
TEHLİKELİ SINIRLAR
Seçim Atmosferi, Mültecilik Sorunu ve Kardeşliğin İmkânları

7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından, partilerin yaptığı müzakerelerden sonra memleketi idare edecek kudrette bir hükümet 
oluşturulamadı. Şimdi 1 Kasım’da tekrarlanacak seçimlerin arefesinde, muhtemel sonuçların ne olabileceği üzerine tahminler hatta 

bahisler yürütülüyor. Her temayüle, beklentiye uygun neticeler sunmakta son derece hünerli, bir o kadar da kurnaz olan araştırma şir-
ketleri arzuladıkları kamuoyunu oluşturabilmek için canla başla dört koldan çalışıyorlar. Kural-içi ve kural-dışı her türlü imkânından ya-
rarlanılarak yürütülüyor bu süreç. Seçime dair muhtemel sonuçlar hakkında ne söylenirse söylensin bugünlerde olup bitenlere soğuk-
kanlı bir mantık çerçevesinde yaklaşılması elzem. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç, varlık ispatı için basiret ve feraset sahibi olma-
nın ehemmiyet arz ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. 

Evvela, genel seçimlerin ardından başlayan mevcut çatışmaların tarafların niyet ve planlarından öteye etkiler yarattığını not 
etmek gerekir. Zira toplumsal dinamikler sadece belirli aktörlerin taktik ve hamleleriyle yönetilemeyecek, dahası yön verilemeyecek 
kadar karmaşık bir yapıya sahiptirler. Başlangıçta AK Parti ile birlikte anılan hatta eleştirilen HDP projesinin ana aktörlerinin, kadife 
darbecilerin koçbaşı konumuna yerleşmeyi tercih etmeleriyle büyük bir darbe aldığı açık. HDP’nin sahip olmayı arzuladığı yahut zahiren 
ikrar etmek mecburiyetinde olduğu vizyon ve misyon, her ne kadar bütün Türkiye’ye hitap etme iddiasını içerse de, zaman içinde Türk 
solunun zinde kuvveti olduğunu ihsas ettiren bir pozisyonda durduğu görüldü. AK Parti’den intikam almak isteyen sınıflar, şu anki 
zaman diliminde kendileri için Kürt hareketi üzerinden meşruluk arama yolunu tercih ettiler. Bunun ilk sebebi, Türk solunun, mevcut 
hükümete karşı olan öfkesini kusmak için Kürtlerden başka bir seçenek olmadığını anlamış olmasıdır. Eğer bu ülkede ayakta kalmak 
istiyorsa, etnik dozu yüksek azınlıkçı bir sol söylem geliştiren HDP’nin içinde yer almak zorunda olduğunu anlamıştır. İkinci sebep ise 
ülkede etkili olan askeri vesayetin kendilerinden olmayan “ötekiler” tarafından bitirilmesidir. Türk solu, bu ülkede herhangi bir devrimci 
eylemin muhatabı olarak kendilerinden başka bir aktör kabul edemeyecek kadar sınıf ırkçısı olduğundan muhafazakârların böylesine bir 
başarı kazanmış olmasını hazmetmekte zorlandı. Yani bugünkü solun ne emperyalizmle, ne gerçek manada kapitalizm olgusu ile olan 
derdi “AKP ve İslâmcılık” derdi kadar keskin bir karşıtlığa oturmuyor. Sol için bugün yegâne düşman “AKP ve İslâmcılık”. Bu da kimlik 
siyaseti denen sefaletin solu ne kadar amorf bir küçük burjuva ideolojisi haline getirdiğinin en önemli kanıtı. 

Genel manzara bu olmakla birlikte doğuda mesele bu kadar açık değil hatta epey pusludur. Önümüzdeki seçimlerde oy oranları ba-
zında HDP bölgede ister ciddi anlamda oy kaybetsin ister gücünü korusun veya arttırsın bu sonuç değişmeyecektir. Bölgedeki etkili ak-
törlerin KCK/DTK vasıtasıyla çoğu zaman cebren kimi zaman rıza ile kendisine destek sunan kesimleri genişlettiği, dindar-muhafazakâr 
ve orta-sınıf Kürtlerin oylarını HDP’ye aktarmayı başardığı biliniyor. Yaşanan çatışmadan sonra oluşan mevcut tabloya baktığımızda bu 
seçmenlerin operasyonlardan sonra AK Parti’ye dönme ihtimali var olmakla birlikte son derece düşüktür. Bu sebeple muradı ne olursa 
olsun çözüm sürecinin dondurulması başta olmak üzere birtakım açıklamalar çok yanlış ve tehlikelidir. Çözüm sürecinde PKK yanlış bir 
muhataptı, bundan dolayı Kürt halkının tabiî ve fıtrî haklarının verilmesini içeren süreci “dondurmak” toplum açısından öncekinden 
daha büyük bir hatadır. O nedenle siyasî iktidar ve devlet, en kısa zamanda bu hatasını düzeltmelidir. İade edilecek olan hakların bir 
an önce geri verilmesi gerekir. Aksi takdirde konuyu istismar edecek çok farklı iç, bölgesel ve küresel yapılar, güçler devreye girecektir. 
Öte yandan Türkiyelileşme tiradının cephe yapısı olarak karşımıza çıkan HDP projesinin zayıfladığının düşünülmesinin ardından “bir 
arada yaşamanın” ve “siyasete olan güvenin azalmasının” doğurduğu problemler daha önemli. Zira HDP’den daha farklı bir stratejinin 
parçası olan Demokratik Bölgeler Partisi(DBP)’nin “öznelerin kendini yönetmesi” sloganıyla parlattığı “öz-yönetim/ özerklik” ilanı/talebi 
gibi daha radikal hamleler yapacağı ve bunun ilk provasının Cizre başta olmak üzere bazı yerlerde bilfiil uygulanmak istendiği görüldü. 

Seçim sonuçları ne olur; tek başına iktidar veya koalisyon ihtimali eşit derecede mümkün müdür bilinmez ama toplumsal  açıdan 
bakıldığında, son çatışmaların kardeşlik duygusunu aşındıran gelişmelere kapı araladığı göz ardı edilemez. Özellikle parti binalarına ve 
siyasî kimliğinden bağımsız olarak sadece kavmi aidiyetinden dolayı insanlara yönelik saldırıların “bizi biz” kılan kurucu aidiyette ona-
rılması güç hasarlar oluşturduğu ortada. Bu durumun siyasî aktörlerin plan ve politikalarından öteye uzanan çok daha derin bir etki-
sinin olacağı söylenebilir. Nitekim bu aralar HDP vesilesiyle sıkça hatırlanan hatta nostalji konusu olan 1960’ların Türkiye İşçi Partisi 
(TİP) milletvekillerinden Kürt siyasetçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, Türk basınının amiral gemisi konumundaki Hürriyet gazetesinin “ta-
raflı bölgesinde” ikamet eden yazarına Ankara’da düzenlenen “Teröre Hayır/Kardeşliğe Evet” mitingi vesilesiyle gönderdiği mektupta, 
kardeşlik mefhumundan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmişti. Ekinci, mektupta, “Kürtler hiç kimsenin kardeşi olmadıkları gibi, 
kimseyle kardeş de olmak istemezler. Onların istediği eşit haklı vatandaşlıktır” dedi. Kardeşlik ve vatandaşlığı zıt kutuplara yer-
leştiren Ekinci, cehli mürekkep timsali mektubun devamında, “Bu arada yaptığınız televizyon programında da konuşmacılar sıkça 
kardeşlikten ve kardeşlik hukukundan söz etmektedirler. Bu köleleştirici algının yayılmasına karşı çıkmanız dileğiyle” ifadele-
rine yer verdi. Kürt sorunu, Türkiye’nin gündemine girdiği günden itibaren bu sorunun iyi niyetli takipçilerinin “Türkler ile Kürtler kar-
deştir” demelerini “büyük bir aymazlık” diyecek kadar kardeşlik kavramından rahatsızlığını vurgulayan Ekinci’nin mektubu aslında olan 
biten pek çok şeyi düşünmeyi mümkün kılıyor. Bilindiği üzere Kürtleri merkeze bağlayan AK Parti son seçimlerde Kürt illerinin çoğun-
da büyük bir güç kaybetmişti. Son olaylar sonrası Kürtlerin merkezle olan bağlarının daha da zayıfladığı ve radikal bir değişim olmadığı 
takdirde bu durumun derinleşeceği öngörülebilir. Şayet AK Parti, Kürt illerinde değil başka yerlerde güç kaybetmiş olsaydı memleketin 
geleceği için duyulan endişenin kesifleşmeyeceği söylenebilirdi. Bu yüzden her ne surette olursa olsun, kardeşlik hukukunu zedeleyen 
tutum, söz ve fillerden uzak durulması her şeyden daha önemli ve önceliklidir. Sadece Türkiye’de değil muhacirliğini unuttuğumuz Su-
riyeli mülteciler etrafında dünya ölçeğinde olup bitenler, gerçek anlamda kardeşlik için samimi, fedakâr ve dil yarasını ortadan kaldıra-
cak çabalara ihtiyacımız olduğunu her daim bize hatırlatıyor.

 Bugün geçici bir siyasî çözüm olsa bile kardeşlik iklimini oluşturmadan, kalplere sirayet etmiş olan cahili tortulardan arınmak/
kurtulmak kısa vadede mümkün olmayacaktır. PKK’nın yaptığı saldırılar karşısında, Kürtlere topyekûn cephe almak, protesto eylemle-
rinde iş yerlerini, parti binalarını ve dernekleri basmak, tahrip etmek, haddizatında bu tür hareketler, kadife darbeci kadronun arzuladığı 
kargaşadan kaynaklanan düzen teorisinin uygulanabilmesi için gerekli zeminin hazırlanmasından başka bir fonksiyon icra etmeyecektir. 
Bugün, Türkiye’nin içinde bulunduğu kargaşa ve vesvese ortamında kendisini Müslüman olarak kabul eden, Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden herkesin takınacakları tavır, adalet ekseninde bir barış yurdunun inşası için duruş ortaya koymak, nemelazımcılığı terk etmek 
istikametinde olmalıdır.

Devam eden “kavmiyetçi galeyan” dikkate alındığında, bu noktada eleştirel bir tutumun gerektiği çok açıktır. Bu anlamda, kardeş-
liğin, çoklu-aktörler arasında ünsiyet, muhabbet ve dostluk ilişkilerinin yeninden kurulumunu içerdiği ve farklı etnik aidiyetler arasında, 
adaletin yeniden inşasını gerektirdiği söylenebilir. O halde bugün, birr ve takva konusunda yardımlaşmak, konuşmak, bu yolda daya-

nışma içerisinde olmak zamanıdır. Kardeşlik hassasiyetleri üzerinde kurulmuş münasebetlerin geliştirilmesi temennisiyle. 
                 Umran
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G Ü N D E M   ÇOCUK VE GENCİ ANLAMAYA DAİR 

A ile, okul, ebeveyn, öğret-
men gibi çocuğun kimli-

ğinin oluşmasında direkt et-
kisi olan ve çocukların bi-
çimlendirilmesi, tarzlarının 
belirlenmesi ve ömür boyu 
kalıcı etkisi olacak olan dav-
ranışlarının disipline edilme-
si için uğraşan, didinen, çır-
pınanların son derece hassas, 
olağanüstü duyarlı olması 
gerekmektedir. Toplumların 
geleceklerinin inşası, gelece-
ğin kendisine teslim edilece-
ği genç insanlarla kurulan iyi ve güzel ilişkilerin 
sayesinde olacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. 
Öğrenme yaşında olan ve kendisine sunulan her 
türlü bilgiyi kavrama yeteneğine sahip, çocuk ve 
genç insanın en iyi tarzda eğitilmesi, aile, okul iş-
birliği ve uyumu ile sağlanabilir.

Çocuk eğitiminde ailenin de, okulunda kendi-
ne has yol haritaları vardır ve olmalıdır. Çocukla-
rın eğitiminde aile ve okulun yol haritaları birbir-
leriyle çatışmamalı, aksine örtüşmelidirler. Ancak 
ülkemizde yıllardır görülen şu gerçeği göz ardı 
edemeyiz. Ailenin çocuk yetiştirme tasavvuru ile 
okulun çocuk yetiştirme tarzları hep çatışır hal-
dedir. Ailenin öncelediği ve önem verdiği bilgile-

rin, okulda verilen bilgilerle 
örtüşmediği, önceliklerinin 
değiştiği, ailenin verdiği bil-
gilerin tam tersi ve hatta o 
bilgileri nakzeden bilgilerin 
okullarda verildiği aşikâr bir 
durumdur.

Uzun yıllardır tek tip in-
san yetiştirmeye çalışan ve 
kendisi gibi düşünmeyen, 
yaşamayanlarla adeta çatış-
mayı kendisine görev edin-
miş cari sistem, bu çatışmacı 
zihniyetten bir türlü kendisi-

ni kurtaramamıştır. Kendi doğruları istikametin-
de, toplumla, aile ile çatışmayı adeta ilke edinir-
cesine toplum mühendisliğine soyunmuş, onlarla 
mücadele etmiş, insanı ve toplumu kendi anlayı-
şına göre tasarlamaya çabalamıştır. Bu çabalar ça-
tışmacı ve inkâr edici tavrından dolayı toplumun 
büyük bir kesiminde tutunamamıştır. Buna karşın 
toplum yerli ve dini anlayıştan yana tavrını hep 
muhafaza etmiştir. Çocuklarına ve gençlerine dai-
ma ilgi göstermiş, kendi ilkelerini, değer ölçüleri-
ni bilebildiği oranda daima onlara vermiştir. Ço-
cuk ve genç eğitimiyle uğraşanlar, çocukların yaş 
durumlarını dikkate alarak yeterli bilgiyi, gerek-
tiği kadar vermelidirler. Bazı ailelerin okul döne-
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minde çocuğa verilen bilgilerin yetersizliği, hatta 
kendi inandığı değerlere ve onun biçimlendirdi-
ği yaşam tarzına uymayan bilgiler olduğuna inan-
maktadırlar. Özellikle çocukların okul dönemin-
de yeterli dini bilgiyi almadıklarını gördüğünden, 
dini bilgi konusunda okula 
güvenmemektedirler.

Eğitim Süreçlerinde İslâm

Bu sebeple okul öncesi 
yaşlarda dini bilgi aktarımı-
na aile içerisinde oldukça faz-
la yer verilmektedir. Okul ön-
cesi dini bilgi mutlaka verilme-

lidir. Aileler bundan kaçınma-

malıdırlar, üstelik geçte kalma-

malıdırlar. Ağacın yaş iken eğil-

diği prensibi her anne baba için 

ölçü olmalıdır. Ancak bilgi ak-

tarım bazen gereğinden faz-

la dini bilginin boca edilmesi-

ne sebep olmaktadır. Önem-

li olan şeyin çocuklara yetecek 

ve bilinç uyandıracak dini bilgi-

nin verilmesinin gerekliliğini ve 

bunun temel ve asli görev oldu-

ğunun unutulmamasıdır. Şura-

sı da bir gerçekliktir ki, bilginin 

dini ve ladinisi olmaz. Her bil-

gi kâinatı yoktan var eden, onu 

bir hesap ve düzen içerisinde ha-

reket ettiren yüce yaratıcı Rabbi-

mizin ilahi sünnetinin anlaşılma-

sı, kavranması ve insan hayatının 

ona uygun yaşanılır hale getiril-

mesine yardımcı olmak için var-

dır. Fizik ve uzay bilimlerindeki yer 

küre ve uzayın bilgisi ile kâinatın yaratılışını an-

latan Kur’an’daki bilgiler birbirinin mütemmimi-

dirler. Allah’ın yaratılışta koyduğu kurallar, bi-

lim dalları tarafından keşfedilmektedirler. Ancak 

bu keşfi yapan bazı insanların, ilahi sünneti ka-

bul konusunda zorlanmakta olduğunu görmek-

teyiz. Yaratılıştaki ilahi sünneti, tesadüfî olaylarla 

izah etme zaafına düşmektedirler. Tesadüfen oluş-

tuğu iddia edilen görüşler okullarda maalesef bi-

lim diye öğretilmektedir. Dolayısı ile okul bilgisi, 

dini bilgi ile çatışmaktadır. Hâlbuki keşfedilen ve 

elde edilen bilgiler ilahi sünnet ile çatışmamalı ve 

uyumlu olmalıdır.

Her çalışmanın temel özelliklerinden olan; 

planla, uygula, değerlendir prensibi her aşa-

mada, her yaş grubunun eği-

tim çalışmalarında vazgeçil-

mez bir metot olmalıdır. Bil-

ginin çocuklara verilişi, ob-

jektif kriterlerden uzaklaşma-

dan, okul öncesinden başla-

yarak, çocukların ihtiyacı ka-

dar, onların sosyal ve psiko-

lojik durumlarını dikkate ala-

rak hazırlanan ve uygulanan 

yol haritası ile belirlenmiş ol-

malıdır. Yol haritasının mima-

rı anne baba ve öğretmenle-

re bazı hatırlatmalarımız ola-

caktır. Anne baba, ya çocuğu-

na kaldırabileceği yükü dü-

şünmeden aşırı yoğunlaştırıl-

mış bir bilgi yüklemesini uy-

gun görmekte, ya da çocuğa 

yaşının gereği olan donanım-

lı bir bilgiyi vermemektedir. 

Çocuğa verilen eğitim, yaşı-

na uygun olmalı ne fazla abar-

tılmalı, ne de eksik verilmeli-

dir. Anne baba çocuğun eğiti-

minde zamanından önce bilgi 

yüklemesi yapmaması gerekir, 

diğer taraftan da henüz vakit 

erken anlayışı ile yaşı gereği 

verilmesi gereken eğitimi erte-

lememelidir. 

Çocuklar çocuk akıllıdırlar. Onlara büyük in-

san aklı, duygusu ve zevkleri, bilgi edinme şek-

li aşılanmamalıdır. Çocuk, bilgiyi yaşına uygun 

biçimde, gerektiği kadar öğrenmeli ve çocuk ço-

cukluğunu kendi tabii ortamında yaşamalıdır. Ço-

cuk eğitiminde geç kalınması, yavaş davranılması, 

daha zaman var anlayışı ile beklenilmesi, karşı kı-

yıya geçmek için nehrin akışının durmasını bekle-

mek gibi bir şeydir. Nehrin suları nasıl ki durma-

dan akıp gidiyorsa, zaman da hızla akıp gitmek-

tedir.

Uzun yıllardır tek tip insan 
yetiştirmeye çalışan ve 
kendisi gibi düşünmeyen, 
yaşamayanlarla adeta 
çatışmayı kendisine görev 
edinmiş cari sistem, bu 
çatışmacı zihniyetten bir 
türlü kendisini kurtara-
mamıştır. Kendi doğrula-
rı istikametinde, toplum-
la, aile ile çatışmayı adeta 
ilke edinircesine toplum 
mühendisliğine soyun-
muş, onlarla mücade-
le etmiş, insanı ve toplu-
mu kendi anlayışına göre 
tasarlamaya çabalamış-
tır. Bu çabalar çatışmacı 
ve inkâr edici tavrından 
dolayı toplumun büyük 
bir kesiminde tutunama-
mıştır. Buna karşın top-
lum yerli ve dini anla-
yıştan yana tavrını hep 
muhafaza etmiştir.
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Ebeveynlerin Sorumlulukları

Anne babalar çocuklarının geleceklerini düşü-
nüp, ona göre hazırlık yaparken, onlara ev, ara-
ba, evlilik parası biriktirmek için çokça çalışıp on-
ları ihmal etmemeli, çocukların bu günlerinin de 
var olduğunu unutmamalıdır. Öncelikle çocukla-
rın bu günü ile ilgili gerekliliğin yerine getirilmeli 
ve çocuklarla beraber günü yaşamak gerekir. Eğer 
ebeveyn olarak geç kalırsa-
nız, çocuğunuz hayat tar-
zını kirletecek pek çok un-
surla karşılaşabilir. Çocu-
ğunuzun zihni erken yaş-
larda kirlenebilir. Ondan 
sonra da ne oldu bizim ço-
cuklarımıza! Neden bizim 
istediğimiz, beklediğimiz 
gibi değiller şikâyetlerini 
eder durursunuz. Gereken 
eğitimi zamanında vermekte 
geç kalmamak gerekir. Çün-
kü ömür çok ama çok kısa-
dır. Dünyaya gereğinden faz-
la meyletmek insanı sonu 
hüsranla bitecek bir sürecin 
içine atabilir.

Peki, kişi neden geç ka-

lır? Dünyaya çok fazla mey-

lettiğinden, dünya hayatını 

çok önemsediğinden, dünyayı 

hayatının odak noktası olarak 

gördüğünden. Oysa dünyaya 

gereğinden fazla meyletmek, 

diğer ifadeyle dünyevileşmek, 

öncelikle ailede var olan anne 

baba, çocuk ilişkisinin, bü-

tünlüğü bozacak tarzda gev-

şemesine, hatta kopmasına se-

bep olur. Çocuğu ile görüşeme-

yen, konuşamayan, sevemeyen, 

onların gelişmelerine destek vermeyen veya vere-

meyenler, çocuğunu bilerek veya ihmalden dola-

yı bilmeyerek başkalarına teslim edenler şunu da-

ima hatırlamalıdırlar: Yavrularını kendi düşünce 

tarzlarına aykırı istikamette biçimlendirmek, ço-

cukları yabancılaştırmak isteyen o kadar çok kişi 

ve kurum var ki, onların ekmeğine yağ sürmüş 

olursunuz ve işte o zaman kelimenin tam mana-
sıyla yandınız demektir. Çünkü ihmaliniz sizi ço-
cukların her şeyi olmaktan uzaklaştırmış, açıkçası 
çocuklarınız sizin olmaktan çıkmıştır. Yavrularını-
zı biçimlendiren, şekillendiren siz değil başkaları 
olmuştur. Başkaları da size benzer değil, kendile-
rine benzer yetiştireceklerdir.

  Çocuğu eğitmede, terbiye etmede ve biçim-
lendirmede geç kalmak, Allah tarafından kendi-

sine emanet edilen çocuğa ve 
emaneti tevdi eden Allah’a 
ihanet etmek demektir. Ço-
cukların ihmal edilmeden 
yaratıcıyı tanıması ve ku-
rallarını öğrenmesi sosyal 
hayattaki durumunu da bu 
kurallara uygun hale ge-
tirmesi hatırlatması, evde 
öğretilen ve benimsetilen 
ilk kurallardan olmalıdır. 
Çocuğu eğiten, geliştiren, 
kişilik kazandıran, kimlik 
sahibi yapanlar, sorum-
luluk bilincinde olan aile 
bireyleridir. Özellikle aile 
kültürünün oluşmasında 
annenin rolü daha fazla-
dır.  Anneler, kanatlarınızı 
hiç kapatmayın, onları da-
ima açık tutun ki, çocuk-
larınız kanatlarınızın altına 
sokulsun. Yavrularınızı şe-
killendirin ve biçimlendirin 
ki, sevinçlerini, üzüntüleri-
ni ailenin siz büyükleriyle 
paylaşsınlar.  Sizi en yakın 
dostları bilsinler, sizin ken-
dileri için her şeyini fedaya 
hazır aile büyükleri olduğu-

nu unutmasınlar.  Dini eğitim, bilgi 
eğitimi olduğu kadar duygu eğitimidir. Anne baba 
çocuklarının sadece dinden haberdar olanlardan 
değil, dindar olmasını hedeflemelidir. Dini bilgi 
yoğunluğundan ziyade bu bilginin çocuğun ha-
yatında yer edinmesini ve yaşanmasını sağlayacak 
duygu yoğunluğuna ağırlık vermelidir. Çocuğun 
ilahi mesajı içselleştirmesine, hayatında yer edin-
mesine, sevgi dili kullanarak destek vermelidir.

Anne baba ve büyükler; çocuk-
lara karşı dürüst olmalı, onla-
ra güvenmeli, onlara değer 
verdiklerini göstermek için 
mutlaka dinlemelidirler. 
Problemlerini beraber konuşu-
nuz ki, tek başına çözüm bul-
maya kalkmasınlar. Onlara 
kendilerinden daha deneyim-
li olduğunuzu, tecrübenin de 
önemli olduğunu makul tarz-
da anlatınız.  Bedensel gıdala-
rı yanında, ruhi gıdalarını da 
zamanında veriniz. Çocuğun 
yaptığı olumsuzlukları sürek-
li tekrarlamak, çocukta korku 
kültürünün oluşmasına sebep 
olur. Sakınılmalıdır. Kimin 
problemi yok ki, her şeyin el 
birliği ile çözülebileceğini iyi 
anlatmak gerekir ki, çocuk 
evde ve okuldaki karşılaş-
tığı problemin çözümünde 
büyüklere yardımcı olsun.
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 Dinin sadece öte dünya için değil bu dünya-

daki işler için gerekli olduğu bilincine sahip ol-

malarını öncelemelidir. Bu bilincin de ilahi emir 

ve yasaklara uyma, ibadetlerde düzenlilik ve de-

vamlılık, başkalarının hak ve menfaatlerini gözet-

me ile kazanılabileceği sıkça hatırlatmalıdır. Aile 

ve öğretmen çocuğun ileri ki döneminde gününü 

iyi ve düzgün yaşamasını sağlaması için, kendi-

sine Rabbimiz tarafından konulan sınırları aşma-

dan, haramlara bulaşmadan, daima meşru alan-

larda kalarak, meşru alanların kendisine yeteceği 

şuuru vermelidir. Meşru alanların her türlü keyfe 

kâfi olduğu vurgusu yapılmalı, meşru alan bilin-

cini aşılamalıdır. 

Geçmişinin gelecekte kendisine ayak bağı ol-

mamasını, şiddete bulaşmadan güçlü, zayıflık be-

lirtmeksizin yumuşak olunabileceğini öğretmeli-

dir. Hırs ile azmin ayrı ayrı şeyler olduğunu, azim-

li ve kararlı olmasını ancak asla hırslı olmaması-

nı, her başarının bir bedel istediğini hatırlatmalı-

dır. Bedel ödenmeden başarıya ulaşılamayacağını, 

Cennete girebilmenin de bir bedelinin olduğunu, 

bunun da yaratıcı olan Rabbe kulluk etmek oldu-

ğunu iyi kavratmalıdır. İnsanların çabalarının te-

melinin bu olması gerektiği şuurunu vermelidir. 

Hız ve haz peşinde yaşamayı dayatmaya çalışan 

çağımız egemenlerinin etkisi altında kalan evleri-

mizdeki yavrularımız beraber sevinmeyi ve bera-

ber üzülmeyi unuttular. Evlerimizin yeniden inşa-

sı ve toplumsal kardeşlik reflekslerimizin yeniden 

faaliyete geçmesi için evlerimizde sadece televiz-

yon haberlerini seyrederek ah vah ederek felaket-

lere, sıkıntılara ortak olunamaz.

Çocuklarımızla beraber felaketlerin ve sıkıntı-

ların analizini yaparak, onlara unutturulan üzün-

tülerin, paylaşılarak azalacağı düşüncesini hatır-

latmak, sadece seyirci değil, her türlü imkanla, 

mağdur ve muhtaç olana destek sağlamak gerekti-

ği öğretilmelidir. Kendi biriktirdikleri harçlıkların-

dan infak etmelerini, başkalarına ikramda bulun-

malarını, ölenlere ve kalanlara rahmet dilemeleri-

ni, dualarını eksik etmemelerini, felaketlerde ye-

tim kalan kardeşleriyle bütünleşmelerini, onların 

dertleri ile dertlenmeleri gerektiği aşılanmalıdır.

Çocuğun ilk yaş grubunda davranış eğitimine 

ağırlık verilmelidir. Evde, okulda, parkta, camide, 

sokakta nasıl davranması gerektiği, kavgacı olma-

maları, paylaşımcı, kimseyi kıskanmadan arkadaş-

ları ile uyumlu olması anlatılmalıdır. Bütün bun-
lar ise çocuğun yaşına uygun verilen ahlak eğitimi 
ile sağlanabilir. Adalet için, adil davranmak, saygı 
için, değer vermek doğruluk için, doğru söylemek 
sorumluluk için, görevini savsaklamadan iyi yap-
mak güçlükleri yenebilmek için, cesur olmak sab-
retmeyi öğretmek için, sabretmenin ne olduğunu 
bilmek sevgi için, sevmeyi bilmek dost edinmek 
için, iyilikleri unutmamak sıkıntıya düşmemek 
için, tutumlu olmayı bilmek yardımseverlik için, 
yardım etmeyi sevmek gibi çocuk kimliğinin ilk 
ihtiyaçlarını zamanında vermek gerekir. 

Anne, baba, öğretmen eğitimi sadece çocuk-
ların eksikliklerinin tamamlanması ve bilgilendi-
rilmesi olarak almamalıdırlar. Eğitim sadece öğre-
tim değildir. Eğitimin çocuğun kimlik ve kişiliği-
nin inşa edilmesinin ana gayesi olması gerektiğini 
unutmamalıdır. Her ev çocuk için hizmet içi eği-
tim merkezi olarak algılanmalıdır. Evdeki eğitim 
kesintisiz ve sürekli olmalıdır. Eğitimdeki konu-
lar birbirini tamamlamalıdır, bir sonraki bilgi ve 
davranış, bir önceki bilgi ve davranışla bütünlük 
arz etmelidir. 

Okul Öncesi ve İlkokul Yılları

Bundan sonraki kısımda ise çok özel olarak ço-
cuğun birinci kademe eğitiminde önemli görülen 
bazılar hususlara dikkat çekmek istiyorum. Okul 
öncesi dönemde, anne, baba çocukları Allah’ın bir 
emaneti olarak görmeli ve bu emanetin sorumlu-
luğunun bulunduğu ve ahiret günü bu sorumlu-
luğun hesabının sorulacağı unutmamalıdır. Okul 
öncesi çocuğun, anne, baba bağımlılığı çok fazla-
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dır. Ev çocuğun dünyasının her şeyidir. Sevdiğiniz 

ve ilgi duyduğunuz şeyler çocuğunuzla sizin ara-

nıza set oluşturmasın, engeller koymasın. Bu yaş 

grubunda ilişkiler sevgi odaklı olmalıdır. Cezalan-

dırma bu dönemde asla başvurulmaması gereken 

bir davranıştır. Oyunla öğretim, bu yaş grubu-

nun en ideal öğretim metodudur. Bu yaş grubun-

da sevgi, paylaşma, yardımlaşma öne çıkartılmalı-

dır. Okul öncesi dönem, dini sembolleri sevdirme 

ve benimsetme dönemidir. Okul öncesinde dini 

eğitim, çocukların duygusal, sosyal, gelişimlerine 

uygun verilmelidir. Dini sembollerin, bu dönem-

de çocukların hafızalarına yer edinebilmesi önem-

lidir. Evlerde seccade, tespih, başörtüsü, Kur’ân-ı 

Kerim göz önünde olmalıdır. Anne baba şekli be-

lirlenen ibadetlerini çocukların yanında, onların 

göreceği bir ortamda yerine getirmelidir. Namaz 

kılarken, dua ederken sizleri görmeliler ve ibadet-

lerinizi yaparken, onların sizinle oynama istekle-

rine olumsuz tepki vermemelisiniz. Dini sembol-

lerin olduğu yazboz kitapları bu dönemde kulla-

nılabilir. Dini sembolleri sevdirirken ödüllendir-

me yöntemine başvurma unutulmamalıdır. Dini 

sembolleri öğretirken çocuğun algısına uygun, sı-

ralı bir program uygulanmalıdır. Kavrayamayaca-

ğı konuların bilgisi asla verilmemelidir. Çocuğu 

korkutan, ürküten, cehennem, ateş, yakmak, ce-

zalandırmaktan ziyade, Allah sevgisi, cennet, mü-

kafat konuları işlenmelidir.

Anne-babaların üzerlerine düşen en önemli 

görev, çocuğun sorularına hazırlıklı olmak, han-

gi yaşta neyi nasıl öğ retebileceğini öğrenmektir. 

Anne baba din eğitimi konusunda sağlam bilgi-

lere sa hip olmalı, çocuğun sorusuna nasıl cevap 

verece ğini bilmesi ve hangi bilgiyi hangi aşamada, 

hangi çerçe vede öğreteceğinin bilincinde olmalı-

dır. Kendi öğreteceği bilgileri başkalarına havale 

etmemelidir. Çocuğun okul öncesi gerçekle, ger-

çek olmayanı ayırt etme imkanı olmadığı için, ile-

ride öğreneceği derin ve ciddi bilgileri, çabuk öğ-

rensin diye zamanından önce vermemelidir. Bilgi-

yi çabuk öğreteyim diye çocuğu sıkmamak, bilgi 

hamalı yapmamak gerekir. Çocuğun dini duygu-

ları gelişim sürecine bağlı olarak şekillendirilme-

lidir. Amr bin Âs’ın şu güzel sözüne dikkat etmek 

güzel sonuçlar vereceği kanaatindeyim: “Söz ilaç 

gibidir; gereği gibi sarf edilirse fayda verir. Gere-

ğinden fazlası zarar verir”

Bu dönemde çocuk için model olan kişiler 

ebeveynleridir. Aile bireyleri sözlerine ve davra-

nışlarına dikkat etmeli, kaba, cezalandırıcı, kü-

fürbaz, sözünü tutmayan kişiler olmamalıdır. Ço-

cuklar büyüklerinin sözlerini dinlemede zorlanır-

lar. Ama onların davranışlarını benimsemede ve 

taklit etmede kusursuzdurlar. Çocuk ne görürse 

onu yapar. Çocuğun sözden ziyade güzel örnekli-

ğe ihtiyacı vardır. Örneklikte kusur işlememek ge-

rekir. Çocuğa ihtiyaçları için mutlaka Allah’a dua 

etmesi gerektiği öğretilmelidir. Çocuk duanın in-

san hayatının vazgeçilmezleri arasında olduğu-

nu anlamalıdır. Çocuklara ellerindeki imkânlarla 

yetinmesi gerektiği bilinci verilmelidir. Çocukla-

ra dini bilgileri zorla verme, ibadet şekillerini öğ-

retme çalışmalarında zorlama ve inatlaşma yoluna 

gidilmemelidir. Çocuk istemediği dini bir faaliyeti 

gerçekleştirmeye zorlanmamalıdır. Zihninde bas-

kı ve inatlaşma kalan bir çocuk ömür boyu olum-

suz dini konulara duyarsız kalabilir. Üç yaş gru-

bu çocuk, neden ve niçin odaklı çok soru sorar. 

Allah’a, meleklere, peygamberlere, cennete dair 

zor sorular da sorabilir. Onlara basit, kısa, anla-

şılabilir cevaplar verilmelidir. Beş yaş grubu ço-

cuğun çevre ile en uyumlu olduğu zamandır. Dini 

bilgiler, gerekli dini ritüeller bu dönemde net bir 

anlatımla aktarılmalıdır. Bu yaşlardan itibaren ço-

cuğun sorduğu sorular gelişigüzel sorulan sorular 

değildir. Öğrenmek için dir. Bu çocuğun kendisine 

verilenleri almaya hazır olduğuna işarettir. Beş altı 

yaşlarında sorulan sorular cid diye alınmalı gerek-

tiği gibi cevaplandırılmalıdır.

İlkokul dönemindeyse; çocuk için model kişi-

ler olan anne babanın arasına, öğretmenler de gir-

miştir. Öğrenmeye istekli ve arzulu olan çocuklar, 

bu dönemde çok iyi bir algılama yeteneğine sahip-
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tirler. Anne baba, öğretmen bağının iyi olması ve 

uyumlu olması gerekir. Birbirlerinin söyledikleri 

ile öğrettikleri bilgiler bütünlük arz etmelidir. Bu 

dönemde rol model olan annenin, babanın, öğret-

menin, sözlerinin ve davranışlarının çocuğun üze-

rinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Çocukların 

duygularını geliştirmek için çabalayanların söyle-

dikleri sözler, kendi hayatlarında yer edinmelidir 

ve yaşanılır olmalıdır. Dini bilgiler, anne, baba ve 

öğreticilerin hayatlarına aksetmez ve ibadetlerle 

derinleştirilmez ve davranışlarında hayat bulmaz-

sa söyledikleri sözlerin tesiri asla olmaz.

Bu yaş grubunda hak, adalet, haram helal, 

paylaşım, sevgi, acıma, çevre bilinci, insana say-

gı, küfürlü konuşmama, zayıf, yaşlı ve kimsesizle-

ri koruma gibi toplumsal hayatın yapı taşları olan 

kavramlar öğretilmelidir. Yakın ve uzak çevresin-

de yaşanan ve hissedilen, acının ve sevincin pay-

laşılması bilinci verilmelidir. Acının paylaşılarak 

azalacağı, sevginin paylaşılarak artacağı kavratıl-

malıdır. Eğitimci, öğreteceği bilgileri, eğitsel faa-

liyetlerle kavratmaya çalışmalıdır. Verilen eğitim 

düzeyi, çocukların gelişim düzeyine uygun olma-

lıdır. Ağır, kavramada zorlanacağı konular asla se-

çilmemelidir. Fakat sorduğu soruları da gelişimle-

rine uygun tarzda cevaplamalıdır. Sorulan sorular 

asla savsaklanmamalıdır. Bilmiyorsanız ‘öğrene-

yim sana da öğreteyim’ demelisiniz. Eğitimci ço-

cukla birlikte olurken, hiçbir zaman çocuklaşma-

malıdır. Çocuğun seviyesine inebilmeli, ancak öl-

çüyü kaçırıp onun arkadaşı gibi davranmamalıdır.

Çocuğun yaşı büyüdükçe, dikkat süresi de 

uzar. Kendisini daha uzun süre, bir işe verebilir. 

Konular daha detaylı anlatılmalıdır. Cevaplar ge-

çiştirilmemelidir. Çocuk lar şu veya bu şekilde Al-

lah, peygamber ve melekler hakkında bazı şeyler 

duyar ve bunlar hakkında sorular sorar. Eğitim-

cinin görevi çocuğun sorularına hazırlıklı olmak, 

hangi yaşta neyi nasıl öğretebileceğinin planlama-

sını iyi yapmaktır. Bu yaş grubunda, temel  iba-

det ve iman eği timi çocukların hafızalarına yer-

leştirilmeye ve be nimsetilmeye çalışılmalıdır.  Bu 

yaş grubunda çocuklar dışarıdan abi ve abla ara-

maya onları taklit etmeye başlar. Edindiği ablala-

rını, abilerini oldukça severler. Ablanın, abinin sı-

cak, samimi, içten olması çok önemlidir. Çocuk-

larınıza örnek iyi abi ve ablalar bulmalısınız. Ço-

cuklar el becerisi dersini oldukça severler. Okul-

da ve evde oyun ve eğlence ağırlıklı geçen, çocu-

ğunuzun sevdiği mahallenizin çocuklarının da iş-

tirak ettiği çocuk günleri düzenleyiniz. Anneler 

evinizin kirlenmesinden ve dağıtılmasından kork-

mayınız. Kirlenen eşyanın temizlenmesi kolaydır. 

Siz çocuğunuzun zihninin kirlenmemesine dikkat 

edin, bu konuda duyarlı olun.

Okul ve aile birlikleri, velilerle irtibatlarını 

kuvvetlendirmelidir. Ailenin dini ve kültürel sevi-

yesi, ekonomik ve sağlık durumu hakkında bilgi 

edinilmeli, ailelere çocukların eğitimi için destek 

verilmelidir. Anne baba, çocuğuna zengin olma-

yı değil, iyi insan olmayı öğretmelidir. Çocukken 

maalesef zenginlik ve zenginlik sağlayacak meslek 

gruplarının propagandası yapılmaktadır. Bunlar-

dan kaçınılmalıdır. Büyüdüğünde her şeyin fiyatı-

nın değil değerinin önemli olduğu ve onların de-

ğerini bilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Anne, baba, 

öğretmen çocuklara öncelikle -doğru ol, her şeyin 

doğrusunu yap, hiçbir zaman doğruluktan ayrıl-

ma- ilkesini benimsetmelidir.

Anne baba ve büyükler; çocuklara karşı dü-

rüst olmalı, onlara güvenmeli, onlara değer ver-

diklerini göstermek için mutlaka dinlemelidirler. 

Problemlerini beraber konuşunuz ki, tek başına 

çözüm bulmaya kalkmasınlar. Onlara kendilerin-

den daha deneyimli olduğunuzu, tecrübenin de 

önemli olduğunu makul tarzda anlatınız.  Beden-

sel gıdaları yanında, ruhi gıdalarını da zamanında 

veriniz. Çocuğun yaptığı olumsuzlukları sürek-

li tekrarlamak, çocukta korku kültürünün oluş-

masına sebep olur. Sakınılmalıdır. Kimin proble-

mi yok ki, her şeyin el birliği ile çözülebileceğini 

iyi anlatmak gerekir ki, çocuk evde ve okuldaki 

karşılaştığı problemin çözümünde büyüklere yar-

dımcı olsun. 

Kâinatta var edilen her canlının yavrusu için 

gösterdiği ilgi, hassasiyet, koruma refleksleri, tek 

akıllı varlık olarak yaratılan insanın vazgeçemeye-

ceği, öteleyemeyeceği, savsaklayamayacağı dav-

ranış biçimi olmalıdır. Kendisine emanet ola-

rak tevdi edilen ve biçimlendirmekle görevlen-

dirildiği çocuğuna gerekli ilgiyi göstereceği, Hz. 

Peygamber’in “Her doğan İslâm fıtratı üzere do-

ğar. Onu şekillendiren anne babası ve çevresidir” 

hatırlatmasının gereğini yapacakları umuduyla!



10

 Umran • Ekim 2015

G Ü N D E M   RADİKAL SOLA ÇÖKEN KÂBUS: SYRIZA 

Y unan halkı son 6 yılda 5. kez erken seçim için 
sandık başına gitti. Son olarak Ocak 2015’te 

seçime giden Yunanistan’da o dönem radikal sol 
olarak lanse edilen ittifak grubu SYRIZA bir sürp-
rize imza atarak sandıktan birinci parti olarak çık-
mış, parlamentoda da çoğunluğu elde etmişti. Bu-
nunla birlikte tek başına iktidar olmak için gere-
ken çoğunluğa ulaşamayan SYRIZA’nın koalisyon 
için milliyetçi (hatta bazılarına göre faşist) ANEL’le 
ittifaka gitmesi oluşumun sol kimliği konusunda-
ki kuşkuları daha belirgin hale getirmişti. 

SYRIZA konusunda hayal kırıklığının 
derinleşmesine sebep olan bir diğer konu 
Avrupa Birliği ve IMF ile yürütülen mü-
zakerelerde SYRIZA’nın tavrıydı. Aslında 
SYRIZA’nın 2012’deki ve Ocak 2015’teki 
seçim başarısı Yunanistan ekono-
misinin içeri-
sine düştü-
ğü derin kriz-
den kaynak-
lanıyordu. Av-
rupa Birli-
ği karşıtı, 
daha doğ-
rusu Avru-
pa Birliği’nin 

dayattığı ekonomik önlemler karşıtı maliye poli-
tikalarını savunan; zaman zaman Avro bölgesin-
den çıkmak da dâhil olmak üzere radikal ekono-
mi tedbirleri talep eden, bunları seçim propagan-
da sürecinde dile getiren SYRIZA kadrolarının, 
daha doğrusu Tsipras’ın iktidar olduktan son-
ra daha mutedil bir politik çizgi tutturması hem 
Avrupa sosyalist solunda hem de Yunanistan’daki 
sosyalist hareketlerde hayal kırıklığını beraberin-
de getirdi. 

Ardından Avrupa Birliği ve IMF-Dünya 
Bankası gibi küresel ekonomi kuruluşla-
rı ile yürütülen borçların yeniden yapı-
landırılması sürecinde Tsipras’ın izledi-
ği politikalar SYRIZA içerisinde çatlak-

ların oluşmasına sebep oldu. Tsipras’ın 
çok yakın arkadaşı olduğu bi-

linen, Merkel 
ve Avrupa 
Birliği eko-
n o m i s i n i n 

teknokratları 
tarafından or-
taya bir uzla-
şı çıkmaması-
nın sebebi ola-

rak gösterilen 

20 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen seçim neticesinin büyük bir sürpriz ve bir Tsipras 
başarısı olarak değerlendirilmesinin en önemli sebebi seçim öncesinde gerçekleştirilen 
anketlerin genelinde SYRIZA ve Yeni Demokrasi Partisi’nin başa baş gözükmesi; hatta 
bazı seçim anketlerinde SYRIZA’nın Yeni Demokrasi Partisi’nin ardından ikinci parti 
gözükmesiydi. Neticede Tsipras’ın SYRIZA’sı bir önceki seçime göre çok az bir oy 
kaybederek ve en yakın rakibine %7 gibi bir oy farkı atarak sandıktan birinci parti çıktı.

Radikal Sola Çöken Kâbus:
SYRIZA

Öner BUÇUKCU

Alexis Çipras
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Maliye Bakanı Varoufakis’i referandumdan “hayır” 

oyu çıkmasının ardından görevden alması; yeri-

ne daha mutedil bir ismi müzakereleri yürütmek 

üzere Maliye Bakanı olarak ataması Troyka ile va-

rılacak anlaşmanın ön adımı olarak görülüyordu. 

Ancak Tsipras’ın referandum öncesinde red-

dettiği anlaşmadan daha ağır koşullar içeren bir 

başka anlaşmaya imza atması sonrasında SYRIZA 

içerisindeki muhalefet şiddetlendi ve Tsipras mec-

listeki çoğunluğunu kaybetti. Öyle ki AB ile varı-

lan anlaşma dolayısıyla meclisten geçirilmesi gere-

ken reform tasarılarının oylanması esnasında Tsip-

ras sağ partilerden destek arayışına girişiyordu. 

Neticede Tsipras ittifak içerisindeki marjinal solu 

tasfiye edebilmek için erken seçim kararı almıştı.

20 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen seçim-

lerden Tsipras’ın partisi SYRIZA, büyük bir sürpri-

ze imza atarak yine birinci parti çıkmayı başardı. 

Seçim neticesinin büyük bir sürpriz ve bir Tsip-

ras başarısı olarak değerlendirilmesinin en önemli 

sebebi seçim öncesinde gerçekleştirilen anketlerin 

genelinde SYRIZA ve Yeni Demokrasi Partisi’nin 

başa baş gözükmesi; hatta bazı seçim anketlerin-

de SYRIZA’nın Yeni Demokrasi Partisi’nin ardın-

dan ikinci parti gözükmesiydi. Neticede Tsipras’ın 

SYRIZA’sı bir önceki seçime göre çok az bir oy kay-

bederek ve en yakın rakibine %7 gibi bir oy farkı 

atarak sandıktan birinci parti çıktı.

Seçimlerde katılım oranının nispeten düşük 

olduğu söylenebilir. Ocak 2015 erken seçimle-

rinde katılım %63, 62 oranında gerçekleşmişken 

20 Eylül 2015 erken seçimlerinde katılım %56,55 

olarak gerçekleşti. Sandığa gitmeyen seçmen içe-

risinde büyük çoğunluğu 18-25 yaş aralığında-

ki seçmen grubunun oluşturduğu tahmin edili-

yor. SYRIZA’dan daha marjinal politikalar belirle-

mesi, gerekirse AB’den ayrılmak da dahil farklı al-

ternatifler üzerinde düşünmesi gerektiği yönün-

de bir yaklaşımı olduğu iddia edilen bu genç seç-

men grubunun sandığa gitmediği kabul edilirse, 

Tsipras etrafında yaratılan karizmanın (tanrıtanı-

maz, evli olmayan ama sevgilisiyle bir arada yaşa-

yan hatta iki çocuk sahibi olan, kravat takmayan 

vs...) dağıldığı da söylenebilir. 

Seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları 

ve kazandıkları milletvekili sayıları aşağıdaki gibi 

oldu:

Parti Adı

O
y 

O
ra

n
ı

M
il

le
t-

ve
ki

li
 

Sa
yı

sı

SYRIZA %35,5 145

Yeni Demokrasi %28 75

Altın Şafak %7,1 19

PASOK %6,41 17

KKE (Yunan Komünist Partisi) %5,5 15

Potami %4,4 10

ANEL (Bağımsız Yunanlılar) %3,7 10

Merkez Birliği %3,37 10

Seçime katılım oranının bir önceki seçime 

göre düşük düzeyde kalmasını bazı araştırmacılar 

ise halkın sandıktan umudunu kesmesine karine 

olarak ele almayı yeğledi. Bir önceki seçime göre 

çok düşük bir oy kaybı yaşayan SYRIZA’nın seçi-

min açık ara galibi olması ise hem Yunanistan’daki 

radikal sosyalist harekette hem de Avrupa’daki ra-

dikal sosyalist hareketlerde ciddi bir hayal kırıklı-

ğı meydana getirdi. 

“Sol”un Yeni Hayal Kırıklığı

Sürekli “radikal sol ittifak” olarak anılan SYRI-

ZA aslında Ocak 2015’teki seçimlerin ardından 

her fırsatta konjonktürel bir dalganın neticesi ol-

duğunu; mütekâmil bir ideoloji partisi olmadığını 

kanıtladı. Özellikle Yunanistan ekonomisi ve siya-

seti için Avrupa Birliği mecburiyet haline dönüş-

müşken, diğer bir ifadeyle Yunanistan Avrupa Bir-

liği sistemine daha doğrusu Avrupa kapitalizmi-

ne göbekten bağlanmışken Avrupa Birliği karşıtı 

politikalar izlemenin imkânsızlığı bu süreçte bir 

kez daha kanıtlanmış oldu. Dolayısıyla bu seçim-

ler SYRIZA içerisindeki çatlak seslerin, yani Avru-

pa Birliği karşıtı unsurların tasfiye edildiği seçim-

ler oldu. Bunun SYRIZA’ya bakan yönü ise seçi-

min SYRIZA’nın da marjinal boyutunu törpüledi-

ği, daha merkeze yaklaştığı izleniminin oluşması-

nı sağlamış olması. 

 SYRIZA’nın aldığı oyun büyük bir bölü-

mü PASOK’a küsen Yunan sosyal demokrat seç-

menden geliyordu. Bu seçimde de söz konu-

su seçmenin SYRIZA’ya oy vermesi Yunan siya-

setinde SYRIZA’nın PASOK’laşması; Tsipras’ın da 

Papandreu’laşması tartışmalarını beraberinde ge-

tirdi. 

Ancak 20 Eylül’de gerçekleşen seçimin esas 

gözden kaçırdığı tartışma marjinal sol grupların 

birtakım kitle gösterilerinin toplumsal tabanının 
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geniş olduğu iddiasıydı. Daha açık ifade etmek ge-
rekirse Tsipras’ın Avrupa Birliği ve IMF ile girdiği 
müzakerelerde bir anlaşmaya varması üzerine ger-
çekleştirilen kitle gösterileri bazı sosyalist gruplar 
tarafından Tsipras’ın meşruiyetini ve toplumsal 
desteğini yitirdiği şeklinde yorumlanmıştı. Zaten 
Tsipras da seçim kararını bu gösterilerin yoğun-
laşması ve muhalefetin sertleşmesi üzerine almış-
tı. Neticede SYRIZA’dan kopan marjinal sol unsur-
ların bu seçimde başarı elde edeceğine inandıkla-
rı ittifaklar ve partiler baraj altında kaldı. Bu par-
tilerden birisi olan ANTARSYA sadece %0,85 oy 
alabildi.

Burada üzerinde durulması gereken bir baş-
ka husus Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) 
Ocak 2015 seçimlerinden sonra yaptığı açıkla-
manın büyük ölçüde doğrulanmasıdır. Yunanis-
tan Komünist Partisi SYRIZA’nın seçim zaferinin 
Avrupa kapitalizminin seçim zaferi olduğunu, 
SYRIZA’nın Avrupa karşısında uzlaşmacı politika-
lar belirleyeceğini ve sistemden kopmayı göze ala-
mayacağını, bu yüzden sosyalist ve komünist bir 
mücadele olarak görülemeyeceğini, kendilerinin 
SYRIZA’yı gerçek bir sosyalist yapı olarak görme-

diklerini duyurmuştu. Tsipras’ın Avrupa Birliği ve 

IMF ile müzakerelerde izlediği politikalar, Ocak 

2015 seçimleri sonrası sosyalist bir iktidara des-

tek vermediği için ciddi eleştirilerin konusu hali-

ne gelen hatta hıyanetle suçlanan Yunanistan Ko-

münist Partisi’nin öngörüsünü haklı çıkardı.

Tsipras Nasıl Kazandı?

Tsipras’ın seçimi kazanmasının birbiriyle bağ-

lantılı üç sebebinden bahsedilebilir. İlki sonra-

sında izlediği politikalar ve attığı geri adımlar 

Yunanistan’daki ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde-

ki sosyalistlerde ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış 

olsa da Tsipras’ın referandum hamlesidir. Tsip-

ras muhalefeti bu referandumdan hayır oyu çık-

masına rağmen Tsipras’ın Merkel çizgisi karşısın-

da geri adımlar atması ve “onur kırıcı” bir anlaşma 

imzalamasını siyasal bir başarısızlık, dahası sos-

yalist ahlaka ihanet olarak değerlendirirken Yu-

nan halkının ortalaması referanduma rağmen atı-

lan geri adımları Tsipras’ın iyi niyetine yordu. Av-

rupa Birliği’nden kopmak istemeyen Yunan hal-

kı Tsipras’ın referandum sonucuna rağmen Troy-

ka ile uzlaşmasını ve en azından ülke ekonomisi-

ne orta ve uzun vadede umut aşılamasını “yapabi-

leceğinin en iyisi” olarak değerlendirme eğilimin-

de oldu. 

Bu durumun ortaya çıkmasında Yunanistan si-

yasetindeki politikacı profillerinin kaybolmasının 

da etkisi büyük. Yunanistan merkez siyasetinin ta-

nıdık figürleri Karamanlis, Papandreu, Simitis gibi 

isimler sandıkta yaşadıkları hezimetlerin ardından 

politikadan çekildiler. Yerlerine gelen isimler ise 

onlardan boşalan yerleri doldurmakta başarılı ola-

madı. Böyle bir dönemde hem “karizmatik lider” 

Yunanistan’daki son iki seçimin galibinin sosyalist sol değil PASOK olduğu söylenebi-
lir. Diğer bir ifadeyle PASOK Tsipras ve SYRIZA ile beden değiştiriyor. Türkiye’de bir 
dönem Ecevit’in DSP ile yapmaya çalıştığı şeye benzetilebilir bu durum. Ecevit de DSP 
ile CHP’nin beden değiştirmesini sağlamaya çalışmıştı. Ecevit karizması bunu bir ölçü-
de başarmıştı ancak 28 Şubat’ın tanzim ettiği siyasal kompozisyon orta vadede ortaya 
bambaşka bir görüntü çıkardı. Şimdi Tsipras da başarmaya yakın gözüküyor ancak 
AB tarafından tanzim edilen Yunanistan siyaseti orta vadede ortaya nasıl bir kompo-
zisyon çıkarır merak konusu.
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hem de Avrupa Birliği ile bağları koparmak iste-

meyen Tsipras en iyi alternatif olarak belirdi. 

Tsipras’ın seçim başarısındaki üçüncü önemli 

etken de doğrudan ikincisiyle bağlantılı. Tsipras 

taraftarlarının seçim kampanyasında kullandıkları 

temel argüman “Tsipras’tan daha iyisi yok” oldu. 

Öyle gözüküyor ki seçmene dayatılan bu mecburi 

istikamet bir biçimde başarılı oldu.

Tsipras’ın Başarısı Yunanistan’ın Kurtuluşu 
Olabilecek mi?

Bununla birlikte Yunanistan’da hem ekonomik 

kriz hem de siyasal kriz atlatılabilmiş değil. Bu 

durumu en güzel biçimde ifade eden kişi Times’ta 

yayınlanan makalesinde Larry Elliott oldu. Elli-

ott mevcut durumu “Seçim bitti ama ekonomik 

kriz bitmedi” cümlesiyle anlattı. Bu cümle hem 

SYRIZA’nın seçim başarısı üzerine hem de muh-

temel gelecek senaryoları üzerine fikir verici ola-

bilir.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından 

sağcı ANEL’le koalisyon hükümetini kurup gö-

reve başlayan Tsipras önderliğindeki kabinenin 

önünde zorlu, yorucu ancak kısa bir maraton var. 

Tsipras kabinesinin önümüzdeki 4 ay içerisinde, 

Troyka ile imzalanan memorandum dolayısıyla 

150 civarında reform tasarısını meclisten geçirme-

si gerekiyor. Vergi gibi can sıkıcı düzenlemeleri de 

içeren bu reform paketlerinin yanı sıra önümüz-

deki günlerde yoğun bir zam bombardımanına 

tabi tutulacak Yunan halkının SYRIZA’ya vereceği 

tepki, bu tepkiye koalisyonun göstereceği direnç 

koalisyonun ve dahası 20 Eylül’de oluşan parla-

mentonun ömrünü de tayin edecek. Zira sürecin 

oldukça zor geçecek olması 300 milletvekili olan 

Yunanistan parlamentosunda sadece 155 vekil 

desteğine sahip bulunan SYRIZA-ANEL koalis-

yonunun ömrü konusunda ciddi soru işaretleri 

meydana getiriyor. SYRIZA-ANEL koalisyonunun 

dağılması sonrasında mevcut parlamento aritme-

tiği ile istikrarlı bir koalisyon hükümetinin oluş-

masına pek ihtimal verilmiyor.

Dahası işler bu dört aylık sürede atılacak adım-

ların başarılı olması ile sona ermeyecek. Her şey 

yolunda gitse dahi Yunanistan ekonomisinin yeni 

bir kurtarma paketine ihtiyaç duyabileceği son 

günlerde ekonomi uzmanlarının bir bölümü ta-

rafından sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Yunan 

halkının büyük bölümünün gelinen noktadan PA-

SOK ve Yeni Demokrasi Partisi’nin sorumlu tut-

ması dolayısıyla aradan sıyrılan ve tekrar şans ve-

rilen Tsipras’ın önünde “daha beter hale getirdi” 

şeklinde hatırlanacak bir siyasal figür olma riski 

var. 

Hayaller Devrim Gerçekler Magazin

Yunanistan’daki SYRIZA ve Tsipras deneyimi, 

oluşturulmaya çalışılan yeni sol söylemin hitap et-

tiği ya da etmek istediği “Y nesli” tarafından maga-

zinleştirildiğini; sosyalist idealleri köpükleştirdiği-

ni bir kez daha gösterdi. Sosyalist ideallerin kariz-

matik liderlerinden Ernesto Che Guavera anlatı-

lırken üzerinde durulan özellikleri ile Tsipras an-

latılırken üzerinde durulan özellikleri karşılaştırıl-

dığında bu durum rahatlıkla görülebilir. Tsipras’ın 

çok karikatür bir örnek olduğu düşünülüyorsa 

son dönemde Britanya’da estirilen Corbyn dalga-

sına da bakılabilir. 

Dolayısıyla Yunanistan’daki son iki seçimin ga-

libinin sosyalist sol değil PASOK olduğu söylene-

bilir. Diğer bir ifadeyle PASOK Tsipras ve SYRI-

ZA ile beden değiştiriyor. Türkiye’de bir dönem 

Ecevit’in DSP ile yapmaya çalıştığı şeye benzeti-

lebilir bu durum. Ecevit de DSP ile CHP’nin be-

den değiştirmesini sağlamaya çalışmıştı. Ecevit 

karizması bunu bir ölçüde başarmıştı ancak 28 

Şubat’ın tanzim ettiği siyasal kompozisyon orta 

vadede ortaya bambaşka bir görüntü çıkardı. Şim-

di Tsipras da başarmaya yakın gözüküyor ancak 

AB tarafından tanzim edilen Yunanistan siyaseti 

orta vadede ortaya nasıl bir kompozisyon çıkarır 

merak konusu.

Alexis Çipras
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Geçmiş ile Gelecek Arasında Müslümanlar
İhsan EL-FAKİH 

Arapça yayımlanan gazetelerdeki yazan 
farklı eğilimdeki gazetecilerin yazı-
larından seçtiğimiz yazıları her ay 

Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 
Burada yayımladığımız yazılarda orta-

ya 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)

İ slâm güneşinin Arap toprakların-
da doğmasından önce Arapla-

rın milletler arasında hatırı sayılır bir 
yeri yoktu. Fars, Rum ve başka im-
paratorluklar gibi kendilerini bir ara-
ya toplayacak büyük bir devlet ol-
madı. Kabileci bir ruhla boyanan aşi-
ret yönetimi vardı. Bu yüzden Fars-
lar ve Rumlar Arap kabilelerin işleri-
ni Arap krallarına bırakmışlardı. Bu 
krallar Fars ve Rumlara minnet borç-
luydular. 

İlk İslâm devleti kurulduğunda 
Müslümanların önlerinde kendi uy-
garlıklarını kurmaları için bel bağla-
yacakları ve kalkınmalarını gerçek-
leştirmeleri için ivme kazandıracak 
bir uygarlık mirası bulamadılar an-
cak Allah’ın kendilerine nimet ola-
rak verdiği doğru rabbani yöntem 
kapsamlı bir uygarlık sıçraması yap-
malarının teminatıydı. 

Dr. Ragıb el-Sercani Müslüman-
lar Dünyaya Ne Sundu? adlı kita-
bında şöyle diyor: “İslâm’dan önce 
Arapların tarihi hiçbir şekilde dünya 
liderleri, dünyanın en köklü medeni-
yetinin kurucuları olacaklarına ihti-
mal vermiyordu. İslâm’a ve kuralları-
na bağlılıkları dışında üstünlüklerinin 
mantıklı hiçbir gerekçesi yoktu. Hz. 
Ömer bu duruma şöyle dikkat çeki-

yor: Bizler en zelil bir kavimdik Allah 
bizi İslâm’la izzetlendirdi. Ne zaman 
izzeti İslâm’dan başka bir şeyde iste-
dik Allah bizi zelil kıldı.” 

Bu rabbani yöntem Müslüman 
ile kendi toplumu ve çevresi arasın-
da güçlü bir ilişki kurmaya sevk edi-
yor. Müslüman’ın kapsamlı yöntemi 
kalkınma araçlarını sunmasının, iler-
leme ve büyüme yönündeki yol işa-
retlerinin çizilmesinin ve yeni geliş-
melerle baş etme yollarının açıklan-
masının garantisidir. 

Bu gerçeklerden hareketle ilk 
Müslümanlar geleceği tasavvur edi-
yor ve planlıyorlardı. İslâm tarihi ki-
taplarında ve kültüründe geleceğin 
gelişmelerine önem verilmesini çok-
ça okuyoruz. Bu ilgi İslâm medeniye-
ti ırmağında geçen yüzyıllar boyun-
ca böyleydi. Hatta umran ilmi olarak 
adlandırılan sosyolojinin eşsiz hoca-
sı İbni Haldun bu ilminin temelleri-
ni belirlemek suretiyle gelecek ta-
savvurunu, tarihi düşünerek oluş-
turmak istiyordu. Bu yüzden düşü-
nürler ve toplum bilimciler nezdinde 
‘tarih tekerrür eder’ ifadesi nam ka-
zandı. 

Modern İslâm gerçeğinde Müs-
lümanların kendi tarih ve kültürleri-
ne bakışlarında büyük bir paradoks 
bulunmaktadır. Müslümanların to-
parlayıcı sancağı olan Osmanlı Dev-
leti zayıfladığından, ümmet bölün-
me ve parçalanma komplolarına bo-
yun eğdiğinden, yıkıcı modern hare-
ketler ve söylemlerin ortaya çıkma-
sından ve Müslümanların kimliğinin 
erimesinden itibaren Müslümanlar 
kendi şanlı tarihleri ve köklü mede-
niyetlerine takılı kalmaya başladılar. 

Bu bakış açısındaki dengesizlik 
Müslümanların kendi tarihlerine ta-
kılı kalmaları kendi gerçeklerinden 
ve sıkıntılarından kaçış yolu oldu. 
Belki de bu bakış bazı araştırmacıları 
tarihi konulara sevk etti. Tarih ile ge-
lecek arasındaki bağ kurulmadan ta-
rihe boğuldular. Bu eğitim metotla-
rına da uzandı. Araştırmacıların vic-
danında tarih okuması bir eğlence 
ve tutku olarak yer etti. 

Bu yüzden Müslümanlar hayatın 
farklı alanlarında geleceği planlama 
kültürünü kaybetti. Bir Müslüman 

şu anın ıslah edilmesinden ümit-
siz olduğundan geleceği düşünme-
mektedir. Bir Müslüman da gelece-
ğin uğraşılmaması gerekli bir gayp 
olduğunu düşünen yalnız kavram-
ların eğitimini aldı ve büyüdü. Hal 
böyleyken bazılarının bilinci ve anla-
yışı züht ve dünyaya bağlanmama-
ya teşvik eden metinlerle oluşturul-
du. Bu metinler ile daha iyi bir ge-
lecek için yarının planlamak ve ciddi 
çalışmak çağrısı yapan başka metin-
ler entegre edilmedi. 

Bu Müslümanlar tevekkül eden-
lerin efendisi olan Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) kendi ailesi için yıllık gıdasını 
stokladığından gafillerdi. Hz. Yusuf 
da insanlara geleceğin sıkıntılarıy-
la nasıl mücadele edileceğini, bekle-
nen kıtlık yıllarıyla nasıl baş edilece-
ğine dair insanlara yol gösteriyordu. 

İslâm düşünürü Dr. Muhammed 
Abduh şöyle diyor: “Gelecek uzak 
hayallerin dünyası değil, hâlihazırın 
geleceği ve gelişimidir. Allah’ın vaa-
dine güvenen, değişmez değerlere 
ve büyük bir iyimserliğe sahip Müs-
lüman hayat mücadelelerinde etki 
sahibi olmak için hazırlanır. Dünya-
nın değişim ve dönüşümlerinin dı-
şında olmamalıdır. Aksine bu deği-
şimleri etrafında olan biteni ve dö-
neni bilen bir şekilde kontrol eder.” 

Bu yazıda karar organlarını ve 
iktidar sahiplerini hedef almadım. 
Zira hâlihazırda bu ulaşılması zor 
bir durumdur. Piramidin zirvesin-
den ve vücudun başından başlanıl-
maz. Aksine geleceği planlama kül-
türünden, birey ve aile, sivil toplum 
kuruluşları ve reform oluşumları açı-
sından geniş bir tabandan başlanılır. 
Adım atmadan önce yanılgıların ve 
zayıflığın kontrolünden kurtulmak 
gerekmektedir. Ümmetin sıkıntı ve 
krizlerine şahit olan sadece bu çağı-
mız değildir. 

Sözlerimi direnişçi Aliya 
İzzetbegoviç’in bize ve sizlere söy-
lemek istediğimi özetleyen şu cüm-
leleriyle bitiriyorum: “Dışarıdaki so-
ğukla mücadelenin en iyi yolu içe-
rideki kanın dolaşımını sağlamak-
tır. Cesaret içeriden kalpten gelir. 
Başkalarının bize verdiği yenilgiler-
den çokça konuştuk. Şimdi kendi-
mize verdiğimiz zarar ve yenilgiler-
den bahsetmeye başlama zamanı 
geldi.” 

(arabi21.com, 13 Eylül 2015)
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PKK Türkiye ile savaşına tekrar dön-
dü veya daha güzel ifade ile kısa 
bir süre duran savaşa yeniden baş-
ladı. Örgütün Temmuz ayında 
Şanlıurfa’da polisleri öldürdüğün-
den bu yana barış süreci yılları bo-
yunca savaş hazırlığını sürdürdüğü 
görüldü. Türkiye’nin Kürt sorunu-
nun çözümü için benzeri görülme-
miş kapsamlı adımlar attığı sırada, 
doğu ve güneydoğuda barışın bağı-
nı sağlamlaştırdığı zaman örgüt ül-
kenin dört bir yanına silah depolu-
yormuş. Yeni terör gruplarını orga-
nize ediyor, onları Kürtlerin yoğun 
olarak kent ve kasabalarına yerleş-
tiriyormuş. Hatta yeni savaşın turu-
na hazırlık için olası pusu mevzileri-
ne patlayıcı yerleştiriyormuş. Ancak 
kanlı ve boş savaşının geçmiş turla-
rını kaybeden PKK muhtemelen bu 
turu da kaybedecektir. 

PKK’nın tarihi lideri Abdullah 
Öcalan’ın desteklediği ve örgütün 
dolaylı ve direkt olarak katıldığı ba-
rış süreci örgütün terörist faaliyet-
lerini durdurması ve silahlı unsurla-
rını Türkiye’den çekmesi veya yargı 
organlarına teslim olmaları ve aşa-
malı olarak silah bırakmaları teme-
linde başlamıştı. Buna karşın hükü-
met Türkiye’yi ayırımcı milliyetçi eği-
limlerden kurtaran yasal ve siyasi 
adımlar (Türkiye Kürtlerinin kültürel 
haklarının tanınması, doğu ve gü-
neydoğudaki Kürt çoğunluğun ya-
şadığı bölgelerin kalkınması için ka-
çınılmaz çabalar harcanması ) atı-
yor. 2012’den bu yana AK Parti hü-
kümeti sözlerini büyük ölçüde yeri-
ne getirirken PKK büyük bir strate-
jik aldatmaya girişti. Belki de örgü-
tün Kandil’deki silahlı kanadı 7 Ha-
ziran 2015 genel seçim sonuçları-
nın Türkiye’ye şantaj yapmak ve diz 
çöktürmek için bir fırsat sağladığını 
düşündüler. Örgütün savaşa yeni-
den başlamasının arkasındaki muh-
temel bir diğer sebep de silahlı ka-
nadın örgütün siyasi kanadını tem-
sil eden HDP yönetiminin özellikle 
de büyük seçim başarısı sonrası si-
lahlı dağ kadrosunun ayakları altın-
dan halıları çekebileceği yönündeki 
endişesi olabilir. Sebep ne olursa ol-
sun PKK sadece yeni bir savaşa dön-
medi. Aynı zamanda şiddeti ve tan-
siyonu arttırarak döndü. Örgüt lider-
lerine özyönetim gibi bazı şehirlerde 
bir emrivaki dayatma gücü etrafın-
da ağır yanılgılar hâkim. 

Türkiye, PKK şiddetine karşı 
kamu güvenliğini sağlayama dönük 

mukavemetle cevap verdi. Örgü-
tün Kandil dağlarındaki üslerine yıkı-
cı hava saldırıları düzenledi ve ülke-
nin dört bir yanında yüzlerce men-
subunu tutukladı. Ayrıca merkezi 
devletten ayrılabileceklerini düşü-
nen bazı belediye başkanlarına karşı 
hızlı adımlar attı. Türkiye’nin güven-
lik güçleri ve ordusu onlarca kayıp 
verse de devletin bu savaşı sonuna 
kadar götürme noktasındaki karar-
lılığında bir gerileme olduğunun hiç-
bir işareti yok. Ancak mücadelenin 
güvenlik ve askeri boyutu, elzem ol-
masına rağmen PKK ile Türkiye ara-
sındaki yeni savaşı sonuçlandırmak-
ta temel veya tek etken değildir. 

Irak, Suriye ve İran gibi Maşrık 
bölgesindeki başka Kürt bölgelerine 
kıyasla Türkiye Kürtleriyle ilgili belirli 
coğrafik bir kapsamdan bahsetmek 
mümkün değildir. Hiç kuşkusuz öze-
likle de güney ve güneydoğuda Kürt 
çoğunluğa sahip bölgeler ve şehirler 
var ancak Türkiye Kürtleri Ankara ve 
İstanbul gibi Anadolu’nun orta ve 
batı şehirlerinde de Kürt nüfusu yo-
ğundur. En fazla Kürt’ü barındıran 
şehir Diyarbakır değil, İstanbul’dur. 
Ülkenin dört bir yanındaki bu Kürt 
yayılması yeni değildir. Aksine kök-
leri derin sağlam bir varlıktır. Güney 
ve Güneydoğu’daki yerleşim yerle-
riyle bağları kesilmiş Kürt kuşakları-
nı kapsamaktadır. Kürtlere, Arapla-
ra ve Çerkeslere yönelik milliyetçi ay-
rımcı rejimin yapısıyla çelişen karma-
şık bir yapı içinde Kürt çoğunluğun 
bulunduğu bölgelerin dışında yaşa-
yan milyonlarca Kürt, yeni vatanla-
rına kültürel ve ekonomik açıdan 
bütünleşmiş durumda. Diğer yan-
dan 1990’lı yıllarda Turgut Özal dö-
neminden itibaren harcanan ve AK 
Parti’nin 2002’de iktidara yüksel-
mesi sonrası somut şekilde ilerleme 
kaydeden çabalar dikkate alındığın-
da Kürt siyasetçiler etnik kökenleri-
ni inkâr etmeden Türkiye’nin bede-
ninde ve farklı iktidar kurumlarında 
etkin yerlere geldiler. Geçen 20-30 
yıllık dönemde çok sayında Kürt ba-
kan ve parti lideri gerek İslâmcı par-
tilerde gerekse de lideri de dâhil Ale-
vi Kürtlerinden somut bir bloğu içi-
ne alan CHP’de dahi ön plana çık-
tı. Hatta eski başbakan ve cumhur-
başkanı Turgut Özal’ın kendisi Kürt 
kökenliydi. 

Bu anlamda ne 1980 ve 1990’lı 
yıllarda ne de bugün PKK’nın Kürt 
çoğunluğunu temsil ettiğini söyle-
mek mümkün değil. Gerçekten de 

7 Haziran genel seçimlerinde dahi 
AKP’nin Kürt kökenli milletvekilleri-
nin sayısı PKK destekçisi Kürt milli-
yetçi listelerinde parlamentoya gi-
ren milletvekillerinin sayısında faz-
laydı. Kürt milliyetçisi HDP’nin son 
seçimlerdeki beklenmeyen büyük 
başarısına rağmen Kürt oylarının ya-
rısı veya daha fazlası AKP’ye, küçük 
İslâmcı partilere ve laik CHP’ye gitti. 

Diğer yandan AKP’nin uzun dö-
neminin ülkede radikal Türk milli-
yetçi iklimin azalmasına katkıda bu-
lunduğu ve yerini kolektif, çoğulcu 
ve birlikçi bir iklimin aldığı şüphesiz-
dir. Ancak bu durum Türk milliyetçi-
liğinin toprağa gömüldüğü ve dişsiz 
kaldığı anlamına gelmez. Bugün si-
laha ve savaşa dönülüyorsa PKK’nın 
kendi başlattığı şiddetten altta kal-
mayacak bir Türk milliyetçiliği şid-
detiyle karşılaşacağı kesin. Cumhu-
riyet devletinin doğuşu ve gelişimiy-
le sağlam ilişkisi dikkate alındığın-
dan Türk milliyetçiliği Maşrık bölge-
sinde kendisini yeniden üretmeye 
en fazla kadir milliyetçilik olarak gö-
rülmektedir. Türk ordusunun ve gü-
venlik güçlerinin kayıplarında nispe-
ten bir artış yaşandığı son haftalar 
bu savaşın Türk milliyetçi duyguları 
üzerindeki yansımalarının gösterge-
si oldu. Türkiye’nin birçok kentinde 
Türk milliyetçi güçlerin organize et-
tiği halk gösterileri yapıldı. Bazı şe-
hirlerde Kürtlerin dükkânlarına yö-
nelik şiddet eylemleri yaşandı. Türk 
liderler ülkenin bazı kentlerinde pat-
lak veren şiddeti kontrol altına al-
mak için hızlı hareket etti ancak top-
lumsal şiddetin kapsamının genişle-
mesi ne Türkiye’nin istikrarınadır ne 
de PKK’nın çıkarınadır. Tüm bunla-
rın yanı sıra PKK’nın kendi hedefleri-
ni gerçekleştirmesine destek olabile-
cek uluslararası bir iklimin varlığına 
işaret eden hiçbir gelişme yoktur. 

Türkiye, Kürt sorununun barışçıl 
çözüm süreci açısından ağır ve acı 
bir sendeleme yaşıyor. Bu sendele-
menin bir bütün olarak Türkiye ve 
özellikle de Kürt çoğunluğunun ya-
şadığı bölgeler üzerinde ağır mali-
yetleri olacaktır. Bu sendelemenin 
baş sorumlusu PKK ve hâlâ liderleri-
nin zihninde iç içe geçmiş yanılgılar-
dır. Örgütün siyasî kanadının silahlı 
terör eylemlerine dönmenin vahim 
sonuçlarını idrak etmesi ve gergin-
liği durdurmak için girişimlerde bu-
lunması gerekir. Aksi takdirde sila-
ha başvurulması ne PKK’nın lehine-
dir ne de Türkiye’nin. 

(El-Kudsü’l-Arabi gazetesi, 17 
Eylül 2015)

PKK Bu Savaşı Niçin Kaybedecek?
Beşir Musa NAFİ 
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İşgal Haremü Şerif’te, Nerede Müslümanlar?
Cihad EL-HAZİN 

S uriye Devlet Başkanı Beşşar 
Esed’in müttefiki İran rejimiy-

le bir süredir anlaşamadığı yönün-
deki kehanetlere rağmen çıkar iliş-
kisi uzun süre devam etti. Şu ana 
kadar Esed’i ve rejimini çökmekten 
İranlılar korudu. Birçok ülkeden Esed 
için savaşmaları için dev bir milis or-
dusu oluşturdular. Bu ordu kopanlar 
ve kayıplar arasında çözülen Esed’in 
ordusunun yerini aldı. 

Geçen birkaç hafta zarfında Rus-
ya Devlet Başkanı Vilademir Putin 
Suriye dosyasının titizlikle ve ince ay-
rıntılarıyla idaresini bizzat üstlendi. 
Ardından Rusya’nın Suriye’deki fa-
aliyetlerine ilişkin Amerikan istihba-
rat görüntüleri ortaya çıktı. Lazkiye 
havaalanının kapasitesi helikopter 

uçaklarıyla ve ekipmanlarla güçlendi-
rildi. Uçak havaalanlarında değişim-
lere gidildi. Sivil havaalanından as-
keri üsse dönüştürdüler. Ayrıca Şam 
yakınındaki hava üssünü de kullan-
dılar. Rusya’da yüzlerce prefabrik ev 
getirildi. Muhtemelen bu evlerde iki 
binden fazla Rus askeri yaşayacak. 
Ruslar Tartus askeri üssünü geliştiri-
yorlar ve bir deniz askeri üssüne evi-
riyorlar. Peki, Rusya’nın niyeti ne? 
NATO’ya karşı askeri olarak öne geç-
meyi mi amaçlıyor yoksa Esed’i çö-
küşten kurtarmak mı istiyor? Ya da 
bu girişimler Esed’i ve rejimini sahile 
taşıyıp Alevi devleti kurmak suretiyle 
Suriye’nin bölünmesi düşüncesini et-
kinleştirme projesi mi? 

El-Hayat gazetesinden İbrahim 
Hamdi farklı bir yaklaşım ortaya ko-
yan zengin bir analiz yazdı. Hamdi 
Rus askeri müdahalesi projesinin 
Esed’i DAİŞ’in veya silahlı Suriye mu-
halefetinin pençelerinden değil, baş 
müttefiki İran’dan kurtarmayı hedef-
lediğini ifade ediyor. Hamdi’nin id-
diası sahada işbirliğine dayalı birçok 
veriyle farklılık arz etse de yazdıkları 
etkileyici ve önemli. Hamdi İranlıların 
zayıflayan Esed’i devirmek istedikleri-
ni ve Ukrayna krizi sebebiyle Ruslar-
la devam eden çatışmadan ABD ile 
siyasî yakınlaşmakta kararlı oldukla-
rını öngörüyor. 

N etanyahu hükümeti Mesci-
di Aksa’yı tehdit ediyor ve bu 

kutsal mekânı Müslümanlar ile Or-
todoks Yahudiler arasında bölüştür-
mek istiyor. Mısır ve Ürdün’e İsrail’le 
ilişkilerini dondurmaları ve daha-
sı barış antlaşmalarını iptal etmele-
ri çağrısında bulunuyorum. 

Üniversitede tarih öğrencisiydim 
ve modern Ortadoğu tarihine yo-
ğunlaşmıştım. Yalnız bu ders bugü-
nün arka planı olması temelinde kla-
sik tarih araştırmasını da kapsıyor-
du. Din öğrencilerinden ‘ülkelerimiz-
de Yahudilere ait tarihi eserler yok-
tur’ sözüme katlanmalarını rica edi-
yorum. Kralların veya peygamberle-
rin eserleri yoktur. Bu sözleri Ame-
rikalı hocalardan dinledim. Okuyu-
culara büyük arkeolog ve eski ba-
kan Dr. Zahi Havas’a sormalarını is-
tiyorum. Havas bana ve bir grup ar-
kadaşa iki yıl önce Kahire dışındaki 
bir yemekte Mısır’da 40 yıldır Yahu-
di eserleri aradığını ancak Mısır veya 
Sina’da şu ana kadar hiçbir şey bu-
lamadığını belirtiyordu. 

Maşrık’tan Mağrip’e ülkeleri-
mizde Yahudiler vardı ancak kesin-
likle krallıklar yoktu. Şimdi Yahudile-
rin çoğunluğu Hazar kökenlidir. ‘Se-
ferdim’ yani doğulu değillerdir. Ya-
hudilerin yazdığı kitaplar bunu açık-

ça dile getiriyor ve verilerle belgeli-
yor. Kudüs iki kıblenin ilki ve Harem 
Şerif’in üçüncüsüdür. Yalnız Orto-
doks Yahudilerin ataları Kafkas dağ-
larından Doğu ve Orta Avrupa’ya 
kaçtılar. Siyonist veya Eşkanazi ol-
dular. Filistin’de hak iddia ettiler, Bri-
tanya emperyalizmi ve Amerikan 
yönetimleri onları desteklediler. Böy-
lelikle Filistin kaybedilmiş oldu. 

Haremü Şerif’in tarihi bellidir. 
Mescid-i Aksa’yı Abdulmelik Bin 
Mervan inşa etti. Caminin adı ilk 
başlarda Mervani Camisiydi. Mer-
van ayrıca Kubbetü’s-Sahra’yı da 
inşa etmişti. Savaş suçlusu Binyamin 
Netanyahu’yu seçen Ortodoks Ya-
hudiler şimdi Haremü Şerif’in Hey-
kel Dağı olduğunu iddia ediyorlar, 
birinci ve ikinci heykelden bahsedi-
yorlar. 

Tüm bunlar hurafedir. Tekrar 
ettiğimizden dolayı özür diliyorum. 
Daha önce de kaydetmiştim. İzak 
Rabin 1980’li yılların başında başba-
kan iken Haremü Şerif’in altını kazı-
mış ve Emevi sarayının eserlerini bul-
muştu. Bir arkeolog olarak bu eser-
lerin onarılmasını istemiş ve hükü-
metindeki dini partiler ayağa kalkın-
ca projeyi durdurmuştu. 

Bugün terörist Netanyahu ken-
disini seçen aşırı Yahudileri ödüllen-

dirmek istiyor. Haremü Şerif’in bö-
lüneceği haberlerini okuyorum. Bir 
gün Müslümanların bir gün Yahu-
dilerin olacakmış. İşgal hükümeti 
bu yüzden her gün Harem içinde-
ki Müslümanlarla mücadele etme-
ye hazırlanıyor. Filistin ve Müslüman 
bekçiler çıkarıldı ve Harem işgal or-
dusundan savaş suçlularıyla kuşatıl-
mış oldu. 

Herhangi bir Arap ülkesinde ve 
hatta Endonezya ve başka ülkeler-
deki inançlı Müslüman belki de işgal 
askerlerinin Haremü Şerif’i bastığını, 
cami cemaatine ses bombası ve bi-
ber gazı kullandığını ve onları dışa 
çıkardığını duymadı. 

Haremü Şerif’i son ziyaret etti-
ğimde küçüktüm. 1966 yılıydı. İşgal 
askerlerinin 50 yıl önce Harem’e gir-
mesi düşünülemezdi. Bugün Müslü-
manlar nasıl sessiz kalıyor anlamıyo-
rum. Ürdün Kralı Abdullah Harem’e 
yönelik saldırının İsrail’le ilişkileri et-
kileyeceğini belirtti. Kendisine teşek-
kür ediyorum ve bu sözleri fiiliyata 
geçirmesini istiyorum. 

(El-Hayat gazetesi, 16 Eylül 
2015) 

Ruslar ve Esed’i İran’dan Kurtarmak
Abdurrahman RAŞİD 

Beşşar Esed Putin
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  ORTADOĞU'DAN 

Hamdi Rusların İranlılarla anlaşa-
madığını ve demografik siyasî deği-
şim girişimleri gibi projelerine karşı 
çıktıklarını ifade ediyor. Rus dışişleri 
bakanı İranlıların bu girişimlerini 
‘toplumsal mühendislik’ olarak ad-
landırmıştı. İranlılar iki Şii kasabanın 
halkını mübadele etmeye ve onları 
Zebadani kentine taşımaya çalışıyor. 
Bu yüzden Zebadani kentini Sünni-
lerden boşaltmaya uğraşıyor. Ancak 
bence İran’ın hegemonya kurma 
yaklaşımı yine aynı demografik se-
bepten ötürü başarısız olacaktır. 
Zira Suriye’deki Şiiler çok küçük bir 
azınlıktır. Sadece yüzde 5’tir. Sünni-
ler ise Irak ve Lübnan’ın aksine yüz-
de 80’dir. Suriye’de şu ana kadar 
İran’ın başarısız olmasının sebebi 
budur. İran, Esed devletini Suriye 
baharı ayaklanması öncesi döneme 

götürmeyi taahhüt etti ancak onca 
harcamaya rağmen aciz kaldı. 

Dış güçler Suriye’ye gerçekleş-
mesi zor ve hatta imkânsız proje-
lerle geldiler. Bu projeler aynı hükü-
mette düşmanlar toplamak, DAİŞ 
gibi tek düşman hazırlamak, ülke-
yi bölmek, Alevi devleti veya Akde-
niz sahili üzerinde azınlıklar devleti 
kurmak. İran ve Rusya, tek bir pro-
jeyi yani Esed rejimini koruma proje-
sini dayatmak için dört yılı test etti. 
Şimdi bu güçler Esed yönetiminin 
kalmasının imkânsız olduğunu an-
ladılar. Esed’in ne halkı kaldı ne de 
ordu ve güvenlik gibi güç kaynakla-
rı. 250 binden fazla vatandaşının öl-
dürülmesinin sorumlusu olduğu için 
kendisine yönelik düşmanlık arttı. 
Esed’in uzaklaştırılması projeleri ko-
laylaştı ancak kimin lehine? Silah-
lı muhalefet ancak Arap-İran-Türk 

bölgesel uzlaşmayla ülke yönetimi-
ne gelebilir. Suriye gerçeği ise kar-
maşık. İran-Rus anlaşmazlığı iddia-
sı doğruysa durumun karışıklığı ar-
tacaktır. 

Nükleer anlaşma sonrası Ortado-
ğu bölgesi değişecektir. İran Rus po-
litikalarına karşı siyaseten ABD’nin 
yanında yer alabilir. Belki de Putin 
bu yüzden Esed ile Rusya güçlerinin 
koruyacağı bazı muhalifleri bir ara-
ya getirecek bir hükümet kurulma-
sı yönündeki İran planının bir benze-
rini sunarak değişim rüzgârlarından 
önce davranmak istiyor. Bu planın 
İran’ınkinden farkı Kasım Süleyma-
ni, İran Devrim Muhafızları, Hizbul-
lah ve diğer Afgan ve Iraklı Şii mi-
lislerin Suriye’den uzaklaştırılmasını 
öngörmesi. 

(Eş-Şarku’l-Evsat gazetesi, 17 Ey-
lül 2015)

Maliki

Aksa Tarihin Seyrini Değiştirecek
Semir EL-HİCAVİ 

İ srailliler mübarek Mescid-i Aksa 
ile uğraşırken evlerinin iğrenç 

başlarına yıkılmayacağını düşünüyor-
larsa yanılıyorlar. Zira Mescid-i Aksa 
Müslüman inancıyla sağlam bir bağ-
la bağlıdır. Aksa, Müslüman’ın ima-
nının bir parçasıdır ve bu toprağın 
sema ile irtibatı ve Resûlüllah’ın yü-
rüyüşü ve semaya çıkması, dünyada-
ki her Müslüman’ın inancında yer et-
miştir. Dolayısıyla Resûlüllah’ın teme-
lini attığı ve yerleştiği bir inancı dün-
yada hiç kimse iptal edemez. Bu bü-
yük kentin ve Mekke’yle kutsal bir 
bağla bağlı Mescid-i Aksa’nın özellik-
lerinden biridir. 

Yine akidevi bir mesele için-
de Mesci-i Aksa büyük tarihi deği-
şimlerin geçiş yoludur. Kur’ân-ı Ke-
rim İsra süresinde Müslümanlar ile 
Yahudiler arasında savaşa yer ve-
riyor  ve nihai savaşın Yahudilerin 
yenilgisiyle sonuçlanacağını ifade 
ediyor. Bu, Allah’ın İsra Suresinde 
Müslümanlar’a vaadidir: “Artık diğer 
fesadınızın zamanı gelince, yüzlerini-
zi üzüntüye sokmaları, kötülük yap-
maları ve ilk kez girdikleri gibi yine 
Beyt-i Makdis’e girmeleri, ele geçir-
dikleri yerleri mahvetmeleri için onla-
rı tekrar göndereceğiz.”

Bu ayetler Yahudilerin Aksa sa-
vaşını kaybedeceklerini ve inşa et-
tiklerinin tamamen yıkılacağını açık-
ça dile getiriyor. Bu ayetler dünya-
daki her Müslüman’ın inancının bir 
parçasıdır. Pazarlık yapılamaz ve bö-
lünme kabul etmez. Tıpkı Yahudile-
rin Filistin’e gelmesi gibi bu ayetler 
Allah’ın izni ve kudretiyle gerçekleşe-
cektir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de 14 
asır önce şu sözleriyle bu mücadeleyi 
dile getirmektedir. “Ağaç ve taş dile 
gelerek, Ey Müslüman, gel, bak be-
nim arkamda Yahudi var, buraya giz-
lendi, benim arkamda, gel onu ceza-
landır” diyecek.”

O halde Müslüman açısından 
mesele netleşmiştir. Filistin’de Ya-
hudilerle bitirici savaş tartışmasız ge-
lecektir. Bu Allah’ın takdiridir. Hz. 
Muhammed’in haber verdiği üzere 
kıyamet gününün şartlarından biri-
dir. 

İsrail Yahudi işgali şu an Mescid-i 
Aksa’da her türlü küstahlığı sergili-
yor. Mescidi çiğniyor, baskın düzen-
liyor, cemaati öldürüyor, kurşun ve 
gaz sıkıyor, bazı parçalarını yakıyor. 
Tüm bunları yaparken Mescid-i Aksa 
üzerinde gücünü ve hâkimiyetini da-
yattığını düşünüyor. Ancak gerçek 

tablo bu değil. Zira Aksa dünyanın 
dört bir yanında Müslümanların öf-
kesini ateşleyen bir kıvılcımdır. Hatta 
Yahudiler Arap ve İslâm ümmetinin 
yaralı ve türlü sorunlarla boğuştuğu-
nu düşünse de ümmet konu Aksa 
ile ilgili olduğu zaman kendi yarası-
nı unutacaktır. Aksa ümmetin evlat-
larını aynı düzlemde birleştirecektir. 

Mescid-i Aksa ümmetin büyük 
savaşıdır. Yahudilerin tarihi yenilgi-
ye uğrayacakları kazançlı bir savaş-
tır. İsrail’i nihai olarak ortadan kal-
dıracak, Filistin’i doğal haline getire-
cektir Filistin’in asıl yerlileri ise Arap 
ve Müslüman Filistinlilerdir. Bu savaş 
tartışmasız gelecektir ve Allah’ın iz-
niyle hiç kimse bu savaşı engelleye-
meyecektir. Çünkü Allah’ın Müslü-
manlara vaadi budur. 

(Katar gazetesi Eş-Şark, 20 Eylül 
2015) 

Putin
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Bugün, basiret ve feraset sahibi olma zamanıdır. Yaklaşık bin yıldır kader birliği 
yaptığımız, kanlarımızın karışıp bu toprakların tümünü suladığımız, kız alıp 
kız verdiğimiz, etle kemik olduğumuz bir halkın(Türk ya da Kürt) çocuklarına 
karşı takınılacak tavır, sevgi, saygı ve kardeşliktir. Bunun aksi tüm tutum, tavır 
ve davranışlar, kavmiyetçilik hastalığının dışa yansıması olup bedeli, hem bu 
dünyada hem de ahiret hayatında helak olmaktır. Bugün, birr ve takva konusunda 
yardımlaşmak, konuşmak, bu yolda dayanışma içerisinde olmak zamanıdır.

B aşta Türkiye olmak üzere 

Osmanlı bakiyesi ve İslâm 

âlemi olarak anabileceğimiz 

bu coğrafyada olup biten 

tüm olaylar, a)iç dinamikler, 

b)bölgesel dinamikler ve c)

küresel dinamiklere ve bu di-

namiklerin bu coğrafyada ça-

tışan 15 projesine bağlı ola-

rak değerlendirilmek zorun-

dadır. Türkiye, meselelerini 

ele alırken bu gerçeği görerek 

hareket etmelidir.

Türkiye’nin dinî, mezhebî ve etnik sorunla-

rını, son yıllarda ısrarla dile getirilen, her derde 

deva olarak gösterilen “başkanlık sistemini” mer-

keze alan “yeni bir anayasa” ile çözüme kavuştur-

ması mümkün mü? Başkanlık sisteminin, tıpkı 

“Kürt sorununda” olduğu gibi hiç tartışılmadan, 

ne getirip ne götüreceği konuşulmadan, her der-

de deva olarak sunulması, Türkiye’nin ana soru-

nun siyasetçiler tarafından iyi görülmediği, anla-

şılmadığı veya anlaşılmak istenmediği manasına 

gelmektedir.

Sadece ‘Kürt sorununu’ 
ele aldığımızda ‘Kürt sorunu’ 
denen sorunun kökeni, te-
mel nedeni nedir? Kürt soru-
nunda çözüm denirken, ta-
raflar neyi kastetmektedirler? 
Aynı kavramları kullanan-
lar, bunlardan aynı anlamla-
rı mı anlamaktadırlar? Yok-
sa kavramlara tarafların yük-
lediği anlamlar çok mu fark-
lıdır? Türkiye’nin ana soru-
nu, gerçekten de Kürt soru-

nu mudur? Yoksa Kürt sorunu, daha ana sorunun 
bir sonucu mudur? Kürt sorunu gibi sorunlar, za-
man zaman ortaya çıkarılıp asıl sorun olan sistem 
sorunu, gözlerden kaçırılıyor mu?

Türkiye’nin kimlik krizi meselesi, gerçek an-
lamda ele alınıp tartışılmadan ve buna bir çö-
züm bulmadan, yapılan bütün tartışmalar ve ara-
yışlar, bir sorunlar yumağını karşımıza çıkaracak; 
alt kimlikler, öne çıkarak etnik, mezhebi ve dini 
düzlemde kimlik arayışları hızlanacaktır. Burada, 
Türkiye’deki kimlik krizinin kökenlerine inmeye 
çalışılacak ve “çözüm süreci” denilen sorun, bu 

düzlemde ele alınıp değerlendirilecektir.

Burhanettin CAN

Ey İman Edenler!
“Allah’ın İpine Sımsıkı Sarılın” ve
Kavmiyetçilik Ateşini Söndürün!
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Türkiye’nin Ana Tezadı: Sistem Sorunu

Osmanlı Devleti’nin yüzlerce yıl içinde farklı 
dil, din, mezhep ve etnik yapıları bir potada eri-
terek, belli ortak paydalar etrafında inşa ettiği bir 
üst kimlik, Birinci Cihan Savaşı ile Osmanlı’nın 
yıkılması sonucunda parçalanmıştır. Birinci Ci-
han Savaşı’ndan sonra, İslâm coğrafyası, İslâm’ın 
düşmanları tarafından, kavmî ve mezhebî eksen-
de düşmanlık, fitne ve fesat kaynağı olacak şekilde 
farklı devletlere bölünmüş-
tür. Sınırları cetvelle çizilmiş 
bu devletler, kuruldukları 
günden bugüne, hem birbir-
leri ile hem de kendi içindeki 
kavmi ve mezhebi sorunlarla 
boğuşmaktadır.

Lozan’da Cumhuriyet’in 
kurucu kadroları, bir mede-
niyet tercihi yaparak İslâm 
kültür ve medeniyet dairesin-
den Batı kültür ve medeniyet 
dairesine geçmeyi kabul ve ta-
ahhüt etmişlerdir. Bu uzlaşma 
sonucunda Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti, İslâm kültür ve 
medeniyetini benimsemiş olan 
bir milleti, “kanunen ve ceb-
ren” değiştirmeye ve dönüş-
türmeye çalışmıştır. Cumhuri-
yet dönemindeki tüm sıkıntı-
ların kökeninde, bu medeniyet 
değiştirme projesi yatmaktadır. 
Her iki medeniyet, birbirlerini 
tasfiye ya da etkisizleştirmede 
başarısız olunca, melez değer-
ler sistemi oluşmuş; bu da, sos-
yal şizofreniye sebebiyet vermiş-
tir. Ne zaman, ne yapacağı belli 
olmayan bir insan unsuru mey-
dana gelmiştir.

Bunun için Türkiye’nin ana so-
runu, asimilasyon politikalarını benimsemiş bir 
zihniyet ve bir sistem sorunudur. Diğer bütün so-
runlar, bunun birer yan ürünüdür, yansımasıdır. 
Kürt Meselesini çözmek isteyen, Necmettin Erba-
kan hariç, tüm siyasi iktidarlar, yanlış teşhis koy-
dukları için yanlış isimlendirme yapmışlar, yan-
lış muhatap almışlar ve yanlış yol haritası ortaya 

koymuşlardır.

Ana Tezadın Sonucu: 
Kimlik Krizi ya da Yabancılaşma

Meseleyi, kimlik düzleminde ele aldığımız-

da; Osmanlı’nın uzun bir tarih diliminde farklı 

mezhep ve etnik yapıları bir potada eriterek, bel-

li ortak paydalar etrafında kader birliği ettirerek 

inşa ettiği üst kimlik, İttihatçı kadro tarafından 

Lozan’da verilen sözler çerçevesinde inkâr edilip 

parçalanmıştır. Anadolu coğ-

rafyasında varolanların tü-

münün “saf kan Türk(!)” ol-

madığı bilinmesine rağmen 

yeni bir “ulusal kimlik” in-

şasına, ‘kanunen ve cebren’ 

başvurularak kin, nefret ve 

nifak tohumları bilerek ya 

da bilmeyerek bu toprakla-

ra ekmişler, bu ülkenin fark-

lı etnik ve mezhebi unsurla-

rını birbirlerine yabancılaş-

tırmışlardır:

“Necmettin Erbakan, 

1994, Bingöl: Dedim ki, 

bu ülkenin evlatları asırlar 

boyu, mektebe başlarken 

besmeleyle başlar. Siz gel-

diniz, bu besmeleyi kaldır-

dınız. Ne koydunuz yerine? 

‘Türküm doğruyum çalışka-

nım’. E, sen bunu söyleyin-

ce, öbür taraftan da, Kürt 

kökenli bir Müslüman evla-

dı, ‘ya öyle mi, ben de Kür-

düm, daha doğruyum, daha 

çalışkanım’ deme hakkı-

nı kazandı. Ve böylece, siz 

bu ülkenin insanlarını birbiri-

ne yabancılaştırdınız. Bu ülkede ‘hangi kökensin?’ 

diye kimse kimseye sormazdı; çünkü hepsi Müs-

lüman evladı, hepsi Müslüman kardeşiydi. Onun 

için ilaç budur.”1

Nifak tohumlarını ekenler, bizzat içerdekiler-

di; Dış güçler ise, ekilen bu zehirli tohumları, yeri 

ve zamanı geldiğinde kullanmak üzere korumuş-

lar, sulamışlar ve de beslemişlerdir.

Akrabayı, soyu, kavmi 
sevme, onlara yardım etme 
ve dua etme meşru olduğu-
na göre kavmiyetçilik, ırk-
çılık nedir? Eşler arasına 
konulan sevgi ve merha-
met, nasıl Allah’ın ayeti ise 
akraba, kabile ve kavmin 
bireyleri arasındaki sevgi 
ve merhamet de, Allah’ın 
bir ayetidir. Sorun, 
sevgi, merhamet ve şef-
katin olmasında değil-
dir. Sorun, kavme ya da 
soya olan sevginin, bir 
tutku ve şehvet boyutu-
na ulaşması ile bir başka 
kavmin, soyun hakkının, 
hukukunun çiğnenmesi, 
adaletin ortadan kalk-
ması ve zulmün icra edi-
liyor olmasıdır.
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Çözüm Sürecinde Yanlış Muhatap

Kur’ân’a göre kavmi kimlikler, Allah’ın birer 

ayeti olup muhafaza edilmeli, gerekli olan tüm 

sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik haklar kendileri-

ne sağlanmalı(49/13; 30/22) ve herhangi bir ayı-

rımcılığa tabi tutulmamalıdırlar. Kavimlerin asi-

milasyonu, Allah’ın iradesine ve ilahi kanuniye-

te karşı çıkmak olup toplumları ifsat etmek de-

mektir.

Bundan dolayı biz ana sorunu, “Kürt sorunu” 

olarak değil, bir sistem ve bir zihniyet sorunu ola-

rak görmekteyiz. Bu açıdan meseleye baktığımız-

da bu ülkede, sadece Kürtlerin ya da Alevilerin 

sorunu var değildir. Diğer tüm etnik ve mezhebî 

unsurların da sorunları vardır. Özet olarak ifade 

edersek, bu ülkede etnik olarak Türkler, mezhep 

olarak da Sünniler asimile edilmişler, Batı kültür 

ve medeniyeti normlarına uygun formatlanmışlar-

dır. Hangi kültür ve medeniyet normlarına, ku-

rallarına ve kanunlarına göre yaşadıkları, yaşa-

mak zorunda bırakıldıkları sorgulandığında, du-

rumları açıklık kazanacaktır. Sadece Türk ve Sün-

ni isimlerinin kullanılmış olması yeterli midir? O 

nedenle ülkenin bu bağlamdaki meseleleri, çözü-

me kavuşturulacaksa; mesele, bir bütün olarak ele 

alınmalıdır.

Bu açıdan meseleye yaklaşıldığında, AKP kur-

maylarının sorunu, önce “Kürt Sorunu”, sonra 

“Demokratikleşme Süreci” ve daha sonra da “Çö-

züm Süreci” diye adlandırmış oldukları görülmek-

tedir. İsimlendirme noktasında ortaya konulan bu 

tavır, kafaların karışık olduğu anlamına gelmekte-

dir. Genel olarak, “çözüm sürecinin” muhatapla-

rı, sadece Kürt halkı değil; milleti oluşturan tüm 

kesimler olmalıdır. Bununla beraber mevcut pra-

tik durumdan hareket ederek daha bir alt sorun 

olan “çözüm sürecini”(Kürt Sorununu) ele aldığı-

mızda, muhataplık konusunda çok daha ciddi ha-

talar yapılmıştır.

“Çözüm sürecinde” Kürt halkının bizzat ken-

disi yerine, “bir terör ve taşeron örgüt” olan 

PKK’nın muhatap alınması, yapılmış olan bü-

yük bir hatadır. Ayrıca “3. Göz ya da Gözlemci-

nin” sürece dâhil edilmesi, yapılmış ikinci büyük 

hatadır. Ayrıca stratejik olarak yapılan ciddi hata-

lardan biri de, PKK-BDP/HDP’nin yanı sıra AKP 

Kürt milletvekili grubunun (BDP’nin Meclis’te 30 

milletvekili varken AKP’nin Meclis’te 60 civarın-

da milletvekili mevcuttu.) ve Güneydoğu bölge-

sinde ya da Türkiye’nin farklı bölgelerinde Kürt 

halkının hakları için mücadele veren farklı Kürt 

örgütleri ya da diğer STK’ların ve Meclis’te bulu-

nun muhalefet partilerinin muhatap alınmaması 

olmuştur. Bu nedenle AKP kurmayları, çözüm sü-

recini, bir sır gibi saklayarak bu kesimleri bilgi-

lendirmemiş olmaları, yanlış olmuş ve sonuçta da 

hiç kimseyi memnun edememişlerdir. Bu noktada 

son iki aydır, Güneydoğudaki STK’larla birkaç kez 

görüşmüş olmaları, yaptıkları hatanın farkına var-

dıklarının bir işaretidir. Bu olumlu bir gelişmedir.

PKK-HDP’nin muhatap alınacağı zaman, bü-

tün düzenlemeler yapıldıktan, Kürt halkının do-

ğal hakları iade edildikten sonra; PKK militanla-

rının geleceğine ilişkin çözüm aşaması olmalıydı. 

Cumhurbaşkanı Özal ve Başbakan Demirel tara-

fından hazırlanan “Milli Güvenlik Kurulu Proje-

si”, PKK’nın silahlı kadrosunun geleceği ile ilgili 

bir çözüm arayışı idi. Bu proje ile ‘Dağdaki silah-

lı militanların silahlarıyla birlikte teslim olmaları, 

herhangi bir tutuklama olmadan beş yıl müddetle 

kamu haklarından kısıtlanma sonrası olağan top-

lumsal düzene adapte olmaları planlanmıştı’. ‘Bu-

nun için birçok general de ikna edilmişti’2. Ancak 

24 Mayıs 1993 günü Elazığ - Bingöl karayolun-

da ‘acemi eğitim sonrası birliklerine gitmekte olan 

erleri taşıyan iki araç’, PKK tarafından durduru-

lup 33 er öldürülmüştür. Bu olay, tasarının hayata 

geçmesini engellemiştir.

PKK-BDP/HDP’nin tek başına muhatap alın-

ması, terör örgütüne meşruiyet kazandırmış ve 
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AKP’nin doğal olarak yaptığı yasal düzenlemeler-

le iade edilen tüm haklar, “PKK tarafından silah 

zoruyla alınmış haklar” olarak kamuoyuna duyu-

rulmuş ve Kürt halkına kabul ettirilmiştir. AKP 

yöneticileri, bu tutumları ile Kürt halkının önemli 

bir kesiminin, özellikle gençlerin, örgütün şemsi-

yesi altına girmesine, farkına varmadan yardımcı 

olmuşlardır.

“Aldatıldık”, “Kandırıldık”, “İstismar Edildik” ve
“Süreci Dondurduk”

Doğal olarak verilmesi gereken hakları, bir te-

rör örgütünü aracı kılıp onunla pazarlık yaparak 

vermek yanlıştı, ilahi sünnete aykırı idi; bu ne-

denle de işin bereketi olmadı. Bugün Çözüm sü-

recinin AKP kanadı, “Biliyorsunuz, 2013’te bize 

o zaman silahları bırakma sözü vermişlerdi. Ama 

sözlerini tutmadılar.” “Bizi aldattılar, kandırdılar” 

diyerek “Çözüm sürecini buzdolabına” koymuş-

lar; “Çözüm sürecini unutun” ve “Çözüm süreci 

bitti” gibi açıklamalar yapmışlardır.3 Gelinen nok-

ta, yanlış teşhis, yanlış muhatap ve yanlış yol tu-

tulmasının doğal sonucudur. Öncelikle bu kabul 

edilmelidir.

Rahmetli Erbakan, Refah Partisi 4. Büyük 

Kongresi’ni açış konuşmasında, Kürt sorununa 

özel bir yer vermiştir. “Müslümanlığın, tarihin, 

coğrafyanın, medeniyetin ve kader birliğinin 

Türklerle Kürtler arasında ortak payda” olduğunu 

ifade eden Milli Görüş hareketi Lideri, “Sorarım 

size, asırlar boyu tek vücut olarak yaşadığımız 

halde ne oldu da bu husumet ortaya çıktı? Niçin 

bu kanlar akıyor?” şeklinde can alıcı bir soru sor-

maktadır.4

Erbakan Hoca, Kürt meselesini, 1- Terör, 2- 

Kürt Meselesi, 3- Güneydoğu Meselesi olarak üç 

boyutlu görmüştür. Her üç mesele birlikte, bir 

bütün olarak ele alınıp çözüme kavuşturulmalı-

dır. Erbakan’a göre, Kürt konusunun bir sosyal 

problem haline gelmesinin ana sebebi, “taklitçi 

zihniyetin”, “sömürü ve tahakküm düzeninin” 

uyguladığı “asimilasyoncu”, “materyalist” ve “ırkçı 

politikalardır”5. Yani Lozan’da Müslüman millete 

rağmen kabul edilen ve uygulanan, “asimilasyon-

cu” yeni bir “ulus yaratma” politikalardır.

Lozan’da Lağvedilen Kimlikler

Son dönem Osmanlı yönetiminin, taklitçi yak-

laşımı, genel olarak Cumhuriyet dönemi yöneti-

cilerinin de yaklaşımı olmuştur. Fransız ihtilali-

nin etkisinde kalan Cumhuriyetin kurucu kadro-

su, heterojen Osmanlı toplumundan miras kalan 

bir ümmeti, yeni bir ‘ulus’a dönüştürmeyi, ken-

di tabirleri ile ‘yaratmayı’, ana politika olarak be-

nimsemiştir.

Avrupa delegasyonu, Lozan’da, Hıristiyanlara, 

Musevilere ve Kürtlere azınlık statüsünün tanın-

masını istemiştir. Birinci Meclis, Türklerle Kürtler 

arasındaki “gaye ve din birliği”ni gerekçe göste-

rerek Kürtlere “azınlık statüsü” verilmesi isteğine 

şiddetle karşı çıkmış ve Lozan’da bir şeylerin ters 

gittiğini görerek Lozan Antlaşması’nı red etmiştir.6 

Lozan’a karşı olan, örgütsüz ve fakat çoğunlukta 

olan Birinci Meclis üyelerinin büyük bir kesimi, 

örgütlü bir azınlık tarafından ayak oyunu ile tasfi-

ye edilmiş ve Lozan Antlaşması imzalanmıştır.

Cumhuriyet’in ilk başbakanlarından Rauf Or-

bay hatıratında, Lozan’da İsmet Paşa ile İngiliz-

lerle gizli irtibatı olan İstanbul Yahudi Hahamba-

şı Haim Naum ve Lord Gurzon arasında gizli bir 

anlaşmanın var olduğunu açıklamaktadır. Bu giz-

li anlaşmaya göre “halifelik lağvedilecek”, “İslâm 

dünyası ile her türlü ilişki kesilecek” ve “laiklik 

merkezli” yeni bir sistem inşa edilecektir.7

Ana Unsurları Bölme: 

İki Etnik Kimliği Karşı Karşıya Getirme

Türkiye de, başta Türk ve Kürtler olmak üzere 

tüm Müslüman etnik unsurlar için İslâm ve hali-

felik, en önemli bağlayıcı bir unsur ve bir çimen-

to idi. Kürt Sorunu ile ilgili yapılan araştırmalar-

da(1- Martin van Bruinessen, 2- Nader Entessar, 

3- Kemal Kirişçi-Gareth M. Winrow, 4- David Mc 

Dowall yazarların eserleri) Kürt kavmiyetçiliği-

nin başlangıç noktası olarak Hilafetin kaldırılması 

gösterilmektedir. Kürtlerle Türkler arasındaki kar-

deşliğin kırılma noktası halifeliğin kaldırılması, 

ivme kazanması, laikliğin getirilmesi, zirve nokta-

sı ise Kürt kimliğinin inkâr edilmesi ve Kürtlerin 

asimile edilmeye çalışılmasıdır.8
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Tüm Kimliklerin Parçalanması, 

Laik-Seküler Yeni “Türk Kimliği” İnşası

 Lozan’da verilmiş olan sözlerle, bu coğrafyada 

farklı etnik yapıları birbirine bağlayan en önem-

li bağ olan İslâm’a savaş açılmıştır. Cumhuriyet’in 

çekirdek kadrosu, gücü tam olarak ele geçirene 

kadar hem Kürt önderlere, hem de Müslüman ön-

derlere bol vaatte bulunmuş, halifeliği, İslâm’ı çok 

öne çekmiştir. Mustafa Kemal-14 Ocak1923 İzmit 

konuşmasında Kürtlere özerklik bile vaat etmiş-

tir.9

Fakat çekirdek kadro, gücü ele geçirince hem 

Türk kimliğini, hem Kürt kimliğini ve hem de 

İslâm kimliğini ve de İslâm kültür ve medeniye-

tini ret ve inkâr etmiştir. Bu uygulamalardan son-

ra Türkiye’nin bağrında, İslâmî kimlik, Türk kim-

liği, Kürt kimliği olmak üzere üç ana kimlik soru-

nu, hep var ola gelmiştir. Batılılaşma hareketi ile 

yol boyu, hem İslâmî kimlik hem de Türk, Kürt 

ve diğer kimlikler ret ve inkâr edilmiştir. Devrim-

lerle bir taraftan varolan tüm kimlikler parçalanır-

ken, Batı kültür ve medeniyetinin değerlerini be-

nimseyip inanan bir halk inşa edilmeye çalışılmış-

tır. İnşa edilecek olan yeni ulusun, mevcut tara-

fından kabul görmesi için etnik olarak çoğunluk-

ta olan Türklerin ismi, kanı ve konuşma dili daya-

nak olarak seçilmiştir.

Yeni kimlikte, Türkün ismi vardı; Kültür ve 

medeniyeti, tarihi, örfü adetleri, gelenekleri, gö-

renekleri, alfabesi, Kur’ân’ı, ezanı ve dini yoktu. 

Tüm yaşantıları batılı değerlere göre şekillendiril-

mek istenen bir halkın hangi Türklüğünden bah-

sedilebilirdi? Tarihten bize intikal eden Müslüman 

Türk(Eski Türk) öldürülmüştü. Yeni Türk(Batılı 

Türk) ise, tarihini, kültür ve medeniyetini, dini-

ni, imanını, ecdadını, kıblesini ret ve inkâr eden 

mankurtlaştırılmış bir Türk idi. Bu coğrafyada ya-

şayan, yeni alfabeyi, laiklik dinini benimseyen, 

İslâm’la ilişkili tüm tarihi, kültür medeniyeti ret ve 

inkâr edip Batı kültür medeniyetini benimseyen 

ve “Türk kanını taşıyan herkes Türk’tü”(!). Bu yeni 

Türk, tarihten gelen ve Müslüman olan Türk’ten 

başka bir şeydi.

Kanı işin içine niçin soktukları belli değildi. 

Çünkü Türkçülüğün ateşli savunucularının birço-

ğu -İnönü, Ziya Gökalp ve Moiz Kohen, vb.- Türk 

soyundan gelmemekteydi. Buna rağmen 1950 ön-

cesinde yazılan kitaplarda, kan meselesi hep öne 

çekilmiştir: 

“Türk yurdu üzerinde yaşayan, Türk dili ile 

konuşan ve Türk kanını taşıyan insanların birliği-

ne Türk milleti denir.(…) “Bütün Türkleri bütün 

yüreğimle seveceğim. Çünkü hepimiz aynı kanı 

taşıyoruz. Hepimiz aynı toprakta yaşıyoruz. Aynı 

dili konuşuyoruz.”10

 Türk milletinden kast edilen aynı coğrafya-

da, aynı soydan, aynı kandan ve aynı dilden olan 

insanlar topluluğu idi. Aynı coğrafyada yaşadığı 

halde aynı dil ve kandan olmayanlar ne olacaktı? 

Herkes, yeni din-kültür ve medeniyete göre yeni-

den formatlanacaktı. Formatlanmaya karşı çıkan-

lar, “hain”, “düşman” ve “tehlikeliydi”. Formatlan-

ma asimile olmak demekti. Ya asimile olacaklar ya 

da yok edileceklerdir.

Cumhuriyet’in çekirdek kadrosu, ‘Kanunen ve 

cebren’ formatlanma gerçekleştirerek ‘Yeni Türkü 

yaratacaktı’(!). İnönü 1925 yılında; “Vazifemiz, bu 

vatanın içinde bulunanları behemehâl Türk yap-

maktır. Türklere ve Türkçülüğe muhalefet edecek 

anasırı kesip atacağız.”11 demekteydi. Onuncu yıl 

marşı bu yeni Türkün marşıydı.

Yeni sistem için nüfus olarak Türklerden son-

ra hem en baskın unsur olmaları hem de İslâm 

Çözüm Süreci buzdolabında” demek, çok 
yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. PKK, 
yanlış bir muhatap idi. PKK’dan dola-
yı Kürt halkının en doğal fıtri haklarını 
“buzdolabına koymak”, “dondurmak”, 
daha büyük bir hatadır. O nedenle 
siyasi iktidar ve devlet, en kısa zaman-
da bu hatasını düzeltmelidir. İade edi-
lecek olan hakların bir an önce geri 
verilmesi gerekir. Bir terör ve taşeron 
örgüt muhatap alınmamalıdır. Aksi 
takdirde konuyu istismar edecek çok 
farklı iç, bölgesel ve küresel yapılar, 
güçler devreye girecektir.
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dinine bağlılıkları açısından tehlikeli olabilecek 

olan unsur Kürtlerdi. Öncelikle bunların, öngörü-

len yeni Türkün saflarına katılması için formatlan-

ması gerekmekteydi. Bu noktadan hareketle Kürt-

ler üzerinde tezler üretilerek dilleri, soyları, kül-

türleri yok sayıldı. Yerel isimler değiştirildi. Dağa 

taşa ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazıldı. Türklerin 

bir boyu, bir kolu, “Dağ Türkleri” olarak gösteril-

mek istendi.

İki kuvvet Komutanının aşağıdaki açıklamala-

rı, Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun zihin yapı-

sını anlama açısından önemlidir. Eski Deniz Kuv-

vetleri Komutanı Emekli Oramiral Salim Dervi-

şoğlu şöyle diyor:

“Ekonomik adımları atmadık, Kürtleri kültü-

rel bakımdan ülkeye entegre edemedik, asimi-

le etmeye çalıştık. Yeni bir entegrasyon politikası 

belirlemeliyiz. Yapamadık bunları… İşe kendi içi-

mizdeki ekonomik, kültürel, sosyal bölünmüşlü-

ğü ortadan kaldırarak başlamak lazım.”12

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orge-

neral Aytaç Yalman ise şunları:

“Cumhuriyet dönemindeki isyanlardan sonra 

1938’den 1970’e kadar terör yok. Sosyal sorun dö-

nemi dediğim, bu dönemdir. Aslında Türkiye’nin 

sorunu henüz sosyal boyuttayken görmesi ve doğ-

ru okuması gerekirdi. Bu yapılabilseydi sorun bel-

ki sosyal aşamadayken çözülebilirdi. Ancak, maa-

lesef bunun yapılamadığını görüyoruz. Henüz te-

rör boyutuna gelmeden sosyal aşamada sorun çö-

zülebilseydi çok daha iyi olurdu. Bu açıdan baktı-

ğımızda, o aşamada sorunun ‘kendini ifade’ olarak 

tarif edildiğini görüyoruz. Dilini konuşmak, şarkı-

sını, türküsünü dinlemek istiyor, kültürünü yaşa-

mak istiyor. Oysa, bizler o dönemde, ‘Kürt yoktur’ 

diye eğitilmişiz. Kürtleri, Türklerin kolu olarak 

görüyoruz. Ortalıkta işte dağlarda gezerken, kar-

da yürürken kart-kurt sesleri çıktığı için Kürt de-

nilmiştir, gibi tarifler dolaşıyor. O dönemde sos-

yal istekleri bile biz ‘yıkıcı faaliyetler’ kapsamın-

da görüyoruz. Biz olayın sosyal yönünü görmemi-

şiz, dolayısıyla sorunu zamanında görmemişiz.”13

“Bu ülkede herkes Türk’tür’ şeklinde format-

lanan bir nesil için, Türk’ten başka etnik yapılar-

dan, farklı dillerden bahsetmek, “ülkeyi bölmek 

istemek”, “hainlik yapmak” demektir.”14

 Tabir caizse “güç zehirlenmesine” tutulmuş 

Cumhuriyetçi kadro, en vahim hatayı, 1980 dar-

besinde “Kürtçe konuşma yasağı” getirerek yap-

mıştır. Emekli Cumhurbaşkanı Orgeneral Kenan 

Evren bu konuda şu açıklamayı yapacaktır: 

“Kürtçe konuşmayı yasakladık. Şöyle yasak-

ladık: Konuşmalarda, mitinglerde, şurada burada 

Kürtçe konuşulmayacak. Okulda filan Kürtçe ted-

risat yapılamaz dedik. Neden dedik? Ben Devlet 

Başkanı’yken, bir köyde ilkokula gittim. Açtım ki-

tabı, oku şunu dedim çocuğa. Kem küm, çocuk 

okuyamıyor… ‘Dördüncü sınıfa gelmiş, Türkçe-

yi okuyamıyor, bu nasıl iş?’ dedim. Döndüm ve 

Kürtçe yasağını koyduk. Kürtçe tedrisat yapıla-

maz dedik. Ama biraz ağır yasak koyduk. Sonra 

bu yasak kaldırıldı, ama hataydı. Hata olduğunu 

sonradan anladım…

Ben Genelkurmay Başkan’ıyken Kanada’ya git-

miştim. Orada Quebec bölgesine gittim. Genel-

kurmay Başkanı gezdiriyor. Quebec’te lisan Fran-

sızca. Tuhafıma gitti. ‘Kanada’da nasıl iş bu?’ de-

dim. Dediler ki, ‘Burası Fransa’dan kalma bölge. 

Sonra bırakmışlar, ama bir anlaşmayla, buradaki 

halkın kendi lisanı kabul edilecek, kendi lisanları-

nı kullanacaklar’ denilmiş. Bu bölgede devlet hiz-

metine gelecek bir vatandaş hem İngilizceyi, hem 

Fransızcayı bilmek zorunda dediler. Bölgede hiz-

met verecekse bu zorunluymuş. Şimdi bizde de 

Güneydoğu’da hizmet verecek memurun Kürtçe 

de bilmesi lazım. Katı tutumla olmaz bu iş…”15

Farklı Renk ve Dillerin Varlık Sebebi

İnsanlığın başlangıcında Hz. Âdem ve eşi iki 

kişilik bir aile iken daha sonra çocukları ve to-

runları olmuştur. İki kişilik aile önce geniş aile-
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ye, daha sonra da geniş bir akraba topluluğuna 

dönüşmüştür. Hz. Âdem’in çocukları çoğalıp de-

ğişik coğrafyaya yayılmışlardır. İnsanlığın başlan-

gıcında renk, dil, genetik farklılaşma, çoğalma ve 

yayılma ile ayrı soy, oymak, kabile, kavim ve ulus, 

ehl-i millet ve ümmet gibi değişik gruplar meyda-

na gelmiştir. Yapı, basitten karmaşığa doğru gider-

ken ortak payda olan özellikler azalmakta; fark-

lılıklar ve çeşitlilikler artmaktadır. Yol boyu dil, 

renk, soy, etnisite, tarih ve coğrafya, din, örf-adet, 

değerler, vatandaşlık ve kader birliği, kimlik belir-

leyici parametreler olarak tezahür etmiştir.

Kur’ân-ı Kerim, renk ve dil farklılaşmasının üze-

rinde düşünülmesi gereken Allah’ın ayetlerinden 

olduğunu bize haber vermektedir(Rum Suresi 22).

Dolayısıyla renk ve dil farklılığını korumak, 

Allah’ın bir ayetini yaşanır kılmak demektir. Öy-

leyse farklı dile sahip olan kavimlerin, dillerini her 

alanda kullanabilmeleri, onların en doğal hakla-

rıdır. Bu pazarlık konusu edilemez, edilmemeli-

dir. Bu hak, birileri tarafından gasp edilmiş ise bu-

nun geriye iadesi, bir lütuf değildir. Hakların iade 

edilmesi için de bir aracı örgüte ve 3. Göze ihti-

yaç yoktur.

Soy Farklılaşması

Aynı anne babanın çocuklarının farklı renk ve 

dile sahip olması, nasıl Allah’ın yaratış kanunu-

nun bir sonucu ise; Âdem’in çocuklarının çoğal-

maları ile farklı soy, oymak, kabile ve şa’b’a ayrıl-

ması da Sünnetullahın bir sonucudur(49/Hucu-

rat 13).

Elmalı’ya göre şa’b, kabilelerin ittifakı ile mey-

dana gelen daha büyük bir topluluktur16. Kimlik 

açısından baktığımızda, aynı renk, dil ve soydan 

gelme, fertler arasındaki ana ortak paydadır. Bu-

rada Kavim kimliği açısından baskın olan özellik 

soydur.

Kabilelerin ittifakını şa’b olarak alıp değerlen-

dirmeyi, farklı kavimler için yaparsak farklı ka-

vimlerin ittifakını yeni bir şa’b (kavimlerin ittifa-

kı) olarak düşünebiliriz. Bu durumda aynı şa’b da 

birlik olan kavimlerin aralarında ki hukukun na-

sıl kurulacağı, önemli bir sorun olarak ortaya çı-

kar. Çünkü farklı renk, dil ve soy söz konusudur. 

Ayrıca zamanla farklı değer sistemi, kültür, müzik, 

örf, adet, gelenek, görenek oluşmaktadır. Fark-

lı kavimlerin birlikteliğindeki bu farklılıklar, birer 

zenginlik olarak yaşatılabilmelidir. Bu noktada en 

önemli konu, kavimleri biz yapan özelliklerin na-

sıl korunacağıdır.

Kavimlerin oluşturduğu üst şa’bda( kavimler 

ittifakı) ittifak yapan kavimler, birbirine göre fark-

lı nicelikte olabilir. Sayısal olarak baskın olan ka-

vim, zamanla diğerlerini yok etmek, asimile et-

mek isteyebilir. Ya da kültür ve medeniyet olarak 

daha gelişkin olan bir kavim, diğerlerinin kültür-

lerini, dillerini yok etmeye kalkabilir veya diğerle-

rini sömürebilir. Bu veya benzer tehlikeler, kavim-

ler ittifakında karşılaşılabilecek muhtemel tehli-

kelerdir.

Burada sorulacak ana soru, bir kavim bir başka 

kavmin kimliğini yok etme hakkına sahip midir? 

Bu adil bir tavır mıdır? Buna hakkı var mıdır? Var 

olduğunu iddia ediyorsa bu hakkı nereden almak-

tadır? Bu noktada unutulmaması gereken husus, 

renk, dil gibi, kabile ve kavimlerin Allah’ın ayetle-

ri olmasıdır, Sünnetullahın bir gereğidir. Öyleyse 

kabile ya da kavimleri yok varsaymak, ilahi sün-

nete karşı çıkmak demektir. Çünkü 25/Furkan 

Suresinin elli dördüncü ayet-i kerimesinde nesep 

ve sıhriyet, insana Allah tarafında bahşedilmiş bir 

hak olduğu ifade edilmektedir.

Farklı Boy, Kabile, Kavimlerin 

Var Olmasındaki Hikmet

Allah’ın insanları farklı boy, kabile, kavimlere 

ayırmasında ki esrar nedir? Bunun için Hucurat 

13. ayete tekrar bakmak ve üzerinde tefekkür et-

mek gerekmektedir. Ayette hitap, doğrudan doğ-

ruya insanadır. Aynı anne babanın çocukları ol-

duğumuz hatırlatılmaktadır. Bundan sonra, Ka-

vim/millet ve kabilelere ayrıldığımız, farklılaştırıl-

dığımız zikredilmektedir. Ancak bunların var kılı-
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nışı, “tanışma ve kaynaşma”(49/13) olarak göste-

rilmektedir. Bu, insan fıtratı ile yakından ilgilidir. 

Farklı akraba, soy, kabile, kavim ve ulus/millet ve 

ümmetler şeklinde bir yapılanış, insanlık evren-

sel kümesi içerisinde birer denge unsuru olarak 

görev ifa etmektedir. Bu, bir açıdan her birimi ör-

gütlü olan toplum/insanlık demektir. Çünkü her 

bir örgütsel yapı, kendi müntesipleri arasında özel 

bir sevgi, saygı, şefkat, aidiyet, sadakat ve dayanış-

ma duygusu meydana getirir. Dolayısıyla İnsanla-

rın bireyselleşmesine, bireyci tutum ve tavır sergi-

lemelerine karşı oluştur bu yapı. Bunlar, insan fıt-

ratına yerleştirilmiş özelliklerdir.

Hz. Peygamber’e iman etmedikleri halde müş-

rik akrabalarının ona yardım etmesi, akrabalık 

duygusunun bir sonucudur. Hastalandığımız za-

man akrabalarımızın seferber olması, aynı duygu-

nun ürünüdür. Öyleyse ilahi sünnetin bir gereği 

olarak, boy, kabile, kavim ayrımını, ümmetin ve 

insanlık kümesinin birer alt kümeleri olarak ele 

alıp birer alt kimlik statüsünde değerlendirmek 

gerekmektedir.

Kavmini Sevmek, Kavmine Dua Etmek,

Kavmine Yardım Etmek

İslâm, aile merkezli bir medeniyettir. O neden-

le akrabalık bağlarının koparılmasına (4/Nisa 1), 

yöneticilerin, devletin ve sistemin akrabalık bağ-

larını koparacak tarzda işler, icraatlar yapması-

na şiddetle karşı çıkmakta ve bunun fesada ne-

den olacağını haber vermektedir(47/ Muhammed 

22-23; 2/Bakara 204-205).

O nedenle bir insanın akrabasını ve kavmi-

ni sevmesi, en doğal hakkı olup fıtri bir özel-

liktir. Bu, yadırganacak ya da kınanacak bir du-

rum değildir. Kur’ân’da peygamberlerin soyları-

na sık sık atıfta bulunulmakta, peygamberlerin 

nesillerine-zürriyetlerine dua etmeleri istenmekte 

ve nesillerine peygamberlik verilerek kendilerine 

lütufta bulunulduğu belirtilmektedir(3/Âl-i İm-

ran 33-34; 29/Ankebut 27). Hz. İbrahim’in yap-

tığı dua da bunu görebilmekteyiz(2/Bakara 127-

128). Hz. Meryem’in anası, doğumdan sonra Hz. 

Meryem’in soyuna dua etmiştir (3/Âl-i İmran 36). 

Kur’ân bize tövbe edip salih amelde bulunanla-

rın soylarına dua etmeleri gerektiğini haber ver-

mektedir (25/Furkan 74). Bütün Müslümanların 

namazın tahiyyat kısmında Hz. İbrahim’in ve Hz. 

Muhammed’in âline(soyuna) dua etmesi, salâtü 

selam okumasının sünnet olması, neslin önemini 

gösteren bir başka durumdur. Hz. Peygamber’in 

kendisini Taif’te taşlayan kavmine karşı; “Allah’ım 

sen kavmime hidayet eyle, onlar hakkı bilmiyor-

lar.” şeklinde dua etmesini bu bağlamda değerlen-

dirmek gerekmektedir.17 Hz. Peygamber’in amca-

sı Ebu Talib’in hidayete kavuşması için gösterdi-

ği gayreti ve Hz. İbrahim’in dua için babasına söz 

vermiş olmasını(60/Mümtehine 4) hep bu bağ-

lamda düşünmemiz gerekmektedir.

Peygamberden, tebliğe önce akrabasından baş-

laması istenmiştir(26/Şuara 214-216). Bu akraba-

lık bağının oluşturduğu sevgi, şefkat ve merhamet 

bağının tebliğe karşı reaksiyonları kısmen azal-

tabileceği ihtimalinden dolayı olsa gerekir. Ayrı-

ca tebliğle birlikte yeni değerlerin akrabalar tara-

fından benimsenmiş olması halinde, kan bağının 

yanında değer bağının var olması ile daha güçlü 

bir dayanışma ortaya çıkmaktadır. Nitekim Hz. 

Peygamber’e ilk biati, anasının mensup olduğu 

Neccaroğulları kabilesine mensup kimseler yap-

mıştır. Hz. Peygamber yaptığı tebliğin karşılığın-

da akrabalık sevgisinden başka bir şey istemediği-

ni söylemesi çok dikkat çekicidir:

“De ki: ‘Ben, buna karşılık sizden hiçbir ücret 

istemiyorum, ancak akrabalık sevgisi hariç’.”(42/

Şura 23)

Diğer taraftan yardım önceliğinin Müslüman 

akrabaya yapılması, akrabalık ve soy ilişkileri-

ne İslâm’ın verdiği önemi göstermektedir (8/En-

fal 75, 33/Ahzab 6). Cuma hutbesinde okunan ve 

akrabalara yardım yapılmasını içeren ayeti keri-

me, akrabalığın Müslümanlar açısından ne kadar 

önemli olduğunun bir göstergesidir(16/Nahl 90). 

İnfakın kimlere yapılacağına ilişkin ayetlerde yer 

alan sıralanış, akrabaya verilen önemin düzeyini 

göstermektedir(2/Bakara 215). Benzer bir sırala-

nış, insanlara güzel davranma konusunda da var-

dır(4/Nisa 36).

Kavmiyetçilik, Irkçılık

Akrabayı, soyu, kavmi sevme, onlara yardım 

etme ve dua etme meşru olduğuna göre kavmiyet-
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çilik, ırkçılık nedir? Eşler arasına konulan sevgi 

ve merhamet, nasıl Allah’ın ayeti ise akraba, kabi-

le ve kavmin bireyleri arasında ki sevgi ve merha-

met de, Allah’ın bir ayetidir. Sorun, sevgi, merha-

met ve şefkatin olmasında değildir. Sorun, kavme 

ya da soya olan sevginin, bir tutku ve şehvet bo-

yutuna ulaşması ile bir başka kavmin, soyun hak-

kının, hukukunun çiğnenmesi, adaletin ortadan 

kalkması ve zulmün icra ediliyor olmasıdır.

Asabiye konusu Hz. Peygamber’e sorulmuştur. 

Hz. Peygamber’in verdiği cevap, “asabiye”, sevgi 

ve zulüm arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak asabi-

yeden ne anlaşılması gerektiğine açıklık getirmiş-

tir:

“Vâsile İbnu’l-Eskâ: “Ey Allah’ın Resûlü dedim, 

kişinin kavmini sevmesi, (merdud olan) asabiye 

midir?” “Hayır, buyurdular, “asabiye, kişinin zu-

lümde kavmine yardımcı olmasıdır.”18

Hz. İbrahim, soyundan da peygamber gelme-

si için dua yaptığında, Allah’ın verdiği cevapta, 

“Zalimler benim ahdime erişemez” denmiş olma-

sı(2/Bakara124), kavmiyetçiliğin gizli şifresinin, 

bir başka kavme zulüm yapmak olduğunu orta-

ya koymaktadır.

Kavmiyetçilik ile zulüm arasındaki bu ilişki-

yi, Kur’ân’da, Hz. Musa’nın kavga yapan taraflar 

arasında haklı ile haksızı ayırt etmeden, herhangi 

bir sorgulama yapmadan, kendi kavminden olana 

yardım etmiş olmasında da görmekteyiz(28/Kasas 

15-19). Bu ayetlerde geçen Hz. Musa’nın “Bu şey-

tanın işindendir”, “ben kendi nefsime zulmettim”, 

“suçlu- günahkârlara destekçi olmayacağım” de-

miş olmasının sebebi, kavga eden taraflardan hak-

lı haksız sorgulamasını, araştırmasını yapmadan, 

kendi kavminden olduğu için birine sahip çıkmış 

olmasının yanlışlığını görüp pişman olmuş olma-

sından dolayıdır. Keza ikinci gün kavminden ol-

mayan bir başka şahsın Hz. Musa’ya, “Sen yeryü-

zünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun, ıslah 

edicilerden olmak istemiyorsun.” demiş olması 

da, Hz. Musa’nın sadece kavminden olduğu için 

birine yardıma kalkmış olmasının, yanlışlığını or-

taya koymuş olması bağlamında değerlendirilme-

lidir.

Kavmiyetçilik Cahili Bir Düşünce ve Tavırdır

Milletin/Ümmetin dayanışmasını yıkıp birlik 

ve beraberliği parçaladığından dolayı kavmiyetçi-

liğe neden olan her türlü tutum ve tavır, İslâm ta-

rafından yasaklanmış ve cahili bir davranış olarak 

nitelendirilmiştir.19 Böyle bir dava güdenler, Müs-

lümanların birlik ve beraberliğini bozduğundan 

dolayı Hz. Peygamber tarafından ‘bizden değildir’ 

denerek İslâm kültür ve medeniyetinin inşa ettiği 

ümmettin/milletin/cemaatin dışına itilmişlerdir/

itilmelidirler.20 

Bir mümin için soy, renk ve genetik yapı, bir 

ayırımcılık aracı olmadığına göre, bir kavmin bir 

başka kavme zulmetmesi, onun yaratılıştan kendi-

sine bahşedilmiş haklarını gasp etmesi ya da onun 

asimile edilmesi için mücadele etmesi ve gösteriş 

için mücadele etmesi, Allah’ın rızasına uygun ol-

mayıp Allah yolunda bir eylem de değildir.21 Bu 

nedenle kavmiyetçilik için ölenler, cahiliye ölümü 

ile ölmüşlerdir22 ve edebî mekânları cehennemdir; 

namaz kılıp oruç tutmuş olmaları, bu sonucu de-

ğiştirmemektedir.23

İslâm bir taraftan akrabalık, soy bağının ko-

runmasını isterken, diğer taraftan da bunun, 

İslâm’ın değer sistemine zarar vermemesini de is-

temektedir. O nedenle Allah, Hz. Nuh’un ve Hz. 

Lut’un eşlerini küfredenlere; Firavun’un karısı-

nı da, iman edenlere örnek olarak göstermekte-

dir(66/Tahrim, 10-11).

Bir baba olarak Hz. Nuh, oğlunun tufan-

da kurtulabilmesi için Allah’a yalvarmıştır. Hz. 

Nuh’un iman etmemiş oğlunun kurtuluşu için 

Allah’a dua etmesi, Allah tarafından kınanmış 

olup oğlu konusunda uyarılmıştır(11/Hud 46). 

Hz. Nuh’un öz oğlu, seçtiği yoldan dolayı Hz. 

Nuh’un “ehli olmaktan” Allah tarafından çıkarıl-

mıştır. Hz. Nuh’un uyarılmasında kullanılan ‘ca-

hillerden olmayasın’ ifadesi ise, asabiye ile cahili-

ye arasında yukarıda ifade edilen ilişkiyi kuvvet-

lendiren önemli bir delildir.

Bir insana kan bağı olarak, sevgi olarak en ya-

kın olan varlıklar, onun anne, babası ve çocukla-

rı, akrabası ve aşiretidir. İslâm’a göre değer bağı-

na zarar vermedikçe bu bağın korunup kollanma-

sı gereklidir. Ancak değer bağına zarar verme du-

rumu varsa, anne babası da olsa, yapılması gere-
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ken tercih, değer sisteminin yanında yer almak ol-

malıdır. Bu keyfi bir tercih olmayıp bizzat Allah’ın 

takdir ettiği bir hükümdür (58/Mücadele 22; 9/

Tevbe 23).

“Çözüm Sürecini Buzdolabına Koymak” 

Yanlış ve Tehlikeli Bir Politikadır

Eğer farklı renk, dil ve kavim Allah’ın ayetle-

ri, yaratılışın bir kanunu, fıtratın bir gereği, do-

ğan insanın iradesinden, tercihinden bağımsız ise, 

renk, dil ve kavimlerin inkârı veya yok edilme-

ye çalışılması veya küçümsenmesi ya da hor, ha-

kir görülmesi, Yaratılış kanuniyetlerini ve Allah’ın 

ayetlerini inkâr manasına gelir. Bu da, Allah’a is-

yandır.

O nedenle “Çözüm Süreci buzdolabında” de-

mek, çok yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. PKK, 

yanlış bir muhatap idi. PKK’dan dolayı Kürt hal-

kının en doğal fıtri haklarını “buzdolabına koy-

mak”, “dondurmak”, daha büyük bir hatadır. O 

nedenle siyasi iktidar ve devlet, en kısa zamanda, 

bu hatasını düzeltmelidir. İade edilecek olan hak-

ların bir an önce geri verilmesi gerekir. Bir terör 

ve taşeron örgüt muhatap alınmamalıdır. Aksi tak-

dirde konuyu istismar edecek çok farklı iç, böl-

gesel ve küresel yapılar, güçler devreye girecektir.

Dini hassasiyeti olan herkesin meseleyi bu açı-

dan ele alması, seslendirmesi, çözüm araması ve 

kavmiyetçilik hastalığına yakalanmaması gerek-

mektedir. Kavmi kimlikler, millet/ümmet kimliği-

nin birer alt kimlikleri olup üst kimlik haline geti-

rilmemelidir. Millet/ümmet üst kimliği altında alt 

kimlik olarak kavmi kimlikler, birer denge ve da-

yanışma unsuru olup zenginlik olarak muhafaza 

edilmelidir. Aksi durum kavmiyetçilik hastalığı-

na yakalanmak demektir. Kavmiyetçilik sosyal bir 

hastalıktır. Bu dünyada sürünmeyi, yatalak has-

ta olmayı; öteki dünyada da ağır cezayı gerektiren 

sosyal bir hastalıktır. Yani her iki dünyada da sahi-

bine bedel ödettiren bir sosyal hastalıktır.

“Birleşmiş Milletlerin İkiz Sözleşmeleri” ve 
4867, 4868 İkiz Yasaları

 BM, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne 

dayanarak 1966 yılında kabul edilen ve 1976 yı-

lında yürürlüğe giren “İkiz Sözleşmeler” adı ile de 

bilinen İktisadi “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 

Sözleşme” ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak-

lara İlişkin Sözleşme”leri yayınlamıştır. Türkiye, 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasını ve İnsan Hakla-

rı Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmiş bir ülke 

olarak “İkiz Sözleşmeleri” kabul etmesi noktasın-

da sürekli baskı altında tutulmuştur. ANASOL-M 

Hükümeti bu sözleşmeleri, 15 Ağustos 2000 ta-

rihinde imzalamış, fakat TBMM onayına sun-

mamıştır. “Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşme-

si” Aralık 2002’de, “Ekonomik, Sosyal ve Kültü-

rel Haklar Sözleşmesi” ise, Nisan 2003’de meclise 

sevk edilmiştir. Her iki sözleşme, 4 Haziran 2003 

günü, 4867 ve 4868 sayılı kanunlar ile TBMM’de 

kabul edilmiş, 17 Haziran 2003 tarihinde Cum-

hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onay-

lanmış ve 23.09.2003 tarihinde de yürürlüğe gir-

mişlerdir.24

Her iki sözleşmenin 1. Maddesi aynıdır: “Mad-

de 1: 1.Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme 

hakkına sahiptirler. Bu hak ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar. 2. Bütün 

23 Kasım 2013’ü 24 Ekim 2015’e bağ-
layan gece açıklanan ve imzalanacak 
nükleer antlaşmanın bir parçası olduğu 
ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuo-
yundaki yansımaları Körfez üzerinden 
İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da 
ciddi bir hassasiyet meydana getiriyor.

Şer cephesi, Cizre’de üzerinden bir iç 
savaş çıkarmak ve bunu tüm Güneydoğu 
Anadolu’ya yaymak istemiştir. Bu 
amaçla da, iç ve dış basın desteğini sağ-
lamaya çalışmaktadırlar. Bir ay önce, 
Independent, BBC, Guardian, Daily 
Telegraph, Financial Times, The Times 
ve Vice News muhabirleri, Cizre’ye gel-
miş değişik röportajlar yapmış, haber-
ler hazırlayıp ülkelerine dönmüşlerdir. 
Taksim Gezi parkı olaylarında olduğu 
gibi Dünya kamuoyu, Türkiye aleyhi-
ne şartlandırılmak istenmektedir.
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halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı 

yarar ilkesine dayanan uluslararası ekonomik iş-

birliği ve uluslararası hukuktan doğan yükümlü-

lüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal 

zenginlik ve kaynaklarından özgürce yararlana-

bilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi varlığı-

nı sürdürmesi için gerekli olan kendi olanakların-

dan yoksun bırakılamaz. 3. Özerk olmayan ve ve-

sayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden 

sorumlu olan Devletler de dâhil, bu Sözleşme’ye 

Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı’nın hü-

kümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini ta-

yin etme hakkının gerçekleştirilmesini kolaylaştı-

racaklar ve bu hakka saygı göstereceklerdir.”

Bu maddenin 1. ve 2. bendinde “Bütün halk-

lar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir 

ve sahip oldukları doğal zenginlik kaynaklarından 

özgürce yararlanabilirler” ifadeleri ile 3. Bendin-

de “Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ül-

kelerin yönetilmesinden sorumlu olan Devletler 

de dâhil” ifadesi son derece bağlayıcı hükümler-

dir. PKK-HDP’nin “Özerklik”, “Madenlerden Pay 

alma” ve “İç Savaş” söylemleri büyük stratejinin 

bir parçasıdır.

Şer ekseni, bir taraftan Irak-Suriye hattın-

da “Kaostan Kaynaklanan Düzen” teorisine uy-

gun “Özerk Bölge” inşa ederken; diğer taraf-

tan Türkiye’de de, PKK-HDP üzerinden özerk 

bölge çalışmaları yapmaktadır. Şer ittifakı, hem 

Türkiye’de, hem Irak-Suriye hattında, hem de 

tüm dünyada PKK-PYD’yi meşrulaştırmak için 

İŞİD’i kullanmaktadır. Böylelikle PKK-PYD’nin, 

silah kullanması meşrulaştırılmakta ve terör örgü-

tü listesinden çıkarılmaktadır. Kobani, Suruç ope-

rasyonlarına bu açıdan da bakılmalıdır. HDP eş 

başkanı Figen Yüksekdağ’ın “Biz sırtımızı YPJ’ye, 

YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve 

savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz”25 ifadesi, 

bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Irak-Suriye Hattının sosyokültürel ve sosyo-

ekonomik yapısı ile Türkiye’nin sosyo-kültürel 

ve sosyo-ekonomik yapısı nispeten benzerdir. Şer 

ekseni, Irak-Suriye hattında kazandığı deneyimi, 

Türkiye’nin şartlarına uyarlayarak Türkiye’de uy-

gulamak istemektedir. Bu nedenle Türkiye’de kan-

ton bölgelerin oluşması için PKK ile IŞİD’in iş bir-

liği içerisinde kargaşa çıkarması öngörülmektedir: 

“Times dergisinin Ortadoğu muhabiri Tom 

Coghlan: “IŞİD’in uyuyan hücrelerini ve Cihadçı-

ların destek ağını kullanarak Türkiye’de daha faz-

la istikrarı bozan gayretlere girmesi beklenmelidir. 

Bu amaçla ülkenin turizm sektörünü hedef alarak 

yıkıcı işlere girebilir.”26

Bugün Suriye’de PKK, KCK, PYD ile Suriye 

Süryani silahlı savunma gücü MFS arasında güç 

birliği sağlanmıştır. PKK, MFS üzerinden “Christi-

an Army” ile dirsek temasında bulunmaktadır. Bu-

nun manası, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’dan 

Hıristiyan savaşçıların bölgeye gelmeye başlaya-

cağıdır.27 Dolayısıyla, Şer ittifakının patronluğun-

da PKK, KCK, PYD, YPG, DHKPC, bazı Hristiyan, 

Ezidi, Ermeni, Sosyalist, Alevi sol yapılar arasında 

ciddi bir ittifak oluşturulmaktadır. Bu ittifaka, bo-

ğazda oturan küresel, işbirlikçi, aşiret ve baronla-

rı da eklediğimizde Türkiye’de, “Kaostan Kaynak-

lanan Düzen” teorisyenlerinin istediği aktörler ta-

mamlanmış olmaktadır.

23 Kasım 2013’ü 24 Ekim 2015’e bağlayan gece açıklanan ve imzalanacak nükleer 
antlaşmanın bir parçası olduğu ilan edilen uzlaşı uluslararası kamuoyundaki yan-
sımaları Körfez üzerinden İran tehdidi hisseden S. Arabistan’da ciddi bir hassasiyet 
meydana getiriyor.

PKK’nın yaptığı saldırılar karşısında, Kürt halkına, Kürt kardeşlerimize cephe almak, 
sokak eylemlerinde iş yerlerini, parti binalarını ve derneklerini basmak, tahrip etmek 
hem insanı hem de İslâmî değildir. Aynı zamanda stratejik bir tutum ve tavır da 
değildir. Kadife darbeci kadronun istediği, arzuladığı “kaostan kaynaklanan düzen” 
teorisinin uygulanabilmesi için gerekli zeminin hazırlanmasından başka bir işe yara-
mayacaktır. Bugün, Türkiye’nin içine girdiği süreçte kendisini Müslüman olarak kabul 
eden, Allah’a ve ahiret gününe iman eden herkesin, özellikle Müslüman Türk ve Kürt 
kardeşlerimizin ortak takınacakları tavır, adalet ekseninde bir barış ortamının sağ-
lanması için duruş ortaya koymak, nemelazımcılığı terk etmek olmalıdır.
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Medyada değişik zamanlarda yer alan bilgile-

re göre Şer ekseninin taşeronu PKK, “Ağrı, Kars-

Kağızman, Iğdır, Doğu Beyazıt, Ardahan, Göle ve 

Erzurum’un bir bölümünde” kanton bölge inşa 

edebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış, hatta 

bu amaçla, Kandil’deki PKK liderlerinden Cemil 

Bayık, en yakın adamlarından Yusuf Şek’i “söz-

de eyalet sorumlusu” olarak bölgeye göndermiş-

tir. Ermenistan üzerinden lojistik destek sağlan-

maktadır.28

Yol boyu bazı HDP yöneticilerinin, “barajı ge-

çemezsek biz de kendi meclisimizi kurarız, özerk-

lik ilan ederiz” tarzında çıkışlar yapması, bir psi-

kolojik alt yapı oluşturma amaçlıdır. Al Jazeera 

Türkçe Diyarbakır muhabiri Mahmut Bozarslan’a 

konuşan Gülten Kışanak, “Diyarbakır’da çıkarılan 

petrolden pay istiyoruz, yereldeki tüm enerji kay-

naklarından, yeraltı, yerüstü zenginliklerinden, 

ekonomik varlıklardan, yerelin pay alması lazım-

dır” ifadesini, ne dediğini bilerek ve hukuki alt-

yapısının farkında olarak kullanmıştır.29 Kışanak, 

muhtemelen, kamuoyunun bilmediği fakat Kadife 

darbeci kadronun çok iyi bildiği 4867 ve 4868 sa-

yılı yasaları göz önüne alarak bu konuşmayı yap-

maktadır.

Diğer taraftan Cizre Belediye Başkanı Ley-

la İmret, İngiliz Vice News’a “Bir söz vardır, barış 

olacaksa Cizre’den başlayacaktır ve savaş da ola-

caksa o da Cizre’den başlayacaktır. Türkiye’de bir 

iç savaş yürüttüğümüzü söyleyebiliriz” şeklinde 

bir beyanatta bulunmuş ve İngiliz Vice News bu 

açıklamayı, “Türkiye’de iç savaş çıkacak: Kürt di-

renişinin merkezine hoş geldiniz” başlığıyla sun-

muştur.30

Şer cephesi, Cizre’de üzerinden bir iç savaş çı-

karmak ve bunu tüm Güneydoğu Anadolu’ya yay-

mak istemiştir. Bu amaçla da, iç ve dış basın deste-

ğini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bir ay önce, Inde-

pendent, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Finan-

cial Times, The Times ve Vice News muhabirleri, 

Cizre’ye gelmiş değişik röportajlar yapmış, haber-

ler hazırlayıp ülkelerine dönmüşlerdir.31 Taksim 

Gezi parkı olaylarında olduğu gibi Dünya kamu-

oyu, Türkiye aleyhine şartlandırılmak istenmekte-

dir. Fakat güvenlik kuvvetlerinin sabırlı, basiret-

li operasyonu ile şimdilik bu amaçlarına ulaşama-

mışlardır. Ancak PKK tasfiye edilinceye kadar bu 

amaçlarından vazgeçmeyeceği asla unutulmama-

lıdır.

Seçim Sonrasında Türkiye’yi Bekleyen Tehlike:
“Güneydoğunun Özerk Bölge” İlan Edilmesi

Bugünkü “iç savaş” çığlıkları ve tehditler, mil-

leti özerkliğe razı etme amaçlı psikolojik harekâtın 

bir parçası olarak yapılmaktadır. Ama asıl çıkış, 

1 Kasım genel seçimlerinden sonra yapılacaktır. 

Türkiye’yi yönetenlerin unutmaması gereken en 

önemli nokta, 1 Kasım sonuçlarından sonra tüm 

Güneydoğu için özerklik isteğinin çok yüksek ses-

le, koro halinde, hem Türkiye’nin hem de dünya-

nın gündemine taşınması ihtimalidir. Kadife dar-

beci kadro, Türkiye’de vuku bulan bu son olayla-

rı ve olabilecek olan olayları, uluslararası mecraya 

taşımak için gerekli bir alt yapı, bir psikolojik or-

tam hazırlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla Kadife 

darbeci aktörler, 12 Eylül 1980 öncesinde olduğu 

gibi, başta devletin resmi güçleri olmak üzere her 

kesime ve her yapıya saldıracaklar, insanları ülke-

nin her tarafında sokağa inmeye zorlayacaklardır. 

Türkiye böyle bir tehlikeye karşı şimdiden hazır 

olmalıdır. Bunun için;

•	 Çözüm	 süreci	 buzdolabından	 çıkarılıp	 özel-

de Kürt halkının, genelde tüm halkların doğal, 

fıtri hakları iade edilmelidir. Bunun için ger-

çek muhatap halkların kendileridir. Terör ve 

taşeron örgütler değildir, olmamalıdır. Bundan 

sonra yanlış muhatap seçilmemelidir.

•	 PKK,	 DHKP-C,	 El-Kaide,	 IŞİD	 vb.	 örgüt-

ler, taşeron birer örgüt olup homojen değil-

dir. PKK bünyesinde ABD, İsrail, Iran, Suriye, 

Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere’nin ve bel-

ki de Türkiye’nin iş tuttuğu değişik fraksiyon-

ları barındırmaktadır. HDP’nin siyasi başarı-

sı üzerine PKK’nin dağ kadrosu lideri Karayı-

lan, “PKK’nın Türkiye içinde silahlı mücadele-

yi sürdürmek için gerekli ve yeterli bir nedeni 

kalmamıştır!” şeklinde bir açıklama yapmıştır. 

Bu açıklamalardan sonra Cemil Bayık liderli-

ğinde bir ekip, karşı bir darbe yaparak örgütü 

ele geçirmiştir.32

•	 PKK	içinde	bulunan	değişik	fraksiyonların	ar-

kasındaki güçler kimdir? Öncelikle bu güçler, 
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deşifre edilmeli ve bu ülkelerle ilişkiler yeni-

den tanzim edilmelidir. Kısas hükümleri uygu-

lanması için gerekli tüm alt yapı çalışmaları ya-

pılmalıdır.

•	 PKK,	DHKP-C,	El-Kaide,	IŞİD	içerisindeki	Er-

meni ASALA militanları ile yabancı istihbarat 

ajanları teşhir edilmelidir. “Sünnetsizler” kim-

lerdir? Bunlar, Müslüman Kürt halkına iyi an-

latılmalıdır.

•	 Suruç	 provokasyonundan	 sonra	 Türkiye’nin	

başlattığı operasyonlar, PKK, DHKP-C ve var-

sa IŞİD’in Türkiye uzantıları tarihten silinince-

ye kadar ısrarla ve büyük bir kararlılıkla, halka 

zarara vermeden, devam ettirilmelidir.

•	 “İkiz	sözleşmelerin”	kanunlaştırıldığı	4867	ve	

4868 sayılı yasalar ve bununla bağlantılı 7 Ma-

yıs 2004 tarihinde 5170 sayılı Anayasanın bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanu-

nun 7. Maddesine göre Anayasanın 90. Mad-

desine ve varsa diğer maddelere eklenen pa-

ragraflar lağvedilmelidir.

•	 AB	uyum	yasaları	çerçevesinde,	ülkenin	gele-

ceğinde ayak bağı olacak ne kadar yasal mev-

zuat varsa, yeniden gözden geçirilmeli ve iptal 

edilmelidir.

Sonuç: Ey İman Edenler Unutmayın! 
Ahiret Var, Hesap Var

ABD’nin Irak operasyonu sonrasında Irak’ın 

kuzeyinde bir Kürt devleti kurma isteğine Tür-

kiye karşı çıkmıştı. Türkiye’nin bu tavrı karşısın-

da Ortadoğu eski istasyon şefi, CIA ajanı Graham 

Fuller, Türkiye’yi “hem Güneydoğu’sunu kaybet-

mekle” ve hem de “Türkiye’nin her tarafında kanlı 

olaylar meydana gelmesi” ile tehdit etmişti.33 Bu-

gün Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak 

istenen “Kürt Koridoru” denen oluşuma karşı çık-

tığı için Fuller’in tehdidinde dile getirilen bir orta-

ma doğru sürüklenmek istenmektedir.

Kadife Darbecilerin gerçekleştirdiği Suruç pro-

vokasyonun hemen arkasından Devletin, PKK ve 

IŞİD’e karşı başlattığı operasyonlarla Türkiye, yeni 

bir sürece girmiştir. Bu süreçte, PKK, kır ve şehir 

gerilla taktikleri uygulayarak hemen hemen her 

gün ya bir polisi ya da bir askeri şehit etmektedir. 

Dağlıca’da 16 asker, Iğdır’da 13 polis şehit edil-

miştir. Bu, Türkiye’yi ayağa kaldırmış, öfkeli ka-

labalıklar, PKK ve HDP’yi sokak eylemleri ile pro-

testo etmektedir. Türkiye’nin her tarafında karşıt 

eylemler yapılmakta, binalar basılmakta, insan-

lar değişik vesilelerle dövülmektedir. Kontrollü 

bir gerilim politikası uygulanmış olabilir. Ancak 

maksadı aşan ve kavmiyetçilik ateşini alevlendire-

cek olan olaylar da vuku bulmaktadır. Adeta ka-

dife darbeci kadronun öngördüğü “kaostan kay-

naklanan düzen” yaklaşımının uygulanacağı bir 

ortam hazırlanmak istenmektedir. Sokak eylemle-

rinde Kadife darbeci kadronun inisiyatifi ele geçir-

mesine mani olunmalıdır.

Bu süreçte eğer gerekli tedbir alınmaz, birlik ve 

beraberlik sağlanmazsa Türkiye, Irak-Suriye hat-

tında olanların benzeri bir duruma sürüklenebilir. 

Kadife darbeci kadronun amacı, “BOP”, “2. Sevr”, 

“Büyük İsrail”, “İslâm’ın İslâm’la savaşı”, “kaostan 

kaynaklanan düzen” ve “Avrasya’nın Hristiyanlaş-

tırılması” projeleri kapsamında, özelde Türkiye’yi, 

genel de tüm İslâm coğrafyasını bölmektir.34

Bu süreci durduracak olan, kardeşliği yeniden 

inşa edecek olan, Türkiye’nin sistem sorununu 

çözecek olan, dini hassasiyeti yüksek olan şuur-

lu Müslümanlardır. Şuurlu Müslümanların ilk ya-

pacağı iş, güzel bir dil, söylem geliştirerek ve gü-

zel bir davranış ortaya koyarak Müslüman Türk 

ve Kürt kavmiyetçilerini uyarmak, girdikleri yan-

lış yoldan onları çekip almaktır. Kavimleri renci-

de edecek tarzda alay etmek, lakap takmak, fıkra 

anlatmak, nankörlükle suçlamak, hakaret etmek 

yangına benzin sıkmaktır. Bu tür tutum ve tavır-

lar, fasıklık ve zalimliktir(49/Hucurat 11). İnsan-

ları kavmiyetçilik bataklığına itmek ve kavmiyet-

çilik yapmak benzer birer suçtur. Bir Müslüman 

için fasıklık ve zalimlik, bedeli çok ağır olan iki 

kötü vasıftır.

Bugün, PKK’nın yaptığı haince saldırılar karşı-

sında, Kürt halkına, Kürt kardeşlerimize cephe al-

mak, sokak eylemlerinde iş yerlerini, parti bina-

larını ve derneklerini basmak, tahrip etmek hem 

insani hem de İslâmî değildir. Aynı zamanda stra-

tejik bir tutum ve tavır da değildir. Kadife darbe-

ci kadronun istediği, arzuladığı “kaostan kaynak-

lanan düzen” teorisinin uygulanabilmesi için ge-
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rekli zeminin hazırlanmasından başka bir işe ya-

ramayacaktır.

Bugün, basiret ve feraset sahibi olma zamanı-

dır. Yaklaşık bin yıldır kader birliği yaptığımız, 

kanlarımızın karışıp bu toprakların tümünü su-

ladığı, kız alıp kız verdiğimiz, etle kemik olduğu-

muz bir halkın(Türk ya da Kürt) çocuklarına kar-

şı takınılacak tavır, sevgi, saygı ve kardeşliktir. Bu-

nun aksi tüm tutum, tavır ve davranışlar, kavmi-

yetçilik hastalığının dışa yansıması olup bedeli, 

hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helak 

olmaktır.

Bugün, birr ve takva konusunda yardımlaş-

mak, konuşmak, bu yolda dayanışma içerisinde 

olmak zamanıdır(5/Maide 2, 58/Mücadele 9).

Bugün, Türkiye’nin içine girdiği süreçte kendi-

sini Müslüman olarak kabul eden, Allah’a ve ahi-

ret gününe iman eden herkesin, özellikle Müslü-

man Türk ve Kürt kardeşlerimizin ortak takına-

cakları tavır, adalet ekseninde bir barış ortamının 

sağlanması için duruş ortaya koymak, nemelazım-

cılığı terk etmek olmalıdır (49/Hucurat 9-10). Ey 

İman edenler unutmayın! Hz. Peygamber (s.a.v.) 

şöyle buyurur: “Kim haksızlıkta kavmine yardım 

ederse, kuyuya düşüp, kurtarılmak için (beyhude 

yere) kuyruğundan çekilen deveye benzer.”

 Henüz vakit varken; “Ey iman edenler, hepi-

niz topluca İslâm’a girin ve şeytanın adımlarını iz-

lemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (2/

Bakara 208)

Henüz vakit varken; “Ey iman edenler, Allah’a, 

Resûlü’ne, Resûlü’ne indirdiği Kitab’a ve bundan 

önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, me-

leklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret 

gününü inkâr ederse, kuşkusuz uzak bir sapıklıkla 

sapıtmıştır.” (4/Nisa 136)

Henüz vakit varken; “Hepiniz Allah’ın ipine 

sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın si-

zin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düş-

manlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-

ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak 

sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyı-

sındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hida-

yete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle 

açıklar.” (3/Âl-i İmran 103)
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Dilaver DEMİRAĞ

Bugün yaşadığımız sorun bir göç sorunu değil, bir yerinden edilme meselesi, tam 
da bu nedenle bu yaşanan durumun adı göç değil mültecilik sorunu. Konunun 
küreselleşme adı verilen yeni kapitalist-emperyalist dünya nizamı, bir başka 
ifade ile dünyaya kendi anlayışları ile nizam vermeye kalkan ABD ve batılı 
müttefiklerinin dünyayı zor yolu ile tek biçimleştirmesiyle doğrudan ilişkisi var.  

İnsanlık Değil 
Küreselleşme Karaya Vurdu

“Ben bir mülteciyim 
Kendi yüreğimden başka sığına-
cak yerim yok, 
Yurdum yok 
Ben bir mülteciyim/Yüreğime sı-
ğındım
Burada savaş çıksa bile ölen yok
Ben bir mülteciyim 
Yüreğimde yaşıyorum 
Esir değil
(…)
Kendimde yaşıyorum 
Ben bir mülteciyim 
Burada aslında sınır yok
Kazanmak kaybetmek yok 
Bu güçten daha büyük güç yok
” Şebnem Ferah-“Ben Bir Mülteciyim”

DHA muhabiri tarafından görüntülenen ve kı-
yıya vuran Suriyeli çocuğun cesedinin ar-

dından gazeteler her zamanki gibi bana göre ne 
suya ne sabuna dokunan genel başlıklar ile kim 
olduğu belli olmayan insanlığı merkeze çıkartıp 
“insanlık kıyıya vurdu”, “dünya sarsıldı”, “utan 
dünya” filan gibi ne şiş ne kebap yansın cinsin-
den başlıklarla yetinmişti. Anlı şanlı sol gazeteleri-
miz ise savaş ve mülteciliğe değinse de bu olayla-
rın ardındaki gerçeğe dikkat çekmeyerek kimlik-
çiliğin solu ne kadar rezil rüsva bir hale soktuğu-

nu göstermiş durumdalar. Oysa-
ki bu gazeteler eski sol hallerin-
de olsalar emperyalizm kelimesi-
ni, AB’nin göç politikasını mer-
keze çıkartır, kapitalizmle mülte-
cilik ilişkisine dikkat çeken baş-
lıklar atarlardı. Oysa ki başlıklar 
alabildiğine batıya dokunmak-
tan uzak. Oysaki ölenlerin tümü 
Kürt olsa ve ölümlerine de diye-
lim ki Türkiye’deki Sahil Güven-
lik, Türkiye’nin AB gibi son de-
rece sert göçmen politikaları ne-
den olsaydı başlıklar alev saçıyor 
olurdu. Yani solun ne emperya-

lizmle, ne gerçek manada kapitalizm olgusu ile 
olan derdi AKP ve İslâmcılık derdi kadar keskin 
bir karşıtlığa oturmuyor. Sol için bugün yegâne 
düşman AKP ve İslâmcılık. Bu da kimlik siyase-
ti denen sefaletin solu ne kadar amorf bir küçük 
burjuva ideolojisi haline getirdiğinin en önemli 
kanıtı. Bunun en büyük kanıtı da Mersin’de Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda eylem yapan ve 
HDP’ye yakın olduğunu tahmin ettiğim “Yeryüzü 
Kadınları Platformu” üyesi solcu feminist kadınla-
rın yaptığı eylem oldu. Her olayı AKP’den bilmek 
ya da AKP ile ilgili olsun ya da olmasın ilişkilen-
dirmek şeklindeki salakça diyeceğim, AKP’ye ölü-
müne muhalefet şeklindeki politikaya iyi bir ör-
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nek. Oysaki ölen Kobanili Kürt çocuğun katili 
AKP değil. Şu bir gerçek AKP’nin sahil güvenli-
ği ile solcu Yunanistan hükümetinin sahil güven-
liği arasında dağlar var. Birisi bilinçli olarak botla-
rı patlatarak göçmenlerin boğulmasına sebep ola-
cak kadar göçmen düşmanı iken, diğeri artık bir 
transit göç ülkesi olan Türkiye’nin artan mülte-
ci seli karşısında olabildiğince çok göçmenin bo-
ğulmasına engel olma çabasında. Hiç kuşkusuz 
Türkiye’nin göçmen siyaseti üzerine çok şey söy-
lenebilir eleştirel anlamda, hakeza AKP’nin Suriye 
politikası yerin dibine sokulabilir ama göçmenle-
rin ölümü bahasına göçmenlere sıkıyönetim uy-
gulayan AB karşısında Türkiye çok da iyi bir yer-
de denilebilir. Şu anda dünyada en fazla göçmen 
ağırlayan Türkiye ile Fronteks aracılığı ile göç-
menlere karşı askeri taktikler ile saldıran faşist Av-
rupa kıyaslanamaz bile. Buna rağmen AKP’yi ölen 
Kürt çocuğu Alan/Aylan Kürdi’nin katili ilan et-
mek için kişinin ya cahil, ya sersem ya da karşıt-
lıktan gözü dönecek kadar anticiliğe kendini kap-
tırmış siyaset salağı olması gerekir. AKP’ye vura-
lım da nasıl vurursak vuralım şeklindeki zıvana-
dan çıkmış solculuk anlayışı tam tersine AKP’ye 
karşı gerçek bir sol muhalefetin imkânlarını orta-
dan kaldırmakta ve muhalefet açısından ciddi bir 
inandırıcılık sorununa neden olmakta. AKP’nin 
Kobani politikasına dair çok şey söylenebilir ama 
bu olayda AKP’nin bir suçu varsa o da göçmenle-
re göz yumması olabilir. Ama AKP tersine yapsa 
gene eleştirilecekti. Çünkü amaç bağcıyı dövmek 
gerçek bir muhalefet yapmak, çözümler üretmek 
değil. Diyelim ki AKP’nin egeden Kos vb. adala-
ra geçiş noktasındaki gevşek politikasına eleşti-
ri yapıldı ve sahil güvenlik bu mültecileri gözal-
tına alıp göçmen kamplarına yolladı bu kez de 
tam tersini söyleyerek AKP eleştirilmeyecek miy-
di, “AKP’nin faşist göçmen siyaseti” denmeyecek 
miydi? AKP bunu yapmayarak biraz da kurnazlığa 
kaçarak Suriye sorununu Avrupa’ya taşıma siyase-
ti ile göçlere göz yumuyor diye AKP’yi eleştirmek 
samimiyetsizlik değil mi? Oysaki doğru olan Tür-
kiye polisi bu kirli ticarete ve bu insanların Yuna-
nistan üzerinden Avrupa’ya gitme siyasetine göz 
yummamalıydı. Bu insanları engellemeliydi. Çün-
kü bu ticarete göz yummak insanlık adına utanç 
verici bir şeydir. 

İşin esasına geçmeden bazı aklı evveller sol-
culara dönük temelsiz AKP muhalefeti nedeni ile 
yaptığım eleştirileri, adam solcuları AKP’ye karşı 

çıkıyor diye eleştirecek diye sunacaklardır. Oysa 
doğru düzgün okuduğunu anlayan ya da iyi niyet-
li olan biri benim eleştirimin solculuğun post mo-
dern siyaset ekseninde kentli orta sınıf kaygılarına 
dayanan bir sol dil ile AKP karşıtı siyaset yapma-
sına. Yoksa solun AKP’ye eleştiri yapması doğru-
dur ama bu sol dilin gereği olarak bir sistem eleş-
tirisi ekseninde yapılır ve eleştiride sahici, vicdan-
lı, adil bir dil ile yapılırsa anlamlı ve siyasi karşı-
lığı olan bir eleştiri yapılır. Ama AKP ne yaparsa 
yapsın buna karşı çıkmak solcu olmanın gereği-
dir şeklindeki sol bir eleştirinin ne eleştiri ile ne de 
solculukla en ufak ilişkisi olmaz. Yani AKP doğ-
ru noktalardan eleştirilmeli ve kentli orta sınıfın 
sınıf ırkçısı dili ile değil sol bir dil ile yapılmalı. 
Bu kısa eleştiriden sonra meseleye girelim. Mül-
tecilik sorunu artık küresel ölçekte büyüyen bir 
sorun ve konu ne yazık ki Avrupa tarafından bi-
linçli olarak kaçak göç olgusuna ve onun kibar-
laştırılmış ifadesi ile düzensiz göç meselesine in-
dirgeniyor. Hâlbuki bugün yaşadığımız sorun bir 
göç sorunu değil bir yerinden edilme meselesi tam 
da bu nedenle bu yaşanan durumun adı göç de-
ğil mültecilik sorunu. Konunun küreselleşme adı 
verilen yeni kapitalist- emperyalist dünya nizamı 

Ölenlerin tümü Kürt olsa ve ölümle-
rine de diyelim ki Türkiye’deki Sahil 
Güvenlik, Türkiye’nin AB gibi son 
derece sert göçmen politikaları neden 
olsaydı başlıklar alev saçıyor olurdu. 
Yani solun ne emperyalizmle, ne ger-
çek manada kapitalizm olgusu ile olan 
derdi AKP ve İslâmcılık derdi kadar 
keskin bir karşıtlığa oturmuyor. Sol 
için bugün yegâne düşman AKP ve 
İslâmcılık. Bu da kimlik siyaseti denen 
sefaletin solu ne kadar amorf bir küçük 
burjuva ideolojisi haline getirdiği-
nin en önemli kanıtı. Bunun en büyük 
kanıtı da Mersin’de Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nda eylem yapan 
ve HDP’ye yakın olduğunu tahmin etti-
ğim “Yeryüzü Kadınları Platformu” 
üyesi solcu feminist kadınların yaptı-
ğı eylem oldu.
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bir başka ifade ile dünyaya kendi anlayışları ile ni-
zam vermeye kalkan ABD ve batılı müttefikleri-
nin dünyayı zor yolu ile tek biçimleştirme ile doğ-
rudan ilişkisi var. Bu nedenle de mültecilik soru-
nu aynı zamanda bir kuzey güney ama özellikle 
de emperyalist Batı ile batı tarafından sömürgeleş-
tirilen dünyanın sözcülüğünü 
yapan İslâm/İslâmcılık nef-
retinden ayrı düşünülemez. 
Dünya birileri tarafından da-
raltıldığı ölçüde dünya tota-
liter hatta yeni faşist algı ta-
rafından biçimlendirilmeye 
çalışıldığı ölçüde birileri de 
yerinden yurdundan olarak 
Fransız yeni felsefecilerinden 
Deluze tarafından kavramlaş-
tırıldığı biçimde yersiz yurt-
suzlaşmakta. Deluze ve Gu-
attari bu kavramı iki anlam-
lı kullanırlar. İlk anlamıyla 
yersiz yurtsuzlaşmak kapita-
lizmin yeni bir toplumsal dü-
zenleme yoluyla mevcut ya-
pıyı dağıtması, yurtsuzlaştır-
masıdır. Kendi varlığını sür-
dürebilmek içinse yeniden 
yer yurt sahibi yapmakta-
dır; bütün kültürler bir yan-
dan köksüzleştirilmekte ve 
öte yandan kapitalizmin va-
roluşu için yeniden yerleşti-
rilmektedir. İkinci anlamı ise 
daha teorik ve felsefi bir içe-
riğe sahiptir. Buna göre dü-
şünmek bir kendini yerinde 
hissetmemek hali olarak ger-
çekleşir. Buna göre hiçbir te-
orinin nihai ve vazgeçilmez 
olması söz konusu olamaz. 
Düşüncelere, fikirlere, öğre-
tilere yurt edinmek anlamın-
da bağlanılmamak gerekir. 
Yersiz yurtsuzluk artık bir yer 
ve yurt sahibi olamamak değil düşünmenin daha 
en başından itibaren zaten köksüz olması, yersiz 
ve yurtsuz olması anlamındadır. Dahası, yersiz 
yurtsuz düşünme yönelimi, belirli bir hakim dü-
şüncenin kapanımına karşı direnir; çünkü o mer-
kezsizdir ve gövdesizdir, belirli bir paradigma ta-

rafından doğrudan kodlanıp merkezlenemez. Kök 
halinde bulunmakla birlikte hiçbir zaman köksa-
lıp dalanıp budaklanmayı hedeflemez, yatay düz-
lemde yayılımıyla iktidar konumlarından sakınır. 
Bu hali ile kavram yine onlara ait köksap kavramı 
ile ilişkilidir. Ben bu kavramı ilk anlamı ile yani 

yerinden yurdundan edilmek 
anlamında kullanıyorum, fel-
sefi olarak ise kavramı mo-
dernitenin evsizliği hali ile 
birlikte düşünüyorum.

Konuya biraz daha siya-
si bağlamda bakarsak, ön-
celikle göçmenlik/mülteci-
lik olgusunun efendinin evi-
ne yerleşmek girişimi oldu-
ğunu belirtip batının ikiyüz-
lü bir biçimde izlediği göç-
men karşıtı politikasının da 
temel de sınıfsal bir tepki ol-
duğunu belirtmek gerekiyor. 
Efendi olarak Batı’nın kendi-
si tarafından tayin edilen bir 
yerde kendisine kölelik yap-
ması dışında açıkça isyan an-
lamına gelecek bir girişim-
le, efendinin evine üstelikte 
izinsiz ve her tür sızma tak-
tiği uygulayarak yerleşmeye 
kalkması, en şiddetli biçim-
de cezalandırılarak bastırı-
lacak bir eylem kapsamında 
ele alınabilir. Tam da bu yüz-
den göçten kârlı çıkan enfor-
mel emek sömürüsüne daya-
lı kapitalizm bir yandan göçü 
mıknatıslarken, diğer yandan 
da göçmenleri kapıdan içeri 
almamak için her askeri ön-
lemi alarak, şiddetin en gay-
rı insani boyutlarına başvu-
rarak, göçmenleri ölüme terk 

ederek anti göç politikası izle-
mekte.

Hâlihazırda artık bir sel biçimine dönüştü-
ğü söylenen göç ve mültecilik sorununa gelirsek 
bu meselenin temelinde efendinin kölenin yok-
sul kulübesini tarumar etmesi var. Yani Batı diğer 
adıyla sarışın beyaz adam kendi dışındaki dünya-
ya kendini bu denli büyük bir zor ve şiddet ile da-

İşin esasına geçmeden bazı 
aklı evveller solculara dönük 
temelsiz AKP muhalefeti nede-
ni ile yaptığım eleştirileri, 
adam solcuları AKP’ye karşı 
çıkıyor diye eleştirecek diye 
sunacaklardır. Oysa doğru 
düzgün okuduğunu anla-
yan ya da iyi niyetli olan biri 
benim eleştirimin solculuğun 
post modern siyaset eksenin-
de kentli orta sınıf kaygıları-
na dayanan bir sol dil ile AKP 
karşıtı siyaset yapmasına. 
Yoksa solun AKP’ye eleştiri 
yapması doğrudur ama bu sol 
dilin gereği olarak bir sistem 
eleştirisi ekseninde yapılır ve 
eleştiride sahici, vicdanlı, adil 
bir dil ile yapılırsa anlamlı ve 
siyasi karşılığı olan bir eleşti-
ri yapılır. Ama AKP ne yapar-
sa yapsın buna karşı çıkmak 
solcu olmanın gereğidir şek-
lindeki sol bir eleştirinin ne 
eleştiri ile ne de solculukla en 
ufak ilişkisi olmaz. Yani AKP 
doğru noktalardan eleştiril-
meli ve kentli orta sınıfın sınıf 
ırkçısı dili ile değil sol bir dil 
ile yapılmalı.
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yatmasaydı, kendi çıkarları için dünyayı ve onun 
içindeki diğer canlılarla beraber insanı da sömür-
geleştirmeseydi, bu denli büyük bir göç dalgasın-
dan söz edilmeyecekti,

Zorla yerinden edilen insanların sayısı her ge-
çen gün büyümekle birlikte küresel ölçekte yer de-
ğiştirme gerçekliği ise giderek daha karmaşık hale 
gelmektedir. Bugün şiddet ve çatışmalar nedeniy-
le yerinden edilen insanların sayısı İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana en yüksek düzeydedir. Mül-
teciler 2013 yılının sonu itibariyle 16.7 milyon 
olarak tahmin edilmekteyken bu sayı 2011 yı-
lında 15.2 milyondu. Yerinden edilmiş kişi sayısı 
2005 yılında 37,5 milyon iken, 2013 yılında 51,2 
milyona çıkmış ve bu sayı 2014 yılında 59,5 mil-
yona ulaşmış. Dünya üzerinde her 122 kişiden bi-
risi yerinden edilmiş kişi, iltica başvurusu sahibi 
ya da mülteci durumunda. Bu sayının büyüklü-
ğünü anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapmak 
mümkün: Eğer bu durumdaki insanların hepsi bir 
ülkenin nüfusunun oluşturmuş olsaydı, bu ülke, 
dünyanın 24’üncü büyük ülkesi olurdu. 

Dünya üzerindeki mültecilerin %50’den faz-
lası mülteci kampları ya da ‘uzun süren mülteci 
durumları’nda değil de dağınık bir şekilde kent-
sel alanlarda ve kırsal topluluklarda yaşamakta-
dır. Filistinliler dünyanın en büyük mülteci gru-
bunu oluşturmaktadır.2013 yılında mültecilerin 
menşeisi olan diğer başlıca ülkeler Afganistan, Su-
riye Arap Cumhuriyeti, Sudan, Kongo Demokra-
tik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti’dir. 
2013 yılında en az 1.067.500 kişi sığınma baş-
vurusunda bulunmuştur. Yeni bireysel başvurula-
rı alanların başlıcaları Almanya, ABD, Güney Af-
rika, Fransa ve İsveç oldu. Suriye Arap Cumhuri-
yeti endüstrileşmiş ülkelere sığınanların ana men-
şei ülkesi olurken onu sırasıyla Irak, Afganistan ve 
Eritre izlemekte. 

2013 yılının sonunda dünya üzerindeki mül-
tecilerin %86’sını gelişmekte olan ülkeler ağırla-
dı. Pakistan ve İran İslâm Cumhuriyeti mutlak 
anlamda ana konakçı ülkeler olurken (sırasıy-
la 1.6 milyon ve 850.000 mülteci),onu Lübnan 
(850.000 civarı),Ürdün (640.000) ve Türkiye (ne-
redeyse 610.000) izlemektedir. (Rakamlar 2013 
rakamları bugün Türkiye 1.5 milyon’un üzerinde 
mülteci ile en çok mülteci barındıran ülke konu-
munda.) Durumlar çok kısa bir sürede önemli öl-
çüde değişebiliyor: 2014 yılı haziran ayı ortasın-
da birkaç gün içinde Irak’ta 500.000 kişi yerinden 

edildi. 2013 yılındaki afetler nedeniyle 21.9 mil-
yon kişi yer değiştirdi. 

Son veriler ise Birleşmiş Milletler Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından “Sa-
vaştaki Dünya-Global Trendler 2014” raporunda 
ele alındı. Rapor, son yıllarda artan çatışmalar, sa-
vaşlar ve zulümler sebebiyle sığınma ve iltica ta-
lebinde bulunan kişilerin sayısının her geçen yıl 
arttığını ve 2014 yılında zirveye çıktığını gösteri-
yor. 2014 yılında ise 59.5 milyona yakın kişi zo-
runlu göçmen olarak mülteci statüsü kazandı. En 
fazla mülteci gönderen kaynak ülkelere bakıldı-
ğında ise en çok Suriye (3,88 milyon), Afganis-
tan (2,59 milyon) ve Somali (1,11 milyon) vatan-
daşının başka ülkelere sığındığı anlaşılıyor. Rapo-
ra göre bir önceki yıla kıyasla, dört kat daha faz-
la kişi (13,9 milyon) yerinden edilmiş. Burada asıl 
vahim olanı ise dünya üzerindeki mültecilerin ya-
rısının çocuklardan oluşması. Ekonomik olarak 
dezavantajlı bu mülteci nüfusunun %86’sı ise eko-
nomik anlamda az gelişmiş ülkelerden gelen kişi-
lerden oluşuyor. Etiyopya, Afrika’nın en çok mül-
teciye ev sahipliği yapan ülkesi oldu. Asya’da ise 
geçen yıl yerlerinden edilenlerin sayısı %31 arta-
rak 9 milyona ulaştı. 

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Gu-
teres “Yerinden edilen insanların sayıları git gide 
artmaktadır. Bu raporu açıklarken, 50 milyon ki-
şiye ulaşmıştık ve dünya savaşından sonra en yük-
sek noktaya ulaştığımızı düşünüyorduk. Maalesef 
2014 yılında 59 milyon kişinin mülteci ve sığın-
macı olarak yerinden edilmek zorunda olduğunu 
görüyoruz. Geçtiğimiz yıla nazaran bu yüzde 16 
artış, bundan 10 yıl öncesine göre %60 yükseli-
şe denk gelmektedir. Bu artan sayıların her biri bir 
insan ve durumları endişe verici noktada, 4 yıl-
da 4 katına çıkmış olan bir insan sayısından bah-
sediyoruz. 2010 yılında günde 11 bin kişinin ye-
rinden edildiği zamanlardaydık. Hâlbuki bugün 
dünya çapında çatışmalardan dolayı her gün 42 
bin 500 kişi yerinden ayrılmak zorunda kalıyor. 



36

 Umran • Ekim 2015

D O S Y A
D

O
S

YA
TE

H
Lİ

K
EL

İ S
IN

IR
LA

R
  İNSANLIK DEĞİL  KÜRESELLEŞME KARAYA VURDU 

Bu resim bize dünyanın bir savaş ortamında ol-
duğunu gösteriyor.”1 Guteres’in bu açıklamaları 
dünyanın batı dışı bölümünün batı tarafından bi-
lerek ve isteyerek istikrarsızlaştırıldığının aslında 
resmen ilan edilmemiş haldeki itirafı.

İnsanlıktan “Düşürülmüş” Mülteciler

Mülteciler için kullanılan kavram bot insanla-
rı. Bu kavram ilk kez Vietnam Savaşında litera-
türe girdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin 1963’te 
dâhil olduğu Vietnam Savaşı, Uzakdoğu’nun “bot 
insanları”nı ortaya çıkarmıştı. 1965-1975 arası 10 
yıllık savaşta yerle bir olan ülkelerinden kaçan Vi-
etnamlılar, bulabildikleri en yakın bota olabildi-
ğince insan sıkıştırarak ABD’ye doğru yol almış-
lardı. Ne yazık ki, olması gerekenden birkaç kat 
daha fazla insan taşıyan bu botların önemli bir 
kısmı Pasifik Okyanusu’nda batmış ve içindeki-
lerin çoğu boğularak hayatını yitirmişti. ABD’ye 
ulaşabilen şanslı azınlığın çoğu karaya bastıkları 
an ya ülkelerine iade edilmişlerdir ya da tutukla-
nıp hapse gönderilmişlerdi. Bu dönemde ABD’de 
Soğuk Savaş’ın etkisiyle, komünist ülkelerden ge-
len mültecilerin çoğu reddedilmişti.

Son 21 yılda 29 bin 917 göçmen, Avrupa yo-
lunda hayatını kaybetti. İç savaşlar, açlık, yok-
sulluk, dış müdahale ve siyasi baskılardan kaçıp 
Avrupa’da daha iyi bir yaşam umuduyla yola dü-
şüyorlar. Ancak yol meşakkatli. Sınırlar tehlikeli, 
uzun ve nerede biteceği belli olmayan deniz yol-
culukları trajedilerle sonuçlanıyor. Ama göç dur-
muyor. Ortadoğu, Afrika ve Asya’da bir ülkenin 
vatandaşının AB üyesi bir ülkeye vize alabilme ih-
timali yok denecek kadar az. Sınırları aşabilenler 
yaşama hakkıyla bile çelişen bir tâbirle tanımlanı-
yor artık: ‘Yasa dışı göçmen’. Oysaki bu insanlar 
göçmen değiller yani kendi istekleri ile yaşadıkları 

yerden ayrılıp bir başka yere gitmiyorlar. Karşı 
karşıya kaldıkları trajediler onları ölümü göze ala-
rak yollara düşmeye mecbur bırakıyor.

Arendt mültecilerin haklarının “insan hakları” 
olarak değil “vatandaşlık hakları” olarak düşünül-
düğünü de belirtmiştir: Mülteciler yurtlarından 
ayrıldıklarında artık yurtsuzdular; devletlerini 
bıraktıklarında artık devletsizdiler; insan hakla-
rından yoksun bırakıldıklarında artık haksızdı-
lar; yeryüzünün posasıydılar. Bu eksende devletle 
yurttaşlık ve hak ilişkisi içiçe geçtiğinden vatan-
sızların bir ara bölge insanı konumunda oldukları 
açıktır.

“Ara bölge” kavramı tarihçi Georgia Agamben’e 
ait bir kavram, daha çok hukuki olarak o da şu da 
değil diyeceğimiz Zygmunt Bauman’ın müphem 
kavramını yani bir kavramsal kümenin içine yer-
leştirilemeyen, hem yurttaş, hem yurttaş olmayan, 
hem hukukun bir öznesi, hem de hukukun koru-
masından yoksun olunan bir durumu izah eder. 
Agamben bu durumu İstisna kavramı içinde ifade 
eder. İstisna durumu daha çok hukuki bakımdan 
gri bir bölgeye işaret eder. İstisna durumu hu-
kukun bir tekniği olarak olağanüstü durumlarda 
uygulanan hukuki bir durumu ifade eder. Ancak 
istisna tam da olağanüstü hal iklimi nedeni ile 
olağan hukukun uygulanmadığı, hukukla tanım-
lanmış, yasalaştırılarak da adeta sabitlenmiş gibi 
görünen yurttaşların haklarının artık işlemediği 
kendine özgü bir hukukun devrede olduğu ama 
bunun da hukuk içinde belli bir yere yerleştirile-
mediği durum ifade eder. Onun istisna kavramını 
somutlaştırdığı kişi ise roma hukukunda homo 
sacer kavramı ile ifade edilmiş olan kutsal ama 
kurban olmayan insandır. Homo Sacer öldürüle-
bilir ancak o kurbanın ifade ettiği kutsallık halesi 
ile çevrilmemiştir. Durumu tam bir ara bölgedir 
çünkü kendisi herhangi bir hukuk içinde bir yere 
yerleştirilmeyen boşlukta var olur. 

“Agamben’e göre istisna hali kavramı, siyasal 
belirsizlik veya nedeni her ne olursa olsun bir kriz 
durumunda, siyasal düzenin devamının sağlan-
ması adına hukukun kendini askıya almasıdır.

Agamben’in temel derdi, istisna halinin, yani 
krizle veya belirsizlikle kesintiye uğrayan toplum-
sal işleyişin devamını sağlamaya yönelik yasasızlık 
veya boşluk halinin, günümüzde artık sürekli bir 
hal almış, yani yasasızlığın veya boşluğun artık 
normal bir durum haline gelmiş olmasıdır.”3
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Agamben, özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra yeni kurulan ulus-devletlerle birlikte azınlık 
statüsüne düşen veya göçe sürüklenen milyonlar-
ca insanın varlığının, egemen hukuk sistemi ve 
evrensel insan hakları değerleri açısından yarattı-
ğı açmaza dikkat çekmektedir. Ona göre göçmen 
mültecinin içinde bulunduğu insanlık durumu, 
hukuki açıdan bir bakıma toplama kampındaki 
insanın durumuna benzer. Devletin asli yurttaşla-
rının sahip olduğu haklara sahip olmadan ikamet 
eden birinin durumu, hukukun koruması altında 
olmayan birinin durumu olarak istisna halinde 
bir yaşama karşılık gelir. İnsanın, istisna halinde, 
öldürülebilen ancak öldürül-
mesi ceza gerektirmeyen bir 
varlığa yani çıplak hayata 
dönüşür ve bu durum, gü-
nümüzde de kurulmaya de-
vam eden göçmen kampları 
bağlamında istisnanın norm 
haline dönüştüğünün açık 
kanıtlarından biridir. Çıplak 
insan, mültecinin şahsında, 
istisnanın artık kural haline 
geldiğini sergileyen bir anah-
tar sözcüğe dönüşmektedir. 
Mültecinin sergilediği veya 
dışa vurduğu şey, biyosiya-
sal iktidarın çıplak hayatı, 
ulusun siyasal bedeninden 
arındırmasının bir sonucu 
olarak yurttaş kimliğinin 
dayandığı şiddet olgusudur. 
Agamben’e göre insan ile 
yurttaşın, insan hakları ile 
yurttaşlık haklarının ayrıl-
ması ve kutupsallığı, çıplak 
hayatın siyasal hayattan dış-
lanmasının zorunlu sonucudur. Agamben, insan 
hakları bildirgelerinde, egemenliğin temeli olan 
çıplak hayatın artık devlet siyasetinin hem nesnesi 
hem de öznesi haline geldiğine dikkat çeker. İn-
san haklarının taşıyıcı öznesi olarak tanımlanan 
yurttaşın egemenlik alanının kuruluşu için dış-
lanan çıplak hayatı, şimdi mültecinin şahsında 
yeniden ortaya çıkmaktadır. Yani Yurttaşlık hak-
larından soyularak İnsan Hakları gibi devletlerin 
uygulama gücünden yoksun bırakabildiği boşluk 
alanında bırakılan mülteci kendi doğal, fiziki bir 
yaşamdan başka bir yaşamın nesnesi değildir. Yani 

çıplak hayat, yalın yaşam terimleri ile izah ettiği 
bu durumda mülteci yurttaşlık gibi tam anlamı ile 
hukuki zırhlara sahip olan-elbette atlanan nokta 
şudur, bu hakları veren, hukuku tanımlayan dev-
let isterse bu hukuku askıya da alabilir, ama ola-
ğan şartlarda bağımsız mahkemeler tarafından ko-
runan haklar yurttaşa siyasal bir hayat vaadeder. 
Mülteci ise siyasallıktan dışlanmış bir ara bölge 
insanı olarak kendi fiziki bedeninde somutlaşan 
yalın yaşama mahkûm edilmiştir.4

O, “Biz Mülteciler” isimli makalesinde İnsan 
Hakları kavramına sıkıştırılan mültecinin yurttaş-
lık hakları gibi sağlam bir hukuki zırhtan yoksun 

olduğundan hareketle insan 
haklarının bir statü boşluğu 
taşıdığına işaret eder.

Hannah Arendt, Imperia-
lism kitabının mülteci soru-
nuna ayırdığı beşinci bölü-
müne “Ulus Devlet’in Çöküşü 
ve İnsan Haklarının Sonu” 
başlığını koymuştu.’ İnsan 
haklarının kaderini içinden 
çıkılmaz bir şekilde modern 
ulus-devlete, ulus-devletin 
sonunun zorunlu olarak in-
san haklarını da işlevsiz kıla-
cağı fikri aracılığıyla bağlayan 
bu formülasyonu ciddiye al-
mak gerekir. Buradaki para-
doks, insan hakları kavramı-
na kıyas götürmez bir şekilde 
başlı başına vücut vermesi 
gereken bir figürün, Mülteci-
nin, insan hakları kavramı-
nın krizini tesis ediyor olma-
sında yatmaktadır (italik ve 

boldlar yazara aittir). Arendt, 
insanın bütün sıfatlarının ötesinde bir insan ola-
rak var olduğu varsayımına dayanan İnsan Hak-
ları kavramının, bu kavramı ortaya atmış kişilerin 
kendilerini, insan olma sıfatı dışında bütün diğer 
özel niteliklerini ve bağlantılarını yitirmiş insanla-
rın karşılarında buldukları ilk anda yerle bir oldu-
ğunu belirtir: “Ulus-devlet sisteminde, güya kutsal 
ve insanın elinden alınamayacak olan hakların, 
şayet bir devlete tabi bir vatandaşın hakları de-
ğil ise, tamamıyla korunmasız olduğu görülür. “5

Her iki dünya savaşı yıllarında ve daha sonra 
günümüze değin, herhangi bir devlete vatandaşlık 

Sınırlar tehlikeli, uzun ve 
nerede biteceği belli olmayan 
deniz yolculukları trajediler-
le sonuçlanıyor. Ama göç dur-
muyor. Ortadoğu, Afrika ve 
Asya’da bir ülkenin vatanda-
şının AB üyesi bir ülkeye vize 
alabilme ihtimali yok denecek 
kadar az. Sınırları aşabilenler 
yaşama hakkıyla bile çelişen 
bir tabirle tanımlanıyor artık: 
‘Yasa dışı göçmen’. Oysaki bu 
insanlar göçmen değiller yani 
kendi istekleri ile yaşadıkla-
rı yerden ayrılıp bir başka 
yere gitmiyorlar. Karşı kar-
şıya kaldıkları trajediler onla-
rı ölümü göze alarak yollara 
düşmeye mecbur bırakıyor.
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bağıyla bağlı olmayan insanların hem vatandaşlık 
haklarından hem de insan haklarından mahrum 
oldukları ne yazık ki görünen bir gerçektir. Ulus-
devlet anlayışı o kadar baskındır ki, insanların sa-
dece insan oldukları için sahip oldukları haklar 
bile insan oldukları için değil, vatandaş oldukları 
için sahip oldukları haklar tanımını almıştır. Mül-
teci statüsündeki insanların insan haklarından 
bahsetmek ise bu tarihsel kavrayış içinde nere-
deyse mümkün değildir; zira vatandaş olmak ile 
insan olmak arasında kurulan eşdeşlik doğal ola-
rak şunu üretmektedir: Vatandaş olamayan insan 
da olamaz.6

Nitekim tam da bu boşluk halinden dolayı 
her ne kadar mültecilik ile ilgili olarak BM tara-
fından ülkelerce imzalanarak birer hukuki belge-
ye dönüştürülmüş protokoller mevcut olsa da, ül-
keler bugün mülteci kabul etmemekte, mültecile-
rin geri gönderilemeyeceği yönündeki BM yasa-
sından dolayı mültecileri mülteci kamplarında ba-
rındırmaktadır. Bu nedenle yine Agamben tarafın-
dan hukukun askıya alındığı bir boşluk mekânı 
olarak kabul edilen mülteci kampları insan hak-
ları ile yurttaşlık hakları arasında kalmış hukuki 
bir gri bölge alanı olarak mevcudiyet kazanmak-
tadır. Mülteciler içerisinden ancak çok azı- eğer 
emek gücü bakımından belirli bir niteliği sahipler 
ise- mültecilikten çifte vatandaşlık hakkı kazandı-
ğı yurttaşlığa terfi edebilmektedir.

AB’nin Akdeniz sınırları deyim yerindeyse, 
ölüm saçıyor. Son 10 yıldır 25.000’e yakın (sade-
ce geçen yıl 4000) insan Avrupa’ya geçmeye ça-
lışırken denizde boğuldu. Yani, kıyılarına sevinç-
le gittiğimiz Akdeniz, aslında dünyanın en büyük 
mülteci mezarlığı haline gelmiş durumda. Her yıl 
binlerce insan, belki de hayatlarında ilk kez gör-
dükleri veya girdikleri denizde umutlarıyla bir-
likte hayatlarını kaybediyorlar. Durum böyle ol-
duğu halde Avrupa ve batı dünyasının büyük bö-
lümü kılını kımıldatmıyor. Mültecilerin ölümü-
ne göz yumuluyor hatta mülteci gemilerinin ba-
tırılması yolunda karar alınmış durumda. Bu du-
rumda mülteci olağan şartlarda cinayet olarak gö-
rülecek bu eylem ceza gerektirirken mültecilerin 
ölmesi ya da ölmelerine göz yumulması ceza ge-
rektirmeyen bir eylem. Yani mülteciler artık insan 
olma sıfatından da düşürülmüş olmaktalar. Nite-
kim son mülteci akınında Macar polisi mülteci-
leri acımasızca dövmekteydiler. Dahası mültecile-
rin şayet sınırları kaçak biçimde geçtiği görülür-

se yakalanıp geri iade edilmesi de gündeme geti-
riliyor ki bu açık ve net biçimde mültecilerin öl-
mesi demek.

Kısacası mültecilik bir yurttaşlığa dönüşmediği 
sürece hukukun koruması altında olmaktan çık-
makta, hukuki açıdan pek çok haksızlığa maruz 
kalabilmektedirler. Mesela göçmen niteliğindeki 
mülteciler işkence görebilmekte, ölüme terkedi-
lebilmekte, çok sınırlı gıda ile beslenebilmekte, 
polisin her türlü aşağılayıcı ve kötü muamelele-
rine maruz kalabilmekte. temel insani ihtiyaçlar-
dan yoksun bırakılabilmektedirler. Hatta bazıları 
sınır ihlali gibi nedenler ile öldürülebilmektedir. 
Tüm bu olumsuzluklara maruz kalan mülteciler 
ise herhangi bir mahkemede hukuki olarak hak-
larını arayamamaktadırlar. Çünkü bir mahkeme-
de hak arayabilmek esas olarak yurttaşlık hakları 
arasında sayılmakta ve bir ulus devletin tabiiyetini 
gerektirmektedir. Tam da bu yüzden mülteciler 
aslında müphem bir alanda yani İnsan Hakla-
rı denen ve daha çok devletlerin insafına kalmış 
olan bir takım sözleşmeler içinde kendilerin ko-
ruma verilmeye çalışılan homo sacerler olmaktan 
ne yazık ki kurtulamamaktadırlar. Hatta bazen bir 
mülteci kampına kabul bile onlar için bahşedil-
miş bir nimet olabilmektedir. Uluslararası belge-
lere göre tam anlamı ile mülteci durumunda olan 
eski adı ile Burma şimdiki adı ile Myanmar olan 
Güneydoğu Asya ülkesindeki Müslüman azınlık 
olan Rohingya/Arakan halkı ülke yasalarına göre 

Aslında en çok mülteci veren ülke-
lere baktığımızda Suriye, Eritre, 
Afganistan ve Somali var. Bunlara 
Sudan, Kongo ve Orta Afrika da ekle-
nebilir. Bu coğrafyalara baktığımız-
da tümünde de iç çatışmalar var ve 
insanlar bu çatışmalarda hayatlarını 
kaybetmemek için hayatlarını kaybet-
mek pahasına yaşadıkları toprakları 
terk etmek zorundalar. Bu savaşların 
ardında ise ülkelerin zengin maden-
sel kaynaklarına, ucuz insan gücüne, 
topraklarına, suyuna ve ormanlarına 
göz koymuş emperyalizm ve onun ana 
motoru konumundaki çok uluslu şir-
ketler söz konusu.
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yok hükmündeler. Yani yurttaş değiller. Üstelik 
Budist çoğunluğun ırkçıları tarafından sistematik 
katliamlara maruz kalabiliyorlar. Bu insanlar en 
son sürgüne yollandıkları botlar ile uzun bir süre 
Hint Okyanusu’nda Andaman Denizi açıklarında 
denizin ortasında tam anlamı ile ölüm kalım mü-
cadelesi verdiler. Ancak hem pasifik okyanusuna, 
hem de Andaman Denizi’ne kıyısı bulunan ülke-
lerin hiçbiri uzun süre bu insanları mülteci olarak 
kabul etmediler. Bundan dolayı da uluslararası 
kınama hariç bir yaptırıma da tabi olmadılar. Kı-
sacası mültecilik tam da bu nedenle bir hukuki 
ara bölge hali olarak kendisi de bir ara bölge olan 
İnsan Haklarının konusu olmaktan öte bir fonk-
siyona tabi olmayan bir durumda yaşamak anla-
mına geliyor.

AB ve AB’ye üye olan devletler, düzensiz göç-
menleri dışarıda tutabilmek için bu bireylerin gel-
me nedenlerine ya da büyük bir bölümün AB sı-
nırlarına ulaşmak için neleri göze aldıklarına bak-
maksızın aşılması giderek imkânsız hale gelen bir 
duvar örüyorlar. AB, sınırlarını “korumak” için ge-
lişmiş izleme sistemlerine yatırımlar yapıyor, Bul-
garistan ve Yunanistan gibi AB’nin dış sınırlarında 
yer alan üye devletlere sınırlarını güçlendirmeleri 
için mali destek veriyor ve AB hudutlarında dev-
riye gezecek ve Avrupa genelinde faaliyet göstere-
cek sınır görevlilerinin koordinasyonunu sağlaya-
cak bir kurum tesis ediyor.

Üye devletlerin kendileri de düzensiz yollarla 
gelenleri durdurmak için sıkı önlemlere başvuru-
yorlar. Göçmen ve mülteciler, iltica prosedürleri-
ne erişimleri olmadan ve çoğu zaman hayatlarını 
ciddi riske atan yöntemlerle Bulgaristan, Yunanis-
tan ve İspanya’dan hukuka aykırı bir biçimde sınır 
dışı ediliyorlar ve sınır görevlileri ve sahil güven-
lik personelinden kötü muamele görüyorlar. Da-
hası, bazı AB ülkeleri, Avrupa’ya gelmeyi düşünen 
bireyleri caydırma amacıyla uzun süreli alıkoyma 
tehdidini kullanıyor.

Avrupa tüm bu açık insan hakkı ihlali anlamı-
na gelen uygulamaları ise haklı olma iddiasına da-
yandıran iddialar ile gerekçelendiriyor. AB içinde 
yer alan bazı kişi ve kurumlar ile medya kuruluş-
ları giderek sertleşen göç politikalarını, Avrupa’nın 
kendi payına adil olarak düşenden çok daha faz-
la mülteci ve göçmen ile baş etmek durumun-
da kaldığını belirterek meşru kılmaya çalışıyor-
lar. Avrupa’ya düzensiz yollarla giriş yapan kişile-
rin çok büyük bir bölümünün ekonomik göçmen-

ler olduğu ise sıklıkla dile getirilen bir diğer iddia. 
Oysa gerçekler bunları doğrulamıyor.

Dünyadaki mültecilerin çoğu menşe bölgele-
rinden ayrılmıyor. 2013 yılı sonu itibariyle dünya-
da en fazla mülteci nüfusu barındıran ülkeler Pa-
kistan, İran, Lübnan, Ürdün, Türkiye, Kenya, Çad, 
Etiyopya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’ydi.

Suriye’deki krizin baş göstermesinin ardın-
dan yarısından fazlası çocuk olan 2,8 milyonun 
üzerinde Suriyeli evlerini terk etmek durumunda 
kaldı.5 Nisan 2014 itibariyle Avrupa’ya ise sade-
ce 96.000 Suriyeli ulaşarak sığınma başvurusun-
da bulundu. 2013 yılında Avrupa’ya düzensiz yol-
larla yapılan tüm girişlerin %48’i ve deniz yoluy-
la yapılan tüm düzensiz girişlerin % 63’ü çatışma-
ların ve yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığı 
Suriye, Eritre, Afganistan ve Somali’den gelen bi-
reylerden oluşuyor. Bu ülkelerden kaçanların bü-
yük bir çoğunluğu ise açık bir biçimde genelleş-
miş şiddet ortamından veya zulümden kaçıyorlar 
ve bu kişilerin ilk bakışta (prima facie) uluslarara-
sı koruma ihtiyaçları bulunuyor.

AB tarafından uygulanan sınır güvenliği yatı-
rımları ise açık ve net bir biçimde uluslarası hu-
kuka aykırı. Çünkü AB tarafından yaygın bir bi-
çimde fonlanan şey geri itme kavramı ekseninde 
mülteciler hukukunda açık bir biçimde tanımla-
nan ve kişinin mülteci olması halinde geri gön-
derilmesini yasaklayan anlaşmaya aykırı. Kişilerin 
sınırı geçmelerinden ardından kısa bir süre zorla 
geri gönderilmelerine itiraz edebilecekleri bir fır-
sat sunulmadan ayrılmaya çalıştıkları bir ülkeye 
ve bazı hallerde de açık denizlere geri püskürtül-
melerine geri itme denir. Geri itmeler genelde in-
sanların (mülteci ya da göçmenlerin) grup halinde 
itilmeleri şeklinde gerçekleşir. Kişilerin her birinin 
durumunun ayrı ayrı incelenmeden grup olarak 
sınır dışı edilmelerine toplu sınır dışı adı verilir 
ve bu uygulama uluslararası hukuk uyarınca ya-
saktır. Yani söze gelince İnsan Hakları konusun-
da şampiyonluğu kimseye bırakmayan AB açık bir 
biçimde hukuk filan takmıyor.

Daraltılan Dünya: Kaynak Savaşı Olarak 
Emperyalizm ve İç Savaşlar

Savaş bu dünyanın gerçeği olarak karşımızda. 
Bu savaşların bir kısmı askeri müdahale olarak 
büyük devletler tarafından doğrudan gerçekleşti-
riliyor. Ama bir kısmı da iç savaşlar şeklinde kar-
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şımıza çıkıyor. Ancak aslında bu savaşların da ar-
kasında başka güçlerin olduğunu bu iç savaşların 
birer vekâlet savaşı biçiminde karşımıza çıktığını 
görürüz. Mesela en çok mülteci akınına yol açan 
Suriye iç savaşının arkasında ABD ve batı ittifakı-
nın olduğunu, 11 Eylül sonrası için ortadan kaldı-
rılması düşünülen ilk ülkelerden olduğu biliniyor. 
Ama Suriye doğalgaz kaynakları, su kaynakları 
nedeni ile karışan bir ülke. Savaşın arka planı ise 
doğal gaz ve doğal gaz bağlantılı ikilimler etrafın-
da gelişiyor ve bunların boyutu Suriye’yi aşarak 
Irak, Lübnan, İsrail, Türkiye ve hatta Kıbrıs’a ka-
dar uzanıyor. Bu konuda ciddi araştırmalar var ve 
vekâlet savaşı biçiminde yürüyen savaşın arkasın-
da iki büyük gücün Rusya ile ABD’nin bilek güre-
şi söz konusu. Ünlü araştırmacı William Engdahl 
Suriye savaşının ardından doğalgaza dayanan Şii 
ekseni olduğunu belirtiyor. Buna göre eğer Suriye-
Lübnan-Irak gibi ülkeleri kapsayan anlaşma haya-
ta geçseydi Ortada merkezinde İran’ın olduğu bir 
Şii mihveri ortaya çıkacak bu da bölgedeki denk-
lemleri ciddi biçimde değiştirecekti. Şöyle yazıyor 
Engdahl:

“2011 yılının Temmuz ayında Suriye, İran ve 
Irak hükümetleri, tarihi bir doğalgaz boru hat-
tı enerji anlaşması imzalamış ve bu, Esad’ı de-
virmek için yürütülen NATO-Suudi-Katar sava-
şının orta yerinde pek de fark edilmemişti. 10 
milyar dolara mal olması ve üç yılda tamamlan-
ması öngörülen boru hattı, Fars Körfezi’nde Gü-
ney Pers doğalgaz sahası yakınlarında bulunan, 
İran’ın Assaluye limanından, Irak toprakları üze-
rinden Suriye’nin başkenti Şam’a gidecekti. An-
laşma Suriye’yi, Lübnan’ın rezervleriyle birlikte 
toplama ve üretim merkezi haline getirecekti. Bu, 
coğrafi olarak ilk defa açılan, İran’dan Irak, Suri-
ye ve Lübnan’a giden, jeopolitik açıdan stratejik 
bir alandır. Asia Times muhabiri Pepe Escobar’ın 
söylediği gibi, “İran-Irak-Suriye boru hattı -eğer 
bir gün inşa edilirse- Şii ağırlıklı ekseni, ekono-
mik açıdan çelikten bir göbek bağıyla sağlamlaş-
tıracaktır. Beşar Esad yönetiminin Petrol Bakanlı-
ğı, İran ve Irak’la anlaşma imzalanmasından kısa 
süre sonra, 16 Ağustos 2011’de, Suriye’nin orta 
bölgesinde, Humus yakınlarındaki Kara bölgesin-
de bir doğalgaz kuyusunun keşfedildiğini açıkla-
dı. Esad’ın iktidarında Gazprom, Suriye’deki yeni 
doğalgaz sahalarının önde gelen bir yatırımcı-
sı veya operatörü olacaktı. İran son kertede boru 
hattını Şam’dan Lübnan’ın Akdeniz limanına doğ-

ru genişletmeyi ve buradan doğalgazın dev AB pa-
zarına gönderilmesini planlıyordu. Suriye, Güney 
Pers sahasının İran kısmından İran doğalgazı sa-
tın alınması için Irak’la yapılan bir anlaşmayla bir-
likte, İran’dan doğalgaz alacaktı

Bugün dünyanın en büyük LNG ihracatçısı 
olan ve büyük ölçüde Asya’ya ihracat yapan Ka-
tar, İran ve Suriye’nin yöneldiği AB pazarının ay-
nısını istiyor. Bu yüzden, Akdeniz’de boru hatla-
rı inşa edeceklerdi. İşte bu noktada, İran’a yakın 
Esad’dan kurtulmak temel önem arz ediyor. 2009 
yılında Katar, ülkenin Kuzey Sahası’ndan, Suri-
ye üzerinden geçerek Türkiye’ye ve AB’ye gide-
cek bir doğalgaz boru hattı inşa etmek için Beşar 
Esad’la yakınlık kurdu. Esad ise, Suriye’nin Rusya 
ve Gazprom’la uzun süredir dostça ilişkiler için-
de olduğuna işaret ederek bunu reddetti. Bu red 
cevabı ve 2011’de imzalanan İran-Irak-Suriye do-
ğalgaz petrol boru hattı anlaşması, Esad iktidarına 
karşı tam kapsamlı Suudi Arabistan ve Katar sal-
dırısını, el-Kaide teröristlerinin finanse edilmesi-
ni, aylık 100 dolar maaş ve kalaşnikof karşılığında 
Alevi ve Şii “kâfirleri” öldürmek isteyen cihatçı fa-
natiklerin istihdam edilmesini tetikledi.”7

 Suriye’nin alev topuna dönmesinin ardında 
ABD ve Körfez ülkelerinin güçlü İran etkisine yö-
nelik mücadelesi vardı. Suriye’nin devreden çık-
ması gerçekleşebilse Baas’ın fişi tamamen çekile-
bilseydi Suriye önemli bir doğal gaz iletim üssü 
olacaktı, üstelik bu bölgedeki az miktardaki petrol 
yatakları da işletilmeye başladığında Exon Mobil 
kaynaklı Petrol jeopolitiği ile gaz jeopolitiği birle-
şecek Rusya ve İran ciddi anlamda zayıflamış ola-
caktı. Yine Engdahl’ın saptamaları ile Suriye’nin 
anahtarını elinde tutan Avrasya’da önemli bir köşe 
başı edinmiş olacaktı.

“Bugün Ukrayna ve Suriye’de yürütülen ABD 
destekli savaşlar, Rusya ve Çin’i sakatlamak ve 
ABD kontrolündeki Yeni Dünya Düzeni’ne karşı 
Avrasya’da meydana gelebilecek her tür karşı kut-
bu akamete uğratmak için yürütülen aynı stratejik 
savaşın sadece iki cephesidir. Her birinde enerji 
boru hatlarının kontrolü ve bu örnekte öncelikli 
olarak -Ukrayna üzerinden Rusya’dan AB’ye gi-
den ve Suriye üzerinden, İran ve Suriye’den AB’ye 
giden- doğalgaz boru hatlarının kontrolü, strate-
jik amaçtır..Rusya, Çin ve İran’ın müttefiki Beşar 
Esad’ı “Kaddafi tarzı” ortadan kaldırmaya hazırlık 
yapmaktır. Dar anlamda, Washington’daki yeni-
muhafazakârların bakışıyla, Suriye’yi kontrol 
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eden Ortadoğu’yu kontrol eder. Ve Asya’nın ka-
pısı Suriye’den hareketle, Rusya’nın ve İpek Yolu 
üzerinden Çin’in anahtarını elinde tutar.”8

Tam bu noktada David Harwey’in Yeni Emper-
yalizm çalışmasındaki şu saptamalarını hatırla-
makta fayda var: 

“Ortadoğu’yu kontrol eden, küresel petrol va-
nasını ele geçirmiş dernektir; küresel petrol vana-
sını elinde tutan da, en azından yakın bir gelecek 
için küresel ekonomiyi denetimi altına almış de-
mektir.”9

Ancak sadece petrol değil doğalgazda stratejik 
bir kaynak ve bu kaynağın denetimi de önemli. 
Bu kaynaklara Avrupa kadar Çin de bağımlı. Özel-
likle de petrole. Avrupa, Japonya, Doğu ve Gü-
neydoğu Asya (şimdi Çin dahil) Körfez petrolüne 
şiddetle bağımlılar ve bugün bu bölgesel siyasi-
ekonomik güçler, küresel üretim ve finans dünya-
sındaki Amerikan hegemonyasına rakip olarak or-
taya çıkıyorlar. ABD’nin bu rekabetle başa çıkmak 
ve üstün konumunu sağlamlaştırmak için, rakip-
lerinin dayandığı ekonomik kaynağın fiyatını, ko-
şullarını ve dağıtımını belirlemekten başka izleye-
bileceği daha iyi bir yol var mı? Ve bunu yapmak 
için de ABD’nin, hâlâ en güçlü olduğu yönünü, 
yani askeri gücünü kullanmaktan başka yapabile-
ceği daha iyi bir şey var mı? Bu görüşün bir de as-
keri yönü var. Ordu, petrolle hareket eder.10

Burada ABD ile Rusya arasındaki vekâlet sava-
şı da vuzuha kavuşur. Çünkü doğalgaz ve petrol 
ABD kadar Rusya ve İran için de hayatidir. Tam da 
bu yüzden Suriye’deki iç savaş alabildiğine kıyıcı 
olmak zorunda. Ve bu savaşın kazananı olmamalı. 
Rejim asla düşmemeli ama alabildiğine zayıflamış 
da olmalı. Bu karanlık hesapların maliyeti ise Ak-
deniz ya da Egeden Avrupa’daki refah ve güvenli-
ğe doğru botlarla yola düşen Suriyelilerin denizde 
boğulması oluyor.

Aslında en çok mülteci veren ülkelere baktı-
ğımızda Suriye, Eritre, Afganistan ve Somali var. 
Bunlara Sudan, Kongo ve Orta Afrika da eklene-
bilir. Bu coğrafyalara baktığımızda tümünde de iç 
çatışmalar var ve insanlar bu çatışmalarda hayatla-
rını kaybetmemek için hayatlarını kaybetmek pa-
hasına yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda-
lar. Bu savaşların ardında ise ülkelerin zengin ma-
densel kaynaklarına, ucuz insan gücüne, toprak-
larına, suyuna ve ormanlarına göz koymuş em-
peryalizm ve onun ana motoru konumundaki çok 
uluslu şirketler söz konusu.

Peki, mülteciler tüm engelleri aşarda Avrupa’ya 

ya da Amerika’ya giderlerse ne oluyor derseniz bu-

rada da başka yürek burkan ama daha da çok öf-

keye yol açan etkenler var. Ya İnsan Tacirleri eli ile 

küresel köle pazarında bedenlerinden ve emekle-

rinden kâr elde ederken kendileri üzerinden para 

kazananlarca boğaz tokluğuna çalışacaklar ya da 

küresel markaların ucuza, sigortasız, sağlık şart-

larına boş verdikleri, çocuk yaşta işçi çalıştırdıkla-

rı, genellikle uzak doğuyla beraber anılan maliyeti 

ucuzlaştırmak için insanlık dışı oluşumlar kapita-

list terhaneler de (sweatshop) yani en insanlık dışı 

konumda köle ile işçi arasındaki belirsiz mıntıka-

da ucuz mu ucuz emek olacaklar. İşin bu cephesi-

ne de değinmek isterdim ancak bu bir dergi yazı-

sını fazlası ile aşar. 

Evet mültecilik efendinin evine yerleşmektir 

bu da açık bir isyan anlamına gelir. İşte yaşanan 

tüm insanlık dışı hikâyelerin ardında yatan asıl 

gerçek de bu. Ve bu gerçek bizi adına küreselleş-

me, yeni sağcılık yeni liberalizm gibi isimler ve-

rilen yeni faşizm olgusuna götürür bizi. Ya bu fa-

şizm bir kez daha mezara gömülecek ya da bu fa-

şizm insanlığın ve doğanın sonunu getirecek. O 

yüzden bu yeni faşizmi ezecek yeni barbarlar ol-

mazsa olmaz denecek bir ihtiyaç.
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Âdem PALABIYIK

HDP’nin sahip olduğu vizyon ve misyon, her ne kadar bütün Türkiye’ye hitap 
etme iddiasını içerse de, özellikle Türk solu ve Alevilik için önemli bir pozisyonda 
durmaktadır. Devletten intikam almak isteyen sınıflar, kendileri için Kürt hareketi 
üzerinden meşruluk arama yolunu tercih etmişlerdir. Bunun ilk sebebi, Türk 
solunun, devlete karşı olan öfkesini kusmak için Kürtlerden başka bir seçenek 
olmadığını anlamasıdır. Eğer bu ülkede ayakta kalmak istiyorsa, sosyalist 
bir söylem geliştiren HDP’nin içinde yer almak zorunluluğunu tercih etmiştir.   

Türk Solu, Aleviler ve 
Halkların Demokratik Partisi Diyalektiği

D iyalektik kavramı sosyal 
bilimlerde Hegel aracılı-

ğıyla keşfedilmiş lakin Karl 
Marx ile üne kavuşmuştur. 
Hegel’in diyalektik ile vur-
guladığı husus diyalekti-
ğin idealar boyutunu ele al-
maktayken, Marx, diyalektik 
kavramına şekil kazandırmış, daha doğrusu onu 
somutlaştırmıştır. Bu somutlaştırmada kullanılan 
kavramlar tez, anti-tez ve sentez’dir. Tez’in karşılı-
ğı bir iddia ya da önermeyi, anti-tez’in karşılığı tez-
de dile getirilen iddia ya da önermeyi yanlışlama-
yı veya karşıtlığı, sentez ise tez ve anti-tezin uyum 
sürecinde ortaya çıkacak sonucunu işaret etmek-
tedir. Toplumsal olayların açıklamasında izlenilen 
bu yöntem biçimi, birden fazla toplumsal olgu ara-
sında ilişki kurmayı ve bu ilişkilerden çıkan so-
nuçları, sosyal bilimler açısından analiz etme fırsa-
tını sunmaktadır. Bugünün Türkiye’sinde yaşanan 
toplumsal olayları böyle analiz etmek de bize ko-
laylık sağlayacaktır. Çünkü özellikle son dönem-
lerde giriftleşmiş ve sığlaşmış konular hakkında 
analiz yapabilmek oldukça güç görünmektedir ve 
diyalektik bize bu güçlüğü aşabilme imkânlarını 
sunmaktadır.

Öcalan’ın Dilinden Sol ve PKK

Diyalektik ile birlikte ele 

alacağımız konu son dö-

nemlerde önemli bir yükse-

liş gösteren Kürt hareketi ve 

bu hareketin Türkiye şart-

larında nasıl ilerleyebildiği 

olacaktır. Tabi ki diyalektik sadece karşıt görüş-

lerin bir araya getirilip bir analiz elde edilmesiyle 

kalmayacak, ayrıca benzer olgular arasındaki ya-

kınlık ilişkiler de kurmamıza yardımcı olacaktır. 

HDP’nin son dönemlerdeki ittifakları1, Türk solu-

nun belli ilkelerde kendisine zıt olan Kürt hareke-

tine yakınlaşması ve bu yakınlaşmaya Alevi hare-

ketlerinin dâhil olması bugünlerde analiz edilmesi 

gereken önemli bir husustur2. Kürt siyasi hareketi 

yıllardır kullandığı ifade biçimlerinde temel vurgu 

olarak “mazlum” kavramını seçmiş ve bu kavramla 

birlikte ilerlemeyi tercih etmiştir. Mazlumiyet po-

litikasının başlangıç dönemi oldukça eski tarihlere 

dayansa da, modern Kürt hareketinin başlangıcı 

1970’lere dayandığı için bizim başlangıç noktamız 

burası olacaktır. Neden bu tarihlerin seçildiğini ise 

Öcalan kendi kalemi ile şöyle açıklamıştır: 
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“Günümüze kadar Türkiye sosyalist hareketi 
üzerinde Kemalizm’in ve gerçekleşen sosyalizmin 
çok büyük bir etkisi, hatta çoğunlukla belirleyici 
etkisi olmuştur. Türkiye’de sosyalist güçler, bunları 
aşan ve bağımsız bir kimlik kazanan bir güç haline 
gelememişlerdir. Kemalizm, bir yandan solcu geçi-
nerek, diğer yandan ağır baskı altında sosyalizme 
yönelen güçleri ezerek, kendi özünü bu hareketler 
içine her zaman yansıtmaya ve onları etkisi altı-
na alıp zararsız hale getirmeye çalışmıştır. Egemen 
olan sosyalizmin de dünya ölçüsünde benzer bir 
yaklaşım sergilediği bugün herkesçe görülebil-
mektedir. Türkiye sosyalist hareketi, bu iki etkiyi 
aşamamış ve hep onların egemenliği altında kal-
mıştır. Oportünizm, sosyal-şovenizm, dogmatizm, 
kalıpçılık ve şekilcilik bu hareketin genelde belir-
leyici unsurları olmuştur. Sosyalizme bağımsız ve 
yaratıcı yaklaşım gelişmemiştir. PKK, işte böyle 
bir ortam içinden çıkan bir harekettir. Kürdistan 
aydını, Kemalist eğitim kurumlarında yetişen ve 
Türkçe ile öğrenen bir güç olduğu gibi, sosyalizmi 
de böyle bir yapı içinde öğrenmek zorunda kal-
mıştır. Kürdistan Devriminin Yolu yazıldığı sırada, 
yazar da dâhil, PKK gruplaşması içinde yer alan 
kadroların hiçbiri T.C. sınırları dışına çıkmış ve 
dünyanın başka yerlerini görerek tanımış değildir. 
Buna rağmen, Kürdistan Devriminin Yolu, sadece 
Kemalizm’i değil, bununla birlikte Türkiye solcu-
luğunu ve gerçekleşen sosyalizmi de köklü bir bi-
çimde aşan ve bilimsel sosyalist teoriye bağımsız, 
yaratıcı ve devrimci teorinin özüne uygun yakla-
şan bir eserdir. Kürdistan Devriminin Yolu’nda 

bilimsel sosyalizme ve devrime özlü, ciddi, so-
rumlu ve seviyeli bir yaklaşım vardır. Bu fikirlerle 
oluşan PKK, dünyada gerçekleşen sosyalizmi aşan 
ve yeni sosyalist gelişmeyi temsil eden ilk hareket-
lerden biri durumundadır. Türkiye sol grupları-
nın, daha doğuştan itibaren herhangi bir sosyalist 
devleti ve onun partisini kendisine merkez olarak 
benimsediği, her türlü ideolojik gıdasını oradan 
alıp onun bir sözcüsü olarak ortaya çıktığı, dün-
yadaki bölünmeye bağlı olarak diğerlerini düşman 
ilan edip sürekli bölünmeyi yaşadığı bir ortamda, 
PKK, bilimsel sosyalist teoriye bağımsız ve yaratıcı 
yaklaşan, sosyalist merkez tanımayan, gerçekleşen 
sosyalizmin hata ve yetersizliklerini eleştirmeye ça-
lışan, çeşitli devletleri düşman ilan etme temelinde 
bölünme ve kör döğüşü yaratılmasına karşı çıkan, 
bilimsel sosyalist teoriyi Kürdistan’a bağımsız ola-
rak uygulamayı esas alan bir güç olarak ortaya çık-
mıştır.” (Öcalan, 1978: 11-13). 

Türkiye’deki sol olgusunda yaşanan sıkıntılar, 
PKK’nın özellikle o dönemde filizlenmesine sebep 
olmuştur. Tabii ki bunun en somut belirtileri, De-
niz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesiyle or-
taya çıkan devrimci soldaki boşluktur. Devrimci 
sol, Türkiye’de bir şeyleri sosyalist bir tavırla ger-
çekleştirmeyi başaramayınca da, ilk fırsatta canını 
yakan Türk devletinden intikam almak için bir ke-
narda beklemeye koyulmuşlardır. Bu bekleme saf-
hasında yeni yeşermeye başlayan sosyalist Kürt ha-
reketi, ilk zamanlarda devrimci sol için ne ideolo-
jik ne de fiili önderlik bağlamında bir kurtuluş ça-
resi olarak kabul görmemiştir. Çünkü onlara göre 

Türkiye’deki sol olgusunda yaşanan sıkıntılar, PKK’nın özellikle o dönemde filizlen-
mesine sebep olmuştur. Tabii ki bunun en somut belirtileri, Deniz Gezmiş ve arka-
daşlarının idam edilmesiyle ortaya çıkan devrimci soldaki boşluktur. Devrimci sol, 
Türkiye’de bir şeyleri sosyalist bir tavırla gerçekleştirmeyi başaramayınca da, ilk fır-
satta canını yakan Türk devletinden intikam almak için bir kenarda beklemeye koyul-
muşlardır. Bu bekleme safhasında yeni yeşermeye başlayan sosyalist Kürt hareketi, 
ilk zamanlarda devrimci sol için ne ideolojik ne de fiili önderlik bağlamında bir kurtu-
luş çaresi olarak kabul görmemiştir. Çünkü onlara göre doğuda bir devrim gerçekle-
şecekse bunu gerçekleştirecek olanlar kendileri olmalıdır ve bu yüzden Kürtlere özgür-
lük, Türk solu tarafından verilmelidir. Ama sürecin gidişatı tam tersine bir yönde iler-
lemiştir ve özellikle 1980 darbesiyle birlikte sol ciddi bir hezimete uğratılmış, Kürt 
hareketi de çözümün Türk solu değil kendi içlerinden başlayan bir hareket olduğuna 
kanaat getirerek, filizlenen PKK’nın güçlenmesini sağlamıştır.
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doğuda bir devrim gerçekleşecekse bunu gerçek-
leştirecek olanlar kendileri olmalıdır ve bu yüz-
den Kürtlere özgürlük, Türk solu tarafından veril-
melidir. Ama sürecin gidişatı tam tersine bir yön-
de ilerlemiştir ve özellikle 1980 darbesiyle birlikte 
sol ciddi bir hezimete uğratılmış, Kürt hareketi de 
çözümün Türk solu değil kendi içlerinden başla-
yan bir hareket olduğuna kanaat getirerek, filizle-
nen PKK’nın güçlenmesini sağlamıştır. Yine Öca-
lan bu durumu şöyle ifade etmiştir: 

“Bir zamanlar Türk Solu da bize, biz Türkiye’de 
devrim yaparız, ulusal sorun da kendiliğinden çö-
zülür diyordu. PKK deneyimi gösterdi ki, biz bü-
yük bir ulusal kurtuluş devrimi yapmadan ne 
Türkiye’de devrim olur, ne de Kürdistan halkı öz-
gürleşir” (Öcalan, 2015: 10). 

PKK’nın kendisini Türk solundan sıyırarak 
Kürt halk mücadelesine dönmesi ve kurtulu-
şu yine kendi içinde araması, 1984 yılında Eruh 
ve Şemdinli baskınlarıyla göstermiştir. Özellik-

le bu yıllarda, Doğu ve G. Doğu’da yaşanan ye-
rel sıkıntılar, PKK’nın bölge halkı nezdinde önem-
li bir sempati uyandırmasına sebep olmuş ve böy-
lece PKK, bölge halkından ciddi destekler elde et-
miştir. 

PKK’nın, Türk solunun seksen sonrası sorgu-
ladığı Stalinist bir söylem biçimiyle ortaya çıkma-
sı tabii ki tesadüf değildir, çünkü o yıllarda dev-
rimci solun acısı hâlâ tazedir ve sol cenah, kendi-
lerine yapılanların intikamını almak için bekleyi-
şini sürdürmektedir. İşte PKK’nın, Türk devrim-
ci soluna sunduğu bu altın tepsi, onların da inti-
kamlarını almasına sebep olacak ve aynı zamanda 
PKK’yı hem yerel hem de ulusal bağlamda güçlen-
direcektir. Bu yüzden PKK, dini bir söylemin üs-
tünü çizerek, sosyalizme yönelmiş ve anmalarında 
ne Şeyh Said ne de Said Nursi gibi, Kürt kimlik-
leri yüzünden idam edilen ve sıkıntı çeken önem-
li şahsiyetleri anmayı akla bile getirmemiştir. Öca-
lan, durumun neden böyle olduğunu şu cümleler-
le ifade etmiştir: 

“Bize bakıyoruz; İslâm adına bir siyasi hareket 
var mı? İslâm adına bir Kürt hareketi, bir devrim 
hareketi, bir devlet kurma gücü var mı? Hayır. 
Söyleyelim; Niye Arapların İslâm devleti oluyor, 
niye İran’ın İslâm devleti oluyor, niye Türklerin 
İslâm devleti oluyor da Kürtlerin bir İslâm devle-
ti olmuyor? Allah mı “Olmasın” demiş? Hz. Mu-
hammed mi yasaklamış? Hayır. Arap’ın, Acem’e 
üstünlüğü olmadığını söylüyor. O halde kendi ka-
derini tayin etmek, kendi devletini kurmak Kürt-
lerin de hakkıdır, Müslümanlık buna açıktır. Ama 
bunu görmeyen, görüp de gereklerini yerine ge-
tirmeyen kimdir? Emperyalist-sömürgeci ve sahte 
Müslümanlarla olan Kürt işbirlikçileridir. Yüzyıl-
lardan beridir bunu böyle aşılaya aşılaya maalesef 
halkımızı, yalancı bir Müslümanlığın aleti yaptı-
lar. Veya buna İslâm’ın karşı devrimci tasfiyesi de 
diyebiliriz. Aslında bunlara Müslüman da deme-
mek gerekir. İslâmi maske altındaki çıkar grubu, 
karşı devrimci grup veya emperyalist-sömürgeci 
grup demek gerekiyor. Ve bunlar günümüze doğ-
ru geldiğimizde bir bakıyoruz ki, insan olma sa-
vaşımını, ulus olma savaşımını canını dişine ta-
karak sürdürenlere, “Namazları kılınmaz, bunlar 
Müslüman değildir” biçiminde iftira ettikleri yet-
miyormuş gibi; Ankara’dan aldıkları birkaç kuruş 
maaşla, dini, hatta ayetleri ve hadisleri en kötü bir 
tarzda bildirilere basıp, helikopterlerden attırarak, 
İslâmlığa en büyük kötülüğü yapıyorlar. Düşman-

Alevilik, Öcalan’a göre bir hesaplaşma biçi-
midir ve bu hesaplaşma Kemalizm ile ola-
caktır. İslâm’ın pasif özelliği, Aleviliğin 
ise devrimci özelliği, Öcalan’a göre ancak 
böyle izah edilebilir. Hâlbuki ed-din ola-
rak İslâm’ın bütün peygamberleri döne-
min kralları ve güçlü sınıfına karşı devrim 
gerçekleştirmiştir ve peygamberimiz Hz. 
Muhammed, köleci bir toplumu ortadan 
kaldırarak, mülk sahibi olan Ebu Süfyan 
ve tayfasını İslâm’a davet etmiş, Arabistan 
yarımadasıyla başlayan uygarlaşma ve 
inanma hareketi, dünyaya hâkim olma 
konumuna kadar gelmiştir. Bu olgu da, 
İslâm’ın pasif bir din değil tam aksine dev-
rimi bizzat gerçekleştiren bir din olarak 
ifade edilmesi için yeterli bir kanıt sayıla-
bilir. Ayrıca Türkiye’deki Müslümanların 
çoğu, Kemalizm ile geçmişten gelen çok sıkı 
kavgalara sahiptirler. Şeyh Said, İskilipli 
Atıf, Said Nursi ve daha birçok âlim ve 
müderris, sadece Müslümanlıklarından 
dolayı hayatlarını kaybetmişler ve ciddi 
sıkıntılara maruz kalmışladır.
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dır yapar, yüz yıllardan beri yapan şimdi de ya-
par. Ama buna karşı biz ne yapıyoruz? Müslüman 
halkımız ne yapıyor? Müslüman aydınlarımız ne 
yapıyor? Ben, Kürdistanlı tüm Müslüman halka 
ve aydınlara soruyorum; siz İslâm’ın gerçeğini 
biliyor musunuz? Bilip de kendi ülkenizde uygu-
ladınız mı? Kürdistan, İslâmiyet açısından nasıl 
ele alınabilir? Kürdistan’ın tarihi, Kürdistan’ın si-
yasi, sosyal ve ekonomik durumu, İslâmi açıdan 
nasıl yorumlanabilir? Veya İslâmiyet, ilkeleriyle, 
Kur’ân’ıyla ve hadisiyle Kürdistan’a nasıl uygula-
nabilir? Bunu göz önüne getirmeden Müslüman-
lık yapmak mümkün mü? Ve bu Müslümanlık, 
içeriğinden boşaltılmış bir Müslümanlık değil de 
nedir? Bunu şunun için söylüyorum; bir dönemler 
ben de Müslüman’dım ve yine de Müslüman’ım. 
Fakat baktım ki Müslümanlık bizim ülkeye uygu-
lanmıyor. Müslümanlık eşit uygulanmıyor; buna 
tepki duyup, uzaklaştım ve sosyalizme sarıldım. 
O zaman bir baktım ki sosyalizmi de, Türk sos-
yalizmi yapmışlar ve biz buna sosyal-şovenizm 
diyorduk. Sosyalizmde eşitlik, adalet ve özgürlük 
var diyorduk, onlar ise “Önce biz devrim yapalım, 
sonra size hak tanırız” diyorlardı. Kısaca; ulusal 
varlığımızı inkar ediyorlardı. Buna karşı çıktık. Bu 
temelde İslâmiyet’in sahte uygulanmasına da karşı 
çıktık ve sosyalizmi Kürdistan’a uyguladık. Bugün 
PKK’nin önderlik ettiği büyük bir devrim ortaya 
çıktı” (Öcalan, 2015a, 115-116). 

Sosyalizmin bu çekiciliği Öcalan için önemli 
bir kazanç sunmaktadır ve Öcalan, PKK’nın iler-
lemesi için sosyalizmi bir ön koşul olarak kabul 
edip, devrimci Türk solunun desteğini de alarak, 
PKK ile birlikte bugünlere kadar gelebilme fırsatı-
nı yakalamıştır.

Neden Dine Karşı Bir Din İhtiyacı Oluştu?

Öcalan’ın hayal ettiği sosyalist Kürt toplum 
modeli, İslâm ile arasına farklı yansımalar bırak-
mıştır, bu yansımaların kaynağı bizzat Öcalan’ın 
kendisidir, çünkü Öcalan PKK’yı, Asr-ı Saadet dö-
nemindeki İslâm’ın kendisi olarak kabul etmekte-
dir. Ona göre: 

“PKK, aslında hem devrimci sosyalizmin, hem 
de devrimci İslâm’ın Kürdistan’da iç içe uygu-
lanmasıdır. İşte bazı sahte solcular “Sosyalizmle 
İslâmiyet zıttır” der veya bazı sahte Müslümanlar 
“İslâmiyet ile sosyalizm zıttır” der. Bana göre zıt 

değildir. Asri Saadet Müslümanlığı neyse, günü-
müzün PKK’si de odur. PKK, Arabistan’daki Asri 
Saadet İslâm’ının, Kürdistan’da ortaya çıkmış bi-
çimidir” (Öcalan, 2015a: 117). 

Öcalan’a göre İslâm ne ise PKK’da odur ve 
İslâm devrimci bir amaca sahip olmalıdır, böy-
le bir İslâm anlayışı mevcut olmadığı için PKK, 
İslâm’a bu anlayışını yeniden kazandırmıştır. 
İslâm’ın devrimci yönü olmadan İslâm’ı anlamak 
mümkün değildir. Öcalan’ın 

“O halde, devletin tüm saldırılarına, tahribat-
larına rağmen PKK ve devrimci İslâm’ın anlam-
lı bir şekilde bütünleşip Kürdistan halkının ger-
çeğine uygulandığını ve daha şimdiden önem-
li başarılar elde ettiğini belirtmek gerekir. Gerçek 
Müslümanlık budur. Yani bazıları aldatılmış ola-
bilir ama “Ben bir Müslüman müminiyim, İslâm’a 
saygım, hürmetim var” diyen birisinin gelip de 
Kürdistan’ın gerçeğini görmemesi, bu gerçeğin 
uğruna mücadele vermemesi, kesinlikle münafık-
lıktır. Halkına, milletine, onun özgürlük, adalet ve 
eşitliğine değer vermeyeceksin, onun savaşımına, 
onun cihadına katılmayacaksın; ondan sonra da 
her gün namaz kılıp, oruç tutup “Müslüman’ım” 
diyeceksin. Bu, laf Müslümanlığıdır. Bu, şekil 
Müslümanlığıdır. İçi boş Müslümanlıktır. Müslü-
manlık insan içindir. Müslümanlık özgürlük için-
dir. Müslümanlık şeref, haysiyet içindir. Bunlar, 
ayakaltında çiğnendikten sonra senin namazının, 
orucunun hiçbir kıymeti yoktur. Kaldı ki cihat, 
zamanında esas olan cihattır, namaz-oruç değildir. 
Size, “Sonra yapın, sonra tutun” derler. Bunu da 
peygamberimiz söyler” (Öcalan, 2015: 118) söz-
leri, İslâm’ın nasıl yorumlandığının ve yeniden in-
şasının en önemli boyutudur.

O halde geçmişteki pratiklere bakıldığın-
da dine karşı din anlayışının benimsenmesi ve 
PKK’nın, devrimci bir anlayış ile hareket etme-
si, İslâm’ın temel esaslarına uymadığı için kabul 
görmemiştir. İslâm’da esas olan cihadın Allah adı-
na yapılmasıdır, ama Öcalan’ın burada vurguladı-
ğı nokta halk ve millet adına yapılan cihad anlayı-
şıdır. Bu anlayış oldukça problemlidir, çünkü Hz. 
Muhammed, hiçbir dönemde bırakın kavmi adı-
na, kendi adına dahi tek bir adım atmamış ve an-
cak Allah emrettiği için diğer adımlarını da ata-
bilmiştir. İşte İslâm, bu açıdan PKK ile uyuşma-
mıştır, dolayısıyla Öcalan, çıkış noktasında sosya-
lizmin abc’sine sarılarak, önemli bir çıkış nokta-
sı bulmuştur.
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PKK ve Alevilik Bağları

PKK’nın İslâm ile arasına koyduğu mesafe ve 
yeniden inşa biçimi, din hususunda açık kalan ze-
minlerin yeniden doldurulmasına sebep olmuştur 
ve bu açıklar, Alevilik söylemleri ile sıvanmaya ça-
lışılmıştır. Zerdüştülük ile birlikte sık sık Alevilik 
ile alakalı nitelendirmeler, Aleviliğe sempati sağla-
mış ve Aleviliğin ne olduğuna, ayrıca devrime uy-
gun olup olmadığına dair söylemler ifade edilme-
ye başlamıştır. Öcalan’ın:

“Hâlen gerek Kürdistan’da ve gerekse 
Anadolu’da, yüzyıllar boyu Osmanlıların dogma-
tik, gerici, Sünni görünümlü egemenliğine karşı 
özünde sınıfsal ve ulusal olan Alevi gelenekleri te-
melindeki direniş varlığını sürdürmektedir. Her 
ne kadar Kemalizm diğer birçok gerçeğe yaklaşı-
mındaki ikiyüzlülüğü olduğu gibi burada da gös-
terip, kendini, Osmanlıya karşı çıkan, dolayısıy-
la Alevi mezhebini koruyan biri gibi göstermiş-
se de, tamamen Batı ajanlığı tipinde bir ideolojik 
yaklaşım içinde olduğu, yine T.C.’nin bu konuda 
çok somut bir ajan kurum olduğu göz önüne se-
rilmiştir. Bu gerçekler temelinde, Osmanlıya karşı 
olduğu gibi, Türk egemenliğine karşı da, direnişçi 
geleneğini Kürdistan’da ulusal kurtuluş temelin-
de dönüştürerek sürdürmek açısından Alevilerin 
konumu ilerici-devrimci bir imkân sunmaktadır” 
(Öcalan, 2008: 45-46). 

Dolayısıyla Alevilik, Öcalan’a göre bir hesap-
laşma biçimidir ve bu hesaplaşma Kemalizm ile 
olacaktır. İslâm’ın pasif özelliği, Aleviliğin ise dev-
rimci özelliği, Öcalan’a göre ancak böyle izah 
edilebilir. Hâlbuki ed-din olarak İslâm’ın bütün 
peygamberleri dönemin kralları ve güçlü sınıfı-
na karşı devrim gerçekleştirmiştir ve peygambe-
rimiz Hz. Muhammed, köleci bir toplumu orta-
dan kaldırarak, mülk sahibi olan Ebu Süfyan ve 
tayfasını İslâm’a davet etmiş, Arabistan yarıma-
dasıyla başlayan uygarlaşma ve inanma hareketi, 
dünyaya hâkim olma konumuna kadar gelmiştir. 
Bu olgu da, İslâm’ın pasif bir din değil tam aksi-
ne devrimi bizzat gerçekleştiren bir din olarak ifa-
de edilmesi için yeterli bir kanıt sayılabilir. Ayrı-
ca Türkiye’deki Müslümanların çoğu, Kemalizm 
ile geçmişten gelen çok sıkı kavgalara sahiptirler. 
Şeyh Said, İskilipli Atıf, Said Nursi ve daha bir-
çok âlim ve müderris, sadece Müslümanlıkların-
dan dolayı hayatlarını kaybetmişler ve ciddi sıkın-
tılara maruz kalmışladır. İslâm’ın mücadele biçi-

mi Allah dışında hiçbir otoriteye boyun eğmedi-
ği için, yaşanan acılar belli bir süre daha devam 
etmiştir. Aleviliğin ise Türkiye’de İslâm’a karşı bir 
tercih olarak sunulması, devletin kendi politikası-
dır. Bu politikayla birlikte Alevilik, seküler bir ter-
cih doğrultusunda ilerlemiş ve bu seküler tercih, 
Sünnilik ile geçmişte ciddi problemlerin yaşanma-
sına sebep olmuştur. Sonrasında Alevilik ile dev-
let politikaları arasında yaşanan ciddi gerilimler 
Seyyid Rıza gibi önemli isimlerin yok edilmesiyle 
kontrol altına alınmış ve Alevilik, Cumhuriyet’in 
vazgeçilmez unsuru olarak kabul görmüştür. Bü-
tün yaşanan ızdıraplara rağmen hala Alevilerin ev-
lerinde Atatürk posterlerinin olması da yine sos-
yolojik açıdan izaha muhtaç bir konudur:

“Aynı zamanda, faşizmin hala İslâmi bir çerçe-
veye bürünerek ve halkımızın bilincinin de yete-
rince gelişmemesini fırsat bilerek asimilasyon te-
melinde İslâm’ı çok kötü kullanmasına engel ol-
mak için, mezheplerin rolünü, özellikle Aleviliğin 
rolünü ulusal kurtuluşta doğru bir çözümlemeye 
kavuşturmak ve faşizmin dine ikiyüzlüce yaklaş-
masına karşı dini doğru temelde ele alıp açımla-
mak tahmin edildiğinden daha fazla olumlu bir 
halk gerçeğine yol açacaktır.” (Öcalan, 2008: 51) 

HDP’yi, Alevilik ve Türk Solu Üzerinden Okumak

Buraya kadar geliştirdiğimiz diyalektikte Ale-
vilik ve Türk solu ile alakalı yaptığımız açıklama-
lar, Kürt hareketinde bu iki olgunun yerinin ne ol-
duğu ile alakalıdır. Bu alakanın, özellikle konsen-
süse dönüştüğü zaman dilimi ise HDP siyasetine 
rastlamaktadır. HDP’nin sahip olduğu vizyon ve 
misyon, her ne kadar bütün Türkiye’ye hitap etme 
iddiasını içerse de, özellikle Türk solu ve Alevilik 
için önemli bir pozisyonda durmaktadır. Devlet-
ten intikam almak isteyen sınıflar, şu anki zaman 
diliminde kendileri için Kürt hareketi üzerinden 
meşruluk arama yolunu tercih etmişlerdir. Tabii 
ki bu tercihin birden fazla sebebi mevcuttur ve biz 
bu sebepleri şöyle ifade edeceğiz; ilk sebep, ken-
disine devrimci bir yol çizmiş olan Türk solunun, 
devlete karşı olan öfkesini kusmak için Kürtlerden 
başka bir seçenek olmadığını anlamasıdır. Eğer bu 
ülkede ayakta kalmak istiyorsa, sosyalist bir söy-
lem geliştiren HDP’nin içinde yer almak zorunlu-
luğunu tercih etmiştir. Aslında geçmişten bugüne 
bakılırsa bu iki hareket taban tabana zıttır lakin 
şimdiki süreç bir arada olarak ancak ayakta ka-
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lınabileceğini ortaya koyduğu için, Kürt hareke-
ti Türk solu adına önemli bir sığınaktır. İkinci se-
bep ise ülkede etkili olan askeri vesayetin kendi-
lerinden olmayan “ötekiler” tarafından bitirilme-
sidir. Türk solu, bu ülkede herhangi bir devrimci 
eylemin muhatabı olarak kendilerinden başka bir 
aktör kabul edemedikleri için muhafazakârların 
böylesine bir başarı kazanmış olmasını hâlâ haz-
medememektedirler. Bu hazımsızlık, onların geç-
mişinden gelmektedir, çünkü onlara göre devrim 
kelime olarak sol jargonludur ve eğer bir devrim 
gerçekleşecekse bunu ancak solcular yapma kud-
retine sahiptir. AK Parti’nin bunu başarmış olma-
sı, sosyalistleri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. 
Üçüncü sebep ise bu ülkede modernleşmenin an-
cak elitler tarafından sağlanabileceği iddiasını hala 
geçerli olduğuna inanılmasıdır. Öteki olan Anado-
lulunun böylesine bir modernleşmeyi halk ile bir-
likte başlatması elit zümreyi küçük düşürmüş ve 
kendilerine olan güvenlerini zedelemiştir, işte elit 
olan bu sol zümre yeniden kendi güvenini kazan-
manın peşine bu yüzden düşmüştür. Dördüncü 
sebep ise okumuş muhafazakâr Kürt gençlerinin 
statü açısından bir yerlere gelebilmiş olmasıdır. 
Türk solunun entelektüel anlamda yaşadığı sıkın-
tı, Kürt gençleri ile takviye edilmek istenmektedir. 
Kürt gençlerinin, Anadolu’dan gelip önemli ko-
numlara ulaşması ve birikim açısında, kaynaklara 
ulaşma açısından eski sıkıntıları çekmemesi, Türk 
solunun, HDP’ye yönelmesinin bir sebebi olarak 
ifade edilebilir. Aleviler ise yaşadıkları Sünni kay-
gısının çözümünü yine Kürt muhataplarında ara-
maktadırlar. Aslında bu kaygı Kemalizm’in, Alevi-
lere kodladığı ve reelliği olmayan bir yaftalamadır. 
Çünkü İslâm, hiçbir zaman böylesine bir kaygı-
yı gütmemiş, bizzat Hz. Muhammed, hem Medi-
ne Vesikası’nda hem de Veda Hutbesi’nde, ırkçılı-
ğı ve üstünlüğü ayakları altına almıştır. Fakat Ke-
malizm, batı eğilimli bir meşruiyet zeminine sahip 
olduğu için, Aleviliğin bu tereddütlerini her za-
man modern akıl sayesinde canlı tutmuş ve yak-
laşık yüzyıldır sorunun çözülememesine sebep ol-
muştur.

Sonuç

Bütün ifadeleri değerlendirdiğimizde şurası 
aşikârdır ki, HDP bir diyalektiğin sonucudur. Bu 
diyalektiğin bir kısmı Türk solu, bir kısmı Kürt 
Aleviler ve önemli bir kısmı da sempatizan Kürt-

lerdir. Tabii ki HDP’nin izlediği politikaların ba-
şarısız olduğunu ifade etmek haksızlık olacak-
tır. Özellikle “bedel siyasetinden” vazgeçip, Tür-
kiye partisi olma yolunda adım atması, önemsen-
mesi ve tebrik edilmesi gereken bir husustur. Bi-
zim dikkat çektiğimiz nokta, HDP içindeki çoklu-
ğun/çeşitliliğin samimiyet gerçekliğinin aslında ne 
oranda olduğu ile alakalıdır, çünkü her sınıf ken-
di çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başla-
dığında HDP yalnız kalacaktır. Türk solunun dev-
letten almak istediği intikamı HDP’ye mal etme-
ye çalışması ve HDP’yi hem Kürtler hem de Türki-
ye nezdinde zor durumda bırakması, Kürt aydın-
lanması adına ileride çok ciddi problemlerin doğ-
masına kaynaklık edebilir. Ayrıca HDP’ye oy ve-
ren tabanda, Türk soluna karşı duyulan güvensiz-
lik ve memnuniyetsizlik bizzat partinin çeşitli or-
ganları tarafından da bilinmektedir. Kürt halkının 
maksadı ile Aleviliğin ya da Türk solunun maksa-
dının örtüşmediğini bu ülkede yaşayan ve Kürtle-
rin geçmişte neler yaşadıklarına şahit olan hemen 
herkes çözümleyebilir. Bunun için zor bir denk-
lem gerekmemektedir. Muhafazakârları şu an 
devletin sahibi olarak gören ve devletle geçmiş-
te kan davasına sahip olan kesimler, HDP üzerin-
den meşruluk aramaya çalışmaktadırlar. Lakin bu 
meşruluk, Kürtlere hiçbir katkı sunmayacak aksi-
ne Türk modernleşmesinin yaşadığı ve yaşattığı sı-
kıntıların aynısını yaşatacaktır.
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Dipnotlar
1 HDP, son dönemde özellikle çeşitli kesimlerle ittifaka gir-

miş, Bloklaşma tercihlerinde bulunmuş, DTK, Siyaset Okulları, 
DKÖH gibi kendi bünyesindeki çeşitli sivil kuruluşlarıyla da ide-
olojisini ve siyasetini büyütme şansını bulmuştur.

2 HDP’nin bu durumu, geçmiş yıllardaki Kürt siyasi hareketi 
partisi DEP’in yaşadıklarına benzemektedir, lakin DEP’in başına 
gelenin, HDP’nin başına gelmesini arzu etmeyiz. Çünkü sol ile 
ittifak yapan DEP’in parti başkanı olan Hatip Dicle’nin, PKK’yı 
meşrulaştırmaya çalışması Türk kamuoyunu oldukça kızdırmış 
ve varolan nefreti arttırmıştı (Çakır, 2011: 5). Bir süre sonra 
Dicle’nin dokunulmazlığı kaldırılmış ve tutuklanmıştır. Bugün 
HDP Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın söylemleri ve 
demeçleri de çok farklı değildir ve kendisi hakkında soruşturma 
başlatılmıştır.
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Ömer Faruk KARAGÜZEL

Çözüm sürecinin başarıyla kitlesel destek bulduğu aylarda sol çevreler gerek kardeşlik 
gerekse millet vurgusunun İslâmî içerikli oluşundan duydukları rahatsızlığı ifade 
etmekten çekinmediler. Sosyalistler, AK Parti ve Kürt siyasal hareketi arasında 
devam eden ve çözüm süreci olarak isimlendirilen dönemi, hem hükümetin siyaset 
algısı hem de neoliberalizm ve yeni muhafazakârlık söylemleri arasındaki ilişkiyi 
tartışan bir çerçevede tahlil ederlerken dinin dolayısıyla İslâm’ın rolünün uzlaştırıcı 
olmaktan ziyade kurucu bir mahiyete sahip olduğunu her daim yinelediler. 

T ürkiye, silahlı çatışmanın 
hissedilir derecede azaldığı 

ve artık Kürt sorunun müzake-
re ile çözülmesi gerektiği umu-
dunun hâkim olduğu yıllardan 
ne olduğu belirsiz olan de-
mokratik özerklik ilanlarının 
tetiklediği kantonal özlemlerin 
zirveye ulaştığı bir çatışma döneminin gölgesinde 
tekrarlanacak seçimlere doğru adım adım ilerliyor. 
Meseleye AK Parti uygulamaları açısından bakıldı-
ğında, çözüm sürecinin ve hatta silahların sustu-
ğu güne ulaşmanın dramatik bir anlamının oldu-
ğu son derece açık. Toplumsal olanın yükseltildiği, 
normalleşme ve demokratikleşmenin sisteme ade-
ta dayatıldığı, kamusal olanı incelttiği ve bu yol-
larla hızla merkeze yürüyen bir reform hareketi-
ni temsil ediyordu AK Parti geride bıraktığı yılla-
rın kahir ekseriyetinde. Ne var ki, sistem bir mik-
tar normalleşirken, aynı şeyi tabiatı gereği çatış-
malı olan toplumsal dinamikler için söylemek pek 
mümkün değildi. Dolayısıyla toplumsal alandaki 
yapısal farklılıklar çözüm sürecinin nihai başarısı-
nı engelledi, bundan dolayı müzakere dili sekte-
ye uğradı ve şimdilik AK Parti’yi ve Erdoğan’ı yıp-
ratmaya çalışan çatışmacı aktörlerin stratejisi ka-
zandı. 

Bununla birlikte kardeşli-
ği ve kardeşliğe ait tüm dina-
mikleri tersleyen toplumsal dil 
hızla politikleşti ve AK Par-
ti karşıtı söylemler neredey-
se aynı safta birleşti. Öyle ki 
ikinci ve üçüncü kuşak genç 
İslâmcıların önemli bir kısmı 

sırf muhalefet etmek için veya hükümetle aynı saf-
ta görünmemek için karşıtının dilini ve argüman-
larını savunmayı İslâmcılık için bir çıkış olarak 
görmeye başladılar. Kardeşlik temelli çözüm süreci 
karşısında kendisine alan açan politik söylem, AK 
Parti’nin çözüm konusundaki tavrını yavaş yavaş 
ama istikrarlı biçimde zedeledi, bu konuda oluş-
turduğu meşruiyetine zarar verdi. Kürt siyasi hare-
ketinin, Gezi Parkı’nın aksine AK Parti karşıtı koa-
lisyona destek vermesiyle kardeşlik temelli çözüm 
sürecinin tüm dinamikleri zarar gördü. 

Netice itibariyle dinamikler ve kargaşa hali çö-
züme ve kardeşliğe zarar verdi. Kürtlerin siyasi-
leşen yapısal farklılığa destek vermesiyle birlikte, 
hâkim kardeşlik bloğu tamiri zor olacak derece-
de zarar görmüş oldu. Bilindiği gibi kardeşlik söy-
lemini esas itibariyle 12 Eylül darbesini yapanlar 
Kürt kimliğini asimile etmek amacıyla kullanmıştı. 
Fakat bu durum kardeşlik mefhumunun hayattan 

Erken Seçimlere Doğru:
Çatışma Nasıl Okunmalı?
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ve siyasî olandan dışlanmasının gerekçesi olamaz. 
Kaldı ki kardeşlik Kur’ân-ı Kerim temelli bir kav-
ramdır. Kan ve soy birliğine dayalı cahiliye asabi-
yeti yerine iman birliğine dayalı manevi asabiyetin 
ikamesidir. Nasıl ki, solcu ay-
dınların kardeşlik karşısında 
bir çıkar yol olarak günde-
me getirdikleri vatandaşlık 
ve eşitlik önerisinin yanlış 
uygulamaları bu kavramla-
rı hayattan çıkarmayı gerek-
tirmiyorsa, kardeşlik mef-
humunu araçsal kılanların 
veya yanlış yorumlayanla-
rın tavırları da kardeşlik hu-
kukunu zedeleyemez. Kaldı 
ki, kardeşliği eşit vatandaş-
lık karşıtı bir paye vermek 
de doğru değildir. 

Aslına bakılırsa, ana akım 
Türk milliyetçiliği, ulusal-
cılar ve paydaş laikler, top-
lumsal bir kazanım olma-
sı beklenen kardeşlik temel-
li çözüm süreci konusun-
da kategorik bir rejim savu-
nuculuğunu kendisine siper 
etti. Erken cumhuriyet yılla-
rından bu yana değişmeyen 
tavrıyla Türk milliyetçile-
ri, negatif biçimde yaklaştı-
ğı diğerlerinin, topluma an-
cak kendileri olmaktan vaz-
geçerek ya da bunu önem-
sizleştirerek katılabileceğini 
savundu. Çözüm süreci bo-
yunca kardeşlik temeline iti-
raz eden bloğun sert muha-
lefetinin temel nedeni buy-
du. Önemli olan günümüz 
ana akım Türk milliyetçili-
ğinin çözüm yaklaşımlarını 
ilkesel düzeyde reddetmesi-
dir. Bu sürece uygulanış biçimi, muhatapların be-
lirlenmesi, uzlaşılmaya çalışılan aktörlerin nitelik-
sel sorunları ve şiddeti araçsallaştırmaları, karşıla-
şılan aşırı talepler benzeri nedenlerden dolayı karşı 
çıkabilmek mümkündür. Ancak onu reddetmenin 

çözüme farklı şekilde ulaşılması talebini dile geti-
ren böylesi temeller değil ilkesel düzeyde ve kate-
gorik karşıtlık biçiminde gerçekleştirilmesi son de-
rece önemli bir sorundur. Burada sorulması gere-

ken soru milliyetçiliğin çözü-
me karşı olmasının ne dere-
ce doğal olduğudur. Örneği-
mizin katı yaklaşımı bunun 
eşyanın tabiatı gereği oldu-
ğu kanaatini uyandırabilir. 
Buna karşılık Türk milliyet-
çiliğinin başka etnik aidiyet-
lerle gerçekleştirilecek çözü-
mü teorik düzeyde reddet-
mesi, kırk yıl süren ve on 
binlerce hayata mal olan dü-
şük yoğunluklu bir iç savaş 
sonrasında buna ihtiyaç ol-
madığını düşünmesi tabii 
değildir. Türkiye şu ya da bu 
şekilde ama bu konuda mu-
hakkak kalıcı ve suiistimal 
edilemez bir çözüme ulaş-
mak zorundadır. Uluslarara-
sı gelişmeler de dikkate alın-
dığında başlatılan sürecin 
durdurulmasının son derece 
ağır neticeleri olacağını gör-
mek için kâhin olmaya gerek 
yoktur. Çözüme ulaşmanın 
fazlasıyla zor olduğu, katı-
lımcı aktörlerin bir bölümü-
nün yapıcılıktan uzak bu-
lunduğu ve farklı hedefleri 
benimsediği gibi olgular or-
tadadır. Ancak bu çözümün 
alternatifi, neticesi kestirile-
meyecek büyük bir toplum-
sal çalkantıdır. Bu bakımdan 
İslâmî temelli kardeşlik söy-
leminin Kürt ve Türk milli-
yetçileri ile solcuları rahatsız 
etmesi anlaşılabilir bir şeydir 

Çünkü milliyetçilik kardeşlik hukukunu ihlaldir, o 
yüzden bugünlerde Babanzade Ahmed Naim’in İs-
lamda Dava-yı Kavmiyet isimli kitabını bağlamı-
nı da dikkate alarak mutlaka tekrar okumak ge-
rekmektedir. 

Kuruluş sürecinde bugünkü 
halinden oldukça farklı olan 
HDP, nasıl olduysa bir anda 
anti-AKP kanada doğru hızla 
meyletmişti. Başlangıçta ana 
muhalefet partisi dâhil herke-
sin AK Parti’nin önünü açma 
projesi olduğunu dillendirdik-
leri HDP, bir anda Gezi Parkı 
olaylarının varisi, müzmin 
ve hınçlı sol aydınların yeni 
adresi, memleketin bilumum 
sorunlarını çözebilecek daha-
sı AKP’nin oluşturduğu tah-
ribatı durduracak bir parti 
konumuna başarıyla yerleş-
tirildi. PKK’nın ise Suriye’de 
yaşanan gelişmelerden sonra 
çözüm sürecini araçsallaş-
tırdığı, ahlaki açıdan sorun-
lu, güvenilirliği olmayan bir 
muhatap olduğu alenen orta-
ya çıkmıştı. Dolayısıyla içer-
de ve dışarda olup biten yeni 
durumları dikkate almadan 
Sözcü ile Radikal gazeteleri 
arasında çeşitli şekilleri bulu-
nan medyatik dile teslim olan-
ların Erdoğan’ın hangi tabloya 
sert tepki verdiğini anlamaları 
mümkün değildir.
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Çözüm Sürecinden Çatışma Ortamına

Muhtemelen geleceğin tarihçileri, ayrılıkçılık 

gibi aşırı temayüller galip gelmediği takdirde ya-

şadığımız bugünleri Türkiye’nin tehlikeli bir dar 

boğazdan geçiş günleri olarak yazacak. Hikâyenin 

yazılış biçimi, Türkiye’deki her bloğa göre farklı-

laşmış olması böylesine politikleşen bir ortamda 

oldukça da doğaldır. Egemenler dönüp dolaşıp ta-

rih boyunca kullanıp durdukları o malum ayrış-

tırıcı asabiyet kartına gelmiş durumdalar. Şimdi 

Türkiye’yi, PKK terörü ile cehenneme çevirmek-

le, adeta toplumun milliyetçi asabiyeye yol açabi-

lecek bütün fay hatlarını harekete geçirmekle ve 

nihai olarak iç savaş çıkarmakla tehdit ederek bo-

yun eğdirmeye çalışıyorlar. HDP başta olmak üze-

re onun açıklamalarına ayar veren solcu aydın ve-

sayeti, çözüm sürecinin Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Dolmabahçe toplantısından bir süre sonraki çı-

kışıyla bittiğine dair bir söylenti oluşturmuş du-

rumda. İktidar ile örgüt arasındaki asimetri dik-

kate alındığında, bu anlaşılır bir algı. Çünkü sü-

recin esas sahibi ne Öcalan ne de PKK ne de baş-

kalarıydı. Bu tümüyle iktidarın iradesi ve tasarru-

fu ile ilerleyen fakat son kertede Erdoğan’ın siyasî 

hayatını riske ederek başlattığı ve sürdürdüğü bir 

politikaydı. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, her eşi-

ğinde AK Parti hükümetinin yeniden karar alma-

sını ifade etti. Dolayısıyla süreci bitiren de doğal 

olarak Erdoğan oldu. Asıl sorulması gereken bu-

nun niye yapıldığı olmalıdır. O zamana dek ber-

bat olarak nitelendirilebilecek gidişata tahammül 

eden Erdoğan acaba niye bir anda süreci durdur-

mayı veya dondurmayı tercih etti? Cevap elbette 

AK Parti karşıtı oluşan muhalefetin fırsatçılığı ile 

doğrudan bağlantılıdır. Kaldı ki bunu yılların ka-

naat oluşturucusu olan, az çok siyaset nedir bilen 

kalemlerin düşünmemesi mümkün değildir. 

Hatırlanacağı üzere, Dolmabahçe’de iki ayrı 

metin okunmuştu ama propaganda cihazları ola-

yı bir ‘mutabakat’ olarak işlediler. Kısa bir zaman 

içinde hükümetin Abdullah Öcalan’ın koşulları-

na ‘evet’ demiş olduğu, hatta bunları taahhüt et-

tiği izlenimi meydana getirildi. Hemen ardın-

dan bu ‘mutabakatın’ bir önkoşul olarak alınma-

sı gerektiği söylendi. Öyle ki Türkiye örneğin ka-

dın ve ekoloji sorunlarını çözmeden PKK’nın si-

lahlarını Türkiye’den çekmesi gerekmiyordu. Ola-

yın Gezi Parkı olayları sonrasındaki talepler sil-

silesini hatırlatırcasına saçmalık noktasına doğru 

sürüklenmesi Erdoğan’ın çizgiyi çekmesine ve sü-

reci dondurmasına neden oldu.  Unutmamak la-

zım ki, ateşkes dönemi örgütün bölgede alterna-

tif bir ‘kamu düzeni’ görüntüsü altında kaba kuv-

vete dayanan bir yozlaşma sistematiği yaratmasıy-

la sonuçlanmıştı. Diğer taraftan kuruluş sürecinde 

bugünkü halinden oldukça farklı olan HDP, na-

sıl olduysa bir anda anti-AKP kanada doğru hızla 

yol almıştı. Başlangıçta ana muhalefet partisi CHP 

dâhil herkesin AK Parti’nin önünü açma projesi 

olduğunu dillendirdikleri HDP, bir anda Gezi Par-

kı olaylarının varisi, müzmin ve hınçlı sol aydınla-

rın yeni adresi, memleketin bilumum sorunlarını 

çözebilecek dahası AKP’nin oluşturduğu tahribatı 

durduracak bir parti konumuna başarıyla yerleşti-

rildi. PKK’nın ise Suriye’de yaşanan gelişmelerden 

sonra çözüm sürecini araçsallaştırdığı, ahlaki açı-

dan sorunlu, güvenilirliği olmayan bir muhatap 

olduğu alenen ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla içerde 

ve dışarda olup biten yeni durumları dikkate al-

madan Sözcü ile Radikal gazeteleri arasında çeşit-

li şekilleri bulunan medyatik dile teslim olanların 

Erdoğan’ın hangi tabloya sert tepki verdiğini anla-

maları mümkün değildir. Dahası ana akım med-

AK Parti’nin çözüm sürecinde “milletin 
ne anlama geldiği ile ilgili alternatif bir 
Müslüman vizyon” geliştirmeye çalıştığını 
vurgulamak gerekir ve bunun Kemalist ve 
seküler geleneklere meydan okuyan bir mil-
let tanımı olduğu göz ardı edilemez. Nitekim 
Elçin Aktoprak, Toplum ve Bilim dergisi-
nin 2014 yılında okuyucuyla buluşan 130. 
sayısındaki “AKP’nin Çözüm Politikasında 
Dinin Rolü: Uzlaştırıcı mı? Kurucu mu?” 
başlıklı yazısında AK Parti’nin din kardeş-
liği bağlamında Kürt meselesinin çözümü 
üzerinden Türkiye’de ulusal kimliği yeni-
den inşa çabasına dikkat çekmiştir. Burada 
öne çıkan refleksler bugün olup AK Parti 
karşıtı, kardeşliği tahfif eden yaklaşımla-
rı analiz etmek için oldukça açıklayıcı ola-
caktır.
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yanın plazadan sokağa inerek elindeki son kozun 

başarılı olması için elinden geleni ardına koyma-

dığı bu medyanın kanaat oluşturma siyaseti üze-

rinden rahatlıkla fark edilecektir. 

Büyük Politika Olarak Kardeşlik

Alınabilecek bütün siyasî riskleri alan Recep 

Tayyip Erdoğan Kürt sorunuyla terör sorununu 

ayrı ayrı ele alarak fakat son kertede, PKK’nın si-

lah bırakmasına (gömmesine) odaklanarak ni-

hayete ulaştırmaya çalıştı. Erdoğan’ın Kürt soru-

nunun çözümünü kardeşlik temelinde ciddi ve 

çok büyük bir politika olarak gördüğü son dere-

ce açıktı. Çözüm sürecinin başarıyla kitlesel des-

tek bulduğu aylarda sol çevreler gerek kardeşlik 

gerekse millet vurgusunun İslâmî içerikli oluşun-

dan duydukları rahatsızlığı ifade etmekten çekin-

mediler. Sosyalistler, AK Parti ve Kürt siyasal hare-

keti arasında devam eden ve çözüm süreci olarak 

isimlendirilen dönemi, hem hükümetin siyaset al-

gısı hem de neoliberalizm ve yeni muhafazakârlık 

söylemleri arasındaki ilişkiyi tartışan bir çerçeve-

de tahlil ederlerken dinin dolayısıyla İslâm’ın ro-

lünün uzlaştırıcı olmaktan ziyade kurucu bir ma-

hiyete sahip olduğunu her daim yinelediler. AK 

Parti’nin çözüm sürecinde “Milletin ne anlama 

geldiği ile ilgili alternatif bir Müslüman vizyon” 

geliştirmeye çalıştığını vurgulamak gerekir ve bu-

nun Kemalist ve seküler geleneklere meydan oku-

yan bir millet tanımı olduğu göz ardı edilemez. 

Nitekim Elçin Aktoprak, Toplum ve Bilim dergi-

sinin 2014 yılında okuyucuyla buluşan 130. sa-

yısındaki “AKP’nin Çözüm Politikasında Dinin 

Rolü: Uzlaştırıcı mı? Kurucu mu?” başlıklı yazı-

sında AK Parti’nin din kardeşliği bağlamında Kürt 

meselesinin çözümü üzerinden Türkiye’de ulu-

sal kimliği yeniden inşa çabasına dikkat çekmiş-

tir. Yenikapı Mitinginde Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın çok tahrif edilerek demagojik 

bir yaklaşımla, kastetmediği bir etnik milliyetçili-

ğe çekilmek istenen “550 yerli ve millî vekil isti-

yorum” sözüyle ilgili de benzer bir açıklama yapı-

labilir. Sözcü gazetesinin kendi katıksız ırkçılığı-

nı açığa vurmasına vesile olan bu ifadeler, zanne-

dilenin aksine Türk-Kürt kardeşliğini vurgulayan 

farklı bir millilik anlayışının dışavurumdur. Bura-

da öne çıkan refleksler bugün olup AK Parti karşı-

tı, kardeşliği tahfif eden yaklaşımları analiz etmek 

için oldukça açıklayıcı olacaktır. 

Bu yeni söyleme Türkiye devletinin ve rejimin 

vereceği her türlü refleks karşılanabilir sayıldı. 

Devletin yerleşik aktörlerinin vermiş olduğu ref-

lekse bakıldığında gerçekten de zor bir yük, ni-

hayete varması neredeyse imkânsız bir süreçti bu. 

Genel ve yerel seçimlerde aldığı oy oranlarıyla al-

ternatifsiz kalan AK Parti, bu büyük kardeşlik po-

litikasının ve çözüm sürecinin tek öznesi haline 

gelirken, bunun karşısında kenetlenen sol, Kema-

list, Marksist, Kürtçü, Türkçü, Ergenekoncu, Fet-

hullahçı vd. tüm hınçlı bileşenler 2013 sonrasın-

da ittifaklarını arttırarak derinleştirmeyi başardı-

lar. Varolan durumdan daha ileriyi düşünülebi-

lir kılması açısından çok önemli bir sıçrama olan 

kardeşlik politikasının belli noktalarda bu kavra-

mın içerdikleriyle mukayese edildiğinde çoğu za-

man yetersiz kaldığını da belirtmek gerekir. Söz-

gelimi Van, Diyarbakır, Mardin ve Hakkâri’ye se-

fer düzenleyen Türk Hava Yolları uçaklarında İn-

gilizce anons yapıldı/yapılıyor ama çok basit bir 

düzenleme olan Kürtçe anons yapılması düşünü-

lemedi veya bazı çevrelerden çekinildi. Oysa bu 

ufak uygulamalar dikkatlerin askıya alındığı za-

manlarda pozitif bir algı inşası için çok büyük 

katkı sunabilirdi. Gelinen noktada AK Parti orta 

bir yol tutturmayı denerken kendisinin bu sürecin 

tek ‘öznesi’ olduğu kabulüne fazla yaslandı. Ger-

çekten de mecliste temsil edilsin edilmesin diğer 

siyasi partilerin iler tutar tarafı olmadığı gibi, Kürt 

siyasî hareketini temsil edenler de ne yeterli ciddi-

yete ve samimiyete sahipti ne de güvenilir bir mu-

hataptı. Ayrıca bütün bunlar iç içe olduğu ölçüde 

son derece kaygan olan bir sosyal zemin üzerin-

de yaşanıyordu. AK Parti bu yüzden hem kendi 

arka planındaki milliyetçi kesimleri hem de Kürt-

leri dikkate almaya çalıştı ama bu Kobani olayla-

rından sonra pek mümkün olmadı. Kürt coğraf-

yasının kimlik siyaseti üzerinde yoğunlaştığı göz 

ardı edilerek sadece hizmet siyasetine vurgu yapıl-

dı. Fakat bu vurgu bazı seçimlerde karşılığını bul-

masına rağmen, ulus bilincinin öne çıkmaya baş-

ladığı son seçimlerde ters etki oluşturdu. Ön pla-

na çıkan iktidar mücadelesini anlamak açısından 

bunların muhakkak göz önünde bulundurulma-

sı gerekir. 
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Etyen Mahçupyan’ın Akşam gazetesindeki kö-

şesinde “Büyük Politika” başlıklı yazısı bu anlam-

da kayda değerdir: “İktidar, bu süreci temposu-

nu kendisinin ayarladığı, siyasetin diğer alanla-

rındaki ihtiyaçlarla dengede tutacağı, içeriğini ve 

yönünü belirleyerek her alandaki tüm hedefleri-

ne ulaşabilmeyi mümkün kılacak bir politika ola-

rak değerlendirdi.” Gerçekten de kardeşliği tesis 

etmek Türkiye’deki tüm muhalif kesimlerle mü-

cadele etmeyi göze almayı gerektiriyordu; aynı za-

manda ortaya çıkan büyük direnç karşısında cid-

di bir gücü bir araya toplamayı mecbur kılıyordu. 

AK Parti karşıtı blok çoğaldıkça küçük muhale-

fet yapıları olan sol grupların dahi işleri kolaylaştı. 

Bir grup sosyalistin toplandığı eylemler tüm mu-

halefete teşmil edilir hale geldi, AK Parti karşıtlı-

ğı kimlik kurucu bir şiar haline geldi. Olup biten 

her şeyi muktedirin iktidar arzusuyla izah eden 

solcu aydınlar, başka bir karizmatik lider inşa et-

mek için ellerinden geleni esirgemediler. Yıllardır 

CHP’ye akıl vermekten bıkıp usanmışlardı ama 

gene de bunu yapmadan edemediler, bu yoldaki 

çabaları organik ilişkiler kurmak için zemin tut-

maya başladığı sırada HDP imdatlarına yetişti, on-

lar için nefes borusu oldu adeta. Muhalif kesimin 

içinde yer alan ve doğrudan barışın hedefi olan 

Kürt gençleri kardeşlik karşısında molotof şişele-

rini savaşın sembolü haline getirdi. PKK’nın kara 

gömleklileri YDG-H gençleri sokağa çıkarken, as-

kere ve polise “Hepinizi ateşe vereceğiz, yakaca-

ğız!” diyordu. O gün bir güzel çocuk Yasin Börü 

katledildi. Devlet yetkilileri ise olanları izah ede-

cek durumda değillerdi. Bir başka izaha göre ta-

hammül etmeyi tercih etti. Suriye’deki gelişmele-

rin kendi önünü açtığını düşünen PKK ise devlet 

tahammülünü sonuna dek zorladı, neticesi ise bu-

gün gelinen çatışma ortamıdır. Türkiye bu anla-

mıyla gerçekten de 2013 özellikle de 2015 sonra-

sında krizin ve kritiğin başlı başına sosyolojisinin 

yazılması gereken bir ülke konumundadır.

Ne yaşanırsa yaşanmış olsun: AK Parti, çözüm 

sürecini, dünyanın değer sisteminin değiştiği post 

modern keşmekeş ortamında tüm Ortadoğu coğ-

rafyasının yangın yerine döndüğü bir süreçte ger-

çekleştiriyordu. Neticede Suriye, Mısır, Libya, Tu-

nus, Irak ve tüm bu ülkelerde yaşanan değişim-

lerin doğrudan etkilediği bir süreçten bahsediyo-

ruz. 

Çatışmadan Doğan Seçimler

Çözüm sürecinin başladığı günlerden 7 Hazi-
ran 2015 Genel Seçimlerine dek AK Part’nin kar-
şısında yer alan tüm fraksiyonlar, şimdi, aslında 
Erdoğan’ın başkan olamadığı veya seçim kazan-
mak istediği ya da Ortadoğu’da başarısız kaldığı 
için savaş çıkardığını söyleyebiliyorlar. Oysa baş-
kanlık barış için atılacak çözüm adımlarının bir 
parçası değildir nitekim süreç başladığında bu 
tartışma ortada yoktu. Bu seçim sürecinde HDP 
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın üç kez tekrar et-
tiği “Seni başkan yaptırmayacağız!” sloganı yal-
nızca yukarıda da ifade ettiğimiz üzere AK Par-
ti karşıtı muhalif bloğun bir araya gelmesi için bir 
adımdı ve nihayetinde bu blok kısmi bir başarıyı 
elde ederek AK Parti’nin tek başına iktidar olma-
sını engelledi. Elbette yeni bir anayasa ile çözüm-
lenebilecek başkanlık sistemi Kürt sorunun ne ya-
pısal bir sorun olmasında, ne de başka bir faktö-
ründe etkili değildir. 

Başkanlık tartışmalarının merkezde yer aldı-
ğı, politik söylemin yükseldiği, AK Parti ile diğer 
muhaliflerin seçim arenasında yoğun olarak baş-
kanlık tartışması üzerinden devam ettirdiği süreç 
çözüm sürecinin sona ermesine kadar uzandı. Bir 
koalisyon hükümeti çabası da somut bir gerçekli-
ği yansıtmadığı gibi, yalnızca liderlerin bir araya 
gelip tablo ve sanat eseri muhabbeti yaptığı buluş-
malar silsilesiydi. Netice itibariyle, Türkiye’deki 
koalisyonsuzluk, toplumu tekrar seçime götür-
mektedir. Gerçekten de Türkiye’de kutuplaşma-
nın bu denli hissedilir olduğu bir ortamda, hiç 
kimse bu ülkede koalisyonsuzluğu hakkıyla ko-
nuşamadı. Ülkedeki koalisyonsuzluk hali ülkeyi 
topyekûn bir seçime doğru götürmektedir. Tüm 
kesimlerin koalisyon beklediği bir süreçte, top-
lumun koalisyonu olmaksızın hükümet yetkili-
lerinin ve siyasilerin koalisyon kurmasını bekle-
mek sanıldığı kadar gerçekçi değildir. Kamuoyu 
araştırmalarına da yansıdığı gibi siyasi cephelerin 
mevcut kutuplaşması, politik kavgası, bir koalis-
yona engel olmuştur. Nihayet bu çatışma ve gü-
vensizlik ortamı tekrar seçimi zorunlu kılmıştır. 
Gerçekten de seçimlerin böyle bir süreçte yenilen-
mesi şartları daha da olgunlaştıracak; çatışmanın 
ne denli tercih edilebildiği referandum mahiyetin-
deki seçimlerin neticesine göre ele alınacak ve sü-
reç yeniden gözden geçirilecektir.



53

 Umran • Ekim 2015

K imi isimler sahibini yan-
sıtmaktan uzak durur, ki-

misi de açığa vurur. Sönük sa-
yılsalar da sahiplerinden ileri 
gelen sebeplerle bir ışıltı ka-
zanarak kitlelerin gönlünde 
taht kuran isimler vardır bir 
de. Çok nadir de olsa bazen 
bir isim öncelikle bildiğimiz 
o kişiden başkasını aklımıza 
getirmez. “Sinan” dendiğinde 
Mimar Sinan’dan söz edildi-
ğini düşünürüz. “Yunus”, ev-
vela Yunus Emre’dir. Furuğ 
deyince biliriz ki genç yaşta 
trafik kazasına kurban giden 
“Yeniden Doğuş”un şairidir 
kast edilen. “Aliya” diye ses-
lendiğimizde de belli ki Ali-
ya İzzetbegoviç’tir, kastettiği-
miz kişilik. 

Elbet bu listenin genişler-
ken güncel bir içerik kazan-
ması mümkün. Popüler kül-
tür kimi isimleri dilimize yerleştiriyor ya, sel gi-
diyor kum kalıyor. Hayatıyla, eserleriyle, kişili-
ğiyle Müslümanların sevgisini kazanan, hikmet 
arayışı içinde olan zihinlerde de fikirleriyle kar-
şılık bulan bir dava adamı, bir düşünür, Aliya. 

Medeniyet-kültür ikilemi, sa-
nat ve felsefe, eleştirel düşün-
ce, Batı-Doğu karşıtlığı gibi 
konularda getirdiği yorum-
larda onun cümleleri, Müs-
lümanların modernizm karşı-
sında bir açık alan korkusuna 
ve güvensizliğe duçar olma-
sına değil, dinî kavrayışlarını 
yenilemeye dönük bir özgü-
venin güçlenmesine kaynak-
lık edecek şekilde akar.

Bosna’dan akıp geldi kül-
tür ve siyaset dünyamıza, der-
ken hayatımıza karıştı. Atala-
rının bir zamanlar göç ettiği 
topraklara, diri, sağlam, inan-
dırıcı sözleri ve berrak siyasi 
duruşuyla döndü. Onu inan-
dırıcı kılan bir özelliği, döne-
minin İslâmcı düşünür ve ha-
reket insanlarının genel bir 
özelliği olarak da görebilece-
ğimiz şekilde bir fildişi kule-

si düşünürü olmaktan uzaklığı. Siyaset adamı 
olarak verdiği güven ise, Bosna savaşı yılların-
da sergilediği dirayetle ilgili. Akif Emre’nin altı-
nı çizdiği gibi, kişiliği bir taraftan özgürlük sa-
vaşçısı ve eylem adamı, bir taraftan da düşünür 

Cihan AKTAŞ 

Doğu ile Batı Arasında İslâm isimli eseriyle 1980’li yılların sonunda okunmaya başladı 
ülkemizde Aliya. Hapiste bulunduğu yıllarda aldığı notlardan oluşan eseri, Özgürlüğe 
Kaçışım/ Zindandan Notlar, başucu kitaplarımdan biri. Aliya’yı Aliya yapan ve yetmişli 
yıllarda dünyadaki İslâmcılığın genel yaklaşımlarını yansıtan bir diğer önemli eseri İslâm 
Deklarasyonu’nu ise ebeveynlerin, eğitimcilerin ve gençlerin dikkatle okuması gerekir.

SADECE ALİYA

Aliya İzzetbegoviç
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olarak iki boyutuyla öne çıkıyor. Tarihe tanıklık 
eden bir aydın değil, tarih yapan bir lider ve bu 
yönüyle yeni bir lider profili çiziyor. 

Doğu ile Batı Arasında İslâm isimli eseriy-
le 1980’li yılların sonunda okunmaya başladı 
ülkemizde Aliya. Nehir Yayınlarından çıkan 
kitap, Kitap Dergisi’nde “ayın kitabı” başlığıy-
la öne çıkarılmıştı. “Olgulara ve sorunlara duru 
bir bakışı var, bunu nasıl başardı acaba?” soru-
suyla okundu. İslâm’a sadakatin bir bağışı gi-
biydi, duruluğu. Hapiste bulunduğu yıllarda 
aldığı notlardan oluşan 
eseri,  Özgürlüğe Kaçışım/ 
Zindandan Notlar, başu-
cu kitaplarımdan biri.1 
Aliya’yı Aliya yapan ve 
yetmişli yıllarda dünya-
daki İslâmcılığın genel 
yaklaşımlarını yansıtan bir 
diğer önemli eseri İslâm 
Deklarasyonu’nu ise ebe-
veynlerin, eğitimcilerin 
ve gençlerin dikkatle oku-
ması gerektiğini düşünü-
rüm.2 

Bir kitap bazen sadece 
bir pencere açar önümüz-
de, bazen de sadece oku-
nan sayfalardan ibarettir. 
Nadiren koskoca bir dün-
ya sunan, dünyayı farklı 
bir şekilde anlamanıza 
yardım eden kitaplarla 
karşılaşırsınız. Aliya’nın 
en az üç kitabı, işte bu 
nadir karşılaşmayı yaşattı bana. Kitaplarının 
elimin altında bulunmadığı toplantılarda ona 
atıfta bulunurken değinmeden geçemediğim 
başlıklar var. 

Eleştirel Düşünce ve Özgürlük Olgusunun Tarifi

Her şeyden önce nedir ki düşünce/li ol-
mak? İnsanı beşer seviyesinden yükselten ayrı-
calığıdır, emaneti üstlenme cesareti göstermesi-
nin sebebi olan niteliğidir. Aliya’ya atıfta bulu-

nan Müslümanlar bazen düşünce özgürlüğünü 
hafife alan söylemlerle yan yana getirirler onun 
cümlelerini. Oysa o zindanda yattığı yıllarda ka-
leme aldığı notlarında “Her türlü etiğin ön şar-
tı özgürlüktür” diye yazmıştı. Bir diğer notta ise 
“Diktatörlük günahı yasaklasa bile ahlaksızdır, 
demokrasi ona izin verse bile ahlaklıdır” şeklin-
de bir tespitte bulunmuştu. 

Aliya açısından iyilik insanların kendilerini 
mecbur hissettikleri için değil, gönül rızasıyla 
yapmasıyla amacına ulaşır. “İyiliğe yönelik bu 

niyet yoksa karşımızda ya 
bir diktatörlük ya da bir 
ütopya vardır” diye kay-
detmiş görüşünü.

Düşünce özgürlüğü 
gerçekleşmeden eleştirel 
düşünmenin gelişmesinin 
mümkün olamadığını da 
dile getirir, muhtelif zin-
dan notları. Müslüman 
Doğu’nun bütün mektep-
lerine eleştirel düşünce 
dersi konulması gerekti-
ğini savunurken, bunun 
sebebini şöyle açıklıyor: 
“Batı’nın aksine Doğu bu 
acımasız mektepten geç-
memiştir ve birçok zaa-
fın kaynağı budur.” XIII. 
Yüzyılda İslâm kültürün-
de eleştirel düşüncenin 
sönmesinin, her alanda 
inhitat ve hızlı çöküşün 
başlangıcıyla çakıştığını 

hatırlatıyor bir başka notunda. Sonsuz tekrarlar 
ve skolastik derlemeler ön alırken XIX. yüzyıl 
sonları ile XX. yüzyıl başlarına kadar süren tari-
hi bir kış uykusu dönemi başlamıştır.3

Kültür-Medeniyet

Kültür ve medeniyet tartışmalarında 
Aliya’nın değerlendirmeleri, “kültür”ü öncele-
diğini düşündürüyor. Kültürün ezeli konularla 
ilgilendiğine işaret ediyor notlarında. Aşk, do-

Kültür ve medeniyet tartış-
malarında Aliya’nın değerlen-
dirmeleri, “kültür”ü önceledi-
ğini düşündürüyor. Kültürün 
ezeli konularla ilgilendiğine 
işaret ediyor notlarında. Aşk, 
doğum, evlilik, annelik, kur-
ban, ölüm; her seferinde yeni-
den okunsalar bile başa dönü-
lerek temeldeki değişmezliği, 
ontolojik boyutu ilan ederler. 
Medeniyet ise olguları dondu-
rur, öyle ki bir adım ileri gidi-
lemez, asli kaynağa da dönüle-
mez hale gelinir. Hayat ritmi-
nin yavaşlaması, tamamlan-
dığı, mükemmelleştiğine dair 
kabul bir tür doku sertleşmesi-
ne sebep olur.
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ğum, evlilik, annelik, kurban, ölüm; her sefe-
rinde yeniden okunsalar bile başa dönülerek 
temeldeki değişmezliği, ontolojik boyutu ilan 
ederler. Medeniyet ise olguları dondurur, öyle ki 
bir adım ileri gidilemez, asli kaynağa da dönüle-
mez hale gelinir. Hayat ritminin yavaşlaması, ta-
mamlandığı, mükemmelleştiğine dair kabul bir 
tür doku sertleşmesine sebep olur… Marguerite 
Yourcenar’ın “Dünyayı değiştirme isteği onu an-
lama isteğine hâkim oldu” şeklindeki sözü üze-
rinden şu tespiti yapıyor: “Beşeri kültür dünyayı 
anlama arzusudur, medeniyet ise onu değiştir-
me eğilimi.” Bir medeniyetin başlangıcı ile sonu 
arasındaki farka dikkat etmek gerekir: “…Artık 
büyük müfessirler (interpreters of Qur’ân) yok-
tu, sadece çok sayıda hafız vardı. Yaratıcı yo-
rumlar yerine sonu gelmez ezberlemeler, tahlil 
ve terkip yerine sonu gelmez tek-
rarlamalar.” Öte taraftan “evren-
sel acı“ medeniyete değil kültüre 
ait görünür; “Medeniyet, ‘ızdırap’ 

diye bir şey bilmez.”4

İslâm’ın, hayat ve hakikatin 
(gerçekliğin) unsurlarına yöne-
lik tabii yaklaşımı ve yakınlığıyla 
belli bir kalıpta donmayı red-
deden yönlerine dikkat çeker 
bir yerde: “İslâm, aynı zamanda 
karmaşıklığa (sphistication), su-
niliğe, gösterişçi eğilime ve üsluplandırmaya 
karşı gönülsüzdür”; oysa medeniyet zirveye 
ulaştığında, bir yerden sonra kalıcılığını üs-
lupların bekasına bağlamayı sürdürmez mi?

Ümmetin Hali

Aliya ümmetin tarihsel süreçteki akışını ve 
günümüz dünyasındaki manzarasını roman-
tizmden uzak bir dille tasvir ederek ciddi bir 
çalışma temelli bir dayanışma ve işbirliği için 
gerekli şart ve imkânlar üzerine irdelemelerde 
bulunur. Ümmetin potansiyellerini harekete 
geçirmesinin önündeki en büyük engelin ise 
“özgüven” olduğunu belirtir. Özgürlüğe Kaçı-
şım kitabında bu bağlamsa sayısız önemli not 

vardır. 

İslâm

Deklarasyonu’ndan alıntılayacağım bir pa-
ragraf bu konudaki düşüncelerini anlamaya ya-
kınlaşmakta yardımcı olabilir: 

“Çin, Rusya ve Batılı ülkeler, Müslüman 
âleminin neresinde hâkim olacakları hususun-
da mücadele etmektedirler. Onların kavgası 
boşunadır. İslam dünyası onlara değil Müslü-
man halklara aittir. Çünkü coğrafi olarak birin-
ci mevkide, muazzam doğal kaynaklara ve 700 
milyonluk bir nüfusa sahip, çok büyük siyasi 
ve kültürel geleneklerin mirasçısı ve canlı İslam 
düşüncesinin taşıyıcısı olan bir dünya, uzun za-
man boyunca kiracı olarak kalamaz. Bu anor-
mal duruma son verecek yeni Müslüman neslin 
önünü kesebilecek bir güç yoktur.

Bu inançla biz, Müslümanla-
rın İslam dünyasının yönetimini 
ele almaya karar verdiklerini ve o 
dünyayı kendi düşüncelerine göre 
tanzim edeceklerini dost ve düş-
manlarımıza ilan ediyoruz.”5

Kadın Meselesi

Tarihin ve toplumun bir cin-
sin varlığını silikleştirecek şekilde 
cinsiyetçi yazılımı karşısında eleş-
tirel bir bakışa sahip olduğunu 

düşündüğüm Aliya, entelektüel dürüstlüğüyle 
(tıpkı adaşı Ali Şeriati gibi) İslâmiyet’in modern 
dünyada bir hayat tarzı olduğu kadar bir tefek-
kür ufku sunması açısından da evrensel planda 
bir ihtiyaca karşılık gelen bir çaba koydu orta-
ya. İyiliğin yüzlerimizi Doğu ya da Batı’ya çevir-
mekten ibaret olmadığını hatırlattı. Bazen Allah 
adına kula itaatin yüceltildiği bir telakkiyle, ba-
zen de şiirsel yüceltmelerle hiçliğe indirgenme-
ye zorlanan kadın kesimlerine şefkat ve saygıyla 
seslenerek, onları fikir ve sanat alanında üreti-
me çağırdı.6

Müslüman kadının haklarından söz ederken, 
yekpare bir meseleyle karşı karşıya olmadığımı-
zı savunur Aliya. Mesela bazı bölgelerde camiye 
gitmesi bile meseleyken, bazı bölgelerde cum-
hurbaşkanlığı konumuna seçiliyor kadın. Bazı 
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bölgelerde peçe bilinmeyen bir uygulamayken, 

başka bölgelerde bu uygulama dogma mertebe-

sine yükseltiliyor ve adeta din savunulur gibi sa-

vunuluyor. “Ancak Müslüman kadının Muham-

med (sav) zamanında peçe takmadığını kesin 

olarak biliyoruz. Bu âdeti ilk defa kadın modası 

olarak Harun er-Reşid’in üvey kız kardeşi olan 

Uleyya uygulamıştır. Bir moda uygulamasının 

İslâm’ın bir parçasına nasıl kolayca dönüştüğü-

nü araştırmak ilginç olurdu, fakat bir şey nere-

deyse kesindir ki o da Uleyya’nın, şeriata şahsi 

katkılar yapmak gibi bir ahlâki donanıma sahip 

olmadığıdır. Cinsiyetlerin kat’i bir şekilde ayrıl-

ması olayı yaygın olarak ancak X. asrın sonun-

da ortaya çıktı, yani İslâm’ın çıkışından 250 yıl 

sonra; harem sistemi ise Bizanslılardan alınmış 

ve ancak II. Velid iktidarında yerleşmiştir” diye 

aktardığı tarihî malumatın ardından şu neticeye 

ulaşıyor Aliya: “Her halükârda dolaylı kaynakla-

rın etkisinin yeterince güçlü olduğu İslâm’ın er-

ken döneminde, kadın erkek ilişkilerinde daha 

doğal, daha basit ve buradan hareketle de daha 

ahlâki bir uygulama söz konusuydu.”7

Erkeklik ve kadınlık prensipleri arasında 

açık bir zıtlık olduğunu dile getiren düşünürü-

müz, bu konuda da klişeleşmiş yargıların öte-

sinde, hayattan yükselen sesleri dikkate alan 

tespitlerde bulunur. Bir bakıma kadın ve erkek 

arasındaki ilişkilerin bin yıl önce nasılsa aynı 

şekilde sürdüğünü yazan D. H. Lawrence ve 

Abdülkerim Suruş’u hatırlatır bakışı. İki cins 

arasındaki eşitliğin tabiatları gereği farklılaştık-

ları her şeyde değil de haklar ve insan saygın-

lığı itibarıyla sağlanması gerektiğini savunur. 

Bu bağlamdaki yorumları kısmen, Sovyetler 

Birliği’nin kadın ve erkek işçi istihdamının esas 

aldığı cinsel eşitliğin yol açtığı, kendisinin de 

tanık olduğu problemli sahnelerden ve örnek-

lerden beslenir. “Sovyetler Birliği’ni trenle do-

laştığınızda, demiryolu boyunca, eksi 20 dere-

cedeki kış fırtınasında demiryolu işçisi olarak 

çalışan kadınları görürsünüz. Onlar birer istisna 

değildirler, onlardan yüzlercesi buralarda çalış-

maktadır. İşte “eşitlik” budur” diye yazıyor.8

Sanat ve Kişilik

“Nasıl bir sanat” sorusunun cevabı, tıpkı 

Kandinsky için olduğu gibi Aliya’da da “başka 

türlü” şeklinde verilir. Nasıl?” sorusu aynı za-

manda bir iyileşmenin çekirdeğini gizliyordur 

Kandinsky’e göre. “Başka türlü” şeklindeki ce-

vapta ise “kişilik” yansıtan bir açıklama vardır: 

“…o söz konusu ‘başka türlü’nün içinde (biz 

buna bugün ‘kişilik’ diyoruz), nesnede kaba 

malzeme olmaktan öteye gidemeyen şeyi gör-

mekle kalmayıp daha ileri giderek, gerçekçi 

(realistisch) dönemin ‘olduğu gibi’, ‘hayale dal-

madan’, yalnız başına vermeye çalıştığı nesne-

sinden daha az bedensel olan bir şeyi görme 

olanağı da vardır”, diye yazıyor Kandinsky.9

Kandinsky’nin başka türlü görme yeteneği-

ni “kişilik” olarak adlandırmasına benzer şekil-

de Aliya da kişi olmayı, gelişmiş kişiliği empa-

ti yapma yeteneğine bağlıyor. Kişi olmak, diğer 

şeylerin yanı sıra bir başkasını mümkün olan 

en iyi şekilde anlayabilmek, yani kendisini baş-

kasının yerine koyabilmek, bir an için başka-

sının kalıbında yaşayabilmek anlamına gelir. 

Sanatçı yalancı olamaz, Aliya’ya göre. Hakiki 

bir sanatçı, istemese bile bir mücadele içinde ol-

duğunun bilincindedir. “Onun sanatı -eğer ha-

kiki ise- daima yalanların aleyhine şahitlik etme 

durumundadır. Sanatçıların kaçınılmaz müca-

Aliya İzzetbegoviç
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delesinin bulunduğu yer burasıdır” diye yazar.10 

Dolayısıyla sanatı hakikat kılan şey ontolojiktir, 

sanatta kelimenin tarihi anlamıyla ilerleme geri-

leme olmaz, diye düşünür. Miro’nun, “Mağara 

insanı döneminden beri resim gerilemeyi sür-

dürüyor” şeklindeki görüşünün, resim sana-

tının medeniyetle ve sözde ilerlemeyle hiçbir 

esaslı ilişkisinin bulunmadığını anlattığını ha-

tırlatır. Hoş hem insan hem de din için de aynı 

yargı geçerlidir: Tarihi gelişim ve ilerlemenin, 

insanlığın gerilemesi ve inhitatı olarak tanım-

lanabileceğini kaydeder. Sanatçı dindar olmasa 

bile sanatın dini olduğunu belirtir, Chagall’ın 

eserleri üzerine bir notunda.

“İtaatin Mutsuz Felsefesi” Üzerine Düşünmek

İtaatin yer yer erdem sayıldığı bir kültü-

rel geleneğimiz var. Dağılan parçalanan impa-

ratorluk yapısını ayakta tutma kaygısı, kolay 

değişmeyen bir telakkinin modern biçemlerle 

yeniden üretilmesini getirmiştir. İdeal yurttaş 

öyleyse Durkheim esinli Ziya Gökalp’in ifade-

siyle, gözlerini kapatarak vazifesini yapacak biri 

olmalıdır. Dinî mesellerde fazlasıyla örneği bu-

lunacak bu otoriteye her durumda itaat övgü-

sü, Kur’ân’ın “Hiç akletmiyor musunuz...?” diye 

başlayan ayeti kerimelerindeki uyarıları göz 

ardı edilecek kadar yüceltilir. 

Bu içselleştirilmiş tebaa tutumu bir ölçüde 

Cumhuriyet rejiminin yapısının “ulu’l emr” ola-

rak kabullenilmesiyle de süregelmiştir. Orhan 

Kemal’in Bekçi Murtaza’sının hayat felsefesinde 

de “gözlerimi kaparım vazifemi yaparım” anla-

yışının anonim sesi ulusçu söylemlerle pekişe-

rek yankılanır ya...  Öylesine içselleştirilmiş bir 

yankı ki bu, en duru bilinçlerde dahi “Müslü-

man mı yoksa tebaa mı yetiştiriyoruz?” gibi baş-

lıkları olan yazılarıyla Müslüman toplumlardaki 

itaat kültürünü sorgulayan Aliya’yı, “Bilge Kral” 

olarak taltif etmek ister. 

Düşünürümüz, İslâm Deklarasyonu’nda yer 

alan, “Müslüman mı, Yoksa Tebaa mı Yetiştiri-

yoruz?” başlıklı yazısında, Müslümanların ço-

cuklarını sorgulama ve eleştirme, buna bağlı 

olarak da özgür kararlar verebilme, özgün üre-

timlerde bulunma gücünden yoksunlaştıran 

bir itaat felsefesiyle yetiştirmelerinin yol açtığı 

problemlere değinir. Burada, “itaatin mutsuz 

felsefesi”ni işte şöyle açımlıyor: “Bir taraftan o, 

canlı olanları ölü hale getirmekte, diğer taraftan 

ise din adına yanlış ülküleri ön plana çıkararak, 

daha yaşamadan evvel ölen kimseleri İslâm’ın 

etrafında toplamaktadır. O, normal insanlardan 

suç ve günah duygularının takibatında, aynı za-

manda hakikatten kaçan ve pasiflik ve tesellide 

sığınak arayan hayatı ıskalamış şahsiyetler için 

çok cazip olan, kendinden emin olmayan in-

sanlar yaratmaktadır.”

Aslında kökenini bilmediği, fakat kesin ola-

rak İslâm’dan kaynaklanmadığına da emin ol-

duğu itaatin bu mutsuz felsefesi, mükemmel ve 

bahtsız bir şekilde birbirini tamamlamaktadır: 

“Bir taraftan o, canlı olanları ölü hale getirmek-

te, diğer taraftan ise din adına yanlış ülküleri 

Aliya İslâm Deklarasyonu’nda yer alan, “Müslüman mı, Yoksa Tebaa mı Yetiştiriyoruz?” 
başlıklı yazısında, Müslümanların çocuklarını sorgulama ve eleştirme, buna bağlı olarak 
da özgür kararlar verebilme, özgün üretimlerde bulunma gücünden yoksunlaştıran bir 
itaat felsefesiyle yetiştirmelerinin yol açtığı problemlere değinir. Burada, “itaatin mutsuz 
felsefesi”ni işte şöyle açımlıyor: “Bir taraftan o, canlı olanları ölü hale getirmekte, diğer 
taraftan ise din adına yanlış ülküleri ön plana çıkararak, daha yaşamadan evvel ölen 
kimseleri İslâm’ın etrafında toplamaktadır. O, normal insanlardan suç ve günah duygu-
larının takibatında, aynı zamanda hakikatten kaçan ve pasiflik ve tesellide sığınak ara-
yan hayatı ıskalamış şahsiyetler için çok cazip olan, kendinden emin olmayan insanlar 
yaratmaktadır.
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ön plana çıkartarak, daha yaşamadan evvel ölen 

kimseleri İslâm’ın etrafında toplamaktadır.” 

Aliya’nın aynı yazısında ideal Müslüman 

genç telakkisi üzerine yazılmış bir makaleyi 

eleştirirken yaptığı tespitler, gençlerimize İslâm 

adına öğrettiğimiz itaat felsefesinin ruhlarını 

nasıl sinikleştirdiğini ortaya koyan çözümle-

meler içeriyor. “… O asla bağırmaz, sesi hiçbir 

yerde duyulmaz, o her zaman ve her yerde te-

şekkür eder ve özür diler. (…) Hakkını yiyorlar 

susuyor. Şamar vuruyorlar 

o karşılık vermiyor, sade-

ce bunun iyi bir şey ol-

madığını ortaya koymaya 

çalışıyor.”

Buna karşılık, kendi 

yolunda gidecek ve bunun 

için kimseden izin isteme-

yecek bir gençlikten söz 

ediyor Aliya. Bu gençliğe, 

“…tevazudan çok şeref ve 

haysiyet, teslimiyetçilikten 

çok cesaret, merhametten 

çok adalet” hakkında ko-

nuşulması gerekiyor bilge 

öncüye göre. 

Asırlardır birinci kay-

naktan gelen İslâm fik-

rinin anlaşılamamasının 

bir neticesi olarak gençli-

ğimizi yanlış eğittiğimizi 

öne süren düşünürümüz, 

bu konuda yeni bir bakış 

açısı geliştirmenin elzem 

olduğu konusunda uya-

rılarda bulunur. Aliya’nın uyarıları, erdemin 

kör itaatte ve teslimiyette olmadığını bilen aklı 

başında, eleştirel düşünceye sahip bir gençlik 

idealinin altını çiziyor. Bu ideale göre teslimi-

yet sadece Allah’a olmalıdır. “Ancak Allah’a olan 

bu teslimiyette Kur’an insan için özgürlük inşa 

ederek, onu bütün korkulardan ve diğer bütün 

teslimiyetlerden kurtarmıştır” diye görüşünü 

açımlamayı sürdürüyor.11

Bana Aliya düşüncesinin kendi ülkesinde bir 
temsilcisi olarak görünen yönetmen Aida Begiç 
ile 2012 yılı Mart ayında Saraybosna’da yaptı-
ğımız (3 Mayıs 2012’de yayımlanan) söyleşi sı-
rasında, kendi gençlik döneminin liderinin ki-
şiliği üzerinde bıraktığı izleri de konuşmuştuk. 
Begiç’in aşağıya alıntıladığım cevabı, Aliya’nın 
gençlik, sanat ve eğitim konularındaki perspek-
tifinin uygulamada bulduğu yankı açısından 
dikkate değer:

“Savaş başladığında 
henüz 15 yaşında bir genç 
kızdım. Her zaman asi 
ruhlu ve farklıydım. O za-
manlarda punk-rock eği-
limlere sahiptim. Her ne 
olursa olsun muhaliftim, 
ne olduğunu ve neden ol-
duğunu bilmiyorum, ama 
muhaliftim. Bu yüzden 
belki,     savaş zamanın-
da hayatın anlamı üzeri-
ne düşünmeye, ardından 
dini keşfetmeye başladım. 
Kendime öldükten sonra 
neler olacağını soruyor-
dum. Ve bir sanatçı olarak 
yetişiyordum. Akademiye 
gidiyordum o dönemde.   
Her zaman sanatçıların 
muhalif bir yerde durması 
gerektiğini düşünmüşüm-
dür.   Bence biz herhangi 
bir politik ana akımın par-
çası olmamalıyız. Sanatçı 
her zaman mesafeli olmalı 
ve iktidarda bulunanları 

iyi bir şekilde eleştirmeli. Bu açıdan bakarsak, 
doğrusu ben Tito zamanında bile dünyanın en 
şahane öncülerinden biri sayılmazdım. Ben bu 
tip bir insan değilim ve elbet Aliya’nın yapmaya 
çalıştığı şeyleri takdir ediyorum. Bunu yakın za-
manda fark ettim, her şey olup biterken ben çok 
gençtim, ancak daha sonrasında onun olağa-
nüstü ve karizmatik bir kişi olduğunu anladım. 
Onun çok özel, çok yumuşak gerçekten çok iyi 

Asırlardır birinci kaynaktan 
gelen İslâm fikrinin anlaşıla-
mamasının bir neticesi olarak 
gençliğimizi yanlış eğittiği-
mizi öne süren düşünürümüz, 
bu konuda yeni bir bakış açısı 
geliştirmenin elzem olduğu 
konusunda uyarılarda bulu-
nur. Aliya’nın uyarıları, erde-
min kör itaatte ve teslimiyette 
olmadığını bilen aklı başında, 
eleştirel düşünceye sahip bir 
gençlik idealinin altını çiziyor. 
Bu ideale göre teslimiyet sade-
ce Allah’a olmalıdır. “Ancak 
Allah’a olan bu teslimiyet-
te Kur’an insan için özgürlük 
inşa ederek, onu bütün korku-
lardan ve diğer bütün teslimi-
yetlerden kurtarmıştır” diye 
görüşünü açımlamayı sürdü-
rüyor.
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bir yanı var. Ve onun fikirleri, oluşturmak iste-

diği şeyler gerçekten çok iyiydi. (…) Maalesef 

bunların çoğu asla gerçekleşmedi. Bugünlerde 

konuşabildiğimiz ise bütün bu şahane fikirlerin 

başarısızlığı. Bu yüzden yüksek ihtimalle benim 

için o sahip olduğumuz tek lider olarak kala-

cak. Ve onun kadar karizmatik, bu ülkeyi daha 

iyi bir yere taşıyabilecek bir liderimiz olmasını 

ancak hayal edebiliyorum.”12

Onu Nasıl Çağırmalı?

İtaat felsefesini keskin bir dille sorgulamış 

olan bir düşünürün ülkemizde “Bilge Kral” ola-

rak isimlendirilmesi ironik olsa gerek…

Hülya Bostan’la bu konu üzerine yazışmış-

tık. “Bilge Kral lafı beni de rahatsız ediyordu, 

ama o kadar benimsenmişti ki itiraz etsek san-

ki hain olacaktık. Belki de benim İzzetbegoviç’e 

ısınamamama bile sebep olmuştur krallık lafı. 

‘Bilgelik’ de sanki krallığı hafifletmek için ek-

lenmişti”, diye anlatmıştı Hülya bana düşün-

celerini. Metin Önal Mengüşoğlu “Bilge Üstad” 

diye sesleniyor, Ümit Aktaş “Bilge Öncü”.Sua-

vi Kemal Yazgıç da, www.etkinkulis.com’da ya-

yınlanan “Bilge Kral Değil, Babo” başlığı altın-

da şunları yazdı: “Ona ‘Bilge Kral’ diyerek adı-

nı efsaneleştirmeye çalışmak, yaşadığımız imaj 

çağının insanlara hazırladığı en büyük kapa-

na yaşarken düşmeyen İzzetbegoviç’i hatırasıy-

la beraber metalaşmaya teslim etmek anlamı-

na gelir.” Yazgıç yazısında “Platonik” gönder-

meler taşıyan “Bilge Kral” sıfatının “Aydınlan-

ma” Avrupa’sında Voltaire gibi aydınların has-

retini çektiği “ideal yönetici” tiplemesinde yer 

alan “aydınlamış despot” çağrışımını da hatır-

latıyordu. Onun önerisi, Emira Albayrak’ın bir 

yazısından mülhem, Aliya için Bosna’da yaygın 

olarak kullanılan “Babo” deyişi.

  Ali Şeriati  Fatıma Fatıma’dır, isimli kita-

bında farklı yönleriyle incelediği Fatıma’yı han-

gi özelliğini öne çıkartarak çağırmanın uygun 

düşeceğini tartışır. “Babasının Annesi” midir o, 

yoksa “Hüseyin’in Annesi” mi... “Tahire” mi-

dir, “Betül” mü... Fatıma’ya özgü isimleri, sıfat-

ları hatırlatır Şeriati ve nihayet, “Hiçbiri değil, 

O Fatıma’dır” diyerek, nokta koyar açtığı tar-

tışmaya.13

Aliya İzzetbegoviç de “Aliya” diye seslenece-

ğimiz kadar yakın bize, düşünceleri, irfanı, te-

vazusu ve görkemli bir sadeliği yansıtan cümle-

leriyle; ona hangi değer bahşeden isim ve sıfat-

ları yakıştırırsak yakıştıralım.
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P rogram, Metin Önal Mengüşoğlu’nun açış ko-

nuşmasıyla başladı. Mengüşoğlu özetle şunla-

ra dikkat çekti: 1960 ihtilalini yaşayan birisi ola-

rak söylüyorum, babam demiryollarında apoletli 

memurlardan birisiydi. Nasıl olduysa bir ara kay-

boldu. 60 ihtilali oldu, babam 18 gün kayboldu. 

Niye kayboldu? Demiryollarında çalışıyordu, muh-

temelen Demokrat Parti’ye oy verdiğini söylüyor-

du. Bir de namaz kılıyordu. Bütün günah ve veba-

li bu kadardı. Neyse, çok büyük bir kusuru bulun-

madığı için babamı bıraktılar. Ama bırakmadıkla-

rı çok kişi vardı. Mesela bunlardan birisi, ilk so-

yadı Kürdî olan Sait, vefat etmişti. Mezarını kay-

bettiler. Bir rivayete göre bir albay bir uçağa bin-

dirdi, uçaktan denize attı. Bir diğer rivayete göre 

bir adaya götürdü, defnettiler. Şu anda onun me-

zarını arayan insanlar var. Ülkemiz de benzer sü-

reçlerden geçti, başlangıçta Said-i Kürdi olan, son-

ra Said-i Nursi olan, sonra korka korka Said Okur 

olan bir zatın başından geçenlerle birlikte, ülke-

mizde yaşayan farklı etnik gruplara reva görülen 

zulüm devlet eliyle resmen yapılageldi. Dolayısıyla 

buradaki münferit şiddetle devletin şiddetini mu-

kayese ettiğiniz zaman çok büyük kitleler mutazar-

rır oldu. Bizim ülkemizde de benzer sıkıntılar çok 

yaşandı. Bu sıkıntılar bir daha yaşanmasın diye, bi-

zim içinde program icra ettiğimiz bu Hür Düşün-

ce Mektebi’nde zihnini ve kalbini enine boyuna ça-

lıştırmış her kim varsa ve ne diyecekse ve ne di-

yorsa, onları konuşturmak, onları dinlemek, onla-

rı anlamak maksadıyla bir takım etkinlikler yapı-

yoruz. Bugün ilk defa, muhtemelen bizim camia-

da ilk defa, çok ciddi bir biçimde Kürt edebiyatı 

üzerinde çalışmalar yapan bir Türk edebiyatı hoca-

sı ve şair Selim Temo, şeref verdi, bizi kırmadı, bir 

tek telefonumuzla çıktı, çok uzak bir yoldan gel-

di. Son derece de yorgun. Ama onun yorgunluğu-

na değecek… Eğer sorularınız varsa, bunları mut-

laka sorun, o bunları cevaplandırmaktan çekinme-

yecek ciddi bir düşünce ve bilim adamıdır. 

Cevat Akkanat: Selim Temo bu tür programlara 

pek katılmıyor. Fakat bizi kırmadı. İbrahim Paşa 

Hür Tefekkür Mektebi’ne geldi. Kendisine hoş gel-

diniz diyoruz. Konuşmamıza ısınma sorularımızla 

başlamak istiyorum. Neden edebiyat? Edebiyata il-

ginizin gerekçesi nedir?

Selim Temo: Bursa’da olmak çok güzel… 14 yıl 

sonra tekrar Bursa’dayım. 14 yıl önce öğrenciydim. 

Sık sık geliyordum Bursa’ya. Bir kuru fasulyecimiz 

vardı. Gerçi içinde salça olmazdı ama çok ucuzdu 

kuru fasulye. Bugün gelir gelmez onu sordum. 

Evet, açıkçası pek söyleşi yapmıyorum. Fakat 

edindiğim izlenimlere göre hakikaten çok değerli 

bir çalışma yapılıyor burada. Siz soru cevap şek-

linde olacak dediniz. İyi güzel, fakat Kürtler çok 

Cevat AKKANAT

SELİM TEMO: 
“Kürt Edebiyatının Tarifini 
Dil Üzerinden Yapalım!”
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. adına icra edilen “Edebiyat 
Akşamları” programına geçtiğimiz yıllarda katılan edebiyatçılar-
la yapılmış söyleşileri yayınlamaya devam ediyoruz. Bu ay, 26 
Aralık 2013 günü Cevat Akkanat’ın akademisyen ve şair Selim Temo 
ile gerçekleştirdiği söyleşiyi okuyacaksınız. Programının başlığı 
“Demokratikleşme Süreci Bağlamında Türkiye’de Kürt Edebiyatı”… 

Selim Temo
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ifade verdikleri için soru cevap tarzından çekinir 
oldular. Neden edebiyat diye sordunuz: Edebiyat 
her şeye yeterli bir şey de ondan! Öğrencilerime de 
her zaman söylediğim budur. Edebiyat her şeye ye-
ter… Her şeyden daha güçlüdür Edebiyat… John 
Berger’in ‘Madenciler’ diye bir metni vardır. Şöy-
le başlar: “Yürekliler aşağılandığında, madenin de-
rinliklerinde bütün yetenekleri kanatlanmış erkek-
ler çöp gibi fırlatılıp atıldığında, soyluluk kavramı-
nın içine edildiğinde, Bul-
var gazeteleri ne yazarlar-
sa yazsınlar, ya da krali-
çe bu hafta ne giyerse gi-
yinsin, siz yavaş yavaş on-
ların sizi yok etmek iste-
diklerini anlamaya başlar-
sınız. Geleceğe dair düşle-
rinizi, umutlarınızı, elle-
rinden gelse kemiklerini-
zi bile yok etmek isterler. 
İşte ben bunu duyduğum-
da bir ressamla tanışabili-
rim. O bana diyebilir ki, 
ben de sizin aranızda mü-
cadeleye katılmak istiyo-
rum. Fakat ben ona diye-
ceğim ki, şu anda yaptığın 
şey ile de aslında bizimle 
berabersin. Çünkü sanat 
her zaman iktidarın karşı-
sındadır ve insanların ya-
şadığı acıların hiç ama hiç 
unutulmamasını sağlar.” 

Bu noktada herhalde 
edebiyat biyolojiden daha 
iyi bir seçenektir diye dü-
şünüyorum. Her şeye ye-
terli bir şey olduğunu dü-
şünüyorum. Açıkçası, bili-
yorsunuz sanatların yahut 
disiplinlerin ayrılmasında, 
felsefenin içkin olduğu düşünülürdü. Bunun ede-
biyat için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Ken-
dimizi ve başkasını tanımamızın da ancak edebi-
yatla mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir yaştan 
sonra da edebiyata hizmet etmenin edebiyat yap-
mak kadar doğru ve güzel bir şey olduğunu fark et-
tikten sonra biraz da edebiyata hizmet etmeye ça-
lıştım. 

“Kürtçe Çok Diri…”

Teşekkür ediyorum Sayın Temo… Şimdi kor-
kunç şeyler yaşandığı muhakkak; okumalarım sıra-
sında şunu gördüm: Uzun yıllardan beri, 1912’den 
beri, mesela Kürtçe Türkiye’de örgün eğitim kurum-
larında öğretilmiyor. Peki, bu ve benzeri korkunç 
sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Ne yapmamız la-
zım? İşin sosyolojik yönünü düşünmek, düşündür-

mek amacıyla ve başka so-
rulara geçiş yapabilmek 
için soruyorum…

Bazen soruyorlar: Me-
sela Kürt sorunu nasıl çö-
zülür? Bu benim aklıma 
başvurulacak bir noktaya 
gelmişse hakikaten kötü 
bir durumdayız demek-
tir. Elbette çok şeyden söz 
edebiliriz. Mesela şuna 
bağlayabilirim: 2008’de 
Frankfurt’da bir kitap fu-
arı vardı biliyorsunuz. 
Türkiye onur konuğu ül-
keydi. Orada “Mağdurun 
Edebiyatı Edebiyatın Mağ-
duru” diye bir metin oku-
muştum. O metnin uzun 
bir hikâyesi var. Başından 
baya maceralarda geçti. 
Hep şunu düşündüm: Bir 
mağdur yazardan ne bek-
leriz? Bize mağduriyeti-
ni anlatmasını mı? Evet, 
bir kısmı öyle. Fakat ikin-
ci nokta, edebiyatın araç-
larıyla düşünürsek, san-
ki edebiyatın içeriğine çok 
daha doğrudan verilebile-
ceğini düşünüyorum. Si-
yaseten doğrusu neler ola-
bileceğini ben kestiremi-

yorum. Açıkçası, ilgi alanımın çok dışında şeyler. 
Burada çok politik şeyler de söyleyebilirim; aşı-
rı, uç şeyler de söyleyebilirim. Ya da farklı alanlar-
la ilgili bir takım şeyler söyleyebilirim. Mesela bir 
eğitim tarihi açısından baktığımız zaman Grandi-
ni hareketinin Hoy şehrinde kurduğu bir okul var-
dı, bundan söz edebiliriz. 700’e yakın mezunu var-
dı herhalde. Sonra, dediğiniz gibi, 100 yıldır Kürt-

Kürtler tarih boyunca ezilmele-
rini, zulüm görmelerini ya da 
bir türlü refaha, kurtuluşa, hala-
sa, necata ermemelerini şöyle 
yorumluyorlardı: “Hainlerimiz 
var!” veya “Hepimiz bir olsak!”… 
Bu “Hepimiz bir olsak!” mesele-
si yani tek mantığı, hepimiz bir 
olsak, hiçbirimiz hain olmasak, 
hepimiz aynı düşünsek, şiirler-
de de vardır… Sözgelimi milli-
yetçi Kürt şairlerinde de (Ben 
asla ‘-miz’li sözcük kullanmam, 
‘Kürt şairlerimizde’ de) var-
dır... “Sabah kalkın okuyun, 
akşam kalkın okuyun, sade-
ce okuyun okuyun, gelişin geli-
şin.” Nihayet Kürt entelektüel-
leri, aynı zamanda Kürt milli-
yetçileri, Kürt toplumunu her 
zaman homojen bir toplum 
yapmaya çalıştılar. Bu yaşa-
nan felaketleri homojen olma-
maya bağladılar.
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çe Türkiye’de mağdur edildi, yasaklandı. Pek çok 
şey yaşandı. Fakat bu durumu şu şekilde mi dü-
şünmek gerekiyor: Böyle bir acı hikâye var ve biz 
bunun arkasına mı saklanmalıyız? 

Ben Mardin Artuklu Üniversitesi’ne gittiğim za-
man açıkçası öyle bir bölüm kurmak istiyordum ki 
bütün bu 100 yıllık boşluğu bir anda müthiş bir 
mutasyonla aşabileyim. Fakat o hepimizin bildiği 
Kürtçe bölümünü kurma çalışmalarında öyle şey-
ler yaşandı ki… YÖK’ün kararı ya da işte hüküme-
tin yaklaşımları, yönetimin kararları bir takım şey-
ler… Bütün bunlar yüzünden oradan istifa etmiş-
tim. 

Sosyolojik olarak ne söyleyebilirim bilmiyorum. 
Şöyle söyleyebilir miyim acaba? Her şeyin olumlu 
olması da bir dilin yok olmasını getirebilir. Tersin-
den düşünmek istiyorum, evet Kürtçe olumsuzluk-
lar yaşadı. Acaba edebi manada bu bir imkân mıdır 
yoksa bir handikap mı? Bana imkân gibi geliyor. 
Avrupa’yı biraz biliyorum, Avrupa’ya baktığınız za-
man mesela bütün imkânları olan diller tam aksine 
yok olmaktadır. Mesela Hollanda edebiyatında Mo-
rakko dedikleri Kuzey Afrikalı insan aryası… Bir 
edebiyat festivalinde Portekiz’i temsil eden edebi-
yatçı Angolalı’ydı, siyahiydi ve ben Portekizli’yim 
diyordu. Portekizce yasaklanmadı, Hollandaca ya-
saklanmadı, Flamanca yasaklanmadı, hiçbirisi 
daha önce yasaklanmadı. Bununla birlikte onların 
ölümü yavaş yavaş gerçekleşti. Yani o dilin sahip-
leri ya da o dile ait olan insanlar edebi bir dil ola-
rak kullanmıyor onları. Bu sürede ben Türkiye’de 
müthiş bir imkân doğduğunu düşünüyorum. Zira 
Kürtçe çok diri. Birisine Kürtçe küfrettiğiniz zaman 
o kişi teyze oğlunu da çağırıp sizi dövebilir. Bu an-
lamda çok anlam ileten bir dil Kürtçe. O yüzden 
ben imkân olduğunu düşünüyorum açıkçası. 

 Acıları da mı Selim Bey? 

Acılar, yaşanan şeyler elbette… Tabiî ki bunlar 
hiç yaşanmasaydı çok daha iyi olurdu. Belki Kürtçe 
yazan (başka dillerde de yazabilir) bir Kürt edebi-
yatçı şöyle düşünmeli: Dil üzerinden bir tarif yapa-
lım! Yani sonuçta edebiyatın tek ölçüsü dildir. Bu 
anlamda edebiyatçının hangi kökenden geldiği de 
çok önemli değil. Nihayetinde şair veya yazar, han-
gi dilde yazıyorsa o dilin edebiyatçısıdır. Kürtçe ya-
zan bir edebiyatçıdan beklememiz gereken şey ise 
şu: Madem o kadar çok şey yaşandı, işte her şey 

hazır; sen de bunun edebiyatını yap! Yani boyu-
na mağduriyetten söz etmenin kişiyi ve edebiyat-
çıyı ortalamaya mahkûm edeceğini düşünüyorum. 

Sosyalistlerin Gelemediği Nokta…
Biz şunu görüyoruz: Söz konusu uzun süreç 

içerisinde insani suç olarak gördüğümüz şeyler 
var. Pek çoğu olumsuz teklifler var, asimilasyon-
lar var… Bir de son zamanlarda, bizim bu toplan-
tıyı yapmamıza da fırsat tanıyan demokratik açı-
lım süreci var. Ya da demokratikleşme çalışmaları 
var. Tam da bu noktada, 2010’da, yanlış hatırlamı-
yorsam Tasfiye dergisinde sizin bir edebiyat anke-
tine verdiğiniz cevapta, açılıma pek güvenmediği-
nizi söylemiştiniz. Oysa bugün bir toplantıda Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan geçen haftadan beri 
yaşadığımız süreci (17-25 Aralık darbe sürecini) 
yargılarken, “Bu Diyarbakır’ın da öcü. Bize, bi-
zim Diyarbakır’da yaptığımız son toplantıya karşı 
bir taarruz.” diye de yargıladı. Diğerlerinin (Mavi 
Marmara’nın, Oslo sürecinin, vb.nin) yanında “16 
Kasım 2013-Diyarbakır Buluşması”nın da intika-
mı olarak saydı. Bu noktada sizin, dil dışı bir soru 
ama açılım sürecine bakışınızda bir değişiklik oldu 
mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusu dinleyi-
cilerimiz bu konudaki görüşlerinizi de öğrenmek is-
tiyor… 

İlginç bir formasyondan geliyoruz… Aslında 
2009’da Nuriye Akman ile bir röportaj yapmıştım. 
Epey uzundu. O kadar konuştuğum başka bir söy-
leşi hatırlamıyorum. Bir hayli de ilgi çekmişti. Şu-
nun için ilgi çekmişti: “Kürt aydınlarından bekle-
nen nedir?” sorusuna cevap veriyordu. Ben her za-
man farklı düşünmeye çalışıyordum. Orada şuna 
benzer bir şey söylüyordum: Tamam, eyvallah. 
Böyle bir şey yaşandı. Peki, Kürtlerin hiç mi suçu 
yok? Mesela Kürtler nasıl bir formasyonla büyütü-
lüyor? İçinde büyüdüğümüz formasyon… Hepi-
miz bir evde büyüyoruz, tabii ki bir toplumun içe-
risinde, bir kültürün içerisinde büyüyoruz. Açık-
çası ben bir Türk olsaydım, bugün pek çok taşralı 
-bunu kullanacağım- muhafazakârın geldiği nokta-
ya zor gelirdim. Ben sosyalist bir insanım, yıllarca 
sosyalistler arasında kaldım. Türkiyeli Sosyalistler 
arasında hâlâ pek çok dostum var. Fakat Kürt ger-
çekliği noktasında, taşralıların ve muhafazakârların 
geldiği noktaya onlar hiçbir zaman gelmediler. 
Bunu tartışabiliriz... 
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Formasyon şuydu: Kürtler tarih boyunca ezil-
melerini, zulüm görmelerini ya da bir türlü refa-
ha, kurtuluşa, halasa, necata ermemelerini şöyle 
yorumluyorlardı: “Hainlerimiz var!” veya “Hepi-
miz bir olsak!”… Bu “Hepimiz bir olsak!” meselesi 
yani tek mantığı, hepimiz bir olsak, hiçbirimiz hain 
olmasak, hepimiz aynı düşünsek, şiirlerde de var-
dır… Sözgelimi milliyetçi Kürt şairlerinde de (Ben 
asla ‘-miz’li sözcük kullanmam, ‘Kürt şairlerimizde’ 
de) vardır... “Sabah kalkın okuyun, akşam kalkın 
okuyun, sadece okuyun okuyun, gelişin gelişin.” 
Nihayet Kürt entelektüelleri, aynı zamanda Kürt 
milliyetçileri, Kürt toplumunu her zaman homojen 
bir toplum yapmaya çalıştılar. Bu yaşanan felaket-
leri homojen olmamaya bağladılar. Ben o noktada 
işte o 2009’daki söyleşiye, oradaki tespitlere hâlâ 
bağlıyım. Böyle bir durum söz konusu. 

Peki, biz bu formasyonu nasıl değiştirebili-
riz? Sadece şunları yaşadık, bunları yaşadık di-
yerek mi? Acı hikâyelerimizi anlatarak mı? Giriş-
te Mengüşoğlu’nun bahsettiği gibi, hepimizin acı 
hikâyeleri var aslında. Yani acının darası yok ki, şu-
raya kendi acımı, buraya senin acını koyayım, böy-
le bir şey yok. Tekçi, elitist bir sistemden kaynaklı 
olarak, hepimiz mağduruz aslında. Bu tekçilik me-
selesi çok önemli, hepimizin felaketine yol açan bir 
şey. Kürtlerin büyük hikâyesi bir taraftan bir mo-
dernist deneyin sonucudur. Tekçi bir monist mo-
delin sonucudur ama Kürtler nedir peki? Bir taraf-
tan o modernizme karşısın, çünkü senin hikâyene 
neden olan şey o. Fakat kendi toplumunun içinde 
şiddetli bir modernist deneye ihtiyacın var. İşte bu 
çelişkidir. Yani ben düşüncenin bu çelişkiden çıka-
bileceğini ummak isterdim açıkçası. Bunun yerine 
büyük ölçüde homojenleştirme gibi bir proje söz 
konusu oldu Kürt entelektüeller arasında. 

Evet, bir noktaya geldik, açılım meselesi… Bi-
zim büyütüldüğümüz formasyon her zaman şunu 
söyler: Devlete güven olmaz. Bunu binlerce kez de-
neyimlemiş olmak da belirleyici tabiî ki bütün o 
hikâyeler içerisinde. Şimdi düşünüyorum, güve-
neyim mi? Onu soruyorsunuz. Hayır, güvenmiyo-
rum! Şundan dolayı: En minimum talepler en mi-
nimum noktada değerlendiriliyor. Nedir bu? Mese-
la ana dilde eğitim noktasına kadar gelindi. Sonuç-
ta siyasal taraflar var, beğenirsiniz beğenmezsiniz. 
Bizim adımıza onlar oturup kalkıyorlar. Ben şöyle 
düşünüyorum: “Auschwitz Sevgilim” diye bir şiiri 
vardır Charles Dobzynski’nin… Edebiyatla bağla-

yayım, böyle politikada sıkışıyorum. Biliyorsunuz 
Auschwitz kampı en büyük, en korkunç kampıy-
dı Nazilerin. O şiirin sonunda şöyle der şair: “Artık 
gelmek zorunda olan her şeyin/ Bir eksiği olacak 
her zaman.” Yani bugün çok büyük gördüğümüz 
şeyler tabiî ki çok önemli şeyler. İnsanlar ölüyor. 
Biz yıllarca o erlerle aynı dolmuşta, aynı otobüste 
gittik, geldik. Ne kadar korktuklarını gördük. Her-
kesin acılarını yani bütün acıları gördük. O anne-
lerin de bu annelerin de, o çocukların da bu ço-
cukların da, hepsinin bizatihi tanığıyım. Fakat ne 
olursa olsun, çok geç kalmış olacak. Çünkü küçük 
İskender’in dediği gibi, “Bir martıyı ağlattın sen”. 
Yani bir martı ağlatılmış. Bir kere siyaset ne yapar? 
Siyaset uzlaşır. İktidar paylaşımı falan olur. Fakat 
açıkçası benim için fazlasıyla geç olmuş olacak... 

Eyvallah, edebiyata bağlayarak cevap verdi-
niz. Sayın Temo, siz Türk Dili Edebiyatı hocalı-
ğı yapıyorsunuz ve Kürt’sünüz. Mardin Artuklu 
Üniversitesi’nde Türkiye’de bir ilk olarak Kürt Dili 
ve Edebiyatı bölümü kurmak için hayli çaba sar-
fettiniz. Bu arada şairsiniz, şiirlerinizi Türkçe ve 
Kürtçe yazdınız, yazıyorsunuz. Bu karşıtlıklar siz-
de tezat bir durum oluşturuyor mu? Bilahare şunu 
cevaplandırır mısınız: Kürt edebiyatı diye bir edebi-
yat gerçekten var mı, yahut ne kadar var? Bu soru-
yu yoktur anlamı yükleyerek sormadığımı belirte-
yim. Fakat böyle diyenler var… Bense, şunu biliyo-
rum: Kürtler, aşağı yukarı 100 yıldan bu yana deği-
şik ülkelerde farklı parçalara bölünmüş, farklı leh-
çeleri, şiveleri olan bir toplum nihayetinde. Böyley-
ken, nedir Kürt edebiyatının kaynağı, tarihsel çiz-
gisi nerelerden neşet etmiştir. Bu edebiyatın temelin-
de böyle bir şey gösterebilir misiniz? 

Çalıştığım yer işte burası işte. Evet, aslında bir 
çelişki. Bunun aynı zamanda bir tavır olduğunu 
düşünüyorum. Yani her bir insanın bir tarihi var. 
Ben ailemde çok avami bir İslam olarak tanımlaya-
bileceğim en temiz İslam kültürü ile büyüdüm. O 
noktada şanslı hissediyorum kendimi. Ayrıca, ah-
lakın edinilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu 
ahlak bugün Mengüşoğlu’nun da bahsettiği gibi 
her sıkıntıyı görmek, her acıyı, her yaralanmışlığı 
görmek, aynı zamanda iyiyi de görmek gerektiği-
ni söyledi bana. Ailemin bana verdiği şey, “Bir gün 
utanacağın bir şey yapma!” noktasındaydı. Artuklu 
Üniversitesi’nde bahsettiğiniz bölümü kurma çalış-
malarından istifa ettikten sonra, bir bölüm de ku-
ruldu. Fakat bu bölüm en alt statüde değerlendiril-
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di. Yüzlerce öğrenci mağdur edildi. Çünkü eğitim-
ci kadrosu verilmedi. Bir sürü öneri yazdım, kü-
çük bir model olması için köy enstitülerinden ya 
da konservatuarlardan örnekler gösterdim. Çeşit-
li kadro alternatifleri olabileceğini, pilot bölge ya-
pılabileceğini belirten bir sürü şey yazdım. Tabii ki 
büyüklerimiz her zaman doğruyu bildikleri için bu 
tür şeyleri dinlemediler. 

Benim istifam bir tavırdı tabii ki. Yani statü-
süz bir bölümde o çocukların gözlerinin içine baka 
baka kalmak bana çok helal gibi gelmedi açıkçası. 
Orada şunu gördüm: Bazen efendi bir şey düşün-
mediği zaman bile efendiyi içeren köle, o diyalek-
tik üzerinden gidelim, onun yerine düşünür. Şunu 
kastediyorum: Deniliyor ki “Tamam 250 kişi ala-
lım.” Fakat 500 kişi alıyorlar. Sonra “Yok 1000 ya-
pacağız.” deniliyor. Sonra 250 ye dönüyorlar. Bun-
lar basından takip ettiğimiz şeyler. Fakat YÖK’ün ve 
Milli Eğitim’in söylemediği bir şey var: Alan sınır-
laması. Bu çalışmanın içerisindeki arkadaşlar alan 
sınırlaması yapıyorlar. Beş bölümden mezun olan-
lar bu programa başvurabilir: Birincisi Sosyal Bilgi-
ler öğretmenliği. Onu bir tarafa koyalım. Geri ka-
lan dördü, Türk Dili Edebiyatı, Türkçe öğretmen-
liği, Türkoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri… Devletin 
aklına şu gelmemiş: Diyelim ki sen Kürdolog olabi-
lirsin, fakat Türkolog olmak şartıyla. Yani merkezi 
yapı bir karar alıyor, fakat onun adına hareket eden 
oradaki birim böyle bir sınırlama koyuyor. Bu du-
rum en demokratik açılımdan daha anlamlı geli-
yor bana. Ben onun içerisinde olamazdım. Bu yüz-
den istifa ettim.

Hepimiz bir iş yapıyoruz. Manav olmak için 
çok geç olmasaydı manavlık yapmak isterdim. Fa-
kat o kadar beceriksiz, o kadar kalifiye olmayan 

bir insanım ki edebiyattan başka hiçbir şey bilmi-
yorum. Zaten otuz beşimizi geçtikten sonra hepi-
miz akademisyen oluruz. Çünkü evimizde koca-
mız veya eşimiz, kahvede arkadaşlarımız falan bizi 
dinlemez. Sadece öğrenciler, onlar da zoraki ola-
rak dinler bizi. Bu yüzden kendimizi akademile-
re atarız. 

Çelişki meselesine gelince… Bana acı verdiği 
oluyor tabii ki… Mardin’desin, Kürt bir ailenin içe-
risinde doğmuşsun ve bu alanda hakikaten çok he-
vesle çalışmışsın… Fakat Türk Dili Edebiyatı’nda 
eser veriyorsun. Gerçi ben öğrencilerimle farklı bir 
şey kuruyorum… Öğrencilerime bir ahlak verme-
ye çalışıyorum: Bütün diller, bütün edebiyatlar mu-
teberdir. İkinci nokta, benim sınıfımda asla olma-
yacak şey, ötekileştirici dil kurmaktır. Mesela ‘Pey-
gamberimiz’ diyemezsiniz, bu ötekileştirici bir dil-
dir. Ya da ‘Gayrimüslim’ diyemezsiniz, çünkü bel-
li bir noktadan bakıyorsunuz. Edebiyatımız diye-
mezsiniz, bizim edebiyatımız değildir. Yazarımız 
diyemezsiniz, yazar bizim babamızın oğlu değildir. 
Türkoloji’de hatta akademik kitaplarda vardır ya, 
sanki kapı komşusuymuş gibi, astsubayıymış gibi, 
“Fikret şunu yaptı, Naci bunu yaptı.” denir. Oysa 
bir mesafe olmalı bilimle, metinle bir mesafe… 

Üniversitede ara dersleri de veriyorum. Özel-
likle karşılaştırmalı edebiyat dersleri… Türk ede-
biyatının farklı edebiyatlarla ilişkileri… Oradan da 
bir şey alıyorum. Tabii öğrencilerin sosyal yapısı da 
önemli. Öğrencilerimin büyük çoğunluğu Kürt, bir 
kısmı Arap, çok az bir kısmı ise Türk. Edebiyattan 
anladığımı açıkçası onlara söylemeye çalışıyorum. 

Bütün bunlarla birlikte, tabii ki bir çelişki nok-
tasındayım. Fakat ben sistemden büyük değilim, 
benden çok bahsetmesek iyi olacak. Edebiyata ge-

lelim…

Medrese Kürt edebiyatında tabii ki önemli. Diyelim ki 16. yüzyılda, 17. yüzyılda 
Osmanlı başkentlerindeki şairler nerede okuyordu? Elbette medresede okuyorlardı. 
Fakat o medrese ile Kürt medreseleri arasında kategorik bir farklılığın olduğuna da 
dikkat çekmek lazım. 16. yüzyıl ile birlikte klasik Kürt şiirinde yavaş yavaş bir can-
lanma söz konusudur. Şöyle düşünelim: Osmanlı edebiyatı için ne diyoruz? 17. yüzyıl 
klasik şiirin en yüksek noktasıdır. Neden? Çünkü olgunlaşıyor. Bir klasik şiirin oluş-
ması, klasik şairlerin yetişmesi eğer Hoca Dehhani’yi ölçü alırsak neredeyse 500 yıl 
gerekiyor. 500 yıl boyunca siz şiir yazmalısınız ki bir Şeyh Galip çıkabilsin. 500 yıl 
boyunca siz bu tarzda şiir yazıyor olmalısınız ki bir Mele Ehmedê Cizîrî gibi korkunç 
bir mucize çıksın.
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Kürt Edebiyatının Çerçevesi

Kürt edebiyatı var mı, demiştim, parçalanmış 
bir toplum olarak… Ve bu edebiyatın gelişimi, çok 
detaya girmeden… Oluşma mekânları, dönemleri 
var. Belki bunlara değinirsiniz, örneğin medreseler 
gibi… Ya da mesela Kürt edebiyatının bir Alevi ede-
biyatı olarak doğduğuna dair iddialar var. Bunu siz 
diyorsunuz, Prof. Bahri Yıldırım da diyor. 

Şöyle bir şey var aslında: Karşı karşıya oldu-
ğumuz şey öncelikle ve tamamen bir edebiyat, bir 
dil. Bu dilin tarihine girdiğiniz zaman, diğer bütün 
ulus kurma, inşa etme aşamaları Kürt edebiyatı için 
de geçerli. Bu noktada çok dikkatli olmanız da ge-
rekiyor. Yani Kürd’üz diye, Kürtçe biliyoruz diye 
yüceltmek de çok yanlış olur.

Gelelim Kürt edebiyatının Alevi edebiyatı oldu-
ğu meselesine… Bu benim tespit ettiğim bir şey-
di. Daha sonra çok yayıldı. Türkiye de biliyorsu-
nuz gerici ilerici diye bir kategori vardır. Konumuz 
bağlamında ilericiliğe Alevilik, gericiliğe Sünnilik 
denildi. Bu şablon bir şekilde hepimizin kafasına 
oturdu. İyi bir şey söylemek adına kullanılmış gali-
ba sayın hoca tarafından da. 

Kürtlerin yazılı edebiyatı 8. Yüzyılda başlıyor. 
Enteresan bir şey, İslam Ansiklopedisi’nde Behlül-i 
Dana’dan bahsedilir… Harun Reşid’le bir kardeş-
liği olduğu söylenir. Denir ki, “Eğer birinin Arap 
birinin Kürt olduğu bilinmeseydi ikisi kardeş sa-
yılırdı.” Bu bahiste pek çok hikâye var. Biliyor-
sunuz Behlül-i Dana aynı zamanda klasik edebi-
yatta aslında bir çeşit Nasreddin Hoca tiplemesi-
dir. Behlül-i Dana 837’de ölüyor. Yani 8. yüzyıl-
da doğup 9. yüzyılda ölüyor. Onun şiirlerini bul-
muştum. Fakat şöyle bir şey benim kafamı karış-
tırdı. Orada diyor ki, Gorani lehçesiyle, “Şehirleri 
tek tek dolaşıp eski İran dinini uyandıralım, can-
landıralım” diyor. İyi de 837’de ölmüş birisi na-
sıl oluyor da Şehnâme’den önce pek kullanılma-
mış olan İran sözcüğünü kullanıyor. “Tamam, bul-
dum, işte bizim 13. yüzyıllık bir edebiyatımız var.” 
şeklinde bakmadım açıkçası meseleye. Fakat o za-
man dinin ya da Şiiliğin aşırı bir yorumu olan “Alî 
Elahî” denen bir mezhep var. “Yaresan” ya da “Ehl-i 
Hakk” adı da verilen bir mezhep. Çok karmaşık bir 
heteradoksi… Tabii hakikaten anlamak çok zor. 
“Haftân” ve “haftâneve” şeklinde panteon diyebi-
leceğimiz inançları, göndermeleri var. Mesela Bün-
yamin var. Bünyamin hem yazdır, hem Cebrail’dir, 

hem Bünyamin’dir, hem sarı rengidir. Anlamak ha-
kikaten çok zor. Son dönemde batılı akademisyen-
lerin de dikkatini çeken bir inanç bu. Orada şöy-
le bir şey görüyoruz: Halepçe’yi de kapsayan bir 
bölgede hâlâ Gorani konuşan bir grup… Anla-
şılmamak için kendi dilleriyle yazıyorlar. Yani ne 
Müslüman oluyorlar, ne Zerdüştiliğe ya da Mitra-
izme bağlı kalıyorlar… Ki hepsinin etkisi var. Bir 
çeşit kodlanmış bir dille, kendi dilleriyle yazıyor-
lar. İşte bize kalan da bu. Bu yüzden “Alevi edebi-
yatıdır.” deniyor. Fakat Alevi dememek gerekiyor, 
çünkü biliyorsunuz 19. yüzyılda –şimdi bulabili-
rim o metni- bir yazar, “Alevilik çok yeni bir kul-
lanımdır” diyor. Toparlarsak, demek ki 8. yüzyıl-
da böyle bir kuşak var. Yaklaşık 12. yüzyıla kadar 
devam eden pek çok şair var. Büyük kısmı kadın 
şair… Daha folklorik diyebileceğimiz şiirler yazı-
yorlar, yani klasik edebiyata henüz uzağız. 12. yüz-
yıldan sonra bir Kurmanci lehçesi biraz öne çıkma-
ya başlıyor. Tabii Sünnilik içerisinde yazılan şiirler 
aynı zamanda Şehnâme’nin de etkisiyle bu edebi-
yatı oluşturuyor. 

Bu edebiyatın oluşumunda medreseler mese-
lesi de belirleyici. Ben iki medrese olduğunu dü-
şünüyorum: Bir tanesi 1800’lere kadar devam 
eden, Osmanlı’da olduğu gibi, belli bir iktidara, bir 
hâmiye bağlı olan medreseler. Diğeri ise 1850’de 
bütün Kürt birlikleri yıkıldıktan sonra, bu sefer 
özellikle 2. Mahmut döneminden beri getirilen 
Nakşibendi şeyhlerinin, Baslavî şeyhlerin etkinliği 
dairesinde ve o birliklerin topraklarına, vakıfları-
na da el koyan bir medrese söz konusu. İki medre-
seyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Şimdi medre-
se edebiyatı dediğiniz zaman şöyle bir kategori de 
oluyor: Türk edebiyatı, Fars edebiyatı, Arap ede-
biyatı saray edebiyatıdır. Kürt edebiyatı ise med-
rese edebiyatıdır. Bu medreselerden birinci dönem 
medreseler birliklere bağlıydı. Buralarda çok fazla 
şiir de üretilmiştir. Aynen İstanbul’daki, Bursa’daki, 
Edirne’deki ya da şehzade şehirlerindeki gibi, sa-
raya yakın, iktidara yakın şairler söz konusuy-
du. Mesela Ehmedê Xanî aynı zamanda bir saray 
kâtibidir, diplomattır. Mele Ehmedê Cizîrî öyle-
dir. Şimdi diyelim ki Nefi’yi saray şairi sayıp, Mele 
Ehmedê Cizîrî’yi medrese şairi saydığımızda bura-
da da bir kategori söz konusu oluyor. Bu bizatihi 
Kürtlerin de ürettiği bir şeydir. Biraz da şuna benzi-
yor: Bugünkü iktidarın başlamasıyla birlikte belki 
Kürt muhafazakârların da bu meselede söz söyle-
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mesi biraz daha kolaylaştı. Aslında hepimizin diye-
lim. Kürt muhafazakârları 1960’dan sonra, 60 dar-
besinden sonra, darbedir çünkü kendilerine bir ta-
rihçe buldular. Sol bir raya oturan Kürt ulusal hare-
keti kendine nasıl bir tarihçe bulduysa, onun gibi, 
Kürt muhafazakârı da bir tarihçe bulmak için med-
rese idealizasyonuna gittiler. 

Şimdi medrese idealizasyonuna bakalım: Diyor-
lar ki 1000 yıllık Kürt medreseleri var. İyi de med-
resede okutulan en eski metin 1590 tarihli ve bir 
gramer kitabı. Yani ben Kur’ân öğreneceğim, bana 
ana dilimde metin lazım. Bu anlamda Tefsir-i Kur-
manci olağanüstü bir metindir. O metnin bir edis-
yonu var, 1854 tarihli. Mele Mahmudê Beyazidî 
oraya bir önsöz yazmıştı. Küçük bir önsöz. Ben 
metodoloji derslerinde o önsözü veririm, müthiş 
bir metindir. Konumuzla ilgili olarak şunu söyler: 
Artık medrese yok! Yani eğitim sistemi çökmüş. 
1854’de bunu söylüyor. Galiba 1914’de Bazil Ni-
kitin de şunu söylüyor: “Bütün Kürdistan’da topu 
topu 45 medrese vardır.” Aslında medrese bitmiş. 

Medrese Kürt edebiyatında tabii ki önemli. Di-
yelim ki 16. yüzyılda, 17. yüzyılda Osmanlı baş-
kentlerindeki şairler nerede okuyordu? Elbette 
medresede okuyorlardı. Fakat o medrese ile Kürt 
medreseleri arasında kategorik bir farklılığın oldu-
ğuna da dikkat çekmek lazım. 16. yüzyıl ile bir-
likte klasik Kürt şiirinde yavaş yavaş bir canlan-
ma söz konusudur. Şöyle düşünelim: Osman-
lı edebiyatı için ne diyoruz? 17. yüzyıl klasik şii-
rin en yüksek noktasıdır. Neden? Çünkü olgunla-
şıyor. Bir klasik şiirin oluşması, klasik şairlerin ye-
tişmesi eğer Hoca Dehhani’yi ölçü alırsak neredey-
se 500 yıl gerekiyor. 500 yıl boyunca siz şiir yaz-
malısınız ki bir Şeyh Galip çıkabilsin. 500 yıl bo-
yunca siz bu tarzda şiir yazıyor olmalısınız ki bir 
Mele Ehmedê Cizîrî gibi korkunç bir mucize çık-
sın. Bu aynı zamanda gelenekle ilgili bir şey. Mele 
Ehmedê Cizîrî’den bahsettik. Feqîyê Teyran, Şeyh 
Şemseddîn Ahlatî… En sevdiğim şair odur. Bir şair 
olarak söylüyorum, akademisyen olarak değil... 
Şununla tamamlayayım dilerseniz: Eğer bu bir ke-
şifse olağanüstü heyecan verici bir şey söz konusu. 
En eskisi 1596’da Çemişgezek’te, Dersim’de doğan 
bir şair kuşağı keşfettim. Artık açıkça söyleyebili-
rim, çünkü onlarla ilgili yazımı yayınladım. Yıllar-
ca söylemiyordum. Adını bile söylemiyordum o şa-
irlerin, şimdi kitaba dönüşecek. Yaklaşık 20 şairlik 
bir şiir ekolü… 

Bir ekolden bahsediyorsunuz… Botan, Çemiş-
gezek ve Sünni medreseler ekolleri var malûm… 

Çemişgezek ekolü, yalnız bu Alevi ekolü-
dür… Bunlar 19. yüzyıldaki ikinci göçle birlik-
te Horosan’a göç ediyorlar. Zaten Horasan’da ölü-
yorlar. Yani İran’ın kuzeyinde, Türkmenistan sını-
rında bir yerde… Orada 11 Mesnevi, 6 Divan ve 
pek çok şiir parçasından oluşan pek çok el yazma-
ları buldum. Şimdi bu konudaki çalışmamı kitap-
laştırıyorum. Çalışmam aynı zamanda Botan me-
selesini de yeniden yorumlamaya muhtaç kılan bir 
şey açıkçası. Çemişgezek ekolünün en eski şairle-
rinden sayılan Îbnî Xerîb’in bir şiiri var, ilk beyti-
ni okuyayım: “Weqta kî qiyamet bê pa bû/Li milkê 
şefî‘ê Mustefa bû” Görülüyor ki daha Şii bir şey söz 
konusu… Yani bugünkü Alevi edebiyatından uzak 
bir metin… 

Mem û Zin’in Büyüklüğü

Peki Mem û Zin kurucu metin sayılabilir mi? 
Biliyorsunuz Türk edebiyatı bazı metinler üzerine 
bina edilmiştir. Kürt edebiyatı için böyle bir şey var 
mı?

Mem û Zin’den bahsettiğimiz zaman şunu söy-
leyebilirim: Mem û Zin’de de farklı düşünceler içe-
risindeyim. Mem û Zin bana kurgulanmış bir metin 
gibi geliyor, bugünkü yorum itibariyle. Yoksa kla-
sik mesnevinin içerisindedir. Fakat açıkçası, pek 
çok noktada ayrıldığını görürüz. Onlardan bir iki 
cümleyle bahsedeceğim… 

Fernando Pessoa üzerine bir doktora çalışma-
sı okumuştum. Orada diyor ki ‘Pessao edebiya-
tın tamamı olmak istemişti.’ Mem û Zin’in yazarı 
olan Ehmedê Xanî’nin de böyle bir refleksi oldu-
ğunu düşünüyorum. Edebiyatın tamamı olmak is-
tedi. Ne yaparak? Bir mesnevi, bir divan, çocuklar 
için bir sözlükçe, bir İslam akidesi, bir iman aki-
desi yazdı. Bence, ondan önce bir mevlid yazıldı-
ğı için -bu da Kürt edebiyatçıları olarak bizim ara-
mızda tartıştığımız bir şey- mevlid yazmadı. Yoksa 
onu da yazardı. Özel olarak Mem û Zin’e baktığı-
mız zaman şunu görüyoruz: Mem û Zin’le birlikte 
doğunun üç büyük şairinden ve üç büyük metnin-
den bahsediliyor. İşte Şehname ile Firdevsi, Mem 
û Zin ile Ehmedê Xanî ve Vephistkaosani (Kaplan 
Postlu Kahraman) ile Şota Rustaveli adlı Gürcü bir 
şairden söz edilir. Hakikaten Mem û Zin çok bü-
yük bir metin. 19. yüzyılla birlikte Mem û Zin yo-
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rumu değişiyor. Şöyle bir şey: 1693’de yazılmış bir 
metin aslında. Fakat neredeyse 200 yıl boyunca hiç 
fark edilmiyor. Sadece tekrar istinsah edilmiş, yani 
yeniden kopyalanmış. Bu metni biliyoruz. Bir tek 
1840’da ölmüş olan Hudai’nin ona bir naziresi var. 
Fakat Mem û Zin’e değil gene. Onun bir mersiye-
sine bir göndermesi var. Ehmedê Xanî’nin mersi-
yesinin adı Xani Parçeyesan Hedan’dır, Hudai’nin 
ise Xani Cihangir-i Cihan… Onunla bağlanır, aynı 
vezni kullanır, fakat yine Mem û Zin değildir. 

Mem û Zin aslında 18. yüzyıla gelinceye ka-
dar pek de bilinen bir metin değil. Kimse ona gön-
derme yapmıyor, nazire yapmıyor. Kimse Mem û 
Zin şöyle büyüktür, böyle büyüktür demiyor. Mele 
Mahmudê Beyazidî’den bahsetmiştim, müthiş bir 
isimdir Mele Mahmudê Beyazidî… Mele Mahmudê 
Beyazidî Mem û Zin’i ele alıyor ve bir nesir olarak 
yazıyor. Çok ilginç bir şeydir o. Daha Maupassant, 
Poe, Çehov yokken Mele Mahmudê Beyazidî kısa 
öyküler yazıyor, bir novella yazıyor. Mem û Zin’i 
deforme ederek… Türk edebiyatından örneklersek 
Hançerli Hanım Hikaye-i Garibesi ile İntibah ilişki-
si gibi. Mem û Zin üzerine bir metin yaratıyor. Bu-
nun dışında, bahsettiğim gibi bir Hudai, bir Mele 
Mahmudê Beyazidî, 18. yüzyılın sonuna ve 19. 
yüzyıla geldiğimizde Hecî Qadirê Koyî ve Bedirxan 
ailesi, ilk Kürt milliyetçileri diyelim, İstanbul mer-
kezlidirler bunlar ve Osmanlı tarzı bir milliyetçilik 
anlayışları vardır, İstanbul’daki milliyetçilikten de 
etkilenerek, Mem û Zin’i yeniden yorumladılar. Bir 
de baktılar ki orada Kürtlerin halinden, özellikle de 
birlik olamamalarından bahsediliyor. Böylece Mem 
û Zin bir anda bir amentüye, bir Kürt milliyetçili-
ği amentüsüne dönüştü. Fakat burada şöyle bir çe-
lişki var: Bir, acaba ulus inşalarında böyle mistifi-
kasyonlar gerekiyorken, ben o ulusun hasbelkader 
bir üyesi olarak bunu bozmalı mıyım yoksa bu ya-
pıntı olan şeyi destekleyerek, bir an önce şu ulus 
oluşsun da beni de bir an önce sürgün etsinler diye 
mi hareket etmeliyim? Şu, şimdi siz klasik edebi-
yatta ‘Ben’ diyemezsiniz. Diyelim ki Kur’an-ı Ke-
rim Türkçe ’ye çevrildiği zaman Allah’ın kendinden 
bahsettiği yerler ‘Biz’ diye çevriliyor değil mi? ‘Ene’ 
dediğiniz zaman, enaniyete giriyor değil mi? Kla-
sik edebiyatçı eğer redif olarak kullanmıyorsa ‘Ben’ 
demez, ‘Biz’ der. Mem û Zin’in giriş bölümündeki 
sebeb-i telifte “Eğer bir padişahımız olsaydı” der-
ken kendinden bahsediyordur. İkinci nokta bütün 
klasik edebiyat bir şikâyet edebiyatıdır ve atıyorum 

Mahzeni Esrar’da işte Nizami Gencevî de 5 bin al-
tın almasına rağmen sebeb-i telifte şikâyet eder de-
ğil mi? “Keşke bir padişahımız olsaydı.” der. İyi de 
Mengücek Bey’i Behram Paşa sana 5 bin tane al-
tın vermiş. İşte onu acaba “Bir padişahımız olsay-
dı.” diye mi okumak gerekiyor yoksa o geleneğin 
içerisindeki şiir olarak mı? Peki, Mem û Zin’in bü-
yüklüğü nerede? Mem û Zin çok büyük bir metin. 
Mem û Zin dünya edebiyatının ilk realist metni-
dir. Mem û Zin, Don Kişot’tan 71 yıl sonra yazılı-
yor. Don Kişot’ta anlatıcı gerçekçidir değil mi? Der 
ki, “Gitti, bir çoban kız gördü, ona prenses dedi, 
onu kurtaracağım dedi.” Fakat kahraman gerçek-
çi değildir değil mi? Yani başka bir dünyada ya-
şıyor. Mem û Zin ise hem anlatıcısı, hem kahra-
manları, hem mekânları ile, her şeyiyle gerçekçi. 
İkinci nokta, dayandığı bir metni vardır, bir des-
tan metnidir. 2000 yıl boyunca bilinir. Ta Histoire 
de Aleksandre’dan yani İsa’dan 500 yıl önce Memé 
Alan’da bahsedilir. Memé Alan üzerine kurulmuş 
bir metindir. Memé Alan’da uçan atlar var, ifritler 
var, cinlerin padişahı var. “Dünyanın en güzel er-
keği ile en güzel kızını” getirin diyor, Mem û Zin’de 
bu yok. Mağrip şehri var. Orada üç kardeşten bah-
sedilir. Tabii İslam döneminde adları Müslümanla-
şıyor, Ali Bey, İlyas Bey, Ömer Bey diye. Yaşadıkla-
rı şehri anlatırken diyor ki “366 tane kapısı vardı. 
366 kapısı 366 eyalete açılır. Her eyalette 366 tane 
vilayet vardır.” Fakat Mem û Zin’de bildiğiniz Ciz-
re var. Mem û Zin’in başında şöyle bir beyit kuru-
lur: “Ey Xani sen kemal, yetkinlik meydanını boş 
bulmuşsun.” Metnin sonunda hikâye biter ve baş-
ka bir bölüm başlar. O bölümü zaten anlatmak ay-
lar sürebilir. Orada der ki “Sen kemal savaşında ye-
nildin.” Yani hani Avrupalılar bize bir takım metin-
ler yutturuyorlar ya. Mesela postmodern edebiyat 
kendinin metin olduğunu söyler. İşte bu da söy-
lüyor zaten, “Ben bir metinim” diyor. O noktadan 
baktığımızda sanki Kürt edebiyatı, diğer edebiyat-
lar için de iyi bir kılavuz olabilir. Kürt edebiyatını 
daha edebî okuyabiliriz gibi geliyor bana. 

Biraz da son yüzyıla gelelim… Cumhuriyet 
tarihi açısından bu ifadeyi kullanıyorum tabii… 
Türkiye’de kurucu güç kendine mahsus bir tarih ve 
edebiyat kurdu. Yani Anadolucu bir edebiyat oluş-
turdu, memleketçi bir edebiyat oluşturdu, buna bağ-
lantılı olarak da günümüze kadar aşağı yukarı o 
çizgiyi takip eden bir süreç var. Ufak tefek farklı-
lıklarla bir takım hareketler şeklinde bugüne geli-
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yor. Fakat kanonik yapı aynı. Kürt edebiyatı için de 
böyle bir şey var mı? Yani Türkiye Kürdistanı’ndaki 
edebî durum nasıl? Mesela siz kendinizi hangi men-
subiyete bağlıyorsunuz, Türk şair mi kabul ediyor-
sunuz yoksa Kürt şair mi? Ola ki ben sizi Kürt şair 
olarak kabul etsem ya da… 

- Şair olarak kabul etseniz yeter! (Gülüşmeler)

Kürt Şairlerin Bağlandığı Kanon…

 Evet… Türkiye’deki bu kanonik zincire bağlılık 
çerçevesinde Kürt şairler ne durumda?

 Başta da bahsettiğiniz gibi çok parçalı bir ede-
biyattan bahsediyoruz. Yine başta belirttiğimiz 
gibi 4 ayrı dilden bahsediyoruz. Kürtçe dediği-
miz zaman Türkçede de aslında öyledir. Çoğumuz 
Aytmatov’un aslında Rusça yazmadığını bilmeyiz 
mesela, kendi ana dilinde yazmadığını bilmeyiz. 
Ya da bir Türkmen edebiyatında kimi biliriz? Sa-
dece bizim gibi aklı havada akademisyenler anla-
maya çalışır. Mesela Anar’ın “Bin” şiiri diye bir şey 
var. Türkiye Türkçesine en yakın dil olarak Azeri 
edebiyatını takip edebiliyorum. Eğer Kürtler yüzyı-
lın başındaki uluslaşma trenini kaçırmasalardı bu-
gün 4 ayrı Kürt devleti olurdu. Aralarında olimpi-
yatlar düzenlerler, (gülüşmeler) dil olimpiyatları, 
bilmem işte eskrim-meskrim gibi sportif yarışma-
lar olurdu. Fakat bu bir araya gelemeyiş, dünyanın 
en geç ve en taze uluslaşmalarından birini doğur-
muştur. Bu yüzden şimdilerde birlik meselesi falan 
oluyor. Bugün Kurmanci, Zazaki ve Sorani edebi-
yatlarından bahsediyoruz. Allah’tan Gorani öldü de 
artık bundan bahsedemiyoruz. Kürt edebiyatından 
bahsettiğimiz zaman üç ayrı dilden, üç ayrı ede-
biyat toplumundan da bahsetmek gerekiyor. Çün-
kü evet, edebi manada bir takım şeyler var. Kürdis-
tan zihni var, gönlü bol haritalar var kitaplarda. Ta 
Kütahya’ya kadar sınır gelir. Yani böyle bir yer altı 
nehri var o birlik düşüncesinde. Fakat dil olarak 
söylediğimiz zaman aslında her birinin kendi ma-
ceraları farklı işler. Aslına bakarsanız Sorani edebi-
yatı 1909’a kadar iner. 1909’da düz yazı metni ya-
zılmış. 100 yıldan bahsediyoruz. 18. yüzyılda da 
İstanbul’da ölen harika bir şair var: Nâili… O, ilk 
divanı yazıyor. Soran birlikleri en geç döneme ka-
dar yaşadılar. Klasik edebiyatta yazmak için hima-
ye gerekiyor. Himaye olmadan yazmıyorsunuz. Bu 
dönemde pek çok Soran yetişti. Kurmanci edebi-
yatı ise büyük ölçüde 1850’den sonra sadece med-

rese imamlarının yazdığı bir edebiyat oldu. Sorani 
ile Kurmanci’yi birbirinden ayırmak gerekiyor. Biri 
klasik edebiyat, diğeri medrese edebiyatı. Bu ara-
da Zaza edebiyatı gelişemedi. Çünkü kuzeyde res-
mi dil ya da medrese dili, eğitim dili Kurmanci’ydi. 
Bugünde herhangi bir Zaza imamla karşılaşırsınız 
Kurmanci Mesnevi’yi ezbere bilir, fakat Kurman-
ci bilmez. Tabii Kurmanci günümüzde en yaygın 
lehçe ve onunla bütün yeni türlerin içinden çıktı-
ğı bir edebiyat oluşturuluyor. Romanın da, kısa öy-
künün de, şiirin de örneklerini veriyor. En azın-
dan bugün yaşayan lehçeler bakımından… Baktı-
ğımız zaman Mele Mahmudê Beyazidî’den tekrar 
bahsedeceğim. Mele Mahmudê Beyazidî’de kısa 
öykü, novella, edebiyat tarihi, edisyon kritik, söz-
lükçülük, çeviri, hepsi var. Mesela Fuzuli’nin Ley-
la vü Mecnun’unu Kürtçeye çeviriyor. Şerefname’yi 
Farsça’dan Kurmanci’ye çeviriyor. Müthiş bir isim, 
25 kitabı var. Hakikaten, anlata anlata bitiremem. 

20. Yüzyıla geldiğimizde aslında İstanbul’da ki 
edebiyat deneyimi görülür. Osmanlı edebiyatı de-
neyiminin diğer unsurlar gibi Kürtlere de ciddi bir 
etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Taner Timur 
bu konuda Osmanlı Türk Romanı diye bir kitap 
yazdı. Alan dışından birisi, fakat öyle alan dışın-
da da fazla durmamış. Pek çok şeyin içerisine gir-
miş. Onun pek çok tespiti tartışılır, fakat şu çok il-
ginç: Osmanlı modernleşmesi bütün unsurları be-
lirledi, etkiledi. Arnavut edebiyatını, Sırp edebiya-
tını, Bulgar edebiyatını, Arap edebiyatını etkiledi-
ği gibi Kürt edebiyatını da etkiledi. Fars edebiyatı-
nı da çok etkiledi, çünkü Farslar da İstanbul kana-
lıyla gelen yeniliği Urumiye üzerinden alıyorlardı. 
Yani onlarınki biraz da Rusya’dan geliyordu. Arap 
dünyasına Kahire’den de giren yeni edebiyat, yeni 
fikirler meselesi oluşturmuştu. İstanbul’daki o Tan-
zimat edebiyatı diyebileceğimiz şey Kürt edebiya-
tında da geçerlidir.

Mesela bugünkü Türk edebiyatını batı edebiya-
tını bilmeden çözemezsiniz. Bu Türkiye’deki Kürt 
edebiyatında da vardır. Kürt edebiyatı ne kadar et-
kilenmiş?

Mesela Fecr-i Ati’de Pîremerd vardır. Süleyman 
Tevfik diye de bilinir. Fakat en demokrat edebi-
yat tarihleri bile Pîremerd’den bahsetmezler. Oysa 
Musavver Muhit’in sahibidir aynı zamanda. Sade-
ce Halit Ziya anılarında ondan bahseder. Recaiza-
de Mahmut Ekrem’in yakın dostudur. Rıza Talaba-
ni ile Namık Kemal de çok yakındır mesela. Na-
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mık Kemal’in metinlerinden görürüz onu. Özellik-
le Soran şairleri ile İstanbul’daki Osmanlı Türk şa-
irleri arasında ciddi bir dostluk ve arkadaşlık var-
dır. Ne zaman ki 1. Dünya Savaşı oldu, herkes evi-
ne döndü, o zaman herkes beraber yarattığı edebi 
birikimi de kendi evine taşıdı. 1926’da Pîremerd 
Süleymaniye’ye döner ve orada Jîn diye bir dergi 
çıkarır, matbaa kurar. Aşağı yukarı Servet-i Fünun 
edebiyatını Kürt edebiyatın içerisine taşır. Servet-i 
Fünûn edebiyatı tamamen 
Türk edebiyatına mal edi-
lemeyecek bir şey olduğu 
için söylüyorum. Aynı şe-
kilde Fecr-i Âti de öyle… 
Pîremerd 1930’lara doğ-
ru bütünüyle bir Kürt 
ulusçusu haline geldikten 
sonra bağı biraz koparı-
yor. Tevfik Fikret’in Sora-
ni şiir üzerinde çok etkisi 
var. Şeh Nuri Şeyh Salih’in 
iki ciltlik Divan’ında bü-
yük ölçüde Rubab-ı Şikes-
te ile metinlerarasılık ba-
bında bir irtibat söz konu-
su. Mesela Goran diye bir 
şair var, ilk Kürt komü-
nist olduğu söylenen şair. 
Onun “Kardeşlik Öyküsü” 
şiiri Celal Sahir Erozan’ın 
“Arap Kardeşime” şiirinin 
hemen hemen aynısıdır. 
Celal Sahir Erozan gibi Tu-
rancı bir şairle Goran gibi 
komünist ve Kürt milli-
yetçisi nasıl yan yana olu-
yorsa, aralarında da böy-
le metinsel bir bağ söz ko-
nusu. 

Peki, Soraniler Tanzi-
mat edebiyatıyla neden 
ciddi bir bağ kurdular? Onu da şu şekilde söyleye-
lim: Hiç de ajan olduğunu saklamayan bir Kürdo-
log var. Bütün Şarkiyatçılarda olduğu gibi mesleği 
de aşağı yukarı bellidir. İstanbul’a gidiyor, bir şey-
ler sorup öğrenecek. Ona diyorlar ki ‘Bak burada 
bir Kürt var.” Gidip ona “Nerelisin?” diye soruyor. 
“Dersimli’yim” cevabını alınca bu kez “Kürt mü-
sün?” diye soruyor. Fakat öğrenmek istediği bilgiyi 

ondan alamıyor. “Bu Zaza’dan bir şey öğrenmedik.” 
deyip bir Kurmanci buluyor. Aynı şekilde ondan da 
“Bilmiyorum” cevabını alıyor. Birisi o Kürdoloğa, 
“Zazalarla Kurmanciler hamaldır, sen git Soranile-
re sor.” diyor. Soraniler tabii İstanbul’da etkin bir 
noktada oldukları için Tanzimat edebiyatının So-
ranilerde daha fazla etkisi var. Yani Kürt edebiya-
tı noktasında modernleşmeyi Soraniler üzerinden 
belki tarif edebiliriz. 

Kürt Şairler Niçin 
Türkleşiyor?

Türkiye’de edebiyatı 
değil başka sanat dalla-
rını da incelediğinizde de 
aynı şeyleri görüyoruz. 
Mesela Film Arası der-
gisinin Nisan-Mayıs sa-
yısında Türkiye’de Kürt 
Sineması ‘özel’ olarak ele 
alınmış. Bu da gösteriyor 
ki, Selim Bey’in bahsettiği 
birbirinden ayrılmazlık 
hususu burada da geçerli. 
Mesela Film Arası dergi-
sindeki yazılara baktığı-
mızda Kürt sinemasının 
oluşumu, gelişimi, sorun-
ları tartışılırken Türk si-
nemasınınkilerle paralel 
şeyler söyleniyor. Bu bir 
yerde kaçınılmaz… Şim-
di, özellikle cumhuriyet 
dönemi edebiyatında, sizin 
kuşağa kadar Kürt şairleri 
de Türkiye’deki negatif ya-
pıya eklemlenmişler gibi 
geliyor bana. Doğrusu bu 
benim tuhafıma gidiyor. 
Çünkü aşağı yukarı 100 
yıldan bu yana bir ayrış-

tırma, asimile etme ve benzeri fiilleri yüklenmiş bir 
süreç var. Yani tezat bir durum söz konusu, çeliş-
kili bir manzara var. Yani hem bu resmî kanonik 
yapının sosyal alandaki kurucuları, yöneticileri, 
organize edicileri Kürt vatandaşı, Kürt şairi, dola-
yısıyla fikir, sanat ve edebiyat dünyasındaki öncü, 
lider olan insanları olumsuz etkilemekte, hem de 
Kürt şair, yazar ve aydınlar o kanonik yapının bir 

18. yüzyılın sonuna ve 19. yüzyıla 
geldiğimizde Hecî Qadirê Koyî ve 
Bedirxan ailesi, ilk Kürt milliyet-
çileri diyelim, İstanbul merkez-
lidirler bunlar ve Osmanlı tarzı 
bir milliyetçilik anlayışları var-
dır, İstanbul’daki milliyetçilikten 
de etkilenerek, Mem û Zin’i yeni-
den yorumladılar. Bir de baktı-
lar ki orada Kürtlerin halinden, 
özellikle de birlik olamamaların-
dan bahsediliyor. Böylece Mem 
û Zin bir anda bir amentüye, bir 
Kürt milliyetçiliği amentüsüne 
dönüştü. Fakat burada şöyle 
bir çelişki var: Bir, acaba ulus 
inşalarında böyle mistifikas-
yonlar gerekiyorken, ben o ulu-
sun hasbelkader bir üyesi ola-
rak bunu bozmalı mıyım yoksa 
bu yapıntı olan şeyi destekleye-
rek, bir an önce şu ulus oluşsun 
da beni de bir an önce sürgün 
etsinler diye mi hareket etme-
liyim?
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şekilde bir yerinde bulunmakta. Doğrusu bu beni 
şaşırtıyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Bu Anadoluculuk meselesinden bahsetmiştim. 
Cemalettin Afgani’nin bir gün istanbul’a gelmesiy-
le başlayan bir mesele. Uzun bir mesele. Ömer Sey-
fettin, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakul 
etkilendi. Sonra tabii Cevat Şakir ve Vedat Günyol 
gibi Anadolucu dediğimiz şey. Aslında 1939’daki 
o meşhur “Biz Nev-Yunani’yiz” meselesi üzerinden 
…

 Ben şöyle söyleyeyim isterseniz, mesela tehcir-
ler var… Mesela çok somut bir örnek, Cemal Sü-
reya. Erzincan’dan tutup Bilecik’e sürüyorsunuz. 
Cemal Süreya’yı biz bir dönem sonra Türk ulusçu-
su gibi görüyoruz. Oysa kendisi Kürt; dolayısıyla 
Kürt şairi saymamız lazım… Gerçi Yunus’u ‘Türk-
çenin süt dişleri’ olarak görürken işin sosyolojik ya 
da kavmiyetçiliğin çok ötesinde görürüz. Salt şii-
ri düşünür belki, ama son noktalarda geldiği yer 
Kemalist bir çizgi… Aydınlık’ta, Saçak’ta, İkibin’e 
Doğru’da yazıyordu mesela. Hatta geçenlerde bu 
konuda bir araştırma yaparken Doğu Perinçek 
onun için “Papirüsçü değildir, Aydınlıkçı’dır.” şek-
linde bir iddiasına rastladım. Ne dersiniz, Kürt şa-
irlerin Türkleşmesinin bir açıklaması var mı?

-Bizimle aynı süreci yaşayan sizin gibi gariban 
Türk Müslümanları meseleye çok geç uyandı. (Gü-
lüşmeler.) Yani 1960’lardaki Yaşar Kemal için de 
söyleyelim, Yaşar Kemal 1951’den 63’e kadar 12 
yıl boyunca Cumhuriyet’te yazdı. Cemal Süreya, 
Aydınlık ya da Papirüs’te yazdı. Seyit Alp’in ilk ki-
tabı Devran, Aydınlık yayınlarından çıktı. Devran 
müthiş bir romandır. Yılmaz Odabaşı İkibine Doğ-
ru dergisinde yazdı. Bana sanki bizi arayacakları en 
son yer burası gibi geliyor. En yakın noktada dur-
mak. Tabi korkunç bir trajedi aynı zamanda. Sor-
duğunuz şey tabii Türkçe yazan Kürtlerle ilgili bir 
şey, fakat kodladılar. Nasıl kodladılar? Türkçe ya-
zarken kodladılar! Acaba okuyor muyuz, çözelim 
mi o kodları? Mesela bir tanesi Demirciler Çarşısı 
Cinayeti’nin ikinci cildi. Akçasazın Ağaları... Ora-
da bir hikâye var. Yaşar Kemal’i hep böyle kuru-
cu ideolojiyi ya da kurucusunu ifade eden birisi 
olarak görürüz, öyle değil mi? Edebiyat işte böyle. 
Başta sordunuz ya, “Neden edebiyat?” diye. Edebi-
yat çok güçlü. 

Akçasazın Ağaları diyordum. Orada bir hikâye 
var. Hikâyede bir sürü de Vanlı var. Van’a bağla-
nan bir olay. Van’da Uso diye bir hikâyeden bahse-

der. Aslında orada Mustafa Bey ile Mehmet Bey’in 
müthiş bir savaşı söz konusudur. Akçasazın Ağa-
ları müthiş bir gerilim romanıdır. Fakat oraya bir 
yan hikâye girer. Bir yerlerde sürekli olarak beli-
rir. Uso, Van çarşısında dolaşırken çok güzel tazı-
sı olan birisiyle karşılaşır. Ona der ki “Tazıya âşık 
oldum, onu bana ver.” “Veremem!” der, “Nereden 
buldun?” “Bir Arap şeyhi var, gideceksin onun ça-
dırında yedi yıl çalışacaksın. Bu tazının annesi do-
ğum yapacak, eğer hizmetinden memnun kalırsa 
verecek.” Uso’nun bir sevgilisi var, nişanlısı. Ga-
zele… Suriye çölüne gider, o Arap şeyhini bulur, 
onun çadırında yedi yıl hizmet eder. O tazının an-
nesi doğurur ve ona bir yavru verirler. O yavruyu 
alır. Ona da Gazele adını koyar. Van çarşısına ge-
lir, yedi yıl önce yaşadığı aynı şeyi yaşar. Kurumlu 
bir şekilde yürürken karşıdan askeri bir birlik ge-
lir. Başlarında bir yüzbaşı vardır. Yüzbaşı yaklaşır-
ken, “Şu tazıyı alın!” der. Uso kendini yerden yere 
atar. Yüzbaşı onu bir türlü dövmez. Dövmeye bile 
değer görmez. Uso abartınca yüzbaşı iner ve onu 
döver ve anlatıcı şöyle der: “Sarışın bir kurda ben-
ziyordu!” Cemal Süreya öyle. Biliyorsunuz Kuva-i 
Milliye’de Nazım Hikmet’in Mustafa Kemal ile ilgili 
söylediği şeydir bu: “Sarışın bir kurda benziyordu.” 
Kimi dövüyor? Kürdü dövüyor! Edebiyat böyle bir 
şey. İşte bakın 1963’de yazılmış bir metni 50 sene 
sonra bu şekilde görebiliyoruz. Allah uzun ömürler 
versin, Yaşar Amca’ya söyleseniz belki inkâr eder, 
öyle değil mi? Cemal Süreya’da mesela “Fırat suyu 
bütün bir bölgeyi/Takma adlarla dolanmak/Zorun-
dadır.” diyor. Bunların önemli olduğunu düşünü-
yorum. Bir kodlama yaparak tabii ki. Fakat o Ana-
dolucu ya da kanon dediğiniz şeyin içerisinde ne-
den yer aldılar? Ben bütünde yer aldıklarını sanmı-
yorum. Bir kere Cemal Süreya üzerinden gittiğimiz 
zaman İkinci Yeni’nin bizatihi kendisi TDK Türk-
çesine bir başkaldırıdır. Siz de konuyu çok iyi ça-
lıştınız, İkinci Yeni’yi, Türk şiirindeki en büyük öz-
gürleşme eylemi olarak görmekteyim. Yani bir de-
süblimasyon üzerinden kurulmuş bir şey var. Yüce 
olanı aşağılıyor. Bu, Birinci Yeni’de de var. Orhan 
Veli “Kimimiz nutuk çektik/Kimiz öldük.” demiş-
ti. Ya da Oktay Rıfat ne diyordu? “Şu zeytin yağ-
lı dolma/Yemek değil rezalet/Rezalet rezalet./Hürri-
yet Müsavat Adalet” diyordu. Yani bütünüyle tah-
fif eder. Edebi manada en ekstrem yerde durur. Fa-
kat şöyle düşünelim: 60’tan sonra Kürtlerin kendi-
ni ifade edebilecekleri tek bir yer vardı ve bu soldu. 
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Ne zaman ki Kürtler bir takım kurumlarda, diye-
lim ki İnsan Hakları Derneği’nde iktidar oldular, iş-
ler değişti. Bu duruma tepki gösteren kimdi? Ada-
let Ağaoğlu! Kürd’ün iktidarlaştığı yerde sorun var! 
Umarım aynısını siz yapmazsınız! Yani Kürd’ün ik-
tidarlaştığı yerde, daha önce onun arkasında du-
ran, kendi içerisinde onu tanımlayan ya da koru-
yan, gözeten her neyse, kendini nasıl rahat hisse-
diyorsa, oradan baktı. Mesela Perihan Mağden ne 
dedi? “Ya bu barış anneleri çok kötü ter kokuyor!” 
dedi. Yani bir elitizm söz konusu. Biliyorsunuz ben 
Türk Şiirinde Taşra’yı çalıştım. Siyasal anlamda taş-
racıyım. Edebiyat tarihi boyunca taşranın merke-
ze dönüştüğünü gördük. Bakın İkinci Yeni şairle-
ri 1958’den sonra kitaplarını İstanbul’da yazdılar. 
Bütünüyle taşralı olan Edip Cansever bu kuramı 
bozmadan İstanbul’un taşrasındadır. Başka biçim-
ler içerisinde olan birisi… Onun gibi bütün İkin-
ci Yeni şairleri tıpkı Yahya Kemal gibi, Nedim gibi, 
Orhan Veli gibi İstanbul şairi olmaya çalıştılar. Bu 
manada taşralı eğer siyasal ve düşünsel anlamda 
merkeze ulanmazsa, merkezin reflekslerini tekrar 
etmezse, daha insancıl bir şekilde yaşayabileceği-
mizi düşünüyorum. 

Demokratikleşme Süreci İçin Şairlere Düşen…

Selim Bey, başta da belirttiniz. Siz Demokratik-
leşme Paketi’ne güvenmiyorsunuz. İyi de, gelinen 
bu son noktada günümüz Kürt şairlerine bir iş düş-
müyor mu? Evet, atılan adımlar tarafınızca güven-
sizlikle karşılanmakta, fakat yapılması gereken bir 
şeyler yok mu? Kürt şairlerin yaklaşımları nasıl ol-
malı? Ne yapmalılar? Bu konuda bir şey diyecek 
misiniz?

Şöyle bir şey var. Bizler sözcükleri bu kadar yü-
celten insanlar olarak neden mesela ana dilde eği-
timi formüle etme ihtiyacı duyalım? Bütün göksel 
ya da modernist ya da türlü siyasal mücadeleler-
de karşı karşıya gelmiş toplumsal kesimler, bütün 
bildirgelerinde neden bu hususun üzerinde duru-
yorlar? Oysa bu son derece sıradan, yani üstünde 
hiç konuşulmaması gereken bir şeydir. İsterse ya-
şayan bir dil olmasın. Mesela İngiltere’de oldu; pek 
çok ölü dil diriltiliyordu. Bir ev arkadaşım vardı. 
Konvolca diye sadece 4 bin kişinin konuştuğu bir 
dile mensup birisiydi. Bir temenniden ziyade, ben 
bu meselenin samimiyet üzerinden götürüldüğü-
nü düşünüyorum. Nasıl samimiyet? “Onlar sami-
mi değil, biz samimiyiz, siz samimi değilsiniz.” Sa-

mimiyet maalesef bir siyasal ölçüt değil. Ne kadar 
olumlu düşünürsek düşünelim bütün insanlık tari-
hinde olduğu gibi, yaşananlar maalesef güç savaş-
larıdır. Evet, tabii ki ümitvarım, 20 yıl önce bura-
da, böyle bir şey konuşabileceğimizi tahmin bile 
edemezdim. Biz lisede ya da üniversitedeyken bir 
medrese ya da Müslümanların bir yurdu önün-
den geçtiğimiz zaman sesimizi biraz daha kısardık. 
Şimdi Müslümanlar sayesinde konuşabiliyoruz. 
Böyle bir şey de söz konusu doğrusu. Ben böyle bir 
şeyin içinde yer almaktan, sizlerle olmaktan ayrıca 
çok mutlu da oldum… Hepiniz Müslüman olma-
yabilirsiniz elbette. Fakat bütün bunlar bize hepi-
mizin ortak efendilerinin verdiği şeyler değil. San-
ki çok fazla sıkıntı çektik, hepimiz bunu çok faz-
la yaşadık. Fakat şu anda özellikle medyada etkin 
olan egemen akıl ne diyor? Bahşetmek üzerinden 
konuşuyor. Mesela ben şunu biliyorum: Bana bah-
şettiklerini değil, benden gasp ettiklerini daha çok 
biliyorum. Sürekli olarak bunu yaşıyorum. Tabiî ki 
çok umutluyum, herhalde her şey çok daha iyi ola-
cak. “Bir zamanlar şu olurken şimdi bu noktada-
yız” falandan ziyade, daha da ileri gidebileceğimi-
zi düşünüyorum. Bununu aramızda köprüler kur-
makla ilgili bir şey, birbirimizi dinlemekle ilgili bir 
şey olduğunu düşünmekteyim. Bu arada şu kanon 
meselesine siz çok önem verdiniz. Ben sizin yüreği-
nizi serinletecek bir şeyler söyleyeyim…

Elbette Sizin Bakış Açınız Önemlidir,
Bizim Kanaatlerimiz Değil…

Elbette, şaka yapıyorum. Ben taşracı olduğum 
için… Anadoluculuk meselesi bahsettiğim gibi 
Türk tezine bağlanan bir şeydir ve enteresandır. 
Bu Anadoluculuk ve memleket edebiyatı o kor-
kunç “Tarih Kongresi”nin sonucudur aslında. “Bir 
nev-Yunani’yiz, İyonyalı’yız meselesi. Buralarda 
Helenler var, biz İyonyalı’yız. Zaten Zenon bizim 
hemşerimiz, Homeros bizim hemşerimiz. Efes ile 
efe arasında bir şey var. Zeus da büyük amcamız 
olur.” gibi bir şey kuruldu. İşte bu sosyal demok-
rasidir. Bugünkü sosyal demokrat partilerde de gö-
rürsünüz. Mesela Ecevit, şiir yazar değil mi? Yu-
nanlılarla ilgili yazar, Kürtlerle ilgili yazmaz. Er-
menilerle ilgili hiç yazmaz. Yani tipik sol duyarlı-
lığının elbette böyle bir handikabı olduğunu ben 
de düşünüyorum. Fakat özerk edebiyatın, özellik-
le İkinci Yeni’nin bunun içinde olduğunu düşünü-
yorum. Özerk edebiyatın bu daireden kurtuldu-
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ğunu da düşünüyorum. Yani en sevdiğiniz şarkı-
lar arasında “Kalbim Ege’de kaldı.” yok mu? Oysa 
kimsenin Ege’ye gitmişliği yok. Hepimiz köylüyüz, 
fakat elitler üzerinden kendi duygularımızı anlat-
tık. Tabii Türkçe yazan Kürt kökenli şairlerin de o 
daire içerisinde neden tarif edildiğinin, gizlendik-
lerinin bir sosyolojik yönünü söylemeye çalıştım. 
Kürt edebiyatında, Kürtçe edebiyatta peki bu nasıl 
oldu? Daha önce de dediğim gibi İstanbul’daki or-
tak modernleşme dönemi Kürt edebiyatınca da bol 
bol sarf edilmiştir. Hawar dergisi 1932-43’te -adap-
tasyonlarıyla bilinen Ahmet Vefik Paşa’nın şehrin-
deyiz- pek çok adaptasyon yayımlamıştır. Özellik-
le Hugo’dan çok fazla adaptasyon vardır Hawar’da. 
Uzun süre Servet-i Fünun dergisinde olduğu gibi, 
yarısı Türkçe yarısı Fransızca çıkıyordu ya Servet-i 
Fünun, Hawar da öyledir. 24. Sayıya kadar yarısı 
Osmanlı yarısı da Latin harfleriyle yayımlanmıştır. 
Yani iki dergi arasında birbirlerine benzeyen bir-
çok şey vardır. 

Şimdi, Kurmanci ve Zazaki edebiyattan bahset-
tiğimizde kendi topraklarında üretilmeyen bir ede-
biyattan bahsediyoruz. Mesela 1933’de Şam’da ya-

yımlanan Osman Efendi’nin Zazaki mevlidi, yani 
Mevlüd-ü Zazaki… İşte 1942’de Şam’da çıkarı-
lan Ronahi dergisi… Beyrut da çıkan gazeteler var. 
Ermenistan’da, sürgün Kürt edebiyatçıları tarafın-
dan yayımlanan yayımlar var. Bu şekilde 1990’lara 
kadar geldiğimiz süreçte bir edebiyat var. O da işte 
medrese edebiyatı dediğimiz, el altından, daha çok 
dini metinler şeklinde gelişen bir edebiyat. Tabii 
klasik edebiyatta ne vardı? Bir patron vardı, tasav-
vufi bir çerçeve vardı. Bu sefer ise şöyle şiirler var: 
“Şeyhim geldi, onu görmedim.” Ya da özellikle Be-
diüzzaman üzerine pek çok şiirler var. 1970’lerin 
sonuna geldiğimizde bir edebiyat dergisi çıkıyor. 
Fakat bu kez Avrupa’da ve bir diaspora edebiya-
tı olarak. 90’larda nihayet kendi topraklarına dö-
nüyor. 

Bahsettiğimiz benzerlik meselesiyle ilgili olarak 
şöyle bir şey de var: Bu özellikle her gün televiz-
yonlara çıkan tipler tarafından yapılıyor. Kürt si-
yasetine, kimisi Kürtlerin CHP’si, kimisi daha da 
ileri gidip Kürtlerin Baas’ı diyor. Bir kere üçüncü 
dünya uluslaşmaları aşağı yukarı birbirine benzer. 
Temelde liderlik eden insanlar efendilerin okulla-
rında okumuşlardır. Fas’tan tutun Pakistan’a kadar, 
Hindistan’a kadar her tarafta böyledir. İki, üçün-
cü dünya uluslaşmaları yerliliğin yok edilmesine 
dayalı bir şey olduğu için, hemşerilik derneklerini 
kapatıyorsunuz. Mesela Bursa’da onlarca, yüzlerce 
Balkan derneği var ya onları kapatıyorsunuz. Ba-
kın Kürtlerin dernekleri yok, değil mi? Mesela Öz 
Muşlular Derneği yok burada. Bu ulus kuruluşun-
da tabii ki ‘birlik meselesi’ olacağı için iyi bildiği-
miz ya da mağdur olduğumuz birtakım modernist 
girişimleri ya da tekçiliği andırıyor olabilir, fakat o 
değil. Çünkü hepsi böyle, bu yüzden öyle Kürtle-
rin Baas’ıdır, CHP’sidir gibi benzetmeler korkunç 
bir zihinsel tacizdir.

Süremiz bitti, fakat sorularım henüz bitmedi. İs-
terseniz size sormak istediğim sorular arasında ne-
ler var, bunları en azından kayıt altına alalım: Bu-
günkü Kürt edebiyatının gelişimini engelleyen hu-
suslar nelerdir? Dengbejler ve çirokbejlerin Kürt 
edebiyatı içindeki yeri nedir? Günümüz Kürt edebi-
yatıyla ilgili akademik incelemeler ne âlemde? Bir 
de, “Sünniliği Kemalizm kurmuştur.” diyorsunuz bir 
yerde. Bunun cevabını aldım, sormama gerek kal-
madı… Evet, bunları belirttikten sonra isterseniz 
sizden bir şiir alalım ve sonrasında dinleyicilerimiz 
de soru sormak isterlerse onlardan soru alabiliriz.

Mesela Perihan Mağden ne dedi? “Ya 
bu barış anneleri çok kötü ter koku-
yor!” dedi. Yani bir elitizm söz konu-
su. Biliyorsunuz ben Türk Şiirinde 
Taşra’yı çalıştım. Siyasal anlamda 
taşracıyım. Edebiyat tarihi boyun-
ca taşranın merkeze dönüştüğü-
nü gördük. Bakın İkinci Yeni şair-
leri 1958’den sonra kitaplarını 
İstanbul’da yazdılar. Bütünüyle taş-
ralı olan Edip Cansever bu kuramı 
bozmadan İstanbul’un taşrasındadır. 
Başka biçimler içerisinde olan birisi… 
Onun gibi bütün İkinci Yeni şairleri 
tıpkı Yahya Kemal gibi, Nedim gibi, 
Orhan Veli gibi İstanbul şairi olma-
ya çalıştılar. Bu manada taşralı eğer 
siyasal ve düşünsel anlamda merke-
ze ulanmazsa, merkezin refleksleri-
ni tekrar etmezse, daha insancıl bir 
şekilde yaşayabileceğimizi düşünü-
yorum.
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Örneksiz olmasın, şiir okuyalım… Biliyorsunuz 
gül klasik şiirde Hz. Muhammed’dir. Aynı zamanda 
klasik şiirdeki bütün o patronaj, bütün o iktidar hi-
yerarşisi içerisinde, pek çok yerde, bezm meclisin-
de, hayvanlar âleminde, tekkede, mürşid ile mü-
rid arasında her şeyde temsil edilir. Gül bahçesinde 
de yani çiçek bahçesinde de güldür, en uzun çiçek 
olduğu için. Yeniden gülü yazmak mümkün mü-
dür, Necatigil falan bunu sorgular ya… Yani bil-
miyorum, ona bir şey diyemiyorum… Fakat Ruhi 
mahlasını kullanan ve 1854-1910 aslında yılları 
arasında yaşamış olan bir şair, Mehmet Ziya Efen-
di ile birlikte bir Kürtçe gramer hazırlıyorlar. Meh-
met Ziya Efendi, Ziya Gökalp’ın arkadaşıdır. Ben 
Ruhi’nin köyüne de gittim. Köyün dışında, epey 
uzakta küçük, beyaz bir mescidi var. Ruhi, aynı za-
manda şeyhtir. Mescide sabah namazına gidermiş. 
Orada bir de gül bahçesi var. Bir gün bir müridi 
atını tutup “Sen irticalen şiir söylüyormuşsun, bir 
söyle de dinleyeyim.” falan derken şairimiz biraz 
sonra aktaracağım şiiri okumuş. Bu şiir bahsetti-
ğim gibi Kürtçeye de çevrilemez. Onlarca, yüzler-
ce ve her biri çok derin yeni gül tasvirleri söz ko-
nusu bu şiirde. Ben bu şiire hakikaten bayılıyorum: 

Derbarê Tîpa Lam De

Lebgul û gerdengul û xebxebgul û rûxsar e gul
Dêmgul û çehregul û tengul seraser yar e gul
 
Qedgul û qametgul û xeddê mûnewwer gulgulî
Cubhetê beyda gul e gul-turreê turrar e gul
 
Çendî nazek herekat e but-gulê pîrê henem
‘Işwegul, nazîgul û rûniştin û ruftar e gul
 
Nîn e kes yarek wekî yarê me ekser gul bitin
Zulfê mişkîn bûyî gul hem kakûl û mekkar e gul
 
Mislî bulbul bêhiş ê yarê gul endam im çira?
Çunkî gêsû helqedar in perçemî ‘eyyar e gul
 
Hem zenexdan gul heme gulsîye gul ber gul temam
Goşîwarê zer li ser gul nikhetê dildar e gul
 
Aşiq im wek bulbulê fesla buharê gul bi dest
Lew di nêv camê me îxfa ye gul û îzhar e gul
 
Zend û baz û gul bizane kefgul û esbe’gul e
Xunçedem lew aşiqan subh û mesa ezkar e gul
 
Çeşmê min eynî gulab e ji dîtina yarê ezîz
Xendegul, bûsegul û awirgul û dîdar e gul

Dîlberê gulben çû gul hîna ve be der alemê

Ewwel û axir gul e, alem hemî gulzar e gul
 

Yarê min terkîba endamê gul e, yekser gul e

Werdê min daîm gul e, hem qelbê min efkar e gul
 

Afetê ‘îşqa te ser in cumle gul tên gulşenê

Meqseda aşiq çi gul bit seng e gul hem xar e gul
 

Xalîba “Rûhî” muşerref bû bi wesla gulrûxan

Lew xezel gul gul dibêjit sertaser tekrar e gul

Olağanüstü bir şey. Ben bu şiirle cezbeye giriyo-

rum. Bir tane de Türkçeye çevrilmiş bir şiir okuya-

yım, ne dersiniz. Ben bu güzel şiirleri görünce şii-

ri bıraktım. “Doğudaki Güneş” diye bir şiir okuya-

cağım. Melayê Cızîrî’nin bir şiiri. Çeviri bana ait…

Kimse görmez ki sabahları nasıl güzel olursun sen 

Sarhoş eden güller ve nergislerden bize yetersin sen 
 

Yalnız yed-i beyzâ’ya sahip değilsin, bilirim bunu 

Hoş kıl şehidini, İsa’nın hayat veren nefesi, sen 
 

Ruh musun, hangi güzellikle anılırsın, yok cisim mi? 

Rengârenk ve farklı görünürsün, söyle kimlerdensin sen 
 

(…)

Program dinleyicilerin sorduğu sorularla devam 

etti. Bu bölümün sonunda Selim Temo, Melayê 

Cızîrî’nin “Zafer” adlı şiirini okudu.

Eğer âşık mecazî aşkla vurulmuşsa bir kere 

Gönül sahipleri nezdinde yakıştırılır zafere 

Sıfatların esrarı ve keşfi muhabbetsiz olur mu 

Adlara yüzleri gerek, ki vakıf olunsun gizlere

Güzelliğin, yüzün parıltısı; ilme bir de göz gerek 

Aşk ancak bundan doğar, kim rastlamış mecazsız 

gerçeğe 

(…)

Program plaket ve hediye sunumlarıyla tamam-

landı…
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  MODERN HAYATIN  YORGUN KİTLELERİ 

 Firdevs GÜVEN

B ireyselleşmenin arttığı, insan-

ların ‘ben’ değerini merkeze 

aldığı zamanlardayız. Bir yarış 

toplumu olurken farklılıklar kıy-

metini yitirmekte. Cemaat olma 

duygusunun gün geçtikçe azal-

masıyla bireyde psikolojik so-

runlar gün geçtikçe daha da gö-

rünür hale gelmekte. Toplumsal 

hayat insanları bir çıkmazın içi-

ne sürüklerken, Modernitenin 

insana sunduğu hayat bireysel-

liği ön plana çıkarmakta. Gele-

neksel insan ise bu denli aşırı bi-

reyselleşmeye ayak uydurmakta 

güçlük çekmekte.

21. Yüzyıl insanlığa yenilik-

lerle geldi ve teknolojik ilerleme-

lerle birlikte her şey hızla küre-

selleşti. İnternet, televizyon, te-

lefon gibi araçlarla kilometre-

lerce uzakta yaşanan olaylardan 

saniyeler içinde haberdar olma-

ya başlandı. İnsanlar moda ola-

na hızla sahip olmak istiyor ve 

araçların doğru kullanımını göz 

ardı ediyor. Kelimenin tam an-

lamıyla yaşanan hızlı değişimin 

anlaşılması için üzerinden yıllar-

ca geçmesi gerekiyor. Toplumsal 

hayatın yenilikleri sindirmesi ve 

kültürün yapısal bir unsuru ola-

rak inşa etmesi tam bir muamma 

konusu. Yorgunluk Toplumu adlı 

eser okuyuculara yaşanan hız-

lı değişim karşısında toplumsal 

hayatın dönüşümlerini, insanla-

rın karşılaştıkları güçlükleri ve 

gözden kaçırdıklarını inceliyor.

Byung-Chul Han Yorgunluk 

Toplumu eserinde yukarda bahsi 

geçen, insanların performans öz-

nesinden yorgun bireylere nasıl 

dönüştüğü üzerinde durmakta. 

Eser 2010 yılında orijinal dilinde 

kaleme alınmış, 2015 yılının Ha-

ziran ayında Samet Yalçın tara-

fından Türkçeye kazandırılmış-

tır. Açılım Kitap’tan çıkan eser 

yedi bölümden oluşmaktadır. i)

Sinirsel Şiddet, ii) Disiplin Top-

lumunun Ötesinde, iii) Derin Sı-

kıntı, iv) Vita Activa, v) Bakma-

nın Pedagojisi, vi) Bartleby Vaka-

sı ve vii) Yorgunluk Toplumu.

Kitabın ilk bölümü olan Si-

nirsel Şiddette1 yazar insanların 

çağlara has olan hastalıklarla im-

tihan olduklarından bahsediyor. 

Bakteriyel, gribal hastalıklardan 

sonra çağımız insanlarını zorla-

yan hastalık sinirseldir. Kitabın 

bu bölümün de Roberto Esposi-

to, Baudrillard’ın görüşlerine de 

yer verilmiştir. Esposito’nun “Ba-

ğışıklık” ve Baudrillard’ın “Pozi-

tif şiddet ve insanın ‘aynı’ ile olan 

sınavından” söz edilmektedir. 

Han, Esposito ve Baudrillard’ın 

görüşlerinden bahsetmenin yanı 

sıra teorilerinin zayıf yönlerini 

de ortaya koymaktadır. 

Disiplin Toplumunun Ötesin-

de bölümünde Foucault, Alain 

Ehrenberg ve Nietzsche’den fay-

dalanılmaktadır. Foucault’un te-

zinde yer alan disiplin toplumu-

nun, günümüzde yerini perfor-

MODERN HAYATIN 
YORGUN KİTLELERİ

Byung-Chul Han Yorgunluk Toplumu eserinde mevcut toplumun 
nasıl bir yorgunluk toplumuna dönüştüğünü ama bu dönüşümün 
korkutucu ya da kötü bir şey olmadığını okuyucuya düşünürlerin 
de görüşlerinden yararlanarak ve onları eleştirerek anlatıyor. Genel 
olarak toplumun sosyo-psikolojik bir okuması söz konusudur. 
Cemaatin dönüşümünü ve kaybolmadığını ifade ederek, toplumun 
bir yorgunluk cemaatine dönüşmekte olduğunu ortaya koymaktadır

Byung-Chul Han
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mans toplumuna bıraktığını gör-
mekteyiz. Hastane, fabrika, kış-
ladan oluşan bir toplum de-
ğil bankalar, alışveriş merkezle-
ri, bürolar ve de fitness salonla-
rından oluşan bir toplumla kar-
şı karşıyayız. İnsanların artık 
itaatkâr özne değil performans 
öznesi olduğunu görmekteyiz. 
Performans toplumunun birey-
leri yapmak yapabilmek üzeri-
ne kuruludur ama bu durum 
gün geçtikçe bireyleri depresif 
ve mağlup haline getirir. “Dep-
resyon, geç-modern insanın 
kendi olmak hususundaki 
başarısızlığının patolojik bir 
dışavurumudur aynı zaman-
da kişiyi depresyona sürük-
leyen şey toplumsalın gitgi-
de atomlara ayrılması ve par-
çalanmasına mahsus ilişki 
yorgunluğudur”(s.20). Kişiyi 
hasta eden mesuliyetin çok-
luğu değil performans buy-
ruğudur. Bu bölümde dik-
kat çeken başka bir husus 
Hannah Arendt’in Marx’a 
bir eleştiri olarak kurdu-
ğu animal laborans(çalışan 
hayvan)’dır. İnsanın kendi 
isteği ile kendi kendini sö-
mürdüğünden bahsetmek-
te(21). Yazar ise performans 
öznesinin kendi kendinin 
efendisi olduğunu ve kendi-
ni sömürmekten muaf olduğunu 
söylemektedir.

Han kitabın Derin Sıkıntı bö-
lümünde insanda derin sıkıntı-
ya yol açan şeyin görev çoklu-
ğundan kaynaklı bir dikkat bö-
lünmesi olduğu üzerinde duru-
yor. Okuyucuya bunu örnekler-
ken vahşi doğadaki yırtıcı hay-
vanlardan bahsetmektedir. Yırtı-
cılar dikkatlerini aynı anda bir-
çok işe bölmek zorundadır yok-

sa kendisi de başka bir yırtıcı-
nın avı olur. İnsan ise böyle bir 
varlık değildir, insanın dikkati-
nin bu denli bölmesinin üzerin-
de ki ana sebeplerden birisi tek-
nolojidir. Teknik ilerlemeler ve 
yirmi dört saat olan günün bir-
çok iş tarafından bölünmüşlüğü 
insanı derin sıkıntının içine sü-
rükler. Modern dünyada ise dik-
kat parçalıdır. Yazar bize bu bö-
lümde dikkat üzerine keyifli bir 
felsefi okuma sunuyor.

Hannah Arendt’ın görüşleriy-
le devam eden kitabın dördün-
cü bölümünün başlığı Vita Ac-
tiva2dır. İnsanın doğumlu olma-
sı doğması bir mucize olarak gö-
rülürken asıl mucize Arendt’a 
göre insanın edimli olmasıdır. 
İnsan düşünme eyleminde bulu-
nur vita activa ise onun eylem-
leri arasında en önemlilerdendir. 
Günümüz toplumu iş ve perfor-
mans toplumuyken, kolaylık-
lar toplumu değildir. Günümüz 
toplumunda yaşayan insanların 

kendi kendinin efendisi, kö-
lesi, gardiyanı olma durumu 
söz konusudur. Modern ak-
tivite toplumundaki histe-
ri ve sinir bozukluklarıyla 
bağlantılı olan vita activa’nın 
mutlaklaşmasıyla beraber 
düşünsel yetilerin tamamıy-
la kayboluşu Arendt’in dik-
katinden kaçar(s.35). 

Bakmanın Pedagoji-
si bölümünde Nietzsche, 
Arendt, Agamben ve He-
gel gibi düşünürlerle kar-
şılaşıyoruz. Yazar bu bölü-
me, Nietzsche’nin Putların 
Alacakaranlığı isimli felse-
fi eseri ile giriş yapıyor. Ni-
etzsche bakmak, düşünmek, 
okuyup-yazmak üzerinde 
felsefi mülahazalar yapıyor. 
İnsan mekanik bir varlık de-

ğildir, duyguları ve deneyimle-
ri olan bir varlıktır. Karşılaştı-
ğı olaylar karşısında deneyim-
lerinden bağımsız düşünemez. 
20. ve 21. yüzyıllar insanın faz-
lasıyla pozitifleşmesi ve rasyonel 
bir varlık olması gerektiğini ön-
görmektedir. İnsan duygu, öfke, 
kaygı gibi hislerini ve deneyim-
lerini bir kenara bırakmalıdır. 
Çünkü bu bir bağışıklık çağıdır. 
Kitabın bu bölümü yukarda zik-

Performans toplumunun 
bireyleri yapmak yapa-
bilmek üzerine kuruludur 
ama bu durum gün geçtikçe 
bireyleri depresif ve mağlup 
haline getirir. “Depresyon, 
geç-modern insanın kendi 
olmak hususundaki başarı-
sızlığının patolojik bir dışa-
vurumudur aynı zamanda 
kişiyi depresyona sürükle-
yen şey toplumsalın gitgide 
atomlara ayrılması ve par-
çalanmasına mahsus ilişki 
yorgunluğudur
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redilen meseleler üzerindeki tar-
tışmaları içermektedir. 

Kitabın altıncı bölümü 
Bartleby Vakası başlığını ta-
şımaktadır. Bu bölümde ya-
zar Melville’nin Kâtip Bartleby 
hikâyesinden bahseder, Han 
kendisinin ve Agamben’in eleş-
tirilerini okuyucuya sunar. Bart-
leby duvarlar ve surlarla çev-
rili disiplin toplumunda yaşa-
yan ama yapmamayı tercih ede-
rek pasif bir direniş göste-
ren bireydir. İçinde yaşadığı 
bu toplum onun bu direnişi-
ni kırmak için her yola baş-
vurmaktadır. Bu hikâye di-
siplin toplumunda bireyin 
kuralların dışına çıkamaya-
cağını eğer yapmayı redde-
derse toplumun ceza meka-
nizması olan hapishanelere 
ve de hastanelere mahkûm 
edileceğini göstermekte-
dir. Melville kitabını son-
landırırken Bartleby’nin alı-
cısına ulaşmamış ölü mek-
tupların bürosunda kâtip 
olarak çalıştığını bildiri-
yor. Belki de Bartleby haklı-
dır kim bilir. Kitabın altıncı 
bölümü ise bu sözlerle bit-
mektedir “Ah Bartleby! Vah 
İnsaniyet!”(s.49).

Kitabın son bölümü ki-
taba ismini veren bölümdür. 
İnsana has olan yorgunluğun, bi-
limsel gelişmeler sonrasında or-
taya çıkan uyarıcı vb. maddeler-
le en aza indirilmesi ve insandan 
sanki makineymişçesine yük-
sek verim elde edilmesini konu 
alıyor. Yazar bu bölüm de Peter 
Handke’nin “Yorgunluk Üzerine 
Deneme”sinin de eleştirisini ya-
parken onu da referans göster-
mektedir. Kitap boyu bahsedi-
lenler bizi bir yorgunluk toplu-

mu haline getirdi ama bu ümit-
siz ve bitmiş bir yorgunluk değil. 
Bu yorgunluk insana durup fark 
etmesini, nefes almasını ve yeni 
bir hayreti bahşeder. İnsan da bu 
yorgunluğun nimetlerinden fay-
dalanmalıdır. 

Sözün sonu belki de başı-
dır aslında “Yorgunluğun gön-
lü geniştir”(s.51). Yazar mev-
cut toplumun nasıl bir yorgun-
luk toplumuna dönüştüğünü 

ama bu dönüşümün korkutu-
cu ya da kötü bir şey olmadığını 
okuyucuya düşünürlerin de gö-
rüşlerinden yararlanarak ve on-
ları eleştirerek anlatıyor. Bölüm-
lerde felsefi okumalarla karşılaş-
maktayız. Genel olarak toplu-
mun sosyo-psikolojik bir oku-
ması söz konusudur. Cemaa-
tin dönüşümü ve aslında kay-
bolmadığı görülmektedir. Top-
lum aslında bir yorgunluk cema-

ati haline dönüşmektedir. Kita-
bın ikinci bölümünde yazar per-
formans öznesinin kendi kendi-
ni sömürmekten uzak olduğun-
dan bahseder ama bizim kanaa-
timiz bu yönde değildir. Çünkü 
birey her seferinde çok daha iyi-
sini yapmak uğruna potansiyeli-
ni üst seviyeye çıkarmaya çalışır 
ve yapabileceklerinin sınırlarını 
zorlar bu da kişinin kendine kar-
şı uyguladığı bir zorlama bir sö-

mürüdür. Toplumda tüm bi-
reylerin buna maruz kaldığı-
nı düşününce toplumun na-
sıl bir yorgunluk toplumuna 
dönüştüğü net olarak görül-
mektedir. 

Eser çeviri olarak anla-
şılması güç, dili sade değil 
ve bazı kavramlar zorlama 
kullanılmıştır. Metinler de 
Türkçe karşılığı olduğu hal-
de İngilizcesi kullanılan kav-
ramlar görülmektedir bu da 
metnin akışını bozmaktadır. 
Tabii ki çevirinin yanı sıra 
ince bir eser olmasına rağ-
men muhteva olarak ağır bir 
eser olmasının bunun üze-
rinde etkisi yadsınamaz.

Sonuç olarak eser günü-
müz toplumlarını anlamakta 
yeni bir perspektif geliştir-
meyi amaçlamakta. Bu doğ-
rultuda psikolojinin ve fel-

sefenin kavramlarına başvura-
rak günümüz toplumlarının en 
önemli imtihanının yorgunluk 
hali olduğunu savunmaktadır.

Dipnotlar
1 Gewalt(şiddet); iktidar, güç, nüfuz, 

erk, kuvvet, kudret, hâkimiyet, zor, 
yaptırım gücü gibi anlamları da içer-
mektedir.

2 Hannah Arendt’ın insanın temel etkin-
liği olarak nitelediği “emek, iş ve 
eylem” i nitelemek için kullanımını 
önerdiği kavramdır.

İnsan mekanik bir varlık 
değildir, duyguları ve dene-
yimleri olan bir varlıktır. 
Karşılaştığı olaylar karşısın-
da deneyimlerinden bağım-
sız düşünemez. 20. ve 21. 
yüzyıllar insanın fazlasıy-
la pozitifleşmesi ve rasyo-
nel bir varlık olması gerek-
tiğini öngörmektedir. İnsan 
duygu, öfke, kaygı gibi 
hislerini ve deneyimleri-
ni bir kenara bırakmalı-
dır. Çünkü bu bir bağışıklık 
çağıdır. Kitabın bu bölümü 
yukarda zikredilen mesele-
ler üzerindeki tartışmaları 
içermektedir.
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Şair:
Tarihin Şiiri

B ir kitabı neden severiz? Seve-

riz de onu gönül rafımızın en 

üst, en ön rafına yerleştiririz. Ya-

zar söyledikleriyle, duygularınız-

da zaten var olan bir şeye mi do-

kunur yoksa bizde yeni bir şey 

mi oluşturur? Özellikle edebi 

metinlerde bir şeyin anlatım bi-

çiminin kişide oluşturduğu etki 

pür özel, tekil bir durumdur. 

Metin okurda tam olarak ne bı-

rakır, nerelere götürür bilinemez 

ama okurla yazının kesişme nok-

taların toplamına belki zihnî haz 

adını veririz ve bu hazzın etkisi 

ile bir kitabı tavsiye ederiz. Okur 

dostlarımızın da aynı hazzı ala-

caklarını umarak, bekleyerek ya-

parız bunu. Bazen hayal kırıklı-

ğına uğrarız. Okuma sürecinde 

metnin içinde geçirdiğiniz mace-

ra bir başkası için göz yorgunlu-

ğu olarak geri de dönebilir. Do-

layısıyla her tavsiye bu riski taşır. 

Ancak bazı metinler de vardır ki 

okuyanları etkileme gücüyle ye-

rini her geçen gün yukarılara ta-

şır ve klasik olma yolunda iler-

ler. bu ilerleyişin basamakların-

da ise şüphesiz okurların birbi-

rine tavsiyeleri gelmektedir. Son 

yıllarda okuduğum ve yakın çev-

reme ısrarla okumalarını salık 

verdiğim ve kitabın kalitesi ko-

nusunda hiç de ıskalamayan bir 

roman Şair.

Şair romanı ilk basımı Fanus 

Yayınları’ndan yapılmış, ikinci 

basımı ise Litera Yayınları’ndan 

yapılmış. 542 sayfadan oluşan 

romanın ben birinci basımın-

dan okudum. Kitabın yazarı bir 

televizyon programında Şair ro-

manını “Doğunun cevabı” ola-

rak niteliyor. Bu cevabı roman 

üzerinden gerçekleşen bir “şa-

hadet” olarak tanımlıyor. Bu şa-

hadetin geçekleşmesinin yazarın 

yıkık kentleri bütün olarak ha-

yali ve mezarda yatanların kar-

şısına geçip onları canlandırma, 

hikâyelerini yazma müjdesiy-

le gerçekleşeceğini söylüyor. Bu 

iddianın boş bir iddia olmadığı-

nı görmenin yanı sıra doğunun 

bağrında şairin yazarının olma-

sı ve benzer şairleri barındırıyor 

olma ihtimali bile bu iddianın 

ardında durmayı hak ettiriyor.

 

Romanın Anlattığı Hikâye

Şiirin her şeyin üzerinde tu-

tulduğu bir toplumda, bir kadın 

için dövüşmeye başlayan şairler 

şiirleriyle hayatlarının rotasını çi-

ziyor. Bu kavgada vahyin en üs-

tün söz olduğunu gördüğünüzde 

kahramanınız kavgayı kaybetmiş 

esarete doğru yol almıştır. Şair’de 

bir kahramandan söz etmek çok 

da doğru değil aslında zira aşkı-

nı kazanmak için henüz inan-

madığı vahyin sözleriyle kavga-

yı kazanan Tuleyle’ye de kızamı-

yor kahraman olarak onu da say-

falar boyu izliyorsunuz. Daha-

sı roman boyunca Doğu Romalı-

ları, Persleri, Avarları, Gürcüleri, 

Ermenileri kısaca Arabistan’dan 

yukarı doğru çıkarken karşınıza 

Şair kanaatimce şimdiye dek yapılan tüm bu anlattıklarımın ötesinde-
üstünde bir toplum anlatısı gerçekleştiriyor. Arap toplumunun değerlerini, 
savaş nedenlerini, kültürlerini, en önemlisi şiirin yerini o ortamda 
yaşamış hissini verecek tonda aktarıyor. Bu nedenle siyer okumalarının 
başına Şair’i koymak maksadı hâsıl edecek bir seçim olacaktır.
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çıkabilecek tüm kadim topluluk-

ları ziyaret ediyor havasını solu-

yorsunuz.

Şair okuyucuyla buluşurken 

bu iddia ile ortaya çıkıyor. İd-

dia gerçek olur mu - elbette za-

mana ve kitabın kaderine bağ-

lı- ancak bu iddiayı hak ettiği-

ni kesinlikle hissettiriyor. Şair, 

Amin Maalouf’un zihinde yaşat-

tığı canlandırma başarısını İh-

san Oktay Anar’daki detay bil-

gileri ustaca bünyesinde taşıyor. 

Birçok yazar hazırlık aşamasın-

da hikâyesini anlattığı mekânı, 

dönemi çalışır ancak kanaatim-

ce asıl başarı okuyucuya bu ça-

lışmayı hissettirmeden vermek-

tir ki Şair’in de tam olarak bunu 

başardığını düşünüyorum. Or-

han Pamuk okumuş ama “oku-

yamayan” birisi olarak bu oku-

yamamanın ardında işçilik aşa-

masını fazlaca hissetmiş olmam 

olduğunu Şair’i okuduktan son-

ra netleştirdim. Arabistan’da 

başlayıp İran üzerinden Türkle-

rin diyarına ulaştığınızda yaza-

rın bu dönemi özel olarak çalış-

mış olduğunu değil zaten bunla-

rı bilen-yaşamış tecrübeli bir bil-

genin aktarımı gibi doğal bir at-

mosferle ilerliyorsunuz.

Bazı kitapları okur unutur-

sunuz hatta adlarını bile hatır-

lamazsınız ama bazıları içeri-

ğini unutsanız da sizde bırak-

tığı etki ile unutulmaz. Anlatı-

nın tadı – hissettirdiği okurda 

baki kalır. Belki büyük bir id-

dia ama şunu söylemekten geri 

durmayacağım: Türk edebiyatın-

da Mithat Cemal Kuntay’ın Üç 

İstanbul’undan sonra unutma-

yı başarmanın zor olduğu bir ro-

man Şair benim için. 

Şair, anlattığı hikâyenin etki-

leyici olması yanı sıra kanaatim-

ce birkaç önemli işlevi yerine ge-

tirmeye muktedir. Bana kalırsa, 

bu noktada romana başka bir za-

viyeden yaklaşmak da mümkün. 

Risaletten 1400 küsur sene sonra 

İslâm’ı anlamak isteyen her Tür-

kiyeli siyer okumalarının başına 

risalet öncesi Arap toplumu baş-

lığı ile okumalar yapar. Aslına 

bakılırsa bu sıralama klasikleş-

miştir. Tüm siyer kitapları cahi-

liye dönemi adet gelenek vb. an-

latır. Anlatır ki Resulullah’ın teb-

liğ ettiği dinin ne anlama geldiği, 

neleri değiştirdiğini anlaşılabil-

sin. Şair kanaatimce şimdiye dek 

yapılan tüm bu anlattıklarımın 

ötesinde-üstünde bir toplum an-

latısı gerçekleştiriyor. Arap top-

lumunun değerlerini, savaş ne-

denlerini, kültürlerini, en önem-

lisi şiirin yerini o ortamda yaşa-

mış hissini verecek tonda aktarı-

yor. Bu nedenle siyer okumaları-

nın başına Şair’i koymak maksa-

dı hâsıl edecek bir seçim olacak-

tır. 1960 sonrası İslâmî bir yaşa-

mın modernleşmesi anlamında 

Huzur Sokağı adlı roman önem-

li bir başarı sağlamış, teveccüh 

görmüştür. Şule Yüksel Şenler’in 

eseri belki edebi kriterler açısın-

dan kritik edilebilir ama bir özle-

me bir modelleme açısından ba-

şarısı tartışılmazdır. Şair’de tıpkı 

bu canlandırma başarısı gibi “an-

lamak” açısından cahiliye döne-

mini bu güne getirmiş, detayları 

ile bilinir kılmıştır. 

Şair ikinci olarak okuyucu-

ya şu noktada oldukça önem-

li bir ışık tutar. O da Kur’an’ı 

Kerim’in mucize olduğunu o 

günkü toplumda şok etkisi yap-

tığını, Kuran-ı Kerim’e dair tüm 

metinlerde rastlarız. İşte doğ-

ru olan ama kuru olan bu bilgi-

yi Rafet Elçi tam olarak ete kemi-

ğe büründürüyor. Kuran’ın ne-

den inanmayanları bile gizli gizli 

dinleme ihtiyacı duyacak kadar 

etkilenmesini şiirin o toplumda-

ki yerini tastamam bize anlatarak 

açıklıyor. 

Şair kişisel olarak bana üçün-

cü olarak Türklerin kadın algı-

sındaki “erkeği ile beraber at sü-

ren” tipolojiyi düşünme imkânı 

sundu. Hepimiz tarih ya da ders 

kitaplarında, kadının erkek-

le yan yana olduğunu okuruz ki 

bununla anlatılmak istenen son 

tahlilde Türklerin kadına önem 

verdiğidir. Modernliğin getirdi-

ği açmazlara nobran bir eday-

la “Türklerde kadın söz sahibi-

dir” şeklindeki niyeti bilmemek 

mümkün değil. Bunlardaki araç-

sallık bir yana bu tür yaklaşım-

ların ne anlama geldiğini anlama 

sürecime katkı sundu Şair roma-

nı. Özellikle bir Arap kadını olan 

Sara’dan sonra bir Türk kadını 

Çiçek örneği özellikle bu anla-

mın altını çizmeyi başardı. Türk-

lerde oldukça cevval, ata binen 

ok atan güçlü kadın figürleri var-

dır. Dolayısıyla toplumsal işleyiş 

açısından durdukları yer Arap 

kadınlarından oldukça farklı. 

Ayrıca erkeklerle ilişki biçimleri 

serbestliğin getirdiği sınırlardan 

azade değil. 

Rafet Elçi
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Şair, Amin Maalouf’un zihinde yaşattığı canlandırma başarısını İhsan Oktay Anar’daki 
detay bilgileri ustaca bünyesinde taşıyor. Birçok yazar hazırlık aşamasında hikâyesini 
anlattığı mekânı, dönemi çalışır ancak kanaatimce asıl başarı okuyucuya bu çalışma-
yı hissettirmeden vermektir ki Şair’in de tam olarak bunu başardığını düşünüyorum. 
Orhan Pamuk okumuş ama “okuyamayan” birisi olarak bu okuyamamanın ardında 
işçilik aşamasını fazlaca hissetmiş olmam olduğunu Şair’i okuduktan sonra netleştir-
dim. Arabistan’da başlayıp İran üzerinden Türklerin diyarına ulaştığınızda yazarın bu 
dönemi özel olarak çalışmış olduğunu değil zaten bunları bilen-yaşamış tecrübeli bir 
bilgenin aktarımı gibi doğal bir atmosferle ilerliyorsunuz.

Buradan çıkarılabilecek so-

nuç yine de kitaplardaki erkek-

le eşit algısı değil ancak “başka” 

algısı olabilir kanaatindeyim. Ay-

rıca bu başkalığı bugün hızlıca 

söylenen “kadının yerine” dair 

tanımların arka planını oluştur-

masının olağan olduğunu da ifa-

de edebiliriz. Özellikle putpe-

rest Ebu Sufyan ve rahip arasın-

da gerçekleşen tartışmada aslın-

da İslâm’ın ne denli kalın duvar-

ları yıktığını ve sadece taşlara ta-

pınma gibi ilkel bir inanç örgü-

süyle mücadele etmediğini de 

göstermiş oluyor.

Şairin Şairi Kim ya da 
Şair Ne Anlatıyor?

Kitap boyunca bir dizi şiir 

okuyorsunuz. Zeyd söylüyor, 

Tuleyle devam ediyor. Kaçınıl-

maz olarak biraz duruyor ve 

Zeyd’in de Tuleyle’nin de kur-

maca olduğunu hatırlıyorsunuz. 

Öyleyse şairlerin şairi kimdir 

diye soruyorsunuz. Kitapta gö-

zünüz dipnot arıyor. Bir Arap şa-

irinden çevrilmiş olduğunu dü-

şünüyorsunuz. Hatta o döneme 

ait şiirlerden nakledilmiş olabi-

leceğini ihtimal olarak koyuyor-

sunuz işin doğrusu bu konuda 

“acaba” dediğiniz şeyler havada 

kalıyor ve Rafet Elçi cevap vere-

ne dek şairlerin şairi belirsizliği-

ni koruyacak görünüyor. 60 be-

yitlik kasidelerin yer aldığı ki-

tapta Türkçe yazılan şiirlerin ilk 

olarak yine Türkçe hissedilerek 

mi yoksa Arapça şiir yazılıp çev-

rilmiş olup olmadığı aklınıza ta-

kılıyor. Türkçe şiirlerin Arapçaya 

çevrildiğinde de Türk okuyucu-

ya verdiği hazzı verip vermeye-

ceğini de merak ediyorsunuz.

Karakterlerden de çıkarıla-

bileceği gibi Şair bir aşk roma-

nı aslında. Merkezinde Zeyd ve 

Sara var. Ancak modern dünya-

nın “aşk” kavramından oldukça 

uzak. Ayrı bir kategori oluştura-

cak biçimde “Leyla ile Mecnun”, 

“Ferhat ile Şirin” mesnevilerini 

andıran bir hikâye. 

Hikâye Sara’ya aşık olan iki 

şairin mücadele sürecine girme-

siyle başlıyor. Suskun bir şair 

Zeyd ve çapkın bir şair olan Tu-

leyle. Okuyucu elbette ilk anda 

Zeyd’in yanına geçiyor onur-

lu – dürüst, asil bir duruşu ol-

duğu için ancak yazar diğer ta-

raftan Tuleyle’yi de tam olarak 

harcamıyor. Çapkın, muzip hat-

ta yalancı ama yine de karizma-

sını çizdirmiyor, “çekici yanının” 

olduğunu hep gösteriyor o yüz-

den aslında Zeyd için içiniz ya-

narken bir yandan da Tuleyle’ye 

lanet okumuyorsunuz, buruk bir 

kızgınlık yaşıyorsunuz sadece. 

Kitabı ve içeriğini bende 

oluşturduğu etkileri paylaştığım 

tüm dostlarıma “Bu kitabı oku-

madan görüşmeyelim” diyorum. 

Bunun yanında yukarıda da be-

lirttim; Kuran’ı Kerim’in muci-

zeliğini anlamak, o toplumu his-

setmek isteyenlerin de mutlaka 

okumaları gerektiğini düşünü-

yorum bu romanı. Elbette Şair 

bir roman, dolayısıyla kurgu fa-

kat bu kurgu dönem anlatısında 

sahiciliği yakalamış olmasından 

ötürü oldukça başarılı.

Her şey bir hayal olsa da, ba-

zen insan hayallere de ihtiyaç du-

yuyor sonuçta. Şair sadece edebi 

zevk değil aynı zamanda bir ta-

rih anlatı şölenine dâhil ederken 

okuyucuyu sıkı bir felsefi tartış-

maya da şahit kılıyor. Kitabın be-

nim için tek bir kötü tarafı var o 

da daha sonra elime aldığım bir 

çok kitaptan keyif almamı engel-

lemiş olması. Hatta yazarın di-

ğer kitapları bile Şair’in üstüne 

okunmuyor. Her yazarın bir zir-

vesi vardır. Rafet Elçi içinde şim-

dilik Şair’i aşan bir eseri yok ka-

natimce ve Şair zirvedeki yerini 

bırakmayacak görünüyor.
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Tunus ve Mısır İslami 
Hareketin İktidar Deneyimi

Fatih Okumuş
Mana Yayınları, 2015

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Arap coğraf-
yasındaki beklenmedik isyanlar büyük 
umutlar doğurdu. Neredeyse her “Arap 
baharı” ülkesinde bir karşı-devrimin ger-
çekleşmesi ise aynı büyüklükte hayal 
kırıklığına yol açtı. Oysa 2011 yılının 
başındaki değişim umudu ne kadar 
sahici ise, bugün Tunus, Mısır, Suriye, 
Yemen ve Libya gibi ülkelerin tosladı-
ğı statüko setleri de o kadar sahicidir. 
Tarih ırmağı suyun dinamizmi yanında 
onun sınırlarını çizen kayaların kasveti 
sayesinde de denize doğru akmaya bir 
yol bulur.  Bu çalışmada son birkaç yıla 
sığan isyanlar, devrimler, karşı devrim-
ler, baharla kış arasında hızlı gelgitler 
yaşayan mevsim sapmaları bağlamın-
da İslami hareketlerin iktidarla imtihanı 
bakımından en önemli iki örneği teşkil 
eden Tunus ve Mısır üzerine, 1980’le-
rin ortalarından beri, yani 30 yıldır 
sahayı dikkatle takip eden içeriden bir 
gözlemcinin notları yer alıyor. 

Siyasal Düzenin Sınırları
Emrah Beriş

Soğuk Savaş sonrası dönemde yaygınlık kazanan yönetim biçimi Batı tipi liberal demokrasi oldu. Bu durum demok-
rasi kavramının tekdüzeleşmesini, tek bir demokratikleşme tecrübesinin genel-geçer farz edilmesini beraberinde ge-
tirdi. Hâlbuki birbirinden farklı sosyal yapılar üreten her bir ülke siyasal sistemin de kendilerine has biçimlerini üretti. 
Türkiye’de 1960’lı ve 70’li yılların en fazla tartışılan kavramı demokrasi için özellikle Kemalist-sol çevrelerde “cici de-
mokrasi” ya da “Filipin tipi demokrasi” kavramı yaygınlaşmıştı. Anlatılmak istenen, azgelişmiş, üçüncü dünya ülkelerinde 
demokrasinin çoğunluğun temsili değil ancak “zinde kuvvetler”in öncülüğünde ve Nasır tipi bir sosyalizm eşliğinde kal-
kınmanın motoru olabileceğiydi. Bugünlerde yaşanan tartışma da benzer bir düşünsel arka planın tezahürüdür. Hamit 
Emrah Beriş bu kitabında bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi tarihsel arka planıyla birlikte ele alıyor, kavramın süreç 
boyunca siyasal sistem içinde uygulama tarzlarını, kurumsal şekillenişini inceliyor, günümüz tartışmalarına ışık tutacak 
entelektüel derinliği okuyucusuna sunuyor.

7/24 Geç Kapitalizm ve Uykunun Sonu
Jonathan Crary

Yirmi birinci yüzyıl kapitalizminin sürekli genişleyen dur duraksız süreçleri hayatın her alanında feci sonuçlara yol açı-
yor. Artık neredeyse kesintisiz işleyen piyasalar bizi sürekli faaliyete zorluyor, topluluk fikrini ve siyasi ifade biçimlerini 
aşındırıyor, gündelik hayatın dokusuna zarar veriyor. Bildiğimiz anlamda bir zaman olmayan bu 7/24, yoğun bir tüke-
timcilik ile yeni denetim ve gözetim stratejileri birbirinden ayrılmaz hale geliyor. Bireyin dikkati tahakküm altında; çağ-
daş teknoloji kültürünün mecburi rutinleri içinde insan algısı giderek zayıflıyor. Buna karşılık 7/24 kapitalizm ile bün-
yesi gereği bağdaşmayan yenileyici bir geri çekilme olan insan uykusu, büyüme ve birikimin kolektif reddine açılan bir 
imkân olarak da karşımızda duruyor.

Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi 
Fatih M. Şeker

Türk medeniyeti İslâmiyet içinde teşekkül eder. Zihniyet dünyamızı ve 
hayat felsefemizi Müslümanlık yoğurur. Her şey din etrafında döner. 
Felsefe hayatla doğrudan temasa geçerek hikmet şeklini alır. Düşünce 
fikir hâlinde kalmaktan kurtulur, Tasavvurla icraat arasındaki fark orta-
dan kalkar. Manzara Selçuklu ve Osmanlı asırlarında böyledir.
Modernleşme dönemindeyse iklim değişir. Cevdet Paşa’nın şimdi ne o 
var ne bu var dediği bir döneme girilir, kökleri kurutulan şeylerin yerleri-
ne yenilerini koymaktan vazgeçilir. Yeni bir eşikte eski âleme ağıt yakı-
lır. Herkes bilir ki bir millet her şeyden evvel tarihinden ibarettir. Düşünce bir birikim eşliğinde 
yol alır. En zayıf yanımız burada toplandığına göre bizi en güçlü kılacak damarın neresi olduğu 
meçhul değildir. Geleceğe inanmayan birinin geçmişe perestiş etmesinin bir kıymet-i harbiye-
si yoktur. Hâliyle kendisini mazide arayan bir kimse aslında dünü bugüne ve geleceğe aktarı-
yor demektir; zira geçmiş olmadan gelecek tasavvuru imkânsızdır. Bugüne dün istikamet ve-
rir fakat dünü de bugün yeni baştan yoğurarak şekillendirir.

Haberler Bir Kullanma Klavuzu
Alain de Botton

Geleneksel toplumda dinin sahip olduğu o ayrıcalıklı konum mo-
dern toplumda haberlere aittir. Fakat her gün maruz kaldığımız bu 
haber bombardımanını o kadar kanıksamışızdır ki, bu kadar önem-
li bir şeyin etkileri üzerine pek durup düşünmeyiz. Alain de Botton, 
Haberler’de bu şaşırtıcı boşluğu doldurmaya çalışıyor. Çeşitli vakaları 
derinlemesine analize tabi tutarak sorular soruyor ve bunların ce-
vabını arıyor: Felaket haberleri neden aslında moralimizi düzeltir? 
Ünlülere neden bu kadar meraklıyız? Yolsuzluk ve skandal haberleri 
neden bu kadar ilgi çekicidir? Uzak ülkelerde yaşanan trajediler ne-
den bize bu kadar sıkıcı gelir? Haberler daha iyi bir insan olmamıza nasıl yardımcı olabilir? 
Modern teknolojinin de etkisiyle kendimizi beş dakikada bir haberleri kontrol etmek zorunda 
hissettiğimiz, sabah haberle kalkıp akşam haberle yattığımız bu çağda, iç huzurumuzu ko-
rumanın, umutsuzluğa kapılmamanın ve gerçekten neyin önemli neyin önemsiz olduğunu 
anlamanın çok da zor olmadığını savunan de Botton’un bu son çalışması bir tür “haber kul-
lanma kılavuzu” olarak düşünülebilir.
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