, Büyük Doğu Nizamnamesi’nde 
olduğu gibi program hazırlar, davanın hususiyet-
lerini maddeler halinde belirledikten sonra bun-
ları tüm fikir hayatında sapmadan aktarma çaba-
sında olur (Kısakürek, 2013a, 297), bu fikirleri 
anlatacak dergiyi sürekli yayınlamaya çalışır ve 
sonunda başarısız da olsa Büyük Doğu Cemiyeti 
adı altında bir teşkilat kurup, parti aşamasına 
kadar getirip fikirlerinin iktidara gelmesi için çaba 
harcar.12 

Necip Fazıl İslâmcılığı dergilerde, yazılar-
da, sözlerde kalmayan aksiyon içeren, teşkilatla-
nan hatta doktrin haline gelen bir İslâmcılıktır. 
Eleştirileceğini, yerileceğini, dışlanacağını bilerek 
bir program sunma cesaretini göze alıyor. 11 
Aralık 1966 tarihinde yazdığı “Hani Ya?” başlıklı 
metin Cumhuriyet İslâmcılığının en metinlerin-
dendir. 

Aksiyoncu Müslüman tipi tüm yönleriyle 
aktarılır: “Bize, kuru akıllar değil, ulvî divaneler 
lazım… Hani ya?... (…) Bize, babasından mec-
canen devşirdiği iman ruhunu kilitli dolabında 
ekşitenler ve kokutanlar değil, onu her an ocak 
üzerinde tutan ve fıkır fıkır kaynatanlar lazım 
(…) Bize, mafsal yerlerindeki maddi alışkanlıkla 
kıbleye dönüp Allahın huzurunda iskelet kıvamı 
halinde duranlar değil, ruh şahlanışı içinde dizi-
lenler lazım… (…) Biz, (bonmorşe) arslanının 
gerçek arslana benzediği kadar Müslümanız!” 
(Kıskürek, 2010, 15-16) 

 
5. Ham Yobaz Kaba Softa ve Sahte Sofi’ye Karşı

Necip Fazıl’ın Osmanlı İslâmcılığıyla, 
İslâmcılık hareketinin Meşrutiyet döneminde 
oluşan tezleriyle ve Cumhuriyet’in din algısıyla 
kesişen en önemli söylemlerinden biri ham yobaz 
kaba softadır. 

12  Necip Fazıl, “Büyük Doğu Cemiyeti, dünya çapında bir fikir 
ve aksiyonun nelere muhtaç ve hangi şartlara bağlı bir dava 
olduğunu belli eden, azîm faydalar ve dersler sağlayıcı bir 
müsvedde kâğıdı ve tecrübe tahtası olmuştur.” (Kısakürek, 
2009a, 231) sözleriyle cemiyet yani parti aşamasındaki 
başarısızlığı kabul eder. 

Necip Fazıl, 1940’lı yıllara doğru Tek Parti 
etkisinin yoğun görüldüğü yıllarda biraz da sis-
temin tepkisini çekmeme adına Kemalizm’in de 
çok sık vurguladığı, “gerçek İslâm” söylemine 
yaklaşan bir softa karşıtlığı yapar. Dolayısıyla 
Kemalizmin İslâm anlayışına tam manasına yak-
laşmasa da onların kara çarşaf, takunyalı, cahil 
ve dini sömüren Müslüman tipini vurgulayacak 
kadar paralel yaklaşım sergiler. 

Onun bahsettiği softanın birinci ve esasında 
bakılırsa tek özelliği aklı tamamıyla reddetme-
sidir. Necip Fazıl’ın da kabul ettiği, Gazali’nin 
sistemleştirdiği ve klasik İslâm düşüncesinde 
yerini alan akıl, İslâm’a aykırı olmayan, müstakil 
ve bağımsız bir alan içermeyen tamamen İslâm’a 
bağlı “Dinin akla dur dediği yerde akıl dura-
cak, koş dediği yerde koşacak…” niteliktedir. 
(Kısakürek, 1992, 53 – 55) 

Necip Fazıl Osmanlı İslâmcıları gibi ilerleme, 

yenilik konularında kafa yormaz, bunu artık 

kaçınılmaz bir hadise olarak görür. Softadan 

kastı da büyük oranda “ilerleme” ile ilgilidir. 

Her yeniye “bidat” damgası vuran kişiyi bidat 

olarak yorumlar. Üstadın ham yobaz kaba softa 

ile beraber “sahte sofi”leri karşıtlık içinde ele 

alması bir anlamda dengeleme manası oluştu-

rur: “Mukaddes şeriatın kışrında kalmış, vecdsiz, 

çilesiz, hikmetsiz, dinde ne tarh, ne zam, ne 

indirme, ne bindirme olmayacağından habersiz, 

gafil insan manasına ham yobaz kaba softa… (…) 

Ham ve kaba softaların gerçek din hikmetlerine 

nüfuz edemeyişi ve mütemadiyen nefsaniyetini 

din olarak ileriye sürüşü, nasıl başımıza tamamıy-

la aynı cins ve meşrebin tersine dönmüş örnekleri 

halinde küfür nesillerini çıkardıysa, onlardan çok 

daha evvel ve pasif seciye numuneleri olarak da 

sahte ve yalancı sofilerin türemesine vesile oldu.” 

(Kısakürek, 2013a, 121, 179 – 180) 

Necip Fazıl İslâmcı düşünceye ham yobaz 

kaba softa terkibini yerleştirmesine rağmen ne 

modernite ve İslâm arasındaki ilişkide ilerleme 

kavramının sınırları, ne aklın İslâm karşısındaki 

konumu ne de softa kavramının muhtevası-

nı derinliğine incelemiş, izah etmiştir. İslâm, 

modernite ve ilerleme ile Müslümanların aktüel 

konumları arasındaki ilişkiyi açıklasa bile belli 

bir sınıra geldiğinde durmuş, ileriye gitmekten 

imtina etmiştir.  
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6. Entelektüel-Popüler-Siyasal İslâmcılığı

Necip Fazıl soydan gelen asaletine, sanatını, 

şiirini, fikriyatını eklemesine karşın Türkiye’de 

en sert aydın eleştirisi yapan, aydınları yerecek 

denli ağır ithamlarda bulunan isimlerin başında 

gelir. Çıkardığı dergi ve kitaplarla kitaba, yazıya, 

entelektüel faaliyetlere önem vermesine karşın 

siyaseti önemseyen, değişim ve dönüşüm çaba-

sında siyasetin gücüne inanan ve kendi davası 

uğruna siyasilerle iş yapan Necip Fazıl buna kar-

şın bir ayağını sokakta, halkın içinde, insanların 

arasında, köylülerin meselelerine dayandırmayı 

ihmal etmez. 

Onun İslâmcılık anlayışı sisteme bağlı olduğu 

gibi insana da endekslidir. 

İnsanların meseleleri, gündelik hayattaki 

etkinlikleri, ekonomik yapıları gibi temel ihti-

yaçları zaman zaman her türlü dini ve siyasal 

yönelimin önünde, üstüne çıkabilmektedir. Bir 

kere milletin temel sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit 

etmek çözüm yolu sunmanın anahtarıdır. Egosu 

ile halkçılığı, aristokrat tavrıyla sokak algısı çatış-

masına rağmen köylüler, sıradan insanlar onun 

yazılarına rahatlıkla girebiliyor. 

Konferansları her ne kadar entelektüel bir 

faaliyet gibi görülse de hitap ettiği kesim iti-

bariyle halk imgesine yaklaşımıyla çatışmıyor. 

Tezlerindeki isabetin halkın temel isteklerini belir-

leyebilmesinde ve onu referans almasında etkili 

olduğu kuşku götürmez bir gerçek. Vapurda, 

dükkânda, parkta, yolda, işinin başında her türlü 

insan onun dikkatini çeker. Köylünün sorunları, 

çareleri, toprak reformu gibi birçok konuda fikir-

lerini bir veya birkaç yazıyla değil yeri geldiğinde 

sürekli dile getirir. Gittiği şehirlerden izlenimler13, 

portreler, Erzincan depremi, balıkçıların, kayıkçı-

ların sorunları, her gün bindiği vapurdan izlenim-

ler Necip Fazıl’ın gözlem gücüyle birleşince birer 

mesele haline dönüşür. 

Necip Fazıl Rapor dizisinin 1. kitabındaki 

Neler Vardı? Yazısında olduğu gibi sık sık umumi 

portre çıkarmayı çok sever, aktüelden genel bir 

Türkiye manzarası, ahlak ve fikir merkezli çıka-

rımlar yapmaya gayret eder: “Su, elektrik, telefon, 

gaz, ilaç: yok! İman, ahlak, insaf, idrak: Lügatlerde 

13  Bu gezi yazıları müstakil kitap olacak denli ehemmiyetli. 
Beş Şehir’in medeniyet ve tarih perspektifinden bakışı Necip 
Fazıl’da insan merkezli hale gelir!

bile yok! Mektep, kitap, disiplin: Bilen, yazan, 

aldıran yok! Türkçe kurbağa dili; anlayan yok! 

Para, bütçe, maaş zammı: rüşvetle takas odası; 

gören, çırpınan, çıldıran yok! Trafik, anarşi, Pazar 

yeri: İhtilal meydanı, ideal kıvranması, insan 

mezbahası: dur diyen yok! (…) Umumi manzara: 

Her sahada mecnun kemiyet, mazlum keyfiyet, 

mahkum fazilet, mestur felaket, mezun hıyanet, 

meş’um akıbet; heceleyen yok! Ama bir şey var! 

Büyük Türkiye hayali!!!” (Kısakürek, 2010, 169) 

Necip Fazıl millete değil aydına tepkilidir. 

Temel sorun olarak aydını görür. Aydını 

boyacı küpü, dalkavuk olarak tarif ederken 

Türkiye’nin beklediği inkılabı da net çizgilerle 

açıklar: “Türkiye’nin birbuçuk asırdır beklediği 

gerçek ruh ve kültür ihtilali, önce ‘Babıâli’nin 

millîleştirilmesi, ahlâkîleştirilmesi ve temel görüşe 

oturtulmasiyle başlayacaktır.” (Kısakürek, 2001, 

337) 

7. Doğu-Batı, Hak-Batıl Karşılaştırılması,             
Batı Karşıtlığı

Necip Fazıl’da modernite kavramı üzerinde 

Batı eleştirisine rastlanmaz, onun batı eleştirisi 

doğrudan batının kendisine, tarihine, fikriyatına 

ve felsefesinedir. 

Moderniteye bakışı İslâm ile mukayeselidir. 

Modernitenin ilkeleri çoğunlukla İslâm’ın kar-

şısındadır fakat bilhassa olumlu yönleri, ilme, 

bilime verdiği değer mahiyetinden zaten İslâm’ın 

da önemsediği, İslâm’ın kapsayıcılığı altındaki 

unsurlardır. 

Onun vurgusu modernite değil makinedir. 

Batı algısının merkezine makineyi yerleştirir. 

Doğu ruh Batı maddedir. (Kısakürek, 2010b, 21) 

Necip Fazıl’ın Batı algısı, Cumhuriyet dönemi 

İslâmcılığı bilhassa kırdan kenti göçe, yeni sınıf-

ların ortaya çıktığı dönemde önemli bir bilinç 

aktarımı, şuurlanma vesilesi bağlamında hem 

entelektüel hem özet içerecek denli vurgulu, 

sloganik ve karşıtlıklar barındıracak kesinlikler 

içerir. Bu bakımdan dönemine özgü şekilde yeni 

ve doktriner iken kendini yenileyecek alt yapıdan 

yoksundur. 
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Özete dayalı Batı fikri Küreselleşme dönemine 

kadar İslâmcıların tezleri arasında yer aldı. Milli 

Görüş hareketinin de sıkça zikrettiği Hak geldi 

Batıl zail oldu söylemi, Hak-Batıl ikilemi ve çatış-

ması, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerini doğ-

rudan ve kestirmeden “gavurlaşma” olarak tarif 

etmesi İslâmcılık düşüncesinde önemli bir dokt-

riner tarz oluşturmuştur. Bu yüzden çözümleme 

ve analize dayalı batı algısındansa, isimlendirici, 

etkisizleştirici bir karşıtlık ilişkisini öne çeker. 

“Makineyi yapan makineyi yapma” şeklinde 

özetlediği DP-AP-MSP geleneğini bu bakımdan 

kabul etmez, bunu da bir bakıma Batılılaşma 

olarak görür. Ondaki Batı algısı makine yapan 

irade, ruh ve felsefeyi çözmek ama ona uyma-

maktır. Şu cümleler Batılılaşma ile ilgili önemli 

bir fikri derinlik sunarken, açıkça belirtmek 

gerekir ki takipçileri, siyasete atılan izleyicileri, 

fikir adamları… İslâmcıların yekûnu onun bu 

çabasına uymamış, makineyi yapan makineyi 

yapalım fikrini devam ettirmişlerdir: “Bize düşen 

ilk iş, makineyi yapan makineyi ezbere yapmak 

değil, bütün mes’ut ve bedbaht macerasiyle çizgi 

çizgi ve nokta nokta Batıyı tanımak, onun maki-

neyi ve her şeyi nasıl yaptığını ve sonra eserine 

nasıl mahkûm olduğunu bilmek, bugün içinde 

çırpındığı ruh buhranını anlamak ve mahrum 

olduğu iman müeyyidesine sahip ve ilacına malik 

olarak (teknoloji) ve makineye kucak açmaktır.” 

(Kısakürek, 1973, 57 – 58) 

Necip Fazıl İslâmcılar arasındaki canlılığını 

hiç kaybetmeyen bir ilkeyi “küfrü tanıma” anlayı-

şını savunmuş (Kısakürek, 2010d, 136-137) küf-

rün silahlarını, tezlerini, kaynaklarını öğrenmek 

tekrar ona karşı kullanmak fikrini takip etmiştir. 

Necip Fazıl açıkça Tek Parti dönemini 

küfür dönemi olarak görür ve bunu da yazar. 

(Kısakürek, 2010, 75-76) Müslümanların bunun-

la bir bütün halinde mücadele verirken bölünme-

si, farklı cemaatlere ayrılması dolayısıyla küfrün 

tekrar güçlenmesi onu hayli etkiler. Bu bakımdan 

küfür kelimesini Müslümanların birliği, bir araya 

gelmesi ve asıl tehlikeye karşı uyanık tutması 

için “çatı” kavram olarak kullanır.14 Küfür sadece 

14  Necip Fazıl İslâmî kesimdeki bu ayrılıkları ortadan kal-
dırmak, cemaatleri birleştirmek ve düşmana karşı birlikte 
mücadele edebilmek yani 1960 öncesi şartlara döndürebil-
mek için “Mukaddesatçılar Kongresi” teklifinde bulunur. 
(Kısakürek, 2009, 77) Buradaki mukaddesatçı kavramı kul-

itikadi değil, siyasi bir misyon vazifesi görmeye 

başlar. 

8. Referans Olarak Tarih, İslâmcı Bir Tarih İnşası

Necip Fazıl da tarihteki bozulmadan bah-

seder. Hatta klasik ezberleri bozarak bozul-

mayı “Muhteşem Süleyman” devrinden ve 

medeniyet kavramından başlatır. Necip Fazıl 

bu dönemde başlayan bozulmayı büyük oran-

da Fars, Bizans, Yahudi15 etkisine bağlarken  

İmparatorluğun en şaşaalı, maddi bakımdan 

en zengin olduğu bu dönemin genel karakteri-

ni İslâm’ın ruhuna aykırı görür. Bu bakımdan 

Cumhuriyet İslâmcılığında ciddi biçimde tartı-

şılan medeniyet kavramına olumlu bakmaz tam 

tersine olumsuz görüş bildirir: “İslâm, büyük 

Türk hükümranlığı tarihinde, ilk defa Kanuni 

Sultan Süleyman çağında bozulmaya başlamıştır. 

O devrin şevket ve satveti bu manevi zaafı örter 

ve bu derin hususiyeti kimse bilmez ve görmez.” 

(Kısakürek, 2013a, 146) 

Osmanlı İslâmcılığından farklı olarak Necip 

Fazıl tarihi birikimi yok saymaz, tarih okumasını, 

bidat, hurafe, tembellik ve sa’y kavramları üze-

rinden gerçekleştirmez. Tarihle hesaplaşıp, tarihi 

referans göstererek Batılılaşmayı, gerilemeyi tarih 

üzerinden, kişiler üzerinden eleştirmeyi, ele alma-

yı tercih eder. Batılılaşmayı ve esasında yenilgiyi 

Tanzimat Fermanı’ndan, bu dönemin meşrebi, 

eğilimi farklı paşaları üzerinden aktarırken, onla-

rın Avrupalılığını, şeriat düşmanlığını eleştirileri-

nin Batılılaşma fikrinin merkezine yerleştirir. 

Tanzimat Fermanı’nın “müsavat” maddesi 

onun tarih okumalarının kilit noktasıdır. Bu yüz-

den tarihi yargılarken, onun “sahte kahraman”16 

lanım bakımından sadece cemaatleri, farklı ekolleri bir araya 
getirebilecek üst kavram mahiyetinde kullanılıyor! Necip 
Fazıl mukaddesatçılık kavramına da zaman zaman farklı 
anlamlar yükler. CHP karşısındaki tüm muhalefeti milli 
irade başlığı altında toplayan Necip Fazıl, mukaddesatçılığı 
bununla özdeşleştirir. (Kısakürek, 2010d, 280) Fakat artık 
dini ekoller, cemaatler ortaya çıktıktan sonra mukaddesatçı 
kavramını “mukaddesatçı’ deyince yalnız müslümanı gör-
mek lazım…” (Kısakürek, 2010, 18) sözleriyle korumaya 
çalışan Necip Fazıl ayrışma kesinleştikten sonra bilhassa 
70’lerin ortasında bu kavrama dönüş yapmaz.  

15  Osmanlı dönemi İslâmcılığında bozulmaların nedenleri ara-
sında Fars tesirinden, bidat ve hurafeleri İslâm’a yerleştiren 
İranlıların etkilerinden sıkça bahsedilir. Bizans ve Yahudi 
etkisi Osmanlı İslâmcılığında çok ciddi olarak ele alınmaz. 

16  Necip Fazıl İslâmcılık düşüncesi içinde ya da Cumhuriyet 
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üreten iklimini, tefekkürün eksilmesini bozulma-

nın nedeni olarak görür. (Kısakürek, 1992, 52, 

62) Tarihe başvurusu genellikle ilmi tartışmalar, 

felsefi ve söyleme dayalı döngüler, klasik şerh ve 

haşiye gibi eleştiriler, sadece Kur’an ve Sünnet’e 

dönme şeklindeki modernist İslâmcı-selefi meto-

dun dışında çoğunlukla siyasi plandadır. 

Onun kavramlaştırmasına göre maddi ve 

manevi dengesizlik, maneviyatın, Türkün ruh 

kökünün türlü uygulamalarla ve hatalarla ortadan 

kalkması, tarihi ibretlik kılar. 

Usul olarak gazi ve cihat gibi kavramlara 

müracaat etmese de “Fatihlik” vurgusu tarihe 

bakışını izah eder. Ayrıca kalem-kılıç birlikteliği 

de Cumhuriyet İslâmcılığının genel anlayış düze-

yini ortaya çıkarmıştır: “İslâm topyekün madde ve 

topyekün ruh kadrosunda hakiki fatihliği emre-

der ve hakiki fatihlerin ulvî çerçevesini belirtir. 

Bu yüzdendir ki, İslâm siyasetinin ana gövdesi, 

madde ve ruh fatihlerinin sayısız iş ve fikir dalını 

nefsinde düğümleyen yekûn hattıdır. (…) İslâm 

siyasetinde usûl, kılıç yolunda hudutsuz bir 

doğruluk ve adalet, kalem yolunda da sonsuz bir 

güzellik ve zarafettir.” (Kısakürek, 2013a, 123 – 

124)

Bugün soldan, Kemalist çevrelerden ve 

İslâmcılardan birçok isim yakın tarih okumaları 

yapıp, yakın tarih gerçekleri üzerine araştır-

malarda bulunmaktadır. Kemalist tarih inşasını 

yıkmak için birçok tez, araştırma yayınlanmakta, 

tarih hakikatleri üzerinden yeni hassasiyetler ve 

mensubiyetler oluşturulmaktadır. Necip Fazıl’ın 

Abdülhamit ve Vahdettin üzerinden inşa ettiği 

“gerçek tarih” algısı İslâmcıları hala etkisi altına 

alırken onun geliştirdiği metot yakın tarih ilgi-

lileri, yakın tarih dergilerince kullanılmaktadır. 

Onun Vahdettin ve Abdülhamit üzerinden Tek 

Parti’yi eleştirmesi, Kemalist anlayışı ortaya koy-

ması İslâmcıların “ideolojik bilinç” kazanmasında 

İslâmcılığına etki edecek derecede “kurtarıcı kültü”ne bel 
bağlamıştır. Bir yanıyla pasif eylemsiz statik duruşu izah 
eden bu kavram öbür taraftan İslâmcıların kendilerini “kur-
tarılmaya müstehak” kişiler olarak yücelttiklerini de gösterir. 
Kurtarıcı fikrini bir çok yazısında ele alan üstat kurtarıcıdan 
beklentilerini aktüel durumu anlatarak belirler: “Bu kurtarıcı, 
tek kelimeyle, İslâmın bütün saffet ve asliyeti içinde gerçek 
temsilcisi ve onun bugünkü ve yarınki dünyaya tam hakim 
tatbikçisi olmaktan başka bir hüviyete sahip bulunmayacak-
tır.” (Kısakürek, 2008, 119 – 121) 

etkili olmuş17, yazılı olmasa da uzun yıllar “sözlü 
tarih” üzerinden yepyeni inşa faaliyetleri gerçek-
leştirilmiştir. 

9. Yahudi-Mason-Komünizm Karşıtlığı

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
dünya düzeni içinde “komünizmle savaş” misyonu 
Tek Parti’nin zulmünden kurtulan Müslümanlara 
düştü. Ezanın aslıyla okutulması ve dini eğiti-
min, yayıncılığın serbest hale gelmesiyle birlikte 
Müslümanlar dünyadaki komünizm karşıtlığının 
Türkiye’deki en aktif temsilcileri haline geldi. 
Bilhassa 1970’li yıllara kadar komünizm karşıt-
lığı İslâmcılığın en etkili muhalif tutumlarından 
biriydi. Dünya sistemi genel akışına bağlı olarak 
İslâmcılık ve genel manada dini hareketler komü-
nizme İslâm’ı düşman olarak gördüğü, kendile-
rine karşı büyük bir tehdit biçiminde algıladığı 
için karşı durmuşlardır. Necip Fazıl’ın İslâmcılar 
üzerinde komünizm karşıtlığı bakımından belir-
gin bir etkisinin olması çok fazla beklenemez zira 
zaten CHP değil Türkiye’deki kesimlerin yekünü 
komünizme karşıdır. 

Yahudi ve komünizm karşıtlığı Osmanlı 
İslâmcılığında dikkat çeken tartışmalara 
neden olmamıştır. Masonluk vurgusu Osmanlı 
İslâmcılığında görülse bile temel meselelerden 
biri olmamıştır. 

Masonluk ve Yahudilik Necip Fazıl’ın nezdin-
de “iç düşmanları” en ciddi olanlarıdır. Kanuni 
sonrası gerileme nedenlerinin başında Yahudilerin 
devlet kademelerinde görev almaları ve çeşitli 
bahanelerle kadrolaşmalarıdır. Teolojik olarak 
Yahudiliği çözümleyen Necip Fazıl, İslâmcıların 
bugün bile diline pelesenk olan ifadeleri ve tez-
leri savunmuştur. Sabatayistler, Fransız İhtilali’ni 
gerçekleştirenler, Abdülhamit’ten Filistin’i iste-
yenler, sermayeyi icat edenlerle birlikte ona karşı 
çıkan komünistler, İstiklal Harbi’ni kazanmamıza 
rağmen istiklalimiz için dinimizden ayrı düşme 
şartını getirenler, fuhuş, ahlaksızlık, iktisadi spe-

17  Necip Fazıl karakter itibariyle, meşguliyetlerinden dolayı 
“sistemli” okumalar ve araştırmalar yapan biri değildir. 
Abdülhamit ve Vahdettin kitapları da bilindik ve akademik 
araştırmalara, kaynakçalara, dile sahip değildir. Muhtemelen 
geldiği çevre nedeniyle, Abdülhamit ve Vahdettin’in doğru-
dan yakın çevresi olmasa bile ikincil kaynaklardan duyduk-
larını kitap haline getirmesi, sistemin itibarsızlaştırdığı bu 
isimler üzerinden yeni bir tarih inşasına girişmesi bile “sis-
temli ve toplu bir Kemalizm eleştirisi getirememesi” (Altun, 
2005, 165) gibi eleştirilere rağmen eksiklik değil bu tür bir 
çabadan kat kat daha kıymetli ve kalıcı olmuştur. 
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külasyonları yapan, yönetenler, Uluslar arası piya-
saları ve Rus-ABD mücadelesini kızıştırarak kendi 
hükümranlıklarını sürdürenler hep Yahudilerdir. 
(Kısakürek, 1973, 51-54) 

Necip Fazıl Yahudi-dönme-mason imgesini 
Ahmet Emin Yalman ve onun Vatan gazete-
si üzerinden mücessem kılmış ve bu kesimin 
emperyalizmin ajanı gibi faaliyet gösterdiklerini 
dile getirmiştir. Necip Fazıl’ın bu söylemleri 
konferanslarını dinleyen, yazılarını takip edenleri 
etkilerken onun bu algıya kattığı herhangi bir 
orijinallik bulunmaz. Komünizm tehlikesi konu-
sunda 70’lerin sonunda hala müteyakkız olan 
Necip Fazıl, MHP’ye yaklaşmasını, sağ-sol çatış-
ması içinde komünizmi ülkücülerin engellediği 
gerekçesine dayandırır. 

Şu ifadeler İslâmcılığın komünizm karşısın-
daki temel savunma mekanizmaları ve alternatif 
arayışlarının sonucudur: “Komünizma iman ve 
cemiyeti yokluğa ‘Basübadelmevtsiz’ bir ölüme 
götürse de yine bir sistemdir ve bilinmesi lazım-
dır ki, bir sistemin karşısına üstün ve gerçek bir 
hayat sistemiyle çıkmadan onu körükleştirmenin, 
kösteklemenin çaresi yoktur. Bu üstün ve gerçek 
hayat sistemi de, altı ok, kır at, koç kafası, yum-
ruk antetli gülünç ideolocya reçeteleri bir tarafa, 
İslâmîyetten başka bir şey olamaz.” (Kısakürek, 

2010, 104) 

10. Aktüaliteden İdeal Fikirlere                         
Sistemi Okuyabilme Kabiliyeti

Necip Fazıl aktüel siyasetle çok yakından 

ilgilidir. Menderes, Demirel, Erbakan ve Türkeş 

gibi liderlerin yanında birçok siyasetçiyle içli 

dışlıdır. Siyaseti bu derece yakından takip eden, 

siyasetçilerin akıldanesi olma misyonunu ken-

dine yükleyen üstadın konferanslarına, kitapla-

rına, yazılarına hatta aktüel siyasetin anlatıldığı 

Rapor’larına bile büyük oranda “ideal” fikir iklimi 

hâkimdir.18 Bu bakımdan onda siyaset ile fikir 

ayrılmaz sonuçta asıl davada birleşir. Tabi onun 

geldiği gelenek, Osmanlı zihniyeti ve kadim anla-

yış itibariyle devlet her şeyin önünde, her eğilimin 

üstünde, tüm fikir ve sanatın merkezinde yer aldı-

ğı, devletin onayından geçmeyen eğilimlerin belli 

bir değer kesbetmediği anlayışı onun siyaset ve 

devlet ilgisini büyük oranda açıklamaya yeterlidir. 

Necip Fazıl İslâmcılık hareketi içinde çok fark-

lı yönleri ve becerileri geliştirebilmiş, İslâmcılığı 

sadece siyaset, aktüalizm, fikir ve aksiyon ekse-

ninde değerlendirmemiş, çağın gerektirdiği 

mekanizmaların kullanılmasını önemsemiştir. 

Cemiyetçilik onun önemsediği, İslâmcılık düşün-

cesinde önemli yeri olan bir müessesedir. Bilhassa 

Cumhuriyet İslâmcılığı, yurtlar, cemiyetler, vakıf-

lar kanalıyla yani devletin etkisinin en az hissedil-

diği alanda gelişmiştir. 

Necip Fazıl gençliği çok önemsediği için bu 

cemiyetlerde, konferanslarda bilhassa gençlere 

18  Necip Fazıl aktüalite üzerinden, gerçekçi gözlemler vesile-
siyle ütopik, hayali ve ayakları yere basmayan tekliflerde 
bulunmaz, birkaç istisna dışında! İdeolocya Örgüsü’ndeki 
hiyerarşik örgütlenme biçimi, mesela Başyüce tabiri ve onun 
vasıfları yine ütopik olmasa bile orijinalitesi olmayan, kav-
ramlaştırması bu topraklara uymayan bir semantiğe sahip. 
Tarif ettiği Başyüce, Yüceler Kurultayı gibi kavramlar içe-
rikleri bakımından Asr-ı Saadet’ten bu yana gelen Osmanlı 
deneyiminde de yerini alan Halife- Sultan-Erdemli yönetici 
algısının genel bir karmasından oluşmaktadır. Bu ideal algı 
Cumhuriyet dönemi İslâmcılığında eksik bırakılan “siyasi 
modellemeler” alanı için önemli bir çaba olarak görülse de, 
tarihi ve reel karşılığı olmadığı için idealler arasında sıkışıp 
kalmıştır.

Necip Fazıl, sonradan İsmet Özel’in de dile getirdiği Türk ile Müslüman arasındaki kop-
maz, sarsılmaz, ontolojik bağa değinerek, Cumhuriyet idaresinin kasten gerçekleştirdiği 
Türk ile Müslüman arasında farklılık görme eğilimine karşı çıkarak, Türk’ü İslâm’dan 
koparmanın dahası İslâm dışı Türk tasavvuruna gitmenin imkânsız olduğunu ifade 
ederek, Türk fikrini ırk anlayışının dışına, daha geniş bir İslâmî kültüre oturtur. Türk, 
“fırlak kemikler, çekik gözler, dar alınlar ve kirpi saçlar” değildir. Dolayısıyla ondaki 
milliyet anlayışı İslâm’la yoğrulmuş bir terkibi karşılar. Anadolucu fikirler bakımından 
zengin olan Necip Fazıl, Büyük Doğu düşüncesiyle de esasında bu bakımdan bütünlük 
arz eder ve coğrafyayla sınırlı bir davayı reddeder.
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seslenmiş, gençlik prototipleri üzerinde dur-

muştur. Kendisine çok yakın hissettiği MTTB 

en önemli cemiyeti oluşturur. Necip Fazıl 

MTTB’lilere “hakkını helal etmeyecek kadar” ken-

disini MTTB’li sayar: “Eğer İslâmî kurtuluş ziya-

feti yemeğinden kursağınızda çorba kaşığı mik-

tarınca hissem varsa, biliniz ki, mukaddes gayeyi 

pasifliğe itenlere, yerde süründürenlere, şu veya 

bu parti çıkarına uyanlara ve onlara kapılanlara 

hakkımı helal etmem; ve yarınların yarınında, 

İlahi hesap gününde yakalarına yapışırım!...” 

(Kısakürek, 2010, 218) 

Necip Fazıl İslâmcılık hareketi içinde aksi-

yonu öne çeker, pasifliğe karşı büyük bir hınç 

duyarken gösteri, nümayiş, eylem tarzı hare-

ketlere de çok fazla prim vermez. Ezanın aslı 

dışında okunduğu günlerde Meclis’te aslıyla ezan 

okuma eylemi yapanlara karşı da hoş bakmamış, 

bunu eleştirmiştir. Örneğin Ayasofya meselesi… 

Bugün bile Ayasofya İslâmcıların gündemindedir. 

İslâmcı eylemliliğin en önemli tezlerinden biri 

olan Ayasofya’nın ibadete açılması mevzuu Necip 

Fazıl’ın sürekli gündeminde olmuş fakat bunu 

eylemlerle çözmek yerine siyasetle, kamuoyunu 

bilgilendirmeyle, yazmayla gerçekleştirme yoluna 

gitmiştir. Şu pasaj onun sadece Ayasofya’ya yak-

laşımını değil; genel olarak siyasete olan ilgisini, 

beklentisini anlatacak denli önemlidir: “Bu dava 

nereye varacak?... Adalet Partisi, Türk milletinden 

aldığı itimada cevap verme adaletini, mutlak, 

Ayasofya’yı ibadete açmakla göstermeğe başlamak 

zorundadır. Bu nokta, Allahın, Adalet Partisi 

karşısına çıkardığı bir imtihandır ve prestijlerin 

prestijidir. Bu bir mecburiyettir; asla ihmale ve 

uyutmaya gelir bir iş değil… Bir iş ki, yerine geti-

rilecek olursa Adalet Partisi’nin bâkiliği, olmazsa 

fâniliği tahakkuk etmiş olur.” (Kısakürek, 2009b, 

83) 

Necip Fazıl’ın aktüel gündeminin içine genel 

siyaset ve insan panoramasının yanında ekono-

mi de girer. Sadece vatandaşın nasıl geçindiğiyle 

ilgili değerlendirmelerden ziyade ekonominin 

gidişatı uluslararası sistem ve Türkiye’ye etki-

leri ile ilgili derinlikli, kapsamlı yazılar kaleme 

almıştır. Cumhuriyet İslâmcılığının eksik bırak-

tığı bir alana erken dönemde Necip Fazıl önemli 

bir öncülük yapmış, slogandan, yüzeysel bakış 

açısından uzak dünya sistemini bilip, bunu göze-

terek eleştiriler getirmiştir.19 Siyasal hareketler, 

fikir ile ekonominin “maden suyu eriyiği” gibi iç 

içe olduğu kanaati üzerinden Necip Fazıl önemli 

açılımlar gerçekleştirmiştir. 

Benzer biçimde Tek Parti dönemi eleştirisini 

aşan bir duyarlıkla Necip Fazıl dil devrimini, 

dilin değişmesinin yol açtığı zayiatları, dildeki 

yeni gelişmeleri, öztürkçe eğilimlerini sürekli ele 

alıp müstakil yazılar yazmıştır. Onun bu yazıları 

müstakil bir kitap olacak denli kapsamlıdır. 

Necip Fazıl’ın siyasete ilişkin olarak, dönemi-

nin gelişmeleriyle ilgili yaptığı tespitler sonraki 

yıllarda bile takdir edilip, kabul edilecek kadar 

net ve doğru tespitlerdir. Yazılarında yorum, 

değerlendirme genel olarak hâkim olsa bile onun 

siyasal ve fikri gelişmeleri bir vakanüvist titiz-

liğinde ele aldığı görülebilir. Ekonomi bilmesi, 

uluslararası siyaseti takip etmesi, Yahudi-mason 

etkilerini değerlendirirken taktığı komplo gözlü-

ğü, Türkiye’deki siyaset ile uluslararası odakların 

birebir bağlantılı olduğunu dikkate alan bakış 

açısı onun hadiseleri doğru değerlendirip, önemli 

çıkarımlar yapmasına yardım etmiştir. Bu kap-

samda Türkiye’deki demokrasinin gelişimi, dini 

özgürlükler, Tek Parti ve DP’nin misyonu gibi 

konularda çok isabetli teşhis, tespitler yapıp teda-

vi tekliflerinde bulunmuştur. 

Demokrasi ABD’nin Zorlaması

2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki siyasi geliş-

meler konusunda Necip Fazıl çok net yazılar yaz-

mıştır. Sonraki yıllarda CHP’nin “savaşa Türkiye’yi 

İnönü’nün sokmadığı” yolundaki propaganda-

lar Necip Fazıl’ı rahatsız eder. “İkinci Dünya 

Harbinden, bizi, İnönü’nün kurnazlığı değil,  

hadiselerin dehası, yani kader kurtardı.” diyen 

Necip Fazıl, 3. Dünya Savaşı’nda kaderin tekrar 

bizi kurtarmayacağı konusunda emin konuşur.20 

Bununla bağlantılı olarak savaşı kazanan “demok-

rat” cepheye geçişin, “milli politikamızı mecbu-

ren demokrasi dünyasına” (Kısakürek, 2010d, 

265-266) bağladığımızın altını çizen Necip Fazıl 

19  Cumhuriyet İslâmcılığı içinde bu yaklaşımı büyük oranda 
İsmet Özel devam ettirmiştir. 

20  İstiklal Harbi konusunda olduğu gibi 2. Dünya Savaşı sonucu 
içinde aynı yorumu yapar Necip Fazıl. Türkiye harbe girme-
miştir ama “kaybeden taraf” içinde yer almıştır. “Türkiye 
harpten korunmuş fakat ruhî, ahlâkî, idarî her sahada sıfırın 
altına düşürülmüştür.” (Kısakürek, 2001, 262) 
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ABD’nin Türkiye’yi zorladığını yazar: “Harbin 

sonunda Amerika’nın dikte ettiği, yani cebren ve 

kahren benimsemeye zorladığı hürriyet, demok-

rasi birdenbire antibiyotik vâri bir ilaç gibi tesiri 

göstermeye başladı.” (Kısakürek, 2013, 48) 

Demokratlar Seçilmedi Millet Tek Parti’yi Attı

Necip Fazıl’ın Menderes’in örtülü ödeneğin-

den büyük meblağlar aldığı sürekli olarak tartı-

şılır. Bununla bağlantılı olarak onun Demokrat 

Parti destekçisi olduğu savı geliştirilir. Hâlbuki 

üstat DP’yi desteklemez, daha doğrusu CHP’nin 

iktidardan gitme sürecini destekler. Gelenlerin 

Demokrat Partili olması mühim değildir, önemli 

olan milletin demokratik imkânlardan fayda-

lanarak ilk yaptığı iş olarak CHP’yi iktidardan 

söküp atmaktır. Burada kârlı çıkan Demokratlar 

olmuştur fakat milletin sonsuz bir desteğine de 

sahip değillerdir. Bu gerçeği çok veciz bir ifadeyle 

anlatan Necip Fazıl, Türk siyasi hayatı için çok 

önemli stratejik bir yaklaşımı geliştirir: “Seçilen 

Demokrat Parti değil, atılan Halk Partisi’dir ve 27 

yıllık korsan gemisi devrilince, altından bir safra 

gibi Demokrat Parti çıkmış, su yüzünde sarıla-

cak yılan gözleyenler de onu bir kurtuluş adası 

sanmışlardır.”21 (Kısakürek, 2013, 128) 

Necip Fazıl’ın Demokrat Parti’den en büyük 

talebi CHP’yi, CHP’nin oturduğu inkılapları yani 

27 yıllık Tek Parti idaresini, bu dönemin izlerini, 

felsefesini, uygulamalarını tümüyle tarihe göm-

mesidir.  Demokrat Parti’ye böyle bir misyon 

biçer. Fakat aylar geçtikçe DP, CHP’yi yok ede-

ceğine ona muhalefet partisi olma imkânı sağ-

lar, onun uygulamalarını, kanunlarını kaldırmaz 

hatta ekstradan kanunlar çıkarır. Bu bakımdan 

mesela ezanın kaldırılmasını DP’ye de bağlamaz 

hatta DP’lilerin buna canı gönülden katılmadık-

larını da iddia eder. Artık DP iktidarının sonuna 

gelindikçe Necip Fazıl eleştirilerini çok daha 

sertleştirir ve DP’nin inkılapçı bir kimlikte değil 

CHP’nin boşalttığı statükoyu koruyan, muhafaza 

eden, oraya oturmayı hedefleyen bir parti olduğu 

gerçeğini görür. 

DP statükoyu kaldıracağına onu yenileme-

yi, tahkim etmeyi, dünya sisteminin şartlarına 

21  Bu yaklaşımı İsmet Özel dönemi anlatırken şu mottoyla izah 
eder: “Millet başında kimi istediğini değil kimi istemediğini 
bildirdi.”

göre yeniden dizayn etmeyi seçmiştir. Menderes 

Atatürk devrimlerinin “halka malolduğu”nu iddia 

ederek bu süreçten geri dönülmeyeceğini vur-

gularken statükonun bir anlamda Kemalizmin 

yenilenmesinin önünü açmıştır. Kaldı ki “yurtta 

sulh cihanda sulh”22 gibi “pasif, şahsiyetsiz” poli-

tikaların devamı da bu anlayışın bir devamıdır. 

(Kısakürek, 2013, 142) 

Necip Fazıl kendisinin de belirttiği gibi iki kere, 

biri Refik Saydam diğeri de Memduh Şevket’in 

önerisiyle İnönü’nün önüne milletvekili adayı ola-

rak gelmiş fakat İnönü onun ismini çizmiştir.23 Bu 

retlerin ardından Necip Fazıl İnönü’ye karşı adeta 

düşman kesilmiştir. Fakat onun CHP düşmanlığı-

nı bu kişisel hırsa bağlamak meseleyi basitleştirir. 

Tek Parti karşıtlığı Necip Fazıl’da sisteme bağlı, 

ideolojik ve dini bir kaygıdır. CHP sadece bir 

parti değil Tek Parti idaresi adı altında bir düşün-

ce, ideoloji, İslâm karşıtlığının tüzel kişiliğidir. 

Yeni bir dünya doğarken bunun Türkiye’de de 

yansımaları gözükmektedir. Necip Fazıl CHP’nin 

gitmesiyle her şeyin hallolacağı fikrinde değildir. 

Arayış içinde olmak gerektiğini vurgular, “asırlık 

mahmurluğumuzu, derinden derine incelemek 

ve onun hıncıyla harekete geçmek” şartıyla.24 

(Kısakürek, 2013a, 87) 

Necip Fazıl’ın fikir, sanat ve siyasetinin kilidi-

ni işte bu kelime, hınç kelimesi oluşturur. Necip 

Fazıl karakter olarak mübabalağayı, abartmayı 

sever. Övgüsü de yergisi de aşırı, uçlarda ve haşin-

dir. Davaya bağlılığı da aynı niteliktedir. 

22  “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışını İslâmcılar Cumhuriyet 
tarihi boyunca eleştirmişler, imparatorluk anlayışını ulus 
devlet içinde tahayyül etmiş, Kemalizm eleştirisini bu kav-
ram üzerinden yürütmüşlerdir. Necip Fazıl’ın bu manada 
etkisi en azından bu söylemde bir yeri vardır.

23  İnönü dini açılımların başladığı ve Günaltay gibi bir ismin 
başbakanlığa getirildiği dönemin başında İslâmi eğilimini 
bildiği için mi yoksa siyasi rakibi Celal Bayar tarafından 
sürekli olarak desteklendiği için mi üstadın adını çizmiştir 
bilinemez ama Memduh Şevket’in şu cümlesi dönemin 
milletvekili tayinlerini izah eder: “Eğer isimsiz ve cisimsiz 
biri olsaydın kabul edilmiştin. Fakat belli başlı bir manada 
sivrilmiş olmanın cezası bu…” (Kısakürek, 2013, 26 – 27) 

24  Bu ümitvar yaklaşım Sezai Karakoç’ta şekillenen Diriliş fik-
rinin de gerekçesi gibidir. Diriliş anlayışı muhakkak Necip 
Fazıl’ın çok yakınında bulunan Karakoç’u hayli etkilemiş-
tir. Şu pasaj Diriliş fikrini de izah eder: “Doğan dünyayı, 
şimdiden ruhçu, ahlakçı, milliyetçi, cemiyetçi, şahsiyetçi, 
keyfiyetçi, nizamcı, müdahaleci, sermaye ve mülkiyette 
tedbirci gibi ana farikalar altında, mücerret insan hürriyetine 
saygı mefkûresi altında toplanmaya namzet sayabiliriz.” 
(Kısakürek, 2013a, 87) 
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Büyük Doğu fikriyatını, genel kaidelerini 

belirleyip Tek Parti, siyaset, şiir, fikir meselelerin-

de kabul ettiği gerçeklerden ölümünün sonuna 

kadar vazgeçmez fikirlerinde idealinde değişiklik 

yapmaz. Siyasi partilere kullandığı kıstas MHP 

hariç hep aynı ilkelerden oluşur. Öyle bilindiği, 

iddia edildiği gibi eleştirilere katlanmama gibi 

bir tarzı da yoktur. Belki daha ilginci randevula-

rını hiçbir zaman kaçırmaz. (Soyak, 2005, 549; 

Biraderoğlu, 2005, 551) Fakat onun pragmatist 

bir tarafı, kolaycı, İslâmcılığa da sirayet eden 

kötü bir yöntemi vardır. Necip Fazıl İslâmcılığı 

tezleri sarih, iddiası açık bugünkü dille söylersek 

“gizli ajanda” taşıdığı ithamında bulunmayacak 

netliktedir. Fakat yeni bir İstiklal Marşı yazılması 

sözkonusu olduğunda bu usulünü “iyiniyetli” de 

olsa bozmuştur. Türk Milli Marşı’nın içine “Nur 

dolu elinden tut Kılavuzun!” mısraını ekler fakat 

ilgililer sorar: kılavuz kim? Peygamber demez; 

mücerret bir kılavuz, cevabını verir. (Kısakürek, 

2013, 37) 

Menderes ile ilişkisini açıklarken de yine 

Cumhuriyet İslâmcılığının bilhassa tarikat ve 

cemaatlerin sıkça kullandığı usulü anlatır: 

“Menderes hiçbir defa ve hiçbir vesileyle Sabık 

Şair’e yön göstermemiş, (…) Sabık Şair de onu 

kullanabildiği kadar kullanmış ve kullanılamaz 

olduğunu kaç defa gördüyse o kadar defa tara-

fından terkedildiğine ve sırt çevrildiğine şahit 

olmuştur. Ve bütün bunları Sabık Şair, dava ve 

gayesinin izzeti adına yapmış, maşa kullanmayı 

bilmiş, fakat maşa olmamıştır.” (Kısakürek, 2001, 

302) 

Necip Fazıl Kısakürek Türkiye’de İslâmcılık 

düşüncesine, İslâmcılara, siyasete, fikir hayatına 

ve edebiyatçılara bilhassa şairlere büyük etkiler-

de bulunmuş; Cumhuriyet İslâmcılığına büyük 

oranda rengini veren isimlerden biri olmuş, 

İslâmcılığın çok farklı boyutlarda algılanması-

nı, işlemesini ve gelişmesini sağlamıştır. Şairlik 

İslâmcılık için yetmemiştir. Necip Fazıl dönemin 

imkânlarından da faydalanmak maksadıyla siya-

sete yönelmiş Büyük Doğu Cemiyeti’ni öncelikle 

parti olarak tasarlamış, kumar hadisesinden sonra 

cemiyete çevirmiştir.  Siyasetin yanında dergiler 

çıkarmış, gazetelerde yazmış, tiyatro eserleri kale-

me almış bunlar da yeterli gelmeyince konferans-

lar vererek, birebir doğrudan insanlara ulaşmaya 

çalışmıştır.  Necip Fazıl’ın bu yöntemi bile isteye 

olsun veya olmasın Sezai Karakoç ve İsmet Özel 

gibi şairlerde de devam etmiştir!
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Hüseyin ETİL

Aşk’ın Varoluşsal Motiflerinin
Metamorfozu

“Aşk sonsuzluk üzerine atılmış bir ağdır.”

Zygmunt Bauman

 

S
osyolojik analizlerde “gençlik” ve ona daya-

lı “kuşak” kavramlarının kullanıl-

masına mesafeli yaklaşmama 

rağmen bu yazı çerçe-

vesinde ilgili kavramsal 

repertuarı kullanaca-

ğım. Kavramları esnek 

k u l l a n m a n ı n 

meş ru iye t in i 

bilimsel analiz-

le deneme türü 

arasındaki farktan 

alıyorum. Bu kavram-

ları tam bir belirlemeden 

ziyade belli bir fenomene 

işaret etmek için işe koşacağım: Yeni Orta 

Sınıf Gençliği. Bu adlandırmayla, doksanlı yıllar-

da doğmuş ve sosyalleşmesini AK Parti dönemin-

de “krizsiz” olarak geçirmiş yeni orta sınıf gençlik 

popülasyonunu ifade ediyorum. Bununla birlikte 

yeni orta sınıf tipolojisinin ilk oluşum süreçleri 

1990‘lı yıllardır ve bu nedenle o yıllara özel ola-

rak değinmek gerekmektedir. Bu kapsamda yeni 

orta sınıf gerçekliğinden beliriveren sosyal tipin 

nasıl bir özellik taşıdığını irdeleyeceğim. Bu sosyal 

tipin, toplumsalın yüzeyinde salınım hâlinde olan 

“flanör” (yüzergezer) bir kişiliğe 

sahip olduğu ortaya konul-

maya çalışılacaktır. Bu 

yazı çerçevesinde özel 

olarak değinme-

mekle birlikte, bu 

sosyal tipin oluşum 

sürecinde, yapısal 

değişimlerinin 

yanında “tek-

nik” alanda 

yaşanan derin 

revizyonun oldukça 

önemli etkisi bulunmakta-

dır. “Teknolojik boyut”, yaşan-

makta olan morfolojik dönüşümlerin açıklanma-

sında önemli bir etmendir. Ancak burada esas 

olarak değinmek istediğim sınıfsal pozisyonların 

beden üzerindeki, bilhassa da “duygular” üze-

rindeki etkisidir. Zihinsel dönüşümlerden ziyade 

toplumsallığın beden üzerindeki etkilerini, duy-

 

İlişki kuramayan insanları ilişkilendiren operatörler (“danışmanlar”) 
“ayrılma” komutuyla iş tutuyor olmaları hâkim söylemin bir ifadesidir. 

“Ara beni” ile âşıkların arasına girmeye başlayan bilgisayar teknolojisi ve 
internet sayesinde “ekle beni”yle başka bir boyuta taşındı. Aşk ekleme ve 

çıkarmanın, kısacası dört işlemin konusu hiç bu kadar olmamıştı.
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guların dönüşümleri aracılığıyla anlatmak istiyo-

rum. İnsan duygulanımlarının tümünü kuşat(a)

mayacak analizimi, “aşk”ın bedende yarattığı 

duygulanımlarla sınırlandıracağım. Bu metin, aşk 

üzerine “yazı yazmanın” ötesinde kendi öznel tec-

rübelerin tipik boyutlarını yazı sayesinde açmak 

amacı taşımaktadır. İçe sığmayan bir derdin efkâr 

olup patlaması ve analize dökülmesinden öte bir 

anlamı yoktur.  

“Kaygılı” Bedenden “Takılan” 
Bedene

Hasan Ünal 

Nalbantoğlu’nu takiple şunu 

belirterek başlayalım: Hei-

degger insanlık koşulunun 

“kaygı” olduğunu ileri sürer. 

Heidegger’i takiple bu yazıda 

aşk yaşantısının da “kaygı” 

fenomenine benzer bir “te-

mel tecrübe” olduğu iddia 

edilecektir. Derinden gelerek 

bizi kuşatan kaygı gibi aşkta 

bizi varlıkla yüzleşmeye iter 

ve bu bizi bir hakikat süreci-

ne sokmaktadır. Bu yönüyle 

aşk, birlikte var olunan bir 

dünya deneyimine dayanır. 

Metaforikleştirilmiş biçimiy-

le kaygının aşk olduğu id-

dia edilebilir. Kavramın yalın 

kullanımı üzerinden gidersek 

de aşkın kaygılı bir süreç ol-

duğu söylenebilir. Genel ola-

rak bakıldığında ise aşk kay-

gının tüm biçimlerini kateder. 

Heidegger’in ayrımladığı üzere 

kaygı, yüzeyden derine doğru 

farklı biçimlere bürünmektedir. Yüzeydeki kaygı 

belli bir şeye yönelmişken (Husserl) en derinde-

ki kaygı (angst) nesnesiz bir kaygıdır. Heidegger’e 

göre herkes modern zamanda öyle ya da böyle bir 

şeylerden sıkıntı duyar. Ancak insanların kaygıla-

rı çok nadir olarak derinlere/temel tecrübeye in-

mektedir. Heidegger’in temel ve kurucu tecrübe 

olarak gördüğü “kaygı”, şeylerin yıkımı veyahut 

paranteze alınması sayesinde zuhur eder ancak. 

Şeyler bakımından içi boşaltılmış kaygı tipini 

tecrübe eden kişinin fırlatıldığı yer, nesnesiz kay-

gının belirsiz alanıdır; aşağıda bu alanın adı “ha-

ritalandırılmamış bölge” olacaktır. İradi bir karar 

edimine bağlanmayan kaygı deneyimi, özne ta-

rafından asla yakalanamaz. Aksine kaygı insanın 

bedenini birdenbire kuşatıverir. Şeyler dünyasın-

da (durumun içinde) “ben” olabilmenin tüm ola-

nakları ortadan kalkmıştır, herkesin içinde “biri” 

olabiliriz ancak. Yüzergezer ka-

rakteri baskın modern insan, 

şeyler âleminde yüzü silinmiş 

biçimde salınıp durmaktadır. 

Hiçlik deneyiminden kaçan 

insan var olanlara tutuklu 

kalmıştır, hakikate değil. Bu 

nedenle kaygısız/aşksız insan, 

insanlık koşullarının özel tec-

rübelerinden yoksundur. 

Ancak öyle anlar vardır 

ki hayatta, varolanların dün-

yasında “hiçlik” ansızın ge-

lir. Durumun içinde şeyler 

tarafından doldurulmayan 

“boşluk” yeni bir dünya-

nın imkânını/farkı bize açar. 

Kaygının en önemli özelli-

ği öznellik-dışı karakteridir. 

Kaygı basitçe bilinç-dışı falan 

değildir. Burada psikolojiden 

daha temel bir düzlemdeyiz. 

İnsanın rasyonaliteyle tanım-

lanmasından ise çok uzak-

tayız. “Kaygı” herhangi bir 

duygu değildir; özneyi kuran, 

kuşatan, belli biçimde dü-

şünmeye ve var olmaya iten 

zorlayıcı bir duygudur; “dilin 

suskun” kaldığı, verili modellerin boşa çıktığı bir 

“an”dır, Badiou’nun terminolojisiyle <olay>dır. 

Şeyler dünyasının belirlenimlerinden kaçan belir-

sizlik hâlidir, kökü derinlerde olan sıfır noktasıdır. 

Gündelik hayat içersinde sürekli var olanlarla ha-

şır neşir olan “ben”, ancak kaygılarımla var olan-

ların tümünü düşünebiliyor ve yeni bir “anlam”ı 

(hakikati) aralayabiliyorumdur. Meselenin bamte-

li şeylerin tanıdıklığından mutlak bilgisizliğe fır-

1970’li yıllarda kapitalizmin 
içine düştüğü yapısal kriz-
leri aşma stratejisi olarak 
işleme konulan yeni birikim 
stratejisi, gerek kapitaliz-
min klasik döneminin temel 
mekânı olarak “fabrika”dan 
gerekse de devlet kapita-
lizmi döneminin “devlet” 
mekânından bambaşka 
bir alanı, sivil toplum ala-
nını ön plana çıkarmış ve 
bunun sektörel ifadesi hiz-
metler sektörü olmuştur. 
Bilişim sektöründen medya 
alanına, reklamcılıktan 
sanat galerilerine uzanan 
geniş bir yelpazede cisimle-
şen hizmetler sektörü alanı  
yeni bir sınıf karakterinin 
ortaya çıkmasına neden 
olmuştur; yeni orta sınıf-
lar.
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latılıp yeni bir dünya (dil, anlam) yaratıp yarata-

mama noktasında düğümlenir. Kartezyen düşün-

ceden farklı olarak hiçliğe akılcı şüpheyle değil, 

kaygı ve kaygı benzeri deneyimlerle varılır. Kaygı 

benzeri bir duygulanım olarak aşkta, bu bakım-

dan, bizi hiçliğe, uçuruma zorlar. Hiçlik alanında 

asılı kalırız bir an bile olsa. Kaygı ve aşk bizi hiç-

liğin yaşantısına, eş deyişle “görüsüne” götürür. 

<Hiç> ise varlığın nedeni değil, <generic>idir. Var 

olanların dünyasında “kaygı”nın birini ittiği dene-

yim “hiçlik tecrübesi”dir. Kaygıya yakalanmış kişi 

hiçliği (anlamsızlığı) tecrübe eder ve bu tecrübe 

bir hakikat sürecini başlatır. Diyebiliriz ki bu özel 

tecrübe <olay>dır. Hiçlik tecürübesi bizi özneye 

dönüştürür; insanı tüm var olanları (varlık) yeni-

den değerlendirmeye, yeni bir dünya hedefi ne sü-

rükler. Varlık o zaman yüzünü bize döner, göz kır-

par. “Boşluk” özneleşme olanağıdır; fırlatıldığımız 

bomboş bir uzayda uçurumları tecrübe ederek 

<biri> olmaktan çıkar <ben> olmaya olanak kaza-

nırız. Bu anlamda özneleşmek, göz kırpan varlığa 

göz kırpmaktır, daha yerinde bir ifadeyle cilve-

leşmektir. Benzer bir şey aşk içinde söylenebilir. 

Nitekim Bauman’ın ifadesi aynen şöyledir: “Aşkın 

yaptığı tam da budur: Bir başkasını “herkes”ten 

söküp alır”. 

Kendi dilini kurmak yerine günümüz insanı, 

herkesin herkesleştiği anonimlik sahasında an-

lamsızca gezinmektedir. Böylesi yüzergezerliğin 

aşk deneyimine, Bauman’a referansla yazının iler-

leyen sayfalarında değinilecektir. Rasyonalitenin 

belirlenimci mantığı “kaygı duyan bedeni” orta-

dan kaldırmaktadır. Kaygısız olmak gibi insanlık 

koşulunda yaşanan temel krizin, “insan”ın temel 

duygularından biri olan “aşk” deneyimine etkisi 

ne olmaktadır? Dertsiz bir beden, aşka tutulabilir 

mi? Hiçlik deneyimi olarak sevgilinin yokluğu çok 

derin kaygılara ve yoğunlaşmalara neden olur. He-

ideggerci anlamını aşındırarak kullandığım “kay-

gı” kavramı bakımından boş bir aşk fenomeninin 

temelsiz ve hakikatsiz olduğunu iddia edeceğim. 

Kaygılı beden aşılırken doksanlı yıllarda yüzeyde 

beliren “yüzergezer” tipin belki de yüzergezerliği-

ni gösteren en temel ifade, “yüzergezerin” oldukça 

sık bir biçimde kullandığı “takılma” sözcüğüdür 

ki bunun sosyolojik zemini yeni orta sınıfl ardır. İl-

gili yıllar, kaygılı bedenden takılan bedene doğru 

bir kaymanın (genel bir durum) yaşandığı yıllar 

olmuştur. Sürtünmesiz bir uzayda “Road Runner” 

misali düşmeden gidebilen “fl anör”ümüz bir an 

gelipte aşağıya baktığında düştüğü gülünç duru-

mu görecektir. 

“Takılan Beden”in Sınıfsal Zemini

1990’lı yılların Türkiye’sinde oluşmaya baş-

layan yeni orta sınıfl arın aşk deneyimlerini 

Bourdieu’nün, sosyal yapılar (“alanlar”) ile pra-

tikler arasında dolayım unsuru olarak kavramsal-

laştırdığı ve bedene yerleştirdiği “habitus” kavra-

mıyla analiz etmek mümkündür. Bourdieu’nün 

tanımladığı şekliyle habitus, sosyal yapıların be-

dene kazınmasıyla edinilen yatkınlıklar sistemidir 

ve pratiklerin analizini sosyal yapılara (örneğin 

“sınıfsal yapılara”) bağlayan temel nosyondur. En 

önemli eseri Distinction’da Bourdieu, sınıfsal ya-

pılarla zevk ve estetik (“güzellik” anlamında de-

ğil, “duyum”, “sense” anlamında estetis) pratikleri 

arasındaki nedensel ilişkilere dikkat çekmeye ça-

lışır. Bourdieu’nün kült çalışması, sınıfsal meka-

nizmaların öznenin tat alma zevklerinden beğen-

diği kokulara, gitmekten hoşlandığı mekânlardan 

bedeninin duruşuna kadar toplumsal yaşantının 

tüm yapıp-etmelerinde belirleyici olduğunu gös-

termektedir. Başka bir ifadeyle “yaşam tarzı” ile 

“sınıfsal konumlar” arasındaki ilişkileri çözümle-

yerek Bourdieu, belirli sınıf pozisyonundaki öz-

nelerin hayatı nasıl yaşadığını ortaya koymakta-

dır. Onun kavrayışına göre habituslar ve beden 

sınıfsal ilişkilerin cisimleştiği bir alandır. Biz de 

bu yazımızda yeni orta sınıf yapısıyla onun estetik 

yaşantısı/duyguları (“aşkı deneyimleme stilleri”) 

arasındaki ilişkilere dikkat çekmek için “habitus” 

kavramını işe koşacağız. 

Bourdieu’nün “sınıf” kavramını kullanma bi-

çimi ortadoks Marksizm’in ekonomik indirgeme-

ciliğinden oldukça farklıdır. Öncelikle Bourdieu 

dört sermaye biçimi üzerinde durmaktadır; i) eko-

nomik sermaye; fâillerin sahip olduğu ekonomik 

kaynaklar, ii) sosyal sermaye; sosyal ilişki ağları, 

iii) kültürel sermaye; hem eğitim yoluyla edinilen 

(diplomalar, sertifi kalar vb.) hem de aileden miras 

kalan kültürel birikimler ve iv) simgesel sermaye; 

kişilerin diğer kişiler gözündeki konumları. Dola-

yısıyla Bourdieu için dört sermaye tarzının dağılı-
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mı, bir sosyal sistemin nesnel sınıfsal yapısını be-

lirler. Bu yüzden egemen sınıf en çok ekonomik, 

sosyal, kültürel ve sembolik sermayeye; orta sınıf 

bu sermaye biçimlerinin daha azına; alt sınıfl arda 

da bu sermaye kaynaklarının çok daha azına sahip 

olacaktır (2013: 75). Alvin Gouldner’ın “kültürel 

burjuvazi” kavramsallaştırılması Bourdieu’nün 

çerçevesiyle tanımladığımızda; “kültürel burju-

vazi”, kültürel sermaye biriktirerek kendi sınıfsal 

konumunu inşa eden bir tabakaya tekabül etmek-

tedir. Ayrımı kuran nesnel zemin/çıkar “kültürel 

sermaye”dir ve kültürel burjuvazi kendisini kül-

türel pratikler üzerinden inşa etmektedir. Nesnel-

lik ve gerçeklik atfını sadece ekonomik çıkar üze-

rinden kuran klasik Marksizm’in kavrayışından 

farklı olarak Bourdieu-Gouldner hattı “nesnellik-

gerçeklik” atfının kültürel, sembolik alanlara ya-

yılmasını, bu alanlarında maddeci bir epistemolo-

jik çerçeveden analizini savunmaktadırlar. Şimdi 

bu çerçeveden 90’lı yıllarda ortaya çıkan ve kendi 

sınıfsal ayrımını kültür üzerinden örgütleyen yeni 

orta sınıfl ara bakalım ve ardından bu sosyal sınıf-

ların habituslarına ilişkin bir betimleme yaparak 

“aşk”ın deneyimlenme biçiminin ne yönde deği-

şim gösterdiğinin analizine geçelim. 

1970’li yıllarda kapitalizmin içinde düştüğü 

yapısal krizleri aşma stratejisi olarak işleme konu-

lan yeni birikim stratejisi, gerek kapitalizmin kla-

sik döneminin temel mekânı olarak “fabrika”dan 

gerekse de devlet kapitalizmi döneminin “devlet” 

mekânından bambaşka bir alanı, sivil toplum ala-

nını ön plana çıkarmış ve bunun sektörel ifadesi 

hizmetler sektörü olmuştur. Bilişim sektöründen 

medya alanına, reklamcılıktan sanat galerilerine 

uzanan geniş bir yelpazede cisimleşen hizmetler 

sektörü alanı yeni bir sınıf karakterinin ortaya çık-

masına neden olmuştur; yeni orta sınıfl ar.1 Bu top-

lumsal sınıfın oluşum (Thompson) sürecinde kül-

türel yüzeyin belirleyici bir özelliği vardır. “Yeni 

Orta Sınıfl ar”, alt-orta sınıf katmanlarından birey-

lerin “eğitim” yoluyla edindikleri statü ve konum-

ların toplamından oluşurlar.2 Buradan yeni bir in-

san tipi ortaya çıkmaktadır. “Yuppie”lerden oluşan 

(genç şehirli profesyonel) fırsatçı, esnek, acımasız 

yeni insan tipi, doksanlı yıllarda farklılaşarak kül-

türel bir dil üzerinden kendini kurmaya başlamış-

tır.3 Bu toplumsal sınıfl ar üniversite mezunu, ağır-

lıklı olarak hizmetler sektöründe çalışan, yabancı 

dil bilen, şehirli olduğunun altını ısrarla çizen, 

teknoloji kullanma becerisi çok yüksek (eski orta 

sınıfl ardan farklı yönü) bir sınıfsal niteliğe sahip-

tirler.4 Bu sınıfsal katmanın kendisini hem gele-

neksel orta sınıfl ardan, hem alt sınıfl ardan, yer yer 

burjuva sınıfından farklılaştıran özelliği kültürel 

sermayeye diğer katmanlardan çok daha fazla sa-

hip olmasıdır. Yeni orta sınıfl ar kendisini “kültür” 

üzerinden sembolik düzeyde “ayrıştırmaktadır”. 

Bu ayrım stratejisi çerçevesinde kurdukları dil 

oldukça acımasız ve serttir. Bilhassa alt sınıfl ara 

yöneltilen kültürel enerji, alt sınıfl arı en kaba bi-

çimiyle “salak” olarak, en sofi stike biçimiyle “yur-

dum insanı” olarak kodlayıp kategorileştirmek-

tedir. Bu bakımdan yeni orta sınıfl arın kültürel 

alanda kendilerini oluşturdukları temel stratejiyi 

“alaycılık” olarak saptayabiliriz. 90’lı yılların mi-

zah dergilerinde oluşan bu strateji sinemadan 

medyaya pek çok alanda karşımıza çıkmıştır.5 De-

taylandırırsak; alt sınıfl arı parodileştirerek kendi-

sini üreten (“maganda”, “kıro” gibi), adlandırıcı ve 

sıfat yoğun, sürekli yargı ve kodlamalarla işleyen 

bir stratejiden söz ediyoruz. Toplumun önemli bir 

kesimini olgusal gerçeklikten hareketle dışlayan, 

“şehirlilik” vurgusunun belirleyici olduğu bir dil. 

Yeni orta sınıfl ar toplumsal kökeni geleneksel orta 

sınıfl arından müteşekkil olması, onun yürüttüğü 

stratejinin mantığına işaret etmekte ve kendisini 

nereden farklılaştırmak istediğini göstermektedir. 

Kültürel burjuvazi genel olaak alt-orta sınıfl ardan 

geldiği için alt sınıf kültürünü çok iyi bilmektedir. 

Bu nedenle temel stratejisi içinden geldiği kültü-

rü parodileştirmektir. Başka bir ifadeyle bu özne 

kendisini, içerisinden geldiği kültür ve sınıfl a 

dalga geçerek, tüm mizahını oraya “bakarak” inşa 

edebilmektedir. Buradaki en temel kurucu işlem-

de şudur: “biz adam olmayız”. Yeni orta sınıfl a-

rın anlatmaya çalıştığımız stratejileri ve taktikleri 

çerçevesinde sürekli rahatsız, kıllanan, alt sınıf-

lara karşı “ekşi”leşen (her şeyi sıfatlandıran, ad-

landıran, her şeye madde açabilen “ekşi sözlük”ü 

kastediyorum) sosyal bir tip meydana gelmiştir. 

Her şeyi parodileştirilen neşeli doksanlılar bugün 

gündelik hayatımızın temel fi gürleri durumuna 

geldiler. Doksanlı yıllarda oluşmuş temel strateji, 

günümüzde muhafazakâr kesimlerinde de ortaya 
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çıkmıştır; ilgili cenahta, içinden geldiği kültürü 

alaya alan, orayı adlandıran ve kodlayan dışlayıcı 

bir dil kullanımdadır. İnsani olmayan, acımasız, 

dışlamayı direk söyleyen, özgüvensizlikten aşırı 

cüretkârlığa geçmiş yeni orta sınıf muhafazakâr 

tipoloji tedavüle girmiştir. 90’lı yıllarda seküler 

“beyaz Türklerin” içinden çıkmış bu tip, bugün 

yeni orta sınıfl aşan (dil öğrenen, kültürlenen, 

ekonomik olarak zenginleşen, teknoloji kullanma 

becerisi yüksek vb.) muhafazakâr cenah üzerinde 

kol gezmektedir.6 Şöyle formülleştirmek müm-

kün: seküler cenahta doksanlı yıllarda oluşmuş 

ben-biçimi, muhafazakâr cenahın doksanlılarında 

yeniden üretilmektedir. 

Yeni orta sınıfl arın yukarıda anlattığım zihinsel 

stratejileriyle uyum içerisinde birlikte işleyen te-

mel bedensel habitusları ise “takılma kültürü”dür. 

Takılma kültürü yeni orta sınıfl arın nasıl yaşa-

dıklarının en güzel örneğini verir. Yeni orta sı-

nıfl arın kültürel pratiklerinin belirgin karakteri 

olan “takılma kültürü”, bu toplumsal kesimlerin 

fâillerinin ilgilendikleri şeylerle özdeşleşmeden 

belirli bir “mesafe”den ilişki kurmalarını anlatır, 

yani “takılma” yeni orta sınıfl arın habitusunu ku-

ran temel ilişkilenme tarzıdır: Bir hafi fl ik, ciddiye 

almama, cool olma, keyfi ni çıkarma, ‘o da olur bu 

da olur’, ‘her şey mümkün’, ‘ne olsa gider’, ‘yu-

varlanarak gidiyoruz işte hâlinin, hâlet-i ruhuyesi-

nin dışavurumudur ‘takılmak’ (2005: 46-47).  Bu 

sınıfl arın birbirleriyle ve nesnelerle ilişki kurma 

tarzları “takılmacı” bir tavra sahiptir. Benim bura-

da ileri sürmeye çalıştığım şey, yeni orta sınıfl arın 

“takılmacı” habituslarının onların zevk ve estetik 

tecrübelerine de yansımış olmasıdır. Takılan öz-

nelerin hâlet-i ruhiyeleri ilişkilendikleri kişi ve 

nesnelerle (herhangi bir var olanla) özdeşleşme, 

derde derman olma ilişkisi değil, belli bir mesa-

feden, hasbi ve harbi olmayan geçici, akışkan, di-

namik ilişki kurma biçimindedir ve bu kesimlerin 

aşk tecrübelerini buradan okumak gerekmekte-

dir. “Mesafeli ilişki” ilişkilenememenin ve takılma 

kültürünün damgasını taşımaktadır. Yukarıda ay-

rım stratejilerini betimlemeye çalıştığım yeni orta 

sınıfl ar, günü gelir geldikleri kültürle takılırlar, 

günü gelir anne-babalarıyla takılırlar, günü gelir 

taşra kültürüyle takılırlar, günü gelir sevgilileriyle 

takılırlar…Takılan bedenin aşk yaşantısına biraz 

daha yakından bakalım. 

“Olay-sız Aşklara” Geçiş

“Aşk”a bakışta gündeme gelen felsefi tavırları 

Badiou üç yaklaşımda toplamaktadır; i) karşılaş-

manın esrikliğine odaklanan romantik düşünce, 

ii) aşkı neredeyse ticari veyahut hukuki açıdan 

değerlendiren sözleşmeci düşünce, iii) aşkı bir 

yanılsama olarak gören kuşkucu düşünce (2011: 

26). Aşkın bu üç yaklaşıma indirgenemeyecek 

olduğunu ileri süren Badiou açısından aşk, bir 

“gerçeklik oluşumu”dur. Aşk, dünyanın ‘Bir’den 

değil de ‘İki’den hareketle sınandığı bir gerçeklik 

oluşumu, yeni bir dünya deneyimidir. Aşk özdeş 

bir farkın çelişkisidir (2011: 27). Dünyanın bir 

farktan hareketle kurulması fark deneyiminden 

çok farklı bir şeydir. Aşkta bir karşılaşma vardır 

ve bu karşılaşma bir deneyim değildir, tamamıyla 

saydamsız olarak kalan bir <olay>dır. Aşk bir 

dünya kurmanın önerisidir (“Kurma” sözcüğünü 

“deneyim”in karşıtı olarak kullanıyor Badiou). 

Deneyim, kurucu, başlatıcı olan <olay>ın deneyi-

Her şeyi parodileştirilen neşeli doksanlılar bugün gündelik hayatımızın temel figürleri 
durumuna geldiler. Doksanlı yıllarda oluşmuş temel strateji, günümüzde muhafazakâr 
kesimlerinde de ortaya çıkmıştır; ilgili cenahta, içinden geldiği kültürü alaya alan, 
orayı adlandıran ve kodlayan dışlayıcı bir dil kullanımdadır. İnsani olmayan, acıma-
sız, dışlamayı direk söyleyen, özgüvensizlikten aşırı cüretkârlığa geçmiş yeni orta sınıf 
muhafazakâr tipoloji tedavüle girmiştir. 90’lı yıllarda seküler “beyaz Türklerin” içinden 
çıkmış bu tip, bugün yeni orta sınıflaşan (dil öğrenen, kültürlenen, ekonomik olarak 
zenginleşen, teknoloji kullanma becerisi yüksek vb.) muhafazakâr cenah üzerinde kol 
gezmektedir.



69

 Umran • Temmuz 2014

  AŞK’IN VAROLUŞSAL MOTİFLERİNİN METAMORFOZU  AŞK’IN VAROLUŞSAL MOTİFLERİNİN METAMORFOZU 

midir. Aşk her zaman dünyanın doğuşuna tanık 

olma olasılığıdır. Badiou’ya göre romantik gelenek 

aşkı karşılaşmada harcar. Aşk karşılaşmaya indir-

genemez, çünkü o bir kurma işlemidir. Romantik 

geleneğin başlangıç metafiziğine karşı Badiou 

“kurma”, “emek” kavramları üzerinden dikkat 

çektiği “süre” sorununu öne çıkartır ve bu haki-

kat sürecidir; zamana indirilmiş sonsuzluk süreci 

olarak hakikat. Aşk her hakikat süreci gibi kendi 

öznel zamanını başlatır; senden önce senden son-

radır bunun ifadesi. Aşk düşüncesinin temel bil-

mecesi, kurma işlemini gerçeğe dönüştüren süre 

sorunudur. Başlangıcın esrikliğine indirgeneme-

yecek kalıcı bir kurma işlemidir “aşk”. Bununla 

paralel olarak aşk, inatçı bir serüvendir, yani 

hem serüven hem de inat (2011: 33). Karşımıza 

çıkan ilk engelde, ilk ciddi görüş ayrılığında, ilk 

sıkıntılarda vazgeçmek aşkın bozulmuş bir hâlini 

yansıtır. Gerçek aşk uzamın, dünyanın ve zama-

nın yarattığı engelleri kalıcı biçimde kimi zaman 

acı çekerek alt eden aşktır. Aşk karşılaşmaya 

indirgenemeyen bir kurma işlemi olduğu için, 

süre içinde gerçekleşen aşk çalışması’ndan söz 

eder Badiou. Hakikat ancak sonsuzluk üzerinden 

düşünülebilir; sonlu ve tarihsel olan bir şey haki-

kat olamaz. “Yemin”, “bundan sonrası”nı kuran 

temel bir kurucu karardır. Yemini sürdüren özne 

her koşulda (tarihselcilikten farkı bu) sadakat 

göstermeli ve inat etmelidir. Hakikat sürecini baş-

latan şey <olay>a sadakat olduğunu belirtmiştik. 

Bunun yanında her gerçekliğin dile getirilmesi 

gerekir Badiou’ya göre; siyasette ve sanatta mani-

festolar, bilimsel alanda bildiriler ve aşk alanında 

ise “ilan”lar. “Seni seviyorum” türünde bir ilan 

karşılaşma olayını mühürler (2011: 35). Aşk 

süreci başlaması için aşkın ilan edilmesi gerekir. 

“İlan” olayın yapısında yer alır. Buna göre önce bir 

karşılaşma vardır. Aşk karşılaşmanın kesinlikle 

olumsal ve rastlantısal özelliğiyle başlar. Ama rast-

lantının belli bir zamanda sabitlenmesi gerekir. 

Burada çok temel bir sorun belirir: Başlangıçta 

katıksız bir rastlantı olan şey sonradan nasıl bir 

gerçeklik oluşumunun dayanak noktası olacaktır? 

Katıksız karşılaşmadan içinde iki olduğumuz tek 

dünya çelişkisine nasıl geçilir? “İlan” sürecinde 

dilin üzerine bir yük binmektedir. “İlan” yaşamda 

etkileri sonsuz olabilecek bir söz söylemektir. 

En basit sözcükler neredeyse katlanılmaz bir 

yoğunluk kazanır; “seni seviyorum”. Aşkın ilanı, 

karşılaşmanın rastlantısını bir başlangıç hâlinde 

sabitlemek demektir. Çoğunlukla orada başlayan 

şey öyle uzun bir zaman deneyimiyle dolu olur ki, 

geriye bakıldığında, artık başlangıçta olduğu gibi 

olumsal ve rastlantısal gözükmez, bir zorunluluk 

hâlini alır. Tanımadığım biriyle karşılaşmanın 

mutlak olumsallığı bir yazgı havası kazanır. Aşk 

ilanı rastlantıdan yazgıya geçiştir, bu yüzden onca 

tehlikeli, onca korkutucudur. Mallarmé şiirinde 

söylendiği gibi “sözcük sözcük alt edilen rastlantı” 

sürecidir bu. Aşkta ise sözcük “sadakat”tir (2011: 

40-42). Kendi özel jargonundan biraz farklı bir 

anlamda kullandığı “sadakat” kavramını Badiou, 

“rastlantısal bir karşılaşmadan zorunlu görülecek 

kadar sağlam bir oluşuma geçişi” anlatmak için 

zorunlu sayar. Bu bakımdan sadakat yemini ola-

rak “seni her zaman seveceğim” sözü rastlantıyı 

sonsuzlukla sabitler. “Sadakat yemini” “an”da 

gerçekleşen bir rastlantıdan hareketle bir sonsuz-

luk üretmenin işlemcisidir. İşlemci sürekli olarak 

çalışarak (emek) aşkı üretmelidir. 

Badiou aşkı, kendi özgül kuramı olan haki-

katler etiğine yerleştirir ve “aşk” hakikat üzerine 

düşünen felsefenin dört temel koşulundan biridir. 

Post-modern jestin hakikatin ölümünü ilan ettiği 

bir konjonktürde Badiou, Platonik bir pozisyon 

alarak hakikati savunmaktadır. Ona göre insa-

nın dört hakikat kapasitesi vardır; siyaset, bilim, 

sanat ve aşk. Bizim açımızdan önemli olan şey, 

“aşk”ında bir hakikat alanı olarak düşünülmüş 

olmasıdır. Bu bakımdan aşk, bilim, sanat, siyaset 

gibi diğer üç koşulda olduğu üzere gerçekliği 

bulma yöntemidir. Birçok gerçekliği bulma yön-

temi gibi, aşk yönteminin de her zaman barışçı 

olmadığını (liberal aşk kavrayışlarının eleştirisi 

ve bizim çıkarttığımız tipin aşk deneyiminin anti-

tezi) anımsamak gerekir. Aşk öznel deneyimin 

en acılı deneyimlerinden biridir. Bu bakımdan 

güvenlikli, risksiz değildir; şiddetli kavgalar, ger-

çek acılar, aşılabilen aşılamayan ayrılıklar içerir. 

Aşk ölümlere yol açar, intiharlara sebep olur; bir 

gerçeklik güllük gülistanlık ortamda oluşmaz 

(2011: 53). 

“Risksiz aşk”lar dönemine geçtiğimizden söz 

edilebilir. “Ekle”meden önce hakkında her şeyi 
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bildiğimiz (profi l özelliklerinden kişisel denile-

bilecek özelliklerimize kadar ama her şeyi) bir 

kişiyi seçerek (iyi hesaplayarak) risksiz aşk (sıfır 

riskli aşklar)  pratikleri şimdilerde gündemde. 

Badiou’nun ifade ettiği gibi yaşama anlam ve yo-

ğunluk kazandıran bir şey olarak aşk, bütünüyle 

risksiz bir düzende, yaşamın zenginliği olmak-

tan çıkmaktadır. Richard Sennett ve Zygmunt 

Bauman’ın mali kapitalizm temsilcisinin güvence-

siz işçiye söylediği “seni işe almıyorum” sözüyle 

ilişkilerin rahat ve tüketici hovardalık yararına 

kurulup bozulduğu bir dünyada yaşayan “âşığın” 

partnerine söylediği “sana söz vermiyorum” sözü 

arasında (üretim alanının mantığıyla aşk alanı 

arasında) çalışan mantığın şaşırtıcı benzerliğine 

dikkat çekmeleri kayda değerdir. Badiou, bek-

lenmedik olanı, yani <olayı>ı ortadan kaldıran 

risksiz aşkı ortaya çıkaranın “güvenlikçi bakış açı-

sı” (partneri hakkında her şeyi önceden bilmeye 

dayalı bakış) olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “O 

güvenlik tehdidi aşkın genele yayılmış bir haz-

cılık türünden, bir zevk türünden başka bir şey 

olmadığının söylenmesine yol açıyor. Bu şekil-

de, aşkı oluşturan her türlü dolaysız deneyimin, 

her türlü doğal ve derin başkalık deneyiminin 

önü kesilmek isteniyor”. Hesaplarımıza, güvenlik 

kaygılarımıza uymayanları kolayca “çıkarabiliriz” 

artık. Ne yazıktır ki melâli anlamayan nesle aşi-

nayız çoktandır. Önceden hazırlanmanın sigortacı 

perspektifi  beklenmedik olana kapatıyor kendisi-

ni. Tutkudan arındırılmış cinsel tertibatların haz 

merkezli yaklaşımı aşk hakikatini aşındırıyor var 

gücüyle. Badiou’ya göre aşkı, önceden belirlen-

mişliğin (düzenlemelerin) güvenlikçi ve konfor-

mist (hazcı da aynı zamanda) bakışına karşı riski 

ve serüveni (beklenmedik olanı içeri buyur eden 

“serüven olarak aşkı”) yeniden icat etmeliyiz. Aş-

kın benzer niteliğine Bauman da dikkat çeker; aşk 

anlamını önceden hazır, eksiksiz ve tamamlan-

mış şeylere duyulan ateşli ihtiyaçta bulmaz. Âşık, 

kendi aşk deneyiminin sonundan emin olmayan, 

riskle yüklü bir beden taşır. Aşk haritalandırılma-

mış bölgede (dünyada) belirsizlikler içinde yaşa-

nan bir serüvendir.

Karşılaşma anının başlangıç evresinde âşıkların 

her biri, birbiri için büyük bir bilinmeyendir. An-

cak bu “başka”nın Levinasvari bir mutlak meçhul 

olması anlamında değildir. Başlangıç aşamasında 

özü gereği bilinmeyen olması gereken aşkı hesap-

lanabilir kılmak, onun tanımını kökten değiştirir. 

Çünkü sevmek yazgıya açılmak demektir. Aşk in-

sanı ansızın yakalayıvermesinde, rastlantıda orta-

ya çıkar. Aşkın zamana ve bilme rejimine bağlan-

ması aşkın tanımıyla bir alakası yoktur. Ölümün 

sınırlarını çizdiği sonsuzluğa dayalı aşk deneyim-

leri <olay>a bağlı özel bir duruma işaret etmektey-

di. Akışkan aşklar ise öğrenilebilir bir şey şeklinde 

tanımlanarak genel bir duruma dönüşmektedir. 

Edinilen bir beceri olarak aşk deneyimi şeylerin 

döngüsünün hızlandırılmış akışına paralel bir 

akışkanlığa kavuşur ve aşk kısa bir zaman aralı-

ğına sıkıştırılarak yeniden başlangıçlara açık hâle 

getirilir. 

Aşk tüm önceden düzenlemelere karşı rast-

lantıya duyulan güvendir. Badiou’nun belirtti-

ği gibi kendi çıkarları doğrultusunda koşturan 

bireylerin dünyasında aşk, dünyanın gerçek bir 

deneyiminden çıkarak karşı-deneye dönüşür.  

Karşılıklı çıkarlarla biçimlenen kapitalist üretim 

tarzı bünyesinde ancak bir “yatırım” olarak değer/

anlam kazanabilir. Lacan’nın “cinsel ilişki yoktur” 

savını burada hatırlayalım: Cinsellik birleştirmez, 

ayırır. Zevk bizi ötekine yaklaştırmaz, bilhassa 

ona yabancılaştırır. Cinselliğin ilişkisizliğine karşı 

aşkın ilişkiselliğine bizi davet etmektedir Lacan. 

Aşkta özne, kendinden öteye, yani estetik boyut-

tan yani cinsellikten öteye geçerek hakikat süreci-

ne geçer. “Cinsellikte, ötekinin aracılığıyla da olsa 

kendinizle ilişki içindesinizdir (…) Buna karşılık 

aşktaysa ötekinin aracılığı kendi başına değer 

taşır”. Cinsellik şeylere yönelirken aşk ötekinin 

varlığına yönelir. 

Akışkan Aşklar Çağı: “Ne Güzel Takılıyoruz İşte!”

Toplumsal alandan edindiğimiz zorunlu bağ-

ların çözülmesi sonucunda ortaya çıkan insan ti-

pini Bauman “bağsız insan” olarak niteliyor. “Bağ-

sız insan” hiçbir bağlantısı olmadığından bizatihi 

kendisi bağlantı kurmak zorunda kalan insandır 

(2012: 7-8). Bu ise bağsız insanın kuracağı iliş-

kilerin temel ilkesinin sabitlikten kırılganlığa, 

durgunluktan akışkanlığa geçmesi anlamına gel-

mektedir. Kopmaz bağlardan mahrum “bağsız 

insan”ın aşk yaşantısı da akışkan bir karakter 
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sergilemektedir. Buradan hareketle çağın insanı-

nın temel hasletinin “bağlanamama” olduğu ileri 

sürülebilir. Bağlantısızlığın önkoşul olması “bağsız 

insan”ı yüzergezerliğe sürükler; sürekli yeniden 

bağlantılar kurabilmek için tekrar tekrar bağsız 

kalarak yüzergezer olmak zorundadır. Bauman’ın 

çok iyi tespit ettiği gibi, bırakalım sonsuza dek 

birlikte olmak duygusunu sürekli ilişki içinde 

olmak bile “bağsız insanı” tedirgin etmektedir. 

Çünkü devamlı bir ilişkinin onlara yükümlülük 

dayatmasından, baskı uygulamasından çekinmek-

tedirler. Sonsuzluk duygusuyla hareket etmekten-

se yeni ve farklı şeylerden haz almanın peşinde 

sürekli bir şeyleri eskitip atmaktadır. Yoğunluklu 

ve yerelleşmiş ilişkilerden hafi f ve gevşek ilişkilere 

geçen yeni ilişkilerde kapılar her zaman açık bıra-

kılmalıdır. Bu yüzden “ilişkiye girmek”ten kork-

maktalar ve “bağlantıda olma”yı, “hatta kalma”yı 

tercih etmektedirler (2012: 12). Yeniden başlan-

gıçlara duyulan iştah, takılma ve tüketim kültürü-

nün tipik bir ifadesidir.

“Bağsız insan” yeni orta sınıf mekanizmaları-

nın ürettiği sosyal bir tiptir. “Bağsız insan”ların 

oluşturduğu yeni kuşakların aşk tecrübeleri önce-

ki dönemlerle kıyaslandığında derin bir dönüşü-

me uğramıştır. Temelde ise “trajik” bir duygunun 

yitiminden söz edeceğiz. 90’lı yılların “ben biçi-

miyle” kıyaslandığında önceki zamanların (misal 

80’li yılların) “aşk” deneyimleri trajik bir karakte-

re sahiptir: Tüm var olanların (kadınlar) arasında 

bir var olana (“bir”e) tüm varoluşunu yatırma 

tipik bir deneyimdir. “O”nsuz bir hayat yaşamaya 

değmezdir. Ben ve “O” arasındaki ilişkinin baskın 

karakteri “içsellik”tir. “O” kendini bir zorunluluk 

olarak ortaya koyar. ‘O’nun etkisi karşı konula-

mazlık derecesinde bedeni sarmalayan kuvvetli 

bir tutkudur. Bu etkiyi “hakikat etkisi” olarak 

adlandırmak gerekir. Hakikat etkisi içinde “Ben”, 

“O”na sıkı sıkıya bağlanmıştır. Âşık’ın bir yüzü 

ölüme/kıyamete bakar bu yüzden. Bunun “varo-

luşsal motif”i büyük ölçüde “efkâr”dır. “Aşk” 

bedeni tepeden tırnağa kuşatan, titreten bir 

<olay>dır. Kendini bir “an”a bağlayan “âşık” belli 

bir “an”a asılı kalandır ve tüm duygulanımları 

o “an” tarafından biçimlenir; aşk geçmişteki bir 

<olay>ın sürekli hatırlanmasıdır. Bu anlamda 

“âşık” geçmişi bedeninde taşır. Geçmişe asılı kalan 

“âşık”ın tipik bir deneyimi “hatırlama”dır; tüm 

şarkıları “hatırlar mısın”la başlaması bu neden-

ledir. Şarkılar geçmişteki bir ‘an’a referans verir, 

yani <olay>a.7 An gelir durur zaman. Yukarıda 

aktardığımız gibi Badiou aşkı, ‘an’a gömmeyerek 

“hakikat süreci” olarak okur. Onun çerçevesinde 

‘an’ olaydır. Olayın çağrısına yüzümüze dönüp 

sadakat gösterdiğimizde ise ‘an’ sürece dönüşür, 

olay ise hakikate. 

Çıkarttığımız yüzergezer tipin aşk deneyi-

mi, Badiou’nun girişte belirttiğimiz aşk tasnif-

lerinden ikinci tipolojiye girmektedir; ticari bir 

sözleşme pratiği olarak aşk. Hakikat olarak aşk, 

sonsuzluk formunda çalışırken, sözleşme pratiği 

olarak aşk “sonluluk” zaman görüsüyle çalış-

maktadır. Araçsal rasyonalitenin egemenliğindeki 

genç kuşaklar, kapitalizmin iki yandan basıncına 

uğramaktadırlar; bir yanda hazcı pratikler ve 

diğer yanda araçsal rasyonalite. Yeni kuşakların 

evlilik pratiklerinde güttükleri strateji tamamen 

araçsal rasyonalite tarafından yönlendirilmekte-

dir. Kapitalizmin örgütlenme mantığının dışında 

herhangi bir başka zeminden söz etmek mümkün 

değildir. Hep yeni şeylerden zevk alma peşinde 

koşturan insan, arzu nesneleriyle takılıp dur-

maktadır. İlk zamanlar arzulanan ilişkiler, tıpkı 

tüm diğer tüketim nesnelerinde olduğu gibi, 

kullanıldıktan sonra çöp hâline gelerek tiksinme-

nin konusu olabilmektedir. Tiksinmenin arzuyla 

mesafesi sanıldığı gibi uzak değildir. 

Bu ahvâl içinde aşk metafizik bir deneyim 

olmaktan çıkarak bedensel arzuların fonksiyo-

nuna indirgenmiştir. Gitgide arzu deneyimine 

indirgenen aşkın yapısında anlam ve tanım kay-

ması meydana gelmektedir. Aşkın hakikat olma 

vasfı ciddi manada ortadan kalkmaktadır. Başka 

bir ifadeyle “aşk” metafizik bir deneyim olarak 

ölmektedir. Hakikati kuracak bir temel dene-

yim ortadan kalkmıştır, âşık artık bir “ben” 

değil, herhangi “biri”dir. “Kayıp” duygusu, buna 

eşlik edecek olan “yas” duygusu post-modern 

bedenleri vurmuyor ve artık gövdelerde fırtınalar 

da kopmuyor. Çağın yeni epistemesinde klasik 

figürler “kompleksli”, “patolojik” olarak çoktan 

kavramsallaştırılmışlardır; “hasta mısın nesin!” 

ikazını çok işitir olduk. İlişki kuramayan insanları 

ilişkilendiren operatörler (“danışmanlar”) “ayrıl-
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ma” komutuyla iş tutuyor olmaları hâkim söyle-

min bir ifadesidir. “Ara beni” ile âşıkların arasına 

girmeye başlayan teknik, bilgisayar teknolojisi ve 

internet sayesinde “ekle beni”yle başka bir boyuta 

taşındı. Aşk ekleme ve çıkarmanın, kısacası dört 

işlemin konusu hiç bu kadar olmamıştı. Başka 

var olanlardan vazgeçiş deneyiminden ziyade, 

hepsiyle birlikte “takılma” tipik bir yaşantılama 

hâline gelmiştir. Bırakalım tüm ömrü (zamanı) 

“bir”e yatırmayı ömrü hayatın kısa bir kesitini (bir 

yıl gibi) “bir”le geçirme giderek imkânsızlaşmıştır. 

“Bir” için “çok”tan vazgeçebilecek bir öznellik 

aramak, post-modern dünyanın akışkan, imajlar 

bombardımanın (şu uğursuz “profil” yani) hafıza-

sızlaştırıcı, efkârı parçalayıcı, trajik yaşantılamayı 

ortadan kaldırıcı dünyasında beyhudedir. 

Önceki aşk süreçlerinde geçmiş bir olayın 

kaydı bedene mütemadiyen tutulurdu. Böylesi 

bir varoluşsal motifte mâşuk içimdeki saklıdır. 

İçe yazılan yazının okunması, dışa vurulma-

sı aşka tutulmuş benliğin “efkâr”ını oluşturur. 

Bedende ciddi bir duygusal deneyime neden olan 

geçmişe asılı kalma (olay mahâline ve an’ına) 

ve yıllarca olay mahâllinde dolanıp durma, yani 

hatırlama (hafıza) olaya sadakati anlatır. Âşığın 

tipik bir duygulanımı “vefa” duygusudur. Âşığı 

oluşturan <olay>a sadakattir. Sadakat üzerin-

den kurulan etik (aşk etiği) ilkenin kötü kişisi 

“vefasız”dır: “O” bir Vefa’sızdır. Aşk deneyiminin 

estetiğin alanında etiğin alanına kaydıran önemli 

bir isim Kierkegaard’dır. O, sadece hazlara yönel-

miş bilincin aşk deneyimini “estetik bir deneyim” 

olarak küçümserken bunun karşısına, gerçek 

gerçekliğiyle ve yoğunluğuyla tanımladığı “etik 

bir deneyim” olarak aşkı çıkartır ve bu etik dene-

yiminin özneleri yüzlerini kendi sonsuzlarına 

dönmüş hâlde yaşarlar. Mezkûr deneyimlerin 

tipsel ifadesi ise şöyledir; estetik deneyimin özne-

si “ayartıcı”yken, söz vermiş olmanın bilinciyle 

hareket eden etik deneyimin öznesi ise “sadık”tır, 

yani “vefa sahibi”.     

Sonuç Yerine:  Gönül Yarası Kaldı mı?

Şimdiki kuşağın “aşk” tecrübesi “vefa” sıfatla-

rıyla anlaşılabilecek türden değil, vefasız bile de-

ğil onlar. Çünkü <olay> hiç yaşanmamıştır. “Yas” 

tutmanın hiçbir önemi yok. Hafızasızlaşarak ve-

fasızlaşan aşk deneyimleri şimdinin tahakkümü 

altına alınmıştır. Tarihsizleşen benlik, aşkın ben-

liğini (âşık) üretmekten son derece uzaktır. Hatta 

şimdikilere “çapkın” bile denilemez. Teknik, onu 

da koşullayan kapitalist dünya “Mecnun”u pes-

paye bir kahkahanın (‘parodi’nin) nesnesi hâline 

getirmektedir. Aşk, pürüzsüz bir yüzeyde vuku 

bulan bir deneyim değildir. Âşık’ın bedeni “yara 

izleri”nden mücehhezdir. Yaraların kabuk bağla-

dığı da olur, kabukların yırtılıp söküldüğü de. Bu 

sadizm değildir, olayın özne üzerindeki ağır yü-

küdür, insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşarak 

katı bir biçime bürünmesidir. Slovaj Zizék günü-

müzde babanın yasasının değiştiğini söylemekte-

dir; babanın buyruğu itaat et değil, zevk al, tadını 

çıkardır.8 Çocukluğun modellenmesiyle iş gören 

günümüz kapitalizmi, sürekli çocuk kalmayı vaaz 

ederek çocuklara özgü olarak sürekli tüketmemi-

zi, arzulamamızı istemektedir. Çağın çocuk özne-

si (“büyüme” tarih oldu) emir ve yasakları dinle-

memektedir. Tek uyduğu emir, tek uyduğu yasa 

“zevk al”dır. Portresini çıkarmaya çalıştığımız yeni 

ben-biçimleri açısından klasik öznelerin varoluş-

sal motifl eri hastalıklı gelmektedir. Klasik özneler 

(konformizmin temel ayartıcı mantığı olan) “çağın 

gerçekliklerine” tempo tutamamaktalar ve hazin 

bir biçimde mürteci konuma sürüklenmektedir-

ler; irtica içimizdedir. Teknik cihazların yenilenme 

hızı bedensel yenilenmeyi de koşullandırır âdeta; 

yeni bir moda hemencecik giriliverir. Sadakat gös-

termenin kötü olduğu yönünde bir ahlaki yasak 

kodlanmıştır zira. Yenilenmenin fetişleştiği bir 

zamanda vücuda asla yara kazın(a)maz. Takılıp 

kalma ve yaralar âşık öznenin tutarlılığını üreten 

fenomenlerdir. “Kullan at” (Alvin Toffl er) tüketim 

(elbette üretim dolayımlı tüketim) kültürünün 

tipik bir fenomeni atılabilirlik, sonsuz bağlılığın 

yok olmasına neden olmaktadır. Kalıcılık hız ay-

gıtınca parçalanmakta, katı olan her şey buharlaş-

maktadır. Badiou’nun belirttiği gibi “aşk” bir çalış-

madır. Aşk çalışması süresi içinde âşıklar aşklarını 

sonsuz kılabilmek için yoğun çabalar harcarlar. 

Buna karşıt olarak partnerlik ise alış-veriş mode-

line uymaktadır ve ortalama bir deneyime sahip 

bir tüketicinin becerisinden başka bir şey gerek-

tirmemektedir. Diğer tüketim malları gibi partner-

lik çarçabuk tüketilir. Oysa aşkı gerçekleştirmek, 
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beslemek, yetiştirmek uzun zaman alır. Alışveriş 

nesnelerinde olduğu gibi arzulayan beden (tüke-

tici) anlık tatmin peşindedir ve nesneler üzerinde 

çalışma, yetiştirme üretimini gerçekten çok uzun 

bir süredir.  Arzu bir tüketimken (sonluluk) aşk 

buna karşılık bir üretim (sonsuzluk) rejimidir. 

Arzu tüketmek isterken aşk sahip olmak ister. 

Arzunun tatmin bulması nesnenin yok edilme-

siyle çakışır, aşk ise edimleriyle büyür ve onların 

kalıcılıklarıyla tatmin bulur. Reklamların işleyiş 

mantığı olan arzunun sürekli olarak başka bir me-

taya kaydırılması, öznenin aşk deneyiminde de 

yankısını bulur. Sürekli bir tatminsizlik üzerinden 

tüm pratikler yapılandırılır. Metaların hız rejimin-

de hakikat ancak âhestelik yöntemiyle elde edi-

lebilir. Bu çerçevede aşk, Bauman’ın dediği gibi, 

“özen göstermek, özen gösterilen nesneyi koruma 

arzusudur (...) Genişleme, öteye gitme, ‘tamamen 

orada’ olana doğru kendini salma itkisidir (...) 

Aşk dünyayı eklemekle uğraşır -her eklenti seven 

ben’in canlı izidir; aşkta ben, parça parça dünyaya 

yerleşir. Seven ben kendini sevilen nesneye bıra-

karak genişler” (2012: 26). 

Boş zaman örgütlenmesinde iyice ihtisaslaş-

mış kapitalizm çağında tüketimci-hazcı bedenin 

aşkı deneyimlemesi gerçekten kaygı verici hâller 

almıştır. Hedonist bedenlerin aşk pratikleri nere-

deyse boş zaman aktivitesine indirgenmiş vazi-

yettedir. Sahici bir aşka tanıklık eden bedenlerin 

sayısı giderek azalıyor. Değişimin ve hızın büyü-

sü, hafızayı ve bedensel duyumları tehdit edi-

yor. İstikrarlı benliklerin kayganlaşarak yaşadığı 

karakter aşınmasını kaygıyla izliyoruz. Kapitalist 

üretim sisteminin dayattığı birey modeli meta feti-

şizminin ışıltılı dünyasına kapılmış bir prototiptir. 

Bu yazının temel iddiası şudur: istikrarsızlığa 

bezenmiş bir hayatı pratik eden bireylerin, beden-

sel duygulanımları da değişiyor. Akışkan aşkları 

deneyimleyen bireylerin zamanları, geçmişten 

ziyade geleceğe kayıtlıdır. Hâlbuki hakikat geriye 

dönüşlü olarak işlemektedir.
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Dipnotlar

1   Burada üretim ilişkileri ve sınıf tartışmalarına fazla girmeye-

ceğim. Daha çok yeni orta sınıfların öznellik üretimlerinin 

temel stratejilerine bakacağım için kültürel alana yoğunlaşa-

cağım. Yeni orta sınıfların ekonomik düzeyle ilişkisi üzerine 

ayrıntılı ayrı bir analiz gerekmektedir. Ayrıca bu çerçevede 

tüketilmesi gereken bir diğer tartışma ise “sınıf teorisi” ala-

nındaki sorunlardır. Sınıf teorisi alanındaki epistemolojik 

tartışmalara bu yazıda değinmemizin imkânı yoktur. Ancak 

burada kendi pozisyonumu açık edeyim; sınıf analizinin 

ekonomik determinizmin indirgemeci metodolojisinden 

ziyade Pierre Bourdieu ve E.P. Thompson’ın “kültürel boyu-

tu” sınıf analizlerinin asli bir parçası sayan yaklaşımlarını 

önemsiyorum. 

2   Kuşak farklılaşmasının kültürel (“gençler bozuluyor” ahlaki-

leştirmesine düşmeden) boyutunu yeni orta sınıfların konum 

ve stratejileri çerçevesine oturtmadan anlamak mümkün 

değildir.

3   “Yeni Orta Sınıflar”ın kültürel boyutunun daha kapsamlı bir 

analizi için, “kültürel çalışmalar” alanın içerisinden yapılmış 

şu çalışma oldukça önemlidir: Ali Şimşek, Yeni Orta Sınıf, 

L&M Yayınları, Epokhe Dizisi, 2005, İstanbul.

4   Ancak belirtmek gerekir ki bu konumsal çeşitlenme “dok-

tor”, “avukat”, “mimar”, ”mühendis”, “öğretim görevlisi” gibi, 

esnaf ve sanatkârlardan oluşan klasik küçük burjuvaziden 

farklı olan yeni küçük burjuva toplumsal konumlara doğru 

genişleyebilmektedir. Eski küçük burjuvazinin siyasal habi-

tusu “muhafazakâr” tandanslıyken, yeni küçük burjuvazinin 

siyasal habitusu değişimcidir. 

5   “90’lı yıllarda bir YOS kültüründen bahsetmenin en belirgin 

yönü, alt ve geleneksel orta sınıfları çoğu zaman dışlayıcı, 

kodlayıcı, adlandırıcı, teşhirci, itirafçı bir stratejinin görü-

nürlülüğüdür (…) 90’lı yılları ayıran, geçmiş dönemlerle 

kıyaslanamayacak kadar ad, sıfat, durum üretebilmiş olması; 

geçmiş dönemlerin ‘temkinliliği” ile karşılaştırılamayacak bir 

‘cüretin’ neredeyse tümden alt-orta sınıflara yönelmiş olma-

sıdır” (2005: 77) 

6   Burada şöylesi bir gerilime işaret etmek gerekmektedir. AK 

Parti iktidarını siyasal açıdan tutkuyla destekleyen figürler, 

siyasal değişimlerin neden olduğu sosyolojik dönüşümlerden 

de aynı derecede endişe duymaktadır. Babalarla çocuklar 

arasında açığa çıkan kültürel farklılaşma, bana göre, “bek-

lenen doğum”dur ve ortaya çıkan yeni öznellik biçimlerine 

“canavar” muamelesi yapmanın naifliğine düşmemek gerek-

mektedir. 

7  Heidegger’in “kaygı”sıyla  Badiou’nun “olay”ı arasında (fark-

lar olması bir yana) çok temel bir benzerlik vardır; <kaygı> 

bedeni vurmuş <olay>dır. Kaygının kendisi bir olay olmasına 

rağmen, olay kaygıdan fazla bir şeydir.

8  Burada kaleme aldığım yazının gerek Zizék faslına, gerekse de 

diğer kısımlarına, özel sohbetlerimizde katkılar sunan sevgili 

dostum Metin Demir’e müteşekkirim. 
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A yşe Şasa benim için eşi rah-
metli Bülent Oran’ın ifade 

ettiği şekilde “Kibritçi Kız”dır. 
Elinde olanla imkânsızı başarma-
nın yoluna düşmüş bir hakikat 
arayıcısıdır.   Bir masal kahrama-
nı kadar yalın, duru, gerekli ve 
yakındadır.  Kış soğuklarında ve 
zifiri karanlıkta yaktığı ışıkların 
aydınlattığı insan sayısı de hiç 
az değil.

“Telefon sustu bugün, 
İstanbul’u rahmet bastı” diye 
yazmış İsmail Kara, yıllar önce 
onunla ilgili yazdığı “Aramakla 
Bulunmaz Ama Bulanlar 
Arayanlardır” başlığını taşıyan, 
ancak vefatının ardından Dünya 
Bülteni’nde yayımlanan yazısı-
na kattığı “zeyl”de. Dünyanın 
neresinde bulunursanız bulu-
nun, dar zamanınızda telefonla 
arayan kişi öncelikle o olurdu. 
“Telefon dervişi” olduğunu 
düşündürürdü. (“Gramofon 
Avrat”a telmihen “Telefon 
Avrat”tan dem vurduğu akta-
rılıyor.) Türkiye’den uzakta 
olduğum yıllarda İstanbul’dan 
bir telefon geldiğinde herhal-

de ondandır diye düşündüğüm 
birkaç isimden biriydi. Ben de 
şöyle düşünmeye alışmıştım: 
Telefonla ulaşabilirim, biraz-
dan telefonla ararsa şaşırmam. 
Gerçi artık uzağı yakını hesap 
etmeyen o telefonlardan mah-
rum kalacağım. Bu mahrumiyeti 
duyacak olan eşi dostu hiç az 
olmasa gerek.   

Vefatının ardından yayı-
na hazırlanan “Ayşe Şasa’ya 
Armağan” kitabı için kaleme 
aldığı yazısında Suavi Kemal 
Yazgıç, kendisinin de yıllarca 
paylaştığı bu telefonların malu-
mata değil irfana açık olduğunu 
vurguluyor. Ahkâm kesmekten 
uzaktı ve nerede yaşarsa yaşa-
sın kulakları sokağın (mahalle-
nin) seslerine açık oldu. Çünkü 
aslında gotik şatoda bile secca-
desindeydi, bu varoluşu tanım-
lamaya çalışıyordu. Bir köşkte 
yaşadığı yabancılığın acısını 
(üşümeyi) seccadeye yönlen-
dirdiği hayatla kendi yurdunu 
kurmanın imkânına dönüştür-
meyi başarmıştı.  O geçişin 
kolay olduğunu kim söylemiş? 

Yaşadığı zorlukları sınav sebebi 
sayarak anlamlandırmayı sağla-
yan güzel bir bakışı vardı dünya-
ya. “Gözün içinden gören” diye 
niteliyor ya Blake.

 Bazı gazetelerde “ölüm-
le pençeleşiyor” şeklinde baş-
lıklar atılmasını yadırgadım. 
Konformist değildi, hidayete 
nail olmayı getiren badireler 
yüzünden yakınmadı. Hakkın 
Rahmetine kavuşması da hiç 
kolay olmadı. Hastalıklar peşi-
ni bırakmadı, ancak iyimserli-
ğini korur ve “iyi olacak” derdi 
telefon konuşmalarımız sırasın-
da, “her şey daha iyi olacak.”  
Hastane ziyaretim sırasında 
-henüz komada değilken- haya-
ta sıkı sıkıya bağlandığı izleni-
mi edinmiştim. Ancak ölüme 
yaklaşırken de medya manşet-
lerinde tasvir edildiği gibi “pen-
çeleşme” diye ifade edilecek bir 
tavır içinde olmazdı. Feraset ve 
irfan sahibiydi.  Hayat hikâyesini 
“hakikat arayışının özeti” olarak 
tanımlıyordu. 

Yol hikâyesinde bana çarpıcı 
gelen pek çok noktadan biri, 

Cihan AKTAŞ

“Rical” Temsilini İhya 
Eden Sanatkâr Kadın

1980 sonrasında bir tür kamusal alan sıkıntısı yaşayan 
Müslüman aydınlardan kimileri için bir merkez oldu evi, öyle ki 
adeta edebî kamu bağlamında fikirlerin ve faaliyetlerin, eserlerin 
ve imkânların döküm ve muhasebesinin yapıldığı alternatif 
bir “salon” sahibi olduğu söylenebilir. Bu tür bir ev merkezli 
toplantıda kadın varlığı, özellikle bir kadının merkezi olduğu 
toplanmalar, İslâmi kesim için alışılmadık bir tecrübeydi.

Ayşe Şasa
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lerin ve imkânların döküm ve 
muhasebesinin yapıldığı alter-
natif bir “salon” sahibi oldu-
ğu söylenebilir. Bu tür bir ev 
merkezli toplantıda kadın varlı-
ğı, özellikle bir kadının merke-
zi olduğu toplanmalar, İslâmi 
kesim için alışılmadık bir tec-
rübeydi.  Zeytinburnu Necip 
Fazıl Kısakürek Sempozyumu 
sunumumda dile getirdiğim 
-metni www.dunyabulteni.
net’de yayımlanan-  görüşlerin 
süreğinde düşünecek olursak 
bu yeni tecrübe üzerinde dur-
maya değer önemde görünü-
yor bana. Türkiye Cumhuriyeti 
kamusallığı ideolojik dışla-
malara ve abartılara dayalı 
bütün kurgusallığıyla İslâm’a, 
Müslümanlığa ilişkin meselele-
rin derinlikli bir şekilde konuşul-
masına izin verecek bir dokuya 
sahip olmaktan uzaktı/r. Belki 
bu nedenle de Müslüman 
aydınlar büyük şehirlerde yaşa-
mayı tercih etseler de kasabayı 
veya samimi ve sahici  konuş-
maların seslerinin nasıl yorumla-
nacağına emin oldukları küçük 
ölçekli bir şehrin sofasının 
özlemini duymayı sürdürdüler. 
Hâkim sistemin seçkinleri ara-
sında bulunup da imtiyazlarını 
reddedip sistemi sorgulamaya 
başlamış irfan ehli bir kadının 

salonunda bulunmak, sistemin 
dışladığı müte-
fekkir ve sanat-
çılar için sadece 
bir uğrama alanı 
olmaktan öte 
geçen anlamlar 
taşıyordu.  Kendi 
varlığını sahici 
bir anlamda algı-
lamanın yolu, 
sanatı ve tefek-
kürüyle, hayatıyla 

hidayet olgusunun emekle ve 
çileyle ilişkisi oldu. Sanatçının 
örnek bir çilekeş olduğunu 
anlatmıştı Susan Sontag. İyi ve 
doğru bir dindar olmak daha az 
çaba istemiyor. İşte böylesine 
bir adanma da “normal” hayat-
ların seyrinde delilik, mecnun-
luk olarak tanımlanabilir pekâlâ. 
Delilik Ülkesinden Notlar şizof-
reniyi tanımlama çabası için-
deki uzmanlara bu alanın nasıl 
bilinmezliklerle dolu olduğunu 
gösterdiği için de yadırgandı. 
Kitabın “bilimsel” değil “edebî” 
olduğu şeklindeki yargı, kartez-
yen disiplinin bütünü görme 
çabasını mecnun kimliğine 
yorarak kurduğu egemenliğin 
bir göstergesi. Nedenlerinden 
tam olarak emin olunamayan 
şizofreninin belirtileri tanımlan-
dığı kadarıyla sınırlı olabilir mi? 
“İnanca dayalı tedavi boş bir 
idealizme götürür” şeklindeki 
cümleyi nasıl bir bilimsel bakış-
la kurarsınız? Şizofreniden söz 
ederken Deleuze, “kendi man-
tık sistemimizi bile reddetmeye 
iten savunmacı bir strateji” diye 
bir cümle kuruyor. Ayşe Hanım 
içine doğduğu hayatı benim-
seyemediği için kendi kendini 
doğurmaya sevk eden sancılı bir 
bilince sahipti. Şifa kaynaklarına 
ulaşmak üzere elinden geleni 
esirgemedi, bilincinin dağılmaya 
zorlayan parçalarını toparlamayı 
sürdürdü ve bu yolda attığı 
yürekli adımların karşılığını bul-
madığı söylenemez.

  Vefat haberini aldığımda 
Fecr Suresi’nin 27 ve 28. ayet-
lerini düşündüm: “Ey mutma-
in nefs! Sen O’ndan memnun 
olmuş ve O’nu razı etmiş olarak 
dön Rabbine!”

***

Hidayet hikâyesinin müte-
deyyin kesimlerde yapıcı ve istik-
rarlı bir kabulle karşılanması,  
onun içtenlikli, yalın ve özenli 
duruşundan bağımsız değer-
lendirilemez sanırım. Zekâsı, 
sezgisi ve görgüsüyle sistemin 
hırpaladığı,  kale almadığı, kül-
türünü, inancını, değerlerini ve 
hayat tarzını yadsımaya çalış-
tığı kesimlere, sürdürdükleri 
direniş konusunda yanılmadık-
larını bildirerek destek sundu. 
Teslimiyeti yeniden diriliş cehdi 

olarak yaşadığı-
nı anlatan tavrının bir sonucu 
olarak da geniş bir kabul gördü, 
sevildi ve sayıldı.

Sahip olduğu bir tür cazi-
be düşünmeye değer geliyor 
bana:  1980 sonrasında bir tür 
kamusal alan sıkıntısı yaşayan 
Müslüman aydınlardan kimileri 
için bir merkez oldu evi, öyle ki 
adeta edebî kamu bağlamında 
fikirlerin ve faaliyetlerin, eser-

Delilik Ülkesinden 
Notlar şizofreniyi 
tanımlama çabası 
içindeki uzmanlara bu 
alanın nasıl bilinmez-
liklerle dolu olduğu-
nu gösterdiği için de 
yadırgandı. Kitabın 
“bilimsel” değil “edebî” 
olduğu şeklindeki 
yargı, kartezyen disip-
linin bütünü görme 
çabasını mecnun kim-
liğine yorarak kur-
duğu egemenliğin bir 
göstergesi.

a
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sistemin kamusunda alternatif 
bir varoluşla değerini kanıtla-
mış bir kadının aynasında sahip 
olunan ifadeden de geçiyordu 
sanki. 

Kadın meselelerine kabaca, 
adeta kuşkulu ve Nietzschevari 
aristokrat bir dille yaklaşan 
İsmet Özel, kitaplarıyla birlik-
te onun evine koştu. Kuşkusuz 
Şasa’nın “Mataramda Tuzlu Su” 
şiirinde fark ettiği benzeri bir 
arayış tecrübesinin seslerinden 
ileri geliyordu bu yakınlık. Şasa 
ise sanki o şiire katıldığını ya da 
İsmail Kara’nın yukarıda atıfta 
bulunduğum yazısında geçtiği 
üzere, o şiire aşinalığını his-
setmiş, meftun olmuştu. Yine 
de çok fazla çağrışıma açık bir 
aşinalıktır sözünü ettiği. Sosyal 
konumu ve sanatçılığı yanı sıra 
hidayeti ve irfanı, bütün olarak 
boş olmaktan uzak hayatı onu 
değerli kılıyordu kuşkusuz.  Bu 
tespitim yanlış mı? Kadın konu-
sunda ayrımcılıkla suçlanan 
İslâmî kesimin seçkin (erkek) 
aydınları akleden  ve derin bir 
kadının oluşturduğu kamuda 
kendilerini evlerinde bilmenin 
rahatlığını duydular. Eleştirileri 
ve muhalefetleri o kadının des-
teği ya da onayıyla daha rahat 
açımlanabilirdi sanki! Başka 
türlü bir Müslüman kadın 
olma örneğinin kendi mahal-
lemizde bu denli merkezi bir 
rolünün gerçekleşemiyor oluşu  
önemli bir sorudur. (Öyle ya, 
Necip Fazıl da 1940’lı yıllardaki 
Büyük Doğu yazılarında Neyyire 
Ertuğrul’un sanatını, saygıya 
lâyık bulduğu sanatkâr kişiliğini 
överken diğer kadınları agorayı 
terk ederek evlerine dönmeye 
çağırmaktaydı.  Zorlu tecrübeler 
ardından kendini kanıtlamış ya 
da vurgulamış saflık övülebilirdi 

ancak, orası öyle. Ancak ago-
radan korkutularak İdeolocya 
Örgüsü’nün katı emirlerine ita-
ate çağrılan mütedeyyin bir ev 
kızının Neyyire Ertuğrul övgüsü-
nü nasıl yorumlayacağı üzerine 
de düşünmek gerek.) 

Kuşkusuz söz konusu soru 
kurgusal bir halk için tasarlanan 
kamusallık ve muaşeret konu-
sunu açmayı gerektiriyor. Böyle 
bir kamusal planda güvenilirliği-
ni kanıtlamış bir kadın sanki bir 
parça “erkek” kimliği kazana-
rak evin sağladığı güvencenin 
ötesinde bir bağlamda rüştüne 
eriyor ve muhatap olma konu-
mu kazanıyor. Bunun çok yeni 
bir olgu olduğu da söylenemez 
gerçi. Rabiat-ül Adeviyye’nin 
(Vefatı: Hicri 135)  teşriki 
mesaide bulunduğu insanların 
çoğunluğunun erkekler oldu-
ğu ve kendisinin de döneminin 
“rical”inden[meşhur kişilerin-
den] sayıldığı bilinir.  Tezkiretü’l-
Evliya yazarı Feridüddin Attar 
da eserinde onu “erkekler” 
hanesinde ele almasını, karşılaş-
ması muhtemel tepkilere karşı 
şu şekilde açıklamıştı: “Biri çıkıp: 
“Onu niçin erkekler safında zik-
rettin”, diye sorarsa, derim ki: 
Hz. Muhammed (sav): “Allah 
sizin suretinize bakmaz’ diye 
buyurmuşlardır.” “Rical” kuşku-
suz özelden çok kamusal bir 
kabulü, saygınlığı, değeri olan 
kişiliği anlatıyor ve genel geçer 
anlamda da yaygın kamusal 
simalar açısından bakıldığında 
özellikle erkekleri içeriyor. Bir 
kadının kamusal saygınlığını 
“erkek değerlerini benimseme, 
içselleştirme ve yansıtma”nın 
ötesine giden bir düzeyde 
tanımlayan veya belirleyen 
başka türlü bir anlama ulaşıyo-
ruz kavramı irdelerken:  Çoklu 

karşılaşmaya izin veren bir 
bağlamda kamusa muaşeret, 
düşünce ve ifade yetisine haiz 
kişiliktir rical. Cinsiyetini red-
dediyor veya yadsıyor değildir, 
ancak cinsel cazibesini de farklı 
bağlamlara gözlerini kapatma-
sına yol açacak -ve nihai plan-
da kalben zayıflamasını geti-
recek- şekilde biricik hazinesi 
ya da kaynağı olarak öğrenmiş 
olmaktan uzaktır. Tesettürün 
bir açıklamasının mesafe bildiri-
mi olması da bu bakından açık-
layıcı. Ve Ayşe Hanım’ın rical 
olarak İslâmî kesimde reddedil-
miş ya da üzerinde durulması 
önemli görülmeyen bir temsili 
ihya ettiği söylenilebilir. Cerrahi 
tekkesinde Sefer Efendi’nin ve 
ardından da Tuğrul Hoca’nın 
yanındaki yeriyle, bu rical kabu-
lünü hatırlatan bir ayrıcalığı yan-
sıtmıştır zaten.

Öyleyse hayatının başların-
daki bir genç kızın terbiyesi, 
“rical” saflarına yerleşmesine 
müsait kamusal boyutu hesaba 
katılmadan tasarlanabilir mi? 
Kıymetli Müslüman şahsiyetle-
rin Ayşe Şasa’nın kişisel müca-
delesi ve arayışına gösterdikleri 
saygı, bu soru üzerine düşün-
meyi gerekli kılmakta. Ayşe 
Şasa artık bizdendi, güvenilir 
bir sesi vardı, yine de mahalle-
nin kızı değildi. Hâkim kültürün 
merkezinde başlayan macera-
sının seyri,  yadsınmak istenen 
bir kültürel derinliğin özgüve-
ninin ifadesinde bir tutamak 
oldu denilebilir. Öte taraftan, 
fikirlerini çok önemsediğini bil-
diğim Şasa’nın ebedi âleme irti-
halinin ardından kaleme almayı 
tasarladığım bu metin bağla-
mında yazışmalarımız sırasında 
Akif Emre’nin dile getirdiği gibi, 
Ayşe Hanım’a dönük ilginin,  
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hidayetinin ardından İslâmi fikir 
ve hayat tarzı arayışı konusunda 
destek sunma kaygısıyla da onu 
merkezi konuma getiren bir 
anlamda geliştiği  söylenebilir.

Yukarıda Şasa’nın evinden 
“salon” diye söz ettim, ama 
aslında o daha ziyade bir sofay-
dı. Ayşe Hanım da salonu red-
detmiş bir seçkindi sonuçta, 
salon kadını olmayı hele hiç iste-
memişti. Nüfustan sayılmayan 
kesimlere bir bakıma yasaklan-
mış bir dünyanın imtiyazlarını 
reddederek “aramıza” gelmiş-
ti. Bize kendi farkımızı bildiren 
sesi, egemen kabullerin kendi 
seçkini tarafından sorgulanıyor 
olmasının aynasını tuttuğu için 
de -özüne güveni pekiştiren- bir 
öneme sahip görünüyordu.

Ayşe Hanım hidayetinin seyri 
ve seçimleriyle, eserleri ve haya-
tıyla sofa sahibi olmaya çağrıl-
dı, bu çağrıyı tabii bir şekilde 
benimsedi. Sofa sohbetlerinin 
merkezinde olmak ona yakıştı-
rıldı ve yakıştı. Kemal Tahir’in 
mihverinde olduğu ev toplan-
tıları geleneğinde edindiği tec-
rübe bu alanda üstlendiği rolü 
kolaylaştırmış olabilir. Buna kar-
şılık Metin Önal Mengüşoğlu 
Öptüm Kara Gözlerinden’de 
anlatır ya: İslâmi kesim yeni-
den Müslümanlaşırken evler-
de kadınlar, erkeklerin sabaha 
kadar süren sohbetlerine bazen 
perde arkasından katıldılar. 
Sıkıştıkları mutfakta sürdürdük-
leri hizmet değerliydi kuşkusuz, 
ancak ortak bir dil geliştirme 
çabası açısından çok kolay yad-
sınan bir emekti. Ayşe Şasa’nın  
sofasının  İslâmi kesimin erkek 
seçkinlerinin zihinlerinde kadın-
ların mutfakla salon perdesi ara-
sındaki hizmeti üzerine düşün-
meye sevk eden sorulara yol 

açtığı tahmin edilebilir. 
Edep ve insanlık zor zamanla 

sınanmadığında sadece bir söy-
levdir, retoriktir. Çoğu zaman 
hayallerimizdeki sahiplikler 
üzerinden anarşist fikirler öne 
sürer ve bir şeyleri reddetme-
nin coşkusuyla dünyanın ayak-
larımıza serildiği hissini duyarız. 
Romantik kahraman, reddetme 
kapasitesi yüksek biridir, fakat 
henüz elinde olmayan imkân ve 
varlıkları reddetmektedir muh-
temelen. Ayşe Şasa hep kendi-
sine yasak edilen öteki dünyayı 
merak ettiği için tabii üyesi sayıl-
dığı salonlardan ruhen ve gide-
rek fiziken uzaklaşmaya başla-
mıştı. Sınıfsal tutumlar benliğine 
azap veriyordu. Halk bilgeliğinin 
peşinde oldu. Çocukluğunda 
fark ettiği, Erenköy’deki köş-
kün kendisini halktan ayırdığı-
nı düşündüğü demir kapısının 
metaforik aşılmazlığından ileri 
gelen bir yaklaşımla ilgili olabilir, 
kapısını çalan geri çevrilmezdi. 
Kadınlı erkekli kuşakları ağırladı 
sofasında. Soruları cevaplandır-
maya, cevapları paylaşmaya, 
yeni soruların üzerine durmaya 
çalıştı. 

1990’ların başlarında uğra-
dığım dergi bürolarında hidaye-
tinden söz edilirdi. İyi bir sanat-
çının, değerli bir yazarın aramı-
za katılmasının duyurduğu bir 
sevinci duyururdu yorumlar. 

***

Mustafa Kutlu h er ziyaretim-
de tanışmamızı istediğini söyler-
di. 1993’de Fatma Barbarosoğlu 
ile Mecidiyeköy’deki evine ziya-
retine gitmiştik, yıllardır tanı-
şıyormuşuz gibi bir sohbete 
başlamıştık. Tabii eserlerine 
ve hidayet hikâyesine aşinalık-
tan ileri geliyordu bu tanışıklık 

hissi, ama aynı zamanda eksik 
veya fazla konuşmuyor oluşuy-
la dikkatimi çekmişti. Bülent 
Oran ile aralarındaki sevgiye 
dayalı ilişkinin güçlendirdiği iyi 
duyguyla akıp gitmişti sohbet. 
Fatma’nın ve benim yayım-
lanmakta olan öykülerimiz… 
Metnin kurtarıcılığını sağlayan 
sebepler… Ulusçu kamunun 
namahremleri olarak tanımla-
dığı başörtülü kadınların dire-
nişinin anlamları… Sinemanın 
imkânları, Müslümanların sine-
maya mesafesinin sebepleri ve 
aynı zamanda varlığını duyuran 
“mânâ” sinemasının gidişatı…  
Dergâh dergisinde İran sinema-
sı üzerine hazırladığım kitabın 
ilk yazıları yayımlanmıştı, o bağ-
lamda da konuşmuştuk.

 Sık görüşemesek bile orada 
olduğunu bilmenin güvenini 
duyardım. Kulenin tepelerin-
de yaşadığı halde halkın içinde 
var olmayı başaran bir prenses 
olduğunu da düşünmüştüm, 
Bir Ruh Macerası’nı okurken. 
Halktan kopuk steril bir hayatla 
sahici bir sarsıntıya yol açarak 
gönüllere nüfuz eden eserler 
ortaya konulabileceğine inan-
mıyordu.  Bir keresinde Orhan 
Pamuk’un Kara Kitap’ı üzerine 
konuşurken onunla ilgili üzün-
tüsünü şu mealde cümlelerle 
dile getirmişti: “Hayatı küçük bir 
odaya kapanıp yazmakla geçi-
yor, oysa hayat bu kadar sınırlı 
yaşanmamalı.”

Aşinalık hissinden söz etmiş-
ken, senaryosunu yazdığı filmle-
re dönük ilgimi anmadan geçe-
meyeceğim. Onun imzasını taşı-
yan filmlere duyduğum yakınlığı 
filmlerdeki imzasını hatırlamaz 
olduğum yıllarda, 1990’ların 
sonlarında fark edecektim.  5 
yaşındayken Refahiye’nin çarşı-
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geçişler dünyanın her hangi bir 
yöresine göre daha bir zorlu, 
engebeli. Mütedeyyin kimlikli 
bir insanın “Beyaz Türk” diye 
tabir edilen kesime dâhil olma-
sına sık rastlanmaz; en azın-
dan yakın tarihlere kadar bu 
böyleydi. Buna karşılık “Beyaz 
Türk” diye de tabir edilen göz 
önündeki Batıcı elit arasında 
hayat tarzını değiştirerek İslâmi 
bir hayat tarzına geçiş yapanlar 
da eski mahalleleri tarafından 
pek rahat bırakılmamışlardır. Bu 
sorgulama bazen terk edene 
dönük öfkede kendi yerinin 
nahifliği konusunda duyulan 
kuşkuyu yansıtır, bazen de ter-
cih edilen tarafın saflarında an 
gelir, ötekinin terk ettiği adre-
se dönük Lacan’cı bir arzuyu 
dışavurur. Mahalle baskısı hangi 
kesimde daha ağır uygulanıyor, 
bir çırpıda cevap veremeyece-
ğim bir soru bu. Ancak Ayşe 
Şasa’nın –gotik şatonun içinde 
nicedir bir yabancı gibi dolaşıyor 
olsa bile- bu mahalleler arası 
geçişi kolay yaşadığı hiç söyle-
nemez. Eski çevresinin hidayeti 
–ya da terk-i diyarı- için hasta-
lığını bir açıklama olarak öne 
sürmesi, bu konuda sarf edilen 
cümlelerin acımasızlığı, sadece 
bir örnek.

Terk edilen kesimin acımasız-
lığının tam karşısında, dâhil olu-
nan kesimden yükselen kendi 
haline bırakmamaya kararlı, sev-
giden hayranlığa gidip gelen ve 
bazen boğucu olabilen, tanıma 
ve irtibatta olma hevesiyle güç-
lenen bir tezahürat yer alıyor. 
“Öz yurdunda parya” psikoloji-
sinden kaynaklanan sebeplerle 
İslâmî kesim, hidayete eren sol/
Batıcı aktörleri abartılı ilgisiy-
le şaşırtabilir, hatta yanıltabilir.  
Ayşe Hanım bu açıdan -arayışı-

ya yakın ilk sinema salonun bal-
konunda, gece gösterimi sıra-
sında ancak yarısına kadar sey-
redip uyuyakaldığım Son Kuşlar 
(Erdoğan Tokatlı, 1965) bende 
sinema merakı uyandıran ilk 
filmlerden biridir. Epik duyar-
lığıma karşılık gelen Köroğlu 
(1968), güçlü olanın her zaman 
haklı ve muzaffer olamayaca-
ğı bildirisiyle dünyamda kalı-
cı bir yere sahip oldu.  Ah 
Güzel İstanbul’u (Atıf Yılmaz, 
1966) yine çocukluk yılların-
da Refahiye’de, Piltan’ın Fırını 
yanında açılan derme çatma 
küçük sinema salonunda sey-
retmiştim. Beşikdüzü Öğretmen 
Lisesi’nin sinema salonu olarak 
da kullanılan yemekhanesin-
de seyrettiğim Kambur (Atıf 
Yılmaz, 1973)  âşığın özverisinin 
sınır tanımazlığı üzerine nasıl 
da sarsıcı bir filmdir!  Kemal 
Bilbaşar’ın aynı adlı romanını 
okuduktan sonra seyrettiğim 
Cemo’nun (1972) sahnele-
ri romanı okurken gözlerimin 
önünde canlanmamış mıydı?  
Yatılı okulun yemekhanesinde 
altı yıl boyunca seyrettiğim ve 

aklımda kalan birçok filmde 
duyduğum sıcak ve etkileyici 
ses Ayşe Hanım’a aitmiş meğer.  

Hiçbir Gece’yi izledik-
ten sonra ona Selim İleri’nin 
Kafes’inden söz etmiş, bu 
romanı çıktığı yıl Irak savaşının 
acı sahnelerini sergileyen -eşi-
min askerliği nedeniyle bulun-
duğum- Tahran’da okurken, 
kahramanının onulmaz yalnızlı-
ğı için gözyaşı dökmekten ken-
dimi alamadığımı anlatmıştım. 
O da Selim İleri’ye aktarmış 
anlattıklarımı ve İleri çok duy-
gulanmış. Dünyanın herhan-
gi bir köşesinde samimiyetle 
yazdığımız cümlelerin kimlerin 
duyarlığıyla nasıl bir zamanda 
buluşacağını hiç bilemeyiz. 

***

20. Yüzyılın başlarından bu 
yana -İslâmcılar, Milliyetçiler ve 
Batıcılar arasındaki “kurtuluş” 
tartışmaları ekseninde başlatılıp 
da- kimlikler üzerinden oluştu-
rulan bir gerilimle hayat tarzla-
rının ve siyasetin dokunulmazlık 
kazandırılmasına alışkın olan 
Türkiye’de kesimler arasındaki 

Müslüman aydınlar büyük şehirlerde yaşamayı tercih 
etseler de kasabayı veya samimi ve sahici  konuşmaların 
seslerinin nasıl yorumlanacağına emin oldukları küçük 
ölçekli bir şehrin sofasının özlemini duymayı sürdür-
düler. Hâkim sistemin seçkinleri arasında bulunup da 
imtiyazlarını reddedip sistemi sorgulamaya başlamış 
irfan ehli bir kadının salonunda bulunmak, sistemin dış-
ladığı mütefekkir ve sanatçılar için sadece bir uğrama 
alanı olmaktan öte geçen anlamlar taşıyordu.  Kendi 
varlığını sahici bir anlamda algılamanın yolu, sanatı ve 
tefekkürüyle, hayatıyla sistemin kamusunda alternatif 
bir varoluşla değerini kanıtlamış bir kadının aynasında 
sahip olunan ifadeden de geçiyordu sanki.
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nın sahiciliği oranında- saygıde-
ğer bir örneklik sergiliyor. İlgi 
onu ne bunalttı ne de yanılttı. 
Bir yere varmıştı, ancak yolcu-
luğu sürüyordu. Sanatın hayat-
taki bakıştan ayırt edilmemesi 
gereken hayret boyutu sahte 
duyarlıklarla elde edilmiyor. Öte 
taraftan hiçbir yetenek ve başa-
rı da beslenmediği takdirde baki 
kalmıyor. Çabası,  Müçtehit 
Şebusterinin “düşünce” üzeri-
ne görüşlerini getiriyor aklıma: 
Okyanusun ortasında kulaç 
atmak gibidir düşünmek. Kulaç 
atmayı sürdürmezsek boğulu-
ruz, durmak ise felaketimize yol 
açabilir. 

Okyanus yerine dağ meta-
forunu da kullanabiliriz. “Dağ” 
metaforunun Ayşe Şasa için 
taşıdığı önemi, gizli öznesi oldu-
ğu “Dağın Öteki Yüzü” başlık-
lı öyküm yayımlandıktan çok 
sonra fark edecektim. Benim 
için ettiği kabul görmüş duaya 
bir teşekkürdü, sözünü etti-
ğim öykü. Geçmişinde hayatı 
görmesine izin vermeyen her 
şeyi aşılması gereken bir dağ 
olarak görmüşken, hidayetinin 
ardından “Akıllılar dünyasının 
bir kıyısında, sisli bir dağ başına 
çöreklenmiş, dünyayı kendim-
ce anlamlandırmaya çalışan bir 
deliyim” şeklindeki cümlesin-
de dağ, görmeye izin veren 
bir mevkiye atfen kullanılır 
Delilik Ülkesinden Notlar’da. 
“Erenköy’deki köşkte ailesiyle 
sürdürdüğü halk kesimlerinden 
yalıtılmış hayat üzerine erken 
yaşta düşünmeye başlamıştı. 
Demir kapının önü, dışarıda-
kiler ve içeridekilerle ilgili bir 
sorgulama alanıydı, yukarıda 
değindim: “Oradan geçen niye 
bize benzemiyor, biz niye onla-
ra benzemiyoruz?” diye soru-

yordu.  Çok az insan tanıdığını 
ve birbirinin aynı bu insanların 
da önünde bir dağ oluşturdu-
ğunu düşünüyordu. “Bu dağı 
aşsa; ötesinde çok başka ve 
daha güzel bir hayat, güzel 
insanlar, heyecan verici olaylar” 
varmış gibi geliyordu. Demir 
kapı önünde hissettiği başka-
lık duygusu gelecek günlerde 
“ıztırâr hali”nde benliğini sar-
san sorularla devam edecek-
ti. Bir adım attığımızda Allah 
on adımla karşılık veriyor. Şerif 
Mardin’in anlattıklarından yüre-
ğinize değecek kelimelere açık 
olduğunuz için İbni Arabi’yi keş-
fediyorsunuz. Hidayet de başka 
nedir ki…  Gün gelecek, canhı-
raş bir şekilde zikrettiği ayetler-
le kendisini sahici bir hayattan 
ayıran demir kapının açılması 
için bütün kalbiyle yakaracaktır. 

Türk sinemasında temsil 
ettiği değer çok açık; yeni ve 
gerekli bir hamleyi erkenden 
başlatan isimler arasında ilk sıra-
da gelir. Bir sinema mümkün, 
evet, diye düşündüren filmle-
re imza attı. Klee’nin “sanat-
ta eksik olan halktır” mealin-
de bir cümlesi var.  O, halkın 
bilinçli bir seçimle yer bulduğu 
sahnelere eksik bırakılan ses-
leri ve simaları kazandırarak 
Türk sinemasının önünü açtı. 
Güllü’nün dans ve modernlik 
arasında kurulan yapay bağa 
yönelttiği eleştiriyi hatırlıyor 
musunuz? Köroğlu’nun gözü 
pekliği, Cemo’nun kadınsı yiğit-
liği, Haşmet’in vefası, cömert-
liği, bütün olarak Ah Güzel 
İstanbul’un resmi (kurgusal bir 
halk tasarımı üzerinden oluş-
turulan) modernleşme söylem-
lerinin sebep olacağı yozlaşma 
ve yıkıma dönük) öngörüsü… 
Adı, Yılmaz Güney’den Yusuf 

Kurçenli’ye, Füruzan’dan Halit 

Refiğ’e değerli bir sinema 

yapma yolunda emek vermiş 

isimlerle bir şekilde buluşu-

yor. Bülent Oran’ın kendisine 

en dar zamanlarında arkadaş 

olması başlı başına anlamlı. 

Erenköy’deki köşkün ona halkın 

temsilcileri gibi görünen hizmet 

veren kişileri, imzasını taşıyan 

filmlerde bir şekilde yer buldu-

lar. 

Sinemada Anadolu’yu Nuri 

Bilge Ceylan’dan çok önce ve 

daha kapsamlı bir şekilde yan-

sıtmaya çalıştığı söylenilebilir. 

Kuşkusuz sinemayı bir eğlen-

ce aracı olarak görmüş değil. 

Ancak gişeyi küçümseyen ente-

lektüel filmlerden yana da olma-

dı. 

Şimdilerde filmleri üzerine 

yeniden düşünürken hüzünlen-

mekten kendimi alamıyorum. 

Saygımı ve sevgimi bir şekilde 

dile getirmiş olsam bile, imzası 

bulunan filmlerin hayatımın zor 

yıllarında sunduğu sıcaklığı ona 

daha güçlü bir şekilde anlatmış 

olmam gerekmiyor muydu? Her 

zaman aramızda olacak, nasılsa 

orada ve sofasının kapıları açık, 

diye düşündüğüm için belki de 

o kapsamlı konuşmayı/yazıyı 

ertelemeyi sürdürdüm. 

 Entelektüel sinemaya eksik 

olan irfanî boyutu hatırlatan 

senaryolar yazdı, fakat kendi-

sinden “senaryo yazarı” veya 

“senarist” diye söz edilmesinden 

hoşlanmazdı. Hikayeler yazıyo-

rum, demişti bir telefon konuş-

mamız sırasında. Tasarladığı 

hikayeleri tamamlamış olabilir 

mi,  notlar hâlinde bile olsa 

okuruyla paylaşmayı düşünmüş 

müydü, bilmek isterdim.



80

 Umran • Temmuz 2014

K Ü L T Ü R | S A N A T

K
Ü

L
T

Ü
R

 |
 S

A
N

A
T

Beyan Yayınları, 2014

Eski İstanbul Ramazanları
Halit Fahri Ozansoy

Eski İstanbul Ramazanları, Halit Fahri’nin çocukluk günlerinden izler 
taşıyan satırlarla başlı-yor. Doğduğu evin bulunduğu Çıkmaz Terazi 
Sokağı’ndan, evlerinde Ramazan’ın karşılanması için yapılan hazırlıklardan, 
Ramazan akşamlarının, Kadir gecesinin, akşamları Şehzadebaşı’nda kuru-
lan eğlence yerlerinden, sosyal yapıdan, azınlıkların Ramazan ayıyla olan 
münasebetlerinden bahsediliyor.
Otobiyografik izlerin sıkça bulunabileceği Eski İstanbul Ramazanları, 
Halit Fahri’nin edebiyat hatıralarına girmeyen edebî muhit ve şahısların-
dan da haberler veriyor. Kitap, İstanbul’un o devir için merkezî semtleri olan Vezneciler, 
Direklerarası, Eminönü ve Şehzadebaşı’nın Ramazan günlerinden bahsediyor.

Demokrasi Nefreti
Jacques Rancière

Düne kadar Avrupa’da resmî söylem totaliter dehşete karşı demokrasinin 
erdemlerini övüyordu. Devrimciler ise bugün ve buradaki demokrasiyi 
biçimsel bulup, gelecek bir gerçek demokrasiyi savunuyorlardı. Şimdi bütün 
bunlar geçmişte kaldı. Bu ideolojik dönüşümü anlamak için onu zenginliğin 
küresel yönetimi içinde ele almak yeterli değil. Eski zamanlardan beri, 
kendilerini halkı yönetmeye doğal olarak yetkili görenler “halkın yönetimi” 
fikri karşısında dehşete kapılmıştır. Jacques Rancière, demokrasi, siyaset, 
cumhuriyet ve temsil arasındaki karmaşık ilişkiyi incelerken, günümüzde 
yükselen demokrasi nefretinin kaynaklarını gösteriyor.  Demokrasi fikrinin, 
başkalarını yönetmeyi kendilerinin doğal hakkı olarak görenlerin huzurunu 
bozan, düzenlerini karıştıran gücünü hatırlatıyor. “Benim oyumla çobanın 
oyu bir olur mu?” sorusunu sorduran demokrasi korku ve nefretinin kay-
naklarını gösteriyor.

Dergâh 
Yayınları, 2014

İletişim Yayınları, 
2014

Okur Kitaplığı, 
2014

Yirmibirinci 
Yüzyılda 
İktidar

Michael Mann-
John A. Hall

Açılım Kitap, 2014

Amerikan sosyolo-
jisinin yeni Weber’i 
addedilen Michael 
Mann’le bir söyleşi 
kitabı. Sosyal bilimlere 
getirdiği ‘ağ’ analiziyle 
iktidar oluşumlarının 
tarihini yeniden yazan 
Mann ‘Toplumsal 
İktidarın Kaynakları’ (3 
cilt, The Sources of 
Social Power) adlı ese-
riyle biliniyor. Bu müla-
katlarda Mann hem 
kendi çalışmalarının 
bir sinopsisini sunuyor 
hem de 21. yüzyıldaki 
yeni iktidar biçimlerinin 
nasıl çalışabileceğine 
dair önerilerde bulu-
nuyor.

Kur’ân’ın İnsan Modeli İyiler ve Daha İyiler
H. Kerim Ece

Kur’ân, iman edenlere zaten iyi diyor. Ama müminlerin iyi olmakla kalmamalarını, daha iyi olmalarını 
istiyor. Yani aktif iyi olmalarını. Pek çok âyette de onların nasıl daha iyi olabileceklerinin yollarını 
gösteriyor. Kur’ân’ın önce idrake, idrakten yüreğe, yürekten de hayata geçirilmesini istiyor. Daha 
iyi olmak, bir anlamda Kuranı okur yaşar olmak, yaşayan Kur’ân olmak anlamına geliyor. Bu çalışma 
Kur’ân’ın iyi dediği, daha iyi dediği insan tiplerinden bir kısmını tanımak amacıyla meydana getirildi.  
Kur’ân, iyileri nasıl anıyor, onlardan hangi bağlamda bahsediyor? Bu iyilerin hangi özelliklerini ön 
plana çıkarıyor? Onları insanlara nasıl örnek olarak sunuyor?

Şiirin İpek Sesi
Cevat Akkanat

Akkanat’ın kitabındaki yazılar 1990’lı yıllarda şiir etrafında meydana gelen 
tartışmalara ışık tutması açısından önemli. Kitabın arka kapağında yer alan 
yazının bir bölümü şöyle: “Pek çok şair kendisini diğer insanlardan farklı bir 
yapıda görür. İki ayak, bacak, bir gövde ve başla şekillenen kaba iskeletin 
şair adını alanlarının diğerlerinden farkı ne ola? Kuşkusuz, farktan kasıt 
suret değil, öz, ruh. Ruhsal durumu, dünyayı kavrayışı ile evet, anladık, 
o farklı ve bambaşka birisidir. Peki, şairi hayal avcısı olarak düşünenlerle, 
duygusal bir inek kategorisinde tutanlara ne dersiniz?” 
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