
AHLAKİLİKTEN ESTETİĞE
Karakter Aşınması, Orta Sınıf ve Muhafazakâr Kültür

T ürkiye açısından Suriye meselesinin, bölgedeki etkili olan Rusya, İran, ABD gibi aktörlerin etkisiyle daha da içinden 
çıkılmaz bir hale büründüğü günden güne daha net bir biçimde görülmektedir. Bu durum, sadece bir dış politika 

meselesi olmaktan çıkmış, iç siyaseti de doğrudan etkiler hale gelmiştir. 28 kişinin ölümüyle neticelenen son saldırının 
Ankara’nın merkezinde TBMM ve Genelkurmay’ın hemen dibinde, güvenlik düzeyinin en yüksek olduğu yerlerden birin-
de yapılması Türkiye’ye bir uyarı hatta bir tehdit olarak yorumlanabilir. Nitekim bu patlamanın taşeronları ve arkasın-
daki destekçiler bununla Türkiye’ye gerek güvenlik gerek istihbari açıdan meydan okumuştur. Kısacası Türkiye’nin he-
def olduğu bu son saldırı, Suruç, Ankara ve Reyhanlı’daki benzerleriyle birlikte okunduğunda ülkenin ne tür bir tehdit-
le karşı karşıya olduğu ve kararlı biçimde harekete geçmenin gerekliliği daha net görülebilir. Türkiye’de sayıları 2,5 mil-
yonu aşkın Suriyeli nüfus ve Suriye’den sayıları belki yüzbinleri bulabilecek yeni göç dalgalarına dair tahminler ülke açı-
sından ciddi sorun teşkil eder hale gelen mülteci krizinin yakın gelecekte daha da derinleşeceği izlenimi vermektedir. 
Dahası Suriye’deki karışıklık ülkeyi güvenlikten turizme, ekonomiden diplomasiye birçok alanda tehdit etmektedir. Şu 
ana kadar Cenevre konferansları başta olmak üzere Suriye’de çözüme yönelik çabaların sonuçsuz kalması hâlihazırdaki 
çözüm çabalarının yakın gelecekte nihayete ereceğine dair umutları azaltmaktadır. Türkiye’yi Suriye meselesi özelin-
de daha zor günlerin beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim hangi yol tercih edilirse edilsin sonuçta Tür-
kiye istikametini koruyabilmek adına ciddi uğraş vermek durumundadır. Bununla birlikte büyük hedeflerin ancak bü-
yük risklerle başarılabileceği, büyük sorunların ancak büyük çözümlerle aşılabileceği göz önünde bulundurulması gere-
ken en önemli kaidedir.

 ***
Türkiye’de genel olarak insanların, ahlaki alanın önceliklerinden tüketmeye, görünmeye doğru bir dönüşüm içinde 

oldukları bir başka gerçeğimiz. Esas itibariyle 1980 sonrası belirginleşen iki süreçle de yakından alakalı bu dönüşüm. 
Bu süreçler insanların teni ve iştahı yeniden keşfettikleri Özal’lı yıllarda birbirine eklemlenerek, hâlâ içinde olduğumuz 
bir dönemi başlatır. Bu sürecin iki önemli faktörü, askeri darbe ve neoliberal ekonomi-politikaları ve onun ilkeleridir. 
Askeri darbe insanın ne yapmaması gerektiğinin, neoliberal ekonomi politikaları ise insanın ne yapması gerektiğinin 
çerçevesini çizmiştir. Neoliberal dönemde, insanın insanla, insanın şeylerle kurduğu ilişki yapısal olarak farklılaşmıştır. 
Hem çalışma hayatının esnekleşmesi hem de toplumun “tüketim toplumu” ekseninde yeniden yapılanması elan devam 
etmektedir. Genel iki eğilimin yanında özel olarak İslâmcılık sıfatı altında toplanan siyasal ve toplumsal aktörlerin, AK 
Parti deneyimiyle gerek siyasal aygıtla gerek modernleşme ve ona bağlı sekülerleşme süreciyle bütünleşme olgusunu 
hesaba katmalıyız. 

 Sanki tarih, mücadele sona ermiş değerler anlamını yitirmiş, kavga bitmiş ve sonsuz mutluluk hali başlamıştır en 
yakınımızdakilerde dahi. Geneli ilgilendiren neredeyse sadece rahatlık, alınan haz ve kahkaha olmuştur. İnsanların bu-
gün nasıl davrandıklarını anlamak bakımından tarihin sonu tezini mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor.

Bu yüzden insanların uğruna hayatlarını feda edebilecekleri bir değerin kalıp kalmadığı sorunu ortadadır. Zira tarih 
yapmak yok artık, “Historia”ya, yani bir AVM’ye gidip tüketmek daha cazip. Post-politik iklimin kuşakları ki bu kuşakla-
rın çoğunluğu sınıf yapısı olarak orta sınıfa dâhildir, gezmek, yemek, alış veriş yapmak, kültürel hazlar peşinde koştur-
mak dışında herhangi bir tarihsel pratik içinde değil. Türkiye’de olan biten, galiba, biraz değil epey böyle. Üstelik aşırı 
neşeli bir kuşakla karşı karşıyayız. Sadece bu kuşakla sınırlanamaz yaşananlar. Çağrı merkezlerinde, AVM’lerde çalışan-
ların, insan haklarına aykırı, kapitalizmin çağdaş köle mantığını işlettiği yerler olduğu eleştirisini yaşam koçu aydınlar-
da göremezsiniz; kibirli telefonlar, zamansız çağrılar, arzuları yeterince kışkırtamayacak duygu geçişini sağlayamayan 
nobranlık dikkatleri çeker. 

İslâm’ın, doğrudan veya dolaylı, açık veya gizli, “kitabına” uydurulmuş veya uydurulmamış, gizli veya açık, doğrudan 
veya dolaylı her türlü haksızlığı yasakladığını hatırlamalıyız. Bu demektir ki hangi sahte gerekçeyle “meşrulaştırıl-
mış” olursa olsun haksızlık, hiçbir şekilde insanın yönelmemesi, ilgi duymaması, işlerine karıştırmaması gereken bir rics 
(pislik)’tir ve insan rics’den uzak durmalıdır.

Maalesef toplum bir kez kapitalizme teslim olunca yaşamda kapitalizmin değerlerine sahip olur. Kapitalizm, dur 
durak bilmeyen, yeterlilikle barışık yaşamayan bir düzen olduğu için ekonominin toplumsal hayatı ve doğayı tahrip 
etmesinin önüne geçemez. Çünkü kapitalizm adeta devri daim makinesi gibi bir kez büyüme, fazla elde etme, daha 
fazla kâr gibi olguların penceresinden dünyayı biçimlendirdiği için kapitalistler bile ekonominin yasalarına tabi olur. Ka-
pitalist kültürün yetiştirdiği insan tipi egoist-narsist insandır. “İnsan sadece kendi çıkarını düşünmelidir” düsturu temel 
alındığında her şeyin bu yola çıkması çok tabiidir. Kapitalizmin tüketimci aşamasında ise çıkar hazza dönüşür ve faydacı 
mantık öne çıkar. Bana en çok mutluluk veren, haz veren şeyler diğer her şeyden daha önemli olur.

Oysa insanın madden ve manen gerçek anlamda güven ve huzuru, İslâm’ın ana hedefini oluşturmaktadır. Bu yö-
nüyle de İslâm, insanlar için yegâne esenlik yoludur. Bir başka açıdan bakışla bunu şöyle ifade etmek de mümkündür; 
eğer insan madden ve manen gerçek anlamda güven ve huzur içerisindeyse durumu İslâm’a göredir; bireysel ve top-
lumsal hayatında, inanç ve yaşantısında dosdoğru bir hal üzeredir. Çünkü madden ve manen gerçek anlamda huzur 
ve güven ancak fıtrata uygunlukla, ilahi gerçeğe teslimiyetle, hakikate mensubiyetle gerçekleşir. “Bugün tartışmamız 
gereken ana sorunlar nelerdir?” sorusu bizim için hayati önemdedir, bu soruyu kendimize muhakkak sormamız gerekir.

Yeni sayımızda buluşmak üzere
          Umran
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G Ü N D E M   PYD’NİN ABD VE RUSYA İLE İLİŞKİLERİNİN BOYUTLARI 

P YD, Türkçesiyle “Demok-
ratik Birlik Partisi” 2003 

yılında Suriye’de kurulmuş-
tur. 2010 yılından bu yana 
örgütün liderliğini Kimya 
mühendisi Salih Muslim 
Muhammed yapmaktadır.1 
Örgütün ayrıca YPG (Halk Savunma Birlikleri) is-
minde silahlı bir kanadı bulunmaktadır. Örgütün 
ne kadar militana sahip olduğu hakkında kesin bir 
bilgi olmamakla birlikte YPG lideri Redur Xelil’e 
göre 45 bin militanı vardır.2 Örgüt özellikle 2011 
yılında Suriye’nin karışmasından sonra Özgür Su-
riye Ordusu, çeşitli Kürt grupları ve rejim kuvvet-
lerinin da aralarında bulunduğu farklı gruplarla 
çatışma içerisine girmiştir, dolayısıyla bu bağlam-
da örgütün yeknesak bir görüntü vermediği, daha 
çok kendi hedefleri doğrultusunda hareket ettiği 
söylenebilir. Örgüt son dönemde saldırılarını IŞİD 
üzerinde yoğunlaştırmıştır. 30 Kasım 2015’ten bu 
yana Sosyalist Enternasyonal üyesidir.3 Örgüt içe-
risinde Kürtlerin yanı sıra aralarında Amerikan, 
Rus ve Batılı ülkelerden çok sayıda militan yer 
almaktadır. Örgüt kendi sitesinden yaptığı açık-
lamada amacının halkların eşit haklara sahip ol-
ması, Kürtlerin kültürel, ulusal ve politik haklar 
açısından tanınması ve bu hakların genişletilmesi, 
Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesinin sağlan-
ması olarak açıklamaktadır.4

PYD ve Suriye
PYD demokratik fede-

ralizmi savunurken klasik 
otonomi yahut federal sis-
temleri reddetmektedir.5 
2010’a kadarki dönemde 
özellikle Suriye’nin Abdul-

lah Öcalan’ın ülkede konuşlanmasına izin ve 
Kürt gruplara destek vermesi üzerine Türkiye’nin 
Suriye’yi müdahaleyle tehdit etmesi sonrası 1998 
yılında Adana’da Suriye ve Türkiye arasında Ab-
dullah Öcalan’ın ülkeden çıkarılmasına ve Kürt 
gruplara destek verilmemesine yönelik Suriye 
ile Türkiye arasında bir antlaşma imzalanmış ve 
Kürt gruplar üzerinde rejimin baskısı artmıştır. 
Mart 2004’te Kuzey Suriye’de meydana gelen Kürt 
ayaklanması sonrasında rejimin PYD ve diğer Kürt 
grupları üzerinde baskı ve operasyonları daha da 
artmış, bu operasyonlar kapsamında birçok örgüt 
üyesi gözaltına alınmış, tutuklanmış yahut sınır 
dışı edilmiştir. Örgüt üyeleri salıverildikten son-
ra dahi rejim tarafından sıkı bir şekilde izlenmiş, 
aileleri dâhil militanlar ciddi baskı altında tutul-
muştur.6 2011 yılında Suriye’de protesto göste-
rilerine PYD başta olmak üzere bölgedeki Kürt 
gruplar destek vermiş daha sonra Demokratik De-
ğişim için Ulusal Koordinasyon Birimi (DDUKB) 
ve KCK bağlantılı Batı Kürdistan Halkları Konseyi 
isminde iki birim kurulmuştur. 

M. Samet TOMAKİN

17 Şubat’ta Ankara’nın merkezinde TBMM ve Genelkurmay’a çok yakın ve yoğun 
güvenliğin olduğu bir ortamda bir terör saldırısı sonrası Türkiye saldırının PYD mensubu 
Abdulbaki Sömer tarafından gerçekleştirildiğini açıklamış ve saldırıya ilişkin her türlü 
belge ve bilgileri özel bir toplantıda ABD ve Rusya’ya sunmuş ancak saldırıdan sonra ABD 
yaptığı açıklamada saldırıyı PYD’nin gerçekleştirdiğine dair kanıt olmadığını savunmuştur.

Yol Ayrımında Türkiye: 
PYD’nin ABD ve Rusya ile İlişkilerinin Boyutları
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Örgüt her ne kadar uzunca bir süre rejimin cid-

di baskılarına maruz kalsa da, Türkiye’nin 2011 

gösterileri sonrasında Esed ve rejimini belirgin bi-

çimde hedef alması ve ülkedeki ayrılıkçı-muhalif 

grupları desteklemesi üzerine gerek hâlihazırdaki 

güçlerini stratejik bölgelere yoğunlaştırmak gerek-

se Türkiye’nin Suriye’ye fiili bir müdahalesinin ya-

hut bölgedeki Türkiye’nin de maddi-manevi des-

teklediği muhaliflerin hâkimiyetinin önüne geçil-

mesi gibi sebeplerden ötürü rejim güçleri Kamış-

lı ve Haseke hariç Kürtlerin yoğun olarak yaşadı-

ğı Suriye’nin kuzeyinden birliklerini çekmiş ve bu 

bölge Kürt gruplara bırakılmıştır.7 Ayrıca yine bu 

amaçlara yönelik 640 PYD mensubu rejim hapis-

hanelerinden serbest bırakılmış8, bu kişiler son-

raki dönemde örgütün bölgede örgütlenmesin-

de, hâkimiyet alanını korumasında ve genişletme-

sinde önemli görev üstlenmişlerdir. Bölgede rejim 

güçlerinin çekilmesi sonrası Kürt gruplar arasın-

da hâkimiyet mücadelesi yaşanmış, bu mücadele-

den PYD galip çıkmıştır. Her ne kadar ortak bay-

rak konusunda kimi anlaşmazlıklar yaşasalar da 

ve Kobani’de olduğu gibi PYD bazen kendi bay-

rağının kullanılması konusunda KUK’a baskı yap-

sa da KUK ile PYD arasında Suriye’nin kuzeyi-

nin yönetiminin paylaşılmasına yönelik 11 Tem-

muz 2012‘de “Erbil antlaşması” imzalanmış, gö-

zetmen ve arabulucunun da Mesud Barzani olma-

sına karar verilmiş.9 Akabinde bölge PYD ve KUK 

tarafından idare edilmeye başlanmıştır.10 Bölge-

de Kürt gruplar arasındaki ihtilafların ve çatışma-

ların önüne geçilebilmesi amacıyla 2012 yılında 

B.K.H.K ile K.U.K arasında bir mutabakat imza-

lanmış ve üst bir birim olarak Kürt Yüksek Kon-

seyi (K.Y.K)’nin oluşturulmasına, bölgedeki gü-

venlik koordinasyonunun bu birim tarafından 

idare edilmesine ve bu bağlamda Halk Savunma 

Birlikleri-YPG adında silahlı bir birliğin oluşturul-

masına karar verilmiştir.11 

Kürt gruplar arasındaki ihtilafların sona er-

dirilmesine yönelik mutabakatlar ve bölgede 

hâkimiyet mücadeleleri sonuç vermiş ve PYD 

2013 yılında bölgede geçici bir hükümet kurul-

duğunu ve Afrin, Cizre ve Kobani’de kanton ilan 

edildiğini açıklamıştır.12 Tabi bu durumun ortaya 

çıkmasında Özgür Suriye Ordusu’nun gerek re-

jimle gerek IŞİD ile mücadelede yetersiz kalması 

üzerine başta ABD olmak üzere Batılı devletler ta-

rafından örgütün geniş kapsamlı olarak desteklen-
meye başlanmasının önemi büyüktür. Nitekim bu 
destek sayesinde örgüt hem askeri açıdan güçlen-
miş hem de bölgedeki hâkimiyet alanını genişlet-
miştir. Ancak örgütün hâkimiyet elde ettiği bölge-
lerde örgütün demografik yapıyı değiştirmeye yö-
nelik hamleleri; Arap ve Türkmen sivillerin yaşa-
dığı bölgeleri kullanılamaz hale getirmesi, bölge-
deki sivilleri göçe zorlaması ve yoğun insan hakla-
rı ihlalleri, Uluslararası Af Örgütü Amnesty Inter-
national tarafından rapor haline getirilmiş ve ra-
por Batı basınında ciddi ses getirmiş, gerek deste-
ğinden dolayı ABD yönetimine gerek örgüte ciddi 
eleştiriler yöneltilmiştir. Rapora göre PYD, kontrol 
ettiği Haseke’deki okullarda Kürtçeyi zorunlu dil 
dersi haline getirmiş, uygulamayı reddeden Hris-
tiyan Araplara ait okullar kapatılmıştır. Benzeri bir 
biçimde Suriye İnsan Hakları Örgütü de PYD’nin 
kuruluşundan bu yana kontrolündeki bölgelerde 
sivillere karşı hak ihlallerine ilişkin rapor yayım-
lamıştır. Rapora göre PYD, kontrolündeki bölge-
leri etnik temizliğe tabi tutmuş, kadın ve çocuk-
ların da arasında bulunduğu en az bin 651 kişi-
yi mesnetsiz gerekçelerle diğer bir deyişle “key-
fi” olarak tutuklamış, 42 kadın ve 51 çocuğu öl-
dürmüş, bin 876 çocuğu zorla askere aldırmış, 31 
Aralık 2015’e kadar 51 çocuğu rast gele açılan ateş 
ya da keskin nişancı kurşunuyla katletmiş, Hase-
ke vilayetinde çoğunluğu Arap yaklaşık 30 belde 
ve köyü ve bazı Türkmen köylerini yerle bir ede-
rek aileleri göçe zorlamıştır.13 

Örgüt rejimin halen elinde tuttuğu Kamışlı ve 
Haseke hariç neredeyse Suriye’nin kuzeyinin ta-
mamını elinde tutmaktadır. Ancak örgütün ku-
zeyde kesintisiz bir Kürt koridoru elde edebilme-
si için Azez-Cerablus hattını da ele geçirmesi ge-
rekmektedir.

Kaynak: www.liveuamap.com. Sarı Bölge PYD’nin, Gri 

Bölge IŞİD’in, Yeşil Bölge Muhaliflerin ve Kırmızı Bölge re-

jimin kontrol ettiği bölgeleri gösterir.
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PYD-Rusya-ABD İlişkileri

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’nun gerek IŞİD 

gerek Baas rejimiyle mücadelede yetersiz kalma-

sı hatta nüfuzunu gittikçe kaybetmesi, buna kar-

şın gerek IŞİD’in gerekse rejim güçlerinin özel-

likle Rusya’nın verdiği belirgin destekle aşama 

kaydetmesi yeni arayışları da beraberinde getir-

miş bu bağlamda ÖSO’ya destek kendisine du-

yulan güvenin azalmasıyla paralel olarak azalmış, 

ÖSO’nun yerini Kobani başta olmak üzere bir-

çok yerde IŞİD’e karşı çok daha efektif bir müca-

dele veren PYD almaya başlamış, ÖSO’ya verilen 

destekler hatta çok daha fazlası PYD’ye verilme-

ye başlanmıştır. PYD’ye verilen önceleri gizli bu 

destek daha sonra aleni hale gelmiş, başta ABD 

ve Rusya olmak üzere Batılı devletlerin de arasın-

da bulunduğu birçok devlet PYD ile işbirliği içe-

risine girmiştir. Bu bağlamda başta ABD ve Rus-

ya olmak üzere devletlerin genel hatlarıyla PYD ile 

ilişkilerine-işbirliğine değinmek yerinde olacaktır.

PYD’ye güçlü destek veren ülkelerden biri 

Rusya’dır. PYD ve Kürtlere yönelik zaman zaman 

Rusya’dan yapılan açıklamalar bu desteği doğ-

rular niteliktedir. Aslında Türkiye’nin Rus jetini 

düşürmesinden çok daha önce başlayan bu iliş-

ki Rus jetinin düşürülmesi sonrasında çok daha 

belirgin hale gelmiştir. PYD-YPG ile Rusya ara-

sındaki ilk temaslar IŞİD’e karşı işbirliği kapsa-

mında 30 Eylül 2015 tarihinde yani Türkiye’nin 

Rus uçağını düşürmesinden iki ay önce başlamış-

tır. İlk görüşme Suriye’de Rus askeri uzmanlar ve 

örgüt temsilcileri arasında yapılmış, ikinci görüş-

me PYD / YPG üst düzey yöneticileri ile Rus yet-

kilileri arasında, Ekim 2015’te Rusya’da yapılmış-

tır. Aynı ay içinde Lazkiye’de Rus askeri yetkili-

leri, Suriye rejimi temsilcileri ve PYD unsurları-

nın katılımıyla 3’lü bir görüşme daha gerçekleşti-

rilmiş bu görüşmelerde Ruslar, PYD/YPG üzerin-

deki kontrol imkânlarını artırmak üzere silah ve 

mühimmat yardımı yapmayı teklif etmiştir. Askeri 

görüşmelere eş zamanlı olarak 3’üncü Kürt Kon-

feransı da Moskova’da gerçekleştirilmiştir. Ara-

lık 2015 sonundaki 5. görüşmede IŞİD’e karşı or-

tak operasyonel birlik oluşturulmasına karar ve-

rilmiş, Ruslar Haseke bölgesindeki PYD unsurla-

rını da silahlandıracağı sözünü vermiştir. Bu top-

lantı sonrası Halep-Şeyh Maksut ve Afrin bölge-

lerindeki PYD mensuplarına helikopterlerle Rus-

ya tarafından silah ve mühimmat yardımı yapıl-

mıştır.14 5 aylık görüşme trafiği neticesinde Rus-

ya ile PYD arasındaki işbirliği devamlı hale getiril-

miştir. PYD/YPG unsurlarına eğitim vermek üze-

re 22 Rus uzman asker, 14 Ocak 2016’da Kamış-

lı Havaalanı’na gelmiştir. Rus subaylar, Kamışlı, 

Tel Abyad ve Kobani’yi gezerek PYD’nin ihtiyaç-

larını tespit etmiş, bu doğrultuda silah ve mühim-

mattan oluşan yardımlar, bu ayın ikinci haftasın-

da Tel Abyad ve Ayn İsa’daki PYD/YPG unsurla-

rına teslim edilmiş, PYD’nin askeri güvenlik teş-

kilatı (REL) mensuplarının Ruslar tarafından as-

keri ve istihbari olarak eğitilmeleri karar verilmiş-

tir. Ayrıca Rus Strela füzelerinin kullanımı amacıy-

la 15 örgüt mensubunun eğitim almasına da ka-

rar verilmiştir.15

Bu gelişmelerin ardından Suriye rejiminin 

elinde bulunan Rus yapımı ‘gece görüş sistemle-

ri’, Suriye’de El Hol’de IŞİD’e karşı gerçekleştirilen 

operasyonlarda kullanılmak üzere PYD / YPG’ye 

teslim edilmiş, bunların bir bölümü PYD tarafın-

dan PKK’ya da verilmiştir. PYD ile Rus yetkililer 

arasında Kasım 2015’in ilk haftasında Suriye’de 

4. görüşme yapılmıştır. Ardından Suriye Ecnihad 

El Şam firmasına ait bir kargo uçağı ile Rus yapı-

mı tank ve havan mühimmatı içeren kargoları Ka-

mışlı Havaalanı’na ulaştırmıştır. Askeri malzeme-

ler birkaç gün rejimin kontrolünde kamış ve son-

ra PYD/YPG güçlerine teslim edilmiştir. Haricen 

Rusya’nın 30 Eylül’de Suriye’deki hava saldırıla-

rına başlamasından 11 gün sonra Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Tem-

silcisi ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogda-

nov, PYD Eş Başkanı Salih Müslim ile Paris’te gö-

rüşmüş, ardından 21 Ekim’de de örgütün diğer eş 

başkanı Asya Osman ve örgütün Kobani temsil-

cilerini Moskova’da ağırlamıştır.16 27 Kasım 2015 

Beşşar Esed                     Salih Müslim                Viladimir Putin
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tarihinde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin 

de yaptığı bir açıklamada Kürtlere destek verilme-

si gerektiğini söylemiş ve bir tek Kürtlerin gerçek 

anlamda IŞİD’e karşı mücadele ettiğini savunmuş-

tur.17 Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov da ko-

nuya ilişkin 23 Aralık 2015 tarihinde Rusya’nın 

silahlı Kürt gruplarını desteklemeye hazır olduğu-

nu beyan etmiş,18 9 Şubat 2016’da yaptığı bir açık-

lamada kendilerinin de ABD gibi PYD’yi destek-

lediğini söylemiştir.19 Bu destek sadece söylemde 

kalmamış 2 Aralık 2015 tarihinde Rusya PYD’ye 

5 ton mühimmat yardımı yapmıştır.20 Anadolu 

Ajansı’nın PYD’ye yakın kaynaklara dayandırdığı 

bir başka haberine göre son haftalarda Rus yetki-

liler ve PYD hava desteği konusunda yoğun temas 

içine girmiştir. Aynı kaynaklara göre 16 Ocak’ta da 

Lazkiye’den gelen bir Rus komutan beraberinde-

ki askeri heyetle Haseke’deki PYD güçlerini, keşif 

ve müttefik güçlere destek olma amacıyla ziyaret 

etmiş, bu görüşmede örgütten Kamışlı’nın 30 ki-

lometre güneyinde rejime ait bir askeri kıta oluş-

turması talep edilmiştir. Rus istihbarat yetkilileri-

nin 5 gün sonra da rejim-PYD koordinasyonunu 

güçlendirmek ve Kamışlı Uluslararası Havaalanın-

daki çalışmaları incelemek amacıyla ilçeye geldi-

ğini belirten kaynaklar, geçen ekimden bu yana 

Tel Abyad’da bulunan ve içinde özel birlik timleri 

de olan 100 kadar Rus askerinin Kamışlı’ya geti-

rildiğini söylemiştir. Tüm bu görüşmelerin ardın-

dan 11 Şubat 2016’da Suriye’nin kuzeyinde özerk 

bir yönetim ilan eden PYD Kuzey Irak’tan sonra 

ikinci yabancı temsilciliğini Moskova’da açmış-

tır.21 Akabinde PYD, Suriye’nin kuzeyinde yekpa-

re bir hat oluşturmak üzere saldırıya geçtiği Tel Rı-

fat başta olmak üzere birçok yerde Rusya tarafın-

dan hava saldırılarıyla desteklenmiş, bunun neti-

cesinde Türkiye’nin “kırmızı çizgisi” Azez kasaba-

sından önceki son durak olan Tel Rıfat PYD’nin 

kontrolüne geçmiştir. Muhaliflerin komutanların-

dan Mahmud Aleyho’nun AA’ya yaptığı açıklama-

ya göre Rusya’nın PYD’ye hava desteği bir hay-

li yoğundur, Tel Rıfat’a düzenlenen 35 Rus hava 

saldırısı bunun açık bir göstergesidir.22 Rusya hali 

hazırda PYD’nin diğer bir stratejik hedefi Müm-

biç kasabasının ele geçirilmesi noktasında kasa-

baya yoğun hava saldırıları düzenlemektedir.23 

Benzeri bir biçimde Rusya’nın, muhaliflerin elin-

de bulunan Azez kasabasına düzenlediği füze sal-

dırısı da bu bağlamda değerlendirilebilir.24 Baş-

bakan Ahmet Davutoğlu da Rusya’nın belirgin ve 

güçlü bir biçimde PYD’ye destek verdiğini söyle-

miş ve “Rusya, Esed ve PYD işbirliği halinde yar-

dım koridorunu kapatmak için yoğun bir bom-

bardıman yapıyorlar. Rusya ve Esed, PYD’yi kul-

lanarak Suriye’nin kuzeyinde etnik yapıyı değiş-

tirmek istiyor. Rusya DAİŞ’e tek bir saldırı gerçek-

leştirmedi.” demiştir.25 Yine Davutoğlu bir başka 

açıklamasında “PYD özellikle Rusya-Türkiye ara-

sında yaşanan gerilimden sonra, Rusya’nın bölge-

sel planlarının lejyoneri, paralı askeri haline gele-

rek, Türkiye’ye zarar vermeyi öncelik haline getir-

miş durumda. YPG, PYD kesinlikle Kürtlerin tem-

silcisi değil, Suriye’nin temsilcisi değil, Rusya’nın 

lejyoner, paralı askerleridir” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.26

PYD’ye belirgin biçimde hem söylem hem ey-

lem bazında destek veren, PYD ile doğrudan gö-

rüşen, yardım yapan ülkelerden bir diğeri de 

ABD’dir. YPG’nin Musul’un ele geçirilmesinden 

sonra Sincar’da ve daha sonra Kobani başta ol-

mak üzere Rasulayn (Serekaniye), Coza, Tel Ha-

mis ve Suriye-Irak sınırındaki Rabia Kapısı (Tel 

Kocer) gibi yerlerde IŞİD’e karşı verdiği başarı-

lı mücadele ve ılımlı muhaliflerden oluşan Öz-

gür Suriye Ordusu’nun eğit-donat programına ve 

Suriye’de savaşın başladığı günden itibaren yıllar-

dır destek verildiği halde istenilen seviyeye ulaşa-

maması27, ulaşmak bir yana örgütün güç ve nüfuz 

kaybetmesi gibi gelişmelerin ABD’yi yeni ittifak 

arayışlarına ittiği, bu manada da bölgede PYD’nin 

IŞİD ile savaşta ABD’nin yeni müttefiki haline gel-

diğini söylemek mümkündür. ABD-PYD ortaklı-

ğının, diğer bir deyişle PYD’ye ABD’nin ilk belir-

gin desteğinin Kobani’de gerçekleştiği söylenebi-

lir. Ancak aslında örgütle görüşme düzeyinde olsa 

da ABD ile PYD’nin dolaylı hatta doğrudan görüş-

tüğü daha 2014 yılında basına yansımış ve ABD 

tarafından da doğrulanmıştır.28 2014 yılında dö-

nemin ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, 

PYD ile doğrudan görüştüklerini kabul etmiştir. 

Yine aynı yıl bir diğer ABD’li yetkili Marie Harf’te 

PYD ile doğrudan görüşmelerin yanında zaman 

zaman istihbarat paylaşımları da yaptıklarını ka-

bul etmiştir.29 İlerleyen zamanlarda bu görüşme-

ler devam etmiş, ABD’nin Suriye dosyasından so-

rumlu yetkilisi büyükelçi Daniel Rubinstein, PYD 
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yetkilileriyle Paris’te görüşmüştür. Bir dizi görüş-

me sonrasında ABD, Kobani’de PYD-PKK’ya yo-

ğun bir biçimde gerek havadan destek gerek mü-

himmat desteği sağlamıştır.30 ABD’nin sadece 23 

Eylül 2014 ile 1 Temmuz 2015 arasındaki 1,760 

hava harekâtının 1,140’nın Kobani’ye düzenlen-

mesi bu desteğin boyutları hakkında ipucu ver-

mesi bakımından önemlidir. PYD’ye ABD’nin ay-

rıca sadece havadan üç C-130 uçağı ile 27 kon-

teyner yardım gönderdiği, 24 ton silah ve mühim-

mat ile 10 ton tıbbi yardım ulaştırdığı, söz konu-

su silahların antitank mayın, keskin nişancı tüfe-

ği, BKC ağır makineli tüfek, doçka, RPG-7 ve çe-

şitli roketatar silah ve mühimmatları da içerdiği 

o dönem gazetelere yansımıştı.31 ABD-PYD ortak-

lığı ikinci meyvesini Tel Abyad’da vermiştir. Ma-

yıs 2015 ortalarında başlayan koordineli operas-

yonlar sonucunda ve ABD’nin de desteğini arkası-

na alan PYD şehrin kontrolünü ele geçirmiş, böy-

lece ülkenin kuzeyinde birbirinden kopuk olan 

Haseke ve Kobani kantonlarını birleştirmiştir.32 

ABD’nin örgüte Ekim 2015’te Haseke’deki örgüt 

militanlarına indirdiği yaklaşık 50 ton mühimmat 

ülkenin PYD’ye verdiği mühimmat desteğinin dü-

zeyi hakkında fikir vermektedir.33 Benzeri bir bi-

çimde örgütün Mümbiç’e düzenleyeceği saldırı-

ya destek amaçlı ABD tarafından örgüte 20 ABD’li 

askeri danışman gönderilmiştir.34 PYD’ye verilen 

desteğin sorun oluşturmaya başlaması Türkiye’de 

açılım sürecinin sonlandığı dönemlere rast ge-

lir. Nitekim açılım sürecinin sona ermesi sonu-

cu Türkiye PKK ile birlikte PYD’yi de hedef tah-

tasına koymuş dolayısıyla bu dönemden itibaren 

ABD’nin PYD-YPG’ye yaptığı yardımlar ve verdiği 

destek iki ülke arasında ciddi sorun oluşturmaya 

başlamıştır. Zira PYD’nin PKK’nın bir kolu olduğu 

ABD tarafından ısrarla reddedilmiş, örgüte destek 

verildiği ve verilmeye devam edileceği, bu mana-

da ABD’nin Türkiye ile aynı görüşü paylaşmadı-

ğı ABD’li yetkililer tarafından defaatle tekrarlan-

mıştır. 35 Dahası geri adım atmak bir yana Başkan 

Obama’nın, özel temsilcisi Brett McGurk’ü örgü-

tün Cenevre konferansına katılmasına Türkiye’nin 

baskısıyla izin verilmemesi akabinde örgüt yetki-

lileriyle görüşmeye, bir anlamda “gönül almaya” 

yollaması manidardır.36 Türkiye’nin sert açıklama-

larına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD tarafı-

nı seçsin, biz mi terör örgütü mü”37 açıklamasın-

dan hemen sonra dahi aynı destek ABD tarafından 

tekrarlanmıştır.38 Hatta en son Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu’nun “ABD’ye PKK-PYD ilişkisi-

ni gösteren belgeleri sunduk”39 açıklamasını söz-

cü Kirby “herhangi bir belge görmedik” cümlesiy-

le yalanlamış, PYD’ye desteğin süreceğini yinele-

miştir.40 Türkiye’nin PYD’ye verilen silahların ken-

disine yöneldiği iddiasını ABD Dışişleri Bakanlı-

ğı Sözcü Yardımcısı Mark Toner “Bazen iyi adam-

lara verdiğimiz silahlar kötü adamların eline ge-

çebiliyor” diyerek bir anlamda kabul etmiş41, an-

cak bunun politikalarda herhangi bir değişikliğe 

sebep olmayacağını da eklemiştir. ABD geri adım 

atmak bir yana örgütü kollamaya devam ettiğini 

ve edeceğini son dönem Türkiye ile PYD arasın-

da yaşanan ufak çaplı çatışmalara ilişkin tavrıyla 

da göstermiş, PYD’nin Türk askerine ateş açma-

sı ve Türkiye’nin PYD mevzilerini bombalamaya 

başlaması sonucu Türkiye’ye bombalamayı derhal 

durdurma ve iki tarafa da itidal çağrısı yapmıştır.42 

Türkiye ile bir örgütü aynı kefeye koyan açıklama-

lar Türk tarafının sert tepkisine sebep olmuştur.43 

Ankara’da 17 Şubat’ta Ankara’nın merkezin-

de TBMM ve Genelkurmaya çok yakın ve yoğun 

güvenliğin olduğu bir ortamda bir terör saldırısı 

daha gerçekleşmiş, saldırıda 28 kişi hayatını kay-

betmiş 61 kişi yaralanmıştır. Saldırı sonrası Türki-

ye saldırının PYD mensubu Abdulbaki Sömer ta-

rafından gerçekleştirildiğini açıklamış ve saldırı-

dan örgütü sorumlu tutmuştur. PYD-YPG saldı-

rıyı üstlenmemiş, hatta ısrarla reddetmiş, Türki-

ye ile savaşmak gibi bir amaçları olmadığını açık-

lamıştır. Ancak Türkiye örgütü sorumlu tutmaya 

devam etmiş, saldırıyı 3 gün sonra PKK’ya bağ-

lı TAK örgütü üstlenmiştir. Türkiye saldırıya iliş-

kin her türlü belge ve bilgileri özel bir toplantıda 

ABD ve Rusya’ya sunmuş ancak saldırıdan sonra 

ABD yaptığı açıklamada saldırıyı PYD’nin gerçek-

leştirdiğine dair kanıt olmadığını savunmuştur.44 

Kırmızı Çizgiler ve Yol Ayrımı

Bilindiği üzere Suriye’de iç savaş 2011 yılın-

dan bu yana yaklaşık beş senedir devam etmek-

tedir. Bu zaman zarfında ilk günlerden bu yana 

bir vekâlet savaşının sürdüğünden bahsetmek 

mümkündür. Rusya, İran ve Çin’in oluşturduğu 

blok başından beridir Esed yönetimini destekle-
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mekte iken başını ABD ve Batılı ülkelerin çektiği, 

Türkiye’nin de destek verdiği diğer taraf Esat kar-

şıtı güçlere destek vermektedir. Esed karşıtı ülke-

ler ilk başlarda “Özgür Suriye Ordusu” ismiyle bi-

linen muhaliflere uzun süre destek vermiş ancak 

muhaliflerin beklentileri karşılayamaması üzerine 

ibre başta Kobani’de olmak üzere IŞİD ile yoğun 

mücadelelere girişmiş PYD’ye dönmeye başlamış 

ve muhaliflere verilen destek aşama aşama PYD’ye 

kaydırılmıştır. PKK’nın Suriye kolu olan ve hare-

keti Suriye’ye yayma ve “Büyük Kürdistan”ın ku-

rulma sürecine katkıda bulunması amaçlarıy-

la kurulan PYD ise bu fırsatı olabildiğince iyi de-

ğerlendirmeye çalışmaktadır. Başlarda daha yoğun 

bir biçimde ABD’den destek alan örgüte zamanla 

Rusya da destek vermeye başlamış, bu desteğini 

özellikle Türkiye’nin jetini düşürmesi sonrası be-

lirgin biçimde artırmıştır. PYD ise ABD-Rusya ara-

sında seçim yapmak bir yana ikisiyle de yakın bir 

ilişki kurmuş, bu itibarla hem her iki devletin de 

gerek siyasi gerek askeri desteğini alma fırsatı elde 

etmiş, dolayısıyla bölgedeki nüfuzunu ve gücünü 

belirgin biçimde artırmış, hem her iki ülkeyi diğe-

rine karşı kullanarak bu denklemden olabildiğin-

ce hem çıkar hem de bölgede örgütü meşru bir ze-

mine oturtma şansı elde etmiştir. Örgütün her iki 

ülke açısından da son derece fonksiyonel olduğu-

nu söylemek mümkündür. Nitekim gerek Rusya 

gerek ABD için örgüt belli sebeplerden ötürü ol-

dukça fonksiyoneldir. 

Örgütün IŞİD ile komşu olması, kendi çıkarla-

rı doğrultusunda hareket etmesi, dolayısıyla yeri 

geldiğinde rejim karşıtı yeri geldiğinde taraftarı 

olarak kullanılabilmeye elverişli olması ve bölge-

de özerk bir bölge ilan etmek istemesi, dolayısıy-

la bu amacının örgütün amaçlarıyla çakışması, ay-

rıca yapının seküler ve kontrol edilebilir bir yapı 

olması, IŞİD’e karşı yahut bu ülkelerin ulusal çı-

karları doğrultulusunda kullanılabilir olması gibi 

şeklinde sıralamak mümkündür. Ayrıca Irak’ın 

yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin ol-

ması da bölgeyi bir kat daha önemli kılmakta, bu 

kaynakların IŞİD’in eline geçmesi istenmemek-

tedir. Örgütün bu iki devletin desteğini arkası-

na almasından ötürü örgütün ayrıca Suriye reji-

mi, Irak, İran ve Batılı ülkelerden de farklı ölçüler-

de desteklendiği de bilinmektedir. Bu büyük des-

tek neticesinde PYD gerek mühimmat gerek mili-

tan gerekse savaş teknikleri bakımından son dö-

nemde büyük gelişme göstermiş, aldığı bu destek-

le “Büyük Kürdistan”a giden yolda önemli bir ba-

samak olan Suriye’nin kuzeyinde bütüncül bir hat 

ilan etme hedefine oldukça yaklaşmıştır. 

Örgütün gerek Rusya gerekse ABD bakımın-

dan stratejik bir müttefikten çok taktiksel bir 

müttefik olarak görüldüğü her iki ülke yetkilile-

rinin geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarla sabit-

tir. Gelişmelerin Türkiye açısından hayli sıkıntı-

lı olduğu, Türkiye’nin ulusal çıkarları ve savun-

duklarıyla özellikle açılım sürecinin sona ermesi 

sonrasında taban tabana zıt olduğu herkesin ma-

lumudur. Nitekim örgütün PKK’ya özellikle doğu-

da çok ciddi lojistij destek sağlaması hem TSK’nın 

doğuda örgüte yaptığı operasyonları zorlaştırmak-

ta, süresini uzatmakta hem de operasyonları git-

tikçe daha maliyetli bir hale getirmektedir. Daha-

sı PKK ile ciddi bir mücadele veren Türkiye’nin 

Suriye’de bir cephe daha açılmasına, diğer bir 

deyişle Cumhurbaşkanının ifadesiyle “ikinci bir 

kandil” oluşmasına tahammülü yoktur, zira böy-

le bir durumda ülkenin iki ateş arasında kalma-

sı hayli yüksek bir olasılıktır. Türkiye de başın-

dan beri bu gerçeğin farkında olarak önlem alma-

ya çalışmış, PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde bütün 

bir hattı kontrol etmesine asla müdahale edilme-

23 Kasım 2013’ü 24 Şubat 2016’e bağ-
layan gece açıklanan ve imzalana-
cak nükleer antlaşmanın bir parçası 
olduğu ilan edilen uzlaşı uluslarara-
sı kamuoyundaki yansımaları Körfez 
üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet mey-
dana getiriyor.

PYD, her ne kadar uzunca bir süre 
rejimin ciddi baskılarına maruz kalsa 
da, Türkiye’nin 2011 gösterileri sonra-
sında Esad ve rejimini belirgin biçim-
de hedef alması ve ülkedeki ayrılıkçı-
muhalif grupları desteklemesi üzerine 
gerek hâlihazırdaki güçlerini strate-
jik bölgelere yoğunlaştırmak gerekse 
Türkiye’nin Suriye’ye fiili bir müda-
halesinin yahut bölgedeki Türkiye’nin 
de maddi-manevi desteklediği muha-
liflerin hâkimiyetinin önüne geçilmesi 
gibi sebeplerden ötürü rejim güçle-
ri Kamışlı ve Haseke hariç Kürtlerin 
yoğun olarak yaşadığı Suriye’nin 
kuzeyinden birliklerini çekmiş ve bu 
bölge Kürt gruplara bırakılmıştır.
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yeceği defaatle tekrar edilmiş, bu bağlamda Türki-

ye Azez-Cerablus hattını kırmızı çizgi ilan etmiş, 

bu bölgeye PYD’yi yanaştırmayacağını açıklamış-

tır. Şu ana değin örgüt birkaç kez TSK tarafından 

bu sebepten ötürü hedef alınmış, hatta şu gün-

lerde top atışlarıyla örgüt hedef alınmaya devam 

etmektedir. Ancak Türkiye’nin onca açıklaması-

na ve müdahalesine rağmen ABD ve Rusya örgü-

te destek vermeye devam etmekte, bu destek de 

Türkiye’nin “kırmızı çizgi”lerinin aşılması ihtima-

lini her geçen gün daha da kuvvetlendirmektedir. 

Nitekim Türkiye’nin “kırmızı çizgi”si Azez’den 

önceki son yerleşim birimi Tel Rıfat Rusya’nın yo-

ğun hava desteğiyle örgütün eline geçmiştir. Ör-

güt ise her defasında Türkiye’yle savaşmak gibi 

bir niyetinin olmadığını, ancak Türkiye’nin kır-

mızı çizgilerinin kendileri için pek bir anlam ifa-

de etmediğini ısrarla dile getirmektedir. Bunda al-

dıkları desteğin büyük etkisinin olduğunu, örgüt 

yetkililerinin IŞİD ile mücadeleden örgütün “do-

kunulmaz” olduğuna dair inançlarının ve dolayı-

sıyla ne kazanım elde edebileceklerse bu dönem 

elde edebileceklerine dair düşüncelerinin büyük 

payı olduğunu söylemek mümkündür. Bunun-

la birlikte örgüte tüm desteğine rağmen ABD ör-

gütün Türkiye ile çatışmaya girmesini istememek-

te bu da örgütün aksi açıklamalara rağmen Azez’e 

doğru eyleme geçmesine şimdilik engel olmakta-

dır. Ancak Salih Müslim’in konuya ilişkin soruya 

“şu anda konjonktür uygun değil, her şeyin bir sı-

rası var” cevabı ve örgütün son dönemlerde ciddi 

saldırı hazırlıkları yaptığına dair istihbarat rapor-

ları örgütün Azez’e saldırısının pek de uzak olma-

dığı izlenimi vermektedir. 

Türkiye açısından Suriye meselesinin her ge-

çen gün daha da içinden çıkılmaz bir hale bürün-

düğü günden güne daha net bir biçimde görül-

mektedir. Türkiye’de sayıları 2,5 milyonu aşkın 

Suriyeli nüfus ve Suriye’den sayıları belki yüz-

binleri bulabilecek yeni göç dalgalarına dair tah-

minler Türkiye açısından ciddi sorun teşkil eder 

hale gelen mülteci krizinin yakın gelecekte daha 

da derinleşeceği izlenimi vermektedir. Dahası 

Suriye’deki karışıklık ülkeyi güvenlikten, turiz-

me, ekonomiden diplomasiye birçok alanda teh-

dit etmektedir. Şu ana kadar Cenevre konferansla-

rı başta olmak üzere Suriye’de çözüme yönelik ça-

baların sonuçsuz kalması hâlihazırdaki çözüm ça-

balarının yakın gelecekte nihayete ereceğine dair 

umutları azaltmaktadır. Dahası karşı karşıya oldu-

ğumuz acı gerçek hâlihazırdaki görüşmelerin ABD 

ve Rusya eksenli gittiği düşünüldüğünde sonucun 

pek de Türkiye’nin istediği doğrultuda, çıkarları-

na uygun olmayacağıdır. Şu ana kadar Türkiye’nin 

kırmızı çizgilerinin ve tezlerinin başta Rusya ve 

ABD olmak üzere Suriye konusunda söz sahibi 

ülkeler tarafından ciddi biçimde dikkate alındı-

ğını söylemek oldukça güçtür. Hatırlanacağı üze-

re Suriye’de olaylar başladığında Türkiye ülkedeki 

mülteci sayısının 200 bini aşması halinde ulusla-

rarası bir mesele haline yahut BM’nin meselesi ha-

line geleceğini ilan etmiş ancak bu söylem diğer 

uluslararası aktörler nezdinde bir karşılık bulma-

mış ve konuya yakın zaman kadar kayıtsız kalın-

mış, ülkedeki mülteci sayısı milyonları bulmuş-

tur. Benzeri bir biçimde başta Suriye’de rejim güç-

lerinin kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine 

ABD’nin kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgi 

olduğuna dair beyanına Türkiye’nin yanı sıra bir-

çok batılı devlet destek vermiş45, araştırmalar so-

nucunda rejimin kimyasal silah kullandığı kanıt-

lanmasına rağmen46 uluslararası koalisyon ülkeye 

herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. 

Bundan başka Türkiye’nin tezlerinden bir diğe-

ri olan Suriye’de özellikle Türkiye’ye mülteci akı-

nının durdurulması amacına yönelik olarak mu-

haliflerce korunacak güvenli, uçuşa yasak yahut 

23 Kasım 2013’ü 24 Şubat 2016’e bağ-
layan gece açıklanan ve imzalana-
cak nükleer antlaşmanın bir parçası 
olduğu ilan edilen uzlaşı uluslarara-
sı kamuoyundaki yansımaları Körfez 
üzerinden İran tehdidi hisseden S. 
Arabistan’da ciddi bir hassasiyet mey-
dana getiriyor.

PYD, ABD-Rusya arasında seçim yap-
mak bir yana ikisiyle de yakın bir ilişki 
kurmuş, bu itibarla hem her iki devle-
tin de gerek siyasi gerek askeri deste-
ğini alma fırsatı elde etmiş, dolayısıyla 
bölgedeki nüfuzunu ve gücünü belirgin 
biçimde artırmış, hem her iki ülkeyi 
diğerine karşı kullanarak bu denk-
lemden olabildiğince hem çıkar hem 
de bölgede örgütü meşru bir zemine 
oturtma şansı elde etmiştir. Örgütün 
her iki ülke açısından da son derece 
fonksiyonel olduğunu söylemek müm-
kündür. Nitekim gerek Rusya gerek 
ABD için örgüt belli sebeplerden ötürü 
oldukça fonksiyoneldir.
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tampon bölge ilan edilmesine dair çaba ve çağ-
rıları sonuçsuz kalmış, ABD Türkiye’nin baskısı-
na rağmen tampon bölge uygulamasına yanaşma-
mıştır. Son olarak benzeri bir durumun PYD hu-
susunda yaşanması, PYD’nin PKK ile olan bağlan-
tısına ve örgütün ele geçirdiği bölgelerde ABD’nin 
“izin vermeyiz” dediği halde kendi lehine demog-
rafik değişiklikler yapmasına, bölgede Kürt olma-
yan yahut örgüte destek vermeyen bölge halkı-
na yönelik tutuklamalarına ve hatta bölge halkını 
katletmesine yahut başka bölgelere sürmesine ve 
tüm bu eylemler çeşitli uluslararası raporlarla da 
sabit olmasına rağmen ABD ısrarla PYD’yi destek-
lemeye devam etmesi Türkiye’nin şu ana kadarki 
duruş ve çabalardan farklı bir şey yapması gerek-
tiğini en açık biçimde ortaya koymaktadır. Dahası 
özellikle Rusya’nın ülkeye müdahalesi neticesin-
de ülkede Türkiye aleyhine işleyen süreç ivme ka-
zanmıştır. Rus operasyonları neticesinde Türkmen 
bölgeleri büyük oranda rejim güçlerinin kontrolü-
ne geçmiş, muhalifler rejim karşısında belirgin bi-
çimde gerilemiş, muhaliflerin lojistik destek aldı-
ğı güzergâhlara operasyonlar yapılmış ve lojistik 
desteği ciddi biçimde azalan muhalifler ciddi bi-
çimde güç kaybetmiş, PYD Azez-Cerablus hattı-
nın kapısına dayanmıştır. 

Tüm bu gelişmeler neticesinde aslında ülke 
açısından yol ayrımına gelindiğini ve Türkiye’nin 
önünde 2 farklı seçenek olduğunu söylemek 
mümkündür. Bunlardan ilki Türkiye’nin şu ana 
değin olduğu gibi ufak müdahaleler haricinde so-
runun ABD-Rusya eksenli çözümünü bekleme-
sidir. Hâlihazırdaki gidişat göz önüne alındığın-
da ateşkesin kısa süre içerisinde sağlanamaması, 
Türkiye’ye mültecilerin yakın gelecekte de akın 
akın gelmeye devam etmesi, dolayısıyla mülteci 
kaynaklı problemleri daha da derinleşmesi kuv-
vetle muhtemeldir. Bu itibarla her geçen gün güç-
lenen PYD’nin gelecek dönemde de güç kazanma-
ya devam edecek olduğunu, gerek militan gerek 
mühimmat açısından dışarıdan aldığı büyük des-
tekle özerk bir bölge oluşturma yolunda yürümeye 
devam edeceğini, belki bu gidişin ivme kazanaca-
ğını, PKK’ya verdiği desteği artıracağını bunun da 
Türkiye’yi PKK ile olan mücadelesinde daha güç 
duruma düşüreceğini beklemek mümkündür. Da-
hası ABD ve Rusya arasındaki görüşmeler başarıya 
ulaşsa dahi ortaya çıkan sonuç Türkiye’nin büyük 

oranda aleyhine olacaktır. Bu gelişmeler ışığında 
hâlihazırda Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin 
her geçen gün güç kaybederken PYD’nin giderek 
güçlenmesi oluşacak yeni düzende Türkiye’nin 
yine “kırmızı çizgi” ilan ettiği PYD’nin de söz sahi-
bi olması, kuvvetle muhtemel Kuzey Irak’ta oldu-
ğu gibi resmi olarak Kuzey Suriye’de de özerk bir 
Kürt bölgesi ilan etmesi beklenebilir. Ülkede olu-
şacak yeni düzende Esed rejiminin de yer alacağı 
düşünüldüğüne Türkiye’nin iki düşmanı “resmi” 
bir hüviyete bürünecektir. Akabinde gerek Suri-
ye gerek PYD “resmi” olmanın da verdiği artı güç-
le PKK’ya destek verecek ve Türkiye çok daha bü-
yük bir sorunla karşı karşıya kalacak, belki uzun 
vadede bu oluşum Türkiye’nin de toprak kaybetti-
ği bir “Kürdistan” devletine kapı aralayacaktır. Kı-
sacası Türkiye bölgesel hatta uzun vadede küresel 
güç hesapları yaparken mevcut pozisyonunu dahi 
kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalabilecektir. 

Diğer bir senaryoya göre Türkiye şu ana ka-
darki pozisyonunu değiştirecek ve aktif müdahale 
seçeneğini tercih edecektir. Buna göre Suriye’nin 
kuzeyine sınırlı olmak kaydıyla ya koalisyonu 
kara operasyonuna ikna edecek, edemiyorsa fii-
li olarak sadece uzunca bir süredir savunageldi-
ği “güvenli bölge” oluşturulma amacına binaen 
Suriye’nin kuzey kısmına kara-hava destekli ope-
rasyon düzenleyecek ve bu vesileyle operasyon 
başarıya ulaştığı takdirde kuzey hattını hem IŞİD 
hem PYD’den arındırabilecek ve bölgeye muhalif-
leri yerleştirecek hem de “güvenli bölge” uygula-
masını hayata geçirerek bölgeyi aktif bir biçimde 
desteklediği ve destekleyeceği muhaliflere teslim 
edecektir. Böylesi bir seçeneğin risklerle ve tehli-
kelerle dolu olduğu kuşkusuzdur. Nitekim böylesi 
bir hamle öncelikle Türkiye ile Rusya’yı askeri ola-
rak karşı karşıya getirecek, operasyon sürecinde 
ciddi gerek ekonomik gerek askeri kayıplar veri-
lecektir. Ancak gerek Türkiye’nin Suriye’ye komşu 
olması, dolayısıyla hem Rusya hem İran’a kıyasla 
lojistik açıdan avantajlı olması, gerek hem Rus-
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ya hem İran’ın ekonomik açıdan ciddi çıkmazda 
olmaları Türkiye’nin böylesi bir hamlesine Rusya 
ve İran’ın ciddi mukavemet etme kapasitelerini 
bir hayli sınırlayacaktır. Dahası İran için ideolojik 
bir hedef, Rusya açısından bir askeri üs uğruna 
topyekûn bir savaşa girmek sonuçları bakımından 
muhtemelen rasyonel görülmeyecek ve böylesi bir 
müdahale tercih edilmeyecek, Türkiye’nin böylesi 
bir hamlesine karşı Türkiye ile çatışmayı daha ile-
ri boyutlara taşımak yerine anlaşma boyutu tercih 
edilecektir. Ayrıca Türkiye’nin NATO müttefiki 
olması Rusya’yı Türkiye ile sıcak savaş konusun-
da bir kez daha düşündürecektir. Hatta tüm bu 
sebeplerden ötürü Türkiye’nin böyle bir operas-
yona karar vermesi neticesinde belki Türkiye’nin 
müdahale etmesine bile gerek kalmaması, kalsa 
dahi müdahale sonrası kısa süre içerisinde taraflar 
arasında kısa zaman içinde diplomatik bir orta yol 
bulunması hayli yüksek bir olasılıktır. Ancak her 
iki durumda da Türkiye oluşacak yeni durumda 
Türkiye PYD-PKK tehlikesini büyük oranda ber-
taraf etmiş olacak, Suriye’de desteklediği muhalif 
güçler ve dolayısıyla Türkiye oluşacak yeni düzen-
de en büyük öznelerden olacak ve Türkiye bölge-
de çok daha etkin konuma gelecektir. Olumsuz 
senaryoya göre kabaca Türkiye ülkede istediğini 
elde edemeyecek, ekonomik ve askeri bakımdan 
kayda değer kayıplar verecek ve prestij kaybına 
uğrayacak Suriye’de oluşacak yeni düzen yine 
Türkiye’nin aleyhine olacak, PYD ve rejim olu-
şacak yeni düzenin yine mihenk taşları olacaktır. 
Böylesi bir durumda ülkenin siyasi ve ekonomik 
istikrarı da bu durumdan olumsuz etkilenecektir. 

Ancak çatışmanın büyük bir savaşa dönüşmesi ih-

timalinden ötürü olumlu senaryonun gerçekleşme 

ihtimali daha makul gözükmektedir.

Sonuç

Tüm bunlardan sonra Türkiye’nin hangi yolu 

tercih edeceğini zaman gösterecektir. Ancak gerek 

angajman kurallarının değiştirilmesi ve bu döne-

me değin katı bir biçimde ülke ayrımı yapmaksı-

zın uygulanması, Türkiye’nin Azez-Cerablus hat-

tı konusundaki kararlı tutumu ve PYD’nin şu ana 

kadarki eylemleri Türkiye’yi Suriye’ye müdahale 

etmek durumunda bırakacak gibi gözükmektedir. 

Nitekim sadece top atışlarıyla ciddi bir biçimde 

desteklenen PYD’yi durdurmak mümkün olmaya-

caktır. Dahası şubat sonunda Cenevre toplantısına 

katılmak için PYD’nin elini güçlendirmesi gerek-

lidir, bu itibarla örgütün Suriye’nin kuzeyinde bu 

zaman diliminde bir hat ilan etmeye çalışması, bu 

itibarla Türkiye’nin kendisinin toplantıya katılma-

sı hususundaki muhalefetinin önüne geçebilmesi 

hedefine yönelik olarak o tarihe kadar bölgeye yö-

nelik operasyonlarını yoğunlaştırması ve bu çaba-

ların Türkiye ile örgütü Azez’de yakın bir zaman-

da karşı karşıya getirmesi oldukça yüksek bir ola-

sılıktır. 

Son Ankara saldırıları ve hükümetin olayın 

failinin PYD-YPG olduğunu açıklaması da, aslın-

da örgüt ile Türkiye’nin zaten karşı karşıya oldu-

ğunun en tipik göstergesidir. Dahası saldırının 

Ankara’nın merkezinde TBMM ve Genelkurmay’ın 

hemen dibinde, güvenlik düzeyinin en yüksek ol-

duğu yerlerden birinde yapılması Türkiye’ye bir 

uyarı hatta bir tehdit olarak yorumlanabilir. Ni-

tekim örgüt bununla Türkiye’ye gerek güvenlik 

gerek istihbari açıdan açıkça meydan okumuştur. 

Örgütün bu saldırıyla Türkiye’yi Suriye’ye özellik-

le örgüte askeri müdahale noktasında uyarı nite-

liğinde bir mesaj verdiğini söylemek, böylesi bir 

müdahale durumunda ülke içerisinde PYD’nin 

çok daha sansasyonel eylemler yapabileceğini 

beklemek mümkündür. Ankara’nın merkezinde 

sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı bir yerde örgü-

tün eylemi gerçekleştirmesi ülkeye örgütün muk-

tediriyat gösterisi olarak da yorumlanabilir. Saldı-

rıda bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Rusya’nın 

ve ABD’nin taziye bildirimlerinde “Ankara’nın 

merkezi” vurgusu yapmasıdır. PYD’nin Türkiye 

karşısında böylesi hassas bir konjonktürde saldı-

rı düzenlemesi kendi başına alınmış bir karardan 

ziyade bir yönlendirme neticesinde alındığı izle-
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nimi vermektedir. Bu itibarla saldırının arkasında 

özellikle pilotu öldürüldüğünden bu yana birçok 

söylemini intikam temeli üzerine kuran ve örgüt 

üzerinde ciddi nüfuzu bulunan Rusya’nın olma-

sı ihtimali oldukça yüksektir. Dahası saldırının 

akabinde Rus ve Azeri menşeili birçok yayın or-

ganında hayatını kaybeden TSK mensuplarının 

pilot olduğunun iddia edilmesi ve Rusya’nın bir 

pilotun intikamını 22 Türk pilotla aldığına dair 

yapılan analizler yapılması, özellikle Rusya’nın 

resmi yayın organlarından Sputnik’in Azerbaycan 

sitesinde bu iddianın hemen saldırı sonrasında 

servis edilmesi47 oldukça manidardır. Kısacası 

Türkiye’nin hedef olduğu bu son saldırı, Suruç, 

Ankara ve Reyhanlı’daki benzerleriyle birlikte 

okunduğunda ülkenin ne tür bir tehditle karşı 

karşıya olduğu ve kararlı biçimde harekete geç-

menin gerekliliği daha net görülebilir.

Sonuç olarak Türkiye’yi Suriye meselesi öze-

linde daha zor günlerin beklediğini söylemek yan-

lış olmayacaktır. Nitekim hangi yol tercih edilirse 

edilsin sonuçta Türkiye çıkarlarını koruyabilmek 

adına ciddi uğraş vermek durumundadır. Bunun-

la birlikte büyük hedeflerin ancak büyük riskler-

le başarılabileceği, büyük sorunların ancak büyük 

çözümlerle aşılabileceği göz önünde bulundurul-

ması gereken en önemli kaidedir. 
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W allerstein’in dünya sis-
temleri analizi özellikle 

1970’li yıllarda sosyal bilim-
lerde oldukça etkili olmuş bir 
yaklaşım biçimidir. Sadece 
uluslararası sistemin çözüm-
lenmesinde değil, sosyal ya-
pıların analizinden çevre so-
runlarının çözümüne dair çe-
şitli alanlarda söz almaya ça-
lıştığından inter-disipliner 
bir perspektif sunduğu söy-
lenebilir. Bununla birlik-
te 1980’li yıllardan itiba-
ren ciddi biçimde eleştirildi-
ği de görülmektedir. Bu ma-
kalede Wallerstein’in perspektifinin bazı spesifik 
unsurları üzerinde durulacak; son bölümde de 
Wallerstein’in daha insanî bir sistem için önerdiği 
“ütopistik” üzerinde durulacaktır.

Bir Yeryüzü Cehennemi

Wallerstein’in kapitalizmi çözümlemede kul-
landığı temel bir takım kavramlar bulunmaktadır. 
Bu çerçevede ilk olarak üzerinde durduğu kavram 
fiyattır. Yazar “İslâm: Batı ve Dünya” adlı maka-
lesinde bir malın fiyatının hiçbir devletin dünya 

pazarının tamamını denet-

leyememesi olgusunun bir 

sonucu olarak belirli sınırlar 

içerisinde politik bir yaratım 

olduğunu savunmaktadır. Bu 

durum yani fiyatların politik 

birer yaratı olması durumu 

kapitalistleri herhangi bir 

devlete dayanmak mecburi-

yetinde bırakmaktadır. Japon 

kapitalisti Japon devletine, 

ya da herhangi bir kapitalist 

ABD devletine ya da Endo-

nezya devletine dayanmak-

tadır. Devletlerin bu kadar 

görünür olduğu bir sistem-

de liberalizmin temel argümanı olan “bırakınız 

yapsınlar”ın geçerli olamayacağını, bu argümanın 

göz kamaştıran bir toz bulutu olduğunu ileri sür-

mektedir.

Kapitalizmin sürekli büyüyen bir kâr oranı 

talep etmesi belli konularda sistemi bir çelişkiler 

durumuna getirmektedir. Örneğin kâr marjının 

yükselmesi için emek ücretlerinin sıfır veya sıfıra 

yakın bir seviyeye çekilmesi sermaye birikimini 

arttırabilir ancak emekçilerin üretilen malları ala-

mayacağı düşünüldüğünde bu durum orta vadede 

Ütopistik Wallerstein tarafından önerilmiş bir sözcüktür. Wallerstein’a göre ütopistik 
“insanî toplumsal sistemlerin, bu sistemlerin içinde var olabilecekleri sınırlılıkların ve insan 
yaratıcılığına açık alanların ciddi, rasyonel ve gerçekçi değerlendirmesidir.” Bu haliyle 
ütopyanın yapısöküme uğratılmış hali ya da bilimsel bir eleştirisi olduğu söylenebilir.

Öner ÇUBUKCU

Kapitalizmin Çöküşü ve Ütopistik: 
Wallerstein’in Sistem Analizi Üzerine 

Bazı Dikkatler

Immanuel Wallerstein
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ciddi bir yıkıcı etki yaratabi-
lir. Diğer taraftan vergilerin 
azaltılması kapitalistin kar 
marjını yükselten bir du-
rumdur ancak mevcut sis-
temde kapitalistler devletten 
her geçen gün daha fazla şey 
bekledikleri için ve devletler 
bu hizmetleri vergi ödeme-
leriyle gerçekleştirdiği için 
vergi ödenmesi de gereklidir. 
Bu iki durum çözülmesi ol-
dukça güç bir ikilemi işaret 
etmektedir. Üstelik sadece 
kapitalistler değil toplumun 
tüm kesimleri devletten daha 
fazla harcama yapmasını talep 
etmeye başlamıştır.

Dolayısıyla kapitalistler 
kâr marjlarını yükseltmek için 
başka arayışlara yönelmişler-
dir. Bunlar arasında en mühi-
mi ekolojik sorunlar yaratan 
maliyetin dışsallaştırılması 
olarak adlandırılan durumdur. 
Yani örneğin bir fabrika bir 
miktar harcama yaparak za-
rarsız hale getirebileceği atık-
larını bu harcamayı yapmamak 
ve kar oranını yükseltmek için 
doğaya salmakta bu da ekolojik 
olarak tahribatın dünya nüfusu 
tarafından paylaşılması anlamı-
na gelmektedir. Gelinen nokta-
da ise kapitalistler hem işçiler 
tarafından her geçen yıl artan 
bir ücret talebi ile hem de küre-
sel ekolojinin onarımı ve gelece-
ğe dönük koruyucu önlemlerin alınması baskısı 
altındadır. Bu baskılar karşısında kapitalistler iş-
çilerden daha çok devlete ve devletin kendilerine 
sağlayacağı korumaya ihtiyaç duyar hale gelmiş 
gözükmektedir. Wallerstein reel durum böyle ge-
lişmesine rağmen devletlerin daha da güçlenece-
ğine zayıfladığını iddia etmektedir. 

Dünya işgücünün yani çok daha geniş kesim-
lerin devleti meşrulaştırmamasına paralel olarak 
reformların küresel kutuplaşmayı sona erdirme-

yeceğine dair kanaat mev-
cut dünya sistem için bir 
geçiş çağına işaret etmekte-
dir. Bu atmosferde neolibe-
ralizme ek olarak kar sıkış-
masına yanıt verecek maf-
yatik sistemlerin gelişti-
ği gözlenebilir. Sıradan in-
sanlar devlete sırtlarını dö-
nerken bürokratlar ve yö-
neticiler kendi çıkarları-
nı devlet dışı mafyanın çı-
karlarıyla birleştirme eğili-
mi içerisinde olmaya başla-
dılar. Bu durum vatandaş-
ların kendi polis koruma-
larını kendilerinin sağlama-
sını yani silah satın alma-
sını, parmaklık yaptırma-
larını beraberinde getirir.

Son dönemin önemli ay-
rımlarından birisi de etnik 
mücadelelerin kimlik de-
ğiştirmiş olmasıdır. Etnisi-
te modern bir devlet yapı-
sı içerisinde öne sürülmüş, 
iddia edilmiş, kurgulanmış 
bir kimliktir. Bununla bir-
likte 19. ve 20. yüzyılda ile-
rici bir retoriğe; Fransız ve 
Rus devrimlerinin kültürel-
liğine sahiplerdir. Yeni dö-
nemde ise etnisite vurgula-
rı umutlu bir gelecek yeri-
ne şanlı geçmiş vurgusunu 
ön plana çıkarmakta bu da 

Yugoslavya’nın dağılması sü-
recinde ortaya çıkan trajedileri getirmektedir. 

Yeni bir Kondratiyeff A devresine gelinirken 
büyük bir patlama yaşanacağı söylenebilir. Bu 
patlamanın taşıyacağı unsurlardan birisi en az iki 
yüz yıldır dünya sisteminin taşıyıcısı olan iler-
leme ideolojisinin gayri meşrulaşmasıdır. İkin-
cisi silahlanmada yaşanan demokratikleşmedir. 
Üçüncü ve Wallerstein’e göre en tahrip edici et-
kiye sahip olacak olanı ise yoksul ülkelerden zen-
gin ülkelere bireysel göçtür. Beyaz pan Avrupalı 
dünya fiili olarak daha az beyaz hale gelmektedir.

Wallerstein bütün ekonomik 
yapıların kâr etme amacı 
gütmeyen, devlet dışı deneti-
me açık yapılar olarak örgüt-
lenmesini önermektedir ve 
buna hastaneleri örnek ver-
mektedir. Wallerstein hasta-
nelerin yüzyıllardır kâr güt-
meyen bir ekonomik birim 
olduğunu dile getirmekte-
dir. Bu örnekten yola çıka-
rak hastane modeline göre 
kurulmuş kâr amacı olma-
yan bir elektrik şirketinin 
ortaya çıkması da pekâlâ 
mümkündür. Kısacası 
Wallerstein öncelikli ola-
rak sistemin temelinde 
yatan üretim tarzı ola-
rak kâr amaçlı olmayan 
âdemi-merkezi birimlerin 
kurulmasını önermektedir. 
Böyle bir sistemde işçilerin 
alternatif tatminkâr işler 
bulabilmesini temin ede-
cek bir mekanizma ve ger-
çek tembelliği ve yetersiz-
liği cezalandırma meka-
nizmasının kurulması da 
gereklidir.
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Rasyonel Bir Dünya ya da Cennet Arayışları

Mevcut tarihsel sistemin kendisini devam etti-

rirken kullandığı belli başlı argümanlar şunlardır: 

Maddî bolluk ve konfor; liberal politik yapıların 

varlığı; ortalama yaşam süresinin uzaması. Mevcut 

tarihsel sistemi eleştiren kişilerin ortaya koyduğu 

karşı kanıtlar da tarihsel sistemin öne sürdüğü fa-

ziletlerle ilintili ve bunların gerçek olmadığına da-

irdir. 

Bunlardan tarihsel sosyalizme yapılan üç temel 

eleştiri şu şekilde özetlenebilir: 1) Devlet ve parti 

yetkililerinin keyfilikleri, en kötü haliyle devlet te-

rörü 2) Bir nomenklaturaya geniş imtiyazlar veril-

mesi 3) devletin ekonomiye müdahalesinden kay-

naklanan ve toplumsal değerin ilerlemesini teşvik 

etmektense frenlemekle sonuçlanan yoğun ekono-

mik verimsizlik. Bu eleştirilerin tarihsel olarak ger-

çeklikle irtibatı olduğu, uygulamaların yaygınlı-

ğı bilinmektedir. Bununla birlikte Wallerstein sos-

yalist devletlere dönük eleştirilerde akıldan çok 

önemli bir hususun çıkarılmaması gerektiğini ile-

ri sürmektedir: Sosyalist devletler hiçbir zaman 

özerk varlıklar olmadılar, her zaman kapitalist dün-

ya ekonominin çerçevesi içinde faaliyet gösterdiler.

Mevcut tarihsel sistemden önceki tüm tarih-

sel sistemlerin eşitsiz, demokratik olmayan sistem-

ler olması, göreli olarak daha demokratik ve eşit-

likçi bir sistemin tasavvur edilememesi için bir ar-

güman oluşturmaz. Bu argümanlar mevcut tarih-

sel sistemin devam etmesi gerektiği yönündeki ka-

naatlere ve bu tarihsel sistemin yapısal unsurları-

nı desteklemeye yarayacak biçimde kullanılmakta-

dır. Bu unsurlardan başta geleni ücrettir. Wallers-

tein genel kanaatin ücretlendirmenin daha nitelik-

li bir işin yaratılmasına sebep olduğuna dair oldu-

ğuna dikkat çekmektedir. Ancak örneğin üniversi-

te profesörleri için bu kanaat geçerli değildir. Aka-

demisyenler daha çok kazanç yerine saygınlığı ter-

cih etmektedir. Diğer taraftan verimlilik ve etkin-

lik kavramlarına da büyük anlam yüklenmektedir. 

Wallerstein’e göre bu kavramlar arzu edilir olgu-

lardır ancak belirli bir amaç için araçlar olarak ele 

alınmalıdır. 

Tüm bunlardan bahsettikten sonra Wallerste-

in bütün ekonomik yapıların kâr etme amacı güt-

meyen, devlet dışı denetime açık yapılar olarak ör-

gütlenmesini önermektedir ve buna hastaneleri ör-

nek vermektedir. Wallerstein hastanelerin yüzyıl-
lardır kâr gütmeyen bir ekonomik birim olduğunu 
dile getirmektedir. Bu örnekten yola çıkarak hasta-
ne modeline göre kurulmuş kâr amacı olmayan bir 
elektrik şirketinin ortaya çıkması da pekâlâ müm-
kündür. Kısacası Wallerstein öncelikli olarak siste-
min temelinde yatan üretim tarzı olarak kâr amaç-
lı olmayan âdemi-merkezi birimlerin kurulmasını 
önermektedir. Böyle bir sistemde işçilerin alternatif 
tatminkâr işler bulabilmesini temin edecek bir me-
kanizma ve gerçek tembelliği ve yetersizliği ceza-
landırma mekanizmasının kurulması da gereklidir. 

Sermayenin sonu gelmeyen birikimine verilen 
önceliğin ortadan kaldırılması otomatik olarak ırk, 
cinsiyet ve ulus eşitliğini sağlamasa bile eşitsizlikle-
rin en önemli nedenlerinden birisini ortadan kal-
dıracaktır. Vasıflı ve vasıfsızların azınlık oldukları 
dikkate alındığında geriye kalan çoğunluk arasın-
da iş konumu tesadüfi biçimde dağıtılırsa ırkçılık-
cinsiyetçilik de kesin bir biçimde önlenmiş olacak-
tır. Sınıf farklılığının üç büyük neticesi eğitim, sağ-
lık ve yaşam boyu garanti edilmiş gelir konuları-
nı metalaşmanın dışına çıkarma ve kolektif bir bi-
çimde ödenmelerini sağlama gerçekleştiğinde sı-
nıf farklılıkları da büyük ölçüde ortadan kalkacak-
tır. Tüm bunlar çıkar gözetmeyen, Weberci anlam-
da ideal bir devlet formunun nezaretinde olacaktır. 
Biyosfer konusunda ise dışsallaştırılan maliyetlerin 
içselleştirilmesi sağlanacaktır.

İslâm ve Sistem

Wallerstein makalenin başında, makalenin so-
nunda iddia edeceği İslâm’la Hıristiyanlığın akra-
balığını, onun ifadesiyle kuzen olmalarını, daha net 
bir biçimde gösterebilmek için dinler hakkında ge-
nel bilgiler ortaya koymaktadır. Bu bölümde Yahu-
dilik hakkında da malumat bulunmaktadır. Bu ma-
lumat da makalenin son bölümünde İsrail devle-
ti dolayısıyla yapacağı çıkarsamalara bir arka plan 
oluşturmaktadır. 

Ortaçağ dünyasında Doğunun zenginlikleri-
ni elde etmek gibi motivasyonlar da bulunmakla 
birlikte mücadelenin temel dinamiği olarak din-
lerin söylemlerinin ön planda olduğu üzerinde 
durulmaktadır. Ancak ekonominin yeniden bi-
çimlenmesi sürecine bu temel motivasyon kayna-
ğı de dönüşüme uğrayacak; Hıristiyan-Müslüman 
mücadelesinin merkezîliğinde bir kopma meyda-
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na gelecektir. Batı Avrupa’da kapitalizmin ortaya 

çıkmasından hareketle bu sistemin temel özelliği 

olarak Batı-Avrupalı ve Hıristiyan olmasına vurgu 

yaptıktan sonra yine kapitalizmin belirdiği bu sü-

reçte mücadelenin temel dinamiğinin İslâmiyet ve 

Hıristiyanlık arasındaki mücadele olmaktan çıktığı 

üzerinde durmaktadır.

Bu noktada yazar makalenin yazıldığı dönemde 

Batı dünyası tarafından düşman olarak gösterilen, 

en sert çatışmaların tarihin 

hiçbir döneminde tam mana-

sıyla sömürgeleştirilememiş 

ama yarı sömürge vasfında ol-

muş Sovyetler Birliği, Çin (ve 

K. Kore) ve İslâm’dan geldiği-

ni iddia etmektedir. Bununla 

birlikte Sovyetler’den gelen 

tehdidin bertaraf edilmesi, 

Çin’in ehlileştirildiğine inanıl-

ması ile birlikte geriye esasen 

İslâmî terörizm olarak adlan-

dırılan unsurun kaldığını vur-

gulamaktadır. 

İslâmî terör tanımlanırken 

üzerinde durulan fundamen-

talizm kavramının temelinin 

de Hıristiyanlıktan geldiğine 

atıfta bulunan Wallerstein bu 

durumun meseleyi açıkla-

mada ufuk açıcı olduğunu 

düşünmektedir. Fundamen-

talizm Hıristiyanlık içerisinde 

ortaya çıktığında da temellere 

dönme anlamında kullanılı-

yordu. Bu yaklaşımın Hindu, 

Budist versiyonlarına da rast-

landığından bahsetmektedir. 

İslâmî fundamentalizmin te-

mel özelliği olarak ise dinsel taleplerin ötesine ge-

çen bir sistem karşıtı retoriği birleştirmesi üzerinde 

durmaktadır. Bu çerçevede 68 hareketi üzerinde de 

duran Wallerstein sistem karşıtı hareketlerin dönü-

şümünde 68 hareketinin hem ABD hegemonyasına 

hem de sistem karşıtı olduğunu iddia edip yeni bir 

hegemonya tesis eden Sovyetler çizgisine başkaldırı 

olmasının etkili olduğunu belirtmektedir. 

Yazar 1900 sonrası Arap dünyasında ortaya çı-

kan hareketlerin temel özelliğinin dışardan kont-

rol edilmeyi reddetme ve içerde kültürel değişimi 

sağlama amacına yöneldiklerini belirtmektedir. 

Aynı şekilde Siyonist hareket için de 1948 öncesi 

dönemde temel kaygıların aynı olduğu üzerinde 

duran yazar 1948’de İsrail’in kurulması sonrasın-

da hem Arap hem de Yahudi bilincinde köklü bir 

dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra Yahu-

dilerin kurucu ve tutucu öğe-

si İsrail olmaya başlayacaktır. 

Araplar içinse İsrail meselesiy-

le iç içe geçmiş bir başka me-

sele, akaryakıt üretiminde ve 

sevkiyatında merkezî önemde 

olmanın getirdiği bir başka 

sorun alanı bulunmaktadır. 

Yahudiler hakkında Batı dün-

yasının tarihsel olarak olumlu 

bir yaklaşımı söz konusu ol-

mamasına rağmen İsrail’e des-

tek verilmesinin sebebi olarak 

ise Nazizm ve soykırımın kötü 

hatırasının Hıristiyanlıkta bı-

raktığı suçluluk hissini göster-

mektedir. Bu çerçevede yazar 

temel olarak Batının mevcut 

ekonomik ve toplumsal krizi 

içerisinde kendisine şeytan 

olarak İslâm’ı seçtiğini savun-

maktadır.

Ve Ütopistik...

Ütopistik Wallerstein ta-

rafından önerilmiş bir söz-

cüktür. Wallerstein’a göre 

ütopistik “insanî toplumsal 

sistemlerin, bu sistemlerin 

içinde var olabilecekleri sınır-

lılıkların ve insan yaratıcılığına açık alanların ciddi, 

rasyonel ve gerçekçi değerlendirmesidir.” Bu ha-

liyle ütopyanın yapısöküme uğratılmış hali ya da 

bilimsel bir eleştirisi olduğu söylenebilir. Bu çerçe-

vede yazar girişte ütopyanın Thomas Moore tara-

fından önerilen hiçbir yer de anlamında bir sözcük 

olduğunu belirtmektedir. Ütopyalar dinsel işlevlere 

sahiptir ve aynı zamanda kitlesel mobilizasyonların 

Yazar ne 1789 Fransız 
Devrimi’nin ne de Rus 
Devrimi’nin bu sebeple bugü-
ne kadar bilindikleri gibi 
algılanmamaları gerektiği 
kanaatindedir. Wallerstein’e 
göre ne Fransız Devrimi 
bir burjuva devrimidir ne 
de Rus Devrimi bir prole-
ter devrimdir. Çünkü bu 
devletler de modern dünya 
sisteminin içerisindeki dev-
let yapılarıdır. Dolayısıyla 
dünya sistemine mensup 
devletlerin hiçbirinde ger-
çek anlamda devrimler 
olmamıştır. Yani devrim-
ler kapitalist bir devletin 
sosyalist bir devlete ya da 
sosyalist bir devletin kapi-
talist bir devlete dönüşme-
si kastediliyorsa bunun 
operasyonel bir anlamı 
yoktur.
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motivasyonu haline dönüşebilirler. Ancak Wallers-

tein bu mekanizmaların politik olarak geri tepme 

eğilimi gösterdiğini düşünmektedir. Bu çerçevede 

Wallerstein’in önerdiği ütopistik amaçların neler 

olması gerektiğine dair bilim, ahlak ve politikadan 

öğrenilen şeylere ilişkindir. Ütopistik tarihsel siste-

min dönüşümsel zaman-uzay bağlamında çatallaş-

tığı anlarda birincil önem taşıyan bir soruna dönüş-

mektedir ve yazar böyle bir tarihsel an içerisinde 

bulunduğumuzu savunmaktadır.

Meşruiyeti açıklayan şey herkesin çok daha ge-

niş insan gruplarına seslenmesidir. Meşruiyet özel 

türde bir ikna biçimi olarak anlaşılmak gerekir. Sis-

temin yapısı nedeniyle insanların daha iyi yaşam 

koşullarına sahip olacaklarına dair geleceğe dö-

nük bir inanca ikna etmeyi içermektedir. Bu ge-

leceğe dönük ikna hayal kırıklıklarıyla da netice-

lenebilmektedir. Sürekli bir değişim döngüsü bu 

hayal kırıklıklarıyla birleştiğinde devrim adı ve-

rilen süreçler yaşanmaktadır. Modern bir ideoloji 

olarak muhafazakârlık ise yavaş yavaş evrilen top-

lumsal yapılara kolektif müdahalenin yüksek risk-

ler taşıdığına dair bir düşüncedir. Bu çerçevede 

muhafazakârlığın hem güncel durumda onu savu-

nanlar için hem de büyük ölçüde onların çocukla-

rı için yaşam koşullarında çok cüz’i oranda bir dü-

zelme önermektedir. 

Bu ikna süreçleri ve hayal kırıklıkları çerçeve-

sinde devrimlerin kökenlerinin ne olduğu konusu 

belirsizdir. Bununla birlikte Wallerstein devrimleri 

hoşnutsuz kitlelerin bir hareketi olarak değil dev-

let düzeninin çöktüğü anlarda tikel grupların dev-

let düzenini ele geçirmeleri olarak anlama eğilimin-

dedir. Devlet düzenini ele geçirdikten sonra uzun 

süre devam edebilen yapıların temelinde bulunan 

şey de demokratikleşme ve insani eşitlik yönünde 

net bir dönüşüme dair geleceğe gündeme sokulan 

umutlardır. 

Yazar ne 1789 Fransız Devrimi’nin ne de Rus 

Devrimi’nin bu sebeple bugüne kadar bilindik-

leri gibi algılanmamaları gerektiği kanaatindedir. 

Wallerstein’e göre ne Fransız Devrimi bir burjuva 

devrimidir ne de Rus Devrimi bir proleter devrim-

dir. Çünkü bu devletler de modern dünya sistemi-

nin içerisindeki devlet yapılarıdır. Dolayısıyla dün-

ya sistemine mensup devletlerin hiçbirinde gerçek 

anlamda devrimler olmamıştır. Yani devrimler kapi-

talist bir devletin sosyalist bir devlete ya da sosyalist 

bir devletin kapitalist bir devlete dönüşmesi kaste-

diliyorsa bunun operasyonel bir anlamı yoktur. 

Yazar bu ifadelerinin sosyalist devletlerin aslın-

da kapitalist olduklarını iddia etmek biçiminde al-

gılanmaması gerektiğini ayrıca belirtmektedir. Ya-

zarın anlatmaya çalıştığı şey kapitalist bir dünya 

sistemi içerisinde yer aldıkları, bu sistemin gerek-

lerine mugayir davranamadıkları, davranmaları du-

rumunda kesilecek cezanın çok ağır olacağıdır.

Fransız Devrimi’nin kökleşmesinde 

Napolyon’un fetih hareketlerinin önemli bir et-

kisi olmuştur. 1815-1848 arası dönemde olan ise 

Fransız Devrimi’nin kendisinden önce olumsuzla-

nan politik değişimi sürekli ve normal olarak kod-

lanması, egemenliğin aristokrat bir grupta ya da 

bir egemende değil halkta bulunduğu düşünce-

si; üçüncüsü ise vatandaşları bulundukları devlet-

te yaşayan insanların ulusu oluşturdukları düşün-

cesidir. Kutsal İttifak, bu değerlere açık bir muha-

lefetin adı olarak anlaşılabilir. 1848 Devrimleri ise 

Fransız Devrimi’nin bu değerler çerçevesinde yarat-

tığı simülasyona kendisini merkezci liberalizmden 

ve muhafazakârlardan ayrıştıran üçüncü bir ideolo-

jinin doğuşunu, sosyalizmi beraberinde getirdi. Bu 

dönemde ortaya çıkan milliyetçilik ise dünya sis-

teminin hâkim jeokültürü olarak dayatılmanın alt 

yapısını hazırlamıştır. Jeokültürün altyapısını oluş-

turan diğer kavramlar ise cinsiyetçilik ve ırkçılık 

oldu. 19.yüzyılın sonuna doğru merkez ülkeler dı-

şında ezilen ulusların milliyetçiliği ve devletleşme 

süreçleri onların da pastadan pay almaları anlamı-

na geliyordu. Cinsiyetçilik ise hane halklarının ev 

kadını kavramsamsallaştırması ile sisteme entegre 

edilmesi sürecini hızlandırdı.

Tüm bu süreçte Rus Devrimi dünyanın ezilen 

sınıflarına, tehlikeli addedilen gruplarına umut ve 

beklentiler aşıladı, başarı arzularını arttırdı. Ancak 

nasıl ki 1848 Devrimi, Fransız Devriminin başka-

laşımını sembolize ediyorsa 1968 Devrimi de Rus 

Devriminin başkalaşımını temsil ediyordu. Dola-

yısıyla 1968 sonrası dönemde neredeyse dünyayı 

yöneten Marksist-Leninist partiler, sosyal demok-

rat hareketler ve ulusal kurtuluş hareketlerinin ar-

kasındaki destek çekildi. Bu durum ortaya çıkan 

devlet karşıtlığı akımıyla da desteklendi. Diğer bir 

deyişle kapitalist dünya sisteminin bir biçimde altı 

oyulmuş oldu.

 ORTADOĞU'DAN
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S avaş suçlusu Binyamin Ne-
tanyahu Gazze şeridini 

517’si çocuk 2200 kişinin öldü-
rüldüğü 2014 yazındaki sava-
şı gölgede bırakacak bir savaş-
la tehdit ediyor. Netanyahu’dan 
daha aşırı veya terörist bula-
mazken aslında sağcı koalisyon-
da onun gibi ve hatta daha kötü 
isimler olduğu da bir gerçek. İç-
lerinden bazıları Netanyahu’yu 
Hamas’ın İsrail yönünde kazdığı 
tünellerle mücadelede başarısız 
kalmakla suçladı. Netanyahu da 
kendisini öncekinden iki kat çe-
tin bir savaş tehdidiyle savundu. 

Acaba Netanyahu yeni sa-
vaşta 1034’ü çocuk 4400 Filis-
tinli öldürmeyi mi kast ediyor 
yoksa yarısı kadın ve çocuk 22 
bin Filistinliyi mi öldürmek isti-
yor? Dünya Hitler’den bu yana 
öldürme ve yıkıma İsrail hükü-
metinden daha hazır bir rejim 
görmedi. Son olarak bu hükü-
met Filistin topraklarını müsa-
dere etti. Filistinli aileleri Arap 

Kudüs’teki evlerinden kovmaya 
çalışan hükümet çeteleri var. 

İsrail suçlarını ortak olacak 
derecede destekleyen Ameri-
kan Kongresi’ni istisna tutacak 
olursak tüm dünya yerleşimci 
devletten nefret ediyor. O dere-
ce ki Fransa ve başka ülkelerin 
Yahudileri kendilerini hedef ala-
cak yeni antisemitizmden kor-
kuyorlar. İsrail’in terör politikası 
olmasa bu insanların korkması 
için hiçbir sebep olmayacak. İs-
railli akademisyenler hükümet-
lerinin suçlarının bedelini ödü-
yorlar. Tüm dünya üzerinde on-
lara yönelik boykot artarak sü-
rüyor. İsrail üniversitelerindeki 
hocalar dış konferanslarda kişi-
sel boykota maruz kaldıklarını 
bas bas bağırıyorlar. Netanyahu 
hükümeti bu boykotun hedefi-
nin Filistinlileri savunmak değil, 
İsrail’in meşruiyetini iptal etmek 
olduğunu söylüyor. 

İsrail bağımsız Filistin devleti 
kurulana kadar meşru değildir. 
Akademik boykot yeni Nazi hü-
kümetine ve yerleşimcilere yö-
nelik boykot ve yaptırım hamle-
sinin bir parçasıdır. Peki, bu boy-
kota Netanyahu nasıl cevap ver-
di? Yerel insan hakları dernek-
lerinin peşine düştü ve onları 
seslerini kesecek yasalarla teh-
dit etti. Bu boykot işgalin Batı 
Şeria’da ürettiği malları kapsı-
yor. Bu yüzden AB ‘İsrail’de üre-
tilmiştir’ ibaresi damgasını vur-
mayı reddediyor. İnsan hakları 
gözleme örgütü İsrail’in işgal al-
tındaki topraklardaki uygulama-
larını açık şekilde kınadı. Bu uy-
gulamalar yerleşimcilere destek 
oluyor ve gün geçtikçe toprağın 
sahipleri olan Filistinlilere havayı 
dar ediyor. 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-
Mon da yasa dışı ve toprağın 
istila edilmesi olarak nitelediği 
yerleşimcilerin genişletilmesini 
kınadı, işgal hükümetinin suçla-
rına dair rakamlar verdi. Netan-
yahu ise Ban Ki-Mon’a yüzsüzce 
bir cevap vererek BM’nin meş-
ru görmediği yerleşimleri savun-
du. Ben de tüm İsrail’in meşru 
olmadığını ifade ediyorum. Zira 
bu devlet yeryüzünde varlığı-
nı destekleyen izlerin bulunma-
dığı uydurulmuş bir devlettir. 
Tevrat’ın rivayetleri uydurmadır 
veya Asurlardan, Kildaniler, Ba-
biller, eski Mısırlılar ve Yunanlı-
lardan çalınmış hurafelerdir. 

Son olarak İsrail hükümeti 
“Batı duvarında” Yahudiler için 
dua mekânı tahsis etme kararı 
aldı. Hangi duvar bu? 100 met-
re uzunluğunda bir ağlama du-
varı var zaten. Şimdi iki metre 
uzunluğunda bir “Batı duvarı” 
oldu. Bir kez daha söylüyorum 
ki Kudüs’te ağlama veya batı 
duvarına dair bir Yahudi eseri 
yoktur. Harem-i Şerif bölgesinin 
altında ve üstünde de Yahudi 
eseri yoktur. Kazdılar ve hiçbir 
şey bulamadılar. Heykel da-
ğından bahsediyorlar. Ne dağ 
ne heykel var diyorum. Ülkeyi 
sahiplerinden çalmayı aklama 
amaçlı bir yalandır.  
(El-Hayat gazetesi 7 Şubat 2016)

İSRAİL YÖNETİMİNDEKİ HİTLER MİRASI
Cihad EL-HAZİN 

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)

 ORTADOĞU'DAN

Benyamin Netanyahu
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Ünlü gazeteci Muhammed 
Hasaneyn Heykel, Mısır ve 

bölgedeki medya ve siyaset çe-
kişmesi tarihinde önemli bir dö-
neme imza attı. Heykel, Kral Fa-
ruk, Abdunnasır, Sedat, Müba-
rek ve ikinci Mısır devrimi dö-
nemlerinin şahidi ve katılımcısı 
oldu. Ölmeden önce bir gazete-
cinin mesleğinde geçireceği en 
uzun ömrü tamamladı. Cephe-
den saraya gazeteci olarak çalış-
tı. Kendi sahasında eşsizdi, ben 
de dâhil birçoklarının onun ya-
zıp çizdikleriyle ilgili görüşleri bir 
yana daima siyasi ve medya ala-
nında bir değerdi. 

Onu kutsayanlar ve taşlayan-
lar arasında Heykel etrafında-
ki tartışmanın medya dünyası-
nın kendi içindeki bölünmüşlük 
ve kamplaşmadan kaynakladığı-
nı düşünüyorum. Heykel’in blo-
ğunda olanlar hiç düşünmeksi-
zin onu alkışlıyorlar, karşı çıkan-
lar ise hiç düşünmeksizin onu sı-
fırlıyorlar. Heykel’in görevi Nasır 
dönemi için medya kampanyası-
nı yönetmekti. Söylediklerini ve 
yazdıklarını bu göreve göre orta-
ya koyduğumuzda Heykel’i anla-
makta ve işini değerlendirmekte 
bir zorluk görmeyiz. Tıpkı Hitler 
dönemindeki propaganda baka-
nı Joseph Goebbels gibi. Goeb-
bels Nazi propaganda makina-
sını çok iyi yöneten parlak bir 
hocaydı ve teorileri hala medya 
enstitülerinde okutuluyor. 

Heykel propaganda medya-
sında seçkin bir gazeteci ve ho-
caydı. Ününü ve başarılarını Na-
sır döneminde kazandı. Çünkü 
medya propagandası Nasır’ın si-
yaset ve asker dışında en önem-
li üçüncü silahıydı. Heykel’in per-

formansı ve medya organının 
üstünlüğü medyaya çokça da-
yanan Nasır’ın halk desteğinde 
önemli bir sebepti. Nasır med-
yayı meşruiyetini güçlendirmek, 
Süveyş Kanalı’nın millileştirilme-
sinden sosyalist bloğa, Ameri-
kan ve İsrail kampına karşı Sov-
yet medya kampanyalarına gir-
mek, Müslüman Kardeşler’le 
mücadelede, Yemen savaşının 
ve büyük kayıplarını aklamak, 
Riyad, Bağdat ve Şam’la anlaş-
mazlıklara kadar büyük kav-
galarını yönetmek için kullan-
dı. Ancak Heykel’in karşılaştı-
ğı en büyük sorun 1967 sava-
şı yenilgisinin etkilerini aşmaktı. 
Bu yenilgi ayrıca onun ilk med-
ya yenilgisini oluşturdu. Sade-
ce bir yıl sonra daha önce des-
tek gösterilerin sahası olmuş Ka-
hire Üniversitesi’nde Nasır karşı-
tı öğrenci gösterileri patlak ver-
di. Heykel’in insanları ikna etme 
girişimleri fayda vermedi. 

Kanımca Heykel, Nasır’ın 
ikinci döneminde propagan-
dayı idare edemedi. Nasır da 
Heykel’in misyonunu anlayama-
dı. Nasır yenilgi sonrası iki zıtlı-
ğı bir araya getirmek istedi. Yani 
Heykel’in çizdiği emperyalizm ve 
Siyonizm’le mücadelede Arap 
milli lideri imajını korumak ve 
düşman İsrail’le dolaylı yolla gö-
rüşmeleri kabul etmek, ‘gericilik’ 
bloğuyla yani Suudi Arabistan’la 
uzlaşmak, Sovyetlere bağımlılığı-
nı azaltmak.

Bence Heykel, Nasır’ın karak-
terini Che Guavera’nın kahra-
man imajından Arapların hoşgö-
rülü Gandi lideri imajına çevire-
bilirdi ancak parlak Nasır imajını 
yıkmak istemedi. Heykel halkın 

istedikleri ile gerçek arasındaki 
korkunç farkı geç anladı. Savaş-
ta Ehram gazetesinin ilk sayfa-
sında 5 Haziran sabahı saldırısın-
da “düşmanın 130 uçağı düşü-
rüldü” şeklindeki askeri bildirileri 
yayınlanması için kendisine gön-
derilen askeri bildirileri palazlı-
yordu ancak kendisi de tek bir İs-
rail uçağının düşürülmediğini ve 
gerçeğin tam tersi olduğunu an-
ladı. Düşman Mısır’ın hava gücü 
filosunu imha etmiş, Filistin’in 
üç katından büyük olan Sina’yı 
işgal etmiş ve Süveyş Kanalı’na 
oturdu. Tel Aviv’in onayı olma-
dan hiçbir gemi veya tanker yol 
alamadı. 

Nasır öldü ve propagandacı 
Heykel Nasır’dan sonra yaşadığı 
40 yıl boyunca ona bağlı kaldı. 
Heykel’in propaganda medyası-
nın mimarı olarak Mısır’da yeri-
nin doldurulamayacağı anlaşıldı. 
Nasır’ın iki halefi Sedat ve Mü-
barek büyük başarılar elde et-
tiler ancak propaganda araçla-
rı zayıftı. Sedat İsrail’e karşı ka-
zandı ancak Bağdat, Şam ve 
Beyrut’taki Baas propaganda-
sı karşısında yenildi. Mübarek’i 
yerli propaganda düşürdü. Ah-
med Müselmani Heykel’le ilgi-
li yazı dizisinde onun Sedat ve 
Mübarek’e yakın olduğunu an-
cak aynı yakınlığın Mursi ve Sisi 
ile yaşanmadığını aktarır. 

GAZETECİ VE PRAGMATİST HEYKEL
Abdurrahman ER-RAŞİD 
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Kanımca üstadın sorunu ken-

disiyle. Zira Heykel Nasır’ın vefa-

tından itibaren büyük bir med-

ya lideri ve siyasi ortak sıfatıyla 

ağaçtan inemedi. Hiç kuşkusuz 

önemli bir şahsiyet ancak tarih 

birçoklarını alan tren gibidir ve 

tek bir durakta durmaz. 

Ağaçtan inmedi dedim. Ken-

disi ve geçmişiyle övünmesi se-

bebiyle Nasır, kendi kuşağı ve 

dönemi için inşa ettiği sandı-

ğın dışına çıkamadı. Bir defasın-

da Heykel Londra’da beni ara-

mış ve misafir etmişti. Görüş-

menin sebebi Kral Abdullah Bin 

Abdullaziz’le görüşme tertiple-

mem için yardım etmemi iste-

mesiydi. Bunu yapamayacağımı 

söyledim. Heykel’in Mübarek’le 

ilişkisinin kötü olduğunu bili-

yordum. Mübarek’le ilgili yanlış 

bir imada bulunmasa dahi Suu-

di yetkililerinin onunla görüşme-

mesinin sebebi buydu. 

Kahire ve Londra’da birkaç 

defa görüştüm kendisiyle. Sa-

vaşın sona ermesine rağmen 

emekli olmayı reddeden general 

gibidir. Her gün çalışır, dinleyen-

lerini esir alan güçlü bir karizma-

sı vardır. Şaşırtıcı bir canlılığa sa-

hiptir. Seksenli yaşlarda otuzlu 

yaşlardaki genç gibiydi. Beşşar 

Esed Suriye devrimiyle olan sı-

kıntısının başlarında büyük Arap 

ordularına yönelik İsrail komp-

losu hikâyesini gündem etmek 

için Heykel’i kullanmaya çalış-

mıştı. Heykel Esed’in argüman-

larını yeniden evirip çevirdi an-

cak avukatı olmadı. Diğer blok-

la yani Al-Jazeera ile çalıştı ve bu 

kanalda sıcak bir stüdyo buldu. 

(Şarkulevsat gazetesi, 19-20 

Şubat 2016) 

Hiç kuşkusuz Muhammed Ha-
saneyn Heykel geçtiğimiz yüz 

yıl boyunca profesyonelliği, nüfuzu 
ve kalemi açısından en önde gelen 
Arap gazetecilerindendi. Ancak in-
sanlar sadece profesyonellikleriy-
le değil, kendi milletlerine, halkları-
na ve ülkelerine sunduklarıyla ölçü-
lür. Heykel kendi halkı ve ülkesi için 
ne sundu ki yazarlar  onu yâd edi-
yor, sanki Araplar gerçeği aktaran, 
zulme meydan okuyan ve Arapla-
ra hizmet eden bayraklarından biri-
ni kaybetmiş gibi hakkında yazı ya-
zıyorlar. 

Ancak işin aslı Araplar, geçen 
yetmiş yıl boyunca orduyu destek-
leyen, batılı süslü gösterip, hezime-
ti yorumlayanlar, yalanı pohpohla-
yıp despotluğu ve zulmü destekle-
yenlerden birini kaybetti sadece. 
Heykel gazeteciliğe 1942 yılında 
başladı. İngiliz gazeteci Scott Wat-
son onu kazaların editörü yapmış-
tı. Narsist Heykel tartışmalı konula-
rı gündeme getirdi. Bu konuları İkin-
ci Dünya Savaşı olayları sırasında o 
vakit fahişe kadınlardan elde etti. 
Bu durum ünlü gazeteci ve kendi 
ismini taşıyan derginin sahibi Roz 
Yusuf’u Heykel’i 1944’te dergisinin 
editör kadrosuna kalmaya sevk etti. 
Dergi hâlâ heyecan vericidir. 

Ardından Filistin ve Kore savaş-
ları patlak verdi. Heykel’in yıldızı 
bu savaşlarla ilgili haberleriyle par-
ladı.  1986 ila 1990 yılları arasında 
Sovyet işgali sırasında Afganistan 
savaşında muhabir olarak başlayan 
bir gazeteci olarak -ayrıca 1994 ve 

1995 yıllarında Bosna Hersek sava-
şını ve 2004 yılında Felluce çatışma-
larını izlemiştim- savaşların sadece 
askeri ve siyasi liderler çıkarmadığı-
nı, aynı zamanda gazeteciler de çı-
kardığını söylüyorum her daim.  

Gazeteciye savaşı takip etme 
fırsatı verilen ve yıldızı parlamayan 
gazetecinin yıldızı kesinlikle parla-
maz. Heykel açısından Filistin savaşı 
Mısır basınında Heykel’in yıldızının 
parlaması için bir fırsattı. Sonrasın-
da Heykel Mısır devrimini kullandı 
ve Cemal Abdunnasır’a yakınlaştı. 
Nasır kendi düşüncelerini, emelleri-
ni ve narsistliğini açıklayacak, ken-
disini insanlara halk desteğine sahip 
popüler şekilde sunacak bir gazete-
ciye ihtiyaç duyuyordu. Heykel ise 
karar alma organına yakın durarak 
iktidar gazetecisi, başkanın adamı, 
bilgilerinin kaynağı, düşüncelerinin 
filozofu olmak istiyordu. İki adamın 
tezleri, fikirleri, her ikisinin narsistli-
ği ve ortak çıkarları buluştu.  

Heykel seçkin bir kalemdi ve Ba-
tılı gazetecilerle ilişkileri vardı. Özel-
likle de Batılı karar alma merkezleri-
ne ve istihbarat organlarına yakın-
dı. Heykel Nasır’ın konuşmalarını 
yazıyor ve fikirlerini yayıyordu. Nasır 
devrime katılan veya başta hâlâ ölü-
mü bir bilmece kalan Abdulhakim 
Amir olmak üzere kendisine yakın 
isimleri devirirken Heykel Nasır’ın 
yanında kaldı ve 1967 yılındaki bü-
yük yenilgiye kadar her şeyi ona yo-
rumluyordu.  
(Mısır gazetesi eş-Şuruk, 21 Şubat 
2016) 

MUHAMMED HASANEYN HEYKEL GERÇEĞİ
Ahmed MANSUR 
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H iç kimse Arap Baharının 
bir komplo olduğunu dü-

şünmemeli. Bazıları komplo ol-
masını istese de… Kimlerin kış-
kırttığı veya kendi özel emelleri 
için kullanmak istemesi bir yana 
devrimlerin patlak vermesinin 
bin sebebi vardı. Sorun yıllarca 
diktatörlük, zulüm ve yolsuzluk 
yaşayan halklarda değil kesin-
likle. Devrimler yüzde yüz meş-
ruydu. Devrimlerin felaket so-
nuçlarının yükünü halklara yük-
leyemeyiz. Çünkü bazı uluslara-
rası güçler devrimlerin sürecini 
tahrif etti, halkların ve devrimle-
rin aleyhine olacak şekilde ken-
di şeytani projeleri için kullandı.  

Devrimlerin halkçı olduğun-
da şüphe yok ancak dünyanın 
sırtlanları tıpkı 1916 yılındaki bü-
yük Arap devriminde yaşandığı 
gibi yeni emperyalist planlara çe-
virdiler. O vakit Araplar Osman-
lı İmparatorluğu’ndan bağımsız-
lıklarını istemek için çıkmışlardı 
ancak çok geçmeden hedefin 
Arapların bağımsız özgür ulu-
sal devletlerinin gerçekleşmesi 
olmadığı ortaya çıktı. Asıl amaç 
Fransızlar ve İngilizler gibi em-
peryalist güçler arasında nüfuz 
paylaşımıydı. Arap devrimi Arap 
bölgesinin Sykes-Picot anlaşması 
gereği devletler ve devletçiklere 
bölünmesiyle son bulmuştu. 

Bölünme anlaşmasının yak-
laşık iki yıl sonra yüzyıllık geçer-
lilik süresi sona ereceği için ta-
rih tekerrür ediyor. Ortadoğu’da 
şu an tüm yaşananlar yeni hari-
taların çizimi, özellikle de Suriye, 
Irak ve Yemen’de yeni demog-
rafik dağılımdır. Yeni emperya-
list cehennemi planın sadece Su-
riye, Irak, Yemen ve Arap Baha-

rının diğer ülkeleriyle sınırlı kala-
cağını düşünmüyoruz. Devrimle-
rin yaşanmadığı birçok bölge ül-
kesini de kapsayacaktır. 

Görüldüğü üzere her şey çi-
zilmiş bir plana göre yürüyor. 
Sözgelimi İran ile Suudi Arabis-
tan arasında bölgedeki yeni çe-
kişme, haritaları yeni Ortadoğu 
projesinin ayrılmaz bir parçası-
dır. Türkiye-Rusya sürtüşmesi 
Türkiye’nin Rus uçağının düşür-
mesi sebebiyle değildir. Aksine 
uçağın düşürülmesi onda doku-
zu suyun altında gizli olan buz 
dağının görülen kısmıdır. Zaman 
geçtikçe ABD, Rusya ve Batının 
Türkiye ile oyunun diğer bölüm-
lerinin peyderpey su yüzüne çı-
kacağını göreceğiz. 

İran’ın 2009’daki yeşil devri-
mini bitirdiği doğru ancak İran 
başkalarının devrimlerine mü-
dahale etti. Yemen’de halka 
karşı Husilerin yanında yer aldı. 
Irak’ta Sünnilere karşı Şiilerin. 
Suriye’de halkın Sünni çoğunlu-
ğuna karşı rejimin yanında sa-
vaşıyor. İran’ın devrimlerin hat-
tına girmesi İran’ın yeni büyük 
Fars imparatorluğunu kurma 
eğiliminden ibaret değil.  Hat-
ta İran’ın bölgedeki yayılmacılı-
ğının hedefi yeni imparatorluk 
hayalini gerçekleştirmek olsa da 
İran oyunu, sadece büyük Ame-
rikan planının bir parçasından 
ibaret. 

 Bir başka ifade ile İran’ın da 
Suudi Arabistan gibi yeni Orta-
doğu projesi kurma yönünde-
ki büyük Amerikan planı oyu-
nunda bir karttan ibaret olduğu-
nu uzak görmüyoruz. Bu planı 
ABD eski dışişleri bakanı Conda-
lize Rise vaat etmişti. Rise o va-

kit yeni Ortadoğu’nun oluşma-
sı için Ortadoğu’yu yeniden şe-
killendirecek yaratıcı kaosu müj-
delemişti.  

İran sadece kendisi için mi 
oynuyor yoksa ABD onu yeni 
Ortadoğu’ya yönelik Ameri-
kan projesini gerçekleştirmek 
için sadece bir pençe olarak 
mı kullanıyor ve idrak etmediği 
bir yöne mi sokuyor? ABD’nin 
Rusya’yı dâhil etmesinden bah-
sedenler var. Ki Rusya İran’dan 
daha büyük ve önemlidir. Ba-
zıları Rusya’nın Suriye’yi işgali-
ni kolaylaştırılmasının bir Ame-
rikan girişimi olduğunu düşünü-
yor. Amaç ise sadece Rusya’nın 
yeni imparatorluk hayalini bitir-
mek değil, Rus desteğiyle yeni 
Ortadoğu’nun çizilmesine katkı-
da bulunmak. Bir başka ifade ile 
Rusya’nın Türkiye’yi taciz etme-
si ve Suriye haritasının yeniden 
çizilmesi bağlamında Suriye’deki 
Rus rolü ABD’nin yeni emperya-
list planının bir parçası olabilir. 
ABD’nin dünyanın en stratejik 
bölgesini Rusya ve İran’a terk et-
tiğini düşünenler aptaldır. Özel-
likle de bu bölge dünyada petro-
lün hâlâ birinci kaynağıyken. Ay-
rıca bu bölgede ABD’nin 51’inci 
vilayeti olan İsrail yaşıyorken… 

SYKES-PİCOT’TAN AMERİKAN KAN HARİTASINA
Dr. Faysal EL-KASIM 
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İ ran’ın yüzde 8’e varan bir büyüme oranı gerçekleştir-
mesi için yıllık ihtiyaç duyduğu yabancı yatırım miktarı 

30-50 milyar dolardır. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi 
dinledik. Kendisi İran’ın gelecek yılki bütçede büyümeyi 
desteklemesi için ‘yabancı sermayeden destek alınmasını 
önceleyeceği üzerinde durdu. Ruhani’ye göre yabancı ser-
maye ‘mali zorluklar, banka sisteminin sınırlamaları ve ser-
maye piyasası’ sebebiyle ‘artan bir gereklilik’. 

Yani yaptırımların kalkmasından sonra İran petrol zen-
ginliğinden istifade etmeye çalışan farklı ülkelerden petrol 
ve gaz şirketleri, petrol piyasasındaki düşüşün gölgesinde 
bedeli ne olursa olsun İran’da faaliyetlerini başlatmakta ka-
rarlı olacaklar. 

Ayrıca İranlı vatandaşın yaptırımların kalkmasının refah 
düzeyine hızlı şekilde yansımayacağı gerçeğini göz önüne 
alması gerekiyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Ruhani büt-
çenin en az yüzde 25 oranında petrol gelirlerine, yüzde 
68’inin ise vergi gelirlerine dayanacağına işaret etti. Bu da 
İran’ın, kendi halkının büyüme yönündeki çıkarlarını göze-
ten yeni politikalar benimsemesini, büyük silahlanma poli-
tikalarını bırakmasını ve bölgesel ilişkilerini karşılıklı saygıya 
ve komşu ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesine daya-
nan esaslara göre yeniden çizmesini gerektiriyor. 

Yaptırım ve tecritten kurtulmak, İran’ın önünde ulusla-
rarası topluma dönmesi için önemli bir fırsat oluşturuyor. 
Şu ana kadar bu dönüşün yapısı h gizemini koruyor. Acaba 
İran yangınları söndürme ve istikrara katkıda bulunma te-
melinde etkin şekilde mi döner yoksa dev ekonomik kaza-
nımlar Tahran’ı çatışmalara daha fazla mı sevk eder?
 (Katar gazetesi El-Vatan, 21 Şubat 2016)

İRAN’IN DÖNÜŞÜ
Hassen YUNUS

Yeni emperyalist Amerikan pla-
nından en yakın müttefiklerin dahi 
kurtulamayacağı ortada. Yemen ve 
ardından Suriye’deki Suudi müdaha-
lesi bu Amerikan oyununun bir parça-
sı değil mi? Bugün Amerikan medya-
sı Suudi Arabistan’ın dağılmasından 
ve yeniden şekillendirilmesinden dem 
vurmaya başladı. ABD’nin Suriye reji-
mini beş yıldır dilediğini yapması için 
kendi başına bıraktı. Suriye’de olan-
lar komşu ülkeleri de rahatsız etmeye 
başladı. Özellikle de Türkiye’yi. Mil-
yonlarca Suriyeli savaşın doğal sonu-
cu olarak Türkiye’ye yöneldi mi yok-
sa bu üzerinde çalışılmış demografik 
bir hedef miydi? Türkiye sınırlarında 
Kürtlerin yıldızının yükselmesi geçici 
bir durum muydu? İş Erdoğan’ın bir-
kaç gün önce ABD’yi Türkiye’ye kar-
şı Kürt terörist grupların yanında yer 
almakla suçlayacak noktaya gelmedi 
mi? Kürt-Suriye rejimi koordinasyo-
nu bir istihbarat oyunundan mı iba-
ret yoksa konulan planın hayata ge-
çirilmesi yönünde bir Amerikan tale-
bi mi? Beşşar Esed kendi rejimi için 
mi çalışıyor yoksa ABD projesi için 
mi? Bazıları Esed’i yaratıcı kaosun li-
deri olarak tanımladı. Zira Esed dev-
rimin üzerinden altı ay geçmesi son-
rası bölgede deprem yaratma yönün-
deki meşhur tehdidini hayata geçir-
mekte başarılı oldu. ABD Esed’e böl-
gede deprem yaratmasına göz mü 
yumdu? 

Türkiye ve İran da dâhil 
Ortadoğu’nun tüm klasik ülkelerinin 
Amerikan satranç tahtasındaki taşlar-
dan ibaret olduğu ve oyunun Ameri-
kan planını hayata geçirmek için oy-
nandığı söylenebilir mi? 

Ünlü İngiliz lordu Curzon 1923 
yılında, “Dünya, üzerinde en güzel 
oyunları oynadığımız büyük bir sat-
ranç tahtasıdır’ derken ne kadar da 
haklıymış. 
(El-Kuds El-Arabi gazetesi, 19 Şubat 
2016)
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Suudi Arabistan ve İran arasındaki sürekli artan rekabet 
ve kinin İslâmî teolojideki Sünni-Şii ayrımı ile bir ilgi bağı 
yok hatta bu bağ bölgedeki ulusların arasında Acemlerin ve 
Arapların ortak akıbet ve kaderlerinden daha etkisiz denilebilir. 

İran ve Suudi Arabistan:
İslâmî Sanatın Hoşgörüsü* 

İ ran-Suudi Arabistan 
arasında tırmanan ihti-

laf ve çekişmenin Sünni-
Şii ayrımı ile bir bağı (il-
gisi) yok. Kader bu ya, 
tam da İran ile Suudi 
Arabistan arasında asıl-
sız Sünni-Şii, Arap-Fars 
fay hattının tehlikeli se-
viyelere vardığı bir sırada, coğrafî olarak İran ve 
Suudi Arabistan arasına konuşlanmış fakat duy-
gusal olarak sanki bambaşka bir dünyada olan 
Katar’daki Doha İslâmî Sanatlar Müzesi’ni ziyaret 
ediyordum. 

İçlerinde Şii lider Nimr el-Nimr ve el-Kaide 
üyelerinden Faris el-Zahrani’nin de bulunduğu 47 
kişinin terör suçlamasından Suudi Arabistan tara-
fından infazı Tahran’daki Suud konsolosluğuna 
karşı saldırı girişimlerini tetiklerken bu durumu 
Suudi Arabistan’ın İran ile olan diplomatik ilişki-
lerini tamamen kesmesi takip etti. 

Nihayet bıçak kemiğe dayandı ve iki bölge-
sel süper gücün arasındaki uzun dönemli çekiş-
me Arap-Acem ayrımından daha beter bir ayrılığa 
Sünni ve Şii Müslümanlar arasında temelsiz mez-
hebi bir kırılmaya/ayrışmaya neden oldu. Bu ça-
tışmanın saç-baş yoldurucu kargaşasından uzak; 
tam da çatışan hizipler arasında; saklı, sessiz ve 
karşı konulamaz bir mesaj barındıran muhteşem 
bir müze duruyor.

Sükûnet ve Cinnet

Henüz bu muhteşem müzeyi ziyaret etmeyen-
leriniz için, olağanüstü mimarisi Amerikan-Çinli 

mimar IM Pei tarafından 
tasarlanmış ve Doha’da 
eşsiz bir manzara üzerine 
konuşlanmış mahallinin 
yanı sıra dünyanın dört 
bir tarafından renkli ve 
neşeli mimari numunele-
ri buraya aktarılmış. 

IM Pei’nin hikmet, 
tevazu ile yöreye ve İslâmî sanata saygı göstere-
rek inşa ettiği ince mimarisi hakikaten kötü bir 
tasarımın ahenksizliğinden uzak. Kelimenin tam 
anlamıyla sükûnet ve cinnet arasındaki denize ko-
nuşlansa da, aslında kendi merkezinde nezaket, 
zarafet ve hoşgörünün panoramasını yakalamış 
vaziyette.

En son ziyaretim sırasında, müzenin olağanüs-
tü kalıcı koleksiyonuna iki sergi dâhil ediliyor-
du. Bunlardan biri “Kaçar Kadını: 19. Yüzyıl İran 
Kadının Resimleri” iken diğeri içerisinde müze 
müdürünün kraliyet avlanma temalı tarihi sanat 
eserlerini topladığı harikulade bir koleksiyon olan 
“Av”.

Doha’daki İslâm Sanatı Müzesi’ne şu sıralar 
yaptığım ziyaretin tuhaf deneyimi, kendisini en 
güzel şekilde paha biçilemez sanatsal cevherlerle 
yansıtmış olan gerçek Müslüman medeniyeti ile 
bugün kurgulanmış bir komplo olarak Sünni-Şii 
ya da Arap-Acem ayrılığı diye tezahür etmiş ve 
Suud-İran mücadelesiyle doruğa çıkmış ayrılığın 
arasındaki gözle görülen dramatik farklılıktır.

Eğer neden Araplar ve Acemler ya da Şiiler ve 
Sünniler arasında varsayılan bu tehlikeli ve aldat-
macalı husumetin tartışmasız bir şekilde gerçek 

Hamid DABASHI
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İslâm medeniyetiyle doku uyuşmazlığına sahip 
olduğunu kendi gözlerinizle görmek istiyorsanız, 
sadece birkaç saatinizi bu müzeye ayırın.

Önyargıya Dair Hiçbir İz

Bir koridordan diğerine geçiyorsunuz ve İslâmî 
sanatın kıymetli hazinesinin bulunduğu bir oda-
dan bir diğerine ve ne İran karşıtı bir iz ya da kanı 
ne de Arap yanlısı bir önyargıya rastlıyorsunuz. 
Orta Asya, Türkiye, Hindistan ve İran’dan cömert-
lik ruhu ile hayranlık uyandıran çalışmalar ince-
likle Mısır, Suriye, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve 
Arap dünyasının geri kalanından gelen çalışmalar-
la beraber uzanıyorlar.

Bu eserlere ihtimam göstermek ve onları gör-
kemli bir şekilde sunmak sadece İslâmî sanatın bu 
başyapıtlarını temin etmek için sorumlu olanların 
bir parça şahitliği değil aynı zamanda onları ya-
ratan ulusa saygı gösterip kökenlerine bakmak-
sızın, İslâmî sanatın tüm kozmopolit yönler için 
mümkün olan en geniş kucaklamasıdır da. Mese-
la Hindistan’dan bir Kur’ân nüshası kibarca Sadi 
Şirazi’nin Bostan’ın nüshasıyla yan yana sahihliği 
ispat edilmiş vaziyette, hepsinden öte herhangi bir 
önyargıdan uzak şekilde duruyor.

Son derece alaycı bir şekilde denir ki 1453’te 
İstanbul Osmanlılar tarafından zapt edilmek üze-
reyken, Hristiyan teologlar bir iğnenin ucunda 
kaç meleğin dans edebileceği konusuyla meşgul-
düler. Bu teologlara karşı büyük bir sevgi, hayran-
lık ve bir o kadar da yakınlık duygum var ve onla-
rın bu harika sorularını diyalektik düşünme mu-
cizesinden başka bir şey olarak değerlendirmiyo-
rum. Benzer olağanüstü konular üzerinde tartış-
tıklarında, topluluklarının şanını ve zarafetini gö-
zümde canlandırabiliyorum.

Bugün zorbalık ve nefret ateşi tüm şiddetiy-
le Arap ve İslâm dünyasının bir bucağından diğer 
bucağına değin ortalığı kasıp kavururken kendi-
mi bu muhteşem teologların meclisinde buldum, 
tıpkı böylesi sanatsal ve bilimsel mucizelerin eşiği 
bir medeniyetin taraflarının nasıl bir araya gelebi-
leceği ve gezegenler literatüründe bir iğne ucun-
dan daha küçük olan bu boşlukta harikulade bir 
sükûnet ve harmoni içinde birlikte nasıl dans ede-
bilecekleri hakkında endişelenirken Doha’daki 
İslâm Sanat Müzesi’nde kendimi kaybettiğim gibi.

Benim bu müzedeki tefekkürüm dediğim de-
dik bir sürüncemeden ziyade tüm şiddetiyle hid-

detlenen aşırı milliyetçilik, mezhepçilik, şiddet ve 
nefret ateşine karşı, tam da bu Hıristiyan teologlar 
ya da onların Müslüman, Yahudi ya da Hindu mu-
adilleri gibi, kasti bir meydan okumaydı. 

Korkunç Vahşet

Aslında bu teologların gerçekte tartıştıkları, 
hakikaten kozmik ölçüde bir iğne ucundan daha 
küçük ve daha az geniş olan şu dünyada, barış ve 
harmoni içinde yaşayabilmek için harekete geçir-
meyi başardığımız sağ omzumuzda ne kadar me-
lek olduğudur. 

Bir mimarın dâhi bir şairi tarafından maharet-
le elden geçmiş, imge ve şekillerden soyutlanmış 
bir boşluğun içinde, IM Pie şu bizim teologların 
toplantısının gölgesini yere düşürmüş, fakat in-
sanlığımızın kapısına dayanmış barbarlardan kaç-
mak yahut kurtulmak için değil insanlığımızın içi-
ne mesken tutmuş sipariş korkunç vahşeti ehlileş-
tirmek için.

Suudi Arabistan ve İran arasındaki sürekli ar-
tan rekabet ve kinin İslâmî teolojideki Sünni-Şii 
ayrımı ile bir ilgi bağı yok hatta bu bağ bölgede-
ki ulusların arasında Acemlerin ve Arapların or-
tak akıbet ve kaderlerinden daha etkisiz denilebi-
lir. Teolojik Sünni-Şii ayrımı ise sadece birbirleri-
ni alt etmeye kararlı iki devletin hiddetini ateşle-
me araçları. 

Doha’daki İslâm Sanatı Müzesi, etrafını sa-
ran teröre karşın epeydir olmasa da İslâmî sana-
tın hoşgörüsünün son kalıntısıdır. Fakat aslında 
bir kurtuluş umudunun müşfik, cömert ve nazik 
bir kalıntısı.

*http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/01/iran-saudi-
arabia-art-islamic-tolerance-160104070844610.html’den 

                                     Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ
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Aslında ikili bir mekanizma var; askeri darbelerin neden olduğu siyasal geri 
çekiliş ve neoliberal dönemde hem çalışma hayatınının esnekleşmesi hem de 
toplumun “tüketim toplumu” ekseninde yeniden yapılanması. Genel iki eğilimin 
yanında özel olarak “İslâmcılık” sıfatı altında toplanan siyasal ve toplumsal 
aktörlerin AK Parti deneyimiyle gerek siyasal aygıtla gerek modernleşme ve 
ona bağlı sekülerleşme süreciyle bütünleşme olgusunu hesaba katmalıyız.

“Ahlakilik”ten “Estetiğe”
Varoluşun Değişen Motifi

Girizgâh: “Kitap” ile “Hayat” 
Ekseninde “Düşünmek”

Adına “düşünce” deme-
ye namzet her yaklaşım is-
ter istemez bir kaygıya denk 
düşer1. Esaslı bir kaygı ol-
madan düşüncenin gelişip 
serpilmesi mümkün olmaz. 
Kaygı düşünce için bir nevi 
koşuldur. Bu nedenle, son 
dönemin pek çok ismi dü-
şünmenin başa gelen bir şey 
olduğunu söylemekte haklı 
görünüyor. Ontolojik kaygının epistemolojik te-
zahürü ise “sorunsaldır”. Ontologların “kaygı” de-
diğine bilgi düzleminde epistemeloglar “sorunsal” 
demektedirler. Buna göre ciddi bir soru (yani pek 
çok sorunu kendi etrafından toplayan “problema-
tik” anlamında) her türlü cevaptan çok daha kıy-
metlidir. Kaygı ve sorun düşünce planında birlikte 
işlemektedir. Ancak, sorunların dile getiriliş tarzı 
pespaye bir şekilde pozisyon belirtmek biçimin-
de olmamalı, daha incelmiş stillerde kendini su-

1 Bu yazının ilhamını pek çok açıdan kendisine borçlu oldu-
ğum sevgili dostum Cemil Öğmen’e müteşekkirim.

nabilmelidir. Sorun hiç de-
ğilse pozisyonunuzu derin-
leştirmenize imkân açmalı-
dır. Sunuş tarzının araştır-
ma tarzı kadar önem taşı-
masının nedeni bir yönüy-
le budur. Felsefe, bilim, sa-
nat, ilahiyat gibi alanlar dü-
şüncenin dile geliş sahaları-
dır. Herhangi bir sorun ge-
rek edebi gerek felsefi gerek 
teolojik boyutlardan tartışı-
labilir. Bu tartışmaların önü 

açık tutulmalıdır. Kaygı ile kavrama doğrudan 
geçmek mümkün değildir, ancak kaygı olmadan 
kavram üretilmesi zordur. (Kaygı sadece kavram 
üretir demek istemiyorum; imajlar, imgeler, sezgi-
lerde kaygıdan temellenirler.) 

Kaygı kendisini her zaman için içsel olarak su-
nar. Başka bir ifadeyle kaygı, bizzat kişinin ken-
di kaygısıdır. Başkasının derdi asla bizim derdimiz 
olarak iş göremez. Düşüncenin biyografiyle rabı-
tası kaygının kavramla ilişkisini açığa çıkarır. Dü-
şünmeyi kırbaçlayan sahici soruların kaynağı ken-
di öykümüzdür. Hayatımıza, yapıp etmelerimize, 
nereden gelip nereye gittiğimize anlam verme ça-

Hüseyin ETİL
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basıdır. Kendi öyküsüne yaslanmayan düşünce 
sathi kalmaya mahkûmdur. Başkalarının soruları-
na cevap arayan bir “ben” yabancılaşmadan asla 
kurtulamaz. Teori ve pratik, zihin ile beden ara-
sındaki uçurum onun için katmerleşir. Türkiye’de 
olan biten, galiba biraz değil epey böyle. Öbürün-
den ithal ettiği soruları ve cevapları diline dolayan 
bir entelektüel iklimden bir türlü çıkamıyoruz. 
Yapmamız gereken tek şey, ürettiğimiz bir sorunla 
hayatımız üzerine düşünmektir. Üstelik ortada bu 
kadar kriz varken daha ne olsun ki düşünmenin 
mazereti. “Bugün tartışmamız gereken ana sorun-
lar nelerdir?” sorusu bizim için hayati önemdedir, 
bu soruyu kendimize sormamız gerekir. 

Hayat ile kitap arasındaki düşünce için gerek-
li rabıta kopmuş durumda. Kitaptan kafasını kal-
dıramayan entelektüel tipoloji kendi gırtlağından 
bir soru ortaya koymakta zorlanıyor. Bu demek 
değildirki kitap okumayı bırakalım. Ne var ki ki-
tap okumak zorunlu olarak düşünceyi garanti et-
mez. Aksine düşünce daima kitaplara ters bir şe-
kilde gelişir. Çünkü onun gerçek kaynağı hayat-
tır. Bu bakımdan kitap ile Türkiye arasında bir 
çelişkili ilişki var. (Kitaptan kastım küçük harf-
li “kitap”.) Buradaki çelişki teori ile pratik arasın-
da zaten varolan bir çelişkinin bir başka tezahürü 
değildir. (Kitap, Türkiye’de “çeviri-kitap”tır, “telif-
kitap” değildir. Bundan dolayı yalın biçimde “ki-
tap” demeyi tercih ediyorum. Ne yazık ki ülkemi-
zin entelektüeli “tercümeden telife” bir türlü geç-
meyi beceremedi.) Kitap-fetişistleri genel olarak 
Türkiye’yi kitaba uymadığından olsa gerek pato-
lojikleştirme yöneliminde. Türkiye’nin özgün di-
namiklerini anlamak yerine, konformizme yasla-
narak “saçma sapan bir yer” derekesinde düşün-
me yatkınlığı var. Bu yatkınlığın kendisini de da-
hil olmak üzere durup düşünmek gerekiyor. Oto-
banlara bağlamak yerine patikalarımızı serimle-
mek, bu sayede de kendi hikâyemizi anlamlandır-
mak için buna ihtiyacımız var. 

Kitap-perestlerin skolastizmlerinden kur-
tulmanın yolu, Kartezyen şüpheye sarılarak R. 
Descartes’ın yaptığı gibi, tüm kitapları bir yana 
koyabilmekten geçiyor. Yönteme sahip olarak her-
kesin düşünebileceğini ileri süren Descartes “Dü-
şünüyorum, o halde varım” düşüncesine bu saye-
de varabilmişti. Demek istediğim, basitçe bir yer-
lici söylem tutturma hamlesi değil. Ne “bizi an-
layamazsınız” özcülüğü, ne de “okumadan anla-

yamazsınız” skolastizmi. Oldukça verimsiz gör-
düğüm kadim, kadük zıtlıkları bir yana bırakarak 
hayat ile kitap arasındaki diyalektiği kurabilme 
yeteneklerimiz gelişmeli. Derdimize derman ol-
mayan metinlerin bir anlamı olduğunu düşünmü-
yorum. Onları bir yana bırakabilmeliyiz. Bilme-
ye cüret etmenin başka bir yolu yok. İçeriği boş, 
bolcada kibre bulanmış cüretkâr çalışmalar sade-
ce şişirilmiş kişilikleri ele veriyor ki bu da düşün-
ce açısından oldukça can sıkıcı. 

Anlamlı tek bir söz söylemeden doktora tezleri 
veyahut yazılar yazıyoruz. Neden ve niçin? Kitap-
lar bizim için birer araçtır. Mantık ve yöntem bir 
vasıtadır, Aristotales’in verdiği isimle Organon’dur. 
Kavramlar düşünmenin araçlarıdır, kendisi değil. 
Araçları mutlaklaştırmak düşünceyi kapatmak 
manasına gelir. Imanuel Kant’tan beri biliyoruz ki 
sorun dış dünyada değil, öznede. Dünya, güne-
şin etrafında dönüyorken hâlâ nasıl aksini savu-
nabiliriz! Aynı biçimde, özne, nesnelerin etrafın-
da dönmüyorken hâlâ nasıl nesne merkezli düşü-
nebiliriz! Epistemolojinin merkezinde özne var-
ken nasıl biz hâlâ nesneyi (Türkiye) patolojik-
leştirebiliriz. Sorun öznenin kavramsız olmasın-
da yatıyor bana kalırsa. Bu açıdan kör olan özne, 
nesne değil. Okuma yapmanın, görmenin, naza-
rın, teorinin, kavramların başka ne anlamı var ki! 
(Tam düşüneceğimiz bir zamanda öznenin güdü-
lerine teslim olması talihsiz oldu. Kavram geliştir-
meye uygun bir kriz durumu içindeyken duyu-
larına gömüldü kaldı. Bu yazı bir yönüyle duyu-
lara gömülme halini resmetme amacı taşımakta-
dır.) Kant’ın gösterdiği gibi önümüzde iki yol var; 

1980 sonrası belirginleşen iki süreç, Özal’lı 
yıllarda birbirine eklemlenerek, hâlâ için-
de olduğumuz bir dönemi başlatmıştır. 
Bu sürecin iki önemli faktörü; i) askeri 
darbe ve ii) neoliberal ekonomi-politikaları 
ve onun ilkeleridir. Askeri darbe insanın 
ne yapmaması gerektiğinin, neoliberal 
ekonomi politikaları ise insanın ne yap-
ması gerektiğinin çerçevesini çizmiştir. 
Neoliberal dönem, insanın insanla, insa-
nın şeylerle kurduğu ilişkinin yapısal ola-
rak farklılaştığı bir süreçtir.
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ya mevcut kavram ve kategorilerin altına olguları 
yerleştirmek ya da yeni olgular üzerine yeni kav-
ramlar, yeni araçlar, teknikler üretebilmek. Man-
tıksal ifadesiyle ya tüme-varacaksın ya tümden ge-
leceksin, başka bir usul, yol, yordam söz konu-
su değil. (Son soyutlamada, birinci eğilim teori-
sizmi, ikinci eğilim ise amprisizmi beslemekte-
dir.) Her halükârda pratik ile teori arasında mut-
laka bir ilişki içinde olacaksın. Ya metnin içinden 
nesneye, ya nesne içinden metne bakarak ve ikisi 
arasında mekik dokuyarak argümanlar türetmen, 
tezler ileri sürmen icab eder. Yani birinden birini 
gerçekleştirmek gerekiyor. Ya kavramlardan hare-
ketle kendimiz hakkında birtakım sonuçlar üret-
meli ya da kendimizden hareketle birtakım genel-
liklere ulaşmalıyız. Bu yol ve yordamlar karşısın-
da entelektüel habitusumuz ise olabildiğine “kim” 
sorusuna odaklı biçimlenmiş durumda. Olan bi-
teni anlamak yerine gündelik hayatın kişisel du-
yuları içinde kaybolup gidiyoruz. Son derece ki-
şiselleşmiş kavgalar, çıkarlar, tutkular dehlizin-
den çıkmak için işimiz talihe kalıyor. Kişiden kişi-
liğe, duyumdan kavrama, ithamdan eleştiriye, am-
pirik malzemeden mekanizmaya, tikelden tümele 
bir türlü varamıyoruz. 

Örneğin, N. Machiavelli gibi Cesare Borgia’dan 
siyasalın mekanizmasına geçerek siyasal hakkın-
da evrensel argümanlar ileri süremiyorz. Ya da K. 
Marx gibi Bonapart’tan Bonapartizme sıçrayamı-
yoruz. F. Hegel, “minervanın baykuşu alacaka-
ranlıkta açar kanatlarını” diye yazıyordu. Gündü-
zün malzemelerini (gözün gördüğü ampirik yı-
ğın, olaylar ve pratikler demeti) gece düşünceye 
(karanlıkta işleyen akıl sayesinde) çeviremiyoruz. 
(Olaylar bitmek bilmiyor da, gece bir türlü gel-
miyor mu yoksa!) Nasreddin Hoca’nın konformist 
tavra işaret ettiği fıkrasında olduğu gibi iğneyi ay-
dınlıkta arıyoruz belli ki. Bu sorunları düşündü-
ğümde performatif pratiklerin, düşünce deneyle-
rinin anlamı ve önemi artıyor. Buradaki yazınında 
düşünce deneyi olmanın ötesinde bir anlamı yok. 
Eş deyişle, formüller yok, deneyler var. 

Toplumsal Mekanizmalar Işığında Tipleştirme Yöntemi

Bu yazıda, kendi hikayemizi anlamlandırmak 
bakımından S. Kierkegaard’ın bir ayrımına baş-
vurarak, bu ayrımı sosyolojikleştirmeyi deneye-
ceğim. Tipleştirmeler yoluyla gerçekleştireceği-

miz okuma, benim de içinde yeraldığım kuşa-
ğın öyküsünü önceki kuşaklarla farkımız temelin-
de açıklamak maksadı taşımaktadır. Jenerasyon-
lar arasındaki fark, kuşkusuz, toplumların dünya 
çapındaki büyük dönüşümleri ekseninde değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Elbette ki Türkiye’nin 
kendine özgü dinamiklerini dışarıda bırakmaya-
rak bu işlem gerçekleştirilmelidir. Seksen sonra-
sı dönüşümle kesinlikle lineer ve kesin bir kopu-
şu kastetmiyorum. Toplumsal formasyonun yeni 
dinamiklerine odaklanarak genel bir trendi tipsel 
analizle yakalamak gerekiyor. Bu toplumsal kon-
figürasyonda elimizde belli sosyal ve siyasal para-
metreler var; 1980 askeri darbesi, neoliberal dö-
nemin iktisadi formasyonu, 28 Şubat askeri dar-
besi ve AK Parti deneyimi. İşaret ettiğimiz toplum-
sal mekanizmalar belli olaylar ve pratikler deme-
tinin üreticisi şeklinde açığa çıkmaktadır. Aslında 
ikili bir mekanizma var; askeri darbelerin neden 
olduğu siyasal geri çekiliş ve neoliberal dönem-
de hem çalışma hayatınının esnekleşmesi hem de 
toplumun “tüketim toplumu” ekseninde yeniden 
yapılanması. Genel iki eğilimin yanında özel ola-
rak “İslâmcılık” sıfatı altında toplanan siyasal ve 
toplumsal aktörlerin AK Parti deneyimiyle gerek 
siyasal aygıtla gerek modernleşme ve ona bağlı se-
külerleşme süreciyle bütünleşme olgusunu hesa-
ba katmalıyız. Bütün bu toplumsal süreçler han-
gi türde sosyal tiplere neden olduğu bu yazının te-
mel sorusudur. 

Bugün, mekzûr dönüşüm analizinin arkaikli-
ğinden dem vurulabilir. Çünkü, içinde bulundu-
ğumuz “siyasallaşma dalgası” görünüşte seksenli 
yıllarda girilen de-politizasyon sürecinin sonuna 
geldiğimizin alameti olarak görülüyor. Başka bir 
deyişle, günümüzün temel sorununun siyasallaş-
ma, kutuplaşma, hatta “iç savaş” olduğu yönünde 
ortak bir kanaat mevcut. Bu yazıda aksi iddia edi-
lecektir. Bu çerçevede yazının ana argümanı şu-
dur: Seksen sonrasında girdiğimiz süreç kesinti-
ye uğramadan devam etmektedir. Çünkü haliha-
zırda pek çoğumuz sanki tarihin sonundaymışız 
gibi davranıyor. Tarihin sonu ve “züppe” kavram-
sallaştırmasına G. Agamben’den hareketle değin-
meye çalışacağım. Doğrudan doğruya politik ala-
nın aktörlerinin dönüşümlerine bu yazıda girme-
yeceğim. Analizimi daha çok, tıpkı Z. Bauman, R. 
Sennett gibi sosyologların icra ettiği tarzda, top-
lumsal ilişkilere odaklanarak gerçekleştireceğim. 
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Amacım büyük dönüşümlere makro bir ölçekte 
değinmek değil. Yapısal dönüşümlerin gündelik 
ilişkilerimizde yol açtığı değişimleri izleyebilmek 
ve görünür kılabilmek içim kişileştirmelere gitme-
miz gerektiğini düşünüyorum. Eş deyişle, ay-üstü 
âlemden ay-altı âleme eleştiriyi ve analizi kaydır-
mak niyetindeyim. 

Geldiğimiz noktada, sosyolojinin uzun zaman 
önce terk ettiği “tipolojik” analiz yöntemine baş-
vurmanın nedeni de açıklık kazanmaya başla-
dı. Yine de tipsel analizle neyi kastettiğimizi bi-
raz daha ayrıntılandıralım. Tip/karakter/kişi ile 
yapı/mekanizma arasındaki yumurta-tavuk tar-
tışmasına uzun uzadıya (yapıları karakterlerin ci-
simleşmesi olarak görmek ile karakterleri yapı-
sal ilişkilerin neticesi olarak görmek) girmeye-
ceğim. Bana göre karakterler, yapısal ilişkilerin 
yapılandırdığı sosyal tiplerdir. Frankfurt Oku-
lu, örneğin, Almanya’daki faşizmin yükselişini, 
ekonomi-politik bir analiz çerçevesinde okumak 
yerine, biraz da psikolojinin artan öneminin de et-
kisiyle, “otoriteryan kişilik” tipleştirmesiyle oku-
du. Bu okumayla birlikte, sanki Almanya’da tüm 
olan biten otoriteryan kişiliğin açılıp saçılmasın-
dan ibaretmiş gibi sunuldu. Bu tarz bir okuma bi-
çimi ülkemize aktarıldığında çok daha basitleşmiş 
ve sosyal tip çıkarma işi karikatürleşmiştir. Sol-
cuların “faşisti”, laiklerin “gericisi”, İslâmcıların 
“Kemalist’i” karikatür tiplerdir. Bu itibarla, çok 
fazla gündelik, çok fazla yüzeydedir. Genelde de 
“korkuluk” olarak iş görür. Dolayısıyla bize sos-
yal yapılar ve süreçler hakkında bir şey “göster-
mez”, ufkuzumu genişletmez. Kavramın ve tipin 
bir anlamı bize bir şeyin gerçekliğini göstermesin-
de, sezdirebilmesinde yatar. Gösterdiği şey ise ke-
sinlikle yalın olarak “düşman” değildir. Düşmanın 
işaretlenmesi siyasal sürecin işidir. 

Peki sosyal tip tam olarak nedir ve sosyalbilim 
açısından ne işe yarar? G. Simmel’den hareketle U. 
Baker toplumsal tip analizini sosyolojinin ihtiyaç 
duyduğunu söylüyor ve sosyal tipe açıklık getiri-
yordu. Baker’e göre sosyal tip bir yaşam dünyası-
nın parçası olarak herkes tarafından görselleştiri-
lebilir ve anlaşılabilir. Bir sosyal tip, gerçek yaşam-
da ‘görünürlük’ alanında durmaktayken, sosyolo-
jik analiz bağlamına çıkarılmış bir toplumsal iliş-
kiler demetidir. Moliéré’in Cimrisi, Balzac’ın Gori-
ot Babası gibi. Sosyal tip “işte-bu”luktur ve sokak-
ta görülebilir. Yoksul, dilenci, evsiz vb. Sosyal tipi-
nin belki de en belirgin özelliği kitaplar ile sokak-
lar arasında tespit edilebilir olmasıdır. Yani o hem 
bir teorik inşadır hem de sosyal hayatta görülebi-
lir bir figürdür. Bir sosyal tip ne kadar üst bir so-
yutlama olursa olsun duygusaldır. Aynı zamanda 
gündelik olarak belirgin olması kadar analitik ola-
rakta değerlidir. Bazen sosyal tipler doktriner dav-
ranış kümelerini kişileştirirler. Weber’in Bürokra-
tı, Marx’ın Kapitalisti gibi. Sosyal tip, belirli bir 
sosyal mekanizmanın nasıl işlediğini anlatmak ni-
yetiyle o mekanizmayı kişileştirmek keşifsel açı-
dan olumlu katkılar sunar (Öğütle, 2013:364-
66). Ahlaki ve estetiğe meyyal tipler, gündelik ya-
şantıdan daha çok mekanizmaları kişileştiren tip-
lerdir ve kağıt üzerinde biraz daha renksiz biçim-
de figürleştirilirler. 

Ahlaki ve estetikçi tipleştirmelere geçmezden 
evvel, girişte dikkat çekmeye çalıştığım bir ayrı-
mı biraz daha belirginleştirmek istiyorum. Bu-
nun nedeni ise, normatif, aksiyolojik ve dahi siya-
sal yatkınlıkların tartışmalarımız üzerindeki derin 
etkileri. Herhangi bir toplumsal fenomenin kav-
ramsal kritiğini vermek yerine, son derece baya-
ğı tarzlarda üstelik, normatif iddialarda bulunma-
nın bize bir şey kattığını düşünmüyorum. Kısa-
ca değinmek istediğim veyahut not etmek istedi-
ğim olgu-değer ayrımıdır. Kavram ile duyum ara-
sındaki ayrımı billurlaştırmak için olgu-değer ay-
rımına ihtiyacımız var. Gündelik hayatımızı dok-
sazofça icra ettiğimiz için normatif yaklaşım gün-
lük yaşamın hâkim akletme kipidir. Ama bilimsel 
düşünce böyle ortaya konulamaz. Kavramlarımız 
sıradanlaştığı, herkesleştiği oranda, değer ile olgu 
arasındaki ayrım iyice belirsizleşmektedir. (Ahlaki 
tipten estetikçi tipe geçişi sonuç itibariyle bende 
eleştirmekteyim. Derdim bu.) Kavramlar ortak-
duyusallaştığında ister istemez hızla değer alanı-
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nın yasalarına tabi hale geliyor. Örneğin “orta sı-
nıf” kavramı. Sosyolojik anlamda bu kavram top-
lumsal olguların analizinde başvurulacak bilim-
sel bir araçtır. Uygun bir araç olup olmadığı alan 
içindeki tartışmalarla ortaya konulur. Kavram di-
ğer alanların aracı olarak kullanılmaya başlandı-
ğında, yani politik oyunun bir kozu biçiminde al-
gılanmaya ve kullanıma sokulduğunda kavram ol-
maktan çıkarak itham, küfür suretine bürünür. Bu 
itibarla, aynı süreç, ahlaki, estetikçi tipleştirmele-
rin başına gelmemesi gerekiyor. Ancak bu öznel 
pozisyonun sadece olgunun seçiminde, sorunun 
tespitinde bir anlamı olmalı, olgunun analizinde, 
argümanların ortaya konulmasında değil. Bu me-
seleleri analiz ederken Marx’ın Kapital’in önsö-
zünde gösterdiği soğuk kanlı analize dikkat çek-
mek istiyorum. Orada Marx ısrarla burjuvaziyi toz 
pembe çizmek (karikatür) istediğinin altını çizer. 
Tam olarak şöyle demektedir: “Muhtemel bir yan-
lış anlamayı önlemek için şunu belirteyim: Kapi-
talisti ve toprak sahibini kesinlikle pembe gözlük-
lerle bakarak resmetmiyorum. Ama burada, kişi-
ler üzerinde, iktisadi kategorileri temsil ettikleri, 
belirli sınıf ilişkilerinin ve çıkarlarının taşıyıcısı ol-
dukları ölçüsünde duruluyor”. Bu bize iki şey söy-
lüyor; i) kişiler değil yapılar (yukarıdaki “kişilik” 
vurgusunu hatırlayalım) ve ii) politika değil epis-
temoloji. Kapitalist basitçe ne “A” kişisidir, ne de 
“düşman”dır. O, toplumsal ilişkilerin aldığı yeni 

biçimlerin analizinde iş gördüğümüz bir ideal-tip 
olarak iş görebilir, o kadar. Kapitalistin düşman-
laşması ile kavramlaşması/ideal-tipleşmesi bir ve 
aynı süreç değildir. Bilakis, birbirinden kopuk 
biçimde varolan farklı bilgi bölgelerine aittirler. 
Marx’ın (Komünist Parti Manifestosu’ndaki değil) 
Kapital’deki derdi kapitalist üretim tarzının bilim-
sel analizidir; burjuva bireyinin yerden yere vu-
rulmadan ahlaki ithamlara düşmeden soğuk, bi-
limsel analizi vermektir. O nedenle burada ahlaki 
ya da estetik varoluş kategorilerini kullanmamız-
daki amaç normatif iddialar ortaya koymak değil. 
Gündelik hayatta ifadeler genel olarak bu şekilde 
anlaşıldığı için epistemolojik ayrımlara dikkat et-
mek, yazının dilini ona göre kurgulamak gereki-
yor.  Karşı çıktığın bir fenomeni soğuk kanlı bi-
çimde analiz etmek mümkündür. İhtiyacımız olan 
mistik bir bütünleşme yerine biraz aralık, o kadar. 
O aralık sayesindedir ki kavramsal üretim yapabi-
liyor, kendi edimimiz üzerine refleksif düşünüm-
de bulunabiliyoruz. 

Tipsel Bir Ayrım: “Estetikçi” versus “Ahlaki”

“Annelik edatını kilim altına süpürenler”
İsmet Özel

Tüm bu uzun temellendirmelerden sonra “ah-
laki” ve “estetikçi” tiplere geçebiliriz. 1980 sonra-
sı belirginleşen iki süreç, Özal’lı yıllarda birbiri-
ne eklemlenerek, hâlâ içinde olduğumuz bir dö-
nemi başlatmıştır. Bu sürecin iki önemli faktörü; i) 
askeri darbe ve ii) neoliberal ekonomi-politikaları 
ve onun ilkeleridir. Askeri darbe insanın ne yap-
maması gerektiğinin, neoliberal ekonomi politika-
ları ise insanın ne yapması gerektiğinin çerçeve-
sini çizmiştir. Neoliberal dönem, insanın insanla, 
insanın şeylerle kurduğu ilişkinin yapısal olarak 
farklılaştığı bir süreçtir. Dolayısıyla bu dönemde 
modernliğin en büyük iki aygıtı olan Devlet ve 
Piyasa’nın ikili basıncı altında insan, aslî bir dö-
nüşüme uğramıştır.2 Bu süreç seksen öncesinde-
ki kitleleri kırarak yeni bir kalıba sokmuştur. Ba-

2 Seksen sonrasında yaşanan yapısal kırılmalar üzerine dok-
sanlı yıllardan itibaren o kadar çok şey yazıldığı için, bura-
da yaşanan dönüşümlerin toplumsal parametrelerine zaten 
bilindiğini varsayarak detaylı olarak girmeyi uygun bulma-
dım. Bu konuyla ilgili benzer kitaplardaki kalıp cümleleri 
tekrar ederek okuyucuyu sıkmak istemiyorum. Makro yapı-
lardaki dönüşümleri merak edenlerin, neoliberalizm, küre-
selleşme, tüketim toplumu, post-endüstriyal toplum, yeni 
toplumsal hareketler, ideolojilerin ve tarihin sonu vb. tema-
larla ilgili herhangi bir kitaba bakmaları yeterli olacaktır.

Estetik evrede kişi, karar vermediğinden 
ahlaki bir sorumluluk taşımaz. Sorumluluk 
almaktan kaçar. Estetikçi kişi baştan çıka-
rıcıdır. Bir kararla, sözle kendisini bağla-
madığı için sadece ona haz veren şeyler 
peşinde koşar. İlginç ve farklı pratikleri 
kovalar. Kendini bir yola gömecek varoluş-
sal kararı almaktan kaçınır. Ondan dolayı 
estetikçi hiçbir suretle “trajik” bir tip değil-
dir. Onun tek ilkesi “haz almaktır”. “Keyif 
al” buyruğu estetik varoluşunun mottosu-
dur. Tin-ten diyalektiğinde estetikçi “ten 
merkezli” çalışır. Her gerçekleşme kısa bir 
süre içinde sıkıcı olmaya başlar ve hemen 
başka bir pratiğe, nesneye yönelir.
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balardaki sinik hâl, çocuklardaki haz ve mutluluk 
arayışı döneme damgasını vuracaktır. Babalar ile 
çocuklar arasından iki büyük kurum geçince ku-
şaklar arasında tutum ve tavırlar bakımından cid-
di bir farklılaşma yaşanmıştır. Bu yazının iddiası 
bu dönüşümün basitçe niceliksel bir değişim şek-
linde değil, niteliksel bir dönüşüm (tipsel de de-
nilebilir) olarak yaşandığıdır. Babalar ile oğullar, 
eski insan ile yeni insan arasındaki kuşak farklı-
laşmasını, Kierkegaard’ın iki tipi üzerinden çev-
çevelenebileceğini düşünüyorum. Yeniden ifade 
edersem; babalar ile oğullar arasındaki ayrım, tip-
sel olarak “ahlaki” yönelimli olmak ile “estetikçi” 
arasındaki ayrışmaya denk düşmektedir. Eski in-
sanı ve varoluşu kuran karakter daha çok etikçi 
iken, seksen sonrasında belirginleşen yeni tipi ku-
ran karakter ise estetikçidir. N. Gürbilek’in çok bi-
linen ifadesiyle söylersem, seksenli yıllarda insan-
lar teni ve iştahı yeniden keşfettiler. Ve bu süreç 
estetikçinin ortaya çıkarak yaygınlaşmasını müm-
kün kıldı.

Danimarkalı düşünür, Kierkegaard, varoluşun 
üç evresinden bahseder; estetik, etik ve dinsel. Üç 
varoluşa üç kavram denk düşer: “haz”, “gayret ve 
zafer” ve “ızdırap”. Kierkegaard bir bakıma Kant 
gibi hoşlanma, eyleme ve inanmanın koşullarının 
kritiğini gerçekleştirir. Bu bakımdan sorumuz şu-
dur: Hoşlanma, eyleme ve inanma hangi anlamda 
nasıl mümkündür? Burada, ilk iki evre üzerinde 
detaylı olarak durmak istiyorum. “Varoluş” kav-
ramı bilindiği üzere Hegel’in ontolojiyi mantık-
la eşitleyen tutumuna karşı bir tutum içinde ge-
lişir ve bu kritikle birlikte insanın varoluşundan 
söz etmeye başlarız. “İnsan yaşamı, meşe palamu-
dundan çıkan bir fidanın büyüyüp gelişmesinden 
farklılık gösterir. Varoluş insanın önünde hep bir 
olanak, olasılık olarak bulunur. Onu edimsel hale 
getiren doğal bir belirleyici değil, insanın özgürlü-
ğüdür” (Taşdelen, 2004: 146). Bu perspektif son 
kertede bireyci bir yere çıkmaktadır ve savundu-
ğum sosyolojik yaklaşım açısından kabul edile-
bilir değildir. Bu nedenle Kierkegaard’ın tiplerini 
varoluşçuluk içinden okumaktansa sosyolojik bir 
perspektifin merceğinden kırarak okumak arzu-
sundayım.

Kierkegaard estetik kelimesini, sözcüğün eti-
molojisine uygun biçimde kullanır ve oradan bir 
tipleştirmeye gider. Antik Yunan’da “aesthesis” 
duyumsama anlamına gelir ve duyuların doğru-

danlığına vurgu yapar. Bu nedenle estetikçi Aklı, 
İde’yi, Fikri baz almayıp yalnızca duyuların etkisi 
altında yaşayan kişidir. Duyumlara yapılan vurgu, 
estetikçinin dolaysız varoluşunu anlatmak içindir. 
Toplumsal, kültürel, Hegelyen tabirle tinsel (ge-
ist) bir yaşama tarzı değildir bu. Bu evrede, duyu-
ların, duyguların, hazların kişi üzerinde egemen-
liği söz konusudur. Estetikçi ile etikçi arasında 
fark “olasılık” ve “karar” arasındaki ilişki yoluyla 
tartışmak daha uygun düşmektedir. Estetikçi ka-
rakter olasılıkların insanıdır. O baktığı her yerde 
olasılıklar gören kişidir. Ona göre her şey olabi-
lir ve mümkündür. Estetikçi dediğimiz tipin varo-
luşu bütün ihtimallerin eksilmeden varoluğu bir 
konumda saklıdır ve onun varoluşu oraya çıpa-
lanmıştır. Onun için bütün yollar gidilebilir. Es-
tetikçi asla karar vermez, kararı mütemadiyen er-
teler. O hep bekletir, kararı eşiğe yerleştirir, içe-
ri asla sokmaz. Kararı sürekli öteler. Karar verip 
sorumluluk üstlenmediği için etik tavır içinde ol-
maz. Çapkın bekar erkek figürünü düşünün. O ti-
pik bir estetikçidir. Bütün kadınlara eşit mesafe-
de olmak ister ve asla karar verip ahlaki moment 
olan evliliğe geç(e)mez. Sevgililik ile evlilik ara-
sındaki fark, estetikçi ile ahlakilik arasındaki fark-
tır. İlki haz ilkesiyle çalışır, ikincisi ise sorumlu-
luk ilkesiyle. Tam olarak; karar almaktan kaçındı-
ğımız, olasılıklar içinde oynadığımız, haz almanın 
tek gayemiz olduğu, ‘şimdi’den keyif almaya çalış-
tığımız duruma Kierkegaard “estetik evre” demek-
tedir. Estetik evrede kişi, karar vermediğinden ah-
laki bir sorumluluk taşımaz. Sorumluluk almak-
tan kaçar. Estetikçi kişi baştan çıkarıcıdır. Bir ka-
rarla, sözle kendisini bağlamadığı için sadece ona 
haz veren şeyler peşinde koşar. İlginç ve farklı 
pratikleri kovalar. Kendini bir yola gömecek va-
roluşsal kararı almaktan kaçınır. Ondan dolayı es-
tetikçi hiçbir suretle “trajik” bir tip değildir. Onun 
tek ilkesi “haz almaktır”. “Keyif al” buyruğu este-
tik varoluşunun mottosudur. Tin-ten diyalektiğin-
de estetikçi “ten merkezli” çalışır.3 Her gerçekleş-

3 Modern zamanlara damgasını vuran bir ayrım olmakla bir-
likte tin ile ten, dünya ile ahiret, dünyevi arzular ile emir 
arasındaki gerilimler ve katı karşıtlıklar esasen Hıristiyanlık 
içinden şekillenmiş problemlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık 
İslâm’dan farklı olarak dünya ile ahiret arasında katı ve mut-
lak ayrımlar öngördüğü için bu tartışmalar, tam olarak, bizim 
tartışmalarımıza oturmamaktadır. Laiklik, İslâmi Kalvinizm 
tartışmalarında gözlemlenen eksiklik bizim tartışmamızda 
da gündeme gelebilir. Bizim meşru gerekçemiz bunları iki 
ideal sosyal tip olarak kurmamız ve bunlara bakarak top-
lumsal gerçeklikteki dönüşümleri kişileştirmemizdir. Biz bu 
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me kısa bir süre içinde sıkıcı olmaya başlar ve he-
men başka bir pratiğe, nesneye yönelir. Estetikçi, 
etikçi gibi etik bir zorunlulukla bir şeyi yapmak 
zorunda değildir. O daha çok “isterse yapar”. Etik 
yönelimli kişi ise “ister istemez” yapmak zorunda 
olandır. Dolayısıyla estetikçi hayatı toplumsal ku-
rallar, normlar, vicdan, etik gibi “dolayımlar” için-
den yaşamaz. Pratiklerini yapılandıran bir dışarısı 
olmadığı için herhangi bir pişmanlık, vicdan aza-
bı gibi yanlış yaptığına dair bir işarete de rastlan-
maz. O dolaysızca yaşar ve arzularının peşindedir. 
Toplumsal kurallardan ve her türden bağlılıklar-
dan koparak erotik bir varoluş kurgular kendine. 

Kierkegaard, Johannes mahlasıyla yazdığı Baş-
tan Çıkarıcının Günlüğü’nde erkek karakter üze-
rinden estetik varoluşu anlatır. Baştan çıkarı-
cı bir erkek çok sevdiği genç kızı nişanlanmaya 
ikna eder. Üstelik genç kız başkasıyla nişanlı iken. 
Amacı arzuları kışkırtmaktır aslında. O nedenle 
nişanlılıktan evliliğe geçmemek için elinden gele-
ni yapar. Ahlaki sorumluktan kaçarak sözünü tut-
maz. Sözüne sadık olmayarak ihanet eder. Genç 
kıza duyduğu büyük aşk, gerçekleşmeye başladı-
ğı nispette yok olmaya başlar ve kişi ahlaki aşa-
maya geçmek istemez. Aile kurmaktan, sorumlu-
luk almaktan, baba ya da anne olmaktan korkar. 
Bu nedenle estetikçi “baştan çıkarıcı”dır. Estetik-
çi, model olarak çocuktur. Estetikçi hazcı bireydir 
ve mütemadiyen haklarından söz açar. Estetikçi-
nin düşünüş tarzı, diyalektiğin kişiyi karara zor-
layan ya/ya da mantığına dayanmaz. Onun mantı-
ğı “fark etmezlik” ilkesince yapılandırılır. Estetik-
çi gündelik hayatında sürekli olarak “fark etmez” 
deyip durmaktadır. Tam da yaklaşımı nedeniyle-
dir ki açmazların, gerilimlerin, trajedilerin insa-
nı değildir. Estetikçi bağlanmaz, takılır. Asla her-
hangi bir şeyle özdeşleşmez. Onun temel cümle-
si “takılıyorum”dur.4 Bir hafiflik, ciddiye almama, 

kişilerin (elbette ideal halleriyle değil, somutun kırılganlığın-
dan geçerek) artık toplumumuzda yaşadığını gözlemleyebi-
liyoruz. Bu tipleştirmelerin izleri, İbn Haldun’un çok daha 
önceleri sözünü ettiği bedevilikten hadariliğe (sosyolojik içe-
rik) geçişin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan farklılaşma-
ları betimlemek açısından ortaya koyduğu açıklamalara dek 
götürülebilir. Bu başka bir yazının konusu olurdu. Bu yazı 
açısından estetikçi ve ahlaki yönelimli, seksen öncesi ve son-
rası arasındaki farklılaşmaları, Türkiye’deki modernleşme, 
post-modernleşme, iktidarlaşma ve zenginleşme süreçleri-
ni eklektik bir tarzda pratikleştiren kitlelerin, zorunlu olarak 
yaşadığı dönüşümlerini anlamak açısından operasyonel gör-
düğümüz insan tipleştirmeleridir.

4 Takılma kültürü için bkz. Sinan Kadir Çelik, “Estetikten Est-
Etik”e: 90’ların “Takılma Kültürü” Üzerine Bazı Gözlemler, 

cool olma, keyfini çıkarma, ‘o da olur, bu da olur’, 

her şey mümkün, ne olsa gider hâleti ruhiyesinin 

dışa vurumu takılma kültürüdür (Çelik, 2005: 

47). Bu tip, kişilerle, nesnelerle, sanat eserleriyle 

belirli bir mesafeden ilişki örgütler, onlarda belir-

li bir süre takılır. Asla sahici bir ilişki içine girmez. 

Bundan stratejik olarak kaçınır. Kant’ın estetik ka-

tegorilerinden birincil ve kişisel olan “hoşlanma” 

ilkesinin etkisi altındadır. Bir şeyi “hoş” bulur ya 

da bulmaz. Bir zaman “hoş” bulur, sonra terkeder. 

Hız nihilizmi içerisinde sürekli bir şeyleri terk et-

mektedir. Estetikçinin amacı eğlenmek ve sıkıntı-

dan kurtulmaktır. Kendi varoluşu hakkında soru 

sormaktan kaçınır, sıkıntıyı sürekli oyalamak-

la meşguldür. Onun için en önemli şey “haz”dır. 

Onu yalnızca haz olanakları ilgilendirir, diğer ola-

naklara bakmaz bile. Estetikçi sürekli anda yaşar, 

geçmiş ve gelecek kavramları oluşmamıştır. Este-

tik varoluş, anlık varoluştur. Anlık varoluşu yön-

lendiren dürtü ise “haz”lardır. Tensel gereksinim-

lerinin biran önce doyuma ulaşmasını ister. Sü-

rekliliği ve geleceği olan hiçbir şey yapmaz. Ya-

şanan hatırlanmaz, yaşanacak düşünülmez. Este-

tikçi seçimlerine temel kazandıracak dünya görü-

şünden de yoksundur (Taşdelen, 2004: 161.178). 

“Neden böyle yapıyorsun?” sorusuna, kendi öznel 

hazlarından başka bir cevabı gerekli görmez. Te-

mellendirme ihtiyacı içinde değildir. Toplumsal-

kamusal yaşama kayıtsızdır, yani kinik bir tiptir. 

Anlık yaşam, onun varoluşu olduğu için estetik-

çi istikrarsızdır. Olan biten “kader”, “şans”, “talih” 

gibi kavramlarla açıklamak ister, olanların üzerin-

deki sorumluluğunu almak istemez. Şairin dediği 

gibi haz cinidir bu. 

Estetik evreye karşı olarak ahlaki evre, şimdi 

ve haz merkezli olmayıp sonsuzluğu hedefler. Ço-

cukluk ve gençlik geride kalmıştır. Hayatın ger-

çekleri bizi bekler. Toplumsal çevremiz bizden ar-

tık bir şeylere karar vermemizi salık verir. Vakit 

gelmiştir, bir ömür böyle geçemez. Estetik evre, 

bir karar anıyla kesilir. Karar anı, kişinin uğruna 

ölümü göze alacağı hakikatin parladığı zamanlar-

dır. (Haddi zatında Kierkegaard’ın ömrü boyun-

ca felsefi arayışının temel derdi, uğruna ölünebi-

lecek bir hakikat arayışı olmuştur.) Elinin altında-

Pasaj dergisi Sayı:2, 2005. Takılma kültürünün sınıfsal yapı-
sına ve bunun duygular üzerinde yarattığı etki hakkında 
daha detaylı bir yazı için bkz. Hüseyin Etil, “Aşkın Varoluşsal 
Motiflerinin Metamorfozu”, Umran, sayı: 239, 2014.
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ki sonsuz olasılıkları tüketmiş ve bir karar vermiş-
tir. Ahlaki kişi büyük harfli Olay’ın ve Başlangıç’ın 
insanıdır. Aile kurmak, toplumsal kurallar onun 
için hayati derecede önemlidir. Ahlaki varoluş bir 
tür adanmışlıktır, bağlanmadır. Bu halin insanı 
toplumsal kurallara ve sözüne angaje olmuş kişi-
dir. Sakadat, onun en üstün erdemidir. Bu yönüy-
le, kişiliği gelişmiş bir yetişkindir, bir tür kendilik 
bilincidir. Etikçi, estetikçinin dağınıklığına sahip 
değildir. Karar vererek o, farklı anlar arasında bir 
süreklilik kurarak tutarlı, bütünlükçü bir öznellik 
geliştirebilmiştir. Toplumsal sorumluluğunu üst-
lenir. Hem kendisine hem de başkasına karşı so-
rumluluk hissi gelişmiştir. Onun hakları değil, ar-
tık ödevleri vardır. Söz vermiş olmanın bilinci ağır 
basar. Ahlaki varoluş evrensel ve sonsuzdur. Ha-
kikat ise zamanı indirilmiş sonsuzluk olarak bi-
reyin üzerinde ağırlık oluşturur. Kişi artık canı-
nın istediği gibi davranamaz. Bir kendilik gelişti-
rip ona göre davranmak zorundadır. Ethosa dayalı 
olarak cisimleşen etikçi tip, ten merkezli olmayıp, 
tin merkezli haraket eder. Estetikçi baştan çıkarı-
cı olmasına karşın etikçi başa getiricidir. “Aklını 
başına topla” diyen kişidir. Estetik alanda olduğu 
gibi kişi “sürüklenen” edilgen bir konumda değil-
dir. Kendi kararlarını kendisi veren etken bir ko-
numdadır. Sorumluluğun ve fedakârlığın altı çi-
zilir. Fedakârlık, başka olasılıklardan, başka yol-
lardan, başka şeylerden vazgeçme edimidir. Ah-
laki yönelimli kişi şöyle konuşur: insan için bü-
tün yollar yürünebilir yollar ise, o kişi artık kay-
bolmuş demektir. Bu özne “o da olur, bu da olur, 
şunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz” biçimin-
de davranmaz. O, bir karaktere sahiptir ve her şe-
kilde değil bir şekilde eylemek zorundadır. Haki-
kat anında kişi karar vermeli, bu sayede hayatının 
dağınıklığına ve kaybolmuşluğuna bir son verme-

lidir. Bu böyle gitmez deyip kararla bir dünya kur-
malıdır. Mümkünler denizinden payına düşeni al-
malı ve diğer olasılıkları bir kenara koyabilmeli-
dir. Bu sebeple “artık bir karar ver” der. Estetik-
çi ise “haz alıyorum, mutluyum, böyle iyi” der. 
Ahlak yönelimli kişi sorumluluk alarak ağır yü-
kün altına giren kişidir. Estetikçi için sosyal ya-
şam, herkesin bir şeyler konuştuğu ancak kimse-
nin sorumluluk almadığı bir alandır. (Tıpkı şu an 
ki sosyal medyada gerçekleşenler gibi.) Estetikçi-
nin bedeni hafif ve neşelidir. Diğerinin bedeni ise 
ağır ve öfkelidir.5 Şairin dediği gibi ödev ve eylem 
cinidir bu. 

Kojeve’nin “Züppesi”, “Estetikçi” Hakkında Ne Söyler?

Bahsettiğimiz insanlar arasındaki farkı biraz 
daha belirginleştirmek ya da katmanlaştırmak, 
tartışmayı “insan” ve “tarih” problematiğine doğru 
genişletmek için Agamben vasıtasıyla Kojeve’nin 
kapısını tıklayalım. Kojeve, Hegel’in felsefi ant-
ropolojisinden oldukça etkilenmiş bir isim ola-
rak 1930’ların sonuna doğru doğa, insan ve ta-
rih meseleleri çerçevesinde Hegel üzerine dersler 

5 Ahlaki karakter bir yönüyle “çilekeş”tir. Estetikçi bunu 
hazzı öldürdüğü için anlamsız bulur ve hafifliği önemser. 
Bu yönüyle o “aylak”tır. Üreten insan ile tüketen insan tiple-
ri bana göre iki farklı toplum tipinin değil, kapitalizmin biz-
zat kendi iç ayrışmasının sonucudur. Bilindiği üzere modern 
düşünce, beden ile tin arasındaki yarılma ile karakterize olur. 
Bu yarılmanın ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar estetik 
teorisi içinden çıkmışsa da ironik biçimde estetik teorisi için-
de de aynı yarılma kendini gösterir: Baumgarten’in duyu ve 
tini uzlaştırmak için başlattığı söylem, bir yanda duyusallık-
karşıtı bir idealizmin (Schopenhauer) diğer yanda ise ıslah 
olmaz bir derecede tutucu bir materyalizmin (Kierkegaard) 
olduğu keskin bir kutuplaşmaya varmıştır (Öğütle, 2009). 
Bu karşıtlığın toplumsal kökenlerinde modernlikte kendi-
ne özgü biçimler alan “aylak” ve “çilekeş”tir. Analitik ola-
rak ayırırsak, yani bir yanda üreten beden, diğer yanda tüke-
ten beden bulunur. Seksen sonrasında kapitalizmin bu içkin 
yapısının aldığı yeni biçimde tüketen bedenin toplumsal 
görünürlüğü oldukça artmıştır.

Tarih, Mücadele, Değerler sona ermiş, kavga bitmiş ve sonsuz mutluluk hali başlamış-
tır. Sanki bizi ilgilendiren sadece rahatımız, aldığımız haz, mahrem ilişkiler, kahkaha 
ve esrime olmuştur. İnsanların bugün nasıl davrandıklarını anlamak bakımından tari-
hin sonu tezini aklımızda tutmamız gerekiyor. Uğruna kendimizi feda edebileceğimiz bir 
değerin kalıp kalmadığı sorunu ortadadır. Tarih yapmak yok artık, “Historia”ya, yani 
bir AVM’ye gidip tüketmek var. Post-politik iklimin kuşakları, ki bu kuşakların çoğun-
luğu sınıf yapısı olarak orta sınıfa dahildir, gezmek, yemek, alış veriş yapmak, kültürel 
hazlar peşinde koşturmak dışında herhangi bir tarihsel pratik içinde değil. Üstelik aşırı 
neşeli bir kuşak.
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vermektedir. Sorusu şudur: Tarihin sonunda in-

san ve doğanın bürüneceği biçimler nasıl olacak-

tır? İnsan, tarih ile doğa arasındaki diyalektik kar-

şıtlıkta tanımlanıyorsa şayet, tarihin sonunda in-

san, hayvan olmayacağına göre, tarihin sonunda 

“insan”dan ne artakalacaktır? Fenomenolojik te-

rimlerle sorarsak, insan tarihin sonunda nasıl “gö-

rünecektir”? Cevabı Kojeve’den okuyalım: “Ama 

geri kalan her şey, sanat, aşk, oyun vs; kısaca insa-

nı mutlu eden her şey sonsuza dek kalabilir” (Ak-

taran Agamben, 2008: 13). Öğrencisi G. Bataille 

ise ona gülüşü, erosu, esrimeyi ve lüksü ekleme-

yi unutmaz. Yıllar sonra Kojeve insanın hayvana 

dönüşme sorununu yeniden ele aldığında, tarihin 

sonunda insanın “züppe” olarak görüneceğini sez-

dirir. Tarihin sonunda insandan sonra, ona göre, 

züppe gelecektir. İnsan hayvanlaşarak diyalek-

tik gereği başa dönemez, ancak züppeleşir. Çün-

kü hiçbir hayvan züppe olamaz. O yıllarda Ko-

jeve bunun, yani tarihin Hegelci-Marksist sonu-

nun gelecekteki bir olay olmadığını, bu sonun ol-

muş bir şey olduğunu ileri sürer: “American way 

of life, tarih sonrası dönemin tipik hayat tarzıdır 

ve Amerika Birleşik Devletleri’nin günümüz dün-

yasındaki varlığı, bütün insanlığın ‘sonsuz şimdiki 

zamanı’ndaki geleceğini temsil eder. Hâl buyken, 

insanın hayvanlık durumuna (…) dönmesi, gele-

ceğe ilişkin bir olasılık değil, şimdiye ait bir kesin-

liktir” (Aktaran Agamben, 2008: 17-18). Japonya-

ya gerçekleştirdiği 1959 tarihli seyahatte ise Koje-

ve “züppelik”ten söz eder: Japonya’da, artık keli-

menin “Avrupai” ya da “tarihi” anlamında Din, Ah-

lak ve Siyaset bulunmamaktadır.6 Ama saf halde-

ki Züppelik o sıralarda başka yerlerde olduğu gibi 

6 Bir tespit olarak belirtmek gerekirse, bugün, zenginleşen 
muhafazakâr kitlelerin çocukları ahlak, siyaset, din gibi alan-
lara ilgi göstermiyorlar. Estetiğin disiplinleşmiş halleri olan 
sinema, edebiyat, resim, müzik, mimari, fotoğraf gibi sanat 
alanlarına yönelim içindeler. Eskinin tüm pratiklerini ya 
terk ediyorlar ya da estetikleştirerek üretiyorlar. Giyinmek, 
örneğin, eskiden olduğu gibi doğrudan doğruya etiğin ve 
dinin konusu olmaktan çıktı, bu pratikler estetik rejim için-
den kırılarak pratikleştiriliyor. Toplumsal süreçler açısın-
dan bu dönüşüm kendisini zorunluluk olarak dayatıyor. 
Zenginleşen bütün toplumsal unsurlar bu tipte olgular üreti-
yorlar. Bir önceki dipnotta İbn Haldun atfının anlamı budur. 
Olayın bir başka yönü de şudur: Eskiden devlet tarafından 
ortaya çıkan problemler bugün toplumsal ilişkiler tarafından 
önümüze konuluyor. Toplum ve Devlet arasındaki modern-
liğe özgü tartışmada hangisinin daha asli olduğu problemi 
birkez daha gündeme geliyor: Devletin yeniden üretim aygı-
tı olmanın ötesinde yapabileceği bir şey var mıdır? Devlet, 
Toplum’a sıfırdan biçim verebilir mi?

Japonya’da da “tarihsel” Eylemden, yani savaşçı ve 
devrimci Mücadelelerden ya da Mahkûmiyetteki 
çalışma cezasından doğan disiplinlerden bir hay-
li daha etkili olan “doğal” ve “hayvani” verili ola-
nı olumsuzlayan disiplinler üretmiştir (…) Buna 
rağmen, sürmekte olan ekonomik ve sosyal eşit-
sizliklere rağmen, günümüzde, istisnasız her Ja-
pon, tamamen kalıplaşmış değerler doğrultusun-
da, yani “tarihsel” anlamdaki bütün “insani” içeri-
ğinden boşalmış bir biçimde yaşayabilir. Son aşa-
mada her Japon, ilkesel olarak ve kesinlikle salt 
züppelikten dolayı hiçbir getirisi olmayan intiha-
ra kalkışabilir ve bunun sosyal ya da siyasi bağ-
lamda yer alıp “tarihsel” değerler nedeniyle yapı-
lan Mücadele sırasında hayatını tehlikeye atmakla 
hiçbir ilgisi yoktur (Aktaran Agamben, 2008: 18). 
Züppe bu nedenle tarihin sonunda gelen tipe ve-
rilecek bir ad olabilir. Tarih, Mücadele, Değerler 
sona ermiş, kavga bitmiş ve sonsuz mutluluk hali 
başlamıştır. Sanki bizi ilgilendiren sadece rahatı-
mız, aldığımız haz, mahrem ilişkiler, kahkaha ve 
esrime olmuştur. İnsanların bugün nasıl davran-
dıklarını anlamak bakımından tarihin sonu tezi-
ni hatırda tutmamız gerekiyor. Uğruna ölebilece-
ğimiz bir değerin kalıp kalmadığı sorunu ortada-
dır. Tarih yapmak yok artık, “Historia”ya, yani bir 
AVM’ye gidip tüketmek var. Post-politik iklimin 
kuşakları, ki bu kuşakların çoğunluğu sınıf yapısı 
olarak orta sınıfa dahildir, gezmek, yemek, alış ve-
riş yapmak, kültürel hazlar peşinde koşturmak dı-
şında herhangi bir tarihsel pratik içinde değil. Üs-
telik aşırı neşeli bir kuşak. Bu nedenle Kojeve’nin 
züppesi, şimdide, bir kesinlik olarak estetikçi su-
rette karşımıza çıkıyor. Büyük harfli Mücadelenin 
ve Anlatı’nın sonuna mutlak surette gelmesekte 
şu an gözükmediği açık. Kabul edelim ki bir ufuk 
daralması içindeyiz.

Bauman’ın “Bağsız İnsanı”, 
“Estetikçi” Hakkında Ne Söyler?

Kierkegaard, aşk ve evlilik örneğini vererek bir 
estetik ve ahlaki evreleri ayrıştırıyor. Benzer bi-
çimde Bauman’da, akışkan modernlik tartışması-
nı Akışkan Aşk kitabında aşk örneğini kullanarak 
yapmaktadır. İnsani ilişkilerin aldığı yeni biçimin 
giderek kırılganlaştığını anlatır. Ona göre çağımı-
zın kahramanı “bağsız insan”dır. Kendi çalışması-
nın ana derdini şu sarihlikte ortaya koyuyor Ba-
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uman: “Kopmaz ve daimi bağlardan yoksun olan 

bu kahraman -yani bizim modern akışkan toplu-

mumuzun sakini- ve ardılları, kendi yetenekleri 

ve sadakatleri sayesinde insanlığın geri kalanıyla 

irtibata geçmek için ne tür bağlar bulursa onları 

kullanarak kendi çabalarıyla birbirine bağlanmak 

zorundadır artık. Hiçbir bağları olmadığından, 

birbirleriyle bağlantı kurmak zorundalar… Yine 

de, eksik ya da bozulmuş bağların bıraktığı boş-

luğu dolduran herhangi bir bağlantının süreklili-

ğinin hiç bir garantisi yok. Daha ilk ortam değişi-

minde, hiç ara vermeden, yeniden bağsız kalabil-

mek için yüzergezer kalmalıdır. Şu kesindir: Akış-

kan modernite içinde tekrar tekrar bağsız kalır-

lar” (Bauman, 2012: 7-8). Akışkan kişilik “alaysı 

bir adlandırma, her yere eşit mesafe bırakan hiç-

bir yer stratejisiyle birbirinin içine akarak sıvılaş-

mıştır” (Şimşek, 2014-68). Bağsız insanın döne-

minde en büyük tehlike insanın insanla ve top-

lumda olan ilişkisindeki ahlak problemidir. Ahla-

ki karakterin bağsız insan karşısında silinip gitti-

ğine tanıklık ediyoruz. Estetikçi karakter akışkan 

modernlik içinde hızla yaygınlaşıyor, genişliyor ve 

en ıssız insanlara bile bulaşabiliyor. 

Bauman’ın anlattığı değişim süreçleri Sennett 

tarafından da araştırılmıştır. Karakter Aşınması 

adlı çalışmasında yeni kapitalizm koşullarında ka-

rakterin/ethos’un nasıl çözüldüğünü ve aşındırıl-

dığını ortaya koymaktadır. Sennett karakteri şöy-

le tanımlar: “Karakter kendini, sadakat ve karşı-

lıklı bağlılık, uzun vadeli bir hedef için çaba sarf 

etme ya da gelecekteki bir amaç uğruna bugün-

kü mükâfatları erteleme şeklinde gösterir”. Ardın-

dan ise temel sorusunu dile getirir: “Sabırsız, mev-

cut ana odaklanan bir toplumda, hangi özelliği-

mizin kalıcı değer taşıdığına nasıl karar verebili-

riz? Kısa vadeye kilitlenmiş bir ekonomide, nasıl 

uzun vadeli hedeflere sahip olabiliriz? Her an par-

çalanan veya sürekli olarak yeniden şekillendiri-

len kurumlarda, karşılıklı sadakat ve bağlılık nasıl 

sürdürülebilir?” (Sennett, 2012, 10-11). 

Esnek kapitalizmin karakter konusunda orta-

ya koyduğu basınç, tüketim kültürü kadar karak-

terin biçimlenmesi konusunda etkide bulunmak-

tadır. Belirsizliğin, güçlü kapitalizmin günlük işle-

yişine bu kadar sindiği, istikrarsızlığın normal bir 

duruma halini aldığı, “uzun vade yok” diyen es-

nek kapitalizm koşullarında karakterin sabitlen-

mesi giderek zorlaşıyor. Değişim sürecini anlata-
bilmek adına A. Badiou’nun bazı düşüncelerine 
de başvurabiliriz. Zira o da, felsefe’nin krizi yoluy-
la ahlaki karakterin ölümüne ve estetikçinin öne 
çıkmasına işaret eder. Estetikçi bu kez de sofist 
surette karşımızı çıkar. Sonsuz Düşünce çalışma-
sında Badiou felsefenin dört arzusu olduğunu öne 
sürer; isyan, mantık, evrensellik ve risk. Varolma-
sı için felsefenin sahip olması gereken dört nitelik 
çağdaş dünyada imkânsızlaşmış gibi durmakta-
dır. Çağdaş dünya felsefenin dört arzusunu, Fru-
edyen bir jargonla söylersek bastırır. Liberalizmin 
zaferinin ilan edildiği kapitalist Batı dünyasında-
ki “özgür dünya” söylemi isyanı; iletişim teknolo-
jilerinin gelişmesiyle giderek hâkim olmaya başla-
yan tutarsız beyanlardan oluşan kesikli, parçacıl, 
konuşma formu mantığı; şeylerin teknik konfigü-
rasyonunun sayısız dallanıp budaklanmasına da-
yanan işbölümünün derinleşmesi ve onun sonu-
cu olan uzmanlaşma (ya da parçalanmış dünya ta-
savvuru) evrenselliği; hayatın güvenlik hesapları-
na hasredilmiş yapısını ifade eden güvenlikçi söy-
lem ya da rejim de “riski” bastırmaktadır.7 Felse-
fe için bu koşullar isyan yerine itaati, mantık yeri-
ne imgesel saçılmayı, evrensellik yerine parçalan-
mayı, risk yerine hesap-kitap yapmayı salık ver-
mektedir (…) Bu bakımdan felsefenin önünde-
ki görev isyan arzusunu bastıran mal-mülk hü-
kümranlığına, mantık arzusunu bastıran iletişim 
hükümranlığına, evrensellik arzusunu bastıran 
teknik-uzmanlaşma hükümranlığına ve son ola-
rak risk arzusunu bastıran güvenlikçi hükümran-

7 Riskin ortadan kalkmasıyla karakter aşınması arasında belir-
gin bir fark var. “Sennett’e göre, geçmiş dönemlerde risk 
almak, kişinin karakterinin sınandığı zorlu bir test gibiy-
di. 19. yüzyıl romanlarında, Stendhal ve Balzac romanları-
nın kahramanları karşılarına çıkan büyük fırsatları değerlen-
dirip, kendilerini psikolojik açıdan geliştirirler. Kısacası, sıra 
dışı insanlar sürekli uçurumun kenarında yaşayarak bilenir-
ler” (Şimşek, 2014: 56).
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lığa karşı şavaş açmaktır. Badiou hakikati bastı-
ran kültüre karşı sanatı, yönetime karşı politikayı, 
teknolojiye karşı bilimi, cinselliğe karşı aşkı savu-
nan yeni bir felsefe yaklaşımı geliştirmenin kavga-
sını vermektedir (Badiou’dan aktaran Etil, 2013: 
245). 

Bitirirken:

Bu yazı kapsamında, gerek sosyologların, ge-
rekse de filozofların tanıklıklarına başvurarak ka-
pitalizm koşulları içinde insanın yaşadığı krizlere 
işaret etmeye çalıştım. Günden güne çapurlaşan 
yer yuvarlağında, krizler gitgide daha da derinle-
şiyor. Nereden gelip nereye gittiğimize dair küçük 
bir anlatıyı Kierkegaard’a atıfla sezdirmeye çabala-
dım. Maruz kaldığımız “büyük dönüşümleri” an-
lamlandırabilmek için bu referans çerçevesinin 
operasyonel olduğunu düşünüyorum. Bana göre 
bu tartışmanın (estetikçinin egemenliğinin) sos-
yal sahanın her düzeyine yayılabilmesi mümkün-
dür. Estetikçi ve ahlaki karakter olarak kurguladı-
ğımız tipler, dinin, ailenin, sosyal ilişkilerin (akra-
balık, komşuluk, arkadaşlık), siyasetin aldığı yeni 
biçimleri tartışmak bakımından son derece kulla-
nışlıdır. Veyahut Badiou’nun kavramsal çerçeve-
si içinden ifadelendirirsek “bilim”, “siyaset”, “aşk” 
ve “sanat” gibi hakikat alanlarında etik ve estetik 
tipler sorunsallaştırılabilir. Badiou’nun hakikat-
ler etiği ile Kierkegaard’ın etik varoluş arasındaki 
“karar”, “sadakat”, “sebat”, “iman”, “pür öznellik”, 
“hakikatin taşınması”, “sorumluluk” gibi kavram-
lara yapılan entelektüel yatırımın paralelliği düşü-
nüldüğünde, Badiou üzerinden bir tartışma yap-
mak daha anlamlı hale geliyor. Aşk ve siyaset ala-
nındaki dönüşümleri başka çalışmalarımda ince-
lemiştim. Bu değişimlerin akademik alandaki dö-
nüşümüne ise kısaca T. Eagleton’dan bir alıntıyla 
işaret edelim. Eagleton Kuramdan Sonra eserinde 
akademik alandaki dönüşümü şu şekilde betim-
ler: “Akademinin vahşi sularında, Fransız felsefe-
sine duyulan ilgi, yerini Fransız öpücüğüne gös-
terilen tevehcühe bıraktı. Bazı kültürel çevreler-
de de,(…) Sosyalizm koltuğunu sado-mazoşizme 
kaptırmış durumda (…) üzerinde fikir yürütülen 
erotik beden, açlık çeken beden değil. Çalışan de-
ğil ama çiftleşen bedenlere odaklanmış yoğun bir 
merak var (…) Lateks edebiyatı ya da göbek pi-
ercinginin siyasal anlamları üzerine çalışmak (…) 

master tezini malt viskilerinin lezzetleri üzerine 

karşılaştırmalı bir çalışma ya da tüm gün yatak-

ta pineklemenin fenomenolojisi” (Eagleton, 2006: 

3). Akademik alanın yanı sıra siyaset alanındaki 

derin transformasyonu anlamak açısından etik ve 

estetik karakterlerin keşifsel (heuristic) bir anla-

mı bulunmaktadır. Daha önce bir yazımızda po-

litik alandaki derin revizyon için Badiou’nun ter-

minolojisine başvurmuştuk.8 Ancak siyaset saha-

sındaki kırılmayı anlamlandırmak için “militan-

lık pratiğinden aktivistlik pratiğine” nasıl dönü-

şümler yaşandığını bir başka çalışmada daha de-

taylı olarak ele almayı umuyorum. Ahlak yönem-

li kişinin estetikçiye dönüşümünün politik alan-

daki karşılığı militandan aktiviste olan dönüşüm-

dür. Bu dönüşümü bilhassa son dönemlerde pat-

lak veren dergiler (varoluşun açığa çıktığı önem-

li alanlardan biri olan “müzik” üzerinden dahi bu 

dönüşüm izlenebilir) ve oradaki öznellik biçim-

lerine odaklanarak, teorik yönünden ziyade am-

pirik yönü kuvvetli bir yazı kaleme alarak tartış-

mak gerekiyor. 

Sonsöz olarak yazının ana argümanını sarih-

leştirmekte fayda var: Estetikçi tip giderek ahlak 

yönelimli tipe galebe çalmaktadır. Estetikçi ahla-

kiliği varoluş meselesi olarak görenden daha üs-

tün bir konuma yerleşmiştir. Görülen o ki, ahlaki-

lik, estetikçilerin gadrine uğramıştır. 
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P ankapitalizm kavramı 
kapitalizmin hâlihazırda 

vardığı en uç aşamayı tem-
sil etse de post kapitalizm 
artık dördüncü sanayi dev-
rimi kavramı ile artık bam-
başka bir dünyaya kapı ara-
lıyor. Bu dünyayı en iyi bi-
lim kurgu filmleri ile anla-
yabiliriz. Kapitalizmin gel-
diği bu aşama bedenin ka-
pitalizm tarafından fethi-
nin bir üst aşamaya sıçraması anlamına geliyor. 
Bu konuya ayrıntıları ile değinmeden önce pan-
kapitalist toplum ve bu toplumun temel ögesi 
olan tüketim toplumu ile bedenin bir meta ha-
line gelmesi olgusuna değinelim.

Pankapitalizm kavramı kapitalist ekonomik 
ve sosyal biçimlerin tüm toplumsal hayatı ele 
geçirmesi anlamına gelir. Bu ise daha çok kül-
tür üzerinden tüm toplumsal yaşamı etkilemek-
le gerçekleşen bir etkendir. Bu durum için top-
lumsal yaşamın kapitalist ilkelere göre yapılan-
ması ve insan ilişkilerinin giderek metalaşma-
sı diyebiliriz.

Meta kapitalist toplumda ticari olan ürün-
dür. Yani parasal karşılığı ödenerek satın alına-
bilen her şey bir meta niteliği kazanabilir. Bu 
anlamda kapitalist toplumda toplumsal hayatın 

üzerine bastığı toprak para-
dır. Kapitalizm yaygınlaştı-
ğında ve tüm hayatı belirle-
diğinde her şey birer meta 
halini alır yani parasal ola-
rak alınabilir ve satılabilirlik 
hayatı belirlemeye başlar. 
Değerler dünyası da kapi-
talist bir toplumda kapita-
list anlayışa göre şekillenir.

Kapitalist kültürün ye-
tiştirdiği insan tipi egoist-

narsist insandır. Hedefleri bakımından egoist, 
kişiliği ise narsistir. Kapitalizme göre insan ego-
ist olduğu gibi aynı zamanda rasyonel-akılcıdır. 
Ancak buradaki akılcılık, insanın kendisi için 
en uygun davranıştan ziyade, çıkarlarını en 
yüksek dereceye çıkaracak bir akıldır. Yani en 
bencilce davranış en akılcı davranış olmaktadır. 
Zaten başka türlü “En düşük maliyetle en yük-
sek kâr” nasıl elde edilir ki! Tabi, “İnsan sade-
ce kendi çıkarını düşünmelidir” düsturu temel 
alındığında her şeyin bu yola çıkması çok tabi-
idir. Kapitalizmin tüketimci aşamasında ise çı-
kar hazza dönüşür ve faydacı mantık öne çıkar. 
Bana en çok mutluluk veren, haz veren şeyler 
diğer her şeyden daha önemli olur.

“Kapitalizmin özü verimli talep ne olmayı ge-
rektiriyorsa o olmaktır” diyen Arthur Kroker’in 

Dilaver DEMİRAĞ

Pankapitalist toplumda bireyin hastalıkla mücadelesi, kesintisiz bir şekilde devam 
etmesi gereken bir süreçtir. Başka bir deyişle tüketim toplumunda, kendini sağlıklı 
hisseden bireyler için eğlence, haz, estetik otoyolunda gerçekleşirken; hastalar 
için, tali bir yol açılır. Birey, ister estetik görünüş nedeniyle olsun (aslında bu, 
tüketim kültürünün ürettiği bireyin kendisini estetik açıdan hasarlı-hastalıklı 
görmesi) isterse de daha hayati konularda olsun, uzmanlara başvurmak zorundadır. 

Arzudan Köleliğe:
Son Sömürge İnsan
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mantığını sürdürürsek kapitalist toplumda da 
esas olan verimlilik, en iyi faydayı sağlamak 
toplumun dili haline gelir. Diğer yandan yarış 
ve rekabette benimsenen değer halini alır.

“Artık hepimiz gündelik pratiklerimiz çerçe-
vesinde “ rekabet” verimlilik” ve “seçim” gibi ke-
limeleri kullanmaya alışmış durumdayız. Gün-
delik konuşmalarımızı böyle bir çerçeve içerisi-
ne yerleştirmek elbette, bir toplumsal veya kül-
türel kapatma biçimidir.”1

Kapalılıktan kasıt başka seçeneklerin ortadan 
kaldırılıp kendisini mutlak ilan etmedir. Bu yö-
nüyle pankapitalizm toplumsal 
hayatın da özelleştirilip kolek-
tif kullanıma kapatılmasıdır ve 
kapitalizmin kendisini tek seçe-
nek olarak dayatmasıdır.

Sonuçta pankapitalizmde 
kapitalist mantık düşünceleri-
mize de sızar ve onu ele geçirir. 
Kapitalizme hayat veren fayda-
cı mantığa göre her insan, fay-
dasını en yüksek noktaya çı-
karmaya, yani eyleminin kişi-
sel sonuçlarıyla buna adadığı 
kaynaklar arasındaki ilişkiyi en 
uygun ve en iyi hale getirme-
ye çalışır. 

“Etkililik ve kârlılık kaygı-
sının süreklilik gösterdiği bir 
evrende faydayla ilgilenmek 
kolayca akla yatar. Hayatta kal-
mak için her zaman etkili ve 
verimli olmak gerekir. Reka-
bet, uyum sağlanması gereken 
“doğal” bir veri olarak kabul 
edilir… Nihayetinde, piyasa-
da sadece getirisi olanın anlamı var. Toplum-
sal imgelem hayalleri, arzuları, tutkuları, aynı 
zamanda “ epistemolojik dürtüyü ” yani bilgi 
üretmeye iten merakı yönlendiren kapitalist 
mantığın tahakkümü altındadır. İşletme kapi-
talizmin, temelinde tamamen rasyonel görünen 
bir hâkimiyet arzusu yatan, bilimine dönüştü. 
Bu hâkimiyet arzusu, sadece ekonomik alanı 
değil, tüm toplumu hedefliyor. Kendisini sade-
ce üretimde değil, tüketimde de ve sadece eko-
nomide değil; eğitim, hukuk, politik yaşam vb. 

alanlarında da gerçekleştirmek zorunda. Fayda-
cı paradigma, toplumu bir makineye ve insanı 
üretimin hizmetin de bir araca dönüştürüyor. 
Ekonomi, insanın bir “kaynağa” dönüşmesine 
katkıda bulunarak toplumun tek nihai amacı 
haline geliyor.”2

Tam da bu nedenle pan/tüm kapitalist dün-
ya aslında tarihin görüp görebileceği en totaliter 
dünyadır. Buradaki totaliterlik kavramını eski 
anlamı ile baskıcı devletin toplumun tümünü 
sindirip onu ele geçirdiği faşist ya da Stalin 
Rusya’sındaki gibi “komünist” dikta rejimleri 

olarak değil bir zihniyetin top-
lumun tümünü ele geçirip on-
ların yaşamını ve düşüncelerini 
belirlemesi olarak anlamak ge-
rekir. Tam da bu yüzden bu tür 
bir toplumda bireylerin zihin-
leri de yeniden şekillendirilmiş 
olur. Kapitalizmin artık top-
lumsal hayatı ve insan ruhunu 
tamamı ile ele geçirmesi duru-
munda artık ona direnebilecek 
bir güç te devre dışı bırakılarak 
arkaikleştiriliyor. Bu plastik 
totaliterliğin yanında mutlak 
devlet kontrolü olarak kapita-
lizm baskıcı bir siyasi sistemi 
de ortaya çıkartmıştır.

Pankapitalizm Olarak            
Tüketici Toplumu

Dilimizde yanlış olarak kul-
lanılan bir kavram tüketim. 
Batılı dillerde tüketim yerine 
consumerism kavramı kullanı-

lır yani hizmet. Hizmet toplumu esas olarak tat-
min duygusu ile üretilen malların satın alındığı 
bir toplumu ifade eder. Bu anlamda ‘kullan at’ 
ya da ‘satın alma’ toplumu gibi kavramlar tü-
ketim kavramından daha doğru bir kavramdır. 
Çünkü tüketmek bir şeyin yok edilmesi ile so-
nuçlanan bir bitirme, tüketme eylemidir. Eski 
armağan toplumlarında fazla üretimin toplumu 
baskı altına almasını engellemek için, toplum 
ihtiyacından fazla üretilenleri şenliklerde tama-
mı ile bitişi ile tamamlanacak şekilde tüketirdi. 

Toplum bir kez kapitaliz-
me teslim olunca yaşam-
da kapitalizmin değerleri-
ne sahip olur. Kapitalizm 
dur durak bilmeyen, 
yeterlilikle barışık yaşa-
mayan bir düzen olduğu 
için ekonominin toplumsal 
hayatı ve doğayı tahrip 
etmesinin önüne geçemez. 
Çünkü kapitalizm adeta 
devri daim makinesi gibi 
büyüme, fazla elde etme, 
daha fazla kâr gibi olgu-
ların penceresinden dün-
yayı biçimlendirdiği için 
kapitalistler bile ekonomi-
nin yasalarına tabi olur.
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Bataille bunu harcama kavramı ile karşılıyor. 
Sanırım modern kapitalizmin tüketicilerle yani 
üretilen ürünleri satın alan harcama olgusu 
ile ilişkilendirilerek tüketim toplumu kavramı 
kullanılmakta. Bu durumda da doğru kavram 
tüketici toplumdur. Bu anlamda ‘harcama top-
lumu’ ya da ‘tüketici toplum’ esas olarak satın 
alma olgusu ile belirlenir. Kapitalizmin ilk evre-
sinde üretmek merkezde iken ikinci evresinde 
tüketimcilik olgusu öne çıkar. Bu noktada kapi-
talizm artık kültürel bir forma daha çok abanır.

Tüketimcilik olgusu bağlamında artık mü-
zeye kalkması gereken olgulardan birinin de 
Marksist değişim değeri kullanım değeri ikili-
ğidir. Marksistler tüketimcilik olgusuna bura-
dan bakarak kullanım değeri kavramında so-
mutlaşan insanların esas ihtiyaçları kavramı-
nı merkeze almakta ve tüketim malları olgusu-
nu da kapitalizm tarafından üretilmiş sahte ih-
tiyaçlar olarak tanımlamaktalar. Marks kulla-
nım değerini şöyle tarif eder. “Gereksinmeleri-
ni kendi emeğinin ürünü ile doğrudan doğru-
ya karşılayan kimse, gerçekte, kullanım-değeri 
yaratır, ama meta yaratmamıştır. Meta üretmek 
için, o kimsenin yalnızca kullanım-değerleri de-
ğil, başkaları için kullanım-değerleri, toplumsal 
kullanım-değerleri üretmesi gerekir.” Bu tanıma 
göre ticari bir amaç taşımayan her ürün kişinin 
kendi gereksinmelerini karşılayan ürünlerdir. 
Buna mukabil ticari bir değer sağlamak amacı 
ile üretilen her şey ise değişim değeri olarak ta-
nımlanır.

Baudrillard’ın bu denklemi değiştiren nokta-
sı meta kavramının tüketimci kültürde kazandı-
ğı değişimdir. Baudrillard tüketici denen kişinin 
bir ürünü sadece belirli ihtiyaçlarını karşılamak 
için alışveriş yapmadığını belirtir. O gösterge 
değeri kavramı ile tüketicinin ürünleri sembo-
lik kültürel değerler etrafında aldıklarını orta-
ya koyar. Baudrillard doğal ihtiyaçlar teorisinin 
bir yanılsama olduğunu göstermek derdindedir. 
Onun söylediği ürünlerin bir anlam da ürettiği-
dir. Tüketici dediğimiz kişinin de peşinde oldu-
ğu şey bu anlamdan başkası değildir. Marx da 
dâhil tüketim eleştirmenlerinin gözden kaçırdı-
ğı temel nokta, insanların edilgen ve pasif olma-
dıkları ve sistemle bilerek isteyerek suç ortaklı-
ğı oluşturmuş olmalarıdır. Yani beyni yıkanan, 

edilgen bir biçimde sömürülen zavallı tüketici 
aslında bir efsanedir. Evet, ortada bir sömürü 
var, ama bu sömürü sahte ihtiyaçların insanlara 
dikte edilmesi değil, asıl ihtiyaç olan toplumsal 
onay ve saygınlık ihtiyacının nesnelere indirge-
niyor oluşudur.

Postmodern kapitalizmde ekonomik üretim 
kültürel üretimi taklit ederek ticari bir metayı 
sanki sanatsal bir yaratı gibi sunar. Sanatsal üre-
tim doğayı taklit ederek, dinsel ayinlerden yola 
çıkarak yahut toplumsal kültürün üretiminde-
ki ögeleri kullanarak, kişinin edimlerinden haz 
duymasını da içeren ayinsel /oyunsal bir etkin-
liktir ve potlaç toplumlarından devralınan bir 
mirastır (gerçi günümüzde sanatsal kültürel 
yaşam da ekonominin hegemonyası altında) 
ve bir anlamda hem yaşamla anlamsal bağı-
mızı kurmayı, hem kişisel gelişimi teşvik eden 
ve zevklerimizi biçimlendiren bir etkinliktir. 
Günümüzde ekonomik üretim de sanatın bu 
fonksiyonlarını üstlenerek onu biçimlendiriyor. 
Böylece meta bir kültürel ürüne dönüşürken, 
ekonomik üretim de bir sanatsal yaratıymış ya-
nılsamasını yayıyor. Tüketim kapitalizmini mo-
dern üretim kapitalizminden farklılaştırarak, 
ikinciyi yani tüketim kapitalizmini 
daha totaliter ve ölümcül kılan da 
kültürel yaşamın, yani mahremiye-
tin bir meta kültürüne dönüşmesi-
dir.

Tüketici bir iktisadi insan 
değildir, yani ekonomik saik-
ler ile tüketmez. İktisatçıların 
nedret toplumu efsanelerin-
den de bihaberdir, ekono-
mik dilden de. O bir 
arzu stratejisidir, 
tek istediği şey 
“baştan çıkarma-
nın”, “ayartma-
nın” çağrısı-
na 
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kulak vererek “yoldan çıkmak” ve “tatmin” ol-
maktır. Ancak H. Bülent Kahraman’ın deyimi 
ile “tahrik varsa tatmin yoktur”. O nedenle as-
lında bu arzu hiçbir zaman dinmez. Kapitalizm 
tatmin “eksikliğini” nesnelere kanalize ederek 
bizi ihtiyaçlarımızı satın alarak, nesnelere sahip 
olarak tatmin ettiğimiz yanılsamasına yönlendi-
rir. Oysa kapitalizm tatmin etmez, kapitalizm 
tahrik eder. Yani “tahrik olduğu için tatmin” söz 
konusu değildir.

Toplumsal hayatın tüm yönleri gibi kapita-
lizm de karşılıklığı destekler, “toplumsal hay-
van” olarak insanın toplumsal özgürlük, saygın-
lık, saygınlık vb. ile toplumsal hayata katılımını 
olumlar, ama kapitalizm tüm bunları yolundan 
saptırarak, bunları ancak “sahip olunan” yani 
mülkiyet yolu ile ele geçirilen, bir nesne olarak 
elde edildiğinde ulaşılabilecek bir şey olarak ta-
nımlar. İnsanın insanlaşması, daha insan olmak 
için de kendini geliştirebilmesi, kendi kapasite-
sini genişletmesi, bunlara ulaşacak araçları elde 
edebilmesi için bir şeyler yapma arzusunu, bir 
sömürüye, bu bana yeterden “fazla mal göz çı-
karmaz”3 anlayışına yönelterek insanın kendini 
nesneler, toplumsal konumlar ile tanımlayıp 
bunlara göre saygı gördüğü bir toplumsal tasav-
vura yöneltir. Böylece her şeyin araçsallaştığı bir 
dünya oluşturur. Adeta Midas’ın dokunduğu 
her şeyi altına çevirmesi gibi, dokunduğu her 
şeyi metalaştırır. Aşk, dostluk, doğa, yaşama se-
vinci, elde edilebilmeleri yahut sürdürülebilme-
leri paraya bağlı olduğundan ekonomikleşirler. 
Tüketim toplumundan söz etmek “yaşam dün-
yasının sömürgeleştirilerek” ekonominin tabii-
yetine girmesidir. Kapitalizmin tahrip ettiği en 
önemli şey de yeterlilik duygusu oldu.

“Yeterli kategorisi kültürel bir kategori ola-
rak geleneksel toplumda merkezi bir katego-
riydi. Dünya değişmeyen bir düzenle yönetili-
yordu. Herkes doğumundan itibaren kendisi-
ne verilen yeri işgal ediyordu, kendisine ne ge-
liyorsa ona sahipti. Daha fazlaya sahip olma is-
teği dünyanın düzenine bir saldırıydı. “Açgöz-
lülük”, “arzu”, “kibir” doluydu, “doğal düzene”, 
Tanrıya karşı günah doluydu. Aşırı kazanç özü 
gereği şeytansıydı; uygulama olarak yararlıydı 
ve izin veriliyordu, ama hoş karşılanmayan şey 
tefecilikti, Midas’tı. Midas’a göre zenginlik para 

demekti ve serveti ne olursa olsun asla yeterin-
ce paraya sahip olunamazdı; şu basit nedenle 
ki zenginlik madeni para olarak ölçülmeye baş-
landığında yeterli diye bir şey asla olmaz. Top-
lum ne olursa olsun her zaman daha fazla olabi-
lir. Hesaplanabilirlik “fazla” ve “öz” kategorile-
rini bilir, “yeterli” kategorisini bilmez (..) çalış-
manın hedefi artık hissedilen ihtiyaçların tatmi-
ni olmadığı gibi çaba da erişilecek tatmin düze-
yiyle orantılı değildir. 

Yeterli olan “iyidir”in yaşanmış gerçekliğinin 
yerine çabanın ve başarının verimliliğinin nes-
nel ölçüsü ortaya çıkıyordu: Kazanç artışı, ba-
şarı artık kişisel takdir ve “yaşam kalitesi” soru-
nu değildi, kazanılan parayla biriktirilen servet 
miktarıyla ölçülüyordu. Sayılabilir olma, hiçbir 
otorite, hiçbir değer ölçeği tarafından değerlen-
dirilme ihtiyacı duymuyor, kesin bir ölçüt ve hi-
yerarşik bir ölçek ortaya çıkarıyordu. Verimli-
lik ölçülebilirdi ve onun sayesinde bir insanın 
kapasitesi, özel nitelikleri de ölçülebilirdi. Faz-
la olan azdan iyidir, daha fazla kazanmayı başa-
ran daha az kazanandan iyidir (...) Sermayenin 
değer kazanmasında en yüksek sınırsız etkililik 
böylece ihtiyaçların karşılanmasında etkisizlik-
le ve tüketimde savurganlığın azami oranda sı-
nırsız olmalarını gerektirir. İhtiyaçlar arzular ve 
istekler arasındaki sınırı silmek gerekir; o zama-
na kadar kullanılan ürünlerle aynı hatta daha az 
kullanım değerinde olan ama daha pahalı ürün-
leri arzulatmak gerekir, isteklere ihtiyacın acil 
zorunluluğunu vermek gerekir.”4

Tüketim kapitalizminde insanlar sürek-
li bir şeyler satın almaya teşvik edilirler. Bunu 
sağlayansa reklam ve moda endüstrisidir. Böy-
le olduğu için de tüketim toplumunda ihtiyaç 
önemli ölçüde yönlendirilmiş ihtiyaçtır, yenilik 
ise bu toplumun adeta mottosudur. Yenilikler 
karşısında sürekli kışkırtılan tüketici, bir “do-
yumu” elde ettiği anda yenisi ile karşıya karşı-
yadır. Bu yüzden de kapitalizm için tatmin ken-
di amaçlarını inkâr anlamına gelir. 

“Kapitalizm arzuyu sürekli tahrik eder. Sü-
rekli olarak tahrik edilen şeyin tatmin edilme-
siyse eşyanın doğasına aykırıdır. Tanımı gereği 
yanlıştır. Kapitalizm sürekli yenilikler bulup su-
narak, ‘tahrik piyasasına’, tatmini sürekli erte-
ler”5
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Peki, öyleyse “aldatılmasına” ve tutumluluk 
yerine savurganlığa kışkırtılmasına karşılık in-
sanlar aslında neyi tüketirler. Bunun yanıtı an-
lamdır. Böyle olduğu içindir ki tüketim toplu-
munda üretilen asıl şey mesajdır ve tüketici de 
örneğin bir otomobil satın alırken salt otomobil 
satın almaz, satın aldığı asıl olarak o malla bir-
likte sahip olunan sembolik değerdir. Reklamın 
reklamla birlikte verdiği mesaj aslında hem bir 
gerçeklik, hem de illüzyondur. Verilen mesajda-
ki anlam ihtiyacı duyulan şeydir, ama o ihtiya-
cı giderecek olan şey ürün değildir, ama tüketi-
ciye ihtiyacın nesne olduğu, o nesnenin aradığı 
şeyi sağlayacağı duygusu verilir. Bu da farklılık 
vurgusuyla sağlanır. Örneğin a markası değil de 
b markası kot giyildiğinde o kotu giyen kişinin 
diğerlerinden daha çekici olacağı, daha etkile-
yici, daha havalı hale geleceği duygusu uyandı-
rılır. Ama o kotu giyen birçok kişi olduğu için 
de ürünle birlikte elde edilmesi umulan tekillik 
hali anonimleşir.

İnsanların aslında psiko-sosyal ihtiyaçları 
vardır, kapitalizm de bunu sağladığı imajı ya-
rattığı için tüketicinin mal ya da hizmet satın al-
masını sağlar. 

“Tüm metalar tüketiciler tarafından benli-
ğin, toplumsal kimliğin ve toplumsal ilişkilerin 
anlamlarını oluşturmak amacıyla kullanılabilir-
ler.”6 

Kapitalizm ideolojisini metalar aracılığıy-
la yayar, bu nedenle meta toplumunda hiçbir 
ürün “masum” değildir. Tüketim olgusu kapita-
lizmle insanlar arasındaki “suç ortaklığı” teme-
linde kurulan ideolojik zemindir. Geç kapita-
lizmde klasik ekonomi politikten çok semboller 
aracılığıyla üretilen metalar anlamında bir “gös-
terge ekonomi politiğinden” söz edilebilir. 

“Bir tüketim toplumunda bütün metaların 
işlevsel olmaları ölçüsünde kültürel değerleri 
vardır. Bunu modelleştirebilmek için ekonomi 
düşüncesini yalnızca paranın değil anlamların 
ve hazların dolaşımında da söz konusu olduğu 
bir kültür ekonomisini içerecek şekilde geniş-
letmeye ihtiyaç duymaktayız.”7

Tüketim insanların ne ve kim olmaları ile il-
gili bir mesele olduğu için insanlar arasındaki 
ilişkiler de bir kimlik ilişkisine dönüşür. Kim-
liklerimiz aracılığıyla var olur, onlar aracılığı ile 

siyasi mücadele veririz. Kimlik mücadelesi ise 
bir farklıklar mücadelesidir. Farklılık olgusu-
nun bu denli çok öne çıkmasının en önemli ne-
deni endüstri toplumunun bir kitle kültürü ve 
kitle toplumu yaratmış olmasıdır. Bir diğer ol-
guysa metropol yaşantısı içinde karşılaşmaların 
kısa süreçler içinde gerçekleşiyor olmasıdır. Bu 
nedenle görünüm, karşıdakine verilecek mesaj 
çok önemlidir. Dolayısıyla insanların kısa süre-
de etkili olmaları gereklidir. Bunu da en iyi kişi-
sel imaj oluşturur. 

 
Güzellik Saplantısı Moda ve 

Beden’in Tüketime Sunulması

Güzellik kavramı tarihin içinde çeşitli bo-
yutlar kazandı. Genel olarak güzellik, bir can-
lının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavra-
mın algısal bir haz duyumsatan; hoşnutluk ve-
ren hususiyeti olarak tanımlanır. Ancak modern 
dönemden önce güzellik aşkın olanla, ya da 
nesnel akıl ile ilişkili soyut bir estetik olgusuy-
du. Modern çağın ruhunu yaratan Aydınlanma 
düşünürlerinden Kant’la birlikte güzellik yüce-
likten, uyumdan, aşkın olandan soyulup kendi 
başına bir varlık kazandı. Gücünü ve referansı-
nı herhangi bir yere göndermeden kendinden 
alan yalın bir gerçekliktir güzellik artık. Kapita-
lizmin bütünselleşerek totaliterleştiği çağda ise 
güzellik ölçütü medya tarafından belirlenecek-
tir. Güzellik ikonlarına dönüştürülen medyatik 
modeller güzelliği salt görülen ve tüketilebilen 
bir şeye dönüştürürler. Güzellik ile moda ara-
sında bir ilişki vardır çünkü moda güzelliği ta-
mamlayan onunla bütünleşen bir şeydir.

Moda çeşitli sosyal araştırmacılara göre 
moda, belirli bir zaman ve durum için tüketici 
tarafından uyarlanmış geçici ve döngüsel olay-
lardır. Moda Latince “modo” kelimesinden ge-
lir ve “hemen şimdi” anlamı taşır. Moda bunun-
la beraber, İtalyancada değişiklik gereksinimi 
veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına gi-
ren geçici yenilik olarak geçmektedir. Modanın 
bir diğer anlamı da, belirli bir süre etkin olan 
toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşı-
rı düşkünlüktür.

Modern dünyayı ele alan iki sosyolog Thors-
ten Veblen ve George Simmel tarafından geliş-
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tirilen modele göre, moda döngüsünün, moda 
olan ürün ortaya çıkıp toplumdaki üst sınıflar 
tarafından kullanılmaya başlanmasından, top-
lumun daha alt sınıflara inmesinden ve üst sı-
nıfların alt sınıflardan kendilerini farklılaştır-
mak için yeni modalar üretmesinden oluştuğu 
temeline dayanmaktadır. Simmel’e göre moda, 
‘verili bir örtünün taklididir’. Moda bireyin top-
luma uyum sağlamasının aracıdır. Ancak aynı 
zamanda bireye diğer bireylerden farklılaşma-
sının, dikkat çekmesinin de olanaklarını su-
nar. Bu iki kutup arasında gidip gelen moda-
nın en dikkat çeken yanı ise ‘modaların daima 
sınıf modaları’ olmasıdır. Simmel, sınıf moda-
sı kavramını şu şekilde açıklamaktadır: “Yük-
sek tabakaların modaları, kendilerini alt taba-
kaların modalarından ayırır; ne zamanki alt ta-
bakalar yüksektekilerin modalarını devralmaya 
başlar, o zaman yüksek tabaka bunlardan vaz-
geçer… Toplumsal formlar, giysiler, estetik de-
ğerlendirmeler, insanın kendini ifade ettiği tüm 
stiller, modanın yarattığı kesintisiz dönüşümler 
çerçevesinde kavranıyorsa, o zaman moda -yani 
yeni moda- bu bakımlardan sadece üst zümre-
lere etki eder. Alt tabakalar üsttekilerin stillerini 
sahiplenmeye başladığında, üsttekilerin kendi 
etraflarına çektiği sınırı aşmış, o modayla sim-
gelenen sınıfsal bütünlüklerini ortadan kaldır-
mış olurlar; işte o zaman üst zümreler o mo-
dadan vazgeçip, yine kendilerini geniş kitleler-
den ayırt etmelerini sağlayacak başka bir moda-
ya yönelirler. Ve oyun baştan başlar”8

Modanın giderek daha fazla bedeni öne çı-
karması ve onun cinsel yönden uyarım gön-
deren bölgeleri ile cinselleştirilmesiyle, estetik 
ameliyatlarla bedeni yeniden biçimlendirme ça-
baları arasında sıkı bir bağ vardır. Son noktada 
her ikisi de bir imge olarak bedeni göze sunma 
çabası olmakla birlikte aynı zamanda bir kimlik 
sunumudur da.

Günümüzün narsizmle şekillenen tüketim 
kültürü sürekli başkalarının takdir ve tasdiki-
ne ihtiyaç duyan ve bu yolda bedenini yeni-
den yapılandırmak ve korumak için zaman ve 
para harcamaktan çekinmeyen bireyler yarattı. 
Bedenler artık toplumsal normlar ışığında kişi-
nin şekillendireceği, aynı zamanda kişinin ka-
rakter ve kişiliğini dışa vuran birer proje. ‘Mak-

bul’ hatta ‘normal’ bedenin -genç, güzel, zayıf 
ve sağlıklı- dışında kalan bedenler, bu bedenle-
rin sahiplerinin kusur ve eksikliği olarak kabul 
ediliyor. Örneğin kilolu olmak, kendine bakma 
irade ve öz disiplinden yoksun olmanın göster-
gesi olarak algılanıyor. Kozmetik etrafında or-
taya çıkan moda, fitness, spor, eğlence, hijyen 
veya diyet sektörleri de bu anlayışla besleniyor: 
Normallik ve toplumsal onay belirli bir beden 
imajına dayanıyor. Bu beden imajına ulaşama-
yanların sadece bedenleri değil, karakterleri de 
kusurlu görülüyor. Bu sektörler için güzellik ve 
zayıflık vaadi belki sürekli gençlik ve sağlık va-
adi kadar sorun yaratmıyor. Diğer yöntemler 
işe yaramazsa son kertede ilk ikisine ameliyat-
la ulaşmak mümkün görünüyor. Güzellik algı-
sının yaratmış olduğu saplantıya yönelik Baud-
rillard şu tespitleri yapar.

“Güzellik kadın için mutlak bir dinsel buy-
ruğa dönüştü. Güzel olmak ne doğa vergisi ne 
de ahlaki niteliklere bir ektir. Ruhlarına oldu-
ğu gibi yüzlerine ve hatlarına özen gösterenle-
rin temel, buyrukçu niteliğidir. Güzel olmak iş 
dünyasındaki başarı gibi, beden düzeyinde se-
çilmiş olma göstergesidir. Ayrıca güzellik ve ba-
şarıya kendilerine ayrılmış dergilerde aynı gi-
zemli temel verilir; kadında bu, bedenin tüm 
bölümlerini “içeriden” keşfeden ve çağrıştıran 
duygusallığıdır; girişimde piyasanın tüm potan-
siyellerinin eksiksiz önsezisidir. Seçilme ve kur-
tuluş göstergesi; Protestan etik hiç de uzak de-
ğil. Güzelliğin, sırf sermayesinin bir biçimi ol-
duğu için böylesine mutlak bir buyruk olduğu 
doğrudur. Bu mantıkta biraz daha öteye gide-
lim: Moda etiğinin ta kendisi olsa güzellik eti-
ği, bedenin tüm somut değerlerinin, tüm “kul-
lanım değerleri”nin (enerji, hareket, cinsellik) 
tek bir işlevsel “değişim değeri”ne indirgenmesi 
olarak tanımlanabilir, bu “değişim değeri”, so-
yut biçiminde, görkemli eksiksiz beden fikrini 
arzu ve haz fikrini kendinde toplar. Bunu ya-
parken de elbette gösterge değiş tokuşunda tü-
kenip gitmek üzere bu fikirleri gerçek halleriy-
le yadsır ve unutur. Çünkü güzellik değiş to-
kuş edilen bir göstergeler malzemesinden öte 
bir şey değildir. Güzellik gösterge/değer olarak 
işlev görür.”
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Bu saptamalar tüketimci kapitalizmde güzel-
liğin bir nesneye dönüşüp ticari bir ürün kap-
samına alındığını ortaya koyar. Beden sadece 
moda değil spor, kozmetik, tıp gibi alanlarca 
kuşatılır. Güzel ol buyruğu bir ahlaki buyruk 
gibi iş görür ve ona uyulmaması halinde kişi 
kendisini dışarda bırakılmış olarak görür.

Güzellik saplantısı kendisini en fazla estetik 
cerrahi alanında gösterecektir. Çünkü yaşadığı-
mız bu pankapitalist evrede bedenin kendisi de 
bir tüketimci ticari nesne biçimini almıştır.

Modern toplumda tıp, eğitim, siyaset, din, 
hukuk gibi medyalar da, yani görsel ve yazılı 
kitlesel erişimi mümkün kılan her nevi araç ve 
ortamlar da (gazete, radyo, televizyon, internet 
gibi) bedenlere nezaret eden ve aynı zamanda 
bedenleri şekillendiren söylemleri, kanaatleri 
ve pratikleri üreten, yönlendiren ve yayan alan-
lardan biridir. Medya, insanları gündelik haya-
tın “iktidarı”na taşıyabilecek beden, zaman ve 
mekânın sürekli gözetlenmesi ve tertiplenmesi-
ni içeren muhtelif hayat tarzları ve politikaları 
sunar. Medya bedenler ile ilgili toplumsal tem-
sillerin, yani hayatı keşfetmeye, algılamaya ve 
düzenlemeye imkân tanıyan değerler, düşünce-
ler ve pratikler sisteminin sürekli üretildiği, ya-
pılandırıldığı ve dönüştürüldüğü bir alandır. 

Medya, okuyuculara/izleyicilere/tüketicilere 
bedenlerinden sıyrılmaları, bedenlerini kuşatan 
tasaları aşmaları ve bedenlerini yetkinleştirme-
leri, mükemmelleştirmeleri konusunda çeşit çe-
şit politikalar sunar. Bu işlevleri yerine getirir-
ken de toplumsal ilişkiler ağında “makbul” ola-
bilecek bedenleri ve bedenler hakkında hüküm 
verebilecek “ünlü göz”leri de ön plana çıkarır.9 
Estetik cerrahi için medyatik ve tüketimci gü-
zellik ölçütlerini dayatan medyatik kapitalist 

kültür bedenleri bir tüketim nesnesi haline ge-
tirmiş olurlar. Ancak estetik cerrahi alanı aslın-
da bir hegemonya ilişkisini içerir. Yaşamın tıp-
laştırılması sonucu uzman iktidarının tüketimci 
mitlerle buluşması olan estetik cerrahi doğanın 
kusurlu olduğu tezinden hareket eder. Yaradılış 
ve fıtrat gibi kavramların ise hiç karşılık bulma-
dığı bu alan da güzellik miti ile bedenler piya-
saya bir “değişim değeri” taşıması için “ambalaj-
lanarak” sürülmüş olur. Baştan yaratılan kadın-
lar kendilerini daha mutlu hissederler. Çünkü 
medya tarafından pompalanan endüstrinin he-
gomonik bir biçimde inşa ettiği güzellik ekse-
ninde o da artık gözlerin ona çevrildiği ve beğe-
ni topladığı birisi olacaktır.

Estetik cerrahiye ilişkin kavramsallaştırma-
lardan biri, estetik cerrahiyi “verili, doğuştan” 
getirilen bedenin ve güzelliğin sınırlarını orta-
dan kaldıran, fiziksel görünüş ve etnik farklı-
lıkları yok eden, hegemonik fiziksel görünüş 
normları eşliğinde bedenler üzerinde estetik 
“emperyalizm” uygulayan ve bedenleri tek tip-
leştiren baskıcı bir araç olarak görmektedir. Ne-
resinden bakarsak bakalım estetik bedene tü-
ketim kültürü tarafından basılan bir damgadır. 
Modüler eşyalar, modüler kimlikler ile birlik-
te modüler yani yap-tak bedenlerde dolaşıma 
girmiş olur. Estetikle başlayan doğanın izlerini 
silme, “yaradılıştaki kusurları” silerek yeni bir 
mükemmellik inşa etme söylemi aslında panka-
pitalizmin dinsel yönüne işaret etmiş olur. 

Ancak kapitalist toplumlarda bireyin tek 
saplantısının güzellik olduğu söylenemez. Gü-
zellik sağlıktan ayrı düşünülemez. Bu anlamda 
pan kapitalist toplumlarda bireyler sağlıkla gü-
zelliği birleştirerek bedenlerini iki çirkinlikten 
yani hastalık ve yaşlılıktan esirgerler. Gençlik 

Yüksek tabakaların modaları, kendilerini alt tabakaların modalarından ayırır; ne 
zamanki alt tabakalar yüksektekilerin modalarını devralmaya başlar, o zaman yük-
sek tabaka bunlardan vazgeçer… Toplumsal formlar, giysiler, estetik değerlendirme-
ler, insanın kendini ifade ettiği tüm stiller, modanın yarattığı kesintisiz dönüşümler 
çerçevesinde kavranıyorsa, o zaman moda -yani yeni moda- bu bakımlardan sadece 
üst zümrelere etki eder. Alt tabakalar üsttekilerin stillerini sahiplenmeye başladığın-
da, üsttekilerin kendi etraflarına çektiği sınırı aşmış, o modayla simgelenen sınıfsal 
bütünlüklerini ortadan kaldırmış olurlar.
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güzellik ve sağlık çürümeye karşı ebedileşme 
arzusunun dışa vurumu olur. Modern, rasyonel 
toplumun içinde bunları okurken, postmodern 
tüketim toplumunda karşımıza yeni bir insan 
tipi ve beden düşüncesi çıkar: tüketen insan ve 
estetik müdahaleye uğrayan beden. Tüketim-
ci pankapitalist toplumda insan, tamamlanma-
mışlık, tatminsizlik ve eksiklik duygusuyla olu-
şan kaygılı bir ruh halindedir. Bu ruh halinde-
ki insan, potansiyel olarak mükemmel ol(a)ma-
yan bir varlıktır. Mükemmellik, düşünsel ola-
rak kurgulanabilir, dolayısıyla olası bir şeydir. 
Bu bağlamda modernite için mükemmellik, in-
sanın ayırıcı özelliği olan akılsal bir durumdur. 
Başka bir deyişle mükemmellik, kısaca rasyonel 
bir düzendir ve bu düzen kurulabilirdir. Yaşadı-
ğımız zamanlarda mükemmellik, insana dışarı-
dan gelen şeylerle eklenir. Mükemmellik, son-
radan alınan bir şey olarak insanı daha iyi, daha 
güzel ve daha fazlaya yönelterek kendisinde var 
olduğunu düşündüğü/düşündürüldüğü mü-
kemmel olmayı engelleyen sorunları gidermek 
için öncelikle bedensel alana yönelir. Bu top-
lumsal dünyada birey, tüketim kültürü içerisin-
de kendini oluştururken, mükemmel olmayı ar-
zular. Tüketici insan, ölümsüzlüğünü yani halen 
bir tüketici olarak var olabilmesini ancak sağ-
lıklı olabildikçe sürdürebilir. Tüketiciler, bu yüz-
den ölümün gelebileceği tüm yolları kapatmak 
zorundadır. Bu dönemde sağlıklı olmak, aynı 
zamanda estetize edilen (sunulan) bir norm ol-
duğu için, bireye beden üzerinde sürekli oyna-
maları dayatır.

Sağlıklı olmak adına yapılan diyetler, egzer-
sizler, sürekli doktor kontrolleri ve bedene ya-
pılan estetik makyajlar, aslında güzellik amaçlı-
dır. Bu noktada postmodern sağlıklı birey, genç, 
fit ve çekici olmalıdır. Öyle ki tüketim kültü-

rü, bireyi genç olmasa da genç görünmeyi sağ-
lamak için zorlayan bir kültürdür. Bu anlamda, 
yaşlılar veya yaşlılık halleri, tüketim kültürü-
nün istemediği durumlardır. Tüketimci kapita-
list toplumda yaşlılık, insani bir evre olmaktan 
çıkıp bir hastalık olarak, dahası ölüm gibi görü-
lür ve dışlanır.

Sonuç olarak, pankapitalist toplumda bire-
yin hastalıkla mücadelesi, kesintisiz bir şekil-
de devam etmesi gereken bir süreçtir. Başka 
bir deyişle tüketim toplumunda, kendini sağ-
lıklı hisseden bireyler için eğlence, haz, estetik 
otoyolunda gerçekleşirken; hastalar için, tali bir 
yol açılır. Bu iki grup, aynı tüketim toplumun-
da bulunmalarına rağmen tüketim alışkanlıkla-
rı çok farklıdır. Kısaca tıbbın olanakları arttıkça 
hastalık çeşitleri de fazlalaşmaktadır. Birey, is-
ter estetik görünüş nedeniyle olsun (aslında bu, 
tüketim kültürünün ürettiği bireyin kendisini 
estetik açıdan hasarlı-hastalıklı görmesi) ister-
se de daha hayati konularda olsun, uzmanlara 
başvurmak zorundadır. Dolayısıyla postmodern 
tüketim kültüründe, insanların bir tüketim ala-
nı olan sağlık sektörüne, bağımlılığı artmakta-
dır. Teknoloji ile doğayı dönüştüren kapitalizm 
estetikle bedenleri de dönüştürerek fıtratı boz-
makla kalmaz, fıtrata da meydan okuyarak ken-
di çapında bir “tanrılık” rolü oynama girişimi-
dir. Bu yanı ile estetik benim Firavun Medeni-
yet adını verdiğim şirk medeniyetinin metafizik 
özünü ortaya koyar. Yani Tanrı rolü oymamaya 
kalkışmak. Nitekim estetikle başlayan yeniden 
biçimlendirme önce biyonikle şimdilerde ise 3 
D teknolojisi, daha ileri aşamada ise bilgisayara 
aktarılmış sibernetik bedenle devam edip son 
aşama da siborgla sonuçlandırılmak isteniyor.
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Ercan YILDIRIM

Kadrolu yaşam koçu aydınları bir yandan tüketim toplumu ve lüksü eleştirerek 
ne derece “bu çarkın dışında” olduğunu kanıtlama kaygısını tatmin ederlerken 
aynı şekilde yayınlarında alışveriş sayfaları, teklifler yayımlamaktan; ne yesek, 
ne giysek, ne izlesek gibi konu başlıkları da sunarlar. Tabi bunların arasına 
dantelli, fiskoslu, kısırlı muhabbetlerde açılarak özel günler, mevlid, kandil, taziye 
güzellemeleri üzerinden yeni tür toplanma kültürünün geleneksel ayakları da hatırlatılır.

Muhafazakâr
Burjuva Kültürü

T ürkiye’de son yıllarda 

baş gösteren yeni tür 

konformizm lümpenlik-

le taşralılığı, entelektüel 

köylülük ile hanımefen-

di katliamcılığı bir araya 

getiriyor. Aslında yeni 

bir durum değil bu zira 

kentli, okumuş yazmış, 

orta sınıf üzerinden bir 

kültür inşa etme faaliyetleri 90’ların ortasından 

itibaren gündeme gelmeye başladı İslâmî kesim-

de. Beyazlaşamayacakları belli olan bu yeni sınıf, 

biraz okuyup yazdığı, yeni iletişim kanallarında 

göründüğü için ve de, konuşmasında ince siyaset-

ten gelen kibarlık barındıranları yaptıkları/yazdık-

ları kıymete bindirilerek oluşturuldu. Yetenekleri 

sınırlı, estetik seviyesi düz, bilgi birikimi zayıf ve 

edebiyat anlayışı son derece sıradan olan bireyler, 

90’ların heyecanlı ve arayış içindeki kesimlerinde 

ilişkiler vasıtasıyla göze girmeye, artan sermayesi-

ni kültür ve sanata yatırmak isteyen kobi burjuva-

zisi can suyu olmaya başladı. 

İngiliz Asaletine Öykünen Lümpenlik

Maddi imkanlara, ilişkiler ağı dahil olup zaten 

sınırlı olan kadro durumu dahil olunca bu dindar 
yeni aydın tipi, destekçi lümpen burjuvazinin sesi 

olurken kendi ürettiği 
standardı kalite olarak 
sunmaya başladı. Avan-
gard ile klasiği, Kıta Av-
rupası klasisizmi ile da-
dayı yüzünden okuyup 
ülkeye taşıyan dindar 
aydın, yeni zevkler ol-
masa bile belli bir anla-
yışı oturtmaya çabaladı. 
Bunda da epey başarılı 

oldu. 70 ve 80’lerin taşralı dergileri, yazı kamu-
su ve siyasetinin dönemine özgü vulgarizasyonu, 
kentte biraz kıpırdanan kalite farkı, 90’lardaki 
çeviri furyası, iletişim imkânlarına bağlı kültürel 
simgelerle desteklendiğinden daha cazip atmosfer 
yaratıyordu. Sadece dil değil aynı zamanda mese-
leler yenilendiği, postmodern ve neoliberal kül-
türel söylemler egemen olduğu için dindar aydın 
kendine farklı ve mümbit bir mecra keşfetti. O el 
değmemiş tarlayı dindar aydın istediği gibi sürdü; 
toprağa, suya, havaya bakmadan yabancı ve de-
neysel ürünler ekti, bunların çoğu daha ürün ver-
meden tarlada çürüdü, bazıları meyve verse de, 
otantik tadında olmadığı için kekre izler bıraktı. 

90’lardaki yazı kamusu, kültürel algıların, ay-
dın portresinin genel tipolojisi şiddet, dava, sahi-
cilik, şehirlilik, pahalı sevgisini birbirine karıştırıp 
yeni tür sınıf yaratma arayışına girdi. Bir taraftan 
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değişime, dönüşüme ön ayak olup köylülük, taş-
ralılık, Soğuk Savaş cevvalliğinden kaçıp kent-
li kültür abideliğine soyunurken öteki taraftan 
kendisiyle çelişmeyi göze almak pahasına dindar, 
muhafazakâr, mukaddesatçı yani İslâmî kesimin 
dejenere olduğunu, pahalı ve lükse eğilim göster-
diğini savunur. Ne yazık ki, dönüşüme ön ayak 
olurken onun fenalıklarından kendini yoğun eleş-
tiri yaparak kurtulabileceğini zanneder. Bu yeni 
muhafazakâr -dindar- başörtülü aydın tipolojisi 
İngiliz asaletini Türkiye’ye taşıyabilecek oturaklı, 
ağır, hanımefendi, kibar gö-
rüntüsü de çizmeyi ihmal 
etmez. 

İnce siyasette, yazar si-
yasetinde, ilişkiler ağında 
taşranın en yırtıcı özellik-
lerini; ekranda hanımefen-
di ve ağır entelektüel olma 
başarısını gösteren yeni tip 
dindar aydın, kültürel dö-
nüşümü öncelikle kendi ka-
musal görünürlüğü üzerin-
de yansıtır. Öyle ki kültürel 
önderlik için epistemolojik 
birikime haiz olmasa da 
taşıdığı yeni tür batılılaş-
ma ile batının tekniğini ve 
kültürünü değil öykünmüş 
asaletini devşirme gayreti, 
yeni bir “sosyete modeli”ni 
ortaya çıkardı. Öncelikle 
Anadolu Kaplanları üze-
rinde sonra da bu üretilen 
eşraf -burjuvanın kalemşor-
luğuna soyunan edebiyatçı- 
yazar taifesinde şekillenen 
nitelikler, eklektik kadar 
olamayacak sentez yapı, 90’ların lümpen burjuva 
kültürünün rol modeli ve taşıyıcısı olmuştu. 

90’lı yıllarda KOBİ’lerin Anadolu Kaplanı adı-
nı alan kısımlarının desteğiyle piyasalaşan yazı 
kamusunun gönüllü aktarıcısı olan dindar aydın 
tipi, 70’lerdeki klasik eşraf tipinin “Kantar Aile-
si” modelinin muhafazakâr versiyonunun dönü-
şüm taleplerini, kültürel yeniliğini hem kendinde 
gösterme hem anlatma hem de buradan başlayan 
sapmaları teşhir ederek burjuva sözcülüğü vazife-

sini örtme gayretini iyiden iyiye rafine hale getirdi. 
Lüks oteller ve tatiller ile Ramazan iftarları üzerin-
den yapılan genellemeli eleştiriler, oturup kalkma 
adabından, gündelik hayat ritüellerine, geleneksel 
davranış ve yeme içme temrinlerinden mutluluk 
formüllerini tartışmaya kadar varan yeni kültürel 
yönelimi örtemeyecek düzeydedir. 

Femine Olmuş Dindar Yaşam Koçluğu

Neoliberal Müslüman tipine “yaşam 
koç”luğunu dindar bir hava-
da vermeye gayret eden yeni 

aydın tipi, ahlakçılık karşıt-
lığı yaparken aynı zamanda 
koyu bir ahlakçılığı devre-
ye sokup, ahlak üzerinden 
katı bir ahlaki seviye de 
belirliyor aslına bakılırsa. 
Dolayısıyla dindar yaşam 
koçluğu, peşinden Müslü-
manın dünyada yaşamını 
kolaylaştıracak onu estetik 
kılacak, kaba ve köylü da-
marını kesip atacak ilgileri 
parlatmaya dayanır. Parla-
tılan bu devşirilmiş İngiliz 
asaleti, Fransız kültürüy-
le desteklenirken ne ABD 
pragmatizminden ne Alman 
ruhu aşinalığından bahis 
açar. Öncesiz ve sonrasız 
yeni kültür eleştirilerini es-
tetik boyutta inşa ederken 
mahrem konusuna eğilir. 
Mahrem sınırlar bahsinde 
tercihlerini tam olarak be-
lirleyemediği için kamuda 
yer alma, kamunun öznesi 

olma ile mahrem sınırları koruyabilme gibi çık-
mazı tartışmaz; sadece mahrem sınırları çizerken 
Müslüman öznenin, kadın duyarlığının mutlaklı-
ğına yönelik gayretleri de görmezden gelir. Burada 
ahlakçılık devreye girerek kadınların kamu tecrü-
belerini yerecek hatta ele alacak olanlara mahalle 
baskısı uygular. 

Feminizmle hemhal olmanın ötesine geçmiş 
dindar muhafazakâr tutum kadın konusunda aşı-
rı modern yaklaşımlar sergiler. Hanımefendi gö-

Çağrı merkezlerinde, AVM’lerde 
çalışanların, insan haklarına 
aykırı, kapitalizmin çağdaş köle 
mantığını işlettiği yerler olduğu 
eleştirisini yaşam koçu aydın-
larda göremezsiniz; kibirli tele-
fonlar, zamansız çağrılar, arzu-
ları yeterince kışkırtamayacak 
duygu geçişini sağlayamayan 
nobranlık dikkatleri çeker. Ev ve 
aile hayatının, çocuk yetiştirme 
ve ayakta bekleme zorluklarının 
dile getirilmesi burjuvayı rahat-
sız edeceği için karşılığı olma-
yacak, manasız otantiklik eleş-
tirisiyle geçiştirilir. Son yılla-
rın alaturka merakının modern 
mimariye yansımamış olması, 
kapitalist alaturka imalatının 
artışını sağlayacak alt yapının 
kurulmamasıyla da ilgilidir.
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rünüşlü yırtıcı dindar özne sahici eleştirilerden bu 

bakımdan hoşnut olmaz. Bir iş kadını, dava deli-

si, yetenekli kadın tiplerinin arkasındaki kadınlı-

ğı arama, buradan elde edilen sonuçlarla kültürel 

hükümler üretme, modern tüm çabaların arkasın-

da geleneksel damar için vecd ile mücadele verme 

dindar yaşam koçunun, yeni aydının önemli vazi-

feleri arasındadır. Anne baba ilişkilerinden günde-

lik yaşamın içine dalmaya, nostaljiden nesnelerle 

sağlanan zevk ve değerlere büyük anlamlar yükle-

yen dindar yaşam koçu aydınlar, ürettikleri kültü-

rün en büyük dava olduğu kanaatlerini de katlar-

lar. Buna göre örneğin Türkiye’nin İslâmî bir dö-

nüşüm geçirmesini talep etmek yeni kentli rafine 

kültür için en hafif tabirle bir “kabalık” belirtisi, 

daha ötesindeyse “Ortadoğululaşmaktır.”

Modernlik belasının internet, televizyon gibi 

göstergelerinin aşırılıklarından korunup, ultra 

modern tahayyüllerin arkasında geleneksel his, 

istikamet, doku ve renk bularak bundan “kâm al-

mak” en büyük dindarlık hatta Müslümanlık be-

lirtisidir onların nazarında. Dolayısıyla reçel yap-

maktaki huzur ve mutluluk; ultra modern bir tah-

rik ve tacizle ancak erkeklerin reçel, salça yapma-

sıyla katlanabilir. 

Gelenekseli ancak femine edilmiş erkekliğin 

aşabildiği yeni yaşam koçu aydını duyguların tari-

hi okumasını yaparken aynı zamanda duyguların 

mutlaklığı üzerinden romantik bir şimdilik inşa-

sı da yapar. Görücü usulü evlilik üzerinden otan-

tisite vurgusu peşinden başarılı bir iş kadını ola-

rak kamuyu dönüştürme gücünün hazzını por-

nografik anlatıma da tabi tutar. Oradaki arzu, ta-

rihin koca bir döneminde arka planda kalmış ka-

dınlığın mahrem sınırlarının eziklik karşısında-

ki güç istenci halinde zuhuru elbette yeni burju-

va kültürünün üretimidir. Kamu ile mahremi bir-

birine karıştırmak dindar yaşam koçlarının işine 

gelmez. Kamuda yaşanan hayatların mahrem sı-

nırlarının zaten iletişim kanallarının ilgisine bağ-

lı olması kuşkusuz mahremin tanımlanmasını de-

ğil, üzerinde ne derece hassasiyet kesbedici oldu-

ğunu gösterir. 

Aile fertlerinin teknoloji karşısındaki ko-

numlarını kendilik inşası üzerinden değil önce-

likle bireylerin birbirleriyle iletişimlerini etkile-

me düzeyiyle kamuda var olma imkânını ne ka-

dar sağladığına yöneltecek kadar “sapma”ya daya-

lı bu yeni kültür, yaşam koçu aydını yeni dindar 
muhafazakârlar için “aile bireyleri”ni tuttuğu öl-
çüde uygundur aslında. 

Yeni Muhafazakârlıkla Modern İnşası

Mesele geleneksel koşulları modern ile de sağ-
layabilmektir. Dolayısıyla bu yeni aydın tipi tek-
noloji eleştirisini değil teknoloji üzerinden kuru-
lan yeni birlikteliklerin estetik düzeyini sorgular. 

Teknolojinin ailenin ontolojisi ve ontolojik ah-
lakına bakmaktan ziyade işlerliğini muhafazakâr 
ve geleneksel değerleri yeniden üretip dünya sis-
teminin dolaşımına sokmasına bakar. Bu açıdan 
kadim gelenekselcilikteki çıplaklık, teşhir kaba 
muhafazakârlıkla izah edildiği gibi televizyon, in-
ternet, gastronomi mekânları, iş ortamları ben-
zer pornografik imgeleri icat edip işleme düzeyine 
göre değerlendirilir. Mesela yeni kültürün komü-
nal ya da bireysel varyasyonlarının İslâmiliğinden 
ziyade “bize özgü geçmişi”ne olan sadakatine ba-
kılır. Yeni kültürün İslâmiliği çok da mühim de-
ğildir; toplumu tutabiliyor, herkesi aynı değer et-
rafında toplayabiliyor, müşterek bir davranış ser-
gilemeye meydan veriyorsa kötü değildir. 

Mesele nostaljiye varmayacak kadar günde-
lik hayatta gösterilebilen yani gerçekten yaşayan 
kültür unsurları, davranış kalıpları icat etmek-
tedir. Anadolu Kaplanları üzerinden kurgulanan 
dindar medyanın kentli kültürü, modern tesettür 
ya da dindar görünürlükle kamuyu işgal etme te-
mel kaygısı burjuvanın sözcüsü aydın tipolojisi-
nin kendi kendine görevler ihdas ederek kültü-
rü sürekli işleyip yenileştirme gayretlerine sürük-
ler. Türkiye etrafının “ateşten çember” olması kay-
gı ürettiği, yaramazlık yapmaya müsait imkânlar 
sunduğu için kötüdür. Mezheplerin, Haçlıların, 
kapitalizmin, dünya sisteminin dolayısıyla Müs-
lümanların dünyadaki varlıklarının geleceğin-
den çok, duygularımızın domine edilip, sağlıklı 
bir duygu yoğunluğu yaşayamamış olmak sıkıntı-
dır. Çağrı merkezlerinde, AVM’lerde çalışanların, 
insan haklarına aykırı, kapitalizmin çağdaş köle 
mantığını işlettiği yerler olduğu eleştirisini yaşam 
koçu aydınlarda göremezsiniz; kibirli telefonlar, 
zamansız çağrılar, arzuları yeterince kışkırtamaya-
cak duygu geçişini sağlayamayan nobranlık dik-
katleri çeker. Ev ve aile hayatının, çocuk yetiştir-
me ve ayakta bekleme zorluklarının dile getiril-
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mesi burjuvayı rahatsız edeceği için karşılığı ol-
mayacak, manasız otantiklik eleştirisiyle geçiştiri-
lir. Son yılların alaturka merakının modern mima-
riye yansımamış olması, kapitalist alaturka imala-
tının artışını sağlayacak alt yapının kurulmama-
sıyla da ilgilidir. 

Salçadan Dantellere Çağın Ruhunu Aramak

Modern dünyada Müslüman varlığının yaşamı 
için rehberlik etmeye çalışan aydın portresi burju-
va kültürünün Müslüman özne tarafından dona-
nımını kuvvetlendirmesi için kullanılmasını öğüt-
leyen, yol gösteren yaşam koçu aydınlarına evril-
diği bir dönem yaşıyoruz. Hayvanlar, bitkiler, ev 
süslemeleri, boza, şerbetler birer alaturkanın mo-
dern dönem ruhu olurken, kaba gelenekselliğin 
modern fantezilerle süslenmesi bu kırımı azalta-
caktır. Bu bakımdan modern eleştirisi yaparken 
protokole yerleşen tüketim toplumu eleştirisi he-
men her kesimin bilhassa kadrolu yaşam koçu ay-
dınların dillerinden düşürmediği “prestij konu-
ları” arasındadır. Bir yandan tüketim toplumu ve 
lüksü eleştirerek ne derece “bu çarkın dışında” ol-
duğunu kanıtlama kaygısını tatmin ederlerken 
aynı şekilde yayınlarında alışveriş sayfaları, teklif-
ler yayımlamaktan; ne yesek, ne giysek, ne izle-
sek gibi konu başlıkları da sunarlar. Tabi bunla-
rın arasına dantelli, fiskoslu, kısırlı muhabbetler-
de açılarak özel günler, mevlid, kandil, taziye gü-
zellemeleri üzerinden yeni tür toplanma kültürü-
nün geleneksel ayakları da hatırlatılır. Dolayısıy-
la mahalle kültürü nostaljisi pek çok mimari eleş-
tirisinde olduğu gibi burjuva zenginliğinin ürünü 
olan yeni tür kent kolajlarının, şehircilik anlayı-
şının kazandırdığı varlığın desteklediği yayınlar-
dan yapılır. Hem kötüleme hem modern olan kar-
şısında dejenere oldu, tüketime hapsoldu, değişti 
gibi ağıtlar yakarken aynı zamanda o dönüşümün 
ipuçlarını sunma uyanıklığı bir pazarlama harika-
sı olarak burjuva varlığına bağlıdır. 

Kıssalar ve sahabe hayatları eşliğinde yakala-
nan İslâmî ton, o kadar tarihi, o kadar yerel, o ka-
dar o çağda kalacak şekilde anlatılır ki, o kıssala-
rın, ibretlik örnek hayatların bugüne gelmesi, hi-
tap etmesi, öğüt vermesi mümkün değildir. Bir ya-
nıyla yüceltilen o kutsal hayatlar öbür taraftan ka-
tegorik kılındığı için bugüne seslenme özelliği-
ni kaybeder. Muhafazakârlığın genel karakteristi-

ği olan simgelerin, anlamların ve değerlerin tarih-
te kalmasına paralel nostaljisi üzerinden yücelti-
len ağıt yakma, arzu duyma, ihtirasları biriktirme 
gibi dürtüleri hareketlendiren vasfı çok daha kuv-
vetli olarak üretilebilir. 

Burada söz edilmeden geçilmemesi gereken 
yeni muhafazakârlık hassasiyetinde kahvenin 
yeri ayrıdır. Kahve zincirlerine karşı klasik Türk 
kahvesinin yerleştirilmesi kahve kültürünün dı-
şarı ya da geleneksel hayatın akşam oturmaları-
na atıflar yapılarak gerçekleştirilmesi eski hayatın 
nostaljik boyutunu yüceltirken onun yeni versi-
yonu kahve zinciri kültürünü de kesin galip ola-
rak kabul ettirir. Dolayısıyla yaşam koçu aydınla-
rı muhafazakarlığı üretme adına sadece gelenek-
seli değil İslâmî değerleri de nostaljik kültür bo-
yutunda bırakır, onu tarihte kilitler. Hâlbuki kla-
sik muhafazakârlıkta bile İslâmî olanın kültür bo-
yutu zayıftır. 

Yeni Muhafazakârlığın Rol Modeli Ali Koç

90’lı yılların kobi merkezli yeni burjuva kültü-
rü ve onu dillendiren, taşıyıcılığını yapan, aynı za-
manda yeni bir kültürel tavır belirleyen aydın sını-
fı uluslararası sermayeye karşı öykünen bakış açı-
sını hiçbir zaman değiştirmez. Bu, Mustafa Koç’un 
ölümünün ardından yapılan yorumlarda, yazılan 
köşe yazılarında daha bir net gözükür. Koç’un 
ne kadar yardımsever ve dindar olduğunu, “öte-
ki mahalle”nin burjuva yazarlarından çok İslâmî 
kesimin burjuva yazarlarında, gazetecilerinde gör-
mek mümkün oldu. Geçtiğimiz aylarda, Türk ka-
pitalizminin dünya kapitalizmi içindeki en kötü 
numunelerinin marifetleri göklere çıkartılarak an-
latıldı. Bilhassa yardımseverlikleri ve dindarlıkla-
rı, gizli gizli fakir fukaraya baktıkları, camiye yar-
dım ettikleri, Ramazan’da iftar yemeği verdikleri 
örneklendirildi, buradan Türk burjuvasının kıy-
meti bir kez daha anlatıldı. Sadece İslâmî olan de-
ğil kapitalist olan da yeni muhafazakârlık kültü-
rüyle birlikte bakışları başka yöne çevirecek bir 
“iyi saatte olsunlar” kültü geliştirmeyi sürdürdü. 

İçeriği boşaltılmış dünyada zenginleri büyük-
baş kesip halka yedirmesinin ne kadar neolibe-
ralizmi büyülediğini öğrendik. Hâlbuki dünya-
nın en ince sacından yapılan arabalarını, aynala-
rı bile olmadan en pahalıya satabilme tekelciliği-
ni ellerine alan burjuvamızın, kapitalizmin en ile-
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ri aşamasını Türkiye’de bu millete uyguladıklarını, 

devletten alınan teşviklerle montaj sanayii kurma-

nın mantığını, yeni hiçbir teknoloji ve bize özgü 

sanayi üretmediklerini yazmayan bu burjuva söz-

cüsü kalemlerin dindarlıktan, iyi saatte olsunlar 

muhafazakârlığından dolayısıyla yerli ve milli ol-

maktan anladığı komplekslerini dillendirecek bi-

çimde zengin olanın bayram namazına gitmesi, 

lokma döktürüp Ramazan çadırı kurmasına indir-

gemesi söz konusu. 

90’ların kamuya yığılmaya öykünen dindar ya-

şam koçu aydını, hayattan kederlenmiş seküler bi-

reyine mutluluğa gark olması için birazcık gelenek, 

bir tutam dindarlık, azıcık dostluk, olduğu kadar 

çiçeğe böceğe bakarak hayat dolu olma öğütlerinde 

bulunur. Öyle ki Mustafa Koç’un yakışıklı kardeşi-

ne yazılan övgü dolu yazılardaki öykünmeci arzu 

dinamitleri gerçekten bizi Türkiye’nin geleceği için 

ümitvar kılar; Ali Koç, kapitalizme sert eleştiri ge-

tiren, sekülerler gibi ağabeyini spor değil kaderin 

ellerinden aldığını anlatan burjuva olarak yerli ve 

millidir. Artık yeni muhafazakârlıkta tasdik mercii 

ve kavramları yerli ve milli etrafında dönmektedir. 

Evet, bizler dünya sisteminin Türkiye’deki İmpara-

torlarının kadere rıza gösterip Ramazan çadırı ku-

rabilen özneler olmasından duyduğumuz kıvancı, 

Çin’de milyonlarca kişinin bir kaç dolarlık köleliği-

ni, Türkiye’de asgari ücrete yapılan dev artışın yine 

burjuvaya dokunmayacak biçimde devlet sübvan-

sesine muhtaç olmasıyla denkleştiremiyoruz. Yeni 

bir Türkiye, kapitalizmi eleştiren burjuvanın uf-

kunda dantelli fiskosların etrafında, yardımseverli-

ğin derin sularında olacaktır. 

Öyle değil mi, pahalı sitelerdeki ultra modern 

daireleri mültecilere açanların neresi kötü olsun? 

Konformizm üzerinden kurulan hassasiyetler, lüm-

pen burjuvanın parasının olduğunu hatırlatan sim-

geselliği İslâmî yükümlülüklerle birleşince, memle-

ket insan kalitesi bakımından iyiye gidiyor, daha ne 

istiyorsunuz, yazıklanmasında sona eriveriyor. 

Sermayenin Dini Yoktur; Muhafazakârlığı Vardır!

Neoliberalizm yardım kuruluşlarını sever, bil-

hassa neoliberal İslâmcılar kazancı katladıkça fa-

kirlere yardım etme işinin bu tür organizasyonlar 

eliyle gerçekleştirilip zahmetleri ortadan kaldırma-

sını önemser. Yardımseverlik konformizmi, orantı-

sız kazançtan duyulan kederleri vicdani sızıları ör-

tebilir, örtüyor da. Yaşam koçu aydını, hep örten, 

hakikati gizi altına alan araçlara saldırır. Televizyon 

dizileri kötüdür, insanları kandırır vakit kaybettirir, 

internette aynı şekilde iletişimi sağlamaz keser; si-

yaset senin adına kutuplaştırma yapıyorsa bir açı-

dan sağlıklı sonuçlara yol açabilir. 

Toplumu duygu yoğunluğuna göre yorumla-

yıp reçeteler sunan dindar yaşam koçu aydını için, 

öfke, şiddet, hümanistik sevgi kıtlığı meselelerimi-

zin ruh cephesinin en büyük sorunlarıdır. Bu açı-

dan yeni muhafazakârlık “normal insanları” sorun 

görür, yardımsever Türk büyük ve orta burjuvazisi 

kafa olarak, inanç bakımından, insaniyet açısından 

Türk insanından çok öndedir. 

Bu yeterli değil mi, elbette; güzideler sınıfının 

zeki, akıllı, çalışkan, sportmen, inançlı olması, on-

ları anlatan kentli, okur yazar, tez sahibi, mahrem 

nedir, dantelli estetik nasıl olur, dindarlığın görün-

meyle ilgisi nasıl sağlanır, sokaklardan haberler, sı-

radan insan hikâyeleri nasıl getirilir bilen, normal-

lerle bağlantıyı kesmemiş, alaturkaya aşina, ba-

şörtüsüyle kamuda kadınların dönüştürücü gücü-

nü kullanabilen, sevgi, merhamet, içtenlik, nesne-

lerle gelenek inşası kurabilen, gelenek ve folklorla 

kökleriyle transa geçebilen, yeri geldiğinde erkek-

lere yeni yemekler, soslar, garnitürler hazırlattırabi-

len yaşam koçu aydınları varsa Türkiye’nin gerçek-

ten sırtı yere gelmez. 

Bu kobi burjuvazisi aydınları kutuplaşmadan 

rahatsızdır; siyasete ilgisi seküler ev kadınlarının 

memleket elden gidiyor tekrarından öte gitmez. 

Cuma toplantılarına katılan kadınlarla sohbet etse-

ler, siyasi fikirlerini zikretseler ne kadar Kordonbo-

yu cemaati kaldıklarını göreceklerdir. Hendekler, 

çukurlar, gasp edilip snipera tahsis edilen evler, Su-

riye, Irak, Libya’daki küresel savaşlar, her gün yak-

laşık bin kişinin ölmesi, uluslararası sermaye ve 

dünya sisteminin savaşımı, Yahudilik, Esma Biltaci 

denildiği zaman kutuplaşmayalım, birbirimizi se-

velim, öfke ve şiddetten kaçınalım, eh biraz da öte-

kini dinleyelim, bir araya gelelim, aman linç etme-

yelim hazır kalıp sözlerini arka arkaya sıralayan ya-

şam koçu aydınlanmacılığı biliyor ki sermayenin 

vatanı yoktur, biliyor ki sermaye siyasetsizdir, renk-

sizdir, paranın dini yoktur muhafazakârlığı vardır. 
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Ahmet Yusuf ÖZDEMİR

Arap ayaklanmalarıyla birlikte Müslüman Kardeşler belki de tarihindeki en nadir 
anlardan birini yakalamıştır. Ancak süreç içerisinde attığı ve genel anlamda Mısır 
kamuoyunda hareketin neyi amaçladığı konusunda soru işaretleri oluşturan adımlarla 
tabandaki desteği giderek azalmıştır. Ayaklanmaların ruhuna uygun şekilde kapsayıcı ve 
çoğulcu bir söylem geliştirmektense, eski refleksler ile hareket eden Müslüman Kardeşler, 
reformist ve genç üyelerinin büyük bir bölümünü hareketten tasfiye etmeyi tercih etmiştir.

Mısır’da Müslüman Kardeşler’in
Yükselişi ve Çöküşü

-Yerel ve Bölgesel Dinamikler-

U zun yıllardır Ortadoğu siyase-
tinin önemli aktörlerinden 

olan siyasî İslâmî hareketler 
dünya medyasının günde-
mine 1979 İran Devrimi 
ile yerleşmiştir. Bunu ta-
kip eden süreçte devrim-
ci bir yol izlemekten ziya-
de siyasî İslâmî hareketler 
1980-90 arası gerek ken-
di siyasî partilerini kura-
rak gerek bağımsız adaylar-
la parlamentolarda etkin hale 
gelmeye çalışmışlardır. Cezayir’de 
İslâmî Kurtuluş Cephesi (FIS), Kuveyt’te 
İslâmî Anayasa Hareketi, Ürdün’de İslâmî Hare-
ket Cephesi ve Fas’ta Adalet ve Kalkınma Parti-
si bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak her 
ne kadar siyaset arenasında yükselişleri göre-
ce kısa bir geçmişe sahip olsa da İslâmî hareket-
lerin entelektüel kökenlerini 19. yüzyıl başların-
dan itibaren takip etmek mümkündür. Napolyon 
Boneparte’ın 1798 yılında Mısır’ı işgali Arap dü-
şüncesinde önemli bir kırılma noktası olarak ka-
bul edilebilir. “What Went Wrong?” (Yanlış Giden 
Neydi?) sorusu pek çok kesim tarafından sorul-
maya başlanırken İslâmî reform hareketlerinin de 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Benzer şekilde 
Albert Hourani’nin Arap düşüncesinin seyrini an-

lattığı eserini bu tarihten itibaren 
başlatıyor olması tesadüf ol-

masa gerek.1 Aradan geçen 
iki yüz yıl içerisinde geçir-
dikleri yükseliş ve çöküşle-
re rağmen Siyasî İslâmî ha-
reketlerin Arap siyaseti ve 
toplumunda etkileri halen 
devam etmektedir.

Bunun en belirgin örne-
ği 2011 yılında başta Tunus 
ve Mısır olmak üzere bölge 

ülkelerinin genelinde yaşanan 
halk ayaklanmaları ve sonrasın-

da oluşan siyasî boşluktur. Her iki ör-
nekte de siyasî İslâmî kökenli partilerin -Tunus’ta 
Nahda, Mısır’da Hürriyet ve Adalet Partisi- parla-
mentodan zaferle çıkarak hükümet kurma hakkı-
nı kazanmışlardır. Bu iki örnekten özellikle Mı-
sır, ülkenin stratejik, bölgesel ve tarihsel konumu 
ile ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Siyasî İslâmî hare-
ketlerin en eskisi ve en büyüğü olan 1928 yılın-
da Mısır’da kurulan Müslüman Kardeşler (İhvân-ı 
Müslimin)2 cemaatine ev sahipliği yapması bakı-
mından da bu alanda inceleme yapanların değin-

1 Albert Hourani, Arabic Thought in te Liberal Age 1798-1939. 
Cambridge, London and New York: Cambridge University 
Press, 1983.

2 Makale boyunca “Müslüman Kardeşler” ve “İhvan” ifadeleri 
dönüşümlü olarak kullanılacaktır.
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mesi gereken bir ülkedir. Fas’tan Irak’a kadar uza-
nan Arap coğrafyası başta olmak üzere Müslüman 
nüfusun çoğunlukta yaşadığı ülkelerde Müslü-
man Kardeşler cemaatinin fikri yapısından etkile-
nerek kurulan siyasî partiler bulunmaktadır. Do-
layısıyla hareketi “devlet dışı 
bölgesel aktör” (non-state re-
gional actor)3 olarak tanımla-
mak mümkündür.

Her ne kadar geniş bir 
etki alanına sahip olsa de 
Müslüman Kardeşler’in yer 
yer fikir ayrılıklarına düştü-
ğü pek çok farklı İslâmî ha-
reket bulunmaktadır. “Sele-
fi Davet Cemaati”4 örneğin-
de olduğu gibi dini tebliğ 
ve davet çalışmasını merke-
ze koyan Selefi örgütler, “el-
Cemaat el-İslâmîye”5 benze-
ri silahlı mücadeleyi destek-
leyen yerel İslâmî hareket-
ler ve “El-Kaide” gibi küre-
sel ölçekte faaliyet sürdüren 
örgütler örnek olarak sayıla-
bilir. Ancak Müslüman Kar-
deşler örneğini ayrıcalıklı kı-
lan hareketin erken dönem-
den itibaren karşılaşılan güç-
lüklere ve baskılara rağmen 
başta Mısır olmak üzere ku-
rulduğu her ülkede parla-
menter sisteme dâhil olmaya 
çalışmasıdır.

Müslüman Kardeşler 
Mısır’da birbuçuk yıl içeri-
sinde yasaklı bir teşkilat olmaktan çıkıp, ilk siyasî 
partisini kurarak, parlamento, anayasa yazım ko-
misyonu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bi-

3 Avraham Sela, “The PLO at Fifty: A Historical Perspective” 
Contemporary Review of the Middle East September 2014 
vol. 1 no. 3 269-333. Her ne kadar kavram Filistin Kurtuluş 
Örgütünü tanımlamak için kullanılmışsa da Müslüman 
Kardeşler’e de uyarlanabileceği kanaatindeyim.

4 Boehmer Daniel A. and James P. Murphy, “ The Politization of 
the Egyptian Salaffiya: Principled Participation and Islamist 
Competition in the Post-Mubarak Era” Institute for Middle 
East Studies Capstone Paper Series, May 2012.

5 Roel Meijer “Commanding Right and Forbidding Wrong as a 
Principle of Social Action: The Case of the Egyptian al-Jama’a 
al-Islamiyya” in Global Salafism: Islam’s New Religious 
Movement C Hurst & Co Publishers Ltd, 2009.

rincilikle çıkmayı başardı. Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi bir yıllık tecrübesinin ardından 
bunun tam tersi bir seyirle 3 Temmuz 2013 ta-
rihinde gerçekleştirilen darbe sonrası görevden 
uzaklaştırıldı, teşkilat üyelerinin çoğu tutuklan-

dı, Mursi de dâhil olmak üze-
re hareketin üst düzey yetki-
lileri idama mahkûm edildi. 
Benzer şekilde bölge ülkeleri 
başta Suudi Arabistan olmak 
üzere Körfez ülkeleri İhvan’ı 
terörist örgütler listelerine 
eklerken, Katar’ın hareket ile 
girdiği yakın ilişki Körfez İş-
birliği Teşkilatı tarihinde gö-
rülmemiş bir siyasî diploma-
tik krize neden oldu. Dola-
yısıyla Müslüman Kardeşler 
bugün sadece Mısır’ın iç poli-
tika konusu değil bölgesel di-
namikleri de etkileyen bir ya-
pıya sahiptir. Bu bilgiler ışı-
ğında sonuç olarak makale-
nin cevap aramaya çalışacağı 
soruları aşağıdaki şekilde sı-
ralamak mümkündür; 

1- Ortadoğu’nun en eski 
ve etkili dini ve siyasî hareke-
ti olmasına rağmen Mısır’daki 
Müslüman Kardeşler hareke-
tinin çöküşüne sebep olan 
nedenler nelerdir? 

2- Mübarek sonrası 
Mısır’da izledikleri siyaset bu 
süreçte ne kadar etkili olmuş-
tur?

3- Bölge ülkeleri (Körfez ülkeleri ve İran) ile 
Müslüman Kardeşler arasındaki ilişkilerin dina-
mikleri nelerdir?

Sürecin halen devam ettiğini ve Ortadoğu’daki 
dengelerin değişebilirliğini göz önünde bulun-
durduğumuzda ileriye dönük kesin yorumlar-
dan kaçınmak ve iki temel hatayı düzeltmek ge-
rekiyor. Birincisi; Müslüman Kardeşler hakkın-
da yapılan yorumların çok erken dönem Müslü-
man Kardeşler yapılanmasına odaklanarak bugü-
nü anlamaktan uzak olması. Hareketin kurucusu 
Hasan el-Benna üzerinden belli söylemler geliş-
tirmek Müslüman Kardeşler’in siyaset tecrübesi-
ni anlamlandırmak için yeterli ipuçlarını sağlaya-

Müslüman Kardeşler tıpkı 
1952’de Cemal Abdünnasır 
yönetimindeki Hür Subaylar 
darbesine destek verdiği gibi 
aradan geçen 59 yıl sonra 
tekrar askerle masaya otu-
ruyordu. Bu süreçte hareke-
tin önemli liderleri muhalefet-
ten gelen “SCAF ile Müslüman 
Kardeşlerin antlaştığı” yönün-
deki iddialarını yalanlarken, 
orduya ve güvenlik güçleri-
ne de destek vermekten çekin-
miyorlardı. Benzer şekilde 
Müslüman Kardeşler, askeri-
yenin gücü bırakmak isteme-
diğine yönelik tepkiler dolayı-
sıyla liberal ve devrimci hare-
ketlerin önderliğinde yapılan 
çağrılar sonrasında 27 Mayıs 
2011’de orduya karşı düzenle-
nen “Öfke Günü”ne katılmayı 
reddetmiştir.
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mamaktadır. İkinci sorun ise olarak tartışmayı 25 
Ocak 2011’de gerçekleşen Mısır ayaklanmasından 
sonra başlatmaktır. Her ne kadar hareket Mübarek 
sonrası Mısır’da oluşan siyasî boşlukta hızla ken-
dine yer bulduysa da hareketi 5 yıllık bir periyo-
da hapsetmek doğru olmaz. Sonuç olarak Müslü-
man Kardeşler’in bugün geldiği noktayı anlayabil-
mek için geçirdiği tecrübeyi kuruluşundan itibaren 
ana hatlarıyla analiz edebilmemiz gerekmektedir.

Müslüman Kardeşler’in Yükselişi

Müslüman Kardeşler hareketi 1928 yılında 
Mısır’ın İsmailliye kentinde Hasan el-Benna tara-
fından kurulmuştur. Benna’ya göre ülkedeki İngi-
liz etkisi Mısır toplumunun dini ve kültürel yaşa-
mını olumsuz etkiliyor ve geleneklerinden uzaklaş-
tırıyordu. Müslüman Kardeşler kurulduğu ilk yıl-
lardan itibaren, kültürel ve dini geri kalmışlığın ya-
nında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasî 
ve jeo-stratejik bunalımdan çıkış yolunun toplu-
mun tekrar İslâmî düşünce etrafında birleşmesi 
ile mümkün olabileceği fikrini savunmuştur. Bu-
nun için esas itibariyle yukarıdan aşağıya bir deği-
şimden ziyade dönüşümün önce tabanda başlama-

sı gerektiğini savunmaktadır. Dolayısıyla ancak bi-
reyden başlayan bir değişme ile devletin ve sonra-
sında ise küresel bir dönüşümün mümkün olabi-
leceği düşüncesi hâkimdir. Ancak bu kadar yoğun 
bir dini söylem olmasına rağmen Müslüman Kar-
deşler, hareketin dini algısı oldukça geniş bir yel-
pazeye sahipti. Bunun en önemli örneğin Hasan 
el-Benna’nın Müslüman Kardeşler için yaptığı ta-
nımda yatmaktadır. Ona göre Müslüman Kardeş-
ler; “Selefi bir mesaj, Sünnî bir yöntem, tasavvufî 
bir hakikat, siyasî bir örgüt, sportif bir grup, bilim-
sel ve kültürel bir bağ, ekonomik bir girişim ve top-
lumsal bir fikir.” Bugün dahi diğer pek çok İslâmî 
grup Müslüman Kardeşler’i bu kadar geniş bir ba-
kış açısına sahip olmaktan dolayı eleştirse de ha-
reketin küresel bir tanınırlığa ulaşmasının ardında 
yatan sebeplerden en başında bu özelliği gelmek-
tedir. 

Hasan el-Benna 1949’da vefat ettiğinde hareket 
ülke çapında güçlenmiş, ülkenin genelinde 2.000 
şubesi ve 600.000’e yakın üyesi bulunmaktaydı.6 
İnsanların temel ihtiyaçlarını gidermek adına yar-
dım faaliyetleri düzenleyen Müslüman Kardeşler 
Mısır’ın farklı bölgelerinde hastane, okul ve mescit 
inşa etmiş ve gençlere yönelik izci birlikleri oluş-
turmuş ve bu sayede pek çok takipçi kazanmıştır. 
Burada değinilmesi gereken kritik bir nokta lider-
lik problemidir. Hasan el-Benna’dan bugüne kadar 
Müslüman Kardeşler’in başına geçen hiçbir lider, 
Benna düzeyinde bir karizmaya sahip değildi. Do-
layısı ile hareket 1950’li yıllardan sonra liderleri ile 
değil aksine Mısır sosyal ve siyasî hayatında oyna-
dığı rol ile kendinden söz ettirmeye başladı.

1952 yılında Müslüman Kardeşler hareketi Hür 
Subaylar darbesini desteklemesine rağmen Ekim 
1954 tarihinde Nasır’a karşı yapılan bir suikast gi-
rişimi Müslüman Kardeşler ve Hür Subaylar arasın-
daki bağların kopmasına neden olmuştur. Suikas-
tı gerekçe gösteren Nasır, izleyen haftalarda yakla-
şık 4.000 Müslüman Kardeşler üyesi tutuklandı, 
bir kısmı idam edildi, diğerleri ise ülke dışına kaç-
mak zorunda kaldı.7

Sonrasındaki 20 yıl boyunca hapiste kalan Müs-
lüman Kardeşler kadroları bu süre zarfında hapis-
hanede gördükleri işkenceler sonrasında radikalle-

6 Ziad Munson,“Islamic Mobilization: Social Movement Theory 
and the Egyptian Muslim Brotherhood, ”Sociological Quarterly 
42, no. 4 (September 2001) s. 489

7 Hrair Dekmejian, Egypt Under Nasir, (University of London 
Press, 1972), s. 33- 34

Müslüman Kardeşler’de yoğun olarak 
Hasan el-Benna, Hasan el-Hudeybi 
ve Seyyid Kutub’a referansla söylem 
geliştirilmesine rağmen Müslüman 
Kardeşler’in çağdaş bir İslâmcı ente-
lektüel çıkart (a)mamış olması deği-
şen süreçlere adapte olmasına engel 
olmuş ve dolayısıyla hareketin genç 
üyeleri ile liderlik arasında çatışma-
lara sebep olmuştur.
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şirken, Mısır dışında kalanlar diğer bölge ülkele-

rinde özellikle Suudi Arabistan ve Katar gibi Kör-

fez krallıklarında sığınma imkânı buldular. Bu 

da esas itibariyle hareketin diğer Arap ülkelerin-

de kök salmalarına yardımcı olmuş ve uluslara-

rası bir networkün oluşmasını sağlamıştır. Cemal 

Abdünnasır’ın 1970’de ölümü ve Enver Sedat’ın 

başa gelmesiyle sadece İhvan için değil ülke içeri-

sinde faaliyet gösteren pek çok farklı İslâmî hare-

kete alan açılmış oldu. Özellikle Nasırcı grupların 

baskısını azaltmak için bu tarz bir politika sonra-

sında ülkede İhvan da dâhil 29 farklı dini örgüt 

faaliyet göstermekteydi.8 Özellikle eğitimli orta sı-

nıfın ve üniversite öğrencilerinin harekete katıl-

masıyla birlikte Müslüman Kardeşler siyaset sah-

nesinde yer almaya başlayacaktı. 

Hüsnü Mübarek dönemi Müslüman 

Kardeşler’in siyasî anlamda “altın çağı” olarak ad-

landırılabilir Bu dönemde hareket her ne kadar 

resmi olarak illegal bir örgüt olarak tanımlanıyor 

olsa da ülkedeki en organize siyasî muhalefet ko-

numuna yerleşmiştir. Parti kurmasına izin veril-

meyen Müslüman Kardeşler ilk olarak 1984 yı-

lında bağımsız adaylarla katıldığı seçimler sonu-

cunda sekiz üyesi ile parlamentoya girdi. Bu ba-

şarının ardından hareket sayısını her seçimde bi-

raz daha yükselterek 1987, 2000 ve 2005 parla-

mentolarında koltuk sahibi olmayı başarmıştı. Bu 

süreçte Müslüman Kardeşler’in bu taktik değişi-

mine farklı tepkiler gözlemlenmiştir. “Müslüman 

Kardeşler’in parlamentoda bulunmasından Mı-

sır halkı ve milletinden çok Mübarek yönetimi is-

tifade ediyor” şeklinde tepki gösteriliyordu. Zira 

hareketin bu tavrı aynı zaman Mübarek’e belir-

li bir meşruiyet de sağlamış oluyordu.9 Öte yan-

dan, Müslüman Kardeşler’in seçim sürecine dâhil 

olmasıyla yapısal ve ideolojik anlamda ılımlılaş-

masına neden olduğu savunulmaktadır.10 Hare-

ketin siyasî başarılarının yanında sendika ve öğ-

renci birlikleri de destekledikleri adaylar tara-

8 Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, 
and Democracy in the Arab World, (Princeton University 
Press, 2008), s.83

9 Alıntılayan, Samer S. Shehata, “Political Da’wa: unders-
tanding the Muslim Brotherhood’s participation in semi-
authoritarian elections” in Islamist Politics in the Middle 
East, ed. Samer Shehata (Routledge,2012), s.124

10 Mona El Ghobashy, “Metamorphosis of the Egyptian Muslim 
Brothers”, International Journal of Middle East Studies, 
vol.37, no.3, (August2005), s.375

fından kontrol ediliyordu.11 Dolayısıyla Müslü-
man Kardeşler’in üyelerinin büyük bir bölümünü 
orta ve orta-üstü ekonomik gelire sahip üniversi-
te mezunları oluşturmaktaydı. 90’lı yıllarda silahlı 
İslâmî hareketlerin topluma ve devlete karşı baş-
lattıkları şiddet olayları Mübarek yönetimi tarafın-
dan, her ne kadar bir bağlantısı olmasa da Müs-
lüman Kardeşler gibi güçlü bir muhalif hareketin 
önünü kesmek için kullandı. Buna rağmen hare-
ket diğer İslâmî hareketlerin aksine şiddet yoluna 
başvurmadı ve mücadelesini yasal yollardan sür-
dürmeyi tercih etti. Dolayısıyla Mısır’da 2011’de 
yaşanan halk ayaklanmasına kadar geçen süreçte 
Müslüman Kardeşler devrimci bir söylem ve ey-
lem takip etmekten ziyade uzun dönemli bir yol 
haritası takip etme taraftarıydı. Ancak Mübarek 
sonrası döneme geçmeden önce hareket hakkında 
en çok tartışılan konu olan ideoloji ve teşkilat ya-
pısı üzerinde durulması gerekiyor.

İdeolojik ve Yapısal Tartışmalar
Önceki bölümde de ifade edildiği gibi Müslü-

man Kardeşler hareketinin en temel hedefi İslâmî 
davet çalışmalarıydı. Köken olarak bakıldığında 
daha ziyade 19. yüzyıl sonlarında yükselişe geçen 
ve başını Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh 
ve Reşid Rıza’nın çektiği ıslahatçı İslâmî düşünce-
den ciddi şekilde etkilenen Müslüman Kardeşler, 
ayrışmadan ziyade daha “kucaklayıcı” bir algıya 
sahiptir. Bugüne kadar geçen sürede diğer İslâmî 
hareketlerle, örneğin Militan Selefilerle kıyaslan-
dığında Müslüman Kardeşler İslâmî meselelerde 
açıkça herhangi bir görüş belirtmekten çekinerek 
bunu daha ziyade kapalı oturumlarda gerçekleş-

11 Doktorlar, Gazeteciler, Mühendisler, Avukatlar sendikaların-
da Müslüman Kardeşler üyeleri tarafından kontrol ediliyor-
du. Carrie Rosefsky Wickham, Mobilizing Islam: Religion, 
Activism and Political Change in Egypt Columbia University 
Press, 2002, s. 184

Cemal Abdünnasır



54

 Umran • Mart 2016

K R İ T İ K   MISIR’DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER’İN YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞÜ 

tirmiştir. Hareketin kurucusu Hasan el-Benna’nın 
tasavvufî ahlak ve eğitim ekollerinden etkilendiği 
kadar Selefi köktenci bir İslâmî düşünceye sahip 
olması Müslüman Kardeşler’i ayrıcalıklı kılmış, iki 
zıt görüş olarak kabul edilen bu iki fikriyatın tek 
bir harekette buluşabilmiştir.12 el-Benna’nın “Sele-
filik” olarak algıladığı düşünce bugün Mısır baş-
ta olmak üzere Ortadoğu’da karşılaştığımız kök-
tenci ve ötekileştirici Selefilik’ten ziyade refor-
mist bir hüviyete sahip olan kapsayıcı bir düşün-
ce olmasıdır.13 Bunun üzerinde durulmasının en 
önemli sebebi Müslüman Kardeşler’in özellik-
le 1954’de hapse atılmasından sonra belli grup-
ların hareketten ayrılarak radikalleşmesidir. Müs-
lüman Kardeşler üyesi ve Mısır’ın önemli İslâmcı 
düşünürlerinden olan Seyyid Kutub’un eserleri-
nin (Fi Zılâli’l-Kur’ân ve Yoldaki İşaretler) Hasan 
el-Benna’nın kapsayıcı düşüncesinden uzak daha 
ziyade toplumu dışlayıcı olması hareketin şid-
det ile anılmasına neden olmuştur. Esas itibariy-
le Seyyid Kutub, Müslüman Kardeşler teşkilatın-
dan ziyade 1970-90 arasında Mısır’da artan mi-
litan İslâmî hareketlere ilham kaynağı olmuştur. 
Kutub’un radikal söylemine karşı Müslüman Kar-
deşler kendi retoriğini geliştirmiş ve Cemal Ab-
dünnasır döneminde gördüğü işkencelere rağmen 
silahlı mücadeleden uzak duracağını dönemsel 
olarak dile getirmişse de eleştirilerden kurtulama-
mıştır. Öte yandan hareketin Hasan el-Benna’dan 
sonraki ikinci lideri Hasan el-Hudeybi’nin kale-
me aldığı Davetçiyiz Yargıç Değil isimli eser Müs-
lüman Kardeşler ile Kutub’un fikirleri arasında-
ki ayrımı ifade etmesi açısından önemlidir. Örne-
ğin 1967 Mısır-İsrail savaşı esnasında Kutub ta-
raftarları Nasır’ın Müslüman olmadığı için “düş-

12 İbrahim M. Ebu Rebi, İslami Hareketin Entelektüel Kökenleri, 
Yöneliş Yayınları, 2001, s. 122-123

13 Hüssam Tammam, “The Salafization of The Muslim 
Brotherhood” Bibliotheca Alexandrina, 2011, s. 12

manla dahi savaşsa” desteklenemeyeceği tarafta-
rıyken Hudeybi, toplumsal ayrışmaya neden ol-
mamak için Nasır’a destek vermiştir.14 Dolayısıy-
la Müslüman Kardeşler erken dönemden itiba-
ren mücadelenin sistem dışında kalarak değil sis-
tem içinde devam etmesi taraftarıdır. Bu tarihten 
itibaren özellikle 1980’lerle birlikte Müslüman 
Kardeşler’in önünde açılan yeni siyasî alan hare-
keti değişime zorlasa da sahip olduğu teşkilat ya-
pısı eski ve yeni nesil arasında krizlere sahne ol-
muştur.

1930’lu yılların başından itibaren daha hiye-
rarşik bir yapıya bürünen Müslüman Kardeşler, 
bugün dahi değişmeden devam eden iç mekaniz-
masıyla aynı zamanda hareket hakkındaki ikinci 
en önemli tartışma konusudur. Bunun nedeni gi-
derek demokratik sisteme adapte olmaya çalışsa 
da İhvan yönetimi şeffaflığı sağlamaktan bir o ka-
dar uzaktır. Hareket “Mürşid” adı verilen lider ta-
rafından idare edilmektedir. Lider aynı zamanda 
hareketin en önemli idari kurulu olan “İrşad Bü-
rosu” ve “İstişare Bürosu”na başkanlık etmektedir. 
15 kişiden oluşan İrşad Bürosu kararların alındı-
ğı hareketin en önemli organıdır. Bürodaki üye-
leri seçmek ve Mürşid ile birlikte harekete danış-
manlık yapmak ve Mürşid seçimini organize et-
mek için kurulan İstişare Bürosu Mısır’ın farklı 
bölgelerinden seçilen, en az 5 yıl harekette aktif 
rol almış 150 kişiden olmuştaydı.15 Esas tartışma 
noktası hareketin liderinden farklı görüşlerin İr-
şad Bürosu’nda kendilerine yer bulamamalarıdır. 
1970’li yıllarda Enver Sedat’ın İslâmî hareketlere 
alan açmasıyla birlikte hapisten çıkan İhvan’a ka-
tılan yeni nesil üniversite gençliğinin vizyonu ile 
hareketin görece daha eski liderleri arasında cid-
di kopuşlar yaşanıyordu. Her ne kadar Müslüman 
Kardeşler’in başta parlamento seçimleri olmak 
üzere siyaset arenasına dâhil olmasında bu yeni 
nesil etkili olsa da dönem dönem yaşanan krizler 
hareketin iç işleyişi hakkında ciddi sorunlar ya-
şanmasına neden oluyordu. Bu konuda en önem-
li örnek 1996 yılında hareketin liberal kanadını 
temsil eden isimlerin hareketin karar mekaniz-
masını protesto ederek Müslüman Kardeşler’den 
ayrılması ve Vasat Partisi inisiyatifini kurmasıy-
dı. Vasat Partisi’ne öncülük eden isimlerden Salah 

14 Barbara Zollner, The Muslim Brotherhood, Hasan al-Hudaybi 
and Ideology, Routledge, 2009, s.40

15 Richard P. Mitchell, Society of the Muslim Brothers, Oxford 
University Press, 1993, s. 165-168

Seyyid Kutub
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Abdülkerim Müslüman Kardeşler’de alınan karar-
ların birkaç kişilik bir beyin takımı tarafından da-
nışılmadan alındığını savunuyordu.16 

Bütün bu ideolojik ve yapısal tartışmalar de-
vam ederken İhvan’ın, Arap ayaklanmalarının 
bölgeye katacağı değişim isteğine hazır olduğunu 
söylemek çok mümkün gözükmemektedir. Bu-
nun en temel sebebi ayaklanmaların bir yıl ön-
cesinde hareket içerisinde yapılan lider değişimi-
dir. Dönemin lideri Mehdi Akif, hareketin tarihin-
de görülmemiş şekilde, reformist kanadın baskı-
ları sonrası görevinden istifa etmiştir. Ancak teşki-
lat içerisinde yapılan seçimlerde hareketin radikal 
kanadı zafer kazanmış ve yeni Mürşid Muhammed 
Bedii, İrşad ve İstişare bürolarında faaliyet göste-
ren reformist kanadı tasfiye yoluna gitmiştir. Buna 
ilave olarak hareket içerisinde bir nesil dönüşü-
mü de yaşanmıştır. Mehdi Akif hareketin kurucu-
su Hasan el-Benna ile tanışma fırsatı bulmuş ve 
ondan eğitim almışken Bedii, hareket içerisinde-
ki Seyyid Kutub çizgisini takip etmektedir.17 Do-
layısıyla başta Mısır olmak üzere bölgenin tarihi-
ni değiştirecek olan bir sürecin arifesinde Müslü-
man Kardeşler yönetiminde şahin kanadının bu-
lunması yeni süreçte atılacak belli adımları da et-
kileyecektir.

“İslâmcı Baharı”

Arap ayaklanmalarının en meşhur sloganların-
dan olan “Ekmek, Özgürlük, Sosyal Adalet”, halk 
hareketinin İslâmcı bir devrim beklentisinden zi-
yade liberal ve laik özelliğini göstermesi açısından 
önemlidir. Ancak yine de halkta önemli bir taba-
na sahip olan İslâmî hareketler tarihi tecrübele-
rini de kullanarak hızla mobilize oldular ve par-
lamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bi-
rincilikle çıkmayı başardılar. Kısa süre içerisin-
de “Arap Baharı” olarak adlandırılan bu süreç 
“İslâmcı Kışı”18 olarak görülmeye başlandı ve mu-
haliflerin sıkça dillendirdiği gibi İslâmcılar “dev-
rimi çaldılar (hijacked).”19 Buna rağmen Müslü-

16 Joshua A.Stacher, “Post-Islamist Rumblings in Egypt: The 
Emergence of the Wasat Party”, Middle East Journal, Vol. 56, 
No.3 (Summer, 2002), s. 419

17 Badee; “We will continue on Qutb’s path to reform”, 
Ikhwanweb, December 26, 2009 http://www.ikhwanweb.
com/article.php?id=22320

18 Schenker, David, “Arab Spring or Islamist Winter?”, World 
Affairs Journal, January/February 2012,

19 Mukkaled, Diana: Egypt: Islamists hijacking the revolution, 
Al Arabiya, August 8, 2011

man Kardeşler’in Mısır’da 25 Ocak 2011’de baş-
layıp 18 gün süren hükümet karşıtı gösterilere he-
men ayak uyduramaması ciddi tartışmalara neden 
oldu. Mübarek yönetiminin bu protestoları ken-
dilerine baskı uygulamak için bahane edebilece-
ğinden çekinen Müslüman Kardeşler resmi olarak 
28 Ocak’ta destek bildirisi yayınladı ve bu tarih-
ten itibaren de aktif olarak başta Tahrir Meydanı 
olmak üzere, pek çok protesto gösterisinde önem-
li rol oynadı. Dolayısıyla eylemlerin başlamasın-
dan bugüne Müslüman Kardeşler attıkları adım-
larla eleştirilerin odağında olmaya devam ettiler. 
Bu eleştirileri iki ana başlık altında inceleyebiliriz; 
1) Ordu ile yakın ilişki kurmaları ve 2) Cumhur-
başkanlığı süreci.

a) SCAF-Müslüman Kardeşler İlişkisi
Hüsnü Mübarek’in 25 Ocak ayaklanması son-

rası görevi Silahlı Kuvvetler Yüksek Konsey’e 
(SCAF) devretmesiyle Mısır yeni bir sürece gir-
miştir. Her ne kadar Mübarek’i görevi bırakma-
ya zorlayan halk tabanının talepleri bağımsız de-
mokratik ve adil bir yönetim şeklinde olmuş-
sa da uzun süredir otoriter bir rejime sahip olan 
Mısır’da bunun gerçekleşmesi özellikle bürokratik 
anlamda dönüşüm yaşanması uzun zaman alacağa 
benziyordu. Ancak bunun tam aksi yönde “dev-
rim” sonrası beklentilerin hızla karşılık bulması 
isteği de giderek artıyordu. Buna örnek olarak Ka-
hire İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü, İş Sen-
dikaları Merkezi, Yeni Kadın Vakfı, gibi reformu 
destekleyen dokuz grubun imzaladığı çağrı göste-
rilebilir. Benzer bir değişim sürecine giren Tunus 
örneğinden hareketle öncelikle anayasanın baştan 
yazılması, ordunun kışlaya geri dönmesi ve yeni 
kurulacak demokratik bir sistemin ana hatlarının 
belirlenmesi şeklinde bir talep oluşmuştur. Bunun 
en temel nedeni baskıcı Mübarek yönetimi sıra-
sında kurulmasına izin verilmeyen pek çok yeni 

Enver Sedat-Menahim Begin
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partinin siyaset sahnesine girmesi ve program ya-
yınlayarak kamuoyu oluşturmak için zamana ihti-
yaçlarının olmasıdır.20 Buna karşılık SCAF’ın çiz-
diği yol haritası ise; ordu tarafından atanacak olan 
hukuki bir komite 1971 anayasasında belirli deği-
şiklikler yaparak Cumhurbaşkanlığı seçiminin es-
kiye oranla daha serbest olmasını ve yeni bir ana-
yasanın kısa zamanda yapılacak seçimler sonra-
sında belirlenecek olan parlamento tarafından ata-
nacak bir başka komite tarafından yazılacağını ön 
görüyordu.21 Bu haritadan karlı çıkacak olan hiç 
şüphesiz geçmişten itibaren parlamento ve seçim 
deneyimi olan köklü hareketlerdi, Müslüman Kar-
deşler gibi. 

Tarihsel bir kıyaslama yaptığımızda Müslüman 
Kardeşler tıpkı 1952’de Cemal Abdünnasır yöne-
timindeki Hür Subaylar darbesine destek verdiği 
gibi aradan geçen 59 yıl sonra tekrar askerle ma-
saya oturuyordu. Bu süreçte hareketin önemli li-
derleri muhalefetten gelen “SCAF ile Müslüman 
Kardeşler’in antlaştığı” yönündeki iddialarını ya-
lanlarken, orduya ve güvenlik güçlerine de destek 
vermekten çekinmiyorlardı. Benzer şekilde Müs-
lüman Kardeşler, askeriyenin gücü bırakmak is-
temediğine yönelik tepkiler dolayısıyla liberal ve 
devrimci hareketlerin önderliğinde yapılan çağrı-
lar sonrasında 27 Mayıs 2011’de orduya karşı dü-
zenlenen “Öfke Günü”ne katılmayı reddetmiş-
tir. Hareketin önde gelen isimlerinden Subhi Sa-
lih, hiçbir Müslüman Kardeşler üyesi ve gencinin 
SCAF karşıtı eylemlere katılmayacağını belirtir-
ken, askeri konseyin “devrim ideallerini korumak 
için önemli bir adım attığını” ifade ediyordu.22 

20 “In the footsteps of the Tunisian revolution: A Constitution 
first”, Cairo Institute for Human Rights Studies, June 9, 2011

21 Noha El-Hennawy, “Commission announces proposed chan-
ges to Egyptian Constitution” Egypt Independent, February 
26, 2011

22 Dina Ezzat, “Muslim Brotherhood leader argues the case for a 
boycott of Friday’s demonstration”, Ahramonline, May 27, 2011

Yapılan referandum sonrasında değiştirilen 
anayasanın onaylanmasıyla, Mısır hızla seçim sü-
recine girmiş, kısa sürede organize olmayı başara-
rak ilk resmi partisini, Hürriyet ve Adalet’i kuran 
Müslüman Kardeşler parlamento seçimlerinden 
birincilikle çıkarken, Selefi Davet hareketinin par-
tisi olan Nur ikinci parti olmayı başarmıştır. Ge-
nelde laik ve liberal bir hüviyetle yola çıkan Mısır 
ayaklanmasının yeni anayasasını yazacak komite-
nin %75’i İslâmî hareketlere bağlı partilerden olu-
şan bir parlamento tarafından seçilecekti.23 Sonuç 
olarak SCAF’ın yol haritasından hemen hemen 
tek karlı çıkan Müslüman Kardeşler ve İslâmcılar 
olmuştur. 

b) Cumhurbaşkanlığı Süreci
Parlamento ve Anayasa Komisyonunun ar-

dından Mısır siyasetinin son kalesi Cumhurbaş-
kanlığı makamıdır. 2011’in Şubat ayında 30 yıl-
lık Cumhurbaşkanını koltuğundan eden Mısır 
çok kısa bir süre -1 yıl 3 ay- sonra bu sefer yeni-
den seçime gidiyordu. Müslüman Kardeşler üye-
lerinden Muhammed Mursi 25 Ocak ayaklanma-
sı başladığı ilk günlerde yerel ve küresel güçlerin 
endişelerine yönelik yaptığı açıklamada; “güç ara-
yışı” içinde olmadıklarını, sadece sürece katılmak 
istediklerini ancak hâkimiyet kurmak istemedik-
lerini, bunun için de Cumhurbaşkanlığına aday 
göstermeyeceklerini ilan ediyordu.24 Daha Nisan 
ayında benzer şekilde hareketi sözcülerinden İs-
sam el-Aryan Müslüman Kardeşler’in bu konu-
da kararlı olduğu yönünde açıklamalar yaparak, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermek 
gibi bir düşüncelerinin olmadığını ve parlamen-
toda da çoğunluğu hedeflemediklerini teyit eden 
açıklamalarda bulunuyordu.25 Ancak sürecin bek-
lenilenden farklı ve hızlı gelişmesi üzerine Müs-
lüman Kardeşler kendi adaylarıyla seçimlere gir-
me kararı aldı. Bu karar değiştirme hareket hak-
kında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Bu-
nun en temel nedeni de Müslüman Kardeşler’in 
reformist ve liberal kanadını temsil eden, örne-
ğin Abdulmunim Ebulfutuh’un, hareketin aday 

23 Aya Batrawy, “Egypt Elections 2012: Islamists Secure 75 
Percent Of Parliament”, Huffington Post, January 21, 2012,

24 “Muslim Brotherhood: ‘We are not seeking power” CNN, 
February 10, 2011

25 “MB Calls on National Forces to Agree on a United 
Electoral List and a Presidential Candidate”, Ikhwanweb, 
April 22, 2011, http://www.ikhwanweb.com/article.
php?id=28443&ref=search.php
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göstermemesinin stratejik bir hata olacağını dil-
lendirmesi ve hareketten bağımsız olarak ken-
di adaylığını göstermesinden ötürü İhvan üyeli-
ğinden çıkartılmasıdır.26 Sonuçta en başından iti-
baren aday göstermeyeceğini dillendiren teşkila-
tın bunun aksini savunan üyelerini ihraç etmesi, 
daha sonrasında ise kendi adaylarıyla seçime gir-
mesi, Müslüman Kardeşler’in itibar kaybetmesine 
neden oldu.

Mısır tarihindeki en hareketli cumhurbaş-
kanlığı yarışına sahne olan seçimler, sol, liberal, 
seküler ve Selefi, Müslüman Kardeşler ve libe-
ral İslâmcı ekollerden farklı isimlerin yarışması-
na sahne olurken eski rejime yakın isimler, Hüs-
nü Mübarek’in bir dönem Başbakanlığını yapan 
Ahmet Şefik de adaylar arasındaydı. Mısır’daki se-
çim yasasına göre bir adayın Cumhurbaşkanı se-
çilebilmesi için %50 oy alması gerekmektedir. Se-
çimlerin ilk turunun ardından Müslüman Kardeş-
ler adayı Muhammed Mursi birinci olurken ikinci 
sırayı Ahmet Şefik alıyordu. Dolayısıyla bir sonra-
ki aşamada Mursi 25 Ocak “Devrimin” adayı olur-
ken, Şefik “eski rejimin” temsilcisi olarak yarışa-
caklardı.

Mısır’da Mübarek’in görevi terk etmesi büyük 
bir kesimde Mısır’da bir “devrim” yapıldığı algısı-
na sebep olsa da ordu ve yargı mensuplarında her-
hangi bir değişiklik söz konusu değildi. Bunun bir 
sonucu olarak değişim süreci içerisinde dönem-
sel olarak tartışmalara yol açabilecek adımlar atı-
labiliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikin-
ci aşaması yapılmadan özellikle yargı cephesinden 
atılan iki adım sokak siyasetinin tekrar alevlen-
mesine ve eski rejimin tamamen temizlenmediği 
fikrinin oluşmasına neden oldu. 1- Hüsnü Müba-
rek ve ekibinin yolsuzluk ve 18 gün süren ayak-
lanma sonucunda eylemcilerin öldürülmesine se-
bep olmak suçlamalarında suçsuz bulunması, 
2- ikinci aşamaya iki gün kala çoğunluğunu siyasî 
İslâmî partilerin oluşturduğu parlamentonun fes 
edilmesidir.27 Buna ilave olarak Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinin ikinci aşamasında oy verme işle-
minin tamamlanmasının ardından Yüksek Askeri 
Konsey 2011’de kabul edilen Anayasa değişikliği-
ne ilave maddeler eklediğini açıkladı. Bu yeni dü-
zenlemeye göre ordu 1- iç işleyişinde alınan ka-

26 Ashraf El-Sherif, “The Strong Egypt Party: Progressive/
Democratic Post-Islamists or Just Another Islamist Party?”, s. 
9, http://media.leidenuniv.nl/legacy/sherif.pdf.

27 Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood: 
Evolution of an Islamist Movement, s.261

rarlarda, Cumhurbaşkanından bağımsız, otonom 
bir yapıya sahip olarak savunma bakanlığı başta 
olmak üzere ülke güvenliğinden sorumlu olacak, 
2- yeni bir parlamento seçilene kadar yasama or-
ganı olarak hareket edebilecek ve 3- Anayasa ya-
zım komisyonunun misyonunu tamamlayamama-
sı durumunda 100 kişilik yeni bir komisyon ata-
ma hakkına sahiptir.28 Bu kararlarla iki adaydan 
herhangi birinin seçilmesi durumunda seçilen kişi 
parlamentosu olmayan, anayasa yazım süreci de-
vam eden ve yargı ve ordu mensuplarının siyase-
ti şekillendirme güçleri olan bir devletin cumhur-
başkanlığını yürütmek zorunda kalacaktır.

Bütün bu baskıların arasında yapılan seçimler-
de Müslüman Kardeşler adayı Muhammed Mursi, 
Mısır tarihinde ilk defa kayıtlı 50 milyon seçme-
nin %51,8’nin katılımıyla yapılan serbest Cum-
hurbaşkanlığı yarışının ikinci aşamasında oyların 
%51,7’sini almayı başarırken Şefik %48,2 gibi ya-
kın bir oyda kaldı.29 Hüsnü Mübarek’in otuz yıllık 
iktidar süresince sadece muhalif siyasî bir hare-
ket olarak kalan ve herhangi bir bürokratik tecrü-
besi olmayan Müslüman Kardeşler artık Mısır si-
yasetinin en üst kademesinde Cumhurbaşkanlığı 
sarayındaki yerini almıştır. Seçimlerin açıklandı-
ğı 24 Haziran 2012 tarihinden Muhammed Mur-
si yönetiminin darbe ile görevden uzaklaştırıldığı 
3 Temmuz 2013 tarihine kadar geçen sürede ül-
kede istikrar sağlanmaktansa krizler art arda de-
vam etmiştir. Cumhurbaşkanı Mursi bu süre zar-
fında attığı adımlarda önceliği eski rejimin kalın-
tısı olarak kabul edilen ve demokratikleşme sü-
recine olumsuz etki eden Mısır’daki en köklü iki 
grupla -ordu ve yargı- mücadeleye vermiştir. Öne 
çıkan iki olaydan söz edilebilir; 1- Ağustos ayında 
Sina yarım adasında gerçekleştirilen saldırı, 2- Ka-
sım ayında Mursi tarafından yayınlanan Anayasal 

28 The Carter Center, “Presidential Election In Egypt: Final 
Report” May – June 2012, s. 12-13

29 a.g.e. s. 5
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beyanname. 
Mısır’ın İsrail sınır bölgesinde bulunan ve 

Gazze’nin Refah sınır kapısının da bulundu-
ğu bölge olan Sina yarımadası özellikle Mübarek 
sonrası dönemde ciddi bir güç boşluğunun oluş-
muş ve silahlı gruplar mevzi kazanmışlardır. Mu-
hammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığı seçilmesin-
den çok kısa bir süre sonra 5 Ağustos’ta güven-
lik görevlilerine karşı gerçekleştirilen ve 16 aske-
rin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırı yeni yöne-
timi zora sokmuştur. Bugüne kadar herhangi bir 
örgütün resmen üstlenmezken, devlet televizyonu 
eylemin “aşırı bir örgütün” düzenlediğini, Müs-
lüman Kardeşler ise İsrail istihbaratı MOSSAD’ın 
olayda parmağı olduğunu iddia etmiştir.30 Han-
gi senaryonun doğru olduğu bilinmemekle bir-
likte olayın sonucunda Muhammed Mursi eleşti-
rilere karşılık önce Mısır İstihbarat Başkanı Mu-
rat Muvafi’yi ardındansa Savunma Bakanı Genel-
kurmay ve Yüksek Askeri Konsey (SCAF) Başkanı 
Hüseyin Tantavi’yi görevden alarak yerine Abdul-
fettah el-Sisi’yi atamıştır. Bu tarihi hamlenin Mısır 
için anlamı 1952’de Kral Faruk’a karşı gerçekleş-
tirilen darbeden bu yana Mısır’ın tartışmasız en et-
kili kurumu olan orduya ilk defa bir sivilin müda-
hale etmesidir, dolayısıyla otoriterlikten demokra-
siye geçiş sürecinde erken ancak önemli bir ham-
le olarak görülebilir.31 Ancak yine de Mursi’nin bu 
hamlesiyle otoritesini güçlendirdiğini savunan li-
beral ve laik devrimci gençlik gruplarında ve hal-
kın bir bölümünde endişelerin yükselmesine ne-
den oluyordu.32

Müslüman Kardeşler ve Muhammed Mursi yö-

30 Steven A. Cook, “Brother Knows Best, How Egypt’s new pre-
sidentis outsmarting the generals”, Foreign Policy, August 9, 
2012

31 Yolande Knell, “Morsi’s surprising swipe at military power”, 
CNN, August 13, 2012

32 Issandar El Amrani, “The Morsi maneuver: A first take”, The 
Arabist, August 12, 2012

netiminin giderek artan şekilde devlet kademele-
rinde yükselmesinin yanında Mısır’da en kritik 
tartışma anayasa yazım süreciyle ilgiliydi. Anaya-
sa Mahkemesi, Hürriyet ve Adalet Partisi ve Nur 
Partisi’nin çoğunluğunu oluşturduğu parlamen-
to tarafından seçilen ve yine çoğunluğunu siyasî 
İslâmî hareketlerden temsilcilerin oluşturduğu 
anayasa komisyonunu Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri öncesi fesh etmiş, yerine yeni ve her partinin 
eşit temsil hakkına sahip olduğu yeni bir komis-
yon kurulmasına hükmetmiştir. Yine Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinin son gününde ordunun ko-
misyonu ortadan kaldırma hakkı olduğuna yöne-
lik yapılan yasa değişikliği komisyonun üzerinde-
ki kapatılma endişesini arttırmıştır.33 Bununla bir-
likte Mübarek sonrası Mısır’ın ilk anayasa mad-
deleri de tartışmaların büyümesine neden oldu. 
Anayasanın 2. maddesi tıpkı 1971 anayasasın-
da olduğu gibi devletin dinini İslâm, kanun ko-
yucu ise İslâm şeriatı prensipleri olarak tanımlar-
ken, yeni anayasada Selefi grupların baskısı so-
nucunda eklenen ve bu maddenin yorumu nite-
liğinde olan 219. madde İslâm şeriatından anla-
şılanın Sünni dört mezhep olduğunu belirtmek-
tedir. 4. madde alınan kararların İslâm şeriatı-
na uygun olup olmadığını danışmak için ülkenin 
önemli İslâmî kurumlarından el-Ezher üniversi-
tesine ayrıcalık tanırken, Hristiyan ve Yahudiler 
3. maddede azınlık olarak tanımlanmaktadırlar.34 
Öte yandan halen ülkedeki en önemli grubu oluş-
turan ordu hakkında eklenen maddelerle sivil si-
yasetin orduya müdahalesinin önüne geçilmiştir. 
Dolayısıyla yeni anayasanın kazananı ordu ola-
rak görülmektedir.35 Tüm bu tartışmalar sürer-
ken Cumhurbaşkanı Mursi, 22 Kasım’da bütün 
siyasî partilerin kendisine karşı tavır almasına yol 
açan altı maddelik bir anayasa beyannamesi ya-
yınlayarak, bir nevi seçilmesinden önce SCAF ta-
rafından kendisinden alınan yetkilerine sahip ol-
muştur. Özellikle; “Cumhurbaşkanı, ülke bütün-
lüğü ve barışının tehlikeye girmesi veya devlet bi-
rimlerinin çalışmasının engellenmesi durumun-
da, 25 Ocak Tahrir Devrimi’nin amaçlarını koru-
mak için gerekli önlemleri alır” şeklindeki altıncı 

33 Nathan J. Brown, “The Egyptian Political System in Disarray” 
Carnegie Endowment For International Peace, June 19,2012

34 İsmail Numan Telci, “Mısır’da Askeri Darbe Sonrası Süreç ve 
Yeni Anayasa”, SETA, Mart 2014, s. 22

35 Tom Ginsburg, “The Real Winner in the Egyptian 
Constitution? The Military” Huffington Post, December 7, 
2012

Muhammed Mursi
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madde krizin büyümesine neden olmuştur. Baş-
ta Kahire’deki Tahrir Meydanı olmak üzere pek 
çok şehirde Müslüman Kardeşler ve Mursi aley-
hinde protestolar düzenlenmiş, İhvan’a ve Hür-
riyet ve Adalet Partisi’ne ait ofisler saldırıya uğ-
ramış, Müslüman Kardeşler destekçileri ve Mursi 
karşıtları arasında yaşanan çatışmalarda pek çok 
insan hayatını kaybetmiştir.36 Ancak tüm bu kar-
gaşa ve siyasî krize rağmen anayasa komisyonu 
çalışmalarına devam ederek, kısa bir sürede ana-
yasa yazımını bitirmiş ve %32 gibi düşük bir ka-
tılım oranıyla yapılan referandum sonrasında ka-
bul edilmiştir.37

Mısır iç siyasetinde Müslüman Kardeşler teşki-
latı ve Muhammed Mursi yönetiminin izlediği po-
litika 3 Temmuz 2013 askeri darbesine giden sü-
reçte, asker ve yargı başta olmak üzere pek çok 
sol devrimci gençlik örgütünün, hareketten tas-
fiye edilen İslâmcı grupların ve Hristiyan azınlı-
ğın harekete ve Cumhurbaşkanına karşı olmala-
rına sebep olmuştur. Bunun yanında Müslüman 
Kardeşler’in diğer bölge ülkeleriyle girdiği ilişkiler 
konunun daha iyi analiz edilmesi için önemlidir.

Bölgesel Dinamikler

Geçmişten bugüne Ortadoğu siyasetinin 
önemli aktörlerinden olan Mısır’da başa, Müslü-
man Kardeşler gibi hemen hemen her Arap ülke-
sinde uzantısı bulunan bir grubun gelmesi böl-
gesel dinamiklerin değişmesine neden olmuştur. 
Ortaya çıkan krizin izlerini 1- Mursi’nin bir yıllık 
cumhurbaşkanlığı sürecinde İran ile yakınlaşma-
sında ve 2- görevden uzaklaştırıldığı 3 Temmuz 
sonrasında Katar hariç Körfez ülkelerinin tama-
mının darbe yönetimine verdiği destekte görmek 
mümkündür.

a) İran ile İlişkiler
Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı dö-

neminde belki de en çok tartışılan konu Mısır’ın 
İran’la olan ilişkilerini düzeltmesi olarak yorumla-
nan iki ülke arasındaki yakınlaşmadır. Her ne ka-
dar bazı analistler38 Mursi dönemi Mısır’ın bu adı-
mını İslâmcı bir dış politika izlediğinin gösterge-

36 “Al-Ittihadiyya “Presidential Palace” Clashes in Cairo 5-6 
December 2012”, Cairo Institute for Human Rights Studies, 
December 2012

37 “Egypt’s constitution passes with 63.8 percent approval rate”, 
Egypt Independent, December 25, 2012

38 Banu Eligür, “The ‘Arab Spring’: implications for US-Israeli 
relations”, Israel Affairs, Vol.20, No. 3, s. 291

si olduğunu iddia etseler de esas itibariyle bu gi-
rişimler bir normalleştirme çabası olarak algıla-
nabilir. Tarihsel olarak incelendiğinde Müslüman 
Kardeşler, diğer İslâmî hareketler arasında İran 
ve temsil iddiasında olduğu Şiilik inancına mute-
dil bir tavır takınan tek Sünni gruptur. 1979 İran 
devriminin başlarında İhvan’ın yayın organların-
da Humeyni ve devrimi öven yazılar çıkmışsa da 
özellikle İran’ın, Suriye Müslüman Kardeşleri’ne 
karşı Hafız Esed tarafından uygulanan baskıla-
ra karşı sessiz kalması ve Esed yönetimini des-
teklemesi Müslüman Kardeşler’in İran aleyhinde 
tavır almasına neden olmuştur.39 Buna ilave ola-
rak her ne kadar 2006 Lübnan-İsrail savaşında 
Hizbullah’ı desteklemiş olsa da Müslüman Kar-
deşler İran’ın bölgede benimsemiş olduğu yayıl-
macı politika ve Mısır gibi Sünni çoğunluğun ya-
şadığı ülkelerde Şiilik faaliyetleri yürütmesinden 
rahatsızlık duymaktadır.40 

Arap ayaklanmaları sonrası dönemde ise 
Müslüman Kardeşler erken dönemden itibaren 
Suriye’deki ayaklanma için gösterdiği desteğini 
açıklamış ve Suriye rejimine destek veren İran yö-
netimiyle mesafeli olmaya çalışmıştır. Cumhur-
başkanı seçildikten sonra yaptığı üçüncü yurt-
dışı gezisini Ağustos 2012 tarihinde Bağlantısız-
lar Hareketi’nin Tahran’daki toplantısına katıl-
mak için İran’a yapan Muhammed Mursi, 1979 
devriminden bu yana iki ülke arasındaki ilk zi-
yareti gerçekleştirmiştir. Toplantı sırasında açıkça 
Suriye’deki halk ayaklanmasına destek verirken 
sarf ettiği “Suriye’de meşruiyetini kaybetmiş bas-
kıcı bir rejime karşı halkın mücadelesinin yanın-
da yer almak ahlaki olduğu kadar siyasî ve strate-
jik bir gerekliliktir”41 sözleri tartışma yaratırken, 
İran’ın Mısır ile olan yakınlaşma isteğini azaltma-
mıştır. İran, Mısır ile ilişkilerini normal seviyeye 
çekerek, uluslararası sistemde kendisine uygula-
nan ambargo ve baskıları delmeyi amaçlamadığı 
söylenebilir.42 Buna karşılık Suriye’de giderek ar-
tan şiddet olayları ve Hizbullah’ın Suriye’deki sa-
vaşta aktif faaliyet göstermesi Mursi yönetiminin 
radikal bir karar almasına neden oldu. 15 Haziran 

39 Salih El Verdani, Mısırda İslami Akımlar, Fecr Yayınevi, 
İstanbul, 1986, s. 202-203

40 “Shaykh al Qaradawi speaks about the sunni shia relations”, 
https://www.youtube.com/watch?v=mwzNZPNaoJw

41 “Morsi criticises Syria at Tehran meeting”, Al Jazeera, August 
30, 2012

42 Ahmed Morsy, “Morsi’s Un-Revolutionary Foreign Policy”, 
Middle East Institute April 14, 2013
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2013 tarihinde Kahire’de “Suriye’ye Destek” mi-
tinginde konuşan Cumhurbaşkanı, Hizbullah’ın 

Suriye’yi terk etmesi gerektiğini söylerken, Suri-

ye rejimi ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 

kesildiğini, Kahire’deki Suriye büyükelçiliğinin 

kapatılıp, Şam’daki Mısır büyükelçisinin ise geri 

çağrılacağını ilan etmiştir.43 Mursi yönetiminde-

ki Mısır İran’la ilişkileri düzeltmek pahasına, ken-

disinin de yakın ilişki içerisinde olduğu ve İran’ı 

soğuk savaş ve sonrasında bölgedeki bir numara-

lı tehdit olarak gören Körfez ülkeleriyle ilişkileri-

ni bozmak istemiyordu. Ancak Arap ayaklanma-

ları sonrası dönemde Müslüman Kardeşler Körfez 

monarşileri için İran kadar tehlikeli gözükmekte-

dir. 

b) Körfez ile İlişkiler

Arap soğuk savaşı olarak tanımlanan 1950’li 

yıllar Mısır, Suriye, Irak gibi Arap milliyetçisi 

sosyalist hareketlere karşı Körfez ülkelerinin sa-

vunduğu Panislâmcı politikalar sonucu baskı al-

tındaki Müslüman Kardeşler üyeleri başta Suu-

di Arabistan olmak üzere, Birleşik Arap Emirlik-

leri, Kuveyt ve Katar’a yerleştiler. Üyelerinin bü-

yük bir bölümünü orta ve üst kesim üniversi-

te mezunlarının oluşturduğu Müslüman Kardeş-

ler, bu ülkelerde aynı dönemde görülen modern-

leşme hareketlerinde kilit rol oynamışlardır. Baş-

ta eğitim kurumları ve üniversitelerde istihdam 

edilen bu insanlar aynı zamanda ticaretle de uğ-

raşarak kısa zamanda Körfez ülkelerinde etkileri-

ni artırdılar.44 Birleşik Arap Emirlikleri (el-Islah) 

ve Kuveyt’te (Hadas) siyasî muhalefet olarak orta-

ya çıkan bu gruplar Suudi Arabistan’da karşılaş-

tıkları Vahhabi-Selefi ulema ile fikri çatışmalar ya-

şamışlar ve özellikle 1990’larda ortaya çıkan re-

formist kraliyet karşıtı isimlere (Uyanış Ulemaları) 

ilham kaynağı olurken, bu süreçten sonra bölge 

krallıkları hareketlere karşı tavır almışlardır. Suu-

di Prens Nayef bin Abdülaziz’in konu hakkındaki 

açıklamaları kraliyetin tutumunu göstermesi açı-

sından önemlidir. 2002’de Kuveyt’te bir gazeteye 

verdiği demeçte Prens Nayef Suudi Arabistan’ın 

karşılaştığı bütün problemlerin kökeninin Müslü-

man Kardeşler’e dayandığını, hareket zor durum-

43 “Egypt’s Morsi cuts ties with Damascus, calls on Hezbollah to 
leave Syria” Haaretz, June 15, 2013

44 Stephane Lacroix, Awakening Islam: The Politics of Dissent in 
Contemporary Saudi Arabia, Harvar University Press, 2011, 
s. 42-43

da olduğu dönemde Suudi Arabistan’ın kucak aç-

masına rağmen hareketin kendilerine ihanet etti-

ğini belirtiyordu.45 Öte yandan 1994’de hareke-

ti yasadışı ilan eden ve eğitim ve yargı kademe-

lerinde görev yapan Müslüman Kardeşler üyele-

rini tasfiye eden Birleşik Arap Emirlikleri, Müs-

lüman Kardeşler karşıtı kampın en şiddetli des-

tekçileri arasındadır.46 3 Temmuz askeri darbesi-

nin hemen sonrasında Suudi Arabistan, Kuveyt 

ve BAE, Mısır’ın ekonomisine destek olmak adı-

na 12 milyar dolar bağışlayacaklarını taahhüt et-

meleri Körfez ülkelerinin bu konudaki tavrını or-

taya koymaktadır.47

Arap ayaklanmaları sonrasında bir diğer Kör-

fez ülkesi olan Katar’ın Müslüman Kardeşler ve 

Muhammed Mursi yönetimine verdiği destek, 

Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında gergin-

liklere neden olmuştur. Müslüman Kardeşler’in 

dünyaca ünlü ve dünya çapında tanınan düşü-

nürlerinden Yusuf el-Karadavi’nin Mısırlı olma-

sına rağmen uzun yıllardır Katar’da faaliyet gös-

teriyor olması ciddi tartışmalara neden olmakta-

dır. Ayaklanmaların ilk gününden itibaren -Bah-

reyn hariç- bölgedeki eylemlere desteğini açıkla-

yan Karadavi’nin yaptığı konuşmalarda özellik-

le Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef alması Katar 

ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine ne-

den olmuştur.48 Mursi’nin cumhurbaşkanlığı sü-

resince Müslüman Kardeşler yönetimine en bü-

yük desteği veren ülke olan Katar, askeri müda-

haleden sonra da darbe hükümetine karşı tavır al-

mıştır. İhvan’ın Mısır’ı terk etmek zorunda kalan 

liderlerine kapılarını açmasını Körfez bölgesinin 

güvenliğine tehdit olarak gören Müslüman Kar-

deşler karşıtı monarşiler, Suudi Arabistan, BAE 

ve Bahreyn, tepkilerini Katar’daki büyükelçileri-

ni geri çağırarak göstermişlerdir.49 Sonuç olarak 

1954 yılında hareketin tamamen yok olmasını ön-

45 Habib Toumi, “The Brotherhood and the Gulf: turbulent 
ties”, Gulf News, August 18, 2013

46 Samir Salama, “Rise and fall of Muslim Brotherhood in UAE”, 
Gulf News, April 13, 2013

47 Yasmine Farouk, “More than Money: Post-Mubarak Egypt, 
Saudi Arabia, and the Gulf”, Gulf Research Center, Gulf 
Paper, April, 2014, s. 11

48 Birol Başkan, “Polis Müdürü ve Şeyh: Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin İhvan’la İmtihanı”, Ortadoğu Analiz, c. 4, 
no.47, Kasım, 2012, s.80.

49 Theodore Karakis, “Gulf trio pull Qatar ambassadors - why 
now?” al-Arabiya, March 5, 2014
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leyen en önemli etken, uğradığı baskılardan ka-

çan Müslüman Kardeşler üyelerine Körfez ülke-

lerinin kucak açmasıyken, 2013 yılında yaşanan 

darbe sonrası aynı ülkelerin hareketi terörist ilan 

etmeleri gelecek açısından ciddi soru işaretleri do-

ğurmaktadır. 
Sonuç

Ortadoğu’da 87 yıllık geçmişiyle Müslüman 
Kardeşler bölgedeki en eski ve etkin İslâmî ha-
reket olarak kabul edilmektedir. Bugün ise pek 
çok lideri ve üyesi idam cezasına çarptırılmış veya 
ömür boyu hapse mahkûm edilmiş durumdadır. 
Tarihsel olarak baktığımızda hareket bu çapta bir 
baskı dönemini 59 yıl sonra tekrar yaşamakta ve 
bu durum hareketin geleceği hakkında ciddi soru 
işaretlerine neden olmaktadır. Buna ek olarak 
önemli bir diğer tartışma noktası bu süreçte hare-
ketin 1- ideolojik ve yapısal, 2- Mübarek sonrası 
Mısır’da siyasî ve 3- bölge ülkeleriyle diplomatik, 
dinamiklerinin ne olduğu sorusudur.

Siyasî İslâmî hareketler söylem olarak ge-
nel anlamda belirli bir İslâm inancına referans-
la konuşmakla birlikte kendilerini sahip oldukla-
rı siyasî hedeflere ulaştıracak olan bir yol harita-
sından ve programdan yoksundurlar.50 Bunun en 
temel nedeni örneğin Müslüman Kardeşler’in bir 
İslâmî davet hareketi olarak ortaya çıktığı erken 
döneminin aksine, özellikle 1974’den sonra hare-
ketin sendikalar, üniversite öğrenci konseyleri ve 
parlamentolar gibi siyasî aktiviteleri birincil önce-
lik olarak belirlemesidir. Yoğun olarak Hasan el-
Benna, Hasan el-Hudeybi ve Seyyid Kutub’a refe-
ransla söylem geliştirilmesine rağmen Müslüman 
Kardeşler’in çağdaş bir İslâmcı entelektüel çıkart 
(a)mamış olması değişen süreçlere adapte olması-
na engel olmuş ve dolayısıyla hareketin genç üye-
leri ile liderlik arasında çatışmalara sebep olmuş-
tur. Buna ilave olarak iç işleyiş anlamında hare-
ketin kapalı bir yapıya sahiptir ve kararlar yeteri 
kadar şeffaf şekilde alınmamakta, bu da dönem-
sel olarak hareketten kopuşlara neden olmaktadır. 
Müslüman Kardeşler konusunda akademik an-
lamda çok geniş bir külliyat oluşmasına rağmen 
halen iç mekanizma anlamında yeterli bilgiye sa-
hip olunmaması bu soru işaretlerini arttırmaktadır.

50 Bu konuda iki istisna sayılabilir; İran Devriminin lideri İmam 
Humeyni’nin “Velayeti Fakih” teorisi ve Tunus’taki Nahda 
hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin El-Hurriyyatü’l-Âmme 
fi’d-Devle’l-İslamiyye kitabı (‘İslam Devletinde Kamusal 
Özgürlükler’, Mana Yayınları, 2013).

Arap ayaklanmalarıyla birlikte Müslüman Kar-
deşler belki de tarihindeki en nadir anlardan birini 
yakalamıştır. Ancak süreç içerisinde attığı ve genel 
anlamda Mısır kamuoyunda hareketin neyi amaç-
ladığı konusunda soru işaretleri oluşturan adım-
larla tabandaki desteği giderek azalmıştır. Ayak-
lanmaların ruhuna uygun şekilde kapsayıcı ve ço-
ğulcu bir söylem geliştirmektense, eski refleksler 
ile hareket eden Müslüman Kardeşler, reformist ve 
genç üyelerinin büyük bir bölümünü hareketten 
tasfiye etmeyi tercih etmiştir. Kanaatimizce yeni 
Mısır’da Müslüman Kardeşler’in önünde iki seçe-
nek durmaktaydı; 1- Mübarek döneminde oldu-
ğu gibi İslâmî bir hareket olarak bağımsız adaylar-
la siyasî sürece katılmak veya 2- İslâmî bir cemaat 
olmaktan vazgeçip siyasî partiye dönüşmek. An-
cak Müslüman Kardeşler üçüncü bir yol izleyerek 
İslâmî hareket ile siyasî parti arasında bir ayrım 
yapmamayı tercih etmiştir. Hareketin sözcüleri 
yeni kurulan siyasî partinin lideri ve Cumhurbaş-
kanı adayı olmuş ve Müslüman Kardeşler üyeleri-
nin başka bir partiye üye olmaları yasaklanmıştır. 
Bu aynı zamanda; Muhammed Mursi döneminde 
kararların Mursi tarafından mı yoksa İhvan Mür-
şidi Muhammed Bedii tarafından mı alındığı soru-
sunu gündeme getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı 
döneminde ise Muhammed Mursi’nin çok erken 
dönemde ordu ve yargı ile girdiği mücadele, bu-
nun yanında diğer liberal ve sol hareketlerden zi-
yade Selefi Nur Partisi ile yakınlık göstermesi yal-
nızlaşmasına ve darbeye giden süreçte muhalefe-
tin artmasına neden olmuştur.

Son olarak bölgesel dinamiklere baktığımız-
da, Müslüman Kardeşler’in Mısır gibi stratejik an-
lamda önemli bir ülkede başa gelmesi, İran açısın-
dan bir fırsat olarak görülmüşse de Körfez ülke-
leri kendi içlerindeki muhalefet hareketlerine il-
ham kaynağı olacağı endişesine kapılarak bu dö-
nemde Mısır’la ilişkilerde mesafeli bir seyir izle-
mişlerdir. Soğuk savaş döneminde Arap milliyet-
çisi Baas yönetimlerine karşı bölgede Müslüman 
Kardeşler’in en güçlü destekçisi olan bu ülkeler, 
kendi rejimlerinin devamlılığını sağlayabilmek ve 
ileride Körfez bölgesinde kendi meşruiyetlerine 
karşı oluşabilecek herhangi bir ayaklanma ihtima-
line karşı Ortadoğu’da Müslüman Kardeşler kar-
şıtı bir kamp oluşturmuşlardır. Bu da göstermek-
tedir ki bu konuda 60 yıla yaklaşan tecrübelerin-
den ders çıkartarak, Müslüman Kardeşlerin yeni-
den yükselişinin önünü kesmeye çalışmaktadırlar.
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1 2 Şubat 2016 Cuma günü Türkiye 

camilerinde okutulan Diya-

net İşleri Başkanlığı çıkışlı hutbe, 

sosyal medyada tartışmalara se-

bebiyet verdi. İçim kabul etme-

di, Rabbim ise kabul etti mi et-

medi mi bilmiyorum. O günün 

namazını bulunduğum mekâna 

yakın bir camide eda ettim; ben 

de söz konusu hutbeyi dinledim. 

Besbelli bu rahatsız edici hutbeyle yetin-

medi. Diyanet, bu sefer 19 Şubat tarihli hutbenin 

girişinde, yine kimi Peygamberlerin isminin anıl-

dığı, Son Peygamber’in hepsinden üstün olduğu-

na değinilen yeni bir hutbeye daha ihtiyaç duydu. 

Ardından aynı hafta içerisindeki bombalı saldırıda 

ölen askerler için dua istendi.

Bir ilim adamının başkanlığını yaptığı ku-

rumun tek tipçi bu tavrı beni düşündürdü. Bu 

inat ve ısrar neyin nesiydi diye. İlk hafta okunan 

hutbede birçok muhakkik ilim ehli tarafından 

sıhhatinin şüpheli olduğu söylenen bir sözü, Pey-

gamber hadisi olarak nakledip, belli bir görüş sa-

hiplerini hedef alarak karalayan, cahil ve elbette 

cehennemlik gösteren bu tavır, dikkat çekiciydi. 

Gelenekçi Neye Yaslanmaktadır?

Malumdur bir vakitten bu yana 

iktidara yakın çevrelerde, onların 

basın yayın organlarında yazan, 

konuşan kimileri “Kur’ân İslâm’ı” 

taraftarı gösterdikleri birilerini 

hedefe koyarak, ciddi eleştiri-

lerde bulunmaktadırlar. Yetmedi, 

çevrede yaşanan sıcak siyasal kar-

gaşayı da içine alan yeni yorumlarla, 

“Ehl-i Sünnet” omurgasının tehlike altında 

bulunduğu ihbar ve ihtarını yaparak, galiba ken-

dilerince zinde saydıkları güçleri göreve çağır-

maktadırlar. 

Zinde güçler muhafazakâr iktidar olsa gerek 

ki, söylem sahiplerinin iktidara yakınlıkları gizle-

nememektedir. Muhtemelen yöneticilerin akidesi 

de, görünürde ekseriyetle muhafazakâr espri taşı-

yor diye, onlara, onların başında bulunduğu kimi 

kamu organlarına (mesela Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı) yaslanmaktan geri durmuyorlar.

Evvela söz konusu hutbedeki tartışmaya me-

dar olan metni okuyalım. Güya Hz. Peygamber 

şöyle buyurmuştur: “Sakın sizden birinizi, em-

rettiğim ve yasakladığım bir konu kendisine ile-

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Muhafazakârlık kaynağı ne olursa olsun geçmişte üretilmiş her birikimi kutsamakla 
meşhurdur. Orijinal olana yaslanmak yerine, üretilmiş olanın üzerine şerh ve haşiyelerden 
bir artı değer ekleyerek ve onu da dokunulmaz kılarak sürdürmüştür teorik ve pratik 
hayatını. Elinde taşıdığı ve kendisine de ait bulunmayan bütün malzemeyi kutsamaktan 
geri durmamıştır. Onların kutsallığına gölge düşürmesin için, bütün değişim ve 
dönüşümler karşısındaki yeni üretimleri ise reformizmle suçlamaktan zevk almıştır.

Muhafazakâr Telaş
Nereye Kadar?
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tildiğinde, köşesine yaslanmış olarak cahilce, ‘biz 

Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız; hadis 

tanımayız!’ derken bulmayayım!” Bu sözün başka 

versiyonlarında bilenler bilir ki “cahilce” kelimesi 

olmadığı gibi cümle sonundaki “hadis tanımayız” 

ifadesi de yer almaz. Kurnazlığın boyutunu veya 

sinsi hesabı varın siz düşünün. İleride birilerini 

hadis düşmanı olarak suçlayabilmek için böylesi 

bir dayanağa ihtiyaç hissedilmiş besbelli. 

Sözün belki bir aslı vardır. Ancak şu haline ba-

kıldığında arasına nasıl da kurnazca ifadelerin ka-

tıldığı açık değil midir? Olabilir, bulunabilir, Müs-

lüman kitleler arasında hayli 

farklı düşünen, düşüncesinde 

aşırı giderek yanlış yola sapan-

lar vardır. Bunların bir kısmı 

da ‘bana Kur’ân yeter’ diyenler 

arasındadır. Böyle bir durum 

imkânsız değildir. Gelin görün 

ki bu iddia sahiplerini gözden 

düşürmek, itibarsızlaştırmak 

maksadıyla, Peygamber’in söy-

lemediğini ona söyleten, tarihi 

tartışmalarda ortaya sürülmüş 

mevzu hadislere dayanarak 

gerçekleştirme çabası daha va-

him bir durumdur.

İnsaflı düşünülecek olursa, 

Müslüman âlemindeki mevcut 

sapmaların temelinde mese-

la Batı hayranlığı, Oryantalist 

mantık, dinde reformculuk, 

Kur’ân İslâmcılığı mı görülür? 

Boko Haram, el-Kaide, DAEŞ, 

Taliban türü oluşumların di-

yelim ki birtakım dış mihraklar tarafından kış-

kırtıldığı gerçeğini öğrendik. Bu tür gruplara sırf 

bildiği kadarıyla Allah rızasını gözetip girenlerin, 

sempatizanların sayısı az mıdır? Sözünü ettiğim 

samimi bağlıların inanç ve itikatlarının kaynakları 

nelerdir sizce? Bunlar ‘Kur’ân bize yeter!’ diyenler 

arasından mı çıkmaktadır? 

Yanlış bir isimlendirme olsa da geçici olarak 

kullanıp diyelim ki bahsi geçen grupların militan-

ları Kur’âncılar mıdır? Değil elbette. Tam aksine 

bunların hemen tamamı, tıpkı öteki ‘Ehl-i Sünnet 

omurgası’nı oluşturan geniş kitle ile aynı inanç ve 

itikat manzumesine bağlıdırlar. Yani tabir caizse 

Kur’âncı değil, hadisçidirler. “Ehl-i Sünnetteniz” 

diye böbürlenenler peki hangi ekole bağlıdır? On-

lar da hadisçi değiller midir? 

Bakınız şöyle bir denklem kuralım. Türkiye 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camilerde tedris eyle-

meye çabaladığı hadis merkezli dindarlık ile Tali-

ban, Boko Haram, DAEŞ veya el-Kaide dindarlığı 

arasında ne fark vardır? Kanaatim odur ki akidevi 

bakımdan her iki çevre aynı inanç manzumesine 

mensuptur. Aralarındaki fark akidevi değil ta-

mamen siyasidir. Sapmış diye 

nitelenen, şiddet ve terör yön-

temini de benimseyerek şeriat 

özlemi çeken taraf, tabir caizse 

acilcidir. Hemen şimdi ve bu-

rada, hilafet ilan etmek maksa-

dıyla ortaya konulacak her tür 

eylemi meşru sayarlar. Öteki 

ise yani mesela bu ekol men-

suplarını bazen Kur’âncı, bazen 

Ehl-i Sünnet omurgasını sarsı-

cı ve sapık görenler, şeriatı ve 

hilafeti gelecek zamanlara erte-

leyen, gizli ajandalarında sak-

layanlardan başkaları değildir. 

İki kesim arasındaki fark işte 

bu küçük politik tavır farkıdır.

Türkiyeli muhafazakârlar 

mezhepleri sorulduğunda Ha-

nefi olduklarını söylerler. İti-

katta bile mezhepleri vardır; 

Maturidi’den söz açarlar. Her 

iki iddia da ilmen yanlıştır ama 

bu maalesef bir galatı meşhur olarak sürer gider. 

Peki, DAEŞ mensuplarının mezhebi ve meşrebi 

daha mı başkadır? Onlar itikaden Mutezili mi-

dirler; yoksa Harici mi? Fıkhen Zahiri veya Caferi 

midirler? Elbette hayır! Muhafazakârların temel 

kaynakları, aidiyet ve mensubiyetleri ne ise bu 

terör örgütlerininki de aynısıdır. Aralarındaki si-

yasi farklılıktan ötürü onları sapık, Vehhabi, Selefi 

gibi, ahalinin yabancısı olduğu kimi meşreplerle 

suçlamanın, tek bir sebebi vardır. O da kendileri-

ni güya Ehl-i Sünnet’e nispet edenlerin, yüzyıllar 

Kur’ân okumalar çoğaldık-
ça muhafazakârlığın ezberi 
ve konforu bozulmaktadır. 
Bundan ötürü doğrudan 
Kur’ân’ı hedef alamaya-
caklarına göre, arkadan 
dolanarak insanları gafil 
avlama peşindedirler. 
Birilerini Ehl-i Sünnet 
omurgasını bozmakla, 
hadis inkârcılığı ile batı-
cılık, oryantalist kopya-
cılığı, reformculuk, veh-
habilik veya selefilik gibi 
muğlak suçlamalarla iti-
barsızlaştırıp, geleneksel 
Ortodoks otoritelerini 
sürdürme peşindedirler.
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sonra suçüstü yakalanmış bu-

lunmalarıdır. 

Adına hem de yanlış biçim-

de Ehl-i Sünnet dedikleri meşre-

bin çökmüş, statikleşmiş, çürümüş 

olduğunu görmezden gelmeleridir. 

Müslümanların mevcut zilletine sebebi-

yet veren katı mezhepçi, fanatik, dogma-

tik, yer yer Ortodoks, bazen de heteredoks 

görüntülü ismi yanlış konulmuş bu Ehl-i Sünnet 

omurgası değil midir? Ve Allah Resûlü’nün sahih 

sünneti ile uzaktan akrabalığı bile bulunmayan bu 

fıkıh despotizmi, kendini Ehl-i Sünnet’e mensup 

göstererek, cürmünü örteceğini mi sanıyor? Kim-

se görmezden gelmesin DAEŞ, Taliban, el-Kaide 

ve Boko Haram, işte tam da bu zihniyetin koltuk-

ları altında doğup gürbüzleşmiştir. 

Bir muhafazakârın hatta gelenekçinin, biri-

lerini selefi diyerek suçlamasından daha komik/ 

gülünç ve de cahilce ne olabilir? Gelenekçi neye 

yaslanmaktadır; geçmişe değil mi? Peki, selefi 

kimdir? O da en eskiyi referans alan değil midir? 

O halde bir gelenekçi, selefiyi nasıl olur da Ehl-i 

Sünnet omurgasını bozmakla suçlayabilir? Ehl-i 

Sünnet denilen omurgayı zaten bu ikiz kardeşler 

oluşturmamış mıdır? 

Ehl-i Sünnete haksız yere sahip çıkan Türkiyeli 

muhafazakârlar, Kur’âncı diye suçladıkları kesimi, 

aynı zamanda Martin Lutherci, batıcı, oryantalist 

etkisinde olmakla da suçlamaktadırlar. Onlara 

Vehhabi, selefi diyerek halkın gözünden düşürme 

çabasında da pek hevesli görünürler. Bu durum-

da Kur’âncılarla DAEŞ mensupları aynı inanışta 

sayılmaktadır. Şöyle kabaca bakıldığında, bütün 

politik tavırları bakımından batılılar tarafından 

kışkırtılıyor olsalar bile, DAEŞ bağlılarını zihnen 

batılı veya batıcı diye nitelemek mümkün müdür? 

Şöyle de sorulabilir; Ehl-i Sünnete sahiplenenler 

mi daha ziyade batıcı yoksa DAEŞ mensupları mı? 

DAEŞ tam bir batı maşası örgüt olsa bile, inanmış 

mensupları (kışkırtıcılar değil) zihniyet bakımın-

dan bütün doğuculardan daha doğucu ve doğulu 

bir oluşumdur. 

DAEŞ ve benzerlerinin esin ve besin kaynakla-

rı nelerdir diye düşündüğünüzde, karşınıza evvela 

asla Kur’ân çıkmaz. Aksine, tıpkı Ehl-i Sünne-

tim diye geçinenler gibi, hatta onlardan bi-

raz da eksik biçimde, hadis mantalitesi 

çıkacaktır. Mezhepçi, tabir caizse 

hadisçi ekolün bununla beraber 

yaslandığı kültür, geleneğin 

ürettiği, tutucu, fanatik, adet 

ve törelerle yoğrulmuş tarih mal-

zemesinden başkası değildir. Otoriter 

ve totaliter fıkhın, yüzlerce yıl evvel üretilmiş 

nazariyeleridir, DAEŞ ve benzeri örgütlerin itikadi 

ve siyasi inanç temelleri. 

Ezber ve Konfor Bozulunca

Muhafazakârlık kaynağı ne olursa olsun geç-

mişte üretilmiş her birikimi kutsamakla meşhur-

dur. Orijinal olana yaslanmak yerine, üretilmiş 

olanın üzerine şerh ve haşiyelerden bir artı de-

ğer ekleyerek ve onu da dokunulmaz kılarak sür-

dürmüştür teorik ve pratik hayatını. Elinde taşıdı-

ğı ve kendisine de ait bulunmayan bütün malze-

meyi kutsamaktan geri durmamıştır. Onların kut-

sallığına gölge düşürmesin için, bütün değişim ve 

dönüşümler karşısındaki yeni üretimleri ise refor-

mizmle suçlamaktan zevk almıştır. 

Muhafazakâr ve DAEŞ benzeri kesin inançlı-

ların (fanatizm anlamında) genel karakteri her 

zaman aynıdır. Onlar için ellerindeki bütün mal-

zeme, tüm iddia ve inanışlar, bütün geleneksel 

birikim, hikmetinden sual olunmayan dogmalar-

dan ibarettir. Geçmişe dönük eleştirinin en ufak 

Unutulmaması gereken en önemli 
husus da şudur ki, sahiden Kur’ân oku-
yan bir kimsenin, Allah Resûlü sevgili 
önderimizi ve ondan evvel gelmiş bulu-
nan elçileri görmezden gelmesi, onlar-
dan uzak düşmesi, onlara iman etme-
mesi asla düşünülemez. Allah Resûlü 
ihmal edilirse, tilavet olunan bir İlahi 
Vahiy’den hangi şaşkın söz açabilir ki? 
İlahi Vahyin ruhuna vakıf bir mümin 
asla ‘bana Kur’ân yeter’ gibi düzey-
siz bir müstağnilik içerisinde buluna-
maz zaten.
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biçimine tahammül etmedikleri gibi, bir ömür 

özeleştiriden de uzak durmaktır onların şiarı. Elle-

rindeki malzemeyi Kur’ân’a ortak koşmakta da pek 

mahirdirler. O malzemeye de tıpkı Kur’ân gibi İlahi 

Vahiy muamelesi yaparlar. Onların geçmişte en ile-

ri gidenleri -ki hâlâ temsilcileri mevcuttur- “Kur’ân 

sünnetin hükümlerini ortadan kaldıramaz ama 

sünnet Kur’ân’ın hükümlerini ortadan kaldırır” di-

yebilecek kadar şaşırmamışlar mıydı? 

Kur’ân, Müslümanların hayatına birinci el-

den girmeye başladığı günden bu yana, bütün 

muhafazakârları bir telaştır aldı. Beklentileri, geç-

mişte olduğu gibi Kur’ân’ı fetiş mesabesine indire-

rek, hayatı değiştiren/ dönüştüren özne olmaktan 

çıkartmaktır. Onu herkesin anlamayacağını söyle-

yerek yalnızca uzmanların (onlar da kimlerse) eline 

vermek isterler. Düşünmezler ki Allah Resûlü sev-

gili önderimizin yakın arkadaşları arasında uzman-

lar yoktu. 

İnsanlar Allah’ın kelamına doğrudan ulaşma-

ya başladıktan sonra, muhafazakârların biriktirdiği 

çürümüş malzemelerin küf kokusu ortaya çıkma-

ya başlamıştır. Bir kere Müslümanın muhafazakâr 

değil sahici bir inkılapçı olması gerektiği aydınlan-

mıştır. Çünkü eğer konu hikmeti ve Kur’ân’ı koru-

mak ise bu işi Allah bizzat kendi uhdesine almıştır. 

Onu inzal eden korumaktadır. Müminlere düşen, 

bu İlahi şuur ve idrak meşrebini yaşamak ve yaşat-

mak inkılabına önderlik ve şahitlik etmektir. 

Unutulmaması gereken en önemli husus da şu-

dur ki, sahiden Kur’ân okuyan bir kimsenin, Al-

lah Resûlü sevgili önderimizi ve ondan evvel gelmiş 

bulunan elçileri görmezden gelmesi, onlardan uzak 

düşmesi, onlara iman etmemesi asla düşünülemez. 

Allah Resûlü ihmal edilirse, tilavet olunan bir İla-

hi Vahiy’den hangi şaşkın söz açabilir ki? İlahi Vah-

yin ruhuna vakıf bir mümin asla ‘bana Kur’ân yeter’ 

gibi düzeysiz bir müstağnilik içerisinde bulunamaz 

zaten. Zira İlahi Vahiy, tilavet olunan Kur’ân’dan 

ibaret değildir. Allah’ın kâinattaki sözsüz vahyin-

den, beşer fıtratındaki İlahi Nefha’ya kadar daha 

nice vahiyden söz edilebilir. Dahası İblis’in bile 

kendi elemanlarına vahyi vardır. Ancak şunu yük-

sek sesle söyleriz: Yeryüzündeki hatasız yegâne ila-

hi metin Kur’ân’dır. Hatasızlık bakımından o bize 

elbette yeter. 

Muhafazakârlığı, gelenekçiliği, ismini yanlış 

vermiş olsalar da Ehl-i Sünnet müdafiliğini meş-

rep edinen kimilerinin, Kur’ân okuyanların çoğal-

masıyla neleri kaybettiklerini biz de biliyoruz. Ehl-i 

Sünnet doktrininin arkasına saklanarak, aslı ha-

dis ekolüne mensup bulunmalarına rağmen, ken-

dilerini yalan biçimde fıkhen Ebu Hanife’ye, yine 

aslı büyük oranda Cebriye, kısmen de Eş’ari man-

tığına bürünmüş akidelerini yine yanlış biçimde 

Maturidi’ye dayandıranların foyası meydana çık-

mıştır. Onlar arasından hiç kimse, hakiki Hane-

fi ekolünde ve hakiki Maturidi itikadında değildir. 

Bu isimlerin şöhretine sığınarak kendilerini tatmin 

etmektedirler. 

Kur’ân okumalar çoğaldıkça muhafazakârlığın 

ezberi ve konforu bozulmaktadır. Bundan ötürü 

doğrudan Kur’ân’ı hedef alamayacaklarına göre, ar-

kadan dolanarak insanları gafil avlama peşindedir-

ler. Birilerini Ehl-i Sünnet omurgasını bozmakla, 

hadis inkârcılığı ile batıcılık, oryantalist kopyacılı-

ğı, reformculuk, vehhabilik veya selefilik gibi muğ-

lak suçlamalarla itibarsızlaştırıp, geleneksel Orto-

doks otoritelerini sürdürme peşindedirler. Korku-

nun ecele faydası yoktur. İnsanlar bir kere Allah’ın 

Kelamı’na ulaştılar. Onun bereketi ve feyziyle ay-

dınlandılar. O’nun gösterdiği Allah Resûlü’nün izi-

ni takip etmeye başladılar. Ne var ki bu izi takip 

ederken, o güne kadar aynı izi taklit ettiğini söy-

leyenlerin, nasıl bir şaşkınlık içerisinde ve yalan-

lar üzerine bina edilmiş bir mezuniyet taşıdıklarını 

da gördüler. Sahih imanın taklitten tahkike yükse-

lebilmesinin reçetesi elbette Allah’ın Kelamındadır.
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İ slâm’ın hedefi, genel bir ifadeyle, bireysel ve 
toplumsal boyutuyla dünya hayatını düzenle-

mek, insanlara yaratılış amacına uygun bir hayat 
tarzı sunmaktır.  Bu aslında, İslâm, gerçek anlam 
ve işleviyle hakkı, adaleti, huzuru, mutluluğu, doğ-
ruluğu, iyiliği, güzelliği… insanlar için yaşanan 
bir gerçeğe dönüştürmek amacına sahiptir anlamı-
na gelen bir tespittir. Hatta bir başka ve daha doğ-
ru bir söyleyişle tüm bunların gerçekleşmesinin in-
sanın yaratılış amacının gereği olduğu ve dolayı-
sıyla bunların gerçekleşme durumunun bizzat is-
minin İslâm olduğu, yani esenlik, barış, huzur, sa-
adet, güvenlik, iyilik... olduğu söylenebilir ve söy-
lenmelidir de. Elbette ki tüm bunları gerçekleşme-
si ise insanın bilinç ve iradesiyle, dolayısıyla bile-
rek ve isteyerek yegâne rab olan Allah’a teslimiye-
ti ile başlar ve devamı ise bireysel ve toplumsal ha-
yatta gereklerini yerine getirmekle mümkün olur.  
Ancak çoğu zaman sanılanın aksine, İslâm gerçek 
anlam ve işleviyle hakkı, adaleti, huzuru, mutlulu-
ğu, doğruluğu, iyiliği, güzelliği… insanlar için ya-
şanan bir gerçeğe dönüştürecek yolu fiilen inşa et-
mez; yolu ve o yol üzerinde gerçekleşmesi gereken 
yolculuğun yöntemini gösterir. Onun gösterdikle-
rini uygulamaya dönüştürecek olanlar, onun gös-

terdiği yol ve yönteme iman edip, iman edilenlerin 
gereklerine teslim olanlardır. Bu tespiti hayata iliş-
kin bazı örnekler üzerinden açmak gerekirse; 

İslâm, her ne olursa olsun, kime karşı ve ki-
minle ilgili olursa olsun adaleti emretmiştir1. Bu 
demektir ki bireysel ve toplumsal hayatta adalet 
hâkim olmalı; insanlar tüm işlerini adalet ilkesine 
göre yürütmelidirler. 

İslâm, insanlar arası işlerin istişare ile yürütül-
mesini emretmiştir2. Bu demektir ki bireysel ve 
toplumsal hayatta gerçekleştirilecek işlerde istişare 
olmalıdır. Keyfi ve ani kararlardan, bilenlere danış-
madan iş yürütmekten kaçınmak gerekmektedir.

İslâm, işi ehline vermeyi emretmiştir3. Bu de-
mektir ki insanların işlerini, o işe ehil olanlar üst-
lenmeli; ehil olmayana ehil olmadığı iş emanet 
edilmemelidir.

İslâm, makam, mal, şan-şöhret düşkünlüğünü4 
yasaklamıştır. Bu demektir ki insanlar bu düşkün-
lükleri; insanı haktan, adaletten, hayırdan uzaklaş-
tıracak bu sevdaları hayatlarında bulundurmama-
lıdırlar; hayallerinde ve umutlarında bu tutkulara 
hiçbir şekilde yer vermemelidirler. 

İslâm, doğrudan veya dolaylı, açık veya gizli, 
“kitabına” uydurulmuş veya uydurulmamış, giz-
li veya açık, doğrudan veya dolaylı her türlü hak-
sızlığı yasaklamıştır5. Bu demektir ki hangi sahte 

1 Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, ada-
let ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz 
sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır (Maide, 
5/8). Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, 
adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz 
sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır (Nisa, 
4/135).

2 O (müminler) Rablerinin davetine uyarlar. Namazlarına dik-
katli ve devamlıdırlar. İşlerini aralarında danışarak (istişare 
ederek) yaparlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyler-
den başkalarına da harcarlar (Şura, 42/38).

3 Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emre-
diyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! 
Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir (Nisa, 
4/58).

4  Hayır, hayır (bu olmaz, böyle olmaz)! Yetime ikram etmiyor-
sunuz… Malı da pek çok seviyorsunuz (Fecr, 89/20).

5 Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden değiştirirler, dil-
lerini eğerek, bükerek ve dine saldırarak (Peygambere karşı) 
“İşittik ve karşı geldik”, “dinle, dinlemez olası”, “râinâ” der-
ler. Eğer onlar “İşittik, itaat ettik, dinle ve bizi gözet” deseler-
di şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacak-
tı; fakat küfürleri (gerçeği kabul etmemeleri) sebebiyle Allah 
onları lânetlemiştir. Artık pek az inanırlar (Nisa, 4/46).

Celaleddin VATANDAŞ

YOLA ÇIKMAYAN
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İslâm, insanlar için yegâne esenlik yoludur. Eğer insan 
madden ve manen gerçek anlamda güven ve huzur 
içerisindeyse durumu İslâm’a göredir; bireysel ve 
toplumsal hayatında, inanç ve yaşantısında dosdoğru 
bir hal üzeredir. Çünkü madden ve manen gerçek 
anlamda huzur ve güven ancak fıtrata uygunlukla, ilahi 
gerçeğe teslimiyetle, hakikate mensubiyetle gerçekleşir.
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gerekçeyle “meşrulaştırılmış” olursa olsun, haksız-
lık hiçbir şekilde insanın yönelmemesi, ilgi duy-
maması, işlerine karıştırmaması gereken bir rics6 
(pislik)’tir ve insan rics’den uzak durmalıdır.

İslâm, azgınlaşmayı ve zorbalığı7, had ve hudut 
tanımadan iş yapmayı8 insanlara tepeden bakma-
yı9, yasaklamıştır;

İslâm, yalanı ve yalancı şahitliği10 yasaklamış-
tır;

İslâm, sosyal sorumluluktan kaçınmayı; bu ka-
çınmanın gereği olarak ihtiyaç sahiplerini gözetme-
meyi yasaklamıştır11;

6 “Rics” ilk kez Müddesir suresinde geçen kelimelerden biri-
sidir: Pis şeylerden uzak dur (Müddesir, 74/5). Bu ayet-
te Resûlüllah’a pis şeylerden uzak durması emredilirken 
‘ahlâki temizlik’ olarak tanımlanabilecek özellikleri de kap-
sayan genel bir emir verilmiş oluyordu. Resûlüllah kabalık, 
sefihlik, ahlâksızlık, terbiyesizlik gibi her türlü ahlâkî pislik-
ten uzak durmanın yanı sıra, şirkin nesnesi olan putlardan ve 
taraftarlarının her türlü yanlış ve iğrenç hâl ve hareketlerinden 
de uzak durmalıydı. Bir başka ifadeyle, sonu azap olan ahlâk, 
düşünce, inanç, yaşantı pisliklerine hiçbir şekilde bulaşmama-
lıydı. Her haliyle temiz ve pak olmalıydı. Çünkü ayette geçen 
‘rics’ teriminin sözlük anlamı ‘pis şey’ olmasına karşılık, kav-
ramsal çerçevesinde maddî-manevî her türlü pislik, put, şirk, 
küfür yer almaktadır. Ayrıca daha sonra vahyolunan ayetlerin 
birisinde (Hacc, 22/30) ‘put’ ile ‘pis oluş’ birlikte ifade edile-
rek ikisi arasındaki ilişkiye özellikle dikkat çekilmiş, bir diğer 
ayette de (Tevbe, 9/95) müşriklerin pis olduğu ifade edilmiş-
tir. Ayrıca akılsız ve imansızlığın, sahibini ‘pis’ yapan şey-
ler olduğu açıklanmıştır (Yunus, 10/100). Allah, böyle kim-
selerin kalpleri zamanla tamamen kirlendiği ve hakikati anla-
yamaz hale gelecekleri için pislik üstüne pisliğe girecekleri-
ni bildirmiştir (Tevbe, 9/125). Diğer bazı ayetlerde ise ‘pis’ 
kimselerden uzak durulması emredilmiştir: ‘Ey Peygamber! 
Allah’tan kork ve kâfirlere, münafıklara uyma’ (Ahzâb, 33/1); 
‘Musa, kardeşi Harun’a dedi ki: ‘Benden sonra kavmim içinde 
benim yerime geç. Onları ıslah et ve sakın fesatçıların yoluna 
uyma’’(A’raf, 7/142). Ve zamanla vahyolunan ayetlerle daha 
iyi anlaşıldı ki, Allah, insanları her türlü ‘pislikten’ temizle-
yip, ‘tertemiz’ (mutahhar) kılmak için Resulünü göndermiştir, 
Kur’an’ı indirmiştir, İslâm’ı bildirmiştir.

7 Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, için-
de çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir (Nebe, 78/21).

8 Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah’ın ve (mü’min) 
insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kapla-
mıştır. Onlar Allah’ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onla-
rı kapladı. Bunun sebebi onların; Allah’ın âyetlerini inkar 
ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmaları idi. 
Bütün bunların sebebi ise, isyan etmekte ve (Allah’ın koydu-
ğu) sınırları çiğnemekte oluşları idi (Al-i İmran, 3/112).

9 Hayır, gerçekten insan kendini yeterli gördüğünden azar (Alak, 
96/6-7). Hayır, benim ayetlerim sana gelmişti, fakat sen onla-
rı yalanladın, büyüklüğe kapıldın ve kafirlerden oldun (Zümer, 
39/59).

10 Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, ada-
let ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz 
sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır (Nisa, 
4/135).

11 Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan 
çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline! 

İslâm,  zanlarla hareket etmeyi; insanlar hak-
kında zanla kanaat geliştirmeyi ve yargıda bulun-
mayı yasaklamıştır12;

İslâm, bozgunculuk yapmayı13, fitne ve fesat ile 
iş yapmayı ve hayat sürdürmeyi14 yasaklamıştır;

Tüm bunlar demektir ki, insan, inanç ve ya-
şantısında Allah’ın belirlediği ve İslâm olarak ta-
nımlanan bu ölçülere (hududullah) göre olmalı-
dır15; yoksa azıp çizgi dışına çıkar (fasık16); kötü-
lüğün, yanlışlığın, haksızlığın faili (zalim17) olur; 

O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır! Andolsun 
ki o, Hutâme’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu sen ne 
bileceksin? O, Allah’ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ate-
şidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları 
halde) ateş (Hümeze, 104/1-9), (Sadakalar) Kendilerini Allah 
yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaş-
maya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları 
zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük 
ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederse-
niz, şüphesiz Allah onu bilir (Bakara, 2/273), Sizden, faziletli 
ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hic-
ret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoş 
görsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, 
bağışlayandır, esirgeyendir (Nur, 24/22), Hayır; aksine, siz 
yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek için birbirinizi 
teşvik etmiyorsunuz. Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldır-
maz) bir tarzda yiyorsunuz. Malı ‘bir yığma tutkusu ve hırsıy-
la’ seviyorsunuz (Fecr, 89/17-20)

12 Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak 
namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yap-
makta olduklarını hakkıyla bilendir (Yunus, 10/36).

13 Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapma-
yın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua 
edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır 
(A’raf, 7/56).

14 Hem bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah’ın oluncaya kadar 
onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere 
karşıdır (Bakara, 2/193), Diğer birtakım kimseleri de bula-
caksınız ki; hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden 
emin olmak isterler. Fitne için her davet olunuşlarında onun 
içine baş aşağı dalarlar. Eğer bunlar sizden çekinmezlerse, 
kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. İşte bun-
lar aleyhinde size açık bir ferman verdik (Nisa, 4/91).

15 Allah’a tövbe eden, kullukta bulunan, o’nu öven, o’nun uğrun-
da gezen (cihad ve hicret eden, rızasını arayıp duran), rükû 
yapan, secde eden, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan ve 
allah’ın sınırlarını koruyan müminleri müjdele (Tevbe, 9/112), 
işte bütün bu hükümler, hudûdullah (Allah’ın koyduğu hüküm-
ler ve çizdiği sınırlar) dır. Kim Allah’a ve peygamberine itâat 
ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. 
Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş 
budur. Kim de Allah’a ve peygamberine isyân eder ve Allah’ın 
koyduğu sınırları aşarsa Allah onu da ebedî kalacağı cehen-
nem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azâb vardır (Nisa, 
4/13-14).

16 ... Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendile-
ridir (Maide, 5/47).

17 Bunun üzerine o zulme devam edenler sözü değiştirdiler, onu 
kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle soktular. Biz de 
kötülük yaptıkları için o zalimlere murdar bir azap indirdik 
(Bakara, 2/59), Onların zulmedenleri, kendilerine söylenen 
sözü başkasıyla değiştirdiler. Biz de, o zalimlere, zulümlerin-
den ötürü gökten azap indirdik (A’raf, 7/162),Onlar kendileri-
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hakkı, adaleti, iyiliği, güzelliği, doğruluğu gizleyen 
(kâfir18) haline gelir. Fasık, zalim ve kâfir olanlar 
ise dünya hayatında zelil, ebedi hayatta ise azabın 
yakıtıdırlar. 

 Özetle, insanın madden ve manen gerçek 
anlamda güven ve huzuru, İslâm’ın hedefini oluş-
turmaktadır. Bu yönüyle de İslâm, insanlar için 
yegâne esenlik yoludur. Bir başka açıdan bakışla 
bunu şöyle ifade etmek de mümkündür; eğer in-
san madden ve manen gerçek anlamda güven ve 
huzur içerisindeyse durumu İslâm’a göredir; birey-
sel ve toplumsal hayatında, inanç ve yaşantısında 
dosdoğru bir hal üzeredir. Çünkü madden ve ma-
nen gerçek anlamda huzur ve güven ancak fıtra-
ta uygunlukla, ilahi gerçeğe teslimiyetle, hakika-
te mensubiyetle gerçekleşir. Bu ise teslim olunarak 
elde edilen saadet anlamlarını içeren İslâm’ın ken-
disidir. Ancak ismi her ne olursa olsun, inançta ve 
uygulamada egemen olan bir sistem ve inanç bun-
ları sağlamıyorsa, gerçek anlamıyla huzur ve güve-
ni tesis etmiyorsa orada İslâm yoktur; orada belki 
ismen, şeklen İslâmî bir şeyler olabilir ama gidişa-
ta hâkim olan İslâm değildir.  İsmin, şeklin, sem-
bolün değil; özün, işin, uygulamanın önemli oldu-
ğunu dile getiren bir ayet bu bakımdan son dere-
ce önemlidir: İyilik, yüzünüzü doğu ve batı yönüne 
çevirmeniz değildir; iyilik Allah’a, ahiret gününe, 
meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmek; sevilen 
maldan yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kal-
mışa, yoksullara ve boyunduruk altındakilere yar-
dım etmek; namazı kılmak ve zekâtı vermek; ahit-
leşildiği zaman ahdi yerine getirmek; zorluk halin-
de, zarar anlarında ve güçlük zamanlarında sab-
retmektir. Sadık ve muttaki olanlar bunları hakkıy-
la yerine getirenlerdir (Bakara, 2/177).

Hidayetin yolu, esenliğin rehberi, gerçeğin ken-
disi olan İslâm açısından özet durum budur. İslâm, 
mutlak gerçeğin unsuru olan iman esaslarıyla, bu 
iman esasları üzerinde şekillenen uygulamalarıyla 

ne yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri 
kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden 
ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık (A’raf, 7/165).

18 Allah’ın kullarından, dilediğine kendi fazlından (peygamber-
liği) indirmesini ‘kıskanarak ve hakka başkaldırarak Allah’ın 
indirdiklerini tanımamakla, nefislerini ne kötü şeye karşılık 
sattılar. Böylelikle gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler 
için alçaltıcı bir azap vardır (Bakara, 2/90), Her kim Allah’a, 
meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman ise, 
artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır (Bakara, 2/98), 
Şüphesiz, inkâr edip kafir olarak ölenler, Allah’ın, melekle-
rin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir (Bakara, 
2/161).

son derece kapsamlı, derinlikli ve bütüncül bir sis-
temdir;  ilahi referansı ve beşeri inşasıyla, manevi 
ve maddi unsurları kuşatıcılığıyla, bireysel ve top-
lumsal hayatı yönlendiren gerçekçi boyutuyla, reel-
ideal dengesiyle yegâne dindir. Ve birey açısından 
bu dine mensubiyetin en temel şartı hiçbir şekil-
de kuşku, tereddüt, güvensizlik taşımayan bir tes-
limiyete sahip olmaktır; geleneksel tanımlamasıyla 
iman etmektir. Tereddütsüz bir güvenlik duygu ve 
düşüncesine, doğruluğu konusunda her türlü kuş-
kudan uzak hal ve gidişata sahip olmaktır. Dünya 
ve ahiret esenliğini inşa etmeyi sağlayacak hakika-
ti tereddütsüz bir şekilde kabullenip, gerekleri için 
çaba göstermeye başlamaktır. Bunu yapan ise ha-
kikate dayandığı ve fıtratının gereğine göre olduğu 
için ebedi azap karşısından kendisini Allah’ın em-
niyeti altında bulur; Allah’ın dostu olduğu için in-
sanların kötülüklerine karşı kendisini emin ve güç-
lü hisseder; hakikate dayanan bir gidişatın mensu-
bu olduğu için geleceğinden, karşılaşacaklarından 
emniyette olur. 

Bu, doğru ama teorik bilgilerden sıyrılıp, somut 
örneklik üzerinden sormak gerekirse: Her yolculu-
ğun bir başlangıcı vardır, ebedi esenlik yolunun yol-
culuğu nasıl başlar? İlginç ve önemli olan şudur 
ki, iman etmek için sistematik ve yoğun bilgilen-
me süreçlerine, kapsamlı ve derinlikli bilgi biriki-
mine sahip olmak şart değildir. Kuşkusuz bir tes-
limiyet, iman etmenin yegâne şartıdır. Bunu Risa-
let döneminin ilk günlerinde, henüz bütüncül bo-
yutu ve içeriğiyle İslâm’ın insanlara tamamen bil-
dirilmediği zamanda iman etmiş ilk müminler üze-
rinde olanca açıklığıyla görmek mümkündür. On-
lar “la” diyerek gerekleri zamanla bildirilecek yola 
girme ve yolculuğa başlama iradesini göstermişler 
ve bu onları insanlık tarihinin adalette, hakikatte, 
iyilikte, güzellikte, doğrulukta… örnek şahsiyet-
leri kılmıştır. Onlar bu durumlarını ise “Bize önce 
iman sonra Kur’ân verildi” sözleriyle açıklamışlar-
dır. Onların en temelde bildikleri şuydu; hidayet 
yoluna girmeden ve bu yolculuğun gereklerini ye-
rine getirmeye azmetmeden esenlik yolcusu oluna-
mazdı. Tarihsel açıdan onların durumları özel ola-
bilir; ama esasen onların da tarihsel açıdan sahip 
oldukları bu durum, bireyler için geçerliliğini kı-
yamete kadar devam ettirecek bir durumdur. Yok-
sa sadece bazılarını ilgilendiren bir durum değildir. 
Bu konuda önemli bir örnek olarak Risalet süre-
ci sonrasında yaşanmış bir hadiseyi hatırlamak an-
lamlı ve açıklayıcı olacaktır.   
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Hal ve Gidişat

Zaman, Hz Ömer’in hilafet yıllarıdır. Şehrin 
anahtarını savaşmaksızın ancak halife Ömer’e 
teslim edebileceklerinin bildirilmesi üzerine, Hz. 
Ömer, Kudüs’ü teslim almak için birkaç kişiyle bir-
likte Medine’den yola çıkar. Müslümanların askeri 
ve siyasi açıdan egemen olmaları sebebiyle insanla-
rın hicri 8. yıldan itibaren kitleler halinde İslâm’a 
girmiş olmaları Hz. Ömer’i düşündüren bir konu-
dur. Kudüs’e olan bu yolculuğu sırasında İslâm’ı 
bütün boyutlarıyla bilen Müslümanların yaşadık-
ları Mekke ve Medine’den uzaklaştıkça, geçmekte 
oldukları bölgelerdeki insanların İslâm’ı ne oranda 
bildiklerini ve yaşadıklarını merak etmektedir. Bir 
ara dinlenmek ve karınlarını doyurmak için mola 
verirler. Uzakta koyun sürüsünü güden bir çoban 
fark ederler. Hz. Ömer, yol arkadaşlarından biri-
sini bir koyun satın alarak getirmesi için çobana 
gönderir. Ancak görevli, çobanın koyun satmak is-
temediği bilgisiyle geri döner. Bunun üzerine Hz 
Ömer kalkar ve çobanın yanına gider. Çoban 13-
15 yaşlarında bir çocuktur. Hz. Ömer isteğini dile 
getirir. Çoban, sürünün kendisine ait olmadığını, 
sahibinin de kendisine satma yetkisi vermediğini, 
bu sebeple koyun satmasının mümkün olamaya-
cağını belirtir. Hz. Ömer yolculuk sırasında merak 
ettiği, zihnini kurcalayan konuyu açıklığa kavuş-
turma fırsatı yakaladığını fark eder. Çocuğa, ken-
disine bir koyun satmasını, sahibine de sürüden 
bir koyunu kurt kaptığını söylemesini, böylelikle 
hem sürü sahibini ikna edebileceğini hem de pa-
rası olacağını, kendilerinin de karnının doyacağını 
söyler.  Çocuk, teklifi kabul ederse sahibini alda-
tabileceğini ve parası olacağını fakat buna rağmen 
teklifi kabul edemeyeceğini söyler. Hz. Ömer sebe-
bini sorar. Çocuğun cevabı “Dediğinizi yaparsam 
sahibimi aldatabilirim, ama her şeyin sahibi Allah’ı 
aldatamam, O her şeyi bilen ve hesabını soracak 
olandır. Bu sebeple böyle bir hileye başvuramam” 
olur.  Çocuğun bu cevabı üzerine Hz. Ömer şükür 
secdesine kapanır. Anlar ki Mekke ve Medine’den 
uzak bölgelerde de İslâm egemen durumdadır. 

Olayı nakleden tarihi kaynaklar Hz. Ömer ile 
çoban çocuk arasında Allah’ın sıfatları, nübüvve-
tin özellik ve gerekleri, Kur’ân’ın özellikleri ve nite-
liği, Sünnet’in İslâm’ı doğru bilmede işlevi gibi ko-
nularla ilgili bir konuşma geçtiğine dair herhangi 
bir bilgi aktarmıyorlar; yaşanan olay sadece anlat-
tığımızdan ibaret.  Buna göre, söz konusu çocuğun 

İslâm ile ilgili bilgisinde yanlışlıklar değilse bile ek-
siklikler olma ihtimali son derece yüksek; çünkü 
söz konusu çocuk yoğun ve sistematik bir İslâm 
eğitimden geçmiş birisi değil, sadece bir çobandır. 
Ancak buna rağmen Hz. Ömer kuvvetle muhte-
mel bilgi yanlışlarına ve eksiklerine sahip bir çocu-
ğun tavrı sebebiyle şükür secdesi yapmıştır. Bugün 
bize ne kadar garip gelen bir durum! İslâm anlayı-
şında kaybettiğimiz veya farkına varmadığımız hu-
sus burada yer alıyor. Bugün unuttuk veya önem-
semez olduk, ancak önemli olan bilgiler ve iddia-
lar, görünümler ve şekiller değil, hal ve gidişattır. 
Hal ve gidişatta bazı eksikler veya yanlışlar olabilir 
ama “denk yolda dizilir”. Ancak yola çıkmadan ve 
yolculuğa başlamadan ne “yolcu olunur” ve ne de 
“denk dizilir.” Bunu, Risalet sürecinde yaşanan ve 
Kur’ân’ın da şahitlik yaptığı bir örnek üzerinden de 
tespit etmek mümkündür. 

Uhud savaşında Müslümanlar 70 şehit verdiler. 
Şehitlerin birçoğunun midesinde alkol vardı, çün-
kü alkollü içecekler henüz yasaklanmadığı için sa-
vaş öncesinde alkol almışlardı. Hatta şehitlerin ön-
cüsü, büyüğü Hz. Hamza da bunlardan birisiydi. 
Takip eden dönemde alkolün yasaklanması üze-
rine, Medine’deki Yahudiler ve münafıklar Müs-
lümanların zihinlerini karıştırmak için midelerin-
de alkolle şehit olan Müslümanları gündeme getir-
diler.  Müslümanlara ‘Midesinde içki varken ölen 
Müslümanların durumu ne olacak? Onlar Müslü-
man değiller miydi?’ demeye başladılar. Anlaşıldığı 
kadarıyla zihinleri karıştırmada kısmen de olsa ba-
şarılı oldular. Zira bazı Müslümanlar Resûlüllah’a 
gelerek Bedir’de Uhud’da midelerinde içki ile şe-
hit olan Müslümanların durumlarının ne olacağını, 
içki nedeniyle onların sevaplarının azalıp azalma-
dığını, imanlarının lekelenip lekelenmediğini sor-
maya başladılar. Resûlüllah bu sorulara ‘Eğer on-
lara da bunlar haram kılınmış olsaydı, sizin yap-
tığınız gibi onlar da bunları derhal bırakırlardı’ di-
yerek o Müslümanların içtikleri içkiden sorumlu 
olmadıklarını bildirdi. Konu vahyolunan bir ayet-
le ebediyen olmak üzere kesin çözüme kavuştu-
ruldu: ‘İman edip salih ameller işleyenlere; Allah’a 
karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih 
amel işledikleri, sonra Allah’a karşı gelmekten sa-
kındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah’a kar-
şı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdir-
de, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir gü-
nah yoktur. Allah iyilik edenleri sever (Maide, 5:93)
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hoşgörüyü de, ‘O’nun emirlerini 

yerine getirmede hoşgörülü dav-

ranmak’ şeklinde açıklar. (Kader 

Risalesi) Seksenli yıllarda Genç-

liğin İmanını Sorularla Çaldılar 

isimli bir kitap vardı. Emine Şen-

likoğlu hanımefendinin iyi niyet-

li çabaları ile vücut bulan eser bi-

raz da kastı aşan bir sonuçla öz-

nenin nesnel sorular sorma, sor-

gulama, tenkit etme yeteneği-

ni olumsuz etkilemişti. Tarihsel 

arka plana bakıldığında siyasal 

kültürleme faaliyetinin sonucu 

olarak ‘soru sormak’ ve bununla 

ilgili ‘pedagojik formasyon’ geliş-

tirmek yerine verilenleri sorgula-

madan alma geleneği desteklen-

miş, teolojik bir literatür oluştu-

rulmuş dahası bu yaklaşım daya-

tılmıştır. 

Sorular Pedagojisi 
Geliştirmek

Oysa ilim merakla başlardı 

ve sorular merakın formel halleri 

idi. İslâm düşüncesi de sormak-

tan ve sorulmaktan, sorgulamak-

tan ve sorgulanmaktan rahat-

sız değildi. Musa (a.)’ın yol ar-

kadaşı ile yaşadıklarına dayanıl-

maz bir merakla sorular sorma-

sı (18/66-69) bu meyanda anı-

lacak son derece çarpıcı bir ör-

nektir. Onun içindir ki; ‘Sana kı-

yametin saatini, kıyamette dağ-

ların durumunu sorarlar’, ‘sana 

hesap ve ceza gününü sorarlar’, 

‘sana ruhtan sorarlar, ‘sana ne in-

fak edeceklerini sorarlar’, ‘sana 

helal yiyecekleri sorarlar’, ‘sana 

şarabı ve kumarı sorarlar’, ‘sana 

hilalleri sorarlar’, ‘sana kadınla-

rın adet hallerini sorarlar’, ‘Sana 

Zu’l-Karneyn hakkında sorarlar’, 

‘sana savaş ganimetlerinin sorar-

K ur’ân’a göre ‘izzet, Allah’a, 

resûlüne ve müminlere ait-

tir’. (63/8) Müminleri izzet sa-

hibi yapan duaları (25/27) yani 

imanları ve salih amelleridir. 

‘Birbirine düşman ve bir ateş çu-

kurunun kenarında’ (3/103) ve 

‘kitap nedir, iman nedir’ (42/52) 

bilmez iken, ‘rablerinden gelen 

basiretler’ (6/104) ile takva ve 

fücûr (91/8) karşısında bir bilgi-

ye dayanarak (8/42) özgürce se-

çim yapan insanı (71/3) onur-

lu ve üstün kılan iyilik/hasene 

tercihidir. İrade sahibi olmayan 

canlı ve cansız varlıklar değer-

lerini/tanımlarını tabiatlarından, 

nefislerine kodlanan formülden 

alırlar. Örneğin şair, ‘taşın sert 

olduğunu, suyun boğduğunu 

ve ateşin yaktığını’ söylerken eş-

yanın vehbi özelliklerine dikkat 

çekmektedir. (Otuz Beş Yaş, C. 

Sıtkı Tarancı)

‘Kaderi kendi çabasına bağ-

lı’ (İsra/13) ya da ‘işledikleri-

ne karşın rehin’ olan (Müddes-

sir/38) irade sahibi insan ise de-

ğerini kesbi yani ‘çabasının kar-

şılığı’ (Necm/39) olarak alır. İn-

sanı anılmaya değer kılan, özgür 

iradesi ile hakikat üzere bir isti-

kamet tutturarak hem dünyada 

hem de ahirette iyiliğe talip ol-

masıdır. ‘İslâm yoksa Arap’ın ne 

kıymeti vardır’ diyordu Seyyid 

Kutub. Haysiyet, değer, üstün-

lük gibi vasıflar salt insana ait ve 

salim akıl ile ulaşılmış iman ic-

tihadının neticesidir. O halde 

İman nedir ve mümini aziz kılan 

iman ile akıl arasında nasıl bir 

ilişki vardır?

Hasan el-Basri iman nedir so-

rusunu, ‘Sabır ve hoşgörüdür 

(mükellefiyettir)’ diye cevapla-

dıktan sonra, sabrı, ‘Allah’a karşı 

isyan hususunda sabırlı olmak’; 

Ahmet BURTAŞKIRAY 

TOPLUMUN İMANINI 
‘SORUSUZ’ 

BIRAKARAK ÇALDILAR

Zinadan değil boy abdestini geciktirmiş olmaktan yakınan; şirkten 
değil küçük günahlardan sakınan; müminlerin kanını akıtmaktan 
değil bit kanıyla namaz kılmaktan rahatsız olan ve Allah’ın hakkını 
değil kul hakkını önceleyen bir nefsin imanı ne kadar sahicidir? 
Kelime-i tevhid’in nefy bölümündeki ‘lâ’ ile neyi ve kimi niçin 
reddettiğini bilmeyen bir nefsin imanı varoluşsal endişe taşır mı?
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lar’; Veya; ‘gökleri ve yeri kim 

yarattı diye sor’, ‘İsrailoğulları’na 

sor’, ‘şimdi onlara (müşriklere) 

sor’, ‘senden önce kitabı okuyan-

lara sor’; Ya da; ‘hangi suçtan do-

layı öldürüldüler?’, ‘nereye kaçıp 

gidiyorsunuz?’, ‘rabbine karşı 

seni aldatıp yanıltan nedir?’, ‘on-

lara ne oluyor ki iman etmiyor-

lar?’, ‘siccîn nedir?’, ‘illiyyîn ne-

dir?’, ‘deve nasıl yaratıldı?’, ‘gök 

nasıl yükseltildi?’, ‘dağlar na-

sıl oturtulup kuruldu?’, ‘yer na-

sıl yayılıp döşendi?’ gibi fark-

lı konu, mekan ve muhataplar 

bağlamında sormak, 

soruşturmak, sorgula-

mak, doğru cevapla-

ra doğru sorular ile 

ulaşmak, sorular-

la düşündürmek, 

sorularla rahat-

sız etmek, so-

rularla farkın-

dalık yarat-

mak hedefle-

nir.

Ezilenlerin Padagojisi adlı 

eserinde Paulo Freire harika bir 

tespitle, ‘Bir sorular pedagojisi 

geliştirmek gerek. Hep bir yanıt-

lar pedagojisi ile muhatabız’ di-

yor. Biz de diyoruz ki; birileri-

nin cevapları ile kurgulanmış ha-

zır bir dünya yerine ‘bizim soru-

larımızla karılmış bir dünya, ic-

tihad (zihinsel çaba) kültürü ve 

‘ayakta, otururken, yanlarımız 

üzerinde uzanırken Allah’ı zikir’ 

(3/191) kavrama ve bilinç davra-

nışına daha yakın durmaktadır. 

Bu amaçla; sorusuz ve sorgusuz 

bırakılmış bir kavmin unuttukla-

rını/kaybettiklerini yeniden bul-

ması sürecine mütevazı katkılar 

yapması ve nihayeti hayr olan bir 

rahatsızlık uyandırması dileğiy-

le; birilerinin kral çıplak deme-

si, birilerinin din ile ed-din ara-

sındaki bariz farka ‘ey insanlar’ 

diyerek dikkat çekmesi için bazı 

sorular geliştirmeye çalışalım.

İbn Rüşd, ‘Bir varlık ne ka-

dar büyük olursa o varlık hak-

kında bilgisiz olmak (veya yan-

lış bilgiye sahip olmak) o ölçü-

de haksızlık olur. Bunun için 

Allah: ‘Şirk büyük bir zulüm-

dür’ (Lokman/13) buyurmuştur’ 

der. Dolayısıyla öncelikle üst ta-

savvur olarak Allah ve bağım-

lı diğer tasavvurlar ile ilgili yan-

lış tanımları sorgulamak gerekir. 

Buna göre: ‘Allah vardır’ ile ‘Al-

lah birdir’ arasındaki farkı bilme-

yenlerin sadece Allah’ın varlığına 

iman etmeleri ve Allah’ın birliği-

ne imanı gündemlerine almama-

ları doğru mudur? Mekkeli müş-

riklerin ‘Bizi Allah’a yaklaştırsın-

lar diye’ (39/3) tapıyoruz dedik-

leri putların aracılık işlevini so-

yut anlamlar ve somut görüngü-

ler üzerinden devam ettiren gün-

cel yaklaşımlar akide mevzuun-

da ciddi bir mesele değil midir?

‘Allah’ı nasıl biliyorsan o öy-

ledir’ yaklaşımı ile ‘Onu her na-

sıl düşünüyorsan o düşündü-

ğünden gayrıdır’ yaklaşımı ara-

sındaki ontolojik ve epistemo-

lojik farkı bilmemek imanı na-

sıl etkiler? İslâm’ın ilk şartı ola-

rak kelime-i şehadeti öne süren-

lerin, Kur’ân’ın her mümine farz 

kılındığını bilmeden ve Allah’ın 

şiarlarına şahitlik etmeden de-

vam ettirdikleri bir hayatta iman 

mümkün olabilir mi? Rableri-

ni salt güce indirgeyerek kendi-

lerine yabancılaşanlar, can-

lı ve duygusal 

bir bağ olarak 

imanı elde 

edeb i l i r l e r 

mi? Vahyin 

rehberliğin-

de inşa olmamış ve ön-

celikle Allah’ı hakkıyla 

takdir edememiş (6/91) 

bir nefsin davranışları 

ikna edici olur mu?

Kur’ân-ı Kerim ile Hz. 

Muhammed (s.)’i ‘büyük-

lük’ konusunda yarıştıran bir 

tasavvurun vahiy ve sahih sün-

net ile inşa edildiği söylenebilir 

mi? Âlemlerin rabbi olan Allah 

ile âlemlere rahmet olarak gön-

derilen Hz. Muhammed’i ‘ben 

gizli bir hazine idim bilinmek 

istedim’ ve ‘Lewlâke lewlâk… 

(sen olmasan kâinatı yaratmaz-

dım)’ şeklindeki kudsi hadislerle 

(haşa) yarıştıran ve kalabalıkları 

bu anlam gerginliğinde bîkarar 

kılarak varlığın anlamına dair 

vahyin mufassal ve mübeyyin 

ayetlerini gölgeleyenlerin iman 

ile münasebetleri nedir?
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şanmaya değmez’ diyemeyenler 

sahih imana ulaşabilir mi?

Düşünmek ve birey kavram-

larını buluşturarak ‘her birey dü-

şünmek zorundadır’ demeyen-

lerin imanları mümkün müdür? 

‘Nefsini öldür’ diyen bir kül-

tür ile ‘ben’ demekten korkanla-

rın ve ‘ben’ olamadıkları için de 

‘biz/cemaat’ olamayanların; ben-

lik ve şahsiyet bilinci ile bencilli-

ği, egoizmi karıştıranların imanı 

olur mu? ‘En büyük cihad zalim 

sultana karşı hakkı söylemek-

tir’ (Ebu Davud, Melahim/17) ri-

vayeti yerine ‘Başınıza getirilen 

imam fasık, facir ve zalim de olsa 

ona itaat ediniz’ (Maverdi) tespi-

tini tercih edenler imanın belirle-

yiciliğini anlayabilir mi?

‘Müslümanlardan kaç, sığın 

İslâm’a!’ (M. İkbal) ya da ‘Müs-

lümanlar yeniden iman etmeli-

dir’, ‘Ey iman edenler iman edi-

niz’ (4/136) gibi ifadeleri üzerine 

almayan bir akıl imanın derin-

liğini kavrayabilir mi? İslâm ve 

Müslüman, ya da İslâm dünyası/

düşüncesi ve Müslüman dünya-

sı/düşüncesi ayrımı yapamayan-

lar hakkı kavrayabilirler mi? Mu-

hammed Abduh gibi, ‘İslâm de-

nince akla problemler, çıkmazlar 

ve çelişmeler geliyorsa, bunun 

sebebi İslâm değil Müslüman-

lardır. Müslümanların bu asırda 

Kur’ân’dan başka imamları yok-

tur. Ezher’de okutulan ve benze-

ri kitaplar varolduğu müddetçe, 

bu ümmet ayağa kalkamaz. Üm-

meti kaldıracak ruh, ilk dönem-

de hakim olan Kur’ân ruhudur’ 

diyemeyen bir akıl ne kadar tat-

min edici olabilir?

‘İslâm, ne bugünkü Müs-

lümanların tavır ve yaşayışları, 

Peygamber’i 

Allah’tan fazla 

sevme cüretini göste-

rerek ona tanrısallık ih-

tiram etmenin ve ‘muhteşem 

bir ahlak üzere olan’ (68/4) Hz. 

Muhammed’i belirli gün ve gece-

lere sıkıştırarak örnek hayatını, 

seçkin misyonunu silikleştirme-

nin, O’nu sadece tarihi bir şahsi-

yet, postacı, ara kablo gibi gören 

sabit okumaların karşılığı nedir?

Hz. Aişe, Şatıbi, İbn Kayyım 

el-Cevziyye ve İbn Haldun gibi 

otoritelerin Kur’ân ile sünnet ve 

hadisin uyum halinde olması 

şartını anlamaya/tartışmaya dahi 

yanaşmayanlar ile iman mesafe 

alır mı? Kulağa okunan ezanla, 

görülen rüyayla, mahalle camiin-

den alınan tecvidli Kur’ân oku-

ma dersleri veya sağdan soldan 

duyulanlar ile iman menziline 

varılır mı? Kur’ân dahi olsa anla-

şılmadan masal, hikâye, destan-

vari okunan metinlerle iman 

anlaşılır mı?

Ahmediye, Nur-u 

M u h a m m e d i -

ye, Kara Da-

vud, Beydaba, 

Saadet-i Ebe-

diye, Envaru’l-

Âşıkîn ve 

M ı z r a k -

lı İlmihal 

gibi eser-

lerden kalbe 

iman dolar 

mı? Hatm-i 

havâce ya-

panlar, bir 

lokma bir hırka 

diyenler, vahdet-i 

vücut’çular, fenâ fillah 

ya da enelhak taraftarla-

rı, mürşide kayıtsız şartsız 

itaat ederek gassâlın elindeki 

mevta rolü oynayanlar, ‘aklın 

fitnesinden’ (F. Gemuhluoğlu) 

menâkıbnâmeye sığınanlar ile 

‘pilav yiyip Mesnevi okuyanlar’ 

(Y. Kemal Bayatlı) imanı anlaya-

bilir mi?

Eski alışkanlıklar, sevgiler ve 

tazimler devam ederken kitaba 

dayalı olmayan eklektisizmler 

ile örneğin Şamanlık, Zerdüşt-

lük, Mecusilik, Manicilik ya da 

Deysanilik ve Markiyonculuk 

gibi gnostik akımların düalist 

tanrı anlayışları Müslümanlı-

ğa eklenerek imana ulaşılır mı? 

Hakikatten uzak atalar dinine 

İslâm postu giydirmekle iman 

elde edilebilir mi? İctihad kapı-

sını açamayanlar, akletmeyi ha-

yat tarzı kılamayanlar ve ‘rabbin 

adıyla okunmamış bir hayat ya-



73

 Umran • Mart 2016

 TOPLUMUN İMANINI ‘SORUSUZ’ BIRAKARAK ÇALDILAR 

ne İslâm tarihinin şu veya bu 

dönemi, ne de İslâm adına ka-

leme alınan şu veya bu kitabın 

anlattıklarıdır. İslâm Kur’ân’dır’ 

diyemeyenler mustakil düşünce 

kutupları oluşturabilir mi? (İ. R. 

Faruki) ‘Biz bir gayb-ı makule 

iman ediyoruz’ (Elmalılı) diye-

meyenler imanın engin sınırları-

nı yoklayabilir mi?

‘Bilinçli olmak’ ve ‘bilinç 

hali’ nedir bilmeyenlerin bir bi-

linç üzere gerçekleşen bir akit/

sözleşme olan imanı akdetmele-

ri, sözleşmenin bir tarafı olma-

ları mümkün müdür? Farkın-

dalığın bir mertebesi olan iman 

hali, uyuz ve uyuşuk halleri ile 

farkındalıktan fersah fersah öte-

lerde olanların ulaşabilecekleri 

bir mertebe midir? Alışkanlıkla-

rını, asırlık davranışlarını, mis-

tik formatları içip içip kendin-

den geçen sarhoşlar ile iman yan 

yana gelebilecek mevzular mı-

dır? ‘Tevekkül’ ile ‘kendini ih-

mal etme’yi birbirine karıştıran-

lar iman bilgisine erişebilir mi? 

(Fahruddin Razi)

M. Akif Ersoy’un, “Çalış!” 

dedikçe Şeriat, çalışmadın, dur-

dun, / Onun hesâbına birçok 

hurâfe uydurdun, / Sonunda bir 

de tevekkül sokuşturup araya, / 

Zavallı dîni çevirdin onunla mas-

karaya’ dizelerindeki her işini 

Allah’a yaptıran mütevekkil! Ca-

hiller imanı anlayabilir mi? İba-

hiyye, Kalenderilik ve Bektaşilik 

gibi problemli ekollerde görülen 

‘Allah’ın rahmeti geniştir, bizi de 

kucağına alır. Nefislerimizi arzu 

ettiklerinden uzaklaştırmaya ge-

rek yoktur’ (İ. Güler) anlayışının 

bilgiye dayalı bir iman olduğu 

söylenebilir mi?

Bilginin Gücüne Dayanmak

Abid el-Cabiri’nin ‘tecviz’ 

üzerinden dikkat çektiği, ‘ila-

hi iradenin bir şeyi ve onun zıd-

dını yapmaya kadir olma’ an-

layışı ve bunun sonucu olarak 

da sebep ile sonuç arasında zo-

runlu bir ilişki olmadığı ve her-

şeyin himmetle, ruhani tasarruf 

ve kerametlerle hayali bir dün-

ya anlayışına dayanan bir iman 

‘Allah’ı hakkıyla takdir edebil-

miş’ bir iman mıdır? Alemle-

rin rabbi olan, gözlerin göreme-

diği, mekandan münezzeh olan 

ve şahdamarımızdan daha yakın 

olan Allah için ‘yukarıdaki Al-

lah’, ‘Allah’a gitmek’, ‘başı göğe 

ermek’ ve ‘yerlerin kulağı var’ 

gibi Şamanizm’i bugüne taşıyan 

tamlamalar kullanan ya da ‘Allah 

bir kaza ve bela/musibet vermez-

se’ gibi cümlelerle hayır gibi şerri 

de Allah’tan bilen bir nefsin ima-

nı makbul olur mu?

Zinadan değil boy abdestini 

geciktirmiş olmaktan yakınan; 

şirkten değil küçük günahlar-

dan sakınan; müminlerin kanını 

akıtmaktan değil bit kanıyla na-

maz kılmaktan rahatsız olan ve 

Allah’ın hakkını değil kul hak-

kını önceleyen bir nefsin imanı 

ne kadar sahicidir? Kelime-i tev-

hidin nefy bölümündeki ‘lâ’ ile 

neyi ve kimi niçin reddettiğini 

bilmeyen bir nefsin imanı varo-

luşsal endişe taşır mı?

İstiğfarını tövbe ile taçlandı-

ramayan bir nefis imanın mer-

kezine yürüyebilir mi? Yasakçı 

bir dine önceden iman ederek 

İslâm’a gelmiş birinin hürriyete 

kapalı kavrayışlarına iman nüfuz 

edebilir mi? ‘Camide dünya ke-

lamı konuşulmaz’ diyen bir aklın 

imanı nereye konulabilir? Dün-

yada işe yaramayan bir dinin 

ahirette de işe yaramayacağını 

(Ali Şeriati) bilmeyenlerin ima-

nından ne beklenir? Kendilerini, 

inançlarını, amellerini, bakışları-

nı ve kavrayışlarını Kur’ân’a arz 

etmeyenlerin imanı sahih olur 

mu? (Hasan el-Basri)

‘Niçin’ diyemeyen ve daima 

‘Nasıl’lar ile hayatı çevreleme-

ye çalışan bir nefsin imanı mü-

kellef ve sorumlu bir nefsin ima-

nı olabilir mi? ‘Hikmetinden sual 

olunmaz’ diyerek sormaktan çe-

kinen bir nefsin imanı mümkün 

müdür? Cebriye’ci bir zihinle 

‘el-mukadder lâ yuğayyer’ (önce-

den tayin edilmiş olan değişmez) 

diyerek iman ve özgür irade ara-

sında duvarlar örenlerin imanı 

özgür iradenin tercihi olan iman 

olabilir mi? (İ.Güler)

Öğrenme kültürüne sırtını 

dönerek asla düşünce üretmeyen 

ve bin küsur yıllık geleneği tü-

keterek bizzat tüketim eylemin-

de kimlik bulanların imanı haya-

tın bütün birimlerine hitap eden 

bir teslimiyete götürür mü? Ka-

tıksız tevhid ve iman endişesi ye-

rine mürşidin ruhaniyetinden is-

timdad rabıtası (Ferit Aydın) ile 

iman hamlesi gerçekleşir mi? 

Aklını kullanmayan ve doğru-

yu aramayanların imanı makbul 

bir iman mıdır? ‘Düşünmek, ak-

letmek ve iman etmek asla ema-

neten ve vekâleten olabilecek bir 

husus değildir.” İmanı taklit ile 

sürdüren ve ‘taklid-i iman caiz-

dir’ diyenlerin imanı olur mu?

Ne yaptığının bilincinde ol-

mayanların yani nasıl bir hayata 

niyet ettiğinin farkındalığını ya-

şayamayanların imanı nicedir? 
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Maturidi’nin Kitabu’t-Tevhid 

adlı eserinde öne çıkardığı ‘Baş-

kalarının görüşünü körü körüne 

taklit etmenin batıl oluşu’, ‘dini, 

delillerle bilmenin zorunluluğu’ 

gibi bilgi felsefesine dair tevhi-

di bir tutumu öncelemeyenlerin 

iman iddiası geçerli olur mu? 

‘Adet’ ve ‘ibadet’ kavramlarını 

birbirinden ayıramayan, şuurlu 

ve şuursuz davranışları birbirin-

den tefrik edemeyen bir nefsin 

imanı mümkün müdür?

Bilinmelidir ki insan kendi 

davranışlarını yaratır. Ve davra-

nışlar temadi yani süreklilik arz 

ederse ahlaka/tarza dönüşür. 

Davranışlarını kendisi yaratma-

yan yani özgür/ahlaklı olmayan 

insan bir özür/eksiklik ile malul 

olduğundan ilimden bir paya ve 

bilince sahip değildir. Şu halde 

ahlakı/tarzı özürlü olanların ima-

nı olur mu? 

Bunun yanında ibadet, 

Allah’a kulluktur. Bir mümi-

nin Allah’a doğru olan ve hayrı 

hedefleyen her eylemi, meşru 

bütün davranışları ibadettir. 

Şuurlu, ahlaklı, tarz halindeki 

davranışlar ibadettir; şuursuz 

ve ahlaksız olanlar ise adettir, 

toplumsal aidiyettir. Ahlak ve 

adet/sosyoloji arasındaki geri-

lim Hira’da sorulmuş isabetli 

sorular ve Mekke sokaklarında 

gerçekleşmiş sahici tercihlerle 

imana dönüştürülmelidir. Zira 

‘insan imanı tercih etmedikçe 

iman insanı tercih etmez’. Onun 

için makul bir sorular pedagoji-

sine sahip olunmalıdır. Çünkü; 

‘sorusu olmayanın izzeti olmaz’; 

‘sorusu olmayanın imanı olmaz’.

 

Zamanın değişmesine bağlı ola-

rak fıkıh kurallarının da değişebi-

leceğini kabul etmeyen bir aklın 

imanı sahih olabilir mi? ‘Merak 

ilmin başıdır’ (Said Nursi), ‘felse-

fe şüphe ile başlar’ veya tek başı-

na bir ümmet olan İbrahim (a)’ın 

kavmini hakikate davet ederken 

kullandığı ‘sorarak doğruyu öğ-

retme’ (26/69-83, 6/64-82) gibi 

yaklaşımları fitne kabul eden ve 

merak edenleri, soru soranları 

yoldan sapmışlar olarak gören-

lerin imanı ne olacak? Arraf ve 

Kâhini peygamberin yerine, hu-

rafe ve kehaneti nübüvvetin ye-

rine, talih ve kısmet anlamındaki 

cahili kader anlayışını sünnetul-

lahın yerine, fal ve remeli kıraat 

ve tertilin yerine, hissi olanı ilmi 

olanın yerine koyan atıl bir akıl 

ile imana ulaşılır mı? Hz. Musa 

ve Firavun’un her ikisinin de 

sözünün hak olduğunu söyle-

yen veya münker yorumlarla 

Firavun’u temize çıkaran bir akıl 

ile sahih imana ulaşılır mı? ‘Akıl 

imanın müteradifidir’,‘Aklı ol-

mayanın dini yoktur’ veya ‘akıl 

için yol birdir’ diyemeyen bir 

nefsin imanı olur mu? Bir çaba-

nın, koşturmanın, emeğin sonu-

cu olmaksızın imana ulaşılabilir 

mi?

Hazır paketler şeklinde farklı 

tarifeler ile piyasaya sürülen bir 

ürün/meta/eşya gibi iman pa-

zarlanıp alınabilir mi? Takvayı 

‘sakınma’ şeklinde tanımlayıp 

‘Allah’a karşı sorumluluk bilinci’ 

(M. Esed) olarak alamayanların 

ve yine takvayı ‘kalabalıklar içe-

risinde kaybolmaktan korkmak’ 

(Rağıb el-İsfahani) yani sıradan-

laşmaktan, herhangi biri olmak-

tan korkmak olarak alamayanla-

rın iman iddiası nedir?

Takvayı hizayı bozmak olarak 

alamayan ve sıra dışı olamayan-

ların, rahatsız edemeyenlerin; 

hayırlarda yarışmayı hayat tarzı 

haline getirerek muttakileşeme-

yenlerin; seçkin/muttaki olma 

derdi olmayanların ve kalabalık-

larda herkesleşenlerin ve şahsi-

yetlerini yitirenlerin imanı olur 

mu? Genel anlamda Mutezile’nin 

ve Maturidiliğin, ‘davranışlar, 

eylemler ve şeyler doğalarında 

vahiyden önce iyiliği-kötülüğü, 

doğruluğu-yanlışlığı taşırlar’ 

ve özel anlamda da ‘Akıl insa-

na namazdan önce verilmiş bir 

vahiydir’ (Musa Carullah) veya 

‘Vahiy aklın idrak ettiği hükmü 

te’kid eder’ (Kadı Abdülcebbar) 

ya da ‘akılla tartılmayan hiçbir 

bilgi yakîn ifade etmez’ (Cahız) 

diyemeyen bir nefsin tercihi akli/

imani olur mu?

J. Meric Pessagno’ın yaptığı 

üçlü tasnifle konuşursak; ‘Aklın, 

vahiy konularında bir yerinin 

olmadığını’ söyleyenlerle ‘Akıl, 

kendi kendine yeter derecede bir 

güce sahip olduğu için vahye ih-

tiyaç duymayı reddeder ve vah-

yin bildirdiği her şeyin daha ön-

ceden akıl tarafından tamamen 

bilindiğini ve bundan dolayı in-

san aklının ne peygambere ne de 

bir mesaja ihtiyaç duymadığını’ 

söyleyenlere karşı ‘Akıl, peygam-

beri ve mesajını kabul eder ve 

dolayısıyla vahyedilmiş hakikat-

leri savunmak ve daha derinlere 

dalmak için anlamlar temin eder’ 

diyemeyenlerin iman iddiası sa-

hici olabilir mi?



75

 Umran • Mart 2016

 BEN İDRAKİ TEVHÎD TEKİL DİNDARLIK  ÜMMET İDEALİ 

G ünümüzde nerede ise or-
tak bir dil var ‘bir olma’, 

‘ümmet olma’nın gerekliliği ko-
nusunda. Yeryüzündeki müslü-
man dağınıklığını gören herkes 
aynı öneriyi sunuyor önümü-
ze. Büyük oranda siyâsî bir bakış 
açısına yaslanan bu teklifi düşü-
nürken ister istemez bazı sorular 
geliyor akla: Peki, bu öneri tarihî 
gerçeklikle ve günümüz realite-
si ile ne oranda örtüşüyor? Ayrı-
ca bu tarz bir teklif yani ümme-
ti teşkil edecek fertlerin bir ara-
da bulunması daveti için gerek-
li insan kalitesine sahip mi İslâm 
dünyası? Kimler yan yana gel-
diklerinde ümmet olurlar? 

Tamamen ütopik olan ve tür-
lü ideolojik yükler içeren bu 
söylem, öncelikle dile getirildi-
ği şekliyle gerçekleştirilemezliği, 
ikinci olarak da insan kalitesi-
nin yetersizliği dolayısıyla makul 
ve muteber değil. Nitekim tarih-
te de böyleydi durum. Ancak bu 
iki temel gerekçenin de ötesin-
de bu öngörü, dinin tekilliği il-
kesi çerçevesinde de yeniden de-

ğerlendirilmeli. Öyle ya, din de-
nilen şey evvel emirde kişiyle mi 
ilgili yoksa toplumla mı? Bu iki 
unsuru karşıtlık ekseninde de-
ğerlendirmesek bile, ilk olarak 
kişinin kendi ben idrakini he-
defleyen bir yapıdan bahsediyo-
ruz din derken. Varlığı okumayı 
bilmeyen milyon insan yan yana 
gelseler ümmet olamayacakla-
rı gibi, varlıktaki Allah-insan, 
Allah-kâinat, Allah-toplum, 
insan-kâinat, insan-toplum, 
insan-insan ilişkilerinden müte-
şekkil tutarlı ağlar silsilesini tas-
tamam çözen tek bir kişi bile 
kendi başına bir ümmettir. 

İman, ‘Eldeki Kor’

Âhirette hesabın şahsî olaca-
ğı konusunda herhangi bir görüş 
ayrılığı yoktur inanan insanlar 
arasında. “Her koyun kendi ba-
cağından asılır” ifadesi, rahatlık-
la “Hiç kimse başkasının günahı-
nı yüklenmez” (el-En‘âm 6/164; 
el-İsrâ 17/15; el-Fâtır 35/18; 
ez-Zümer 39/7; en-Necm 53/38) 
prensibi çerçevesinde anlaşıla-

bilir. Peki, dinin hesap konu-
sunda tekilliği vaz ettiğini düşü-
nen kimseler, hakikati bulma sa-
vaşının da bu dünyada tekil bir 
çaba ile ortaya konulacağını ne-
den düşünmezler? Toplu olarak 
yapılan ibâdetler, zikirler bizim 
oluş sürecimiz ile mi yoksa bel-
li bir kavrayış düzeyine ulaşmış 
insanın yükselişi ile mi ilgilidir? 
İrtibatlı olması gereken hususlar 
arasında ciddi hiçbir irtibat ku-
ramayan bin insan yan yana gel-
se bunun ne değeri var? O halde 
sorun ne? 

Kanaatimce sorun, imânı 
elinde bulan ve bu haliyle her 
türlü sorunu hallettiğini düşü-
nen insan tipi. Hiçbir metafi-
zik gerilime girmemiş, zihnen ve 
kalben gelgitler yaşamamış, sor-
mamış, sorgulamamış, güneşin 
batışı veya bir yaprağın kuruyup 
yere düşmesi üzerine düşünme-
miş, dingin bir gecede yıldızları 
seyretmemiş, muhatabının göz-
lerinin ta içine bakamamış, âşık 
olmamış, şiir yazmamış, toprağı 
avuçlayıp koklamamış bir insan 

Muhammed Enes TOPGÜL

BEN İDRAKİ TEVHÎD
TEKİL DİNDARLIK 

ÜMMET İDEALİ

Önce ben idrâki, ardından bütün bir hayatı bir ilkeler ve tutarlılıklar 
manzumesi olarak tasarlayan tevhîd düşüncesi, daha sonra her şubesiyle 
tekil dindarlık ve bunun sosyal tazammunları, en son olarak da ümmet 
düşüncesi. Şu an ise besmele siyasete, ümmete, kemiyete çekiliyor.
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tipi ötelere nasıl ve neyle uzana-
cak? Bizden istenen kalb-i selîm 
değil mi? Mümin olma iddiasın-
da bulunan her bir kişinin tekil 
olarak var olma savaşını verme-
si gerekiyor ilk başta, ki biz buna 
‘ben idrâki’ diyoruz. Eğer üm-
met diye bir şey varsa veya var 
olacaksa, bu ancak söz konusu 
idrâk seviyesini yakalamış insan-
ların aynı hâdiseleri aynı bakış 
açısıyla okumalarından doğan 
birliğin ifadesi olacaktır. Burada-
ki “insanlar” ifadesi herhangi bir 
istisnaya gitmeksizin inananların 
tamamını içerir. Söz konusu bir-
liğin araçları üzerinde daha de-
rinlikli düşünen öncü nesil her 
zaman genel kitlenin önünde 
dursa ve onlara yol gösterse de, 
yine bu kite içerisinden çıkacak-
tır. Maalesef modern Müslüma-
nın derdi, kopuş ve parçalanış 
hali ile hakikat iddiasını aynı yü-
rekte bir arada tutma durumun-
da kalışı, özetle imanın ‘eldeki 
kor’ oluşu… Bu durumda, bir-
leşmesi gereken hususlara dik-
kat çekmek gerekiyor. 

Kainat bütünlük ve birlik 
arz ediyor. Bu bütünlük ve birli-
ğin en tabii sonucu ise tutarlılık. 
Allah’ın bir oluşu nasıl O’nun dı-
şındaki bütün varlıkları kul olma 
paydasında birleştiriyor ve tüm 
varlık katmanlarının tutarlı bir 
surette eylemde bulunmasını te-
min ediyorsa, Allah’ın isimleri-
nin âyinesi olan insandan da bir 
tür tutarlılık bekleniyor. Bu tu-
tarlılığı “inanç”, “ahlâk”, “ibadet” 
ve “muamelât” olmak üzere dört 
tabakada göstermek mümkün. 
Söz konusu alanlarındaki iç ve 
dış tutarlılık insanın iman iddi-
asının ispatı yolunda büyük bir 
önem arz ediyor. Tevhîd denil-
diği zaman mezkûr alanların her 
birinin hem kendi içlerinde hem 
de birbirleriyle olan irtibatların-
da tutarlı bir bütünlük arz etme-

si kastediliyor. Eğer bir ümmet 
ideali varsa ortada öncelikle her 
bir bireyin tekil olarak bu sava-
şımı vermesi ve baştan ayağa tu-
tarlı olması gerekiyor. 

Dört Tabakada Tutarlılık

Söz konusu dört ilkeye daha 
yakında bakılacak olursa; bun-
ların ilkinin yani itikâdî saha-
da tutarlı olmanın, tamamen te-
kil bir aşama olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Zira insan tek başı-
na iman eder, varlığı anlamlı kıl-
ma çabası tamamen tekil olarak 
ortaya konulur. Bu onun hayatı, 
onun mücadelesidir. Her an ha-
kikate ulaşmayı arzulayan biri-
nin şuuruyla her bir inanç unsu-
ru ile ilgili bir savaşım verir, ikna 
olur. Teslim olmayı başarabilir-
se ikna olmadan da bazı esasla-
rı benimseyebilir. Ancak bu ta-
mamen onunla rabbi arasında 
gerçekleşen bir süreçtir. An ge-
lir, “tamam” der. İnanç unsurla-
rının hiçbirini istisna etmeksi-
zin tamamına inanmak itikâdda 
tevhîd anlamına gelecektir. Bu 
hem peygamberler silsilesinin 
üyeleri arasında ayrım yapmak-
sızın her birine inanmak hem de 
Son Peygamber’in tebliğ ettiği 
vahiyde mündemiç olan esasları-
nın tamamını benimsemek anla-
mına gelir. 

İkinci aşama yani ahlâk aşa-
ması da öncelikle tekil bir çaba 
gerektirir. Zira her ne kadar 
ahlâk, toplumsal ilişkiler ağıy-
la anlamlı görünüyorsa da, ta-
mamen kişi ve inandığı varlık 
arasındaki ilişkiden neşet eder. 
Aksi takdirde insan ilişkilerin-
de ve toplumsal eylemlerinde iyi 
ve güzel, kimsenin görmediği, 
bilmediği hususlarda ise çirkin 
davranır insan. Bu ise her halü-
karda ahlâksızlık demektir. Çün-
kü ahlâkın da tevhîdi vardır ve 
bu tevhîd, ahlâkın bir iç bütün-

lük çerçevesinde okunması ge-
rektiğini söyler. Şöyle ki: Allah’ın 
“Yapma” dediklerini yapmak ile 
“Yap” dediklerini yapmamak 
arasında emrin muhafazası veya 
zâyi edilmesi açısından herhan-
gi bir fark yoktur. “Yalan söyle-
me” diyen Allah ile “Yetimin ba-
şını okşa” diyen Allah aynı ise, 
iki emir arasında fark gözetmek 
mümkün değil. Ahlâktaki iç tu-
tarlılık ahlâkta tevhîdin bir ge-
reği. Örneğin sosyal çevresinde 
herkesle iyi geçinen güler yüzlü 
bir insanın anne-babasının rıza-
sını talep etmemesi, onlara zul-
metmesi tam ikircikli ahlâk ör-
neğidir. İnsan hem iyi ahlâk un-
surlarının tamamını bir arada 
nefsinde bulundurmalı hem de 
kötü ahlâk unsurlarının tama-
mından kaçınmalıdır. Ancak bu 
şekilde ahlâkta tevhîdi temin et-
miş olacaktır. 

Üçüncü aşama ibâdette 
tevhîdin sağlanmasıdır. Kanaa-
timce bu aşama da öncelikle te-
kildir, yani toplu ibâdetlerden 
ziyade kişinin kendi âleminde 
yapacağı nitelikli yolculuk-
lar önemlidir. Kişi, nitelik-
li ibâdetleriyle kemâl basamak-
larını bir bir aşmalı, Allah’ın rı-
zası yolunda ilerlemelidir. Ancak 
ibâdette tevhîdin gereği, Allah’ın 
emrettiği ibâdetlerin imkân nis-
petinde tamamen yapılması ve 
onların asla birbirinden ayrı yer-
lere konumlandırılmamasıdır. 
Örneğin inanan bir insanın na-
maz ile zekât arasında ayrım gö-
zetmesi mümkün değildir. Zira 
her iki emrin Sahibi de aynıdır, 
muhatabı da. Namaz kıldığı hal-
de ve imkânı varken zekâtını ver-
meyen kimse, ibâdette tevhîdi 
temin edememiş demektir. Aynı 
şekilde namaz niyazla işi olma-
yan kimselerin sadece bir ay oru-
ca yüklenmeleri veya teravih na-
mazı kılmaları da aynı parçalan-
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masına indirilemeyen bu dizge-
yi tersine çevirmemiz gerek. Yani 
önce ben idraki, ardından bütün 
bir hayatı bir ilkeler ve tutarlı-
lıklar manzumesi olarak tasarla-
yan tevhîd düşüncesi, daha son-
ra her şubesiyle tekil dindarlık 
ve bunun sosyal tazammunları, 
en son olarak da ümmet düşün-
cesi. Şu an ise besmele siyase-
te, ümmete, kemiyete çekiliyor. 
Hâlâ iki yüz sene önceki İslâmcı 
bakışla düşünüyor, hâlâ 70’lerin 
hamasî ve tercüme kokan diliy-
le konuşuyoruz. Bu tavır alışla-
rın bize hiçbir şey getirmediği-
ni görmek için çok da irfâna ihti-
yaç yok! Günümüzde insanların, 
herhangi bir dine müntesip ol-
dukları halde inanılmaz huzur-
suz oluşları, hiçbir şeyle tatmin 
olamayışları, dünya ile aralarına 
mesafe koyamayışları, ister siyâsî 
isterse maddî refah anlarında he-
men yerle yeksân bir hal alışla-
rı, bir şeylerin yanlış gittiğini dü-
şündürüyor insana. 

Enerjisi yüksek, tefekkürü az 
nesillere ümmet olmaları gerek-
tiği söyleniyor, Filistin’den giri-
liyor söze. Ümmeti oluşturacak 
fertlerin kimlik ve idrâklerine 
dair ise hiçbir ciddî proje ve ön-
görü yok. Kimse gençleri varlı-
ğı, bu dünyada oluşlarını tefek-
küre davet etmiyor. Ne mi ola-
cak bundan sonra? Kanaatimce 
hiçbir şey olmaz mevcut gidişat-
la. Bir genç olacak, sonra ikinci-
si, sonra üçüncüsü biz gayret et-
tikçe. Bir aile olacak, sonra ikin-
cisi, sonra üçüncüsü. Daha sonra 
mı? Eğer insanlara gerçekten ha-
kikatli bir şeyler söylüyorsanız, 
zaman da alsa bu, bir yerlerde 
bir şeyleri değiştirebilir bu müte-
vazı adımlar. 

İlle bu dünyada olması mı ge-
rekiyor mükâfatın? Hayır! Âhiret 
neden var ki? Dinin temel hede-
fi yeryüzünde medeniyet inşa et-
mek değil ya!

mışlıkla malûldür. İbâdetlerin 
tamamını tek bir ibâdet gibi gör-
medikçe tevhîdin ibâdetle ger-
çekleştirmeyi hedeflediği gayele-
re ulaşmak olası değildir. 

Dördüncü aşama muâmelâtta 
yani itikâd ve ibâdet sahası dı-
şında kalan alanlarla ilgili hü-
kümlerde tevhîddir. Her ne ka-
dar muâmelâtın icrâsı için pek 
çok kimse sanki şeriatla yöneti-
len bir hükümetin var olması ge-
rektiğini düşünüyorsa da, du-
rum böyle değildir. Farkına va-
rarak veya varmayarak bu tarzda 
pek çok unsurla günlük hayat-
ta karşılaşmaktayız. Örneğin ti-
cari akitlerde mümkün mertebe 
işlemin İslâmîliğine dikkat eden 
bir kişinin miras taksiminde kı-
zına mirastan pay ayırmaması 
bir tür tutarsızlık örneği ve da-
ğınıklık halidir. Bu tarz bir tavrın 
muâmelâttaki tevhîdi zedelediği 
izahtan vârestedir. 

Tevhîd, en geniş anlamıyla 
söz konusu dört unsurun hem 
kendi iç bütünlüklerine sahip 
hem de birbirleriyle bir arada ol-
maları anlamına geliyor: Bir in-
san hem inanıp hem inandığı 
gibi yaşamama özgürlüğüne sa-
hip değil bu sistemde veya iba-
detini çok iyi yapıp ahlâksız ola-
maz İslâm tevhîd inancına göre. 
Böyle bir durumda, bir arada ol-
ması gereken şeyler parçalanı-
yor. Zaten günümüzde ümme-
tin dağınıklığı da, itikâd, ahlâk, 
ibâdet ve muâmelâtta birliği te-
min edememekten doğan bu 
kimlik dağınıklığın bir yansıma-
sından başka bir şey değil. İmânı 
ile bilgisi ve yaşantısı, gönlü ile 
aklı, irfânı ile hikmeti birbirine 
karşıtlık arz ettiği halde hala hiç-
bir sorun yokmuş gibi yaşayabi-
len insan tipinden dolayı ümmet 
darmadağınık. 

İnsan ilişkilerinde fevkala-
de iyi, çalışkan, erdemli bir in-

san düşünelim ve bu insan aynı 
zamanda Allah’ın varlık ve bir-
liği başta olmak üzere diğer bü-
tün inanç esaslarına da inandı-
ğını ifade etsin. Ancak bir türlü 
alnı secdeye varmasın, bir türlü 
oruç tutmasın, bir türlü zekâtını 
vermesin, üstelik imkânı olduğu 
halde. Yukarıda çizilen çerçeve-
ye göre bu insan, her ne kadar 
imân sahibi olduğunu söylese 
de, tevhîdin bütünleştirici yapı-
sını parçaladığı için dinin hedef-
lediği anlamlı birliği gerçekleş-
tiremez ve gönül huzuruna eri-
şemez. Bir diğer örneği tam ters 
zaviyeden verelim. Ticaret erbabı 
bir kişi düşünelim. Bu kişi iman-
lı biri olarak namaz, oruç vs. her 
türlü ibadetini yapıyor, konuşur-
ken dilinden Allah, Peygamber 
de düşmüyor. Ancak ticaretinde 
müşteriye kalitesiz ürünü kalite-
li gibi satmaktan tutun, vergi ka-
çırmaya, satış yapmak için yalan 
söylemekten, borçlarını ödeme-
meye kadar her türlü ahlâksızlık 
var. Şimdi bu zatın iman iddiası-
na mukabil ahlâk ve muâmelâta 
dair diğer ilkelerin yerine getiril-
memesinden hareketle, rahatlık-
la tevhîdi parçaladığını söyleye-
biliriz. Her ne kadar imân-amel 
ilişkisine dair klasik Sünnî gö-
rüşe dayanılarak bu kişi dinden 
çıkmadığı rahatlıkla söylenebi-
lirse de, dinin hedefinin ilgili ki-
şinin iç dünyasında makes bul-
madığı rahatlıkla ifade edilebi-
lir. Zira din bir ilkeler, tutarlılık-
lar birliği vaz ediyor. Son bir ör-
nek olarak imanı olmadığı halde 
diğer bütün işleri olabildiğince 
intizamlı ve ahlâkı olan bir diğer 
kişiyi verebiliriz. Dürüst, ticare-
tinde erdemli, ahlâklı bir kişi. 
Ancak inanmıyor. Yine tevhîd 
düşüncesine göre bu zat bir ara-
da olması gereken şeyleri parça-
ladığı için dinin mutlak huzur 
alanına giremiyor.

Dolayısıyla bizim, ümmetten 
başlayıp bir türlü ben idrâki aşa-
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   DİRENİŞ GÜNCESİ 

Erkam KUŞÇU

ZAMAN ONURLU TAVRA DURMUŞ: 

DİRENİŞ GÜNCESİ
Eser, Türkiye’de İslâmî şuur açısından Müslümanların ilk büyük 
tecrübesini bizlere sunmaktadır. Üzerinde bu kadar konuşulan 
bir hareketin en önemli dönemlerinden birisini anlamamız açısın-
dan çok önemli bilgiler vermektedir. Bu kimselerin kavramlar ve 
olaylar karşısında takındıkları tutumlarda eriştikleri okuma biçi-
mini anlamamız açısından çok önemli detaylar barındırmaktadır

Özellikle benim de içerisinde yer 
aldığım yaş aralığında büyükle-
rinden bolca “başörtüsü eylemi” 
hikâyesi dinlemiş birisi olarak 
bu tecrübeyi gün gün aktaran 
bir kitabı okumak büyük heye-
can vesilesiydi. Kitabı ortaokul-
da iken okumuştum. Bütün an-
latılanları kapsayan bütüncül bir 
bakış edinmemi sağlamıştı. Tabi 
ki ilerleyen yaşımızın da gere-
ği olarak tekrardan kitabı incele-
diğimde çok daha önemli ayrın-
tılar gözümü çarptı. Örneğin in-
sanlarımızın eylemlere olan yak-
laşımları gibi. İnsanlar öyle şaş-
kın ki! Bu kadar vahim olacağını 
sanmamıştım. İnsanların İslâm’ı 
kimlik tercihi olarak görmedikle-
rini görememiştim. Aslında Ede-
biyat Fakültesi’nde olanları dü-
şünce şaşmıyorum. İnsanların 
“İslâm’a hizmet” etiketiyle yay-
dıkları teslimiyetçi anlayış bura-
da da olacaktı elbette. Ama dire-
nen kazanır! Bunlar acı tecrübe-
lerdir haliyle ancak bugün üni-
versitelerde İslâmî çalışmalar 
yapmak isteyen bizler için çok-
ta önemli tecrübelerdir. Özellikle 
geldiğimiz yeri görmemiz açısın-
dan… Kitapta aktarılanlar Müs-

S oğuk şubat günlerinde ai-
leden, memleketten ve bel-

ki de en önemlisi kendi hayal-
lerinden uzaklaşma/uzaklaştırıl-
ma gerginliği içerisinde bir ge-
rilim hali ve var olmanın en üst 
karakterlerinden biri olan dire-
nenlerin tarafında kendine yöne-
lik yeni yaşamsal ve yaşam ötesi 
anlamlar bulma çabası… İşte 28 
Şubat’ın ve başörtüsü direnişi-
nin Müslüman kadınlar için ifa-
de ettiği mana bu olsa gerektir. 
Bizlerin de çokça dinlediği dire-
niş öykülerinin yanında Türkiye 
İslâmî hareketi açısından biraz 
erken bir tecrübe olan o günle-
rin gerçekliğinde işin daha ilginç 
bir tarafı olarak özellikle mesele-
nin kadınlar üzerinden cereyan 
etmiş olmasıdır. O günlerden bu 
günlere neler kaldı, deneyimle-
rimiz, çabalarımız, eksiklikleri-
miz üzerine eşsiz bir anlatı: Di-
reniş Güncesi

Ekin Yayınları tarafından 
1998 yılında yani sıcağı sıca-
ğına yayımlanan kitap geçtiği-
miz ay içerisinde tekrar yayım-
landı. Ayşe Gül Çetin imzalı ki-
tap; başörtüsü eylemlerinin, di-
renişçilerin, karşı tarafın, Beya-

zıt Meydanı’nın ruhunu anla-
mak açısından müthiş bir dene-
yim sunuyor. 

“Başörtüsüz Fotoğraf”

Okuduğumuzda veya duy-
duğumuzda zihnimizi rahatsız 
eden, içimizde bir ürpertiye se-
bep olan bu cümle aslında olay-
ların ilk tetikleyicisi konumun-
dadır. Rektörlük kayıt dönemin-
de öğrencilerine bu şartı koş-
muştur: “fotoğraflar başörtüsüz 
olacak” tabi ki aslında bu du-
rum birçok yaşanan gibi sadece 
bir senaryo gereğidir. Yasaklan-
mak istenen şey İslâmî kimliğin 
ta kendisi durumundadır. 

Aslında tarihsel bir vakıayı 
tanıklarından okumak büyük bir 
ayrıcalıktır. İnsanın bilgi edin-
me yollarından birisi olan na-
kil, güvenilir kaynaklardan gel-
diği vakit gerçekte olayları mü-
şahede etmeye en çok yaklaş-
tıran bilgi türlerinden birisidir. 
Malum insan için en çok güven-
diği bilgi kendi kulaklarıyla duy-
duğu ve gördüğüdür. Anılardan, 
güncelerden edindiğimiz bilgile-
rin böylesi bir ayrıcalığı vardır. 
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lümanların sinik tutumdan sıy-
rılıp etken, şekil veren konuma 
gelebilmeleri için ödenmiş be-
dellerdir. Türkiye’nin kültürel, 
siyasal kodlarını tekrardan asıl-
larına döndürme tecdid ve ıs-
lah çabalarıdır. Bugün gelinen 
noktada en azından üniversite-
lerde kendimizi kazanımlarımız 
ve birikimimiz noktasında daha 
olgun bir yerde görebiliriz. Tabi 
ki zaaflarımızın farkında olarak. 
Bunlar ‘98’te yayımlanmış bir ki-
tabın bugün üniversitede oku-
makta olan Müslüman bir öğren-
ciye anlattıkları. O yüzden şunu 
da belirtelim: Allah, o günlerde o 
meydanda bulunan; zulme kar-
şı fıtri olanı yani İslâmî olanı sa-
vunan bunun için yumruk kaldı-
ran, marş söyleyen, basın açıkla-
ması okuyan, polis barikatlarına 
ve en önemlisi zihinlerdeki ba-
rikatlara karşı yürüyüş düzenle-
yen abilerimizden, ablalarımız-
dan razı olsun. Bizlere de bu di-
renişe yakışır ve hatta bunun da 
ötesinde şahitlikler ortaya koy-
mayı nasip eylesin. Bütün dileği-
miz budur… 

“Pek Yakında Bileceksiniz” 

Kalabalıklar… Meydanlar-
da ve yollarda. Kalabalıkla bera-
ber olma duygusu çok güçlü bir 
şeydir. Bizce, bir topluluğun bir 
başka topluluk tarafından zul-
me uğradığı bir zamanda insan-
ların kendilerini kalabalıkla izah 
etmeleri çok anlaşılır bir şey. Bir-
likte olma, beraber göğüs germe, 
zorluklara karşı birlikte mücade-
le etme. Kitap, Türkiye’de İslâmî 
şuur açısından Müslümanla-
rın ilk büyük tecrübesini bizlere 
sunmaktadır. Üzerinde bu kadar 
konuşulan –özellikle son dönem 
İslâmcılık tartışmalarıyla bera-
ber- bir hareketin en önemli dö-

nemlerinden birisini anlamamız 
açısından çok önemli bilgiler 
vermektedir. Örneğin bu kim-
selerin kavramlar ve olaylar kar-
şısında takındıkları tutumlarda 
eriştikleri okuma biçimini anla-
mamız açısından çok önemli de-
taylar barındırmaktadır. İnsanlar 
hukuki çözüm arıyorlar… Bu sa-
dece başörtüsüne karşı değil, ge-
nel olarak Müslümanlara açıl-
mış bir savaşın parçasıdır… Na-
sıl olur da “anayasal hakkımız” 
diye çare ararız. Veyahut birlik-
te iş yapabilme bilinci açısından 
üniversite öğrencilerinin “çoğun-
luğun değil, Kuran’i ilkelerin be-
lirlediği bir mücadele istiyoruz.” 
Dedikleri bir düzeye eriştiklerini 
şahit olmaktayız. 

Mücadelenin yalnızca eylem-
sel derinliğinin değil düşünsel 
derinliğinin de bilincinde hare-
ket etmeye çalışan direnişçilerin 
özellikle sloganları bu noktada 
önem arz ediyor:
· “Başörtüsü kimliğimizdir”
· “Direniş ruhunu kuşanalım”
· “Başörtüsü demokratik bir 

hak değil, Allah’ın emridir.”
· “Bu okulda zulüm var. Zulme 

karşı diren” 
· “Başörtüsü Kuran’ın emri, 

Müslüman kadının kimliği-
dir 
Eylemlerin de kimliksel bir 

duruş ortaya koyan Müslüman 
öğrencilerin sığınmacı tavra kar-
şı da duruşları kesindir. Bir di-
ğer bahis ise zaten yazımızın ba-
şında belirttiğimiz üzere eylem-
lerde İslâmî direnişte Müslüman 
kadının yerine işaret etmekte-
dir: “Bayanlı erkekli mücadele-
yi, imanı benimseyen öğrenciler 
duvarlarda afişlere döktü isyanı. 
Ve bugün Berkarda protesto edil-
di. Özgür-bilimsel diye başlayan 
safsata cümleler kurmadan, pro-
testo edildi.”

İnsanların ironiye dayalı söz-
leri en çok zor zamanlarında iş-
lerine yarayabilir. Rektörün, di-
renişçiler için “profesyonel anar-
şistler” tabirini kullanması üze-
rine yazarımız “asıl sizler pro-
fesyonel zalimlersiniz” diye-
rek karşılık vermektedir. Ey-
leme başka illerden gelen des-
teklerde söz konusudur tabi ki. 
Örneğin Kütahya’dan ve ilçe-
si Tavşanlı’dan eylemlere katı-
lım gerçekleştirilmektedir. Bur-
sa, Konya ve Ankara’da ise baş-
ka eylemler tertip edilmektedir. 
Ne yazık ki moral bozucu ha-
diseler de yaşanmaktadır. Aile-
lerin çocuklarının yapmak iste-
dikleri şeyi kavrayamamaları so-
nucunda bazı öğrenciler mem-
leketlerine dönmek durumunda 
kalmıştırlar. Bir başka örnekte, 
Diyanet’in o dönem yayınladığı 
peruk fetvasıdır. Basından bin-
lerce insanın katıldığı eylemlere 
karşı takındığı “suskunluğu” ise 
işin en rahatsız edici yönlerin-
den birisini oluşturuyor. Böylesi-
ne toplumu ilgilendiren bir me-
selede suskunluğu tercih eden 
görsel ve yazılı medya daha da 
facia şeylere imza atabiliyor tabi 
ki. Eylemlerle ilgili karalama ha-
berlere.

Zorluklara karşı direniş de-
vam ediyor kitabın geri ka-
lan kısımlarında. Yasak deli-
niyor bununla beraber bas-
kı da artıyor. Geri kalan süre-
ci zaten biliyoruz. Peki, o gün-
leri bu kadar yakından anlaya-
bilir miyiz? Son olarak bu gün-
ceyi bizlere aktan yazara da te-
şekkür ederek, kitapta onunda 
alıntıladığı bir başyazıdan akta-
rarak bitirelim. “Ve biz her şey-
den önce Rabbimize dayana-
ğız. O’nunla savaşılamayacağını 
biz biliyoruz. Ya siz? Pek yakın-
da bileceksiniz.” (Tekasür, 3-4)
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Medinede Sosyal Hayat
Feyza Betül Köse

Mana Yayınları

Toplum halinde yaşayan insanla-
rın karmaşık sosyal bağlarının ol-
duğunu düşündüğümüzde top-
lumu sadece belirli konularda in-
celemenin olayın bütününü gör-
meye engel olacağını da belirt-
mek gerekir. Birey, ailenin bir fer-
di, toplumun bir üyesi, devletin bir 
vatandaşı olarak çarşı pazarda bir 
müşteri, eğitim faaliyetlerinin bir 
parçası, herhangi bir davanın ta-
rafı, sağlık kurumlarının bir çalışa-
nı ya da muhatabı konumlarında 
olabilmektedir. Bu kitapta nebevi 
modelliğin üzerinde yükseldiği ta-
rihi zeminle birlikte İslam tarihçi-
liğinin kadim problemlerinden biri 
olan, Hz. Peygamber’in nebevi da-
vetine sadece şahit olmayıp aynı 
zamanda destek veren bir toplu-
mun nasıl kısa bir süre içerisinde 
birbirlerinin boğazlarına sarıldıkla-
rını anlayabilmede toplumun icti-
mai ve iktisadi yönden yaşadığı 
dönüşümler bir bütün olarak ele 
alınmaktadır.

Siyaset Olarak Hayat Asef Bayat

Müslüman Ortadoğu dendiğinde insanların aklına çoğu zaman camiler, minareler, çarşaflı kadınlar, despotik rejimler, mü-
cahitler ve çöller gelir. Bu imgeler Ortadoğu’daki toplumsal ve siyasi değişimin kendisini ve bu değişimin pek çok veçheye 
büründüğü gerçeğini perdeliyor. Siyaset Olarak Hayat’ta Asef Bayat’ın yapmak istediği tam da bu: Otoriter yönetimlerin, 
dini makamların ve ekonomiye yön veren seçkinlerin gölgesi altında, sıradan insanların gündelik hayat pratikleriyle nasıl 
anlamlı bir değişim yaratabildiğini gözler önüne sermek.
Son yıllarda Ortadoğu’nun dört bir yanında milyonlarca insan, taleplerini duyuracakları yeni toplumsal mekânlar keşfediyor 
veya yaratıyorlar. Tezgâhını işlek bir caddeye kuran seyyar satıcı, parkları işgal edenler, sokaklarda yürüyüş düzenleyen 
protestocular, “erkek işi” sayılan işlerde çalışarak belli bir kariyer sahibi olmaya çabalayan eğitimli kadınlar, bu insanların hepsi 
yaşamın her alanında devlet kontrolüne itiraz ediyor, gündelik faaliyetleri yoluyla yerleşik kamu düzenine üstü kapalı mey-
dan okuyorlar. Bu “gayri-hareketler” protesto değil ama pratik ve doğrudan gündelik eylem yoluyla siyasi tepki gösteriyorlar.
Ortadoğu’da karmaşıklığı gözden kaçırılmış toplumsal süreçlere yeni bir pencere açan Siyaset Olarak Hayat, toplumsal 
hareketlerin anlamı ve toplumsal değişimin dinamikleri hakkındaki küresel tartışmalarda eksik kalan Ortadoğulu bir bakış 
açısı sunuyor.

Ahlak Felsefesi Yazıları Hakan Poyraz

Ahlaka neden/niçin ihtiyaç duyuyoruz sorusu, ahlak üzerine düşünmede ve ahlaki gerekçelendirmelerde olmazsa 
olmaz bir sorudur. Bu sorunun bir yanıtı var elbet: İnsan olmak için! Çünkü ahlak, kişinin kendini gerçekleştirmesidir 
ki bu metnin/kitabın temel tezi budur.
Ahlak, eylemlerimiz için temel ölçüdür. İnsan olma ölçüsü… Eğer ölçüyü kaybedersek ahlakı da kaybederiz. Ahlakı, 
bizi insan yapan değerlerin sınırlarını belirleyen çizgiyi aşıp, sınırlarımızı kaybedersek, insanlıktan çıkarız. İnsanlığa 
girmek, ona dâhil olmak ve insan olmayı sürdürebilmek için ölçüde kalmak, ölçüyü muhafaza etmek gerekiyor. Bu 
gereklilik, sadece kendimiz için değil, bütün insanlık için isteyebileceğimiz daha büyük bir zemine ihtiyaç duyuyor. 
Bu zemini insanlığa doğru genişletmemiz elzemdir; ölçünün içinde ve onunla yolculuk yaparak... 

Risale-i Keşfiyye Keşfî Mustafa Efendi

Bu eser Osmanlı tehzibî ahlâk geleneğinin hem başlangıcını, hem sonunu oluştur-
maktadır. Yani eser Adudüddîn el-Îcî’nin eseri olması bakımından ilk, Yozgadî’nin 
eseri olması bakımından sondur. Yozgatlı bir entelektüel olan eserin mütercimi 
Halvetî yolu mensuplarından Keşfî Mustafa Efendi’nin ifadesine göre İslâm’ın “Yeni 
Ümran’ına katkı için tercüme edilmiştir. Medeniyetimizde ahlâk düşüncesinin teme-
li ve varlığı iki ilkeye dayanmaktadır. Biri “ilâhî ahlâk”ı edinmek, diğeri “peygamberî 
davet”e icabet etmektir. Keşfî Mustafa Efendi’nin bu eseri de bu geleneğin son tem-
silcilerinden. Eser nazarî ahlâk konularından düşünme-konuşma, nefsin temel fonk-
siyonları, ahlâkın insan karakteriyle olan münasebeti ve değişip değişmeyeceği me-
selesi başta olmak üzere ahlâkî faziletlerin kazanılması ve korunması gibi temel 
ahlâkî konuların yanında aile ahlâkı, ev idaresi, ana baba, çocuklar, hizmetçiler gibi 
aile fertlerinin maddî ve mânevî hayatlarının düzenlenmesi, aralarında uyum sağ-
lanması, birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları ile devlet yönetimi konusunda 
gösterilmesi gereken ahlâkî dikkatleri ele almaktadır.

Sömürge ve Kölelik Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville 19. yüzyıl Avrupa düşüncesinin önemli 
halkalarından birini temsil etmektedir. Onun bir siyasetçi, bir kamusal 
entelektüel, bir hatip ve gözleme dayalı kuvvetli sosyal analizler yapan 
bir düşünür olarak bıraktığı miras çok karmaşık ve bir o kadar da yoruma 
açıktır. Tocqueville kendi çağının anlaşılması için mutlaka başvurulması 
gereken isimler arasındadır. Sadece Amerika’da Demokrasi’nin yazarı 
olarak bile Tocqueville, neredeyse sosyal bilimlerle uğraşan herkesin 
adını işittiği bir isimdir. Tipik bir 19. yüzyıl düşünürü olarak Tocqueville, 
arkasında mektuplar, notlar, raporlar, gazete yazıları, yayımlanmamış 
taslak eserler ve yayımlanmış kitaplardan müteşekkil çok çeşitli ve 
geniş bir külliyat bırakmıştır. Elinizdeki kitap bu külliyat içerisinden bir 
siyasal düşünür olarak Tocqueville’in en merkezi konusu olan “sömürge”, 
“kölelik” ve “öteki” ile ilgili seçme yazılarından oluşmaktadır. Kitap 
sadece Tocqueville’in farklı yönlerini tanıtmakla kalmamakta aynı 
zamanda modernite ile ilgili çok erken denebilecek bazı teorilerin de 
tekrar gündeme gelmesine vesile olmaktadır.
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