
BİR YIL ÖNCE BİR YIL SONRA
-15 Temmuz’un Sene-i Devriyesi, Muhasebe ve Ahlaki İlkeler-

15 Temmuz 2016 girişiminin üzerinden bir yıl geçti, ülke hâlâ yıkıntılarıyla uğraşıyor. Yurt dışına kaçanların 
dışında faillerinin önemli bir kısmı tutuklanmış olsa da henüz yargılama işi yeni başladı. Örgütle ilgili 

gözaltılar devam ediyor. Artçı sarsıntılar diyebileceğimiz değişik yerlerden yapılan saldırılar sürüyor. 
Şüphesiz 15 Temmuz hareketinin baş aktörü FETÖ’dür. Ancak hareket FETÖ ile başlayıp onunla biten bir işgal 

girişimi değildir. Hareket, Batı eksenli, başta ABD olmak üzere NATO çıkışlı, diğer Avrupa ülkelerinin de destek 
verdiği bir konsorsiyumun eseridir. Bu darbe girişiminde, NATO ile anlaşma çerçevesinde bir askeri üs olarak 
kullanılmak üzere konuşlandırılmış İncirlik’in, planlama ve tatbikatta devreye sokulması bunu göstermektedir.

 15 Temmuz’dan günümüze kadar, sadece darbe yanlıları değil, darbeye karşı çıkanların da kafasında bazı 
sorular oluşmuş veya oluşturulmuştur! Süreçte yer alan Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı gibi önemli sosyal 
politik aktörlerin konumlarına ilişkin istifhamlar dolaşa gelmiştir. Meclis Araştırma Komisyonu’na daha açık bir 
ifade verme yerine yazılı bir beyanda bulunmaları, maalesef dedikoduların önünü kesme yerine devamına fırsat 
vermiştir. 

Akim kalan işgal hareketi girişiminin sene-i devriyesinde, bugün geriye dönüp baktığımızda, milletimizin eşsiz 
cesaretiyle, bu hain, alçak darbe girişimini geri püskürtmesiyle sonuçlanan “kıyam”, güzel bir geleceğin inşası için 
gereği gibi değerlendirilebilmiş ve iyi bir fırsata dönüştürülebilmiş midir? Bu noktada sorulması gereken sorulardan 
bir kısmı şunlar olmalıdır:  Siyasetçilerimizin, kanaat önderlerimizin, ilim ve fikir adamlarımızın 15 Temmuz öncesin-
deki tarz-ı siyasetleri, dilleri, üslûpları, gündemleri, öncelikleri, yaklaşım biçimleri vb. 15 Temmuz’dan sonra değişmiş 
midir? Daha kuşatıcı, daha kucaklayıcı ve daha kolaylaştırıcı olabilmişler midir?  

Ne var ki, çoğu meselede olduğu gibi 15 Temmuz meselesinde de siyasiler ve bürokratlar büyük ölçüde 
Erdoğan’ı taklit ettiler. Oysa onlara düşen böylesi mukallitlik yerine 15 Temmuz’u meydana getiren süreçlerin ve 
sonrasında meydana gelebilecek süreç ve sıkıntıların üzerinde kafa yormak olmalıydı. Hazırcılığı bir ahlak haline 
getiren siyasiler, bürokratlar ve yazarlar, 15 Temmuz sonrasında da aynı parazit tavır ve tutumlarını sürdürdüler. 

Darbecilerin, FETÖ tasfiyesinin, tutuklama ve yargılamaların sorgulanması, adalet arayışı kadar vicdan, ahlak, 
adalet, sadakat gibi konuları öne çıkardı. “Vicdanları yaralayan kararlar”, FETÖ ile mücadele ediliyor olmasına karşın 
hâlâ “daha etkin FETÖ”cülerin işlerine devam ettiği, özellikle siyasi ayağına henüz operasyona girişilmediği, alt 
düzeydeki insanların işlerinden güçlerinden edildiği kanaati tam da sene-i devriyesi gelen darbe girişiminde en 
önemli mesele haline geldi. Hiç şüphesiz, FETÖ ile mücadelede esaslı bir zorluk vardır. Paralel yapı, bütün dokulara 
sirayet etmiş bir hastalığa benzemektedir. Ayıklamak gerçekten zordur. Bazı yerlerde kesilmesi gereken hastalıklı 
doku sağlıklı yere de zarar verebilmekte, hatta bazen hastalıklı doku yerine sağlıklı bir organ alınabilmektedir. 
Son derece dikkatli ve adaletli olmak gerekiyor. Dolayısıyla FETÖ’nün organik örgütsel yapısı yakından, ciddiyetle 
izlenmelidir. Bu hassasiyet, fiili örgüt mensuplarıyla taraftar konumundakiler arasında bir ayırım yapmaya imkân 
tanır. Elinde yeteri kadar bilgi bulunan devlet için hiç de zor değildir. 

Gönüllü kuruluşlar, bu süreçte duygusal davranmamalıdır.  Doğrusuyla ve yanlışıyla, siyasi iktidarın konumuzla 
ilgili başarılı ve başarısız yönlerini ve 15 Temmuz ihanet hareketinin bir yıllık dönemini gerçekçi bir şekilde  berab-
erce tartışabilmelidirler. Strateji, politika ve proje üretmelidirler.

15 Temmuz darbesinin engellenmesi Türk siyasi hayatının önemli virajlarından olduğu gibi, bir başka boyu-
tuyla da yeni oluşturulan sistem açısından asıl dayanaklardan olacaktır Siyasal kimliklerin millet bağı ve İslâmî olan 
ile örtüştüğü bu ortamda kadim siyasi yapımıza uygun eğilimlerin yeniden üretilmesi ayrıca önemli. 15 Temmuz 
siyasi anlayış konusunda bir kararlılık içermesine karşın “kadro şekillenmesi” hususunda henüz beklenenleri ver-
emedi.   

Türkiye’deki ana akım dini düşüncenin yeniden düşünülmesi için 15 Temmuz ve dini yapıların durumu iyi bir 
imkândır; modernizmle birlikte başlayan İslâmcılık düşüncesinin de eksene aldığı gelenekselliği, öze dönüşü kısmen 
tecdid için bir fırsat niteliği de taşıyor. Fakat aktüel olan, kamusal sahanın cazibesi, kazanımları elde tutma bu 
entelektüel etkinliğe sıranın gelmesini engelliyor. Tam da bu noktada müslüman aydınların sıkı bir muhasebeye 
gitmesi, eleştiri ve akabinde yeni bir felsefi, fikri çabayı geliştirmesi beklenmelidir.

Herkese açık, ehliyet ve liyakat üzerine kurulu, siyasal ilişkiler/menfaatler ağının dışında bir yapılanma., ahlaki 
ilkelerin yanında sağlıklı bir toplumsal doku fevkalade önemlidir. İhtiyaç duyduğumuz beraberlik, söylemle değil, 
eylemlerle gerçekleşir.

Yeni sayımızda buluşmak ümidiyle
Umran 
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Â lem-i İslâm açısından 
bereket ve dinginli-

ğin habercisi olan Rama-
zan ayının hemen başında, 
zamanın ruhuna aykırılık 
teşkil edecek şekilde Arap 
Dünyası’nda tansiyon ye-
niden yükselmiş durum-
dadır. Öyle ki Basra körfe-
zi civarındaki Arap ülkele-
ri arasında, Katar’a yönelik 
“teröre ve radikal unsurla-
ra destek” ithamı doğrultusunda vuku bulan ve 
hem bölgesel hem de küresel gündeme ağırlığı-
nı koyan takibi güç ve “ekonomik ilişkiler” eksen-
li birçok gelişme yaşanmaktadır.

Bütün bu ahvalin çelişkilerle dolu doğasının 
anlamlandırılmasına yönelik gayretler ise bir ta-
raftan müsteşriklerin dayattığı ve yerli uzantıla-
rının pazarladığı “otoriterlik”, “hukuksuzluk” ve 
benzeri temalı fi kirler, diğer taraftan geçmişe söv-
mek davasında kendi ülke ve ülküsünü, Arap 
dünyasını ve hatta herhangi bir coğrafya kaygısı 
gütmeksizin tüm İslâm dünyasını hor gören söz-
de aydınların lafügüzafl arı ya da bahse konu kit-
lenin yoğun propagandası altında zihinleri bulan-
mış “yerli” kimselerin kronolojik siyasi tarih an-
latıları nedeniyle sekteye uğramakta ve meseleyi 
daha da karmaşık hale getirmektedir.

Alışılageldik sığ yorumlardan kurtulmaya ma-
tuf bu yazımızda, esbabı da zikretmek kaydıyla, 
uluslararası jeopolitikteki kaymalara ve bağlantılı 

güç mücadelesine dikkat 
çekmek suretiyle küresel 
hegemonik sistemin aşil 
tendonuna yani hassas 
noktalarına değinmeyi ve 
böylece söz konusu geliş-
melerin özüne açıklık ge-
tirmeyi amaçlamaktayız.

Bir Metafor: Aşil Tendonu

Rivayet odur ki Yunan 
mitolojisinin efsanevi kahramanlarından Aşil (Ac-
hille veya Akhileus), henüz çocuk yaşta iken an-
nesi tarafından “ölümsüzlük” kazanması için Stiks 
Irmağına sokulmuş, ancak annesi bunu yaparken 
Aşil’in topuğunun hemen üstünden tuttuğu için 
bu kısım büyülü suya değmemiştir. Bu nedenle 
Aşil’in ölümünün ancak topuğundan alacağı bir 
hasar nedeniyle gerçekleşebileceğine inanılmış ve 
ilerleyen zamanlarda, Troya Savaşı esnasında Tro-
ya prensi Paris, attığı okla Aşil’i topuğundan vura-
rak ölmesine sebebiyet vermiştir. Bu anlatıdan il-
ham alınmak suretiyle insanların ayak topuğunun 
üst kısmındaki en uzun ve en güçlü kas grubuna 
“aşil tendonu” denilmekte, aşil tendonu hasar alan 
kişinin neredeyse bütün hareket kabiliyetini yitir-
mekte olduğu tıbbi bir gerçek olarak ortada dur-
maktadır. İşte bu metafor, “hassas/kritik noktala-
rı” işaret etmek için birçok farklı disiplin içerisin-
de sıklıkla başvurulan genel geçer bir mecaz hali-
ni almıştır.

Emre SAYGIN - Tahsin YAMAK

ABD’nin küresel hegemonyasını sürdürebilmesinin temel aracı olan ve oldukça 
düşük bir maliyeti bulunan dolar, karşılığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 
oldukça yüksek miktarlarda üretilmekte ve böylece anılan ülkeye oldukça yüksek, 
sürekli ve neredeyse “karşılıksız” satın alma gücü sağlamaktadır. İşte bu düzenin 
sürdürülebilirliği, ABD’nin hegemonik gücünün aşil tendonunu oluşturmaktadır.

Arap Dünyasında Yükselen Tansiyon ve
Küresel Hegemonyanın Aşil Tendonu

Fotoğraflar: Dursun Çiçek
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Küresel Hegemonyanın ABC’si

Günümüz hegemonik düzeninin temel yapı-
sı ve dinamiklerini anlamak, sistemin aşil tendo-
nunun tespit edilebilmesi açısından önem arz et-
mektedir. Şöyle ki küresel düzenin kodları, zihni 
arka planı ile aktör ve araçları olmak üzere iki veç-
hede açıklanabilir.

Liberal felsefeden beslenen cari düzen, birey-
selleşme ve sekülerleşme hedefi  doğrultusunda, 
insanın zihin dünyasında maddenin ile mânânın 
ayrıştırılması stratejisi üzerine kuruludur. Bu şe-
kilde yalnızlaşan birey, tüm varlığıyla birlikte mana 
âleminin derinlikleri yerine, bizatihi “madde”nin 
kendisinde kaybolarak modern tüketim toplumu-
nun ehil prototipi olan homo-ekonomikus’a, yani 
faydacı ve rasyonel (!) tüketiciye dönüşmektedir.

Düşünce planında tüketimi ve dolayısıyla sü-
rekli ve yüksek üretim artışını öncülleyen libe-
ral düzen; bir taraftan temel üretim girdisi ola-
rak 1’inci Sanayi Devrimi sonrası kömür ve ben-
zerleri, 2’nci Sanayi Devrimi ertesinde petrol ve 
sair doğal kaynaklara, diğer taraftan ise hem üre-
tim metasının hem de tüketim mallarının alım-
satımını gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip bir 
küresel-ortak değişim aracına yani uluslararası ge-
çerliliği bulunan bir rezerv para birimine ihtiyaç 
duymaktadır. Kuşkusuz görünürde devletlerin 
güç mücadelesine sahne olan yoğun küresel he-
gemonik ilişkiler ağının odak noktasında da, “ba-
ğımsız” para otoriteleri ile mal ve hizmet üretim 
ve pazarlama faaliyetlerini yürüten çok uluslu şir-
ketler bulunmaktadır. Tabi, bütün bu aktörler ve 
araçlar ile toplumsal yaşamın her katmanını kül-
türel dezenformasyona maruz bırakabilen mevcut 
düzenin, baskın özellikleri itibarıyla siyasal sis-
temlerin temel dinamikleri üzerindeki yönlendiri-
ci etkilerini de unutmamak gerekmektedir.

Bu muvacehede, küresel ekonomik sistem 
üzerinde belirleyici kudrete sahip olunması, aynı 
zamanda toplumlar üzerinde etki alanı oluştur-
mak ve yine bütün siyasal yapıları yönlendirmek 
konusunda mahir bir yeteneğin kazanılması anla-
mına gelmektedir. Uzak geçmişi göz ardı edecek 
olursak, yakın dönemde, yani neredeyse yüzyılın 
başından bu yana küresel sistemin dolayısıyla da 
ekonomik ilişkilerin merkezinde, Amerika Birle-
şik Devletleri menşeli çok uluslu şirketler ile aynı 
ülkede yerleşik Federal Rezerv ve bu kuruluşun 
üreterek piyasaya sürdüğü, rezerv para hüviyetini 
haiz olan “dolar” oturmaktadır. 

Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nin küre-
sel hegemonyasını sürdürebilmesinin temel ens-
trümanı kabul edilen ve oldukça düşük (yani 
kâğıt ve mürekkebe karşılık gelecek bir) maliye-
ti olan dolar, karşılığı bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın oldukça yüksek miktarlarda üretil-
mekte ve böylece anılan ülkeye oldukça yüksek, 
sürekli ve neredeyse “karşılıksız” satın alma gücü 
sağlamaktadır. İşte bu döngünün sürdürülebilirli-
ği, Amerika Birleşik Devletleri’nin hegemonik gü-
cünün, askeri ve sair enstrümanlardan dahi daha 
kritik/hassas noktasını, yani aşil tendonunu oluş-
turmakta; bu düzenin rağmına girişilen tüm ham-
leler, az sonra da değinileceği gibi, Amerika Birle-
şik Devletleri tarafından başta askeri ve istihbarî 
güç kullanımı olmak üzere birçok farklı enstrü-
man ile izale edilmektedir.

Bu bağlamda, son 30-40 yıl içerisinde dünya 
ekonomik ilişkiler sisteminin, gelişmiş ülkeler-
den az gelişmiş ülkelere doğru mal ve hizmet akışı 
ile tersi yönde para akışını ifade eden “batı-doğu” 
ve/veya “kuzey-güney” eksenli temel döngüsünde 
yaşanagelen köklü jeo-politik değişimler/kayma-
lar, Amerika Birleşik Devletleri için ciddi bir teh-
dit algısı olarak okunmakta ve bu nedenle kara, 
deniz ve hava olmak üzere yerkürenin her sathı, 
sürekli zinde askeri kuvvetler tarafından kontrol 
altında tutulmaktadır.

Özellikle Asya’da yükselen Çin ve Hindistan 
ekonomileri ile Avrasya’da Rusya ve doğal kaynak 
zengini diğer ülkelerin, öncesine nazaran daha 
fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapmaları do-
layısıyla küresel üretim ve ticaret hacminde ağır-
lıkları artmaktadır. Üretimin böylece doğu coğraf-
yasına kayması neticesinde, üretim girdileri içeri-
sinde temel ve vazgeçilmez bir yeri olan başta pet-
rol olmak üzere bütün doğal kaynakların ticareti-
nin de, bu doğrultuda Asya’ya yönelmesinin yolu 
açılmaktadır. Bu ise doğal kaynak sahibi ülkeler 
ile doğal kaynak ithal eden ülkeler arasındaki ti-
caretin “küresel para birimi” olanın haricinde bir 
para birimi üzerinden yapılabilmesi riskini orta-
ya çıkarmakta ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
hegemonyasının aşil tendonuna dokunmaktadır. 

Petrol-Dolar İlişkisi

Peki, başta petrol olmak üzere doğal kaynak-
lar üzerinden yürütülen ve adeta “sömürge payla-
şımı” sürecini/dönemini hatırlatan bu mücadele-
nin önemi nereden gelmektedir?
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Petrol-dolar ilişkisi, kısaca, küresel pazarda 
petrolün yalnızca dolar para birimi ile alınıp satı-
labilmesi ya da diğer bir deyişle, petrol ticaretinin 
dolar haricinde hiçbir para birimi ile gerçekleştiri-
lememesi olarak ifade edilebilmektedir. Bu sistem, 
Federal Rezerv tarafından üretilecek her bir dola-
ra karşılık rezerv tutulacak altın miktarını belirle-
yen Bretton Woods sisteminin çöküşünden son-
ra, 70’li yıllarda Suudi Arabistan ile yapılan görüş-
meler neticesinde karara bağlanmış ve akabinde, 
işbu döngüye Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü 
(OPEC) üyesi diğer devletler de dâhil olmuşlardır.

Oldukça basit bir kurgu üzerinden sürdürü-
len petrol-dolar ilişkisi bağlamında OPEC üyesi 
ülkeler tarafından elde edilen doğal kaynak gelir-
leri yine Amerika Birleşik Devletleri fi nansal siste-
mi içerisinde tahvil, hisse senedi ve benzeri fi nan-
sal enstrümanların satın alınması yoluyla değer-
lendirilmektedir. Kapalı devre işleyen bu düzen 
aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri, hem dola-
rın emisyon (basım) maliyeti karşılığında olduk-
ça düşük fi yattan petrol tedarik etmekte, hem do-
ğal kaynak üreticilerini ekonomik ve siyasal ola-
rak çekim alanında tutmakta ve hem de petrol it-
halatçısı ülkelerin dolara bağımlılığını temin ede-
rek borçlandırılmalarını sağlamak suretiyle küre-
sel ekonomik sistemi kontrolü altında bulundur-
maktadır.

Dönemin ünlü politikacısı olan Amerikan Dı-
şişleri Bakanı Henry Kissenger tarafından kurgu-
lanan (ve belki de bu nedenle 1973 yılında No-
bel Barış Ödülü almasına vesile olan) bu dâhiyane 
(!) sistem sayesinde, Amerika Birleşik Devletle-
ri bütün ekonomik ve siyasi kararları kendi lehi-
ne çevirecek çok önemli bir fırsatı da elde etmek-
te; bu sebeple, yakın dönemden hatırlayabileceği-
miz Saddam Hüseyin, Hugo Chavez, Muammer 
Kaddafi  gibi isimlerin doların hegemonyasına dar-
be vurmak maksadıyla attıkları adımlara karşılık 

ne ölçüde şiddetli reaksiyonlara maruz kaldıkları 
önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Zira petrol sanıldığının aksine sadece mad-
di karşılığı olan bir mal olmaktan ziyade; sondaj, 
nakliye ve pazarlama süreçleri üzerinde ciddi spe-
külasyonlar ve rant mücadelelerine sebebiyet ve-
ren bir sihirli metadır.

Körfez, Enerji ve Rant

Körfez’e verilen isimler dahi bölge üzerindeki 
stratejik mücadelenin kodlarına ışık tutmaktadır. 
Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyeti 
altında iken Basra Körfezi olarak adlandırılan bu 
coğrafya, Arap ülkeleri özelinde Arap Körfezi, İran 
perspektifi nde ise Fars/İran Körfezi şeklinde isim-
lendirilmiştir. Her ne şekilde ifade edilirse edilsin, 
Ortadoğu ve petrol kelimeleri yan yana geldiğin-
de işaret edilen nokta, esasen bu alana ve günü-
müz itibarıyla mücavirinde bulunan Bahreyn, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Ara-
bistan, Umman ve Irak’tan oluşan Arap ülkeleri ile 
fars kökenli İran’a karşılık gelmektedir.

Daha evvel doğu-batı ticaret yolları üzerinde 
yer alması bakımından stratejik önemi haiz olan 
bölge, doğal kaynakların artan önemi ile birlikte 
küresel güç mücadelesinin en şiddetli biçimde te-
zahür ettiği coğrafya haline gelmiştir ve günümüz-
de de bu özelliğini sürdürmektedir. Bu bağlamda 
bölgeye dair bazı verilerin sunulması önem arz et-
mektedir.

Dünya’da enerji rezervlerinin dağılımını göste-
ren tablodan görülebildiği üzere Ortadoğu, dünya 
petrol rezervlerinin neredeyse yarısına, doğalgaz 
rezervlerinin ise %40’ı aşkın kısmına sahip bulun-
maktadır. Ayrıca Ortadoğu’daki doğalgaz rezervle-
rinin %25’inin Katar’a, %40’ının ise İran’a ait ol-
duğu bilgisi, bölgesel dengeleri anlayabilmek açı-
sında önem teşkil eden bir ayrıntıdır.

Dünya’da Enerji Rezervlerinin Dağılımı (2016)

Bölge
Petrol

(Milyon 
Varil)

Petrol
(%)

Doğalgaz
(Trilyon 

m3)

Doğalgaz
(%)

Kuzey Amerika 238.0 14.0 12.8 6.8
Güney Amerika 329.2 19.4 7.6 4.1
Avr. ve Avrasya 155.2 9.1 56.8 30.4

Ortadoğu 803.5 47.3 80.0 42.8
Afrika 129.1 7.6 14.1 7.5

Asya-Pasifik 42.6 2.5 15.6 8.4
Toplam 1697.6 100.0 186.9 100.0

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2016.
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Enerji rezervleri hacmindeki ağırlığına rağ-
men, Ortadoğu ülkelerindeki petrol ve doğalgaz 
üretim miktarlarının nispeten kısır kaldığı gö-
rülmektedir. Öyle ki bölge ülkeleri 2000’li yılla-
rın başında daha yüksek miktarda enerji üretimi 
gerçekleştirmekte iken, özellikle 2008 yılında ya-
şanan küresel mali krizin Amerika Birleşik Dev-
letleri bütçesi üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz 
etkiler dolayısıyla doğal kaynak üretiminde yerli 
kaynaklara yönelmesi, Ortadoğu’nun küresel üre-
tim miktarı içerisindeki payının azalmasının te-
mel nedenidir.

Dünya’da Enerji Üretiminin Dağılımı (2016)

Bölge
Petrol

(Milyon 
Ton)

Petrol
(%)

Doğalgaz
(Milyon 

m3)

Doğalgaz
(%)

Kuzey Amerika 19676 20.9 984.0 28.1
Güney Amerika 7712 9.1 178.5 5.0
Avr. ve Avrasya 17463 19.4 989.8 27.8

Ortadoğu 30098 32.4 617.9 17.4
Afrika 8375 9.1 211.8 6.0

Asya-Pasifik 8346 9.1 556.7 15.7
Toplam 91670 100.0 3538.6 100.0

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2016.

Öte yandan enerji tüketimi ile sanayileşme 
oranı ve imalat sanayi üretimi arasında doğru-
dan bir bağlantı olduğu göz önüne alındığında, 
Ortadoğu’nun enerji tüketimi bakımından en dü-
şük nispete sahip bölgelerden birisi olduğu gö-
rülmektedir. Başta sanayileşmiş ülkeleri kapsa-
yan Amerika ve Avrupa ile birlikte hızla sanayile-
şen Asya ve Avrasya’nın, dünya sathında gerçekle-
şen enerji tüketiminden en büyük payı alan böl-
gelerdir.

Dünya’da Enerji Tüketiminin Dağılımı (2016)

Bölge
Petrol

(Milyon 
Ton)

Petrol
(%)

Doğalgaz
(Milyon 

m3)

Doğalgaz
(%)

Kuzey Amerika 1036.3 23.9 963.6 28.1
Güney Amerika 322.7 7.5 174.8 5.0
Avr. ve Avrasya 862.2 19.9 1003.5 28.8

Ortadoğu 425.7 9.8 490.2 14.1
Afrika 183.0 4.2 135.5 3.9

Asya-Pasifik 1501.4 34.7 701.1 20.1
Toplam 4331.3 100.0 3468.6 100.0

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy, 2016.

Bu çerçevede, Ortadoğu’nun ve dahi bölgenin 
çekirdeğini oluşturan Körfez’in üretim-tüketim 
dengesi bağlamında “net doğal kaynak ihracatçı-
sı” olduğu ve uzun yıllardır süregelen bu özelliği 
nedeniyle de enerji-bağımlı bir ekonomik yapıya 
hapsolduğu söylenebilmektedir. Her ne kadar 

90’lı yıllardan itibaren başta turizm ve bankacılık-
fi nans gibi hizmet sektörleri özelinde yatırımcı 
dostu düzenlemeler yaparak küresel rekabet gü-
cünü arttırmış ve böylece gelir seviyesi açısından 
yüksek gelirli ülkeler sınıfına dâhil olmayı başar-
mış ise de rant ekonomisinin neden olduğu kı-
sır döngüden çıkarak katılımcı bir siyasal yapı ile 
temel hak ve özgürlüklere referans veren bir ku-
rumsal yapı inşa etmeyi başaramadıkları cihetle, 
sürekli olarak sosyal tansiyonun yüksek seyrettiği 
kaotik bir siyasal ortamın potansiyel riskleriyle, 
yani kriz sarmalı/kıskacı/açmazı ile baş başa kal-
maktadırlar.

Sihirli Küre ve Krizin Son Perdesi

Şu ana kadar öncelikle Amerika Birleşik Dev-
letlerinin küresel hegemonik gücünün aşil tendo-
nu açıklanmış ve daha sonra ise Körfez Arap ül-
kelerinin enerji-bağımlı ekonomik yapıları nede-
niyle karşı karşıya bulunduğu risklere değinilmiş-
tir. Bu doğrultuda, en azından teorik çerçevede, 
hegemon güç ile bu gücün devşirildiği en önem-
li araç olan petrol ve doğalgaz üretim ve ticareti-
nin olabildiğince istikrarlı bir yapıda sürdürülme-
sinin, yani söz konusu aktörler arası karşılıklı et-
kileşim ve işbirliğinin önemi ortada durmaktadır.

Ancak, belirli bir süre devam edegelen zımni 
mutabakat ortamı, 90’lı yıllarda uluslararası are-
nada yaşanan jeopolitik kayma/değişim ve ayrıca 
bölgede cereyan eden sıcak savaşlar ile hareket-
lenmeye başlamış; 21’inci yüzyılın hemen başın-
da vuku bulan 11 Eylül hadisesi ertesinde form 
değiştiren Amerikan dış politikası, adeta soğuk 
savaş dönemi andırırcasına agresif bir hal al-
mış, bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Ortadoğu’daki fi ili varlığının kuvvetlenmesi ile 
birlikte Körfez ülkelerinin Batı ekseninden çıkma-
ları mümkün olmamıştır.

11 Eylül hadisesi ertesinde form değiştiren 
Amerikan dış politikası, adeta soğuk savaş 
dönemi andırırcasına agresif bir hal almış, 
bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Ortadoğu’daki fiili varlığının kuvvetlenmesi 
ile birlikte Körfez ülkelerinin Batı ekseninden 
çıkmaları mümkün olmamıştır.
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Bush doktrini doğrultusunda yürütülen ve 
2008 yılında Obama ile birlikte daha itidalli/kont-
rollü bir hal alan ve bu nedenle bölgede Rusya’nın 
siyasi, İran’ın ise mezhepsel etkinliğinin genişle-
mesine sebebiyet veren Amerikan dış politikası 
süresince Körfez ülkeleri arasındaki sıkı bağlar 
gevşeme temayülü göstermiş, fi kir ayrılıkları gö-
rünmeye başlamıştır. Öyle ki bölgenin jandar-
ması rolüne soyunan Suudi Arabistan ile yüzünü 
Batı’ya dönmüş monarşilerden müteşekkil Birle-
şik Arap Emirlikleri mevcut küresel hegemonik 
düzenin devamından yana iken, Körfez’in rant 
devleti olan Kuveyt ile Ortadoğu’nun geleneksel 
monarşisi Umman içe kapanık stabil bir yol tut-
muş, İran’la birlikte Körfez’in doğalgaz deposu 
konumunda bulunan Katar ise her alanda ve kat-
manda diplomasiyi öncülleyen “ilişki yönetimi” 
politikası ile bölgede yeni bir dengeleyici aktör 
olarak öne çıkmıştır.

Bu bağlamda, Şii-sekteryan yayılmacılığa karşı 
aşırı hassasiyeti bulunan Körfez ülkelerine rağmen 
mezhepsel gerilimleri bir tarafa bırakarak İran’la 
ekonomik ilişkilerini yoğunlaştıran, yine Rusya ve 
İran’la birlikte Asya coğrafyasına doğalgaz ihraç 
eden ve bu politikasını uzun vadeli stratejilerinin 
bir aracı olarak değerlendiren, doğal kaynak ihra-
cından temin ettiği yüksek rant gelirlerini 2005 
yılında Katar Yatırım Otoritesi adıyla oluşturdu-
ğu varlık fonu aracılığıyla ekonomik hinterlandı-
nı genişletmek maksadıyla dış ekonomik operas-
yonlara tahvil eden, uluslararası politikada bölge-
sel güç olarak öne çıkan ve bölgeye dair vizyon-
ları benzerlik taşıyan Türkiye ile özellikle fi nan-
sal ilişkiler ve dış yatırımlar bağlamında yakınla-
şan, Batı dünyası tarafından siyasi-subjektif saik-
lerle “aşırı/radikal eğilimli” olarak nitelendirilen 
ancak Arap Dünyasında toplumsal meşruiyeti ve 
etki kuvveti bulunan sembol kişi ve/veya gruplara 
destek sağlayan ve hatta yeri geldiğinde ilgililerini 
bizzat kendi ülkesine kabul ederek aktif bir iltica-
diplomasisi izleyen, resmi propaganda kanalları-
nın dilinden farklı bir yayın politika

sı sürdüren ve bu şekilde Batı menşeli med-
ya karteline bölge içinden alternatif oluşturan 
El-Cezire kuruluşu vasıtasıyla özellikle Arap İs-
yanları (Arab Uprising) sürecinde destekleyici ve 
yönlendirici gücünü ortaya koyan ve sair muhte-
lif hamlelerde bulunarak küresel hegemonik dü-
zenin sürdürülebilirliğine tehdit teşkil ettiği de-
ğerlendirilen Katar özelinde ortaya çıkan kriz du-

rumu ve sonrasında vuku bulan ekonomik ve si-
yasi abluka, Trump yönetiminin “Yeniden Büyük 
Amerika” (Make America Great Again) sloganının 
tezahürü olacak şekilde, adeta Bush doktrinini ye-
niden canlandıran agresif dış politikasının şimdi-
lik en büyük reaksiyonu olarak ortaya çıkmıştır.

Trump’ın, Suudi Arabistan ziyareti sırasın-
da, Kral Selman ve Arap İsyanlarının bölge halk-
ları üzerindeki motive edici etkisinin kırılmasın-
da önemli pay sahibi olan General Sisi ile birlik-
te sihirli küreye dokunmaları ile fi tili ateşlenen ve 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bah-
reyn öncülüğünde başlayarak kara ve hava saha-
larının daraltılması suretiyle Katar’ın abluka altı-
na alınmasına yönelik birçok farklı hamle ile ge-
lişen süreç, kısa bir süre sonra, Trump yönetimi-
nin asimetrik dış politika vizyonu doğrultusunda, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Katar arasında im-
zalanan büyük meblağlı silah anlaşması, ardından 
gerçekleştirilen ortak tatbikat ve üst düzey Ame-
rikalı yetkililerin, işbu anlaşmanın Katar’ın savun-
ma gücüne büyük bir yetenek katacağı ve iki ülke 
arasındaki güvenlik politikalarına yönelik koordi-
nasyon ve işbirliğini arttıracağı yönündeki açık-
lamaları ertesinde, Körfez ülkelerinin ve Katar’ın 
pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmamak-
la birlikte, en azından görünür planda dinginleş-
miştir.

Bu vukuatın nereye evrileceği müphem ol-
makla birlikte; Katar ablukasına dair biraz evvel 
zikredilen gelişmelerin birer “sebepler bütünü/sil-
silesi” olduğu, krizin odağında esasen küresel güç 
mücadelesi ve bunun en önemli nedeni olarak da 
doların uluslararası rezerv para konumunun mu-
hafaza edilmesi hususunun bulunduğu evleviyetle 
göz önünde bulundurulmalı ve gelişmeler de bu 
eksende değerlendirilmelidir.

Bu tezimizi, bizzat kurulu düzenin akıl ho-
cası olan Amerikan Eski Dışişleri Bakanı Henry 
Kissenger’ın “enerjiyi kontrol eden bölgeyi, para-
yı kontrol eden dünyayı kontrol eder.” şeklindeki 
açık niyet beyanını mefhum-u muhalifi nden oku-
yarak da teyit edebiliriz: Dünyayı kontrol etmek 
isteyen parayı, parayı kontrol etmek isteyen böl-
geyi ve dahi rezerv sahipliği, paylaşım ve mülki-
yet anlaşmaları, sondaj ve işleme yapan şirketleri, 
pazarlama ve dağıtım ağı dâhil doğal kaynakları 
kontrol etmek durumundadır; hülasa olup biten 
bu minval üzeredir. 
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B aşkan Teddy 
R o o s e v e l t ’ i n 

Panama’daki tünel 
projesini 1996 yı-
lında yerinde ince-
lemek için denizaşı-
rı ziyaret geleneğini 
başlatmasından bu 
yana, Amerikan baş-
kanları dış politika-
larının temellerini şekillendirecek ilk yurtdışı zi-
yaret planlarını belirlemeye koyuldular. Dwight 
D. Eisenhower’dan Barack Obama’ya kadar, ekse-
riyeti, Kuzey Amerika ve Karayip gibi coğrafi  ola-
rak ABD’ye yakın bölgelere odaklanırken, Wood-
row Wilson ve Jimmy Carter gibi bazıları ise so-
ğuk ve sıcak savaş dönemleri arasında Atlantik 
ötesine geçmişlerdi. Fakat Başkan Trump, dış po-
litikasının arka planını oluşturacak bir başlangıç 
için Ortadoğu ziyaretini tercih ederek bir ilki ger-
çekleştirmiş oldu. Görünen o ki, özellikle bölgeyi 
yeniden kontrol edebilmek için ortaya attığı Arap 
NATO’su inşa etme fi kri ile birlikte, bu ziyareti 
beklentisini ziyadesiyle arttırdı.

Güç Dengelerine Trump Ayarı

Başkan Trump’ın yakın zamanda nihayete eren 
ziyaretleri, hem radikal İslâm unsurlarını bertaraf 
etme konusunda ve hem de özellikle batının İran 
ile sürdürdüğü ABD için endişe verici gelişmeler 
üzerine farklı seçenekler sunan yeni bir yol hari-
tası sunmakta kararlı olduğunu gösteriyor. Bu yol 
haritası, bölgenin iç politikasına Washington’un 

doğrudan müdaha-
lesinin sona ermesi 
için radikal İslâm’a 
karşı vereceği müca-
delede tüm aktörle-
rin ABD’nin arkasın-
da olmasını öngören 
bir dizi şartı içeriyor.

Aslına bakılırsa 
bölgesel müttefi k-

leri harekete geçirip adım atmaya zorlayarak de-
niz aşırı yükün azaltılmasını öngören bu kapsam-
lı strateji, Obama’nın dış politikasını genişletme 
fi krinden başka bir şey değil. Fakat görünen o ki, 
Başkan Trump benzer amaçlar için çok farklı araç 
ve yöntemleri gündeme getiriyor. Karakter olarak 
yüzsüz tutumu, Avrupalı ortaklarına aba altından 
sopa gösterirken Arap mevkidaşlarını methetme-
si ve Asya-Pasifi k’teki müttefi klerine mesafeli ta-
vır alması, dünyanın geri kalanını, o kendisine has 
alışıldık olmayan yoluyla, harekete geçirmek için 
bir etkiye sahip. Trump, Ortadoğu özelinde ABD 
teçhizatlarıyla donatılıp Suudi Arabistan tarafın-
dan öncülük edilecek bir Arap NATO’su fi krini 
benimseyerek hem olası terör saldırılarını engelle-
meyi hem de İran’ı kontrol altında tutmayı istiyor.

Her ne kadar farklı bir etki bıraksa da, Trump 
ile birlikte ABD’nin yeniden Ortadoğu’da Sünni 
bloğa yönelmesi bölgenin genel güç denge unsur-
larını hâlihazırda gözeten bir uyuma sahip. G.W. 
Bush, Irak lideri Saddam’ı devirerek Arap dünya-
sına açılan kapıyı Iraklı Şiiler üzerinden nüfuzunu 
hissettirecek olan İran için aralıklı bırakmış oldu-
ğunda bölgenin dengelerini alt üst etmişti. Ardın-

Reva GOUJON*

Arap baharı ile birlikte bölgedeki monarşi ve otokrat liderlerin 
sarsılmasından hemen önce Obama’nın stratejik olarak İran’a yeniden 
yaklaşması, Suud hanedanının Trump’ın ziyaretini güvenlik sigortasını 
yenileyebilmek için nadir bir fırsat olarak görmesine sebep oldu. Zira 
Amerikan başkanının İran ile sert politikayı sürdürmeyi arzuladığı 
şu dönemde,  S. Arabistan’a daha güzel bir hediye verilemezdi.

Trump’ın Arap NATO’su Vizyonu:
Bir Çöl Serabı



10

 Umran • Temmuz 2017

G Ü N D E M  TRUMP’IN ARAP NATO’SU VİZYONU: BİR ÇÖL SERABI 

dan gelen Obama yılları ise Basra körfezini istik-
rarsızlaştıracak bir savaş olasılığını engelleme gay-
reti içerisinde bölgede nüfuzunu gittikçe daha da 
fazla hissettiren İran problemini çözmek için har-
canmıştı. Dış politikada diğer önceliklere odakla-
nabilmek için ABD, kusursuz olmasa da uygula-
nabilir bir nükleer anlaşmayla, İran krizinin ön-
celiğini geri plana itebilirdi. Devralınan bu dış po-
litik gündem içerisinde, Trump, yaptırımlardan 
kurtulmuş fakat daha büyük bölgesel krizlerle 
yüzleşecek olan İran’ı etkili bir şekilde kısıtlaya-
bilmek için Sünni bloğuna verdiği desteği sürdür-
mesini gerektirecek her zamankinden daha fazla 
sebebe sahip.

ABD başkanının ilk yurtdışı ziyaret noktası ol-
manın Suudi Arabistan’ı hoşnut etmesi kadar kra-
liyet ailesinin görkemli karşılama ve ağırlama tö-
renleri de Trump’ı memnun etmiş gibi gözüküyor. 
Fakat hatırlanacağı üzere Washington-Riyad ara-
sındaki ilişkiler her zaman bu şekilde sıkı ve sıcak 
değildi. Soğuk savaş döneminde Riyad’ın en bü-
yük korkusu düzgün aksanlı, temiz traşlı, seküler 
İran Şah’ının bölgesel güvenlik adı altında Suu-
di petrol sahalarının işgaline ABD’nin ikna edilme 
olasılığı paranoyasıydı. Tam da bu yüzden altın 
kaplamalı Vahhabi sarayının kraliyet ailesi, ken-
disini müttefi k devletler grubuna dâhil etme ko-
nusunda gayet akıllı ve maharetli bir tutum ser-
giledi. Arap baharı ile birlikte bölgedeki monarşi 
ve otokrat liderlerin sarsılmasından hemen önce 
Obama’nın stratejik olarak İran’a yeniden yaklaş-
ması, Suud hanedanının Trump’ın ziyaretini gü-

venlik sigortasını yenileyebilmek için nadir bir fır-
sat olarak görmesine sebep oldu. Zira Amerikan 
başkanının İran ile sert politikayı sürdürmeyi ar-
zuladığı şu dönemde, ülkesinde insan haklarının 
sümenaltı edildiği S. Arabistan’a daha güzel bir 
hediye verilemezdi.

Fakat görünen o ki Amerikan başkanı Suudi 
Arabistan üzerinden gerçekçi olmayan bir keşfi n 
peşinde. Arap NATO’su bir çöl serabından başka 
bir şey değil. Her ne kadar bölgedeki birçok Sünni 
Arap gücü, İran yayılmacılığı, ekonomik belirsiz-
lik ve rejim değişikliği korkularını paylaşıyor olsa-
lar da, körfezdeki jeopolitik olarak kökleşmiş ay-
rılık durumu Suud-ABD destekli, hazır bir güven-
lik ittifakı paketinin vücut bulmasına engel ola-
caktır.

Körfez Medyasının Katar’a Saldırgan Tutumunun 
Ardında Ne Var?

Katar krizinde olayların tuhaf hikâyesi 23 Ma-
yıs akşamı başladı. ABD başkanın katıldığı Riyad 
buluşmasından 2 gün sonra, Katar Devlet Haber 
Ajansı (QNA), Katar Emiri S. Tamim’in İran, Ha-
mas ve Müslüman Kardeşler hakkında olumlu ifa-
deler içeren yorumlarının bulunduğu bir haber 
kesiti yayımladı. QNA’nın kısaca devam eden ka-
yıtlarında Tamim’in “İran kendisini inkâr edeme-
yeceğimiz bölgesel ve İslâmî bir güç unsurudur ve 
bana kalırsa ona karşı düşmanca bir tutumun içe-
risinde bulunmak akıllıca değil”, “Hamas, Filistin-
lilerin temsilcisidir” gibi Katar’ın ABD politikala-
rına uyumsuz bir dizi kesilmiş değerlendirmele-
ri bulunuyordu. Kısa bir süre sonra ise Katar Dış 
İşleri Bakanı’nın Twitter hesabından hükümetin 
Doha’daki Bahreyn, Mısır, Kuveyt, S. Arabistan ve 
BAE büyükelçilerinin ülkeyi terk etmelerine yöne-
lik emre dair bir açıklama yapıldı.

Birkaç saatlik yorum furyasından sonra, S. 
Arabistan ve BAE bu problem üzerine yoğunlaştı 
ve ani bir kararla Katar medya kuruluşlarına yayın 
yasağı getirdi. Bu sırada, QNA haber ajansı hızlı 
bir şekilde açıklama yaparak ajansın internet site-
sine konulan ifadelerin ve Katar dış işleri bakanı-
nın Twitter hesabından yapılan açıklamaların bir 
siber saldırı sonucu gerçekleştirildiğini açıkladı. 
Fakat o sırada Katar Emir’inin montajlanmış ko-
nuşmalarını sağır sultan bile işitmişti. S. Arabis-
tan ve BAE, Katar’ı kınama ve izole etme fırsatı-
nı hemen değerlendirdi. Tam da bunun üzerine, 
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27 Mayıs’ta yeniden seçilen İran Devlet Başkan’ı 
Ruhani’ye El-Tamim tarafından tebrik telefo-
nu açılması ateşe benzin dökmüş oldu. Suud ve 
Emirlik medyasında Katar aleyhine yergi ve kına-
ma propagandası gündemin ilk sırasına oturdu. 
Katar’ın Körfez İşbirliği Teşkilatı’ndan dahi kovul-
ma olasılığının dile getirildiği tam da bu aralıkta, 
Suudi Arabistan daha da ileriye giderek tarihsel 
bir meydan okuma olarak Katar hanedanın Vah-
habiliğin kurucusuna dayanan soy meşruiyetini 
yeniden tartışmaya açtı.

Öyle görünüyor ki, Katar üzerine Suudilerin 
iyi organize edilmiş bu baskı ve yıldırma kampan-
yası aynı zamanda açık şekil-
de Amerikan lobi faaliyetinin 
bir parçası. Doha krizinin 
üzerine, Washington mer-
kezli, Müslüman Kardeşler 
aleyhtarı ve İran’a karşı sert 
politika taraftarlığıyla bilinen 
Demokrasilerin Savunma-
sı Vakfı (FDD), 23 Mayıs’ta 
“Katar ve Müslüman Kardeş-
lerin Küresel Şubeleri: Yeni 
Amerikan Yönetiminin Yeni 
Politikaları Değerlendirme-
leri” adlı önceden planlanmış 
bir konferans tertiplemişti. 
(Bu tarih aynı zamanda Katar 
ve körfez devletleri arasında-
ki krizin başlangıç tarihiydi). 

ABD’nin başlıca medya 
kuruluşlarına FDD analistleri 
tarafından verilecek demeç-
lerin yanısıra konferansta ya-
pılan yorumların odak nok-
tası Müslüman Kardeşler’in 
küresel yapılanmasının ve 
onun sponsoru olan Katar’ın 
İslâmî terörün kaynağı ol-
duğu mesajıydı. Açıklama-
lara göre yeni Amerikan po-
litikası bu nefret grupları-
nı ve onların Katarlı sponsorlarını dışlamalı, izo-
le etmeli ve meşru zeminlerini ortadan kaldırma-
lıydı. Bunun yanında, 11 Eylül saldırılarından bu 
yana ABD’nin S. Arabistan ve BAE ile ilişkilerini 
ciddi şekilde sıkılaştırdığı şu dönemde, 2003 yı-
lında Arabistan’daki Prens Sultan hava üssü ye-
rine kullanılmaya başlanan Katar’daki Al Udeid 

hava üssünün tercih edilme-
sinin sorgulanamaz olmadı-
ğı da dile getirildi. Hatta kur-
gulanan medya barajına da-
hil edilmek üzere, Stratfor 
Enstitüsü’ne dahi Katar’ı kü-
çük düşürmek ve zora sok-
mak için ana akım Emir-
lik medyalarıyla yapılma-
sı planlanan bir dizi röportaj 
ve görüşme teklifi nin yanısı-
ra ABD’nin Katar’daki askeri 
üssünü çekeceğine dair spe-
külatif haber teklifl eri de su-
nuldu. 

Körfez İşbirliğinin Jeopolitiği

Kurguyu daha iyi görebil-
mek için bir adım geri atıp 
jeopolitik dengeleri yeni-
den göz önünde bulundur-
malıyız. Muhteşem petrol re-
zervlerinin ve Müslümanla-
rın kutsal şehirlerinin ev sa-
hipliğini yapmasının yanısı-
ra, ABD ile dostane ilişkileri 
artan S. Arabistan, hem böl-
gede hızla yayılan İslâmcılığı 

engellemeye çalıştığı gibi hem de Sünni bloğun li-
derliğini üstlenerek İran’ı durdurmak için kendi-
sini mecbur ve görevlendirilmiş hissediyor. Fakat 
Basra Körfezi boyunca İran ve S. Arabistan arası-
na sıkışan Sünni Emirlikler, Sünni ve Şii jeopoli-
tik devlerin arasında münferit yollar deneyimleye-
rek varlıklarını sürdürüyorlar.

Öyle görünüyor ki, Katar üze-
rine Suudilerin iyi organize 
edilmiş bu baskı ve yıldırma 
kampanyası aynı zaman-
da açık şekilde Amerikan 
lobi faaliyetinin bir par-
çası. Doha krizinin üzeri-
ne, Washington merkezli, 
Müslüman Kardeşler aleyh-
tarı ve İran’a karşı sert poli-
tika taraftarlığıyla bilinen 
Demokrasilerin Savunması 
Vakfı (FDD), 23 Mayıs’ta 
“Katar ve Müslüman 
Kardeşlerin Küresel 
Şubeleri: Yeni Amerikan 
Yönetiminin Yeni Politikaları 
Değerlendirmeleri” adlı 
önceden planlanmış bir kon-
ferans tertiplemişti. (Bu 
tarih aynı zamanda Katar 
ve körfez devletleri arasın-
daki krizin başlangıç tari-
hiydi).
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Tarihsel olarak bakıldığında Körfez’in 
hâkimiyetini elinde tutma gayreti Hürmüz Bo-
ğazından Bahreyn adası ve Katıf-Hasa vahalarına 
(bugünkü zengin petrol yataklarının olduğu Doğu 
Arabistan) değin uzanan bölgeyi kontrol etme re-
kabeti üzerine dönüyor. Körfezin en üst kısmına 
tehlikeli şekilde yerleşmiş olan Kuveyt hem İran 
hem de Irak’taki Şii yönetime karşı savunmasız ve 
zayıf bir konumda, bu yüzden komşularıyla işbir-
liği yapma konusunda daha temkinli. Bunun ya-
nısıra, nüfusunun 3’te 1’nin Şii olduğu ve demog-
rafi k çeşitlilikle birlikte içerisinde yerleşmiş olan 
mezhep mozaiği göz önünde bulundurulduğunda 
Kuveytli liderlerin neden Şii, Sünni, İslâmcı ve se-
küler faktörler arasında dengede kalmaya mecbur 
oldukları daha iyi anlaşılabilir. 

Halkının çoğunluğu Şii olmasına karşın Sün-
ni azınlık tarafından yönetilen ve doğrudan Suud 
kuvvetleri vasıtasıyla S. Arabistan’a fi ziksel ola-
rak bağlı olan Bahreyn ise, tam olarak Suud-İran 
vekâlet savaşının cephe noktasında. Ülkenin iç 
güvenliği doğrudan doğruya S. Arabistan güven-
cesi altında olduğu için Bahreyn, doğal olarak 
Suud güdümünde bulunmakta. Aynı şekilde Arap 
yarımadasının güneydoğusunda Hürmüz Boğa-
zının güney kısmında yer alan Umman’da en az 
İran kadar şunu çok iyi biliyor ki karşılıklı yakın 
ilişki kendi güvenliği için hayati önem arz ediyor. 
Tam da bu yüzden Umman Sultanlığı istikrarlı bir 
şekilde tarafsızlık politikasını sürdürerek İran-S. 
Arabistan arasında düzenli bir git-gel diplomasi-
sini takip ediyor.

Arap denizinin ağzında kıvrılan ve Hürmüz 
Boğazı’nın güvenliği için önemli bir Jeostratejik 
konuma sahip olan BAE ise, tıpkı Umman-Kuveyt 
pragmatizminde görüleceği üzere, özellikle ticari 
ilişkiler söz konusu ise, İran ile anlaşma yolunu 
tercih edebiliyor. İran ekonomik yaptırımlara ma-
ruz kaldığı dönemde Dubai, İranlı iş adamlarının 
paravan şirket kurabileceği en öncelikli noktaydı. 
Fakat buna karşın, BAE’nin İran’ın bölgede artan 
ihtiraslı dış politikasına karşı da temkinli bir yak-
laşımı söz konusu. Bu çekimserliğin altında kuş-
kusuz BAE’yı kurmak için İngilizler resmi olarak 
körfez korumacılığı rolünden askeri olarak çekil-
dikleri 1971 yılında İran’ın boğazın girişindeki 3 
stratejik adayı ele geçirmesine dayanıyor.

Ekonomik ve siyasi olarak S. Arabistan’dan 
çok daha fazla istikrarlı denilebilecek BAE, Suud 
şemsiyesi altında olma konusunda istekli değil. 
Ülke içerisindeki emirlikler, Suudileri ekonomik 

çeşitlendirme oyununu beceriksizce oynayan bir 
aktör olarak görüyorlar. Daha da fazlası, sosyal, 
ekonomik ve siyasi baskılar Suud hanedanını bo-
ğup, Riyad’ın tökezleyeceği bir vakitte BAE böl-
gesel liderliği eline geçirmek konusunda ihtiraslı 
denilebilir. BAE, Yemen savaşı gibi açık ve net ko-
alisyon projeleri üzerinde de S. Arabistan ile farklı 
politikalara sahip. Yemen savaşında açıkça ortada 
ve savunmasız kalmış S. Arabistan, ülkenin ku-
zeyini kontrol edebilmek için açıkça el-Islah gibi 
İslâmcı gruplarla anlaşmaya çalışırken BAE, değiş-
mez İslâmcı karşıtı politikası gereği güneyli ayrı-
lıkçıları fonlayarak Suud politikasını hiçe sayıyor.

Fakat toplam yedi emirliğin konfederasyonun-
dan oluşan ülkenin iç politikada da kapatması ge-
reken ciddi bir açığı var. Her ne kadar ülke, S. 
Arabistan’dan sosyal ve siyasi olarak daha liberal 
olsa da güneyli Abu Dabi-Dubai emirlikleri ile ku-
zeyli beş emirlik arasında görünür bir refah far-
kı bulunmakta. BAE, kuruluşunun ardından tem-
kinli bir şekilde diğer Arap ülkelerinden siyasal 
İslâmcılara kapısını açmıştı. İslâmcı aktivistler ül-
kenin fakir bölgelerine kuruldular ve Müslüman 
Kardeşlerin Emirlik’teki şubesi olan el-Islah hare-
ketinin gelişimi ile birlikte kuruluş özellikle eği-
tim sistemi üzerinde ciddi bir nüfuza sahip oldu. 
Fakat zaman içerisinde Abu Dabi ve Dubai emir-
likleri, el-Islah’ın politik ihtirasları karşısında pa-
ranoyak olmaya başladılar ve bu korku 2011 yılı 
sonu ortaya çıkan Arap Baharı dalgasıyla doğru-
lanmış oldu. Tam da bu sebepten dolayı, BAE, 
Körfez İşbirliği Teşkilatı içerisinde yurtdışında- 
Yemen, Mısır, Libya ve Suriye’de- ve yurt içinde 
her türlü siyasi İslâmcılığa karşı sıfır toleranslı ve 
en sert tavır takınan ülke konumuna geldi.

Arap yarımadasının coğrafi  olarak en önemli 
çıkıntı noktası olan Katar ise diğer ülkelerle kı-
yasladığımızda tamamen farklı bir yönelime sa-
hip. Az nüfus ve merkezi otorite etrafında yöne-
tilen Doha, komşularının yanısıra etno-dinsel ve 
politik istikrarsızlık gibi bir dizi sıkıntıdan muaf. 
Bu istikrar ve güvenlik durumu Katar’a Suudi Ara-
bistan ve BAE’den bağımsız tutum takınma ve bu 
ikisinin dışında kendi yolunu çizme imkânı sağlı-
yor. 1971 yılında İngiliz askeri koruması sona er-
diğinde Katar, Amerikan güvenlik şemsiyesi altı-
na girmeyi tercih ederek BAE ile birleşmemek için 
direnmişti. 90’lı yılların sonlarına doğru Katar’ın 
tam ortasında olduğu haritada dünyanın en bü-
yük doğalgaz rezervleri keşfedilinceye dek fa-
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kir ahalisi geçimini balıkçılık ve inci toplayıcılı-
ğı ile sağlıyordu. Şimdiyse bölgedeki tek büyük 
doğal gaz tedarikçisi rolündeki Katar, etrafında-
ki ağırsıklet tedarikçisi komşularından kendisini 
ayırt edecek önü açık bir yol ve ideal bir enerji 
platformu oluşturmuş durumda. Küresel piyasa-
larda LNG egemenliğini pekiştirirken diğer yan-
dan Katar’ın küresel yatırım ivmesi de ciddi şe-
kilde artmış vaziyette. Bununla beraber denilebilir 
ki, Doha yönetimi körfez üzerinde ağırlığını his-
settirmek için bölgesel nüfuz alanını inşa etme ko-
nusunda da hiç zaman kaybetmedi. 

S. Arabistan ve BAE’nin korktuğu üzere, Katar 
sermayesi bir yandan medya devi Al-Jazeera’yi sü-
rekli fon kaynağı diğer yandan Mısır, Libya, Suri-
ye, Yemen ve Gazze’de İslâmcı grupların dayanak 
noktası haline geldi. Arap Baharı Mısır’da kısa bir 
süreliğine Müslüman Kardeşleri iktidara taşıdı-
ğında, ordu askeri müdahale gerçekleştirdiğinde 
İhvan’ın geri adım atmamasına imkân sağlayan 
yegâne unsur yine Katar ve Türkiye’nin desteğiy-
di. Arap Bahar’ının ardından S. Arabistan Hamas 
ve Müslüman Kardeşler’i sınır dışı ettiğinde de Ka-
tar ve Türkiye siyasi İslâmcıların sığınma noktaları 
haline geleceklerdi. Bununla birlikte S. Arabistan 
ve BAE, Kaddafi  sonrası Libya’yı şekillendirecek 
ülkenin doğusundaki güçlü İslâmcı karşıtı bir li-
der olarak şiddetle General Halife Hiftar’ı destek-
lediklerinde Katar, Trablus’taki İslâmcı hükümet 
ve militanlara arka çıkmıştı. Katar aynı zamanda 
doğalgazını müşterek bir çatı altında ihraç edebil-
mesi için, İran’ın müdahalesine sebep olabilecek 
Suud konvoyuna takılma politikası yerine, Tahran 
ile sıkı bir işbirliğini tercih etmiş vaziyette. Kısa-
cası denilebilir ki, S. Arabistan ve BAE’nin yüzünü 
çevirdiği her mesele de Körfez İşbirliği Teşkilatı 
içerisinde Katar’ın karşıt bir tutumu söz konusu.

Doha: Makul Muhalif

Eğer Körfez İşbirliği Teşkilatı uyumlu ve sür-
dürülebilir bir güvenlik bloğu oluşturma imkânını 
barındırsaydı, Katar’ın stratejik olarak bu blo-
ğa dâhil olma zorunluluğundan bahsedebilirdik. 
Bu birkaç on yıllık eskiye dayanan bir mücade-
leye dayanıyor. 1995 yılında Katar emiri babası-
nı tahttan indirip Körfez’deki hanedanlık gelene-
ğini ihlal ederek kendisini yönetici ilan ettiğin-
de S. Arabistan ve BAE, Katar’ı dizginlemek için 
bir dizi sonuçsuz girişimde bulunmuşlardı. Fa-

kat Katar’ın dış politikadaki Körfez otoritesini ta-
nımaz tutumunu dizginleyecek ilk büyük giri-
şim 2014 yılında S. Arabistan, BAE ve Bahreyn’in 
ülkeden elçilerini çekmesi ve normalleşme için 
bir dizi koşulları dayatacakları bir döneme rast-
lar. Buna göre, Doha, Müslüman Kardeşler’e ver-
diği desteği geri çekecek ve bölgedeki otokratik 
rejimlerin Arap Bahar’ına karşı sert tutumunu sık 
sık işleyen ana akım medya kuruluşlarından biri 
olan El-Cezire’yi dizginleyecekti. (Kuveyt ve Um-
man bu durumun dışında kalmayı tercih ettiler.) 
Suud-BAE’nin Katar’a karşı yürüttükleri 8 aylık 
izolasyon kampanyasından sonra Riyad anlaşmaz-
lıkların masaya yatırıldığı bir buluşma düzenledi 
ve Doha kâğıt üzerinde Körfez’deki komşuları-
na sembolik bir dizi teminat verdi. Bunlar, birkaç 
Müslüman Kardeşler üyesinin Türkiye’ye taşın-
ması ve El-Cezire’nin Mısır şubesinin kapatılma-
sıydı. Fakat nihayetindeyse Katar, başına buyruk 
olarak hem bölgedeki İslâmcıları kollamaya hem 
de İran ile karşılıklı çıkara dayalı ilişkisini sürdür-
meye devam edecekti. Daha da fazlası, Doha si-
yasi İslâm’ın Körfez üzerindeki nüfuzunu arttır-
mak için Türkiye’ye bölgeyi yeniden şekillendire-
bilecek bir olasılığı, askeri üs kurma anlaşması-
nı hızlıca imzalayarak vermiş oldu. Bugünlerdey-
se Kuveyt ve Umman her tarafl arı uzlaşma yoluna 
davet ederken, Suud-BAE Katar’ın uzlaşmaz poli-
tikalarına tavır alarak Emir’in medyaya düşürülen 
İran ve bölgedeki İslâmcı kuruluşlar hakkındaki 
yorumlarını diplomatik bir yıpratma aracına dö-
nüştürmek için çaba gösteriyorlar.

Muhteşem petrol rezervlerinin ve 
Müslümanların kutsal şehirlerinin ev 
sahipliğini yapmasının yanısıra, ABD 
ile dostane ilişkileri artan S. Arabistan, 
hem bölgede hızla yayılan İslâmcılığı 
engellemeye çalıştığı gibi hem de Sünni 
bloğun liderliğini üstlenerek İran’ı dur-
durmak için kendisini mecbur ve görev-
lendirilmiş hissediyor. Fakat Basra 
Körfezi boyunca İran ve S. Arabistan 
arasına sıkışan Sünni Emirlikler, Sünni 
ve Şii jeopolitik devlerin arasında mün-
ferit yollar deneyimleyerek varlıklarını 
sürdürüyorlar.
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Medya üzerinden körfez ülkelerinin giriştik-
leri bu savaş Körfez İşbirliği Teşkilatı içerisinde-
ki derin çatlağı açığa çıkarmış vaziyette. Bu du-
rum, ittifak içerisinde daha ileri yıpranmalara se-
bep olduğu gibi Arap NATO’su diye tabir edilen 
ABD’nin kabaca körfez ülkelerini birleştirme gay-
retinin de temelini çürütüyor. S. Arabistan ve BAE 
bir taraftan Müslüman Kardeşler örgütünü resmi 
olarak ABD’nin terör listesine alınması için çaba 
gösterirken diğer taraftan Trump’ın ziyaretini hem 
ABD ile güvenlik ilişkilerinin pekiştirilmesi hem 
de Katar’ın bu uyumsuz doğasının teşhiri için 
bir şans ve koz olarak gö-
rüyorlar. Fakat her ne ka-
dar Katar’ın bölgede saf dışı 
kalması yönünde ortak bir 
politikada buluşsalar da S. 
Arabistan ve BAE uzun va-
dede Sünni bloğun liderli-
ği için mücadele etmekte-
ler. ABD’nin Arap NATO’su 
projesine ne kadar arka çı-
kacağını bilinmese de Kör-
fez İşbirliği Teşkilatı içeri-
sindeki fay hattının çatla-
maya devam edeceği kuş-
kusuz.

Kısa Dönemlik İhtiyaçlar-Uzun 
Vadeli Gerçeklikler

Katar’ın bölgede atacağı 
bir sonraki adımı ABD’nin 
Suud-BAE üzerinden 
Doha’ya karşı tavırlarında 
ne kadar ileriye gittiğine bağlı olarak dikta edile-
cektir. Diğer yandan, ABD ülkedeki askeri varlığı-
nı bir yeniden düşündürme-tehdit unsuru olarak 
kullanıp, Katar’ı S. Arabistan ile aynı çizgiye ge-
tirmek isteyebilir, zira Washington bölgede daha 
sıkı bir Sünni Arap koalisyonu görmek istiyor. Bu-
nunla beraber herhangi bir dış destek olmaksızın 
Doha’nın ayakta kalması söz konusu olamaz. Her 
ne kadar Türk-Katar askeri ağı güçleniyor olsa da 
Ankara henüz askeri olarak bölgede ABD’nin ye-
rini tutabilecek donanıma sahip değil. Bir yandan 
Katar, ABD güvencesi altından çıkmayı göze ala-
mazken diğer yandan kısa vadelik dahi olsa siya-
si İslâmcılara ve İran’a her iki unsur uzun vade-
de bölgenin temel aktörleri olmaya devam ettik-

leri müddetçe stratejik bir değer biçiyor. Zira ar-
tan bölgesel çekişme içerisinde 14 yıldır elde ettiği 
kazanımları korumak için İran’ın daha sıkı bir iş 
birliğine ihtiyaç duyacağı şu sıralarda Tahran Sün-
ni blok için zorlu bir rakip ve Hürmüz Boğazı’nda 
kritik bir koza sahip.

Bununla birlikte Müslüman Kardeşler teşkila-
tının 2013 yılındaki darbeyle ortadan kaybolma-
dığı herkes tarafından biliniyor. Bölge ülkeleri bo-
yunca taşan genç nüfus, Ortadoğu-Körfez’in gö-
beğinde her ülke de siyasi güç boşluğu meydana 
getiren ciddi işsizlik oranları ve ağır siyasi baskıla-

rın bumerang etkisi bölgedeki 
birçok insanı İslâmcı ve daha 
şeffaf politik bir sistem arzu-
layan muhalif gruplara itiyor. 
Aynı zamanda İslâm dünyasın-
da ağırlığını yeniden hissetti-
ren Türkiye vasıtasıyla İslâmcı 
organizasyonlar kısa vadede 
ortaya çıkacak ciddi bir mü-
cadelede hem kendi varlıkla-
rını güvence altına alıyor hem 
de Katar gibi güçlü sponsor 
devletlere sahip oluyorlar. Ka-
tar ve Türkiye, başka bir ifa-
deyle, 20. yüzyılın yavaş ya-
vaş alt üst olan bölge modeline 
çaresizce bağlı kalmak yerine 
Ortadoğu’da uzun vadeli bir 
oyun oynuyorlar. Trump yöne-
timi ise bölgede hâkimiyetini 
devam ettirmek için daha çok 
kısa vadeli Suud-BAE perspek-
tifi ne meylediyor gibi gözük-

mekte. Sözün özü, Körfez İşbirliği Teşkilatı içeri-
sindeki anlaşmazlığın ortaya çıkaracağı şey, ABD 
için bölgesel güvenlik politikasını modernize ede-
bilecek sürdürebilir bir Arap NATO’sunun olma-
dığıdır. Buna karşın Washington’un yüzleşeceği 
olası durum Körfez’in inatçı jeopolitiğini yönlen-
dirmeye çalışırken karmakarışık bir tablodan iba-
ret olacaktır.

*Küresel Analist, Stratfor Enstitüsü
Kaynak: https://www.stratfor.com/article/trumps-arab-nato-

vision-desert-mirage

Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ

Arap yarımadasının coğ-
rafi olarak en önemli çıkın-
tı noktası olan Katar diğer 
ülkelerle kıyasladığımızda 
tamamen farklı bir yöneli-
me sahip. Az nüfus ve mer-
kezi otorite etrafında yöne-
tilen Doha, komşularının 
yanısıra etno-dinsel ve poli-
tik istikrarsızlık gibi bir dizi 
sıkıntıdan muaf. Bu istikrar 
ve güvenlik durumu Katar’a 
Suudi Arabistan ve BAE’den 
bağımsız tutum takınma 
ve bu ikisinin dışında kendi 
yolunu çizme imkânı sağlı-
yor.
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H er yeni saldırı, İslâmî terörün sebepleri ve do-
layısıyla alınması gereken önlemler üzerine bir 

tartışmayı tetikliyor. Az çok ideolojik karakterde-
ki büyük teorilere dalmadan evvel, basit vakalar-
dan yola çıkmak gerekiyor: Kim bu teröristler? 
Büyük Britanya’daki üç saldırı radikallik hakkın-
daki bilgimize ne ilave etti? Kaba temayüllerin tas-
diklenmesinin ötesinde, burada yeni bir olgu söz 
konusu: hâlihazırda mevcut olan bir İslâmcı örgü-
tün kendi kendisini ekmesi.

Teröristlerin profi linde büyük bir çeşitlilik var-
sa da bu son saldırılar farklı biçimlerde karşılaştı-
ğımız kaba temayülleri doğrulamış oldu. Evvela, 
beş terörist de eylem esnasında öldü. Oysa ki kaç-
malarına fırsat sağlayabilecek aynı derecede ölüm-
cül başka eylem biçimleri de bulabilirlerdi (mese-
la, Manchester’daki Abedi patlayıcılarla dolu çan-
tasını bırakıp salonu terk edebilirdi). Bir aracı kala-
balığın üzerine sürme veya bıçakları çekme türün-
den saldırılar pek karmaşık değil, çünkü sadece bir 
kez kullanılabilecekse bir profesyonel yetiştirme-
ye gerek yoktur. İhtiyari ölüm teröristin ufkudur.

Saldırılar aynı zamanda teröristlerin selefi  bir 
ortamda dinsel bir yetişme evresi geçirmedikleri-
ni de gösteriyor. Westminster saldırılarının, ilerle-
miş yaşıyla son derece sıra dışı (fakat sicili kabarık 
geçmişi ve sonradan mühtedi olması bakımından 
bir o kadar tipik) faili bir kenara konulursa, sal-
dırganların her birinin Batılılaşmış bir gencin nor-

mal hayatını yaşadıktan sonra aniden İslâm’ın ci-
hadist bir versiyonunu tercih ederek radikalleşti-
ği görülüyor.

Buna mukabil, radikalizasyonları Büyük 
Britanya’da mevcut Müslüman toplumunun bütü-
nüyle dışında gerçekleşiyor. Diğer Avrupa ülkele-
rinden (İrlanda ve İtalya) gelen ikisi ve üç Britan-
yalı vakti zamanında mahalle camilerinden kovul-
muş, hatta imamlar tarafından bizzat ihbar edil-
miş. Beş kişinin dördü ikinci kuşak göçmenler-
ken, birisi ise mühtedi…

Bu da Fransızlar üzerine yapılan gözlemle-
ri doğruluyor. Aralarından sadece biri (Butt), Bri-
tanya Müslümanlarının ana gövdesini oluşturan 
Hindo-Pakistan göçmenliğinden geliyor. Diğer 
hepsi marjinal gruplara iltisaklı (bir Libyalı, bir 
İtalyan-Faslı, bir mühtedi Jamaikalı ve bir İrlan-
da kökenli Faslı). Çok-kültürlülüğün ve camiler 
etrafındaki mahallelerdeki kapanık cemaat yapısı-
nın burada hiçbir rolü yok.

Teröristler, radikalleşme yolundaki Müslüman 
toplumun öncüleri değiller. Büyük Britanya’da 
vuku bulan radikalizasyon, aynen Avrupa’nın geri 
kalanında olduğu gibi, ülkeye yerleşmiş Müslü-
man nüfusun marjlarında gerçekleşiyor (hatırla-
yalım, Almanya’da hemen hemen radikalleşmiş 
hiçbir Türk yokken, Müslüman Alman nüfusu 
içinde son derece azınlık durumdaki Araplar ve 
mühtediler arasında radikalleşme daha yaygın).

Olivier ROY

Avrupa’da göçmen çocuklarının Suriye savaşıyla birlikte başta DAEŞ olmak üzere savaşçı 
radikal gruplara yöneliminin dini değil sosyal gerekçelerle anlaşılması gerektiğini savunan 
Fransız siyaset bilimci Olivier Roy, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Fransa’da yaşanan terör 
olaylarını takiben yaptığı analizlerde saldırganların şiddet eğiliminin ardında içerisinden 
geldikleri toplumsal koşulların belirleyiciliğine dikkat çeken yazılar yayınladı. Bu türden 
izahlara başvuran Olivier Roy’nın da dahil olduğu bir grup sosyolog, terörle mücadeleyi 
zaafa uğrattıkları gerekçesiyle, teröristleri anlamaya çalışmanın terörü meşrulaştıracağını 
öne süren dönemin Fransız başbakanı Manuel Valls tarafından sertçe eleştirildi. Fransa’da 
radikal solun ehlileşmesi ve şiddetten uzaklaşması sonucunda aşırı uçlara eğilimli, 
çoğunluğu göçmenlerden oluşan banliyö gençliğinin savaşçı din yorumlarına meylettiklerini 
savunan Roy’a göre Avrupa’da son yıllarda İslam’ın radikalleşmesinden ziyade radikalizmin 
İslamileştiği bir süreç yaşanıyor. Geçtiğimiz birkaç ay içinde İngiltere’de peş peşe gerçekleşen 
saldırıların faillerinin profilleri bakımından Fransa özelinde yaptığı değerlendirmeleri 
doğruladığını ortaya koyan son yazısında ise bu eylemleri gerçekleştiren grupların 
dönüşüm süreçlerini ve Avrupa ülkelerindeki siyasi atmosfere etkilerini inceliyor. (Umran)

Teröristler, Radikalleşme Yolundaki
Müslüman Toplumun Öncüleri Değiller
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Daha garip fakat fazlasıyla yaygın bir diğer hu-
sus ise teröristlerin eylemlerinden birkaç ay önce 
baba olmaları (yani kararlarını kesin olarak vermiş 
durumdalarken) ; bu 2005’te Germaine Lindsay’de 
bulunan ve Mostefai ile Bataclan’da yeniden kar-
şılaşacağımız bir şema. Bu nesepsiz babalık (çün-
kü kendi çocuğunu büyütmeyeceğiniz biliniyor), 
Suriye’de DAEŞ safl arında ölüme yönelenler-
de de sistemli bir şekilde karşılaşılan bir durum.

Aşırı Tolerans

Buna karşın, Islam4UK üyeleri tarafından ger-
çekleştirilen Londra’daki bu son saldırılarda ise; 
bu gruptan daha evvel de şüphelenilmiş olsa da 
(Rigby adlı askerin 2013’te cinayete kurban git-
mesi) en azından ilk kez ilişki ağı aşikâr. Hizbü’t-
Tahrir’den ayrılmış bir grup olan el-Muhacirûn 
adlı grubun değişmiş bir hâli olan bu örgüt, Lond-
ra merkezli bir yapı. Hizbü’t-Tahrir (“Özgürlük 
Partisi”) Ürdün’de Filistinli bir İslâmî-milliyetçi 
hareket olarak 1950’lerde kurulmuştu.

Fakat otonomlaşan Londra’daki şubesi, yersiz-
leşmiş (yani ne belli bir bölgeye ne sınıra sahip) ve 
dünyanın tüm Müslümanlarını bir araya getirme-
yi hedefl eyen -böylece başka yerlere göçmelerine 
de gerek bırakmayacak- evrensel bir hilafetin tesis 
edilmesi fi krinin öncüsüne dönüştü. Ait oldukla-
rı birlikten çekilmeleri ve hilafete biatlarını ilan 
etmeleri yeterli olacaktı. Tersine radikalleşmenin 
ilgi çekici bir halini temsil etmekteler: Londra’dan 
gelen gençler Müslüman ülkeleri radikalleştirme-
ye yönelirler (parti Londra’dan gelmiş militanla-
rın yerleşik oldukları Avusturalya’dan başlayarak 
Endonzeya’da gelişim göstermiştir).

Parti kendisini öncelikle küreselleşmiş İslâm 
içerisinde konumlandırır, her türlü farklı Müslü-
man kültürü, yani etnik yahut ırksal her türlü ce-
maatçiliği reddeder. Kültürsüzleşmiş gençler, ikin-
ci kuşak göçmenler ve mühtediler arasında rağ-
bet görür. Hindo-Pakistanlılar hareket içinde cid-
di bir temsile sahip olsalar da grubun asli unsuru-
nu teşkil etmezler. el-Kaide’nin ortaya çıkışını bir 
haksız rekabet gibi görmelerine karşın, silahlı mü-
cadeleyle kurulacak evrensel temayüllü somut bir 
hilafetin inşasını teklif eden DAEŞ, Hizbü’t-Tahrir 
üzerinde ciddi bir çekim gücüne sahiptir.

El-Muhacirûn hareketi ve Islam4UK adlı var-
yantı, DAEŞ’in hilafetini açıkça destekleyerek ve 
Irak’tan dönen Britanya askeri kuvvetlerini taşı-
yan kortejleri protesto çağrısı yaparak gözle gö-
rülür biçimde radikalleşti. Londra’daki saldırgan, 
Khuram Shazad Butt, Channel 4’ün hazırladığı 

Komşudaki Terörist adlı belgeselde bir DAEŞ san-
cağını sallarken fi lme alınmış. Islam4UK’nin lideri 
Anjem Choudary ise terörizm övgüsünden dolayı 
birkaç yıl hapse mahkûm edilmiş.

Bu müsamahanın Britanya çok-kültürlülüğüyle 
ise uzaktan yakından ilgisi yok. Zira ne Hizbü’t-
Tahrir ne de Islam4UK bu ufkun içerisinde yer al-
mıyorlar ve kendilerine göre otantik olarak Müs-
lüman olmaktan uzaklaşmış haldeki İslâmî kö-
kenli nüfusu temsil ettiklerini iddia etmiyorlar. 
Bunlar selefi  değil aktivistler (günlük hayatta şe-
riatın nasıl yaşanacağı sorusu onları artık hiç il-
gilendirmiyor). Büyük Britanya’nın problemi ola-
ğanüstü şiddet içeren söylemler karşısındaki aşı-
rı toleransıydı. Çok-kültürlülükten ziyade ifade 
özgürlüğü adına güvenlik güçleri, suça dönüşene 
değin radikal propagandaya müsamaha gösterdi.

Yani bundan böyle komşularımızda Hizbü’t-
Tahrir’e karşı sert bir bastırma hareketi bekleye-
biliriz. Diğer ülkelerde hangi düzeyde bir teh-
dit mevcut? Garip bir şekilde, Hizbü’t-Tahrir sa-
dece birkaç ülkede yerleşmiş durumda, Büyük 
Britanya’dan sonra Danimarka geliyor. Fransa’da 
-aynı Belçika’daki Sharia4Belgium gibi ufak bir 
hareket olan Forsane Alizza bu çizgiye yakınsa 
bile- hiç yok gibiler. Fakat bunlar polis tarafın-
dan yakından bilinen hareketler olduğu için ey-
lem alanlarının son derece kısıtlı olduğunu tah-
min edebiliriz.

Manş ötesindekiler kadar Fransa’daki saldırı-
ların bilançosuna baktığımızda da, medyada ko-
pan gürültüye rağmen seçim sonuçları üzerinde 
hemen hemen hiçbir etkilerinin olmadığı görü-
lebiliyor. Kamuoyunun kanaatleri medyadakiler-
den daha olgun gibi. Fakat DAEŞ’in bu saldırılar 
ile Batılıları kendilerine karşı verdikleri savaştan 
vazgeçmek zorunda bırakmak dışında bir strate-
jisi var mıydı?

Bunu söylememize imkân tanıyan herhangi bir 
veri yok: DAEŞ’in Fransa’da Milli Cephe’nin gali-
biyetini arzulayan herhangi bir metni söz konu-
su değil ve her şekilde, Büyük Britanya’daki terör 
stratejisi son derece harap olmuş durumdaki aşı-
rı sağa değil ama muhafazakâr hükümetin yeter-
sizlikleri karşısında Avrupa’nın en “çok-kültürlü” 
partisi olan İşçi Partisi’ne fayda sağlardı. Fakat 
sağlık sisteminin akıbetinin terör korkusundan 
çok daha etkili olduğu tahmininde bulunabiliriz. 

(Olivier Roy, “Les terroristes ne sont pas l’avant-garde d’une 
communauté musulmane en voie de radicalisation”, Le Monde, 
15.06.2017.)

Fransızcadan Çeviren: Habil SAĞLAM
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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)

S uriye savaş uçağını düşüren 
Amerikan müdahalesi, ulus-

lararası koalisyonun DEAŞ’e yö-
nelik savaşını ABD’nin Suriye’de 
Rusya ile mücadelesinin yeni bir 
dönemine girdirdi. Zira Koalisyon 
güçleri ve Arap güçleriyle birlikte 
Kürtler DEAŞ’ın Irak’ta sahadaki 
varlığını zayıfl atmış ve Suriye de 
Rakka’da zayıfl atmaya başlamış-
tı. Suriye rejimi ordusuna ait sa-
vaş uçağını hedef alan Amerikan 
müdahalesi ABD’nin, Rusya’yı 
ve özellikle de İran müttefi kini 
DEAŞ’ten sonra Rakka’nın yöne-
timini ele geçirmesini engelleme 
kararı aldığına işaret ediyor.

Eski Fransa Cumhurbaşka-
nı Francois Holland bunun far-
kına vardı ve Fransız diplomasi-
si ABD Başkanı Donald Trump’ı 
Rakka’nın DEAŞ’ten kurtarılması 
sonrası stratejiyi şimdiden düşün-
meye sevk etti ve Amerikan tarafı-
nı Suriye rejiminin ve müttefi kle-
ri İran ve Rusya’nın Rakka’nın yö-
netimini teslim almasını engelle-
meye teşvik etti. Bu uzun vadeli 

bir tutumdur. Zira rejim şehirle-
rin nüfuslarını İranlılarla değiştir-
mekte ve bölgeleri Şiileştirmekte-
dir.

Şimdi ise yeni Fransız Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron 
Suriye’yle ilgili yeniden değerlen-
dirme yapmaktadır. Fransız tutu-
munun ne olacağı, değişip değiş-
meyeceği bilinmemektedir. Mac-
ron net olmayan sebeplerden ötü-
rü kendi hükümet dönemine, se-
çimleri kazanmasına destek olan 
ve olumlu karşılayan medya-
yı dışlayarak başladı. Partisi ezi-
ci çoğunlukla seçimleri kazanan 
Macron diplomasi ekibini veya 
dışişleri bakanlığı diplomatlarını 
Suriye konusundaki diplomatik 
planına ilişkin yaklaşıma dair ko-
nuşmalarını ve açıklama yapma-
larını engelleme konusunda “ge-
riye dönüş” yöntemini izliyor. 

Modernleşme isteyen başka-
nın bu garip medya kapalılığı Su-
riye açısından ve Rakka’da DEAŞ 
sonrası dönem için doğru analiz 
yapmayı engelliyor. Acaba Mac-
ron İran ve Suriye rejiminin müt-
tefi klerinin, kurtarılmış bölgele-
rin idaresini almalarını engelleme 
noktasında Amerikan eğilimine 
onay mı veriyor? Şu an süreç ol-
dukça tehlikeli. DEAŞ terörü tek 
bir yerle sınırlı değil ve terör ör-
gütü Suriye rejiminin politikala-
rı sayesinde bu terör örgütünün 
kalesi olan Suriye topraklarından 
tüm Batılı kentlere taşındı.

Dünyanın güvenlik şartları 
kör terörün artması ve kontrol al-
tına alınamamasıyla birlikte böl-
ge savaşları için köklü bir çözü-
mü gerektirmektedir. 2013 yılın-
da Obama döneminde Amerikan 
güçleri Beşşar Esed’in hava üsleri-
ni vursaydı DEAŞ Suriye toprak-
larına giremezdi. O vakit doğru-
dan Rus müdahalesi de olmazdı. 
Şimdi bu barbar terörden Suriye 

bölgeleri kurtarılırken bu bölge-
ler   Suriye’deki varlıkları üzerin-
den Ortadoğu’yu ele geçirmeye 
çalışan Rusya ve İran’a bırakılma-
malı. ABD’nin Suriye uçağını vur-
ması, Rusya’ya ABD yönetiminin 
İran’ı Suriye’de rahat bırakmaya-
cağı yönünde bir uyarısı olabi-
lir. Rusya Suriye rejiminin hamisi 
olup Suriye’deki çıkarları için teh-
dit dilini kullanıyor ancak Trump 
yönetiminin güçlü ve kararlı bir 
savunma bakanı var, bölgeyi iyi 
tanıyor. Rusya ile askeri çatışma 
peşinde olmamasına rağmen Rus-
ya ve Esed rejimiyle mücadelede 
güçlü ve kararlı bir Amerikan tu-
tumunun, John Kerry ve Başkan 
Obama’nın Rusya tarafına verdiği 
ödünlerden daha iyi olduğunun 
farkında. 

Gelecek günler ve BM Temsil-
cisi Steven De Mistura’nın çağrı-
sını yaptığı Suriye müzakerelerine 
dönüş, Rusya tarafının Esed reji-
mine baskı yapma veya siyasi ge-
çiş ilkesini reddederek hiçbir şeyi 
müzakere etmeyip manevra yapar 
bir halde bırakma boyutunu göz-
ler önüne serecek. Suriye savaşı 
bünyesinde süper devletler ara-
sında çatışma tehlikesi barındı-
rıyor. Rusya Sovyetler Birliği gü-
cünde değil ancak Humeyni dev-
riminden bu yana Arap bölgesi-
ni terörize eden İranlı müttefi kle 
birlikte terörist Esed rejimini sa-
vunuyor. Rusya bu ülkede ve böl-
gede kendi hegemonyasını kur-
makta kararlı oldukça Suriye’de 
savaşın sona ermesi ve siyasi çö-
züm uzak ihtimaldir. Acı olan ise 
kurbanların verilmeye devam et-
mesi, insanlık felaketleri ve göçün 
sürmesidir. 

(El-Hayat gazetesi, 21 Mayıs 
2017)

Suriye Savaşında Yeni Aşama
Rende TAKUYİDDİN

Suriye'de PYD-ABD İttifakı
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H iç kuşkusuz Suudi Ara-
bistan, BAE, Mısır ve 

Bahreyn’in Katar devletini kara 
ve hava ambargosuna tutma ka-
rarı sürpriz oldu ve Körfez denk-
lemini tersyüz etti, Arap, bölgesel 
ve uluslararası sonuçlar taşımaya 
başladı. Dolayısıyla zamanlama-
sı, sebepleri ve hedefl eri etrafında 
soru işaretleri oluşması kaçınıl-
mazdır. Daha da önemlisi bundan 
sonrası, ihtimaller ve sonuçlarla 
ilgili durum değerlendirmesidir. 
Bu da yanlı yaklaşımlar, siyasi ve 
kışkırtıcı tutumlardan uzakta nes-
nel bir analizi gerekli kılmaktadır. 

Analiz ve durum değerlendir-
mesi yapmadan önce her yorum 
veya yanlış anlamadan önce şu iki 
konuyu teyit etmek gerekmekte-
dir. İlki bir şehir veya devlete yö-
nelik her abluka savaş eylemlerin-
den biridir. Keza ülkeler arasın-
daki ilişkilerde ekonomik ve mali 
yaptırımları içeren her adım ulus-
lararası hukuka ve BM sözleşme-
sine aykırıdır. Havanın ze-
hirlenmesine ve krize yol 
açar. Bu, güç politikasıdır 
ve güç yoluyla çözümler 
dayatmaktır.

İkinci konu ise direniş 
ile terörü irtibatlı kılan si-
yasetle ilgilidir. Özellikle de 
konu Siyonist düşmana kar-
şı Filistin veya Lübnan dire-
nişiyle ilgiliyken… Zira böyle 
bir karar Filistin davasını han-
çerlemek ve Filistin’i gasp eden 
düşmanla işbirliği yapmaktır.

Katar’a yönelik ablukayı ta-
kip eden birçok olay arasında 
ABD savunma ve dışişleri bakan-
ları Suudi Arabistan, Mısır, BAE 
ve Bahreyn ile Katar arasındaki 
anlaşmazlıkların ABD üzerinde-
ki olumsuz yansımalarına yönelik 
endişelerini ifade etmişler, yetkili-
ler arasında kötü koordinasyon ve 
girişim başlatmakta geç kalınması 

sebebiyle Trump yönetimine eleş-
tiriler yöneltmişlerdi.

Beyaz Saray, Trump’ın gece 
geç saatlerde Abu Dabi veliahdıy-
la bir telefon görüşmesi gerçekleş-
tirdiğini ve Körfez İşbirliği Konse-
yi ülkeleri arasında bölgesel gü-
venliğin güçlendirilmesi amacıyla 
birliğin önemine ve bu durumun, 
aşırılığın/radikalizmin fi nansma-
nının vurulması veya terörün ye-
nilgiye uğratılması aleyhinde ol-
mamasına vurgu yaptığını açıkla-
mıştı. 

New York Times gazetesi kri-
zin ele alınış biçimiyle ilgili Beyaz 
Saray’daki tartışmayı gözler önü-
ne serdi. Gazete Trump’ın, dışiş-
leri ve savunma bakanlarının yap-
tıkları açıklamalara ve farklı taraf-
larla bir dizi telefon görüşmesine 
işaret etti. ABD’nin Suudi Arabis-
tan ile Katar arasındaki ilişkiler-
de sıkıntı yaşanmasını kaldırama-
yacağına vurgu yapıldı. Bu yak-

laşım, Katar’daki Ameri-
kan üssü ve Riyad zirve-
si sonrası Amerikan po-
litikalarıyla ilgilidir.

Yukarıdaki ifa-
deleri okuyanların 

Suudi-BAE-Mısır’ın 
Katar’a savaş açma adı-

mının Amerikan kararı ol-
madığı, birinci derecede 

Suudi Arabistan’ın aldığı 
bir karar olduğu 

s o n u c u n u 
çıkarması 

gerekir. 

Adım üçlünün Donald Trump’la 
yaptığı Riyad zirvesi sonrası-
na denk geldi. ABD’nin bu adı-
ma tepki boyutuna gelince, Ame-
rikan tepkiler serisi çelişkili geli-
yor ve bu durum, konuya yakla-
şımdaki farklılık derecesini gös-
teriyor. Hatta kriz sırasında gelen 
baskılara boyun eğmek olarak gö-
rülebilir.

Trump yönetimindeki dış iş-
leri ve savunma bakanlarının, 
ABD’nin Suudi Arabistan ile Ka-
tar ilişkilerinde baş ağrısı yaşan-
masını kaldıramayacağını ifade 
etmeleri, Katar krizinin baş ağrı-
sından öteye geçebileceği anlamı 
taşımaktadır. Bu da Katar’ın, tüm 
kartları ve özellikle de Türkiye ve 
İran’ı kullanmasına bağlıdır.

Anlaşılmaktadır ki Katar’la 
ilişkileri kesme, kara ve hava ab-
lukası dayatmak suretiyle alınan 
karar isabetli bir karar olmamış-
tır. Zira Katar’ın bu baskı ve mey-
dan okumalara teslim olmama-
sı, bölgede kartların yeniden dü-
zenlenmesini gerektirecektir. 
Tabi Trump Suudi Arabistan’ın, 
Kuveyt Emiri’nin Katar’a taşıdı-
ğı şartlarının esaslı bölümünden 
geri adım atmasını içeren hızlı 
bir çözüm bulmazsa ve Katar’ın 
Türk askeri güçlerini çağırması-
nı, İran’la güçlü ve çeşitli işbirliği 
ilişkileri başlatmasını engellemez-
se… ABD ve Suudi Arabistan için 
en kötüsü, İran dışişleri bakanı 
Zarif’in Ankara’daki İran girişimi-

nin başarılı olma-
sı. Bu girişim 
İran ile Türki-
ye ilişkilerin-
deki buzla-
rı eritti ve 

Katar Ablukası ve Sonuçları
Münir ŞEFİK

Katar Emiri Şeyh Temim b. Hamed el-Sani
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S ayıları fazla değil, ancak gelişme-
ler Allah muhafaza istenmeyen 

noktalara giderse artacaktır. Her ha-
lükarda bizler askerlerin sayısı veya 
silahların türünü tartışma niyetinde 
değiliz. Türkiye Katar’a güç gönder-
diği zaman minnettarlık duyuyor ve 
takdir ediyoruz. Katar güçleriyle eği-
timlere başlayan bu güçlerin ilk kon-
voyu Körfez’deki barışın öncüleridir. 
Katar’a karşı zalimane dörtlü kam-
panyanın sebep olduğu krize yönelik 
çözüm daha yakın hale geldi.

Katar Er-Reyyan askeri üssünde-
ki Türk askeri varlığı somutlaşıyor. 
Emir’in emriyle 2014 yılında imzala-
nan askeri işbirliği ve savunma sana-
yi anlaşmalarıyla geçici bir üs olmak-
tan kalıcı bir üsse dönüştü. Anlaşma 
iki ülke güçlerinin diğer ülkede kar-
şılıklı konuşlanmasını öngörüyor.

Bu adımın arkasında saklı sembo-
lik anlamına rağmen bu girişim Türk 
dış politikasının son zamanlarda-
ki eğilimini ifade etmektedir. Anka-
ra yıllardır destek aldığı esnek gücü, 
Fırat Kalkanı operasyonunda yaptığı 
gibi haşin güce ve Irak’ın Musul ken-
tindeki Başika kampı kriziyle enteg-
re etmektedir.

Buna ilaveten hâlihazırdaki ya-
pısı itibariyle 3 bin askeri içine alan 
üssün kapasitesinin 5 bin askeri ala-
cak şekilde yükseltilmesi müm-
kün. Üssün genişletilmesi özellikle 
de İran/Fars yayılmacılığı karşısın-
da Körfez’de haklı ve anlaşılır bir du-
rumdur.

Türk askeri varlığının tüm alan-
larda kendisi için kapsamlı bir des-
tek oluşturduğu Katar’ın talebiyle ge-
çen yıl anlaşmada, askeri kurumların 
modernize edilmesi, ortak tatbikat-
larla silahlı kuvvetlerin geliştirilme-
si gibi Doha’nın ihtiyaçları doğrultu-
sunda değişikliğe gidildi. 

Katar ve Somali’deki askeri üsle-
ri NATO üyesi bir ülkenin inşa etti-
ğini hatırlatmak önemli olacaktır. Bu 
da Ankara’ya, başta Washington’un 

bitirme sözü verdiği yayılmacı prog-
rama sahip İran olmak üzere bölgesel 
güçlerle rekabet gücü vermektedir. 

Türk askeri varlığı birçoklarına 
güven vermektedir ve dörtlü blok ta-
rafından dayatılan zalim ablukayla 
ve Amerikan üsleriyle ilgili gelecek-
te oluşabilecek askeri boşlukla mü-
cadelede Doha’ya önemli bir kart/al-
ternatif sunmaktadır. Gerçi iki ülke 
de bu hususta hiçbir olumsuz ima da 
bulunmadı. 

Reyyan üssü moral ve siyasi açı-
dan Doha’ya destek oldu. Körfez kri-
zini askeri gerginliğe kayma veya is-
tenmeyen sert çözümlere gitme tehli-
kesinden sakındırdı. Aynı zaman zar-
fında bizler dörtlü hamlenin teröre 
veya el-Cezire kanalına yönelik de-
ğil, Katar’ın egemenliği ve bağımsız-
lığına yönelik olduğu kanaatini taşı-
yoruz. Diyalog, tartışma ve nihai çö-
züm zamanı geldiğinde herkesten 
saygı göstermesini istediğimiz kırmı-
zı çizgi budur. 

Ancak ortada önemli bir nok-
ta var. Türk askerlerinin gelmesin-
den üç gün önce Suudi Arabistan İs-
tihbarat Başkan Yardımcısı Tümgene-
ral Ahmed Asiri’den olumsuz sözler 
işitmiştik. Asiri Khaleejonline sitesi-
ne “Kriz çok yakında çözülecek. Biz-
ler Katar’ız Katar ise biziz.” dedi. 

Bizler de kardeşlik ilişkileri, kar-
şılıklı sevgi ve saygı dışında ne isti-
yoruz ki?! Yalnız anlaşmaya varmayı 
hızlandırmak önemli olacaktır. Zira 
Körfez ve Ortadoğu’nun kapısını ça-
lan tehlikeler mücadele ve yoğunlaş-
mayı gerektiriyor. Bu tehlikeler bildi-
ğiniz üzere çok çok büyük!

 (Katar gazetesi el-Vatan, 20 Ha-
ziran 2017)

Türk Askeri Körfez Barışının Öncüsü
Mazin HAMMAD

hâlihazırdaki Körfez kri-
zinden hareketle yeni iş-
birliği dönemini başlat-
tı. ABD tek ve ortak bir 
tutum almazsa ve çözü-
mü yönünde bir girişim-
de bulunmazsa, kriz uzar, 
çözümsüz hale gelir. Su-
udi Arabistan ve ortak-
ları Katar’a belirledikle-
ri şartları dayatmayı sür-
dürürlerse ve ABD de or-
tak bir siyaset, pratik bir 
adım ortaya koymaz-
sa Suudi Arabistan kay-
bedeceği bir inatlaşmayı 
sürdürmüş olacak, tüm 
Körfez’i tehlikeli bir ma-
ceraya sürükleyerek kri-
zi sonlandırmak için ger-
ginliği arttıracaktır. Bu 
kararı alan akıl, hesapla-
rını Katar’ın diz çökme-
si üzerine kurdu ve Do-
nald Trump’ın Riyad zir-
velerine başkanlık etme-
si sonrası rüzgârın ken-
di çıkarları doğrultusun-
da eseceğini düşündü. Bu 
boyun eğiş yaşanmadı-
ğı vakit doğacak sonuçla-
rı hesap etmedi. Bu akıl, 
kriz çatışmaya dönüştü-
ğü zaman, farklı ülkele-
rin özellikle de Türkiye, 
İran ve Almanya’nın gös-
tereceği tepkileri hesaba 
katmadı. 

ABD’ye bel bağlaması-
na rağmen bu ülkenin na-
sıl davranacağını iyi he-
sap etmedi. Bu ablukanın 
şu ana kadar yaptıkları 
bir cümleyle ifade edile-
cek olursa Riyad’daki üç 
zirveden istenen çekiş-
menin pusulasının İran, 
Hizbullah ve Hamas’ın 
yerine Katar krizi gibi bir 
başka önceliğe taşınma-
sıydı.  

(Mısır gazetesi eş-
Şaab, 16 Haziran 2017)
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T üm göstergeler Arap dünya-
sının büyük ölçüde istikrar-

sızlığa mahkûm olduğuna delalet 
ediyor. Zira ne zaman bir kriz ya-
tışsa ve savaş dursa Arap bölgesi, 
tedrici olarak kuru ve yaş her şeyi 
yakan bir yangına dönüşecek ka-
dar büyüyen yeni bir anlaşmazlık 
çıkarıyor. 

Bölgenin yaşadığı devrimle-
ri ve fırsatları, pusuda bekleyen 
bazı çevreler Henry Kissinger’in 
bir zamanlar söylediği gibi “Dü-
zeltilmesi için üzerinde çalışıl-
ması gerekli ilahi bir hata” olarak 
görmektedirler. Bu kimselerin ba-
şında Batılı ve Amerikalı birçok 
stratejist gelmektedir. 

Kissinger bu ifadesiyle Arap-
ların tüm bu devrimlerden ya-
rarlanmasının mantıklı veya hik-
metli olmadığını kast etmektedir. 
Araplar devrimler yoluyla süper 
güçler içinde kendilerini yönete-
bilecektir ancak Kissinger’e göre 
Araplar böyle bir rolü oynamaya 
ehil değillerdir. Bu yüzden vesa-
yet altına alınmaları, kendi arala-
rında veya komşularıyla araların-
da endişelerin körüklenmesi ge-
rekmektedir ki böylelikle zayıfl a-
tılsınlar, servetlerini daha güçlü-
ler lehinde kaybetsinler. 

Körfez bölgesinde şu an ya-
şananlar aynı kategoriye girmek-
tedir. Irak-İran savaşı, Irak’ın 
Kuveyt’i işgali ve Suriye rejiminin 
güç yoluyla değiştirilmesi projesi 
gibi önceki çekişme ve savaşların 
götürdüğü aynı sonuçlara götüre-
cektir. Sonuç, savaşa girişenlerin 
hayal ettiği amaçların dışında sey-
retmektedir daimi suretle. 

Bugün başlarda tahmin ettik-
lerimizin aksine Katar hiçbir des-
tek bulamadı. Büyük anlaşmaz-
lıklarına rağmen ağır hacimli iki 
bölgesel devlet Türkiye ve İran 
fırsatı kullanmak için atıldı. Her 
ikisi de kardeşlerini kurtarma ge-

rekçesiyle ekonomik ve askeri 
hizmetler sunmak için Doha’ya 
doğru hamle yaptı. 

İş bu iki ülkeyle sınırlı kal-
madı. Çap genişleyerek Alman-
ya ve bir dizi AB ülkesini de kap-
sadı. Bu durum belli başlı Ameri-
kan kurumlarının tersi yönde ha-
reketlenmelerde bulunması son-
rası Başkan Trump’ı saatin akrebi-
ni düzeltmeye sevk etti.

Tüm bu tarafl ar Katar şayet 
büyük oranda petrol ve doğalgaz 
da dâhil birçok karta sahip olma-
saydı bu ülkeye önem vermez-
lerdi. Dolayısıyla Doha üzerinde 
baskı şiddetlendikçe bu liderle-
rin seçme özgürlüğü daraldı. Siz 
biriyle husumet içine girdiğiniz-
de, onu tüm silahlarından soyut-
lamak istediğinizde ve güvenli bir 
çıkış noktası bırakmadığınızda o 
düşmanınız son nefesine kadar 
çetin şekilde savaşacaktır. Siyaset, 
düşmanı intihara veya “hem ken-
dime hem düşmanlarıma” sloga-
nı atmak gibi korkunç senaryo-
lara sevk etme yönteminden çok 
farklıdır. İşte burada ferasetin ve 
siyasi aklın önemi ortaya çıkıyor. 

Tunus’ta dünyada bulunma-
yan eşsiz bir saat var. Bu duvar sa-
ati Testur kenti girişinde yer alır. 
İspanyolların Endülüs’ü ele geçir-
mesi sonrası içlerinden çoğu ka-
çınca bir kısmı bu kente yerleş-
ti. Bu saatin özelliği, akreplerinin 
günümüze kadar üretilen tüm sa-
atlerinin tersi yönünde hareket 
etmesi… Tüm saatlerin akreple-
ri ileriye doğru hareket ederken 
Testur kentinin saati tersi yönde 
hareket eder. 

Bu aslında boşuna değildir. Sa-
ati yapanın vermek istediği sem-
bolik bir mesajdır. Endülüslülere 
şan ve şöhretlerini arkalarında bı-
raktıklarını, kendilerinin, çocuk-
ları ve torunlarının bir zamanlar 
elleri arasında kaybolan cennetle-

rini unutmamaları gerektiğini dü-
şündürtmek istemektedir. 

Yalnız bu icadın önemi ve 
sonraki nesillere aktarılması iste-
nen mesajın soyluluğuyla birlikte 
tarihin hareketi geriye doğru git-
mez. Kesinlikle geleceğe doğru 
yol alır. Bu Endülüs saatinin anı-
ların canlı tutulmasına destek ol-
duğu doğru, ancak Endülüslüle-
rin gerçeğinden hiçbir şey değiş-
tirmemektedir. 

Arapların zamanla kompli-
ke bir sorunu var. Bu sorun belir-
li aralıklarla tecelli ediyor. Arap-
lar genelde kayıp zamanda hare-
kete geçiyorlar, bağlamı ve zama-
nı dışında kararlar alıyorlar. Tüm 
kararları yanlış değil ancak öfke, 
zayıfl ık, yanlış değerlendirme, ya-
nılgılara kapılma anlarında tüm 
doğruları silip süpürüyorlar. 

Bu yüzden bazı tarihçiler 
Arapların Osmanlı hilafetinin yı-
kılması sebebiyle çıktıkları tari-
he henüz girmediklerini düşün-
mektedir. Onları çağın halkası 
içine ayaklarını koyarken ve doğ-
ru yönde adımlar atarken görür-
sünüz ancak çok geçmeden du-
rurlar, tartışırlar, ayrı düşerler ve 
sonra birbirlerine ateş açarlar. Bir 
anda kendilerini tarihin halkası 
dışında bulurlar. Bir süre pişman-
lık duyarlar sonra çağdaşlık kapı-
sını yeniden çaldıklarında ve ye-
niden girmek istediklerinde aynı 
girişimi tekrarlarlar. 

(arabi21.com, 11 Haziran 

2017)

Arap Dünyası İstikrarsızlığa Mahkûm
Selahaddin EL-CORŞİ 

Tunus Büyük Testur Cami minaresinde geriye çalışan saatTunus Büyük Testur Cami minaresinde geriye çalışan saat
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H amas ile Dahlan arasındaki 
fl örtü yeni değil. Geçen iki 

yıl zarfında görüşmeler yapıldı ve 
tarafl ar arasında yerel ve sınırlı ya-
pıda anlaşmalar imzalandı. Ancak 
başkan Abbas’a ve Ramallah’taki 
yönetime anlamlı mesajlar gön-
derecek oranda önemli değildi 
bu anlaşmalar. Hamas yönetimi 
Dahlan’la mücadelede Fetih için-
deki bölünmüşlük kartını oyna-
mak istedi. 

Tarafl ar arasındaki son buluş-
ma birçok açıdan geçmiştekilerden 
daha fazla anlam içeriyor.   Birin-
cisi, Mısır gözetiminde Kahire’de 
Dahlan ile görüşen Hamas ekibine, 
hareketin en şahin isimlerinden ve 
askeri kanat lideri Yahya Sinnavi li-
derlik ediyordu. Yani özgür kalmış 
esirin Fetih’ten ayrılmış general-
le imzalayacağı anlaşma Hamas’ta 
çoğunluk tarafından kabul göre-
cektir. Ilımlı pragmatist çevrele-
rin bu tür bir adımı destekleme-
leri şimdiden garanti. Görünen o 
ki Hamas’ın Gazze’de ve bölgede-
ki trajedisi şahinlerini güvercinlere 
çevirmeye başladı. 

İkincisi yeni toplantılar ve an-
laşmaların zamanlaması oldukça 
dikkat çekici görülüyor. Zira top-
lantılar Katar’a ve kucak açtığı “ra-
dikal” örgütlere yönelik Arap dört-
lüsü kampanyasının şiddetlendi-
ği bir zamanda gerçekleşiyor. Bu 
Arap dörtlüsü ülkelerinden bazı-
larındaki ileri gelen yetkililer Ha-
mas ve İhvan’ı terör grupları ola-
rak niteliyorlar. Hatta Şeyh Temim 
Bin Hamad ile Hamas’ın Siyasi 
Büro Başkanı Halid Meşal’in fotoğ-
rafı bu ülkelerin televizyonlarının 
Katar’ın terörü kolladığına dair ya-
yınladıkları televizyon haberlerine 
eşlik ediyordu. Bu dörtlü ülkeden 
ikisine çalışan Dahlan’ın, tersi bir 
istikamete girmesi nasıl mümkün 
olabilir? Bu dörtlünün kollaması, 
yönlendirmesi ve yeşil ışık yakma-
sından bağımsız olarak bunu ya-
pabilir mi? Dahlan, Truva atı yak-
laşımını hayata geçirmek ve kale-
yi içeriden fethetmek için mi bunu 

yaptı?   Bu Arap dörtlüsü ülkele-
rinden bazıları Katar’ın, Hamas da 
dahil aşırı İslami grupların söylem 
ve uygulamalarındaki sivri uçla-
rı törpüleme yönündeki tarihi ro-
lünü kendisinden almak istedikle-
ri varsayılabilir mi? Dahlan hareke-
ti Kahire-Abu Dabi ekseniyle sınır-
lı olduğu için ortak bir ajanda veya 
ortak bir yeşil ışıktan bahsedilebi-
lir mi? Bu soru işaretlerinin hiçbi-
rine en azından şimdilik net cevap 
vermek mümkün değil. 

Meselenin üçüncü boyutu, Ka-
hire görüşmelerinin ve anlaşma-
larının Ramallah ile Gazze arasın-
daki gerginliğin dozunun artma-
sıyla eş zamanlı gerçekleşmesiy-
le alakalıdır. Özellikle de Abbas’ın 
Hamas’a karşı elektrikten maaşlara 
kadar aldığı bir dizi kararlar pake-
ti sonrası… Acaba Dahlan Hamas’ı 
en zayıf noktasından mı vurmak 
istedi? Hamas’ın zayıfl ığı ve sıkı-
şıklığı Dahlan müdahalesini gerek-
tirecek düzeye mi çıktı? Hâlâ me-
sajlar gönderme döneminde miyiz 
yoksa kötüleşme geri dönüşü ol-
mayan bir noktaya mı ulaştı. 

Dördüncü boyut, Hamas’ın tek 
güvenilir Arap müttefi ki olan Ka-
tar ablukasıyla ilgili. Hareket, al-
tındaki halının çekildiğini mi dü-
şündü? Şam sonrası dönemini ta-
kip eden 5 yıllık Doha sonrası dö-
neme adaptasyonu süreci başla-
dı mı? Dahlan’ın harekete gelme-
si Hamas’ı İran’dan uzaklaştırma, 
bazı liderlerinin ve bazı Arap çev-
relerinin Tahran ile hareket arasın-
daki kopukluğu giderme çağrı ve 
çabalarının önünü kesme amaç-
lı bölgesel eğilimle mi irtibatlı? Bu 
anlayışlar direniş eksenine yakın-
laşma girişimlerini nasıl etkileye-
cek? Sorular bölgesel sancıların so-
nuçlarına, bölgesel ve uluslarara-
sı boyut kazanmaya doğru giden 
Körfez krizindeki gelişmelere bağ-
lı. 

İşaretler diyor ki; Refah kapısı-
nın altından çok su akacak. Açık-
lamalar vaat edici ve Mısır yakıtı 
yakında Gazze’ye ulaşacak. Dah-

lan farklı şekillerde ve düzeylerde 
Gazze’ye dönecek. Tabi işler yo-
lunda giderse ve bugünün dostla-
rı ile dünün düşmanları arasında-
ki yeni ilişkileri engelleyecek bir 
gelişme yaşanmazsa… Ancak bu 
“mut’a evliliğinin” nasıl biteceğini, 
anlaşmalı tarafl ar arasında ittifak 
edilen “meşru süreyi” bilmiyoruz. 

Peki, Filistin yönetimi ve 
İsrail’in tutumu nedir?  Kahire bu-
luşmaları ve anlaşmaları haberleri 
Filistin yönetimi ve başkanlığı için 
karışık duyguları körüklüyor. Hat-
ta belki çift yönlü, açıktan ve giz-
li tepkilere yol açabilir. Bir yönden 
Filistin yönetimi endişelenmelidir. 
Zira Arap ülkeleri tarafından etrafı 
kuşatılıyor. Bu ülkeler genel olarak 
Filistin ve özelde Gazze konularını 
ele aldıklarında Ramallah’ta elzem 
bir koridor görmüyorlar. Dahlan’ın 
Ramallah’la dayatmada bulunma 
amaçlı geçmişteki planlarının ba-
şarısız olması sebebiyle Filistin yö-
netimi sevinmişti ancak Dahlan’ı 
Gazze’ye kaçırma amaçlı yeni giri-
şimler rahatsız etmektedir. 

Yalnız diğer yönden bu bu-
luşma ve anlaşmaların, Gazze’den 
ve sıkıntılarından kurtulmak için 
bir rahatlama hissi uyandırması-
nı da uzak görmüyoruz. Özellik-
le de Filistin yönetimi nezdinde bu 
mut’a evliliğinin uzun sürmeyece-
ği, Gazze’nin sıkıntılarının böylesi 
sınırlı anlaşmalarla çözülemeyece-
ği, tüm bölgenin ufkunun siyasal 
İslâmi hareketleri sıkıştırmaya baş-
ladığı, Hamas ve İhvan düşmanları 
cephesinin arttığı yönünde bir ka-
naat varken… 

İsrail açısından ise Kahire buluş-
maları ve anlaşmaları siyasi ve gü-
venlik düzleminde iyi bir gelişme-
dir. Refah kapısı açılır, mal ve hiz-
metler buradan geçerse Gazze’nin 
yükü ve sorumluluğu hafi fl er. Bu 
kısa vadede olanı. Uzun vade-
de ise bu görüşmeler Gazze’nin 
Batı Şeria’dan ayrılığını pekişti-
rir, İsrail’e bağımlılığını azaltır. İş 
Gazze şeridinde Filistin emirliği 
ve devleti ilan etme düzeyine çık-
sa dahi bu durum İsrail tarafından 
olumlu karşılanan bir konudur. 

(Ürdün gazetesi ed- Düstur, 
21 Haziran 2017)

Hamas-Dahlan Buluşmaları ve Anlamı
Ureyb ER-RENTAVİ 

Tunus Büyük Testur Cami minaresinde geriye çalışan saat
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B osna Soykırımı, ilk gençlik yıllarımızın yürek 

acısıdır. Avrupa’nın göbeğinde 1992-1995 ta-

rihleri arasındaki Bosna Savaşı’nda özellikle de 

Srebrenitsa ve Jepa’da Müslüman Boşnaklara ya-

pılan soykırım, insanlık tarihinin en büyük utanç-

larındandır. 

ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın   Haya-

tım   isimli kitabında, dönemin Fransa Cumhur-

başkanı  Francois Mitterrand’ın “Müslümanla-

rın liderliğinde kurulacak bir Bosna’yı isteme-

diğini”   açık bir biçimde yazması önemlidir. 

Mitterand’ın   “Avrupa’nın kalbinde Müslüman 

bir ülkeye izin veremeyecekleri” yönündeki açık-

laması, Karaciç’in binlerce insanın işkenceyle öl-

dürüldüğü bir savaşı neden “Kutsal Savaş” ola-

rak nitelendirdiğini beyanatıyla birlikte değerlen-

dirmeli. Prof. Dr. Muhamed Filipoviç’in de döne-

mi özetlerken; “Mitterrand’ın Boşnakların göç et-

tirilmesine, Sırplar ve Hırvatlar tarafından öldürü-

lüyor olmalarına ses çıkarmadığını ve geride ka-

lan Boşnakların da, devleti ve kurumlarını kont-

rol edemeyecek şekilde Bosna’nın belli bir toprak 

parçasına itilmesini onayladığını” ifade etmesi her 

şeyi ayan beyan ortaya koymaktadır. Dahası gü-

nümüzde Boşnaklar’ın Bosna’da bu duruma ge-

tirilmiş olması1 Birleşmiş Milletler’in Bosna’daki 

katliamları neden önlemediğinin göstergesidir. 

Her ne kadar ABD Dışişleri Bakanı  John 

Kerry,  Halep’te sivilleri hedef alan saldırıların 

“hiçbir mazeretinin olamayacağını” vurgulaya-

rak, “Halep’te görmek isteyeceğimiz son şey, o kü-

çük bölgenin başka bir Srebrenitsa olmasıdır.” 

(16.12.2016- A Haber) demesine rağmen, Srebre-

nitsa Katliamı’ndan 21 yıl sonra bugün Halep’de 

de benzer bir soykırım uygulanmaktadır. Jeo-

politik uzmanlarına göre ‘Soğuk Savaş sonra-

sı Avrasya’nın Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve 

Orta Asya’dan oluşan stratejik geçiş yolları üze-

rinde jeopolitik güç boşluğu meydana gelmiş olsa 

da2, jeopolitik boşluğu kendi menfaatlerine kul-

lanmak isteyen küresel güçlerin bu bölgeleri kan 

gölüne dönüştürmeleri manidardır.

Türkiye ve Yakın Komşuları Dersi sunum ça-

lışmaları kapsamında Srebrenitsa Katliamı ile ilgi-

li makale yazmayı tercih etmemizin sebebi, 8372 

şehide, tecavüze uğrayan kadınlara ve çocuklara, 

evlerinden yurtlarından edilen tüm Boşnak kar-

deşlerimize; “uğradığınız katliamı önleyemedik 

ama dualarımızla hep yanınızdayız, Srebrenit-

sa Katliamı’nı asla unutmayacağız” diyebilmektir. 

Bu çalışma ile Srebrenitsa Katliamı’nın nasıl ger-

çekleştiği, BM’nin tutumu ve mavi kelebeklerin 

hikâyesi ele alınacaktır.

Giriş Yerine

Bosna-Hersek 1463 yılında Osmanlı toprakla-

rına katılmış, Osmanlı idaresi altına geçen Boşnak-

lar aynı zamanda Müslümanlığı da benimsemiştir. 

Bu dini, Müslümanlığı kabul etmeyen Boşnakların 

dini vecibelerini yerine getirmesine izin veren Os-

Muammer ÇINAR

Srebrenitsa Katliamı, II. Dünya Savaşı’nda yaşanan kayıplardan sonra 
Avrupa’da meydana gelen en büyük soykırımın adıdır. Soykırımda 
katledilenlerin sayısı ise resmi rakamlara göre 8372’dir. Katliamda 
hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiden sadece 7 bini bulunmuş olup, 
katliamdan bu yana hâlâ izi bulunamayan 1372 kişi bulunmaktadır.

Srebrenitsa Katliamı
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manlı idaresi Bosna topraklarında inşa ettiği yapı-

lar ve camilerle aynı zamanda Boşnakların gele-

nekleri ile kültürüne de etki etmiştir. 1878 yılına 

kadar devam edecek olan Osmanlı idaresi altında-

ki dönemde, pek çok Boşnak Osmanlı idaresinde, 

devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmiştir. 

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı egemenliği altında kalan 

bu iki eyalet, 1878 yılında Osmanlı’nın çökme-

ye başladığı bir dönemde Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş ve 1908 

yılında da hukuki olarak Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’nun topraklarına dâhil edilmişler-

dir. 1918 yılına kadar Avusturya-Macaristan İm-

paratorluğu idaresi altında kalmış ki dönemde 

ülke yeniden yapılandırılarak çökmekte olan Os-

manlı İmparatorluğu idaresi altındaki dönemin 

sonlarında yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşarak refa-

ha kavuşacaktır. Bu gelişmelerin büyük Sırbistan 

kurulmasını amaçlayan Rusya’nın fi nansal desteği 

ile gerçekleştiği kuşkusuzdur. Bosna’daki Müslü-

man nüfusun Osmanlı idaresi altındaki diğer top-

raklara göçü ve onların terk ettiği yerlere Sırpların 

yerleşmesiyle Bosna’daki etnik yapının değişmesi 

bu dönemde yaşanmıştır. 

Bu topraklar üzerinde 1918 yılında kurulan 

devlete Yugoslavya adı verilmiş, 1918-1941 ara-

sı dönemde Bosnalı Müslümanların önde gelenle-

ri sürekli takip altında olmuştur. Boşnaklar İkinci 

Dünya Savaşı yıllarında da kendini Sırplarla Hır-

vatların arasında bulmuş, Noel Malcolm’a göre 

İkinci Dünya Savaşı 75 bin Boşnak, komşuları ta-

rafından, özellikle Sırp Çetnikler tarafından hem 

dini nefret yüzünden hem de etnik açıdan öldü-

rülmüş, “büyük Sırp devleti”ni oluşturmak uğru-

na, acımazsıca ve sistematik bir şekilde katledil-

mişlerdir.3  

1943 yılında Josip Broz (Tito) liderliğinde ku-

rulan Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, farklı din-

leri ve etnik grupları barındıran bir ülkeydi. Tito, 

soğuk savaş yıllarında iki kutuplu dünyada ba-

ğımsız politikalar izlemiş, ülkede onun temsilci-

si olduğu yeni bir demokrasi deneyi yaşanmıştı. 

1980’de Tito’nun ölümünden sonra, özerk cum-

huriyet liderleri arasında anlaşmazlıklar başladı. 

Federal yapı dengesizleşti,  milliyetçi ve ayrılıkçı 

akımlar baş gösterdi.

1990’ların başında Sovyet blokunun da par-

çalanmasının etkisiyle, etnik gruplar bağımsızlık-

ları için birer birer isyan bayraklarını çekti. Slo-

venya ve Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıyan Av-

rupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, Makedonya ve 

Bosna-Hersek’in bağımsızlığını referandum şartı-

na bağladı. 1992’de Bosna-Hersek’te yapılan refe-

randumda çoğunluk bağımsızlıktan yana oy kul-

landı ve yeni devlet kuruldu. Ancak bu devle-

ti, başta Sırplar olmak üzere bölgedeki diğer et-

nik gruplar tanımak istemedi. Böylece ülke, 21 

Kasım 1995 tarihinde imzalanacak Dayton Barış 

Antlaşması’na kadar sürecek bir  iç savaşa sürük-

lendi. Bosna-Hersek’in yaklaşık dört yıl boyunca 

sahne olduğu insanlık dışı olayları bütün dünya 

fi lm izler gibi izledi. Devlet liderleri suya sabuna 

dokunmadı, insanların güvenliklerini sağlamak-

la yükümlü örgütler destek olma maskesi altında 

köstek oldu. Sırplar Boşnak ailelerin evlerine girip 

sivilleri toplattı. Esir alınan halk dövüldü, erkek-

lerin çoğu öldürüldü, kadınlar sistematik olarak 

tecavüze uğradı. Tarifsiz acılar yaşandı.4

Bosna Savaşı

1990’ların başlarında dünyanın tanık oldu-

ğu önemli gelişmelerden biri, Yugoslavya Sos-

yalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılması ve bu-

nun paralelinde Eski Yugoslavya topraklarında sa-

vaşların yaşanması olmuştur. Yugoslavya Federal 

Cumhuriyeti’nin içinde bulunan Bosna- Hersek 

Özerk Cumhuriyeti’nde, 1990 genel seçimlerin-

den İslami kimliğiyle öne çıkan Demokratik Ey-

lem Partisi (SDA) galip çıkmıştır. Böylelikle SDA 

lideri Aliya İzzetbegoviç de cumhurbaşkanı seçil-

miş, konfederal sistem döneminde iktidara gelen 

ve Bosna- Hersek bölgesinin egemenliği ve bütün-

lüğü için çabalayan İzzetbegoviç, ayrılmanın ka-

çınılmaz olduğu anlaşılınca mücadelesini bağım-
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sızlık yönünde sürdürmüştür. Sırpların boykot 
etmesinden dolayı halkın %63’ünün oy kullan-
dığı Yugoslavya’dan bağımsızlık referandumun-
da, %99,4 ile bağımsızlık yönünde irade sergilen-
miş, tüm bu gelişmeler üzerine Bosna-Hersek’in 
bağımsızlığı, 3 Mart1992’de Aliya İzzetbegoviç ta-
rafından ilan edilmiş, bağımsızlık ilanının ardın-
dan ülkede küçük çaplı çatışmalar çıkmaya baş-
lamıştır. Bosna-Hersek’in bağımsızlığı öncesin-
de; otonom bölge, meclis kurma gibi faaliyetler-
de bulunan Sırplar ise Sırbistan ile birleşme yo-
lunda ilerleyerek  27 Mart 1992 yılında Bosna 
Hersek Sırp Cumhuriyeti’ni kurduklarını ilan et-
mişlerdir. Yeni kurulan ba-
ğımsız Bosna-Hersek’in sı-
nırlarının %65’ini kap-
sayan Bosna-Hersek Sırp 
Cumhuriyeti’nin yasa dışı 
ilan edilmesiyle iç savaş gi-
derek büyümüştür. ABD 
ve AB üyesi devletler tara-
fından da tanınan Bosna-
Hersek Cumhuriyeti ise, 
batı ve kuzeyde Hırvatistan, 
doğuda ise Sırbistan ile çev-
rili olması dolayısıyla, bu 
iki ülkenin gelecekle ilgili 
masabaşı planlarında önce-
likli yerini almıştır. Öncele-
ri Hırvatlarla beraber Sırp-
lara karşı koyan Boşnak-
lar, 1992 yılının sonlarında 
Hırvat ve Sırp hükümetlerinin perde arkasından 
yaptığı görüşmeler sonucu coğrafyada tek başla-
rına bırakılmışlardır. Dönemin Hırvat lideri Fran-
jo Tudjman ve yine dönemin Sırp lideri Slobodan 
Miloseviç, Bosna-Hersek’te bulunan Bosnalı Hır-
vatlar ve Sırpları desteklemek amacıyla paramili-
ter (orduya benzeyen ama bir ülkenin resmi or-
dusu olmayan güçler) gruplar göndermeye başla-
mışlardır. 

Bosna-Hersek’te yaşayan halkın %44’ü Müslü-
man, %31’i Sırp, %17’si Hırvat ve geri kalan %8’lik 
kısmı ise çeşitli azınlıklardan (Arnavutlar, Macar-
lar gibi) oluşmaktaydı. Osmanlı dönemi sonrası 
İslam dinini seçen Boşnaklar, Sırplara göre “Türk-
leşmiş hain Sırplar”dı. Başlarda yerel çatışmaların 
görüldüğü Bosna’da Radovan Karadzic önderliğin-

de Bosna- Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulma-
sıyla birlikte savaşın ayak sesleri duyulmaya baş-
lanmış, referandumda ve savaşın ilk zamanların-
da, Müslümanların yanında yer alan Bosnalı Hır-
vatlar, daha sonradan yapılan görüşmeler ve Bü-
yük Hırvatistan hayalleriyle, Boşnaklara karşı sa-
vaşmışlardı. Zamana, bölgeye göre değişen mütte-
fi kler ve düşmanlar elbette ki savaş şartlarını zor-
laştıran faktörlerden sadece biriydi. Ülkenin yarı-
sından fazlasını hızlıca kontrolü altına alan Sırplar, 
Boşnakların hâkimiyetinde olan Saraybosna’nın 
etrafındaki dağlık arazide bulunan Sırp köyle-
ri sayesinde başkentte büyük bir üstünlük sağla-

mış durumdaydı. Adeta et-
rafı düşmanlarla çevrili bir 
vadi konumunda olan şe-
hirde hayat şartları her ge-
çen gün daha da ağırlaşıyor-
du. 1992 yazında Birleşmiş 
Milletler’in Koruma Gücü 
UNPROFOR (United Nati-
ons Protection Force), Hır-
vatistan üzerinden Bosna’ya 
gelmeye başladı ancak böl-
gede büyük oranda etki-
siz kalmıştı. 1993 itibariy-
le Bosna’daki kriz ürkütücü 
boyutlara ulaşmıştı. Çetnik 
adı verilen paramiliter Sırp 
grupların ağır müdahaleleri 
sonucu nüfusun yarısından 
fazlası göçmen konumuna 

düşmüştü. “Etnik temizlik” olarak nitelendirilebi-
lecek durumların vaki olması bile küresel aktörle-
rin etkin bir şekilde harekete geçmesi için yeter-
li olmamıştı. Parçalanan Yugoslavya’dan geriye ka-
lan, döneminin en büyük orduları arasında göste-
rilen Yugoslavya Ordusu’nun askeri mühimmatı-
na sahip olan Sırplar, bundan dolayı silah  bakı-
mından çok üstün konumdayken Boşnaklar, ulus-
lararası ambargo nedeniyle yalnızca hafi f silahlarla 
karşılık vermeye çalışıyorlardı. Bu zor şartlarda İz-
zetbegoviç ve arkadaşlarının alternatif bir çözüm 
olarak sunduğu “Yaşam Tüneli” ise, BM’nin insa-
ni yardımların şehre erişimini sağlamak için kont-
rolünü ele geçirdiği Saraybosna havaalanına yakın 
olmasının da etkisiyle başkentte 300 bin kişinin 
hayata tutunmasını sağlamıştır. Saraybosna’dan 

Srebrenitsa Katliamından 
sonra toplu mezarların bulun-
masının hikâyesi de çok acıdır. 
‘Bosnalılar savaş sonrasında 
hep kelebekleri takip ettiler… 
Mavi kelebekleri… Biliyorlardı 
ki; o kelebekler tek bir çiçeğin 
üzerine konuyordu… Ve o çiçek 
sadece Bosna’daki toplu mezar-
ların üzerinde çıkıyordu… Bu 
çiçeklerin adına ‘ölüm çiçekleri 
‘ deniyordu… Bosna’da Ölüm 
Çiçekleri sayesinde 300 toplu 
mezar bulunmuştur.
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tek çıkış yolu olan bu tünel, kente yağan bomba-

ların arasında bölgenin yiyecek, ilaç ve silah ihti-

yacını karşılaması itibariyle Boşnaklar için önem-

li bir yere sahiptir.5

Srebrenitsa Katliamı

Srebrenitsa Katliamı, II. Dünya Savaşı’nda 

yaşanan kayıplardan sonra Avrupa’da meyda-

na gelen en büyük soykırımın adıdır. Soykırım-

da katledilenlerin sayısı ise resmi rakamlara göre 

8372’dir.6 Katliamda hayatını kaybeden 8 bin 372 

kişiden sadece 7 bini bulunmuş olup, katliamdan 

bu yana hâlâ izi bulunamayan 1372 kişi bulun-

maktadır.7

Srebrenitsa Katliamı Nasıl Gerçekleşti?

On binlerce kişinin acımasızca öldürüldüğü, 

birçok Boşnak köyünün haritadan silindiği sava-

şın şartları çok ağırdı. BM Barış Gücü’nün uygu-

lamaları ise aslında Boşnakları koruma adı altın-

da oynanan bir tiyatroyu andırmaktaydı. Güvenli 

bölgelerde Boşnakları koruması gereken askerler, 

yardım için gönderilen paketler karşılığında ka-

dınlarla cinsel birliktelik talep ediyorlar, Boşnak-

ları korumak üzere orada bulunmalarına rağmen 

Sırp askerlerle ortak organizasyonlar düzenliyor-

lardı. 1994 yılının sonunda ABD’nin arabulucu-

luğuyla imzalanan antlaşmanın bozulmasının ar-

dından, BM’nin ilan ettiği 6 güvenli bölgeden biri 

olan Srebrenitsa, savaştaki en büyük insanlık dra-

mına ev sahipliği yapmıştır. Sırbistan sınırına 10 

km uzaklıkta stratejik bir bölge olan Srebrenitsa, 

Boşnakların savaş boyunca en güçlü direniş nok-

talarından olmuştur. BM’nin bu bölgenin güven-

li olduğunu deklare etmesi, Boşnak halkının yo-

ğun bir şekilde Srebrenitsa’ya göç etmesine neden 

olmuş, güvenli bölgelerde uygulanan silah tesli-

mi uygulaması dolayısıyla da Boşnaklar, ellerinde 

bulunan bir avuç silahı da teslim etmek zorunda 

kalmışlardır. Birleşmiş Milletler tarafından gönde-

rilmiş 400 Hollandalı asker tarafından korunan 

kentte, Karadzic’in, “şehrin dış dünyayla bağlan-

tısının kesilmesi emrini” vermesiyle açlık ve sefa-

let kol gezmekteydi. Böyle bir ortamda Sırp güçle-

rinin kenti bombalamaya başlaması, kentte bulu-

nan Boşnaklarda büyük bir şaşkınlığa yol açmış-

tır. Zira bu bölgeye güvenli olduğunu düşünerek 

gelmişlerdi. Boşnaklar, Barış güçlerine teslim et-

tikleri silahların geri verilmesini talep etmişler, an-

cak olumsuz cevap almışlardı. Çoğu kadın ve ço-

cuk olan binlerce insan yaşadıkları büyük panik-

le BM’nin Hollandalı askerlerinin kaldığı Potoça-

ri köyüne sığınmış, Hollandalı Komutan Thom 

Karremans ise kendisine sığınan 25 bin Boşnak 

ile beraber Srebrenitsa’yı Sırplara teslim etmiştir. 

Kadın, yaşlı ve çocukların ayrıldığı kampta Boş-

nak  erkeklerinin kimisi otobüslere doldurularak 

dağlarda, kimisi ise toplandıkları fabrikada cani-

ce öldürülmüş, civarda sığınılacak kamp bulama-

yan 13 bini aşkın Boşnak ise, Boşnakların kontro-

lünde olan Tuzla’ya ulaşmak üzere ormana doğru 

yola çıkacaktır. Sonraları “Ölüm Yürüyüşü” olarak 

anılacak olan bu 3 gün 3 gecelik yolculuğu, Sırp-

ların Boşnaklarla adeta oyun oynadıkları ağır ateş 

altında, 13 bin kişiden ancak 3000’i tamamlaya-

bilmiştir. Hollanda Hükümeti’nin kendi askerle-

ri bölgeden çıkıncaya kadar hava saldırılarına izin 

vermemesi de olayın büyümesinde etkili olmuş, 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da görülmüş 

en büyük soykırım olan Srebrenitsa BM’nin etkin-

liğinin tüm dünyada sorgulanmasına neden ol-

muştur.8

11 Temmuz tarihinde Ratko Mladic soykırım 

öncesi şu sözleri söylemiştir: “Büyük Sırp kut-

sal gününün öncesindeyiz. Bu şehri Sırp milleti-

ne armağan ediyoruz. Türklere karşı ayaklanma-

mızı hatırlayarak, Müslümanlardan intikam alma-

nın zamanı geldi.” Bu cümle Srebrenitsa’nın kade-

rini tayin etmiştir. 12-77 yaş arası 8372 erkek si-

vil Boşnak topluca katledilmiş, kadınlar ise teca-

vüz ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Bosna-

lı Sırp askerler Boşnakların bazılarını toplu infaz 

yerlerinde, bazılarını yollarda, bazılarını dağlarda, 

katliamdan kaçmak isteyenleri de çeşitli tuzak-

lar kurarak hunharca katletmişlerdir. Katledilen 

masum siviller toplu mezarlara gömülmüşlerdir. 

Daha sonra cesetler gömüldükleri yerden kepçe-

lerle parçalanarak çıkartılıp, kimlikleri tespit edi-

lemesin diye sayıları tahmini 64 olan toplu mezar-

lara gömmüşlerdir.9 

Mavi Kelebeklerin Hikâyesi

Srebrenista’da Sırp vahşeti Avrupa’dan yüz bu-

larak doruğa çıkmış ve tam beş gün süren katliam-
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da 8372 kişi öldürülmüş, yaşları 11-70 arasında 
olan kadınlara ve çocuklara tecavüz edilmiştir.10 
Öldürülen 8372 kişinin cesetleri parçalanıp iske-
letleri çıkarttırılmış ve bu cesetler krematoryumda 
yakıldıktan sonra Lahey Mezarlığı’na gömülmüş-
tür.11 Bosna Srebrenitsa’da katledilen Müslüman-
ların gömüldükleri toplu mezarlar, hâlâ aranmak-
tadır.12 Hayatın olağan akışı içinde kadınlar eşle-
rinin, kardeşlerinin, oğullarının, babalarının yani 
hayatlarının diğer yarılarının işten gelmesini bek-
lerken, Srebrenitsalı kadınlar her bir parçası ayrı 
yerlerde olan sevdiklerinin naaşlarının bulunma-
sını, en azından başında dua edebilecekleri bir 
mezarın olmasını beklemektedirler. 

Srebrenitsa Katliamı’ndan sonra toplu mezar-
ların bulunmasının hikâyesi de çok acıdır. ‘Bos-
nalılar savaş sonrasında hep kelebekleri takip et-
tiler… Mavi kelebekleri… Biliyorlardı ki; o kele-
bekler tek bir çiçeğin üzerine konuyordu… Ve o 
çiçek sadece Bosna’daki toplu mezarların üzerin-
de çıkıyordu… Bu çiçeklerin adına ‘ölüm çiçekle-
ri ‘ deniyordu… Bosna’da ölüm çiçekleri sayesin-
de 300 toplu mezar bulunmuştur.’13

Srebrenitsa’da ve aslında Bosna- Hersek gene-
linde bir cesede ait kalıntıların dört ayrı toplu me-
zardan çıkabildiğini buraya eklemek gerekir. Öl-
dürdüler, gömdüler sonra buldozerlerle geri dö-
nüp cesetleri kamyonlara yükleyip ikincil mezar-
lara naklettiler. Srebrenitsa Soykırımı kurbanla-
rına ait olduğu tespit edilen kimi tüm, kimi ise 
parçalanmış cesetler… Cesetler, başka yerler-
de öldürülüp gömüldükten sonra ola-
yı gizlemek üzere buldozerlerle ki-
lometrelerce uzaklara bir daha, 
sonra bir daha nakledilmişti. 
Katliam yapanlar toplu me-
zarları gizlemek için çevre-
nin bitki örtüsüne uygun 
bitkilerle yeşillendirdiler, 
uydu resimleri için manye-
tik değişkenlik taraması ya-
pılamasın diye mezarların içi-
ne metal parçalar bıraktılar. Suç 
izlerinin saklanmasında gösteri-
len bu özen belki asla bulunamayacak 
toplu mezarların bulunmasını sağladı. Top-
rağın bu kadar çok kurcalanması, gömülen ceset-
lerin toprağı beslemesi sonucunda topraktan Ar-

temis isimli çiçekler fışkırdı; sadece bu bitkiyle 

beslenen mavi kelebekler de hızla çoğaldı. Topra-

ğın jeolojik yapısının değişmesi, toplu mezarların 

üzerinde çıkan ve kanat kenarları beyaz bir çiz-

gi ile çember halinde çevrili olan mavi kelebek-

leri besleyen Artemisleri çoğalttı. Bosna’da mavi 

kelebekler takip edilerek 300 toplu mezar bulun-

du…”14   

Bugüne kadar 7000 Srebrenitsa şehidinin me-

zarı, mavi kelebekler takip edilerek bulunabilmiş 

olup, hayatta kalan insanların tek tesellileri, yıllar 

önce sırf Boşnak oldukları için acımasızca öldürü-

len sevdiklerinin başında dua edecekleri bir me-

zarının olmasıdır. 

Srebrenitsa Katliamı’ndan Sonra 
Savaşın Sona Ermesi

Srebrenitsa Katliamı’ndan sonra uluslararası 

kamuoyunun, Batı’nın ve özellikle Birleşmiş Mil-

letlerin sesi daha gür çıkmaya başlamış, savaşan 

tarafl arı barışa ve uzlaşmaya zorlamışlardır. Sreb-

renitsa Katliamı Balkanlardaki çatışmaların tepe 

noktası olmuş, Balkanlar’daki en kanlı ve en kötü 

olay olarak tarihe geçmiştir. 1990’lı yılların başın-

da Batılı devletler Yugoslavya bunalımı karşısın-

da etkili bir politika izleyememiş ve bunun doğ-

rudan bir sonucu olarak ABD ve Avrupa devlet-

leri Bosna-Hersek Savaşı’nın başlangıcında olay-

ları yönlendirme bakımından kayıtsız kalmışlar-

dır. Bosna Savaşı’nda Sırpların belirgin siyasi tu-

tumu olduğunu reddeden Batılı dev-

letler, savaşı salt askeri bir çatışma 

ve iç savaş olarak algılamıştır. 

Bu nedenle diplomatik kanal-

lar yolu ile birçok kez topla-

nan konferanslar ve yapılan 

planlara rağmen 30 Ağustos 

1995 tarihinde durumun 

vahametinin devam etme-

si gerçeği karşısında NATO 

öncülüğünde hava operasyo-

nu düzenlemiştir. Bunun so-

nucunda Sırbistan hükümeti ba-

rışı kabul etmek durumunda kalmış-

tır.15 Srebrenitsa Katliamı’ndan sonra dört ay 

sonra Dayton Anlaşması imzalanarak Bosna Sava-

şı sona ermiştir. Bosna-Hersek Cumhuriyeti Dev-
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let Başkanı Aliya İzzetbegoviç,  Yugoslavya Fede-

ral Cumhuriyeti  Devlet Başkanı  Slobodan Milo-

seviç ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudj-

man tarafından Kasım 1995’te ABD’nin Ohio eya-

letindeki  Dayton  kenti yakınında uzlaşma sağ-

lanmış ve  14 Aralık  1995  tarihinde de antlaş-

ma Paris de resmen imzalanmıştır. Bu antlaşma-

nın arkasından 1996’da bölgelere NATO güçle-

ri gönderilmiştir. Bu antlaşma ile Bosna-Hersek 

kantonlara bölünmüş ve ülkenin  %49’unu  Sırp 

Cumhuriyeti  (Republika Srpska) %51’ini  Bosna-

Hersek Federasyonu’nun (FBiH) kontrol etme-

si öngörülmüştür. Ayrıca, Doğu Slavoniya’yı 

Hırvatistan’ın kontrol etmesi öngörülmüştür. Ali-

ya İzzetbegoviç’e Dayton Antlaşması’na neden razı 

olduğu sorulduğunda; ‘bunun adil bir barış olma-

dığını fakat zulüm dolu savaşın devam etmesine 

kıyasla daha adil olunacağını ve mevcut şartlar-

da ve böylesi bir dünyada daha iyi bir barış yap-

ma imkânlarının olmadığını’ söylemiştir. Aslında 

onun bu sözleri, dönemin şartlarını özetlemeye 

yetecek kadar nettir.16 

Katliam Suçlularına Ne Oldu?

Lahey Adalet Divanı tarafından, bir hafta süren 

Srebrenitsa Katliamı bir ‘soykırım’ olarak kabul 

edilmiş, ancak ‘Sırbistan’ın sorumlu tutulmayaca-

ğına’ karar verilmiş, Bosna-Hersek’teki soykırım 

ve katliamların planlayıcısı olarak bilinen Sırbis-

tan ve eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan 

Miloseviç yargılaması sürerken 11 Mart 2006’da 

ölmüştür. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi 

tarafından 24 Mart 2016 tarihinde katliamın so-

rumlusu Bosna kasabı Radovan Karadzic sade-

ce 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Srebrenit-

sa Anneleri’nin Hollandalı BM askerlerinin Boş-

nakları Mladiç’e teslim ederek soykırımı önleme 

yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle açtıkla-

rı dava ise, Hollanda mahkemesince “uluslarara-

sı hukuk pratiğinde BM’nin dokunulmazlığı öl-

çüttür” gerekçesiyle usulden reddedilmiştir. Hol-

landa Mahkemelerince ‘“uluslararası hukuk prati-

ğinde BM’nin dokunulmazlığı ölçüttür” yönünde-

ki kararın da olduğu gibi, Devletlerin BM gücüne 

katılımını engelleyeceği endişesi ihmallere ve ba-

zen belgeleriyle ortada olan suçlara yok muamele-

si yapılmasına neden oluyor. Ancak özel mahke-

meler hiç değilse bireylerin sorumluluklarını orta-
ya koymak ve cezalandırılmasını sağlamak bakı-
mından önemlidir.17 Bu sebeple katliam mağdur-
ları tarafından şahsi davalar açılarak bireysel so-
rumluluklara gidilmesi mümkün mümkündür. 

Savaş Kurbanı Kadınlar Derneği Başkanı Baki-
ra Haseçiç’in, “Mahkeme evladımın katilini ve te-
cavüzcüsünü bulamadığını söylüyordu. Sırf ceza 
alsın diye evladımın katiline sarılarak fotoğraf 
çektirdim” 18 şeklinde röportaj vermesi, şahsi da-
valarda da hak aramanın hiç kolay olmayacağını 
göstermekle birlikte, Boşnak kardeşlerimiz hak 
arama mücadelesinden asla vazgeçmemelidirler. 
Zira Bosnalıların aile yapısını bilen Çetniklerin, 
sistematik bir tecavüz vahşeti ile 11 ila 60 yaş ara-
sı on binlerce çocuk ve kadına tecavüz ederek on-
ları bölgelerinden çıkmaya zorlamışlardı. Sadece 
Boşnakların değil, Boşnaklarla evli Sırp ve Hırvat 
kadınların da tecavüze maruz kalması dolayısıyla 
bugün dernek, başta Boşnak hanımlar olmak üze-
re herkesin derneğine dönüşmüş durumda. Böy-
lesi bir suçun mağdurlarında ve toplumun gene-
linde oluşturduğu sarsıntının derinliği ve psikolo-
jik yıkılmanın boyutu kadar bu sarsıntının reha-
bilitasyonunun da kolay olmadığı çok açık. Zaten 
mağdurlar, psikolojik destek ve tedavi alan kadın-
ların çoğunun normale dönemediğini vurguluyor. 
25 binden fazla tecavüz mağduru kadının ifadesi-
nin toplanarak Lahey’deki Eski Yugoslavya Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi’ne iletilmesini sağlayan 
dernek yöneticileri, haklı davaları için çalışmaya 
ve mücadeleye devam edeceklerini ifade ediyor. 
Dernek ayrıca savaştan kaçan göçmenlerin toplu 
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şekilde ülkelerine dönüşleri için çalışmalarda bu-
lunuyor. Bosnalı mağdur kadınların hayattan vaz-
geçmemeleri, yaşadıklarını sineye çekmemeleri ve 
bütün mahrumiyetlere rağmen suçun failleriyle 
mücadeleye devam etmeleri, mahkemelerde hak-
larını aramaya devam etmeleri alışılmadık ve tak-
dire şayan bir mücadeledir.19

‘Anne, Askerler Çocukları 
Küçük Kurşunla Öldürürler Değil mi?’

Balkanlar’da Srebrenitsa’da 4 yaşında bir ço-
cuğun mezarı başındaki annesi, Bosna Dayanışma 
Vakfı Başkanı Süleyman Gündüz’e, çocuğunun öl-
meden önce yönelttiği soruyu aktarmış.”Anne” di-
yormuş çocuk, “Askerler çocukları küçük kurşun-
la öldürürler değil mi?” İşte, çocuk gözünde sa-
vaş gerçeği bu” diyor Süleyman Gündüz ve devam 
ediyor: “Çocuk ölümü kabullenmiş de bari kur-
şun küçük olsa diyor aslında.20 Bize göre “Anne, 
askerler çocukları küçük kurşunla öldürürler de-
ğil mi?” sorusu Srebrenitsa Katliamı’nda yaşanan 
acıların özetidir, her şeyden ümidini kesmiş ma-
sum çocukların bile daha fazla zulme uğramadan 
ölümü kabullenişinin adıdır Srebrenitsa Katliamı.

Sonuç

Srebrenitsa Katliamı, insanlık tarihinin en bü-
yük utanç kaynaklarından biri olmakla birlikte, 
bugün Halep’te yaşananlar, insanlığın Srebrenitsa 
Katliamı’ndan gerekli dersleri alamadığının gös-
tergesidir. Birkaç ay önce, yerli basında ve sosyal 
medyada; ‘Halep’de yüzlerce kadına ve çocuğa re-
jim güçleri ve Şii milisler tarafından tecavüz edildi-
ği ve kadınların tecavüze uğramamak için intihar 
konusunda fetva istedikleri’ yönündeki haberlere 
rağmen, küresel güçlerin alçak sesli kınama me-
sajları yayınlamakla yetinmeleri, stratejik öneme 

ve zengin yer altı kaynaklarına sahip olmakla bir-
likte jeopolitik boşluğun olduğu mazlum coğraf-
ya da daha çok gözyaşı akıtacağının göstergesidir. 

Oysa dünyanın her yerinde, dili, dini, ırkı, ta-
biyeti, vatandaşlığı ne olursa olsun tüm insanların 
yaşam hakkı en temel ve vazgeçilmez, evrensel bir 
haktır. Hiçbir çocuğun “ Anne, askerler çocukla-
rı küçük kurşunla öldürürler değil mi?” sorusunu 
sormayacağı bir dünyada yaşayabilmek, bir ütop-
ya olmakla birlikte, uluslararası örgütlerin ve tüm 
devletlerin üzerlerine düşen görevleri eksiksiz ve 
özenle yerine getirmeleri ve mazlum coğrafyada-
ki emellerinden vazgeçmeleri ile mümkün olabi-
lecektir.
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S uudi Arabistan liderliğinde altı Arap ülkesi ve 
Maldivler ’in Katar ile diplomatik ilişkileri kes-

me kararı dünyanın gündemine oturdu. 5 Hazi-
ran sabahı, önce iki Körfez ülkesi-Suudi Arabistan 
ve Bahreyn-Katar ile diplomatik ilişkilerini kestik-
lerini açıkladılar. Hemen ar-
dından Mısır, BAE, Maldiv-
ler ile Yemen ve Libya’nın 
uluslararası tanınan hükü-
metleri de onlara eklendi.

Sadece elçilerini geri 
çekmekle kalmadılar, Ka-
tarlı diplomatlara da 48 
saat içinde ülkelerini terk 
etmeleri için süre tanın-
dı. Ayrıca, söz konusu ül-
keler hava sahalarını ve li-
manlarını da Katar’a kapat-
tılar. Suudi Arabistan’dan 
Basra Körfezi’ne uzanan bir 
yarımada olan Katar böyle-
ce, kelimenin tam anlamıy-
la izole edilmeye çalışılıyor. Anakarayla kara bağ-
lantısı da kapatılarak, dış dünya ile bağlantısı ke-
silmesi tam bir kriz hali olduğunu gösteriyor.

Şimdi herkesin merak ettiği soru; peki neden 
böyle bir karar aldılar? Katar’ı adeta abluka altına 
alan ülkelerin Doha’ya yönelttikleri suçlamaların 
özüne baktığımızda, Müslüman Kardeşler hareke-
ti ve İran olmak üzere, el-Kaide, IŞİD gibi terör ör-
gütlerine destek vermekle suçluyorlar. 

Katar’ın Müslüman Kardeşlere bazı kolaylık-
lar sağladığı, İran ile de iyi ilişkiler içinde oldu-
ğu doğrudur. Ancak Suudilerle ittifak edip Katar’a 

cephe alan Birleşik Arap Emirliği’nin İran’la tica-
ret yapması sorun olmazken Katar’ın sorun olması 
tam bir çelişki. IŞİD, el-Kaide gibi terör örgütleri-
ne yardım ettiği iddiaları da somut bir temele da-
yanmadığı gibi gerçekçi de değil. 

Peki, Katar, niçin Müs-
lüman Kardeşlere bazı ko-
laylıklar sağlıyor? Katar, 
Müslüman Kardeşler ha-
reketini, Arap dünyasının 
en etkili muhalefeti olarak 
görüyor. Dolayısıyla Arap 
halkları nezdinde itibarını 
yitirmiş gerici Arap dikta-
tör rejimlerinin bir gelece-
ğinin olmadığını düşünü-
yor. Müslüman Kardeşler 
hareketinin tüm İslâm coğ-
rafyasındaki etkisinden isti-
fade etmek istiyor. Katar’ın 
Müslüman Kardeşler hare-
ketiyle kurduğu ilişki dü-

şünsel ve duygusallıktan ziyade durumsal oldu-
ğunu düşünüyorum. Ancak Suudi ve müttefi kleri, 
Müslüman Kardeşler hareketini kendi iktidarları-
na tehdit olarak görmeleri nedeniyle Katar yöneti-
minin bu ilişkisinden rahatsız oluyorlar.

Bir diğer konu Katar’ın İran ile iyi ilişkiler için-
de olmasıdır. Uluslararası ilişkiler, güç dengele-
ri üzerinde kurulan ittifaklarla yürür. Uzun yıllar 
Suudi Arabistan ile birlikte İran karşıtı kampta yer 
alan Katar’ın İran’a yakınlaşmasının temel nedeni-
nin doğalgaz olduğunu görüyoruz. Katar’ın doğal-
gaz konusunda dünyanın en önde gelen ülkesi ol-

Mehmet BEYHAN

Bugün Katar’ın yaşadığı krizi uluslararası güçlerden bağımsız düşünemeyiz. 
Çünkü dünyanın en güçlü devletleri, uluslararası olaylar üzerinde en 
fazla etkiye sahip devletleridir. Her olayın bir amacı olduğuna göre, ister 
istemez bu “Krizle neyi hedeflemiş olabilirler?’’ sorusu çok önemlidir.

Katar Krizinin Perde Arkası

Batılılar, Ortadoğu’ya iki açı-
dan büyük önem veriyorlar. 
Birincisi, enerji kaynaklarının 
bu bölgede olmasıdır. İkincisi 
ise, Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtalarının birleştiği nokta-
da olmasından dolayı hava ve 
deniz geçişlerinin bu coğraf-
yada bulunmasıdır. “Ortadoğu 
coğrafyasına hâkim olan dün-
yaya hâkim olur’’ diyorlar.
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duğu söyleniyor. Diğer taraftan İran’ın Obama dö-
neminde ABD ile yaptığı enerji anlaşması sonrası 
hidrokarbon piyasasına güçlü dönmesi, Katar’ı et-
kileyecek önemli bir gelişmeydi. Bu durumda Ka-
tar, İran’a olan yaklaşımını değiştirerek düşmanlık 
yerine ortak çıkarları gözeten bir perspektif geliş-
tirdi. Katar’ın bu tutumu Suudi ve müttefi klerini 
rahatsız etmiştir.

Katar özelinde yaşanan krizin ittifaklarına bak-
tığımızda üç ayrı ittifakın olduğunu görebiliriz. 
Birincisi; Suudi ve müttefi klerinin oluşturduğu 
Arap Sünni eksenli baskıcı yönetim anlayışına da-
yanan bir ittifaktır. İkincisi; İran’ın başını çektiği 
Şii eksenli ittifak olduğunu gözlemliyoruz. Üçün-
cü ittifak ise; Katar, Müslüman Kardeşler ile bir-
likte Türkiye’nin başını çektiği daha özgürlükçü 
halk iradesine dayanan ittifaktır.

Ablukanın Sebepleri

Bugün Katar’ın yaşadığı krizi uluslararası güç-
lerden bağımsız düşünemeyiz. Çünkü dünyanın 
en güçlü devletleri, uluslararası olaylar üzerinde 
en fazla etkiye sahip devletleridir. Her olayın bir 
amacı olduğuna göre, ister istemez bu “Krizle neyi 
hedefl emiş olabilirler?’’ sorusu çok önemlidir.

Bu konuyla ilgili yerli yabancı kaynakları oku-
duğumuzda iki konun ön plana çıktığını görüyo-

ruz. Birincisi şimdiki zamanla ilgilidir, ikincisinin 
gelecek zamanla ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Şimdiki zamanla ilgili hedefl edikleri dört konu var.

1) Katar üzerinden Türkiye’nin harekât alanı-
nı daraltmak ve ekonomik olarak zora sokmak is-
temeleridir. Çünkü Katar’ın Türkiye’de doğrudan 
yaptığı yatırımın miktarı 18 milyar dolar. Deep 
Atlanta dergisinin Ocak sayısında Tom Deph ay-
nen şunları yazmıştır. “Körfez ülkelerindeki bazı 
yatırımcılar Türkiye’ye yatırım yaptığı sürece, 
Türkiye’nin yönünün tekrar batıya dönmesini 
beklemek hayaldir.” Bu şu demektir; Türkiye’nin 
tekrar batıya bağımlı olması için hangi ülkeler 
Türkiye’ye ekonomik katkı sağlıyorsa, onları sı-
kıştırıp Türkiye’yi kendimize bağımlı hale getir-
meliyiz.

2) İran’ı kuşatmak, Trump seçim kampanyası-
nı sürdürürken Ortadoğu politikalarında İsrail’in 
beklentilerine uygun olarak, Obama yönetiminin 
İran’la yapmış olduğu nükleer antlaşmasını eleş-
tirmişti. Nitekim Trump, Suudi Arabistan ziyare-
ti sırasında yapmış olduğu milyarlarca dolarlık si-
lah anlaşmasıyla İran’a net bir mesaj vermiştir. Ar-
dından Katar ile yaşanan krizin perde arkasında 
doğalgaz olduğunu anlıyoruz. Daily Chicago’daki 
bir analizde şöyle diyordu; “Katar ile İran sahip 
oldukları doğalgaz rezervleri sayesinde İran ciddi 
bir avantaj elde edecektir. Bu durum bölgenin ve 

Erdoğan ve Katar Emiri el-Sani Ankara’da
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batının çıkarlarına ciddi zarar verir.’’ Anlaşılıyor ki 
Batı, Katar’ın İran ile iyi ilişkiler geliştirmesi, ken-
dileri için tehdit olarak görüyor.

3) Katar’ı abluka altına almakla şu mesajı ve-
riyorlar “Bak eğer bizi değil de İran veya Türkiye 
ile ilişkilerine çeki düzen vermezsen seni zor du-
ruma düşürürüz!” Nitekim Voice of America’da çı-
kan bir analizde aynen şunları yazıyordu “Dün-
yanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervine sa-
hip ülkelerden biri olan Katar, İran ile birlikte ha-
reket ettiğinde Körfez dengelerini etkileyebilecek 
bir potansiyele sahip olduğu açıktır” demişti. 

4)  Müslüman Kardeşleri yalnızlaştırmak için 
Katar’ı abluka altına alıp desteğini çekmesini isti-
yorlar. Katar hariç Mısır ve Körfez ülkeleri Müslü-
man Kardeşleri terör örgütü olarak kabul ediyor-
lar. Bu hem İsrail’in istediği hem de Amerika’nın 
istediği bir politikadır.

Geleceğe Dönük Planlar

Batıda çok tartışılan ama bizde fazla tartışılma-
yan Çin faktörüne dikkat çekmek istiyorum. Böy-
lece hem bu konuya ilgi duyan aydınlarımıza kat-
kı sunmak hem de tarihe not düşmek için bu ko-
nuya özel olarak odaklanılması lazım gelir.

Batılılar, Ortadoğu’ya iki açıdan büyük önem 
veriyorlar. Birincisi, enerji kaynaklarının bu böl-
gede olmasıdır. İkincisi ise, Asya, Avrupa ve Afri-
ka kıtalarının birleştiği noktada olmasından dola-
yı hava ve deniz geçişlerinin bu coğrafyada bulun-
masıdır. “Ortadoğu coğrafyasına hâkim olan dün-
yaya hâkim olur.” diyorlar.

Başta ABD olmak üzere batı dünyası Çin’i ge-
lecekte kendileri için tehdit olarak görüyor. Çin 
sanayisinin gelişmesi, savunma sanayisine yaptı-
ğı yatırım, 2 milyara yaklaşan nüfusu Batı’yı en-
dişelendiriyor. Bu şekilde devam ederse önümüz-
deki 15-20 yıl içinde Çin hâkimiyetinin olacağını 
düşünüyorlar. 

Özellikle Ortadoğu coğrafyasının stratejik 
öneme sahip olması ve enerji kaynaklarının bura-
da olmasından dolayı bu bölgenin hâkimiyetinin 
sürekli onlarda kalmasını istiyorlar. Sadece Katar 
özelinde değil tüm Ortadoğu coğrafyasında olup 
biten hadiselerin temelinde Çin ile girişilecek bi-
lek güreşinde bu coğrafyayı kaptırır mıyız? En-
dişesini zaman zaman yazılarında dile getiriyor-
lar. Foreign Policy’de ki bir analizde şöyle yazıyor-
du: “Çin sanayisi geliştikçe enerji ihtiyacı o oran-
da artacaktır. Batı ile Çin gelecekte Ortadoğu’nun 
enerji kaynakları üzerinde anlaşmazlığa düş-
mesi kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir kapışmada 
Ortadoğu’nun kaybedilmesi demek Batı’nın her 
alanda kaybetmesini tetikleyecektir.” 

2013 yılında Nijerya’nın Lagos şehrinde kaldı-
ğım otelin lobisinde tanıştığım Alberto isimli bir 
İtalyan araştırmacı ile Ortadoğu batı ilişkilerini 
konuşurken Alberto şöyle demişti bana: “Batı, Or-
tadoğu ve Afrika hâkimiyetini kaybederse, ekono-
mik olarak sahip olduğu refahı, siyasi olarak sahip 
olduğu değerleri, toplumsal olarak sahip olduğu 
birliği, bireysel olarak öz-güvenini kaybeder.” Şaş-
kınlıkla dinlediğim bu ifadelere ilişkin olarak de-
dim ki: “Peki Batı Ortadoğu ve Afrika coğrafyasını 
kime kaptıracağından korkuyor?” Alberto hiç te-
reddüt etmeden, “Elbette Çin’den” demişti. 

Batı dünyası, Ortadoğu ile ilgili politikalarını 
oluştururken bu coğrafyada sorun çıkarma potan-
siyeline sahip İran, Türkiye ve Müslüman Kardeş-
ler hareketinden haz etmiyor. Bu sebepten dolayı 
Müslüman Kardeşleri terörist olarak görerek mar-
jinalleştirmek istiyor. Türkiye ve İran’ı da iç çatış-
malarla istikrarsızlaştırmak istiyor. 

Katar krizinin perde arkasında neler var diye 
bakarken, Batı’nın Ortadoğu ve Afrika halklarının 
malları üzerinde kurduğu refahı, başımıza dikta-
törleri bela ederek siyasi istikrarını, aramıza fi tne 
sokarak toplumsal birliklerini, kanımız üzerinde 
de özgüvenlerini kurduklarını gördük.

Katar, Müslüman Kardeşler hareketini, Arap dünyasının en etkili muhalefeti olarak 
görüyor. Dolayısıyla Arap halkları nezdinde itibarını yitirmiş gerici Arap diktatör rejim-
lerinin bir geleceğinin olmadığını düşünüyor. Müslüman Kardeşler hareketinin tüm 
İslâm coğrafyasındaki etkisinden istifade etmek istiyor. Katar’ın Müslüman Kardeşler 
hareketiyle kurduğu ilişkinin, düşünsel ve duygusallıktan ziyade durumsal olduğunu 
düşünüyorum.
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 YILDÖNÜMÜNDE 15 TEMMUZ'UN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

FETÖ ile mücadelede esaslı bir zorluk vardır. Paralel yapı, bütün 
dokulara sirayet etmiş bir hastalığa benzemektedir. Ayıklamak gerçekten 
zordur. Bazı yerlerde kesilmesi gereken hastalıklı doku sağlıklı yere de 
zarar verebilmekte, hatta bazen hastalıklı doku yerine sağlıklı bir organ 
alınabilmektedir. Bu konuda dikkatli ve adaletli olmak gerektiğinde de 
şüphe yoktur. Bunun için FETÖ’nün organik örgütsel yapısı izlenmelidir. 

Yıldönümünde 15 Temmuz’un 
Düşündürdükleri

1 5 Te m m u z 
2016 giri-

şiminin üzerin-
den bir yıl geçti, 
ülke hâlâ yıkın-
tılarıyla uğraşı-
yor. Yurt dışına 
kaçanların dı-
şında faillerinin 
önemli bir kıs-
mı tutuklanmış 
olsa da henüz yargılama işi yeni başladı. Örgütle 
ilgili gözaltılar devam ediyor. Artçı sarsıntılar di-
yebileceğimiz değişik yerlerden yapılan saldırılar 
sürüyor: Ülkemizin güney sınırları daha sorun-
lu hale getirildi, yeni işgal girişim ihtimalleri gün-
demdeki yerini koruyor. Dergimizde bir yıl önce 
kaleme aldığımız bir yazımızı da göz önünde tuta-
rak dünden bugüne değişen bir şey var mı, neler 
yerini koruyor, bundan sonra ne olabilir, gibi so-
rular çerçevesinde yeni bir değerlendirmede bu-
lunmak ve bu arada altı çizilebilecek bazı noktala-
ra değinmek istiyoruz. 

Gerçekten da toplumumuz 15 Temmuz’da 
ciddi bir kaza atlatmıştı. Türk ordusunun çatısı al-
tında yer alan, onun üniformasını taşıyan ve bel-
li mihrakların da katkısıyla uzun bir süredir bu 
günler için hazırlanan ve terörist Gülen’e bağlı bir 
silahlı şebeke tehlikeli bir saldırıda bulundu. Hele 
şükür ki yöneticilerin duyarlılığı, milletin sağdu-
yulu davranıp karşı koyması ve toplumuna bağ-

lı asker ve poli-
sin verdiği can-
hıraş bir müca-
dele ile tehlike 
atlatılmıştı. Eğer 
hareket püskür-
tülememiş ve 
hedefi ne ulaş-
mış olsaydı ülke 
ve insanımız te-
lafi si imkânsız 

yaralar alacaktı. Bir gecede yaptıkları daha sonra 
yapacaklarının deliliydi. Sonuçta da ülkemiz şu 
anda Irak Suriye gibi bazı Ortadoğu ülkelerinin 
sokaklarında olduğu gibi cuntacı ve karşıtı fark-
lı grupların çarpıştığı, arkalarında ABD ve deği-
şik Batı ülkelerinin yer aldığı bir kargaşa yaşanı-
yor olacaktı.

Hareketin, FETÖ’nün taşeronluğunda küresel 
iktidar tarafından gerçekleştirildiği başından beri 
biliniyordu. Geçen zaman bu kanaati değiştirme-
di, aksine daha da pekiştirdi. Şüphesiz 15 Tem-
muz hareketinin baş aktörü FETÖ’dür. Ancak 
hareket FETÖ ile başlayıp onunla biten bir işgal 
girişimi değildir. Hareket, Batı eksenli, başta ABD 
olmak üzere NATO çıkışlı, diğer Avrupa ülkeleri-
nin de destek verdiği bir konsorsiyumun eseridir. 
Bu işte NATO bağlamında anlaşma çerçevesinde 
bir askeri üs olarak kullanılmak üzere konuşlan-
dırılmış İncirlik’in, planlama ve tatbikatta devreye 
sokulması da bunu göstermektedir. Yani ittifak 

Mustafa AYDIN
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kuralları çerçevesinde işlemesi gereken bir üs, 
içinde bulunduğu ülkenin iç işlerine karışmış, 
kargaşaya sürüklemek için faaliyetlerde ulunabil-
miştir. Gülen örgütü burada bir maşa olarak kul-
lanılmıştır. Asıl strateji, dışarıda kurgulanmış ama 
örgütün elemanlarıyla uygulamaya konulmuştur. 
Bu gerçek, bir başka yoruma ihtiyaç göstermeye-
cek kadar açıktır. 

15 Temmuz Hareketinin Gerekçesi

Burada cevaplandırılması gerekli asıl soru 
Türkiye’ye karşı bu düşmanlığın sebebinin ne ol-
duğudur. Gerçekten Türkiye son yıllarda bir geli-
şim trendi içindedir. Erdoğan 
yönetimindeki ülke, kendi 
işlerine kendi karar vermeye 
doğru gitmektedir. Artık her 
haliyle Batının uydusu olan 
bir ülke değildir. Batı ise var-
lığını her geçen gün daha bir 
belirgin halde İslâm karşıtlığı 
üzerine kurmaktadır. Özel-
likle tüm misyonlarıyla tari-
he gömdüklerine inandıkları 
Osmanlıyı temsil edecek bir 
Türkiye, korkulu rüyalarıdır. 
Darmadağınık olan, yönetici-
lerinin kafası karışık, halkları 
bir çaresizlik içinde, Batı ül-
keleri tarafından sömürülen 
Müslüman ülkelerin kendi-
lerine gelmeleri, Batının re-
fahının son bulması demek-
tir. Ayrıca Batı İslâm’ı, gö-
nüllerince yaşamanın önün-
de bir engel olarak görmek-
tedir. 11 Eylül olayları üze-
rine ABD Başkanı Bush, “Bu saldırı, Müslüman-
ların, bizim yaşama tarzımıza bir müdahalesidir” 
demişti. Söz konusu eylem bir yaşantıya müda-
hale değildir, Müslümanların böyle bir düşüncesi 
yoktu ve olamazdı da ama onlar Müslümanca bir 
duruşu yok etmede kararlıydılar. Kaldı ki Batının 
İslâm karşı tutumunun tek nedeni yoktur. Bölme 
ve kontrol etme düşüncesi kristalize olmuş tarih-
sel sömürgeci mantığının da bir gereğidir. Ünlü 
yazar B. Lewis’in ifadesiyle, “Gelecekte uyanacak 
olan İslâm dünyası Batının çöküşü demektir, bü-
tün birikimimizin yok edilmesidir, açlığı ve sefale-

tidir. İslâm dünyasının kendine gelmemesi için ne 
yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır”. Onlar, eğer 
Müslümanlar inisiyatif sahibi olursa kendilerin-
den hesap sorulacağı endişesini taşımaktadırlar. 
Kör kendinden pay biçermiş, kendisinin dünyaya 
yaptığını Müslümanların yapabileceğini vehmet-
mektedirler. İslâmofobi projesi de bu varsayımla-
rın üzerine oturmaktadır. Yoksa yaşanan fi ili ger-
çeklerden hareketle böylesi bir düşünce oluşturu-
lamaz. 

Batılı saldırıların hedefi  bütünüyle Ortado-
ğu merkezli İslâm dünyası ise de Türkiye bu işin 
odağında bulunuyor. Çünkü bütün fesat girişim-

leri ve bazı mevzii iğfallere 
rağmen Türkiye hâlâ Müslü-
man halkların umududur ve 
Bati açısından bu umudun 
kırılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda 15 Temmuz hare-
keti (Haçlı-Siyon ideolojisine 
dayanan) Batı’nın Türkiye’yi 
bölme ve işgal etme ile ilgi-
li kapsamlı ve sürekli stra-
tejisinin bir taktik savaşı-
dır. Osmanlı’nın resmen bi-
tişi demek olan 1918 Mond-
ros Mütarekesi’nde kaldık-
ları yerden devam etmekte-
dirler. Lozan Antlaşması’yla 
T.C.’nin kendilerine verdi-
ği taahhüt üzerine uzun süre 
ülke üzerinde daha pasif ve 
daha kristalize denebilecek 
bir mücadele yürüttüler. Esa-
sen ülkeyi yönetenler bağım-
sız bir politikaya sahip de-
ğillerdi ve isteneni yaptıkları 
için de bir sorun görmüyor-

lardı. 2002’den beri iktidarda olan Erdoğan baş-
kanlığındaki AK Parti yönetimi mümkün oldu-
ğunca bağımsız bir politika yürütülmesi gerektiği 
kanaatine vardı. Esasen eğer vesayet devam ederse 
söz konusu bölücülüğün daha da hızlanacağı göz-
lendi. Anlaşıldığı kadarıyla üst düzey komutanlar-
la da mutabakata varıldı. Meşhur Dolmabahçe gö-
rüşmesi bu karar sürecinin önemli dönemeçlerin-
den birisi oldu. Erdoğan bu süreci, olacağı açık 
gözüken saldırılara rağmen bir devlet adamına ya-
kışacak şekilde değerlendirdi. Artık askerin mü-
dahaleci olmayışı da onu cesaretlendirdi. 

Şüphesiz 15 Temmuz hareke-
tinin baş aktörü FETÖ’dür. 
Ancak hareket FETÖ ile başla-
yıp onunla biten bir işgal giri-
şimi değildir. Hareket, Batı 
eksenli, başta ABD olmak 
üzere NATO çıkışlı, diğer 
Avrupa ülkelerinin de destek 
verdiği bir konsorsiyumun 
eseridir. Bu işte NATO bağ-
lamında anlaşma çerçevesin-
de bir askeri üs olarak kulla-
nılmak üzere konuşlandırıl-
mış İncirlik’in, planlama ve 
tatbikatta devreye sokulma-
sı da bunu göstermektedir.
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Bu arada Batı Türkiye ve onun iktidarına kar-
şı yeni bir girişim başlattı, bir süredir yetiştirip 
geliştirmekte olduğu Gülenciliği devreye soktu. 
Batı FETÖ üzerinden özellikle 2007’den itibaren 
saldırılarına başladı ve gittikçe yoğunlaştırdı. MİT 
krizi, 17, 25 Aralık Girişimleri, Güneydoğuda 
Hendek Kalkışması, ülkeyi güneyden kuşatma 
faaliyeti, 15 Temmuz Hareketi, vb. bu kapsamlı 
stratejinin taktik savaşlarıdır ve göründüğü kada-
rıyla bu hareketler daha da fütursuzlaşmış şekliyle 
ve kesintisiz olarak devam edecektir. Bazılarının 
zannettiği gibi sorunu küresel siyasete uyum gös-
tererek çözme imkânı yoktur. Her şeye rağmen 
dik durarak mücadele vermek zorundayız. İlahi 
mesajın işaretlediği gibi “onların dininden olma-
dığımız sürece onları razı etmek ve barış sağlamak 
mümkün değildir”. Kaldı ki bu işin yerine getiril-
mesi de fi ilen mümkün değildir. Cemil Meriç’in 
dediği gibi “Müslüman olmadığımızı ilan etsek, 
bütün camileri yıksak, Batıya bunu inandırama-
yız, onun gözünde hep Müslümanız.”. 

Şimdi bu süreçte FETÖ önemli bir aktör, kü-
resel siyasetin Türkiye’nin göğsüne sapladığı bir 
hançerdir. Kalenin içinden bulunmuş bir destek-
tir, düşmanı olduğu bu toplumun maddi-manevi, 
tüm imkânlarını burada kullanmaktadır. Söz ko-
nusu edilen bu girişimde de önemli bir role sahip-
ti, işin fi ili tarafı ona aittir. FETÖ gibi küresel ikti-
darın, yerli işbirlikçisi CHP gibi bazı siyasal aktör-
leri, bütün bir toplumun gözünün içine bakarak, 
hareketi temize çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bun-
ların iddialarına göre 15 Temmuz, inisiyatif ken-
dine has normal bir darbe değil, Erdoğan iktidarı-
nın kontrolünde gerçekleşmiş bir siyasal müdaha-
ledir. Erdoğan bu kontrollü girişimi, temsil ettiği 
merkezi otoriteyi güçlendirecek adımlar atmak ve 
özellikle Anayasa değişikliğine zemin hazırlamak 
için yapmıştır. Hatta CHP, işi daha ileri götürerek, 
asıl darbenin 15 Temmuz’da topluma yapılan acı-
masız saldırının değil, darbecileri derdest eden 
20 Temmuz ve onu izleyen süreç olduğunu ileri 
sürmektedir. FETÖ ve özellikle Batı dünyasında-
ki destekçilerinin teması olan bu iddia, her ne ka-
dar Erdoğan’a bir köşe çıkartma gibi gözüküyorsa 
da söz konusu aşağılık girişimi bir ihanet hareke-
ti olmaktan çıkarıp basit bir siyasal oyuna indirge-
me ve böylece sulandırma çabasıdır. Halbuki bü-
tün toplum gibi iktidar da basit siyasal manevra-
larla açıklanamayacak ciddi bir tehlike yaşamıştır. 
Eğer mutlaka kontrol kelimesini kullanmak gere-

kiyorsa FETÖ’nün taşeronluğunda Batı kontro-
lünde bir hareket demek uygun olur. 

Ancak burada önemli bir noktanın altının çi-
zilmesi gerekir. 15 Temmuz’dan günümüze ka-
dar, sadece hareket yanlıları değil, normal ola-
rak karşı çıkanların da kafasında bazı sorular 
oluşmamış veya oluşturulmamış değildir. Süreç-
te yer alan Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşa-
rı gibi önemli sosyal politik aktörlerin konumla-
rına ilişkin sorular dolaşa gelmiştir. Meclis Araş-
tırma Komisyonu’na daha açık bir ifade verme ye-
rine yazılı bir beyanda bulunmaları, maalesef bu 
dedikoduların önünü kesme yerine devamına fır-
sat vermiştir. Bu tür konularda kamuoyunu tat-
min edici bir yol izlenmelidir. Sonuç olarak 15 
Temmuz’un arkasındaki güçler ne olursa olsun 
hareket öncelikle Gülenciliğe ait terör bağlamında 
bir harekettir. Ancak Gülencilik terörün (FETÖ-
cülüğün) yanında insanımız için bir kültürel yoz-
laştırma hareketidir. Bundan dolayı değerlendir-
melerimizi biraz da bu noktada yoğunlaştırmak 
istiyoruz. 

Gülenciliğin İdeolojik Yapısı:
Siyasal Amacı, Akidesi ve Fikir Yapısı

Eylemleri daha iyi açıklayabilmek için üzerin-
de durulması gereken önemli noktalardan biri-
si şüphesiz işin bilgi ve inanç boyutudur. Burada 
gerçekten büyük bir kültürel kirlilik yaşanmak-
tadır. Gülenciliğin günümüzde kısaca Mesiyani-
lik diyebileceğimiz sapkın bir eğilimin en belir-
gin temsilcilerinden birisi olduğunda şüphe yok-
tur. Gerçi bu eğilim İslâm dünyasında ve özellikle 
Türkiye’de sadece Gülenizmin değil, pek çok ce-
maatin sorunudur. Mesiyanilik, hem din, hem de 
siyaset açısından sorunlar taşıyor. Yakın bir geç-
mişte bu konu ile ilgili tartışmalar bağlamında bir 
cemaat liderinin “gerekirse CIA ile iş tutmaktan 
çekinmeyiz” ifadesi bu yargımızı desteklemekte-
dir. Yani bu şeyhimiz (!) de Gülencilik gibi, dün-
yayı ifsat etmek için çalışan bir istihbarat şebeke-
siyle İslâm’ı şerefl endirmeye (?) hazırdır. Tabi so-
runun önemi de bu genelliğinden kaynaklanmak-
tadır. 

İslâm dışı bir görüş olan mesiyanilik inanç 
ve düşünce ile ilgili sapkın, tarihsel bir olgu-
dur. Özellikle son yüzyıllarda güncellene gelmiş-
tir. Son zamanlarda ciddi güncellemelerden biri-
si Gülen’e aittir. Gülen tarihsel mesiyani yaklaşı-
mı, Haçlı-Siyonist önderler için de hiçbir tehli-
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ke arz etmeyecek biçimde yeniden inşa etmiştir. 
Gerçi bütün dinleri aynı kefeye koyma düşünce-
si, Hıristiyanlık tutkusu ve özel olarak Kabbaliz-
min adresi olan Yahudiliğin takdis edilmesi yeni 
bir durum değildir, İslâm dünyasında yaklaşık üç 
yüz yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu inanç ve düşün-
ce olgusu, hangi din ve inançta olursa olsun Ha-
nif olmayan, yani dini Allah’a has kılmayan her-
kesin kendini nispet edebileceği bir şirk tortusu-
dur. Normal şartlarda sadece Siyonist ve Haçlı de-
ğil, bir araya gelmesi mümkün olmayan ve önem-
li bir kısmı Müslüman etiketi taşıyan diğer kişi, 
grup ve örgütlerin, ayrıntıdaki amaçlarında fark-
lılık olsa bile FETÖ bayrağı altında toplanabilme-
lerini izah eden neden de budur. Yani ne iseniz ve 
nerede bulunuyorsanız en doğrusunu yapıyorsu-
nuz demektir. Yapacağınız şey bu düşünceyi tem-
sil eden bir lidere uymak ve hanif bir inanca kar-
şı durmaktır.

Yazdığı kitap ve yaptığı (vaaz, sohbet etiket-
li) konuşmalarından anladığımıza göre Gülen, 
gerçek anlamda sağlıklı bir İslâmî bilgi taşımadı-
ğı gibi ciddi bir dünyevi bilgiye de sahip değil-
dir. Birilerinin iddia ettiği gibi bir fi kir adamı de-
ğil, kırık dökük bir yığın bilgiye sahip olsa da bir 
bilgin/alim özelliğine sahip değildir, vahyi bilgi-
ye sahip olmayın bir cahil- meczuptur. Ancak al-
tını çizerek belirtmeliyiz ki mevcut süreçteki ro-
lünü yerine getirebilmesi için alim ve dahi olma-
sı gerekmemektedir. Alim olmak durumu fark et-
tirebilirdi. Ama meczup veya dahi olması sonu-
cu değiştirmemektedir. Bu süreçte din bağlantılı 
bir karizmaya ihtiyaç vardı ve o da bu görevi usta-
ca yerine getirebilmektedir. Weber’in de işaret et-
tiği gibi karizmanın rasyonel bir bilgiye sahip ol-
ması da gerekmemektedir. Pek çok şeyh gibi onu 
da müritleri uçurmaktadır. Rasyonel düşüncesiyle 
övüne gelen Batı dünyasının kendine umut bağla-
ması, onun rasyonalitesine ihtiyaç olmadığını gös-
terir. Aksine irrasyonel olması, olup bitenleri ak-
ledebilecek konumda olmaması, sağlam bir Müs-
lüman olarak davranamaması yetmektedir. Ehli 
kitap bağlamında bir Hıristiyanlık değil Haçlılar 
hakkındaki, işgallerini bile Müslümanlar için bir 
lütuf olarak gören fi kirleri dervişin zikirlerini or-
taya koymaktadır. Bütün yapılanlar da kendi ese-
ri değildir. Mesela boylu boyunca kullanıldığı 15 
Temmuz, Gülen’in kendi planı olamaz. Onun için 
üzerinden yürütülen küresel strateji bu cahil ada-
mın işi değildir. Onu kullanan küresel örgütler; 

planlar, uygular; o, takdis eder, meşrulaştırır. Ge-
nel olarak ABD ve AB, özelde CIA, FBI gibi Batılı 
merkezi haber alma örgütleri, NATO askeri pak-
tı, en önemli dayanaklarıdır. Anlaşıldığı kadarıy-
la Batı, İslâm dünyasının içinden daha kullanışlı 
ajan örgütler buluncaya kadar FETÖ değerini ko-
ruyacaktır.

Gülen hareketi mensuplarının önemli bir özel-
liği orada duran bir davaya, mutlak bir sisteme 
imandan çok, örgütün üstünlüğüne duyulan ke-
sin bir inanç ve düşünceye dayanmasıdır. Zaman-
la dava ile örgüt inancı yer değiştirmiştir. Ger-
çi bu kural pek çok teşkilat için geçerlidir, ama 
Gülencilik’te bu durum had seviyededir. Mesela 
yıllardır toplanan güçle, bu oluşturulan devasa ör-
gütle hangi işin gerçekleştirileceğine ilişkin kim-
senin bir görüşü yoktur. Ancak herkesin kendi-
ne göre, asıl örgütçüye dayanmayan ve sanal bir 
hedefi  vardır. Burada asıl hedefi n yerini örgüt/çü-
lük almıştır. Onun için asıl dava (mesela aşağıda-
ki bir kesim için İslâm) sanal bir inanç konusu-
dur, yani İslâm’a hizmet edildiğinde şüphesi yok-
tur ama bunu hiçbir zaman sorgulamaz. Örgütsel 
yapılarda sıkça yaşanan önemli sorunlardan biri-
si, gerçek yerine alınan bu sanal inancın kendileri-
ni yanıltmış olmasıdır. İşin kötüsü bunun, dışarı-
dan birisinin yardımıyla düzeltilememesidir. Hat-
ta çoğu kere bu iyi niyetli uyarılar, savunma ref-
leksi içinde o yanlış inançları pekiştirir. Bu hak-
lı uyarıların düşmanca bir tavır olduğu kabul edi-
lir. Aslında kendini iyiden fanatizme kaptırmamış, 
akleden birisi için bu gerçek iman ve sanal inanç 
arasındaki farkı görmek zor değildir. Bunun kri-
terleri vardır. Mesela bunlardan birisi mücadele 
yöntemi ve eylemlerin temelde inanılan (veya ina-
nılması gereken) ilkelere ters düşmesidir. Konu-
muz olan Gülencilikte bunun en önemli görüntü-
sü, dava adına davanın hiçbir şekilde onaylama-
dığı yolların izlenmesidir. Fitne, fısk, yalan, ifti-
ra, röntgencilik, gasp, vb. bir yöntem olarak kul-
lanılmakta; anladığımız kadarıyla içki- fuhuş gibi 
münker eylemlere bile gerektiğinde cevaz veril-
mektedir. Takiyye ise zaten bu sahtekârlığın açık 
bir kılıfıdır. Yani kerahetlerle keramet oluşturul-
maya çalışılmaktadır. 

Aşağıdaki iyi niyetli bir kesimin kendi sanal 
İslâmcılığına rağmen yukarıdaki liderin İslâmî de-
nebilecek bir düşünce ve inanç sistemine sahip 
olmaması, buna karşılık ileri düzeyde pragmatik 
oluşu nedeniyle Gülenciliğin, sadece soyulacak, 
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saçmalıklarının diyetini ödettirecek bir nesne ola-
rak gördüğü bu ümmete hiçbir hayrı dokunma-
mıştır. Dünya çapında bir örgüte ve Müslüman-
lardan topladığı büyük meblağlara sahip olan ha-
reket, hiçbir İslâm topluluğunun yanında olma-
mış, sıkıntılarına karşı bir destek sağlamamıştır. 
İslâm’a hizmet verecek izlenimi içinde Müslü-
manlardan topladığı parayı ABD seçim kampan-
yalarında harcamış, ama Nijer gibi açlıktan ölüm-
lerin yaşandığı İslâm topluluklarına hiçbir yar-
dımda bulunmamıştır. Fakir ve yoksulların hak-
kı olan paraları onlara ulaştırmamıştır. Türkçe, 
matematik, fi zik olimpiyatları ile şov yapıp parsa 
toplayan hareket, İslâmlaşma bilincine hiçbir kat-
kı sağlamamıştır. Hatta aksine Kur’ani çabaları sa-
pıklık olarak ilan etmiştir. Her şeye rağmen İslâm 
dünyası için bir umut olan Türkiye’yi alaşağı ede-
bilmek için küresel güçlerle iş tuta gelmiştir ki bu-
nun en açık örneği 15 Temmuz girişimidir.

FETÖ ile Mücadeledeki Zorluklar

FETÖ ile mücadele göründüğü kadarıyla yo-
ğun bir biçimde devam ediyor. Mahkeme safhası 
başladı. Sanıklar, başlangıçlardaki dikleşmeler ve 
meydan okumalardan çok artık muhtemelen al-
dıkları bir talimat gereğince ilk ifadelerinin hila-
fına her şeyi reddetmeye dayalı savunmalar yap-
maktadırlar. Görüntülerdeki ellerindeki silahın 
cep telefonu olduğunu, komutanları yatırıp elle-
rini bağlamalarını güvence altına almak için yap-
tıklarını, tutuklanma gerekçesinin darbe olduğu-
nu savcının iddianamesinden öğrendiklerini, bu-
lundukları yere bir terör saldırısı ihbarıyla geldik-
lerini, vb. iddia edebilmekte hatta fi lm kayıtların-
da açıkça görülen görüntülerinin kendileri olma-
dığını söyleyebilmektedirler. 

Maalesef FETÖ ile mücadelede esaslı bir zor-
luk vardır. Paralel yapı, bütün dokulara sirayet et-
miş bir hastalığa benzemektedir. Ayıklamak ger-
çekten zordur. Bazı yerlerde kesilmesi gereken 
hastalıklı doku sağlıklı yere de zarar verebilmekte, 
hatta bazen hastalıklı doku yerine sağlıklı bir or-
gan alınabilmektedir. Bu konuda dikkatli ve ada-
letli olmak gerektiğinde de şüphe yoktur. Bunun 
için FETÖ’nün organik örgütsel yapısı izlenmeli-
dir. Bu durum aynı zamanda fi ili örgüt mensup-
larıyla taraftarlar arasındaki bir ayırım yapmaya 
imkân tanır. Bu iş, elinde yeteri kadar bilgi olan 
devlet için zor değildir. 

Belki işin daha zor olan kısmı örgütün fi kri ya-
pısıyla, İslâm adına ortaya koyduğu sapkınlıkla 
mücadeledir. Fikri mücadelenin zorluğu, baş edil-
mesi zor üstün bir düşünce taşımasından kaynak-
lanmıyor, aksine yukarıda da söz konusu edildi-
ği üzere genel geçer mantık düzleminden, Kur’âni 
çizgiden yoksun bir inanç ve döşünce yapısına sa-
hip olmasından ileri geliyor. Bu mantık gizemli, 
sembolik bir mantıktır. Bu batıni sapıklığa ken-
dini kaptıranlar ne akıl ve ne de Kur’âni bir yolla 
uyarılabilirler. Bu gerçek dışı mantık, eylemlerin-
de de kendini gösterir. “Haz duymadan zina yapı-
labilir”, “Dava için namaz terk edilebilir, içki içile-
bilir” örneklerinde olduğu gibi. Daha kötüsü yu-
karıda üstün, yanılmaz bir imamın bulunduğu-
na imandır. İslâm tarihinde Abbasiler dönemi-
nin Bâtıni-Hürremileri, yönetime olduğu kadar, 
çağına göre oldukça seviyeli bir kültür ortamın-
da bulunan ulemaya ter döktürmüşlerdi. FETÖ-
cülük bu tarihsel kültür tortusunun üzerine otur-
maktadır.

Dolayısıyla bu özel paralel din yapılanması-
nın çözümünün de kolay olmadığında şüphe yok-
tur. Yaklaşık 50 yılda oluşmuş bir yapılanmanın 
üç beş yılda biteceği düşünülemez. Ama uzun va-
dede özellikle siyası yapıdaki tasfi yesi gerçekleşir. 
Çünkü Fetullahçılık için devlet hem zengin bir 
imkân alanı hem de rahat yürüttükleri bir müca-
dele sahası idi. Teşkilat bu imkânı her halükârda 
kaybedecek, ama daha önce değindiğimiz sosyal 
ve dini alandaki sorunlar uzun zaman devam ede-
cektir. 

Sosyolojik açıdan baktığımızda tasfi ye edilen 
gruplar, fertler, farklı sorun alanları doğuracaktır. 
Aşağıdaki örgüt sempatizanları bir psikolojik trav-
ma yaşamaktadırlar. Toplum bu sıradan insanları 
dışlamamalı, sosyal bir linç girişiminde bulunma-
malıdır. Çünkü bu telafi si zor sosyal yaralar açar. 
Normal bir toplumsallaşma süreci içinde tabir ca-
izse kıyısından köşesinden Gülenciliğe bulaşmış 
insanlar Gülenin insafına terk edilmemelidir. Bile-
bildiğimiz kadarıyla Gülen aşağıda manipüle edi-
lip mağdur hale getirilen insanların mağduriyeti 
ile şu ana kadar ilgilenmediği gibi bundan sonra 
da ilgilenmeyecektir. Hatta bu mağlubiyetleri bir 
zafer gibi anlatıp oyalamaya çalışacaktır. 

Mücadele Sürecinde Yapılan Bazı Yanlışlıklar

İşin bir sosyal boyutu olduğu için örgütle mü-
cadelede fevkalade dikkatli olmak gerekmektedir. 
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Esasen yukarıda belirtilen zorluklara da bağlı ola-
rak maalesef bazı yanlışlıklar yaşanmaktadır. Bu 
söz konusu yanlışlıklar genel olarak örgüt üyeleri-
nin toplanıp tutuklanması ve yargılanması aşama-
larında gerçekleşmektedir. 

Adalet Bakanlığının kısa bir süre önce verdi-
ği resmi bilgiye göre şu ana kadar 161.751 şüphe-
li hakkında işlem yapılmış, bunlardan 55.495 ki-
şinin (yani ortalama üçte birinin) tutuksuz yargı-
lanmasına, 8.350 kişinin de tahliyesine karar ve-
rilmiştir. Aranan ama yurt dışına kaçmış bulunan-
ların sayısı 7.605’tir. Tutuksuz yargılanan 55.495 
kişinin 43.400 ü sivil ve kamu görevlisidir, yani 
önemli bir kısmı küçük memurlardır. Yargıç, as-
ker, polis ve Mülkiyeli (vali, kaymakam, vb.) sa-
yısı 12 bin civarındadır. Muhtemelen tutuklu yar-
gılanan yaklaşık 106 bin kişideki oran da buna 
yakındır, yani dörtte birinden daha fazlası küçük 
memur ve sivildir.

Şüphesiz aşağı tabakadan olmaları örgüt-
le bağlarının düşük olduğunun bir ölçüsü değil-
dir. Ama paralel devletle mücadele bağlamında bir 
farkı vardır. Mesela geniş bir öğretmen kesimi bir 
paralel din yapılanması gibi başka açılardan so-
run olsa bile bu yazımızda analiz edildiği üzere 
ne darbe gibi girişimlerin aktörü ve ne de ciddi 
bir kitlesel destekçisi olabilir. Bu bakımdan ger-
çek örgütçü olmaktan çok aşağıda sempatizan ala-
nını oluşturan kesim daraltılmalıdır. Muhtemelen 
bir kısmına hâlâ ulaşılamamış, her zaman etkinliği 
fazla olabilecek kesimin derdest edilmesi, göz altı-
na alınanların ciddi bir yargılamaya tabi tutulma-
sı gerekmektedir. 

Gerçi teşkilatla ilgisi bulunan insanlardan kim-
lerin, teşkilatla hangi düzeyde ilişkilerinin bulun-
duğunu tam olarak kestirmek zordur. Bu aşama-
da bile üst düzeylerden birileri gidişin vahametini 
görmüş ve pişmanlık duymuş olabileceği gibi alt 
kesimlerden birileri inancına bir de öfke yükleye-
rek daha keskin bir teşkilatçı olmaya karar vermiş 
olabilir. Burada nesnel mücadele yolu, bir kimse-
nin cezasının kişisel ve işlediği örgütsel etkinliğe 
uygun olmasıdır. Bilindiği üzere hemen her tür-
lü teşkilat en geniş durumdan en dar haline doğ-
ru aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik bir yapıya 
sahiptir. Aşağıda en geniş tabandan daralan yuka-
rıya doğru sempatizanlar, taraftarlar, teşkilat üye-
leri, teşkilat birim başkanları, organizatörler ve li-
der/ler kademelerinden oluşur. Her Bâtıni teşkilat 
gibi Fetullahçılık da yedi tabakadan oluşmakta-

dır. Onun için baştan geniş iki kesim, açık bir suç 
görülmediği sürece potansiyel suçlu sayılarak ce-
zalandırılmamalıdır. Çünkü bu kesim, genel ola-
rak bir toplumsal dokudur her haliyle bir cemaa-
te ciro edilemezler, başka topluluklarla da ilişki-
lidirler. 

Bu arada belirtmeliyiz ki ihbarlar için bazı cid-
di kriterler belirlemek ve her ihbarın peşine düş-
memek gerekiyor. Bu, işi hem azaltır hem de bazı 
hataların önüne geçer. Bu süreçte bizzat FETÖ-
cülerin karşıt ihbarlarda bulundukları anlaşılıyor. 
Bunlar sonunda tespit edilebilse de mağduriyet-
ler, işlemlerden kuşku duyma, ilgili mekanizma-
lara zaman kaybettirme gibi olumsuz sonuçların 
doğmasına sebep olmaktadır. 

Görüldüğü kadarıyla tutuklama işi örgütte fi i-
len rol almışlardan çok, geniş bin sempatizan ke-
simi üzerinde gerçekleşmektedir ki bu yol sağlıklı 
değildir. Bu durum FETÖcü olmayanları FETÖcü 
olmaya yöneltebileceği gibi adalet ve hakkaniye-
te uygun düşmeyen mağduriyetler getirebilmek-
tedir. FETÖcü olmayanların, hapishanelerden FE-
TÖcü olmasa bile dinine, ülkesine devletine onun 
gibi bakan, kırgın ve öfkeli birer vatandaş olarak 
çıkmalarına fırsat verilmemelidir. Tabi bu durum 
aynı zamanda kamuoyunda bu haklı mücadeleye 
kuşku ile bakmayı getirebilmektedir ki sosyolojik 
olarak bu kaçınılması gerekli bir iştir. Yukarıda-
ki istatistiki bilgilerden de anlaşılacağı üzere so-
ruşturma geçirenlerin büyük bir kısmı küçük me-
murdur. Kanaatimce bunlar kitleselliği esas alma-
yan Gülenizm açısından ciddi bir sorun oluştura-

Esasen şu anda bu kaygımıza dayanak 
teşkil edebilecek yanlışlıklar yaşanmak-
tadır. Bir cemaati silerken başka cema-
atlere olduğundan fazla kapı aralamak 
ekstra güven beslemek bir örnek ola-
rak zikredilebilir. Herkese açık, ehliyet 
ve liyakat üzerine kurulu siyasal ilişki-
ler ağının dışında bu durum toplumda 
haklı olarak yanlış algılamalara sebep 
olabilir. Ahlaki ilkelerin yanında sağ-
lıklı bir toplumsal doku hassasiyeti fev-
kalade önemlidir. İhtiyaç duyduğumuz 
beraberlik, söylemle değil, eylemlerle 
gerçekleşir.
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cak durumda değildirler. Onun için bu kesim, tu-
tukluluk halinin dışında güncel hayatlarında gö-
zetlenebilirler ve olumsuz eylemleri üzerine tu-
tuklanabilirler ki T.C. Devleti başından beri bu 
tür işleri başarıyla yapa gelen bir örgütsel yapıya 
sahiptir.

Şüphesiz bu süreçte bazı mağduriyetler yaşan-
maktadır ve bu durum toplumda haklı olarak kay-
gılara sebep olmaktadır. Soruşturma geçiren yak-
laşık 161.751 kişinin içinde bunların oranları pek 
yüksek olmayabilir. Gerçi hak ihlallerinde oranın 
önemi yoktur, bu bir kişi olsa bile buna meydan 
vermemek gerekir. Ancak burada işaret ettiğimiz 
nokta toplumsal güvene düşürülebilecek lekedir. 
Gerçekten de kamunun vicdanında olumsuz bir iz 
bırakmamaya dikkat edilmelidir. Tutukluların ar-
kadaki eş ve çocukları mağdur edilmemeli, maaş-
larının bir kısmı geride kalanlara mutlaka öden-
melidir. Çünkü suç ferdidir, karı-kocanın ikisi de 
aynı suçtan tutuklansa bile bu suç, çocuklara in-
tikal ettirilmemeli, bütün bir aile cezalandırılma-
malıdır. 

Gecikmiş olsa da mahkeme safhası başlamış 
bulunmaktadır. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler 
işletilmeli, darbenin ve örgütün aktif elemanları 
yaptıklarının hesabını vermelidirler. Savsaklama-
larla vakit kaybedilmemeli, davalar mümkün ol-
duğunca hızlandırılmalıdır. Yine gecikmeli olarak 
kurulan araştırma ve soruşturma komisyonları ça-
lışmalarını hızlandırmalıdır. Mahkemelerde yaşa-
nan komik olaylara bakılırsa mahkumlar mahke-
meyle gırgır geçerek teşkilatın yeni girişimlerde 
bulunacağını umutla beklemekte, bunun için za-
man kazanmaya çalışmaktadırlar. 

FETÖ Hareketinin Şu Andaki Durumu ve Geleceği

Teşkilatın önemli bir kesimi pompalanan 
umutla hâlâ kendisini diri tutmaya çalışmakta-
dır. Söz konusu edilen mesiyani inanç ve düşün-
ceye sahip bir kitlenin, karşılıksız da olsa hemen 

umudunu yitirmesi beklenemez. Çünkü kendisi-
ni uzun süre besleyecek kaynaklar sahiptir. Mese-
la “Rüyasında görülen Peygamber, Hoca efendiye 
doğru yoldasınız, azminizi koruyun, zafer yakın-
dır” demişliğine inanan bir kitlenin bu gerçek dı-
şılıklara dayanan umudunu kolayca yitireceği dü-
şünülemez. Esasen Mesiyani kültür her zaman ve 
her yerde genel mantık dışı hareket etmiştir. Ha-
tırlanacağı üzere yaklaşık 40 yıl kadar önce ABD 
de Jim Jons Tarikatı liderinin emriyle 180 mürit 
“hep birlikte cennete gitmek üzere” aynı anda si-
yanür içerek intihar etmişlerdi. Burada hayatla 
karşılanabilecek mutlak bilgi Jim Jons’a aitti. 

Darbe konusunda hükümet hala bir panik ha-
vası yaşıyor, bu da fevri kararlar almaya sebep ola-
biliyor. Bu durumdan mutlaka kurtulmak gere-
kiyor. Devletin en belirgin kurumları olan asker, 
yargı, polis ve diğer kamu görevlisi alanlarında 
personelin (tabir caizse indirimli bir ifadeyle) yüz-
de 80’inin FETÖye bağlı olduğu iddiası söz ko-
nusu ettiğimiz paniği besleyen gerçek dışı bir id-
diadır. Bu bir kere genel geçer mantığa aykırıdır. 
Eleştirdiğimiz mesiyani inancın bir antipodudur. 
Hiçbir teşkilat, gücünü demografi k çoğunluğun-
dan değil, örgütlülüğünden alır. Bir ülkede yüzde 
seksen etkinlik kazanmış bir teşkilatın darbe yap-
masına gerek yoktur, çünkü zaten iktidarda de-
mektir. Darbe, örgütlü azınlığın, örgütsüz toplum 
üzerinde egemen olma denemesidir. Bu işteki ba-
şarısı da bu kitlenin bir karşı tavır göstermemesi-
ne bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında 15 Temmuz 
dış güçlerce de desteklenip motive edilmiş bir 
haydut şebekesinin canhıraş bir denemesidir. De-
mek ki yukarıdaki yüzde seksenlik etkin kesime 
aşağıda destek verecek bir kitlesi bulunmamakta-
dır. Eğer FETÖnün ülkede gerçek anlamda örgüt-
lü, açık hedefe sahip bir milyonluk kitlesi olsaydı 
ülke çok daha kötü bir süreç yaşardı. 

Anlaşıldığı kadarıyla FETÖ, karşıtları için sür-
dürdüğü röntgencilik, düzenlediği kumpas ve 
ayak oyunlarıyla mütenasip özgün bir kitleye hiç-
bir zaman sahip olmadı. İyi niyet sahiplerinin ya-
nında, çoğu çıkar üstüne kurulu bir şebeke var 
oldu ve bu şebeke hiçbir zaman toplum geneliy-
le bütünleşemedi. Görebildiğimiz kadarıyla bu-
nun sebebi, FETÖnün, küresel aktörlere daya-
narak bir güç tatbikiyle egemen olmak ve onlarla 
birlikte ülkeyi yönetme düşüncesidir. Böylesi bir 
planda halkın, onun inanç ve kanaatlerinin bağla-
yıcılığı olur faydası olamaz. Bundan dolayı sınır-

15 Temmuz Darbe Girişimcileri İlk Dava15 Temmuz Darbe Girişimcileri İlk Dava
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lı fetö kitlesinin bir başkasına anlatabileceği sos-
yal politik bir ideoloji, Marks’ın ifadesiyle bir sı-
nıf bilinci oluşmamıştır. Yine bundan dolayı me-
sela örgütün omurgalı bir seçmen kitlesi var ol-
mamıştır. CHP’nin veya HDP’nin AK Parti’ye, 
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tercih edilmesi gerek-
tiğini kitleye izah etmesi mümkün değildir. Bu ge-
rekçelerden hareketle rahatlıkla söyleyebiliriz ki 
bir FETÖ şebekesi var ama bir FETÖ kitlesi yoktur. 

Sonuç

Buraya kadar anlatılanlardan da hareketle di-
yebiliriz ki Gülencilik ile kararlı bir siyasi/hukuki 
mücadele yapılmalıdır, bu, işin olmazsa olmaz bir 
boyutudur. Ancak yapılacak mücadele yalnızca si-
yasi olamaz. Çünkü bu bir indirgemecilik olur ve 
hatta bazı yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Esasen 
şu anda bu kaygımıza dayanak teşkil edebilecek 
yanlışlıklar yaşanmaktadır. Bir cemaati silerken 
başka cemaatlere olduğundan fazla kapı aralamak 
ekstra güven beslemek bir örnek olarak zikredile-
bilir. Herkese açık, ehliyet ve liyakat üzerine ku-
rulu siyasal ilişkiler ağının dışında bu durum top-
lumda haklı olarak yanlış algılamalara sebep ola-
bilir. Ahlaki ilkelerin yanında sağlıklı bir toplum-
sal doku hassasiyeti fevkalade önemlidir. İhtiyaç 
duyduğumuz beraberlik, söylemle değil, eylem-
lerle gerçekleşir. 

Hükümet, mümkün olduğunca cemaatleri si-
yasete bulaştırmamalıdır. Cemaatler de sivil ka-
labilmeye özen göstermelidirler. Bu yargımız ce-
maat olgusundan duyduğumuz kaygıdan, her ha-
liyle sorunlu bulmamızdan kaynaklanmıyor. Bu-
rada yanlışlık cemaatlerin varlığında değil, siyasal 
hayatla olan ilişkilerindedir. Yoksa cemaat toplu-
mun olmazsa olmazlarındandır. Siyasetin cema-
atlerden yararlanması mensubiyet değil, ehliyete 
dayanmalıdır. Maalesef AK Parti’nin ciddi sıkın-
tılarından birisi, aradan geçen 16 yıllık bir süreye 
rağmen cemaatçiliklerin dışında bir AK Parti siya-
sal tipi üretemeyişidir. O zaman yapacağı en doğ-
ru iş, ehliyete göre her kesimden insan seçmektir, 
istihdam etmektir, yetenekleri/yetişmişleri değer-
lendirmektir. Bu açıdan baktığımızda değişik ka-
demelerde bünyeye eklenmiş, bu ilkeyle bağdaş-
mayacak pek çok insan vardır. Böyleleri görev de-
ğişikliği yapıldığında mantık yoksunu bir muhalif 
kesilebilmektedir. 

Şüphesiz insanlar bazı düşünce yanlışları ve 
eylem hatalarından dolayı yok sayılamazlar. Hata 

eylemle, yanlışlık düşünce ve inançla ilgilidir. Ha-
talı davranışlarla hesaplaşmanın yolu hukuktur. 
Hukuk kişinin inanç ve düşüncesiyle değil, olum-
suz eylemleriyle ilgilenir ve tabi ki eylemler hata 
bağlamında yargılanmalıdır, hukuk bunun için 
vardır. Halbuki doğruluk- yanlışlık düşünce ve 
inanç alanıyla ilgilidir. Bu alan ile ilgili yanlışlık-
larla mücadele (hukukla değil) ancak doğru dü-
şünce ile mümkündür. Tarihsel olarak hayli sis-
tematize edilmiş Mesiyani kültür tortusuyla, yön-
temini tartışsak bile ancak ciddi bir düşünce ile 
mücadele edilebilir. Bu mücadele siyasetten ve 
hukuktan beklenemez ve hatta her haliyle diğer 
kurumlara da ihale edilemez. Her şeyi siyasal ku-
rumlardan beklemeye şartlanmış bir kesim, bunu 
mesela Diyanet İşleri Başkanlığı yapmalı, diyor. 
Diyanet de yapmalı ama bilinmelidir ki bu tür ko-
nular herkesin sorumluluğundadır. Mesela herkes 
işe önce cemaatçiliklerini takım tutma eylemin-
den çıkararak başlayabilir.

Unutulmamalıdır ki ülkemizde darbe türü 
girişimler devam edecektir. Batı durmayacak, 
FETÖ’nün birisi bitse diğerleri devreye sokula-
caktır. Böylesi zorlu bir ortamda (eleştirilebilecek 
yönlerine rağmen) Recep Tayyib Erdoğan bu ülke 
için bir şanstır. Eğer bu aşamada Erdoğan ve ikti-
darı çökerse kurulacak her türlü hükümet, başa 
getirilecek her türlü iktidar Batının vesayetçi/iş-
birlikçi/hain hükümetleri olacak ve hiç tereddü-
de mahal olmaksızın ülke Osmanlı gibi parçala-
nıp çökertilecektir. Evet ülke, II. Abdülhamit dö-
nemini bir kez daha yaşıyor, bunu görmemek için 
kör olmak gerekir! Kanaatimce Türkiye’de normal 
şartlarda işleyen hükümetler dönemi bitmiştir. 
Eğer bu süreçte zaafi yet gösterilir, kararlı ve asil 
direnç devam ettirilmezse -ki düşman/şer ittifakı 
böyle bir irade çözülmesine çabalıyor- Türkiye’de 
iktidar bitecek, tepeden inme oluşturulacak mev-
cut yönetimler önceki vesayetçiliklerinden çok 
daha farklı ve fazlasıyla küresel iktidarın bir alt bi-
rimi/taşeronu/valisi haline geleceklerdir. Bunun 
nasıl bir felaket olduğunu uzun uzun yazmanın 
herhalde gereği yoktur. Şu an gözüken bir ger-
çektir ki Batı Erdoğan’ı alaşağı etmeden Türkiye’yi 
teslim alamayacak ve ülkeyi parçalayamayacaktır. 
Son zamanlarda Erdoğan’ın güncelleştirdiği rabia 
(dört ilke) söyleminin, bu alaşağı etme, parçala-
ma ve uydulaştırma stratejisine karşı bir farkın-
dalık, bir duyarlılık ve bir direniş gösterisi oldu-
ğu düşünülebilir.
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 15 TEMMUZ İHANET HAREKETİNİN BİR YILLIK DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 ‘Göz o ki dağın ar-
kasını göre, 

Akıl o ki başına ge-
leceği bile’ 

O slo görüşmelerinin 
deşifre edilmesi ile 

başlayan Taksim Kadi-
fe Darbe Süreci, 7 Haziran 2016 genel seçimin-
de amacına ulaşmış ve siyasal iktidarın tek başına 
iktidar olmasını engellemiştir1. Şer İttifakı(ABD-
İngiltere-İsrail-AB) Taksim Kadife darbe sürecini, 
bir siyasi iktidarı düşürmek amacıyla başlatmış 
olmakla birlikte Türkiye’yi Suriyeleştirmek ve zih-
nen bölme amacını yol boyu öne çıkarmaya baş-
lamıştır. Nitekim 7 Haziran 2015 seçimlerinden 
sonra bu gizli amaç; Güneydoğu’da PKK’nın mü-
cadelesinde “Kıra dayalı şehir gerillası” aşamasına 
geçmesi, KCK’nın dört ülkeyi hedef alan “sınırları 
belirsiz federasyonu” gündeme getirmiş olması ve 
bazı HDP’li belediye başkanlarının “Özerklik ilan 
etmeleri” ve “bulundukları bölgelerdeki petrolden 
pay” istemeye başlamaları ile dışa vurmuştur. 

Dolayısıyla kadife darbenin beyin takımının 
gerçek amacı, sadece bir siyası iktidarı devirmek 
değil Türkiye’yi sosyolojik olarak ayrıştıracak, bö-
lecek, parçalayacak bir sosyolojik savaşı başlatıp 

derinleştirmekti. O ne-
denle 15 Temmuz 2016 
İhanet Hareketi, Gü-
len Hareketini bir Tru-
va atı olarak kullanan 
Şer İttifakının(ABD-
İngi l tere-AB-İsrai l -
Siyonizm) Türkiye’ye 

karşı başlattığı sosyolojik savaş amaçlı askeri bir 
darbe girişimidir. (Sosyolojik savaş, “sosyoloji 
teorilerinin savaş fenomenine uygulanarak, he-
def toplumun işleyişine yöneltilen sosyolojik mü-
dahaleleri ifade eden bir kavramdır.”2 Sosyolojik 
savaşın biri içe (Sosyolojik savunma), biri de dışa 
dönük (Sosyolojik saldırı) olmak üzere iki boyutu 
vardır. 

Burada, 15 Temmuz 2016’dan günümüze ka-
dar gelen süreçte etkili olan “gizli el”, “gizli güç” 
konusu ele alınıp değerlendirilecektir.

15 Temmuz İhanet Hareketi(“Askeri Darbe Kalkışması”) 
ile İlgili Cevaplandırılması Gereken Bazı Temel Sorular

15 Temmuz 2016 büyük bir ihanet hareketi 
olan askeri darbe girişiminin beyin takımının ni-
yetlerini ve hedefl erini daha iyi anlayabilmek ve 
açığa çıkarabilmek için ve Türkiye’nin önümüzde-
ki günlerde daha az hata yapmasını sağlayabilmek 

Burhanettin CAN

Kadife darbenin beyin takımı, Truva atı olarak kullandığı Gülen Örgütü 
mensuplarını tasfiye etmek amacıyla devlette başlatılan operasyonları, 
sosyolojik savaş ajanları vasıtasıyla yönlendirmekte midir? Türkiye’de 
yeni sosyolojik fay hatları inşa etmekte midir? Siyasi iktidara rağmen, 
siyasi iktidarın aleyhine olacak tarzda bu operasyonu çeken güç, kimdir?  

‘Sosyolojik Savaş’ Amaçlı
15 Temmuz İhanet Hareketinin

Bir Yıllık Döneminin Değerlendirilmesi
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için şu temel soruların cevaplarının sağlıklı bir şe-
kilde verilmesi gerekmektedir3:

1. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde 80 mil-
letvekili HDP kazanmış iken PKK neden “Kıra da-
yalı şehir gerillası stratejisini” uygulayarak silah-
lı mücadeleyi başlatmıştır?

2. Aynı anda KCK “Sınırları belirsiz bir fede-
rasyon sistemini” niçin seslendirmiştir?

3. Bazı belediye başkanları niçin “özerklik 
ilan etmeye” kalkışmıştır?

4. Kadife darbenin beyin takımı, bütün bunla-
rın yapılmasını teşvik ederek taşeron örgüt HDP’yi 
niçin feda etmiştir? Türkiye’den alamadığı ne vardı 
da buna mecbur kalmıştır?

5. Truva atı olarak kullanı-
lan Gülen Hareketi, 17-25 Aralık 
olaylarında, iş dünyasında, med-
yada, yargıda, poliste ve askerde 
çok daha güçlü iken niçin askeri 
darbe yapmaya kalkmamıştır da, 
bütün bu alanlarda güç ve itibar 
kaybına uğradıktan sonra askeri 
darbeye kalkışmıştır? 

6. Siyasi iktidarın her tür-
lü iltifatına ve ikramına muha-
tap olan Gülen Hareketi, beş yıl 
daha hiçbir şeye karışmadan 
uyum içerisinde yoluna devam 
etmiş olsaydı, gücüne çok daha 
fazla güç katmış olacaktı. Kadi-
fe darbenin beyin takımının beş 
yıl daha beklemeye tahammülü 
olmamasının, acelesinin sebebi 
hikmeti nedir?

7. Kadife darbenin beyin takımı, Truva atı ola-
rak kullandığı Gülen Hareketini niçin feda etmiş-
tir? Türkiye’den alamadığı ne vardı da buna mec-
bur kalmıştır?

8. Kadife darbenin beyin takımı, darbe sonrası 
bir yıl boyunca Türkiye’de nasıl bir sosyolojik ay-
rışma öngörmüş ve bunu ne derece başarabilmiş-
tir?

9. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar 
hangi sosyolojik güçleri karşı karşıya getirmeyi, 
çatıştırmayı öngörmektedir? Buna karşı alınması 
gereken tedbirler nelerdir?

10. Kadife darbenin beyin takımı, Truva atı 
olarak kullandığı Gülen örgütü mensuplarını tas-
fi ye etmek amacıyla devlette başlatılan operas-
yonları, sosyolojik savaş ajanları vasıtasıyla yön-

lendirmekte midir? Türkiye’de yeni sosyolojik fay 
hatları inşa etmekte midir? 

11. FETÖ ile ilgili yürütülen açığa alma-ihraç 
etme ve tutuklamalarla ilgili süreci kim yönetmek-
tedir? Siyasal iktidar mı yoksa Türkiye’deki tüm 
darbelerde olduğu gibi, arkadaki karanlık güç 
Mason-Sabatayist-kripto Amerikancılar mı? 

12. Şer ittifakının böyle bir operasyon çekme 
ihtimaline karşı siyasetin, sivil ve askeri bürokra-
sinin, kanaat önderlerinin ve tüm gönüllü kuruluş-
ların yapması gerekenler nelerdir?

15 Temmuz İhanet Hareketinin (“Askeri Darbe 
Kalkışması”) Temel Özellikleri

 15 Temmuz 2016 askeri dar-
be girişimin temel özelliklerini 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz4: 

1. Çok yüksek bir profes-
yonellikle, acemilik, beceriksiz-
lik iç içe olan bir darbe görüntü-
sü vardır ya da verilmiştir.

2. Kadife darbeler çok 
iyi yapılmış bir analizin üzeri-
ne oturtulmuş olmalarına rağ-
men, bu askeri darbe girişimin-
de, bunca acemilik hangi amaç 
için ve niçin yapılmıştır? Ya da 
bu görüntü hangi amacı gizle-
mek için verilmiştir? Geleceği 
daha iyi görebilmek ve tasarla-
yabilmek için bu nokta mutlaka 
sorgulanmalı ve açıklığa kavuş-
turulmalıdır.

3. Çok yoğun, çok amaç-
lı, çok kirli bir bilgi servis edilmekte; yoğun bir 
psikolojik harekât yürütülmektedir. “At izi it izine 
karışmıştır”. Buna Siyasal iktidar niçin müdahale 
etmemekte ya da edememektedir?

4. 15 Temmuz Darbe Girişiminin unutulma-
yacak yönlerinden biri, subay kadrosunun silahsız 
bir sivil halka silah doğrultması, kurşun sıkması, 
tankları üzerlerine sürmesi, ölümlere ve yarala-
malara sebebiyet vermesidir. Bu açıdan halk ve 
millet düşmanı bir ihanet hareketidir. Öncelikle 
askeri kışlalara saldırılmayıp (birkaç istisna hariç) 
özellikle silahsız bir halka saldırılmasının sebebi 
hikmeti nedir?

5. Bu vaka, hem askerî, hem de Gülen hareke-
ti eğitiminin insanları “mankurtlaştırdığının” gü-

Gönüllü kuruluşlar, bu 
süreçte duygusal davran-
mamalıdır.  Doğrusuyla 
ve yanlışıyla, siyasi ikti-
darın konumuzla ilgili 
başarılı ve başarısız yön-
lerini ve 15 Temmuz iha-
net hareketinin bir yıl-
lık dönemini, gerçekçi bir 
şekilde birlikte tartışabil-
melidirler. Bunun uzan-
tısında, birlikte sorunu 
çözecek strateji, politika 
ve proje üretmelidirler.
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zel bir örneği ve delilidir. Bu durum, asla unuttu-
rulmamalı ve nefretle hatırlatılıp anılmalıdır. 

6. Medyaya yansıyan bilgilere göre MİT, askeri 
istihbarat, emniyet istihbarat, darbeden vaktinde 
haberdar olamamıştır. Askeri darbe yapılacağı, 
büyük bir maharetle gizlenmiş, ancak darbe günü 
saat 16’da ilk işaretleri alınabilmiştir. Bu kadar 
maharetle kendisini gizleyebilen bir operasyonun, 
bu kadar acemice davranmasının sebebi hikmeti 
nedir? Bu durum, bugün ciddiyetle tartışılmalıdır. 

7. Başbakan ve Cumhurbaşkanı darbe girişimi 
olduğuna ilişkin bilgileri, resmi istihbarat kaynak-
larından zamanında alamamışlar ve başka kay-
naklardan öğrenmişlerdir. Bunun anlamı nedir?

8. Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
yaverlerinin FETÖ mensubu oldukları, yerli hiç-
bir istihbarat birimi tarafından anlaşılamamıştır. 
Her iki yaverin hain olması, izah edilmeye muh-
taçtır. Bu durumun sürekli haber konusu edilme-
si ve diri tutulması da anlaşılabilir değildir. Halkın 
şuuraltına yerleştirilen güvensizlik olgusu hiç göz 
önüne alınmamıştır. Niçin?

9. Genelkurmay Başkanı ve dört kuvvet ko-
mutanını rehin alacak kadar profesyonellik göste-
ren darbeciler, bir darbenin başarılı olmasında en 
önemli unsurlardan birinin medya olduğunu gö-
rememiş ve zamanında medya kanallarına el koy-
mayı düşünememişlerdir. Sadece TRT Haberi, o 
da darbe başladıktan çok sonra ele geçirip, ruhu 
ve özü olmayan bir darbe bildirisini okutmaları 
anlaşılabilir değildir. Türksat ve Digitürk üzerin-
den birçok TV kanalı susturulabilirken, işe pro-
fesyonel başlayan darbeciler, bunu, akıl edeme-
mişler, iletişim kanallarını ve elektrikleri kesme-
mişlerdir.

10. Darbe Girişimi, emir ve komuta zinci-
ri içerisinde olmamıştır. Bu, ülke için büyük bir 
avantaj olmuştur. Ayrıca çok önemli ordu birlikle-
ri darbeye destek vermemiştir. Bunlar, darbecilere 
karşı ciddi bir harekette de bulunmamışlar; dar-
beciler de bunlara karşı ciddi bir harekette bulun-
mamışlardır. Bunun sebebi bilinmemektedir. Dar-

becilere emniyet güçleri karşı çıkmış, halka birlik-

te darbeyi etkisiz hale getirmişlerdir. 

11. Genelkurmay Başkanı ve dört kuvvet ko-

mutanı, rehin alınarak ordu ile tüm irtibatları ke-

silmiştir. Arka planda kendileri ile yerli veya ya-

bancı birileri konuştu mu? Konuştuysa kimler, ne 

konuştu, şimdilik bilinmemektedir. Bu konu ber-

raklaştırılmalıdır.

12. Dün olduğu gibi bugün de, bazı komutan-

ların medyaya yansıyan ifadelerinde tezatlar mev-

cuttur.

13. Genelkurmay başkanı ve dört kuvvet ko-

mutanını rehin alacak kadar profesyonellik göste-

ren darbeciler, Cumhurbaşkanı ve Başbakanı za-

manında rehin almayı düşünmemişler/düşüne-

memişler. 

14. Darbeciler, İstanbul ve Ankara’da geçici 

olarak kısmen varlık göstermişlerdir. Bununla bir-

likte illerin vali ve emniyet müdürlerini darbe baş-

lamadan önce eş zamanlı olarak kontrol altına al-

mamışlardır. Neden?

15. Darbeciler, akşam 21.00-22.00 suların-

da İstanbul Boğaz Köprüsü’nü tek yanlı olacak 

tarzda kesmişler, emniyet, valilik ve büyük şehir 

belediyesinin önüne küçük ekipler göndermişler-

dir. Köprüyü tek yanlı keserek darbe yapma girişi-

minde bulunmak, 15 Temmuz ihanet hareketinin/

taşeron darbeci FETÖ’nün en dikkat çeken özelliği 

olmuştur.

16. Darbeciler 18.00-19.00 sularında 

Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nın yolla-

rını kontrol altına almış, Genelkurmay, MİT ve 

Meclis’in üzerinden jetler uçurmuşlardır.

17. Nasıl bir Genelkurmay ki darbeciler ta-

rafından hiçbir çatışma olmadan ele geçirilmiştir. 

Darbeciler, ele geçirdikleri Genelkurmay’ın ikinci 

katına kadar sade vatandaşın girmesine mani ola-

mamışlardır. 

18. Bu ihanet hareketinin en ciddi görünür za-

afl arından biri, Jandarma ve Hava Kuvvetleri mer-

kezli bir darbe girişimi olması, Kara Kuvvetleri’nde 

ciddi bir taraftarının olmamış olmasıdır. Böyle ol-

masına rağmen Hava Kuvvetleri’nden gerekli hava 

desteği darbecilere verilmemiştir. Fakat diğer ta-

raftan da darbeye karşı olan Hava Kuvvetleri, dar-

becilerin elindeki uçak ve helikopterleri vurmaya 

teşebbüs etmemiştir. 
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Bir taraftan, dost-düşman askeri uçak şifreleri 
ileri sürülerek bunun mümkün olmadığı söylenir-
ken; diğer taraftan da bu darbenin arkasında ABD, 
NATO ve İncirlik Üssü’nün bulunduğu iddia edil-
mektedir. Aradaki tezat, açıklanmaya muhtaçtır.

19. Havada darbeci uçaklar dolaşırken, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Marmaris’ten 
Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktığının ilan 
edilmesinin sebebi anlaşılır değildir. Ayrıca darbe-
ci havacılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağını, 
Cumhurbaşkanı’nın ifadesi ile “taciz etmişler” ve 
fakat düşürmek için teşebbüste bulunmamışlardır. 
Bu askeri darbe girişiminin ilginç yönlerinden bi-
risi de burasıdır.

20. Haziran 2016’da Şehzadebaşı ve İstanbul 
Atatürk Havaalanı’nda canlı bomba eyleminde 
bulunarak katliam yapan PKK ve IŞİD gibi örgüt-
ler, darbe girişiminin olduğu gece ve sonrasında 
hiçbir eylemde bulunmamışlardır. Bu iki örgütü 
durdurabilen, eyleme sokmayan güç kimdir? 7 
Haziran 2015 seçimlerinden sonra taşeron örgüt, 
PKK’yı Güneydoğu’da eyleme sokarak “kıra daya-
lı şehir gerillası” ile hendek savaşlarını başlatan, 
KCK’ya “sınırları belirsiz federasyon” ilan ettir-
ten, bazı ilçeleri “özerk ilan ettirten” kadife darbe-
nin beyin takımı Şer İttifakı, böylesi bir dönemde, 
bu iki cinayet şebekesini niçin devreye sokmamış-
tır? 15 Temmuz İhanet Hareketinin en gizemli yan-
larından biri de budur?

21. 15 Temmuz İhanet Hareketine karşı tüm 
partilerin birlikte hareket etmesi ve parti tabanla-
rının meydanlarda darbe karşıtı gösterilerde yan 
yana yer alması, önemli bir olgudur. Çok farklı 
fi kir ve inanç mensubu insanların darbeye karşı 
tek yürek ve tek saf olması, Allah’ın bu millete en 
büyük lütufl arından biridir. Kalpleri Allah birbiri-
ne ısındırmıştır. Bu psikolojik yakınlaşma, siyasi 
hesaplar uğruna feda edilmemeliydi.

22. MHP lideri Devlet Bahçeli, bu darbe girişi-
mine, 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, tam za-
manında müdahale ederek, Ülkücüleri sokağa çık-
maya ve darbeye karşı direnmeye davet etmiştir.

23. TBMM’ne milletvekillerinin girmesine 
mani olmayan/olamayan ve Meclis’teki silahsız 
milletvekillerini tutuklamayan darbeciler, Meclis’i 
niçin bombalamışlardır, anlaşılabilir değildir.

24. Keza MİT’i, Genelkurmay’ı, Meclis’i, 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Özel Harekât 
Karargâhı’nı darbeciler niçin bombalamışlardır? 
Muhtemelen Genelkurmay başkanı ve Dört Kuv-

vet Komutanı ile yaptıkları pazarlıklarda, kararlı-
lıklarını göstermek için birilerine mesaj vermek 
istemişlerdir. Belki de bizim bilemediğimiz güçler, 
birbirlerine bu şekilde mesaj yollamış, pazarlık 
yapmışlardır. Ya da birileri, Ordunun itibarını sars-
mak, itibarını zedelemek için bunu tezgâhlamış ve 
yaptırmıştır.

25. Bunun kadar önemli olan bir nokta da, 
Genelkurmay Başkanlığı’nın, MİT’in, Meclis’in, 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Özel Harekât 
Karargâhı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 
hava saldırılarına karşı hava savunma sistemleri-
nin olup olmamasıdır. Bu kurumların, hava sa-
vunma sistemlerinin olmaması, bir suç; devreye 
girmemesi de iki suçtur. Birileri tarafından devre 
dışı bırakılmış ve fakat zamanında farkına varıla-
mamışsa bu da üç suçtur. Bunların hesabının kim-
den ya da kimlerden sorulacağı ayrıca tartışılması 
gerekmektedir.

26. 15 Temmuz Darbe Girişiminin tarih boyu 
unutulmayacak yönlerinden biri ise, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın tüm halkı, zamanında meydan-
lara inerek darbeye karşı direnmeye ve mücade-
leye davet etmiş olmasıdır. Zamanında yapılmış 
bir çağrı, milyonları sokağa, meydanlara indirmiş; 
millet meydanlara, tanklara ve toplara el koymuş, 
isyancıları derdest edip polise teslim etmiştir. Tan-
kın önüne atlayan, tankın üzerine çıkan, zalimle-
rin üzerine korkusuzca yürüyen ve fakat aldatıl-
mış, masum erleri de şefkat ve merhametle ku-
caklayıp bağrına basan bir halkın, karşı durama-
yacağı, direnip yıkamayacağı hiçbir beşeri güç ol-
madığı, görülmüştür. Bu direnişin, bu millete ka-
zandırdığı en önemli özelliklerden biri de özgü-
vendir. 

27. 15 Temmuz İhanet Hareketi, 1. MİT, Ge-
nelkurmay, Meclis ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
hava savunma sistemlerini susturması, 2. MİT, Ge-
nelkurmay, Meclis, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü 
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bombalaması, 3. Başbakan ve Cumhurbaşkanın-
dan uzun bir süre hiç haber alınamaması, 4. Ge-
nelkurmay- başkanı ve dört kuvvet komutanının 
ortadan kaybolması açılarından ele alındığında; 
ABD’deki ikiz kulelerin ve ABD Savunma Bakan-
lığı Pentagon’un 11 Eylül 2001’de sivil uçaklar ta-
rafından vurulmasına(“İkiz Kuleler olayı”) benzer 
bir özellik göstermektedir.5 

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hal-
kı meydanlara davet etmesinden sonraki evrede, 
“Arap Baharının” başlangıçta yaşanan evresine 
benzemektedir. O nedenle 15 Temmuz 2016 İha-
net Hareketi/Askeri darbe Girişimi, “11 Eylül ola-
yı” ile “Arap Baharı” karışımı bir darbe girişimi 
özelliği taşımaktadır. Darbe ve karşı darbe iç içe 
geçmiş vaziyettedir. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Dış Beyni 
Siyonizm, İç Beyni Masonluk, Taşeronu NATO ve FETÖ

15 Temmuz 2016 büyük ihanet hareketin-
de ortaya çıkan ilginç bir nokta, darbe girişi-
minde yakalanan bazı subayların üzerinden 1 
Amerikan Doları çıkmış olmasıdır. Medyadaki 
değerlendirme şekline göre, bir dolar üzerinde 
ki P(Pensilvanya), F(Fethullah) harfl eri ve seri 
numaraları, birbirlerini tanımayan darbecilerin, 
karşılaştıklarında birbirlerini tanımalarına, aynı 
örgüte mensup olduklarına ve aralarında hiyerarşi 
olduğuna ilişkin şifre olarak kullanıldığıdır6. Bu 
mümkün olabilir. Ancak niçin 1 Dolarda 5, 10 ya 
da 100 Dolar ($) değil. Bu sorunun bir cevabı ol-
malıdır. 

1 Dolar üzerindeki ana sır ve mesaj, rahmetli 
Erbakan’ın ısrarla gündeme getirdiği, Siyonizm’in 
Gizli Dünya Devleti Piramidinde gizlidir(Şekil-1). 
Siyonizm’in Gizli Dünya Devleti, piramit şeklinde 
yapılanmıştır. En üstten en alta doğru, kesin itaat 
içeren, kademeli hiyerarşik bir yapı vardır. En üst-
te herkesi gözleyen, kontrol eden göz ile en altta 
var olan insanlık arasında 3 ana düzlemde, kade-
meli bir yapı bulunmaktadır.7

Bize göre darbede şifre olarak, 1 Doların kul-

lanılmasının ana sebebi, hem piramitte yer alan 
tüm yapıya mesaj verilmek, hem de darbenin mu-
hatabı olan ülkeye, yönetime özel mesaj veril-
mek istenmesindendir. “Karşınızdaki güç basit bir 
FETÖ değil biziz, ne yapacaksanız karşılığını bu-
lacaksınız” tehdidinde bulunulmaktadır8. 

Darbe Girişimi sonrası, 16 Temmuz 2016 ta-
rihinde, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz İhanet Hare-
ketiyle ilgili çok cesur bir açıklama yaparak dar-
benin arkasında ABD’nin olduğunu ısrarla söyle-
miştir9.

 1 Ağustos 2016’da Eski Genelkurmay Başka-
nı Org. İlker Başbuğ, “darbe girişiminin ardında 
CIA’nın olduğuna inandığını” ifade etmiştir10. Baş-
bakan Binali Yıldırım, isim vermeden Amerika’yı 
Türkiye’ye karşı bir savaşın içinde olmakla suçla-
mıştır11.

15 Temmuz darbe girişiminin planları, önce 
NATO’nun Afganistan ve Kosova üslerinde hazır-
lanmış; sonra da, Adana İncirlik üssünde planlara 
son şekli verilmiştir.12

ABD’li ISAF Komutanı John F.. Campel, darbe 
girişiminden önce iki kez Türkiye’ye gelmiş, Erzu-
rum ve Adana’daki üslerde gizli görüşmeler yap-
mış ve orada ordudan tasfi ye edileceklerin listele-
rini hazırlatmış ve darbe gecesi, “darbeyi İncirlik 
Üssü’nden yönetmiştir”13. 

 NATO İncirlik üssü, sadece darbe planlarının 
yapılması için kullanılmamış; aynı zamanda dar-
be gecesi, darbecilere lojistik destek de sağlamış-
tır. 30 Temmuz 2016’da basında, İncirlik’ten kal-
kan uçakların radar kayıtları yayınlanmıştır14. 

CIA ajanlarından Henry Barkey ve eski CIA 
Türkiye istasyon Şefi  Graham Fuller, darbe önce-
sinde, Türkiye’ye gelip gizli toplantılar yapmışlar-
dır15. 

29 Temmuz 2016’da, ABD Ulusal İstihbarat 
Direktörü James Clapper ve ABD Merkez Kuvvet-
ler Komutanı Joseph Votel yaptıkları açıklamalarla 
tutuklanan darbecilere sahip çıkmışlardır16. 

Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan 
kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin ta-

Şekil-1: 1 Dolar Üzerindeki Piramit
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kımı Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur. 
Bu, hedef ülkelerin dışında bir merkezdir. He-
def ülkelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde Ka-
dife darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içeri-
sinde var olan, o ülkenin vatandaşı konumunda-
ki Mason-Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden olu-
şan 2. Derecede bir beyin takımı daha vardır. Bu 
iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/dev-
lete, millete ve ülkeye karşı olan “gayrı memnun 
örgütleri”, bir “çatı kuruluş” etrafında(“Taşeron 
Yapı”-“Truva Atı”) birleştirerek (yönetimin üçün-
cü halkası) (Şekil-2), ana stratejiyi ve ana strate-
jinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıyla 
hayata geçirmeye çalışmaktadır17. Taşeron yapıda 
yer alan kadroların/yöneticilerin tümü, bu işbirli-
ğinden haberi olmayabilir; ya da ortak düşmana/
rakibe karşı çıkar birliği olarak meseleye bakabi-
lirler. Fakat sonuç değişmemektedir.

Öyleyse Taksim kadife darbe sürecini yöneten 
yapı neyse, 15 Temmuz İhanet Hareketini de yö-
neten yapı aynıdır(Şekil-2). 15 Temmuz İhanet 
Hareketinin dış beyni Siyonizm; iç beyni Mason-
luk, taşeronu da NATO ve FETÖ’dür. Dolayısıy-
la 15 Temmuz İhanet Hareketi aynı zamanda sivil 
ve askeri bürokrasi içerisindeki Masonların besle-
yip büyüttükleri, yön ve şekil verdikleri bir darbe 
hareketidir18. 

Şekil-2: Kadife Darbelerin Yönetim 
Mekanizması

Türkiye’ye Türkiye İçinde Operasyon Çeken “Gizli 
Karanlık El”, “Gizli Karanlık Güç” Kimdir?

1963 yılında Başbakan İsmet İnönü, daha şah-
siyetli bir dış politika izlenememesinin nedeni-
ni, Türkiye’nin kılcal damarlarına sızmış olan “ya-
bancı insan unsurunun” var olması ile açıklamış-
tır19. Eski bakan ve senatörlerden Kamuran İnan 
1995 yılında, “Küresel güçlere ‘Hayır Diyenlerin’ 
başlarına gelen olaylara” ve “ülke içindeki giz-
li kuvvetlerin gücüne”20 ısrarla dikkat çekmiştir. 
Keza eski İç İşleri Bakanı Sadettin Tantan, “Bu ül-

kede nüfuz casusları var.” derken böyle bir gücün 
varlığına dikkat çekmeye çalışmıştır. Kim bu “nü-
fuz casusları”?

27 Mayıs darbesini organize eden, başlatıp yü-
rüten güçlü ekip(14’ler), anı bir operasyonla(13 
Kasım operasyonu), daha “başka bir güç tara-
fından” yurt dışına gönderilerek tasfi ye edilmiş-
tir21. 27 Mayıs darbe sürecinde ‘6 Haziran olayı’ 
diye adlandırılan olayla ilgili Albay Talat Ayde-
mir, arkadaşına yazdığı mektupta, ordu içerisinde 
gittikçe kuvvetlenen “Masonik bir hâkimiyetten” 
şikâyet etmiştir22.

Türkiye’de Ordu ile halkı en keskin bir şekil-
de karşı karşıya getiren ve halkın temel değerle-
rine doğrudan cephe alan bir darbe özelliğinde 
ki 28 Şubat Postmodern Darbesi, Atilla İlhan’a 
göre Sabetayist-Masonik bir kadronun eseridir23 
ve “12 Eylül yani Turgut Özal’dan İsmail Hak-
kı Karadayı’nın Genelkurmay Başkanlığına ka-
dar olan dönem içerisinde yönetim tamamıyla dış 
merkezlidir.24

Türkiye’de FETÖ ile ilgili başlatılıp yürütü-
len temizlik operasyonları için Başbakan Yıldırım, 
01.08.2016 tarihinde, özel bir açıklama yapmış ve 
süreçle ilgili bir yol haritası ortaya koymuştu: 

“Açığa alınanlarla ilgili titiz bir çalışma yürü-
tülüyor. İntikam duygusuyla değil, adaletle hare-
ket edeceğiz. Darbecilere hesap soracağız. …Bu-
rada FETÖ’ye katılan, onlarla birlikte hareket 
edenlerin tespitinde de kılı kırk yaracağız. Bir sü-
rek avına çıkmayacağız. Elimizdeki sağlam veri-
lerle hareket edeceğiz. Yaşla kurunun birlikte yan-
masına da asla izin vermeyeceğiz. Bu çok titiz bir 
çalışma gerektiriyor. Bu dönemler karambol dö-
nemleridir. Birbirlerine karın ağrısı olanlar piya-
saya çıkar, haksızlığa neden olabilirler. Onun için 
Başbakanlık’ta kriz merkezi kurduk, bakanlıklar-
da kurullar oluşturuldu. Haksız yere işlem gör-
müş olanlar olabilir, yoktur diye iddia etmiyoruz. 
Onun için yeni baştan ele alınacak, haklıyla hak-
sız, suçluyla suçsuz ayırt edilecek. …Sağlık Ba-
kanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK devreye gir-
di ve sistem tıkır tıkır işliyor. …Burada biz ölçü-
yü şöyle koyuyoruz. 17- 25 Aralık’tan sonra hala 
uyanmamış olanları masum kabul etmiyoruz. 17 
Aralık buranın bir terör yapılanması olduğunun 
ortaya çıktığı tarihtir. Ondan sonra bunlara veri-
len destek hiçbir şekilde masum görülemez ve ma-
sum gibi muamele edilemez.”25
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Fakat işin pratiğinin buna uymadığı kısa za-
manda görülmüştür. Süreç bazı boyutları ile 
Başbakan’ın açıklamalarının tersi istikametinde 
gelişmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konu ile ilgili değerlendirmesi, hem anlamlı, hem 
düşündürücü hem de üzücüdür: 

“Şu var ki, “At izi, it izine karışmış” vaziyette. 
‘Ben bir şey atayım da nasılsa tutar’ diyenler var. 
Bazıları böyle yapıyor. Özellikle yazılı ve görsel 
medya dünyasında bu, çok var… Öyle yorumlar 
yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç ala-
kası yok. Ama o insana o yaftayı yapıştırıyor. Bun-
lar doğru şeyler değil. Bu tür yanlışlıklardan uzak 
durmak lazım.”26

Öyleyse bu süreci, kim yönetiyor? Açığa alma, 
ihraç etme ve tutuklama listeleri, kim tarafından, 
nasıl ve hangi kriterlere göre hazırlanmıştır/ hazır-
lanmaktadır/hazırlanacaktır? Bu soruların cevabı 
açık bir şekilde verilmelidir.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Kurumsal 
İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, “15 yıldır 
tanıdığım, ‘o gece’ tankın önüne yatan, FETÖ düş-
manı Oktay Kılıç’ın evi FETÖ’den aranıyorsa, bu 
operasyon ‘bize’ dönmüş demektir!” “Namaz kıla-
nı Fetullahçı sanan, Meşveretçi, Yazıcı, Okuyucu, 
Nakşi, Kadiri arasındaki farkı bilmeyen 28 Şubat-
çılarla FETÖ temizliği yapılamaz.”27, tarzındaki 
açıklaması, mesaj dolu ve daha da anlamlıdır.

Öyleyse bu süreci, kim yönetiyor? Açığa alma, 
ihraç etme ve tutuklama listeleri, kim tarafından, 
nasıl ve hangi kriterlere göre hazırlanmıştır/ hazır-
lanmaktadır/hazırlanacaktır? Diğer taraftan bazı 
yazarlar, yol boyu adaletsizliğe, duyarsızlığa dik-
kat çekmeye çalışmışlardır28.

Sürecin bu boyutuna ilişkin anlamlı ve tüyle-
ri diken diken eden bir açıklama, AK Parti İstan-

bul Milletvekili Metin Külünk tarafından ya-
pılmıştır:

“İstanbul’da bir üniversitede, bir fakültede 
herkes tarafından hakkında şehadet edilen, 
tarihçesi de asla bu örgütle hiç ilişkisi olma-
yan bir öğretim üyesini bir dekan sırf kendi-
sine itiraz etti diye bu alçak örgütün şemasına 
koymuş, adamcağızı tasfi ye ettirmek istiyor. 
…O adama yaptığın zulmü geri al! O adama 
yaptığın zulmü geri al! Herkes etrafında şahit 
ki o adam asla bu örgütün adamı değil, sen 
sırf senin hoşuna gitmediği için o adamı bu 
listeye dâhil etmen zalimliktir.’’29

Öyleyse bu süreci, kim yönetiyor? Açığa 
alma, ihraç etme ve tutuklama listeleri, kim 

tarafından, nasıl ve hangi kriterlere göre hazır-
lanmıştır/hazırlanmaktadır/hazırlanacaktır? Ola-
ğanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 
sayılı KHK ile 330’u akademisyen olmak üzere 
toplam 4464 kamu görevlisi ihraç edilmiştir. 686 
sayılı KHK ile üniversitelerden yapılan akade-
misyen ihraçlarına, bugüne kadar AK Parti po-
litikalarını destekleyen bazı köşe yazarları, STK 
yöneticileri, akademisyenler ve bazı AK Partili 
milletvekillerinden çok sert tepkiler gelmiştir. Bu 
açıklamalarda, “Sinsi bir tezgâh var”, “Referan-
dum darbesi bu!”, “Kriptolar Referandum darbe-
si yapıyor” “Bürokratik darbe bu”, “Kim yapıyor 
bu temizliği?” “Erdoğan’ın altı oyuluyor”, “Bu işin 
içinde bir iş var”, “Büyük provokasyon”, “Devlete 
adalet yakışır”, “Kim yaptı bu listeyi”, “AK Parti-
ye operasyon”30 gibi ifadelerin kullanılmış olması, 
önemlidir. 

Diğer taraftan Başbakanlık Baş müşaviri Ab-
dülkadir Özkan’ın yaptığı açıklamalarda, FETÖ 
ile ilgili yürütülen süreci, siyasal iktidarın yönet-
mediği, siyasal iktidara rağmen başka gizli bir gü-
cün bu süreci yönettiği ve sürecin siyasal iktidarı 
yıpratmasına rağmen siyasal iktidarın sürece mü-
dahil olmadığı/olamadığını ifade etmesi çok daha 
anlamlıdır:

“Kamu vicdanını yaralayan gelişmeler, bu id-
diaların yüksek sesle dillendirilmesine de zemin 
hazırlıyor maalesef. İtirazların AK Parti’ye yakın 
çevrelerden ve parti tabanından geliyor olması, 
eleştirilerin dikkate alınmasını zorunlu kılıyor. 
Hukukî sürecin işletildiği bir dönemde, kimi 
yargı mensuplarının aldıkları sorunlu kararların 
hükûmeti zan altında bırakması, bunun siyasete 
fatura edilmesi sıradan bir sorun olarak görüle-

Bu ihanet hareketinin en ciddi görünür zaaf-
larından biri, Jandarma ve Hava Kuvvetleri 
merkezli bir darbe girişimi olması, Kara 
Kuvvetlerinde ciddi bir taraftarının olmamış 
olmasıdır. Böyle olmasına rağmen Hava 
Kuvvetlerinden gerekli hava desteği darbe-
cilere verilmemiştir. Fakat diğer taraftan da 
darbeye karşı olan Hava Kuvvetleri, darbe-
cilerin elindeki uçak ve helikopterleri vur-
maya teşebbüs etmemiştir.
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mez. Darbeye bizzat destek verdiği bilinen örgüt 
mensubu bazı isimler sorgusuz sualsiz serbest 
bırakılırken örgütle dolaylı irtibatı olduğu iddia 
edilen kişilere yönelik operasyonların hız kazan-
ması; gizli bir elin, bu süreci hükûmetin aleyhine 
çevirmeye çalıştığı şüphesini arttırıyor... 

Türkiye’de yürütülen operasyonların 
FETÖ’nün yurt içinde önemli ölçüde güç kay-
betmesine neden olduğu doğrudur. Ancak süreci 
akamete uğratmaya çalışan, başta da sözünü et-
tiğimiz gibi gizli bir elin müdahaleleri, örgütün 
Türkiye aleyhine ortaya koyduğu tezlerin Batı’da 
güçlenmesine zemin hazırlıyor. 

…15 Temmuz’da bu örgütü araç olarak kul-
lanan “aklın”, son bir kez daha şansını deneyebi-
leceği ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Bugün 
örgütün yurt içinde büyük ölçüde tasfi ye edilmiş 
olması bu ihtimali zorlaştırıyor ancak sürece mü-
dahil olan kripto örgüt mensuplarının hâlâ aktif 
olması dikkatli olmayı gerektiriyor.”31

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar’ın, 
CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklan-
ması üzerine yaptığı açıklama da benzerdir:

“FETÖ’nün MİT Tırları operasyonu vatana 
ihanettir ve bu ihanetin içinde yer alan herkes yar-
gıda bedelini ödemelidir. Ne var ki yargı süreci çe-
lişkilerle dolu. Cumhuriyet yöneticileri Can Dün-
dar ve Erdem Gül casusluk, devlet sırrını ifşa ve 
FETÖ’ye yardımla suçlandı. Mahkeme casusluk 
suçu bulmadı, FETÖ dosyasını ayırdı, sadece dev-
let sırrını ifşa eden Dündar’a 5 yıl 10 ay, Gül’e de 
5 yıl hapis cezası verdi. Karardan 2 ay önce AYM 
Dündar ve Gül’ün tutukluluğunu basın hürriyeti 
açısından hak ihlali saydı, tahliye oldular. Dündar 
kaçtı. Dündar ve Gül’ü casusluktan aklayıp tahli-
ye eden mahkeme, aynı dosyadaki CHP’li vekili 
casusluktan suçlu sayıp tutukladı. Dündar-Gül 
davasından Adil Öksüz, damatlar ve CHP millet-
vekiline uzanan yargı sürecindeki çelişkiler, sivil 
siyaset alanını daraltmaktadır. Özetle; AK partiye 
operasyon çekiliyor, darbe senaryosuna zemin ha-
zırlanıyor.”32

Bizim, 22.07.2016- 7.10.2016 tarihleri arasın-
da Milli Gazetede yazdığımız “Kadife Darbeden 
Askeri Darbeye” yazı dizisinde(12 makale), ısrar-
la dikkat çekmeye çalıştığımız tehlike, bu gün bu 
kardeşlerimizin isyan ederek söylemeye çalıştık-
ları tehlikeydi. Bu tehlikenin bugün yüksek sesle 
seslendiriliyor olması, son derece sevindirici olup 
iyi bir gelişmedir. 

“Gizli Karanlık El” ve “Gizli Karanlık Güç”: 
Mason-Sabatayist- Kripto ABD Ajanları, 

“Boğaz’daki aşiret” ve “Beyaz Türkler”in Eli ve Gücüdür 

Siyasi iktidara rağmen, siyasi iktidarın aleyhine 
olacak tarzda bu operasyonu çeken güç, kimdir? 
Bu gizli el kimin elidir? sorularının cevaplarını 
ararken duygusal davranılmamalıdır. Bunun için 
bu yazının yukarıdaki kısmı tekrar ve aşağıdaki 
paragraf da dikkatli bir şekilde okunmalıdır:

“Türkiye’de 81 ilde yaklaşık 200 organizas-
yon lideri seçildi. Geçen ay(Ocak 2016) Londra 
ve Santa Monica’da eğitimleri tamamlandı. Silent 
Circle mesajlaşma programı ile iletişim kuruluyor. 
Bu programı, CIA bile çözemedi. Organizasyon 
liderleri, saat saat operasyonu ezberlediler…15 
Temmuz’u Türkiye’de çok ama çok kişi biliyordu. 
Paralel işadamları, askerler, Boğaz’daki aşiret ve 
Beyaz Türkler... Paralel işadamları, “Bizi .... ko-
mutanlar sattı!” diyor. Zincirde bir kopuş gerçek-
leşti ve girişim başarısız oldu. İkinci adımı kimse 
bilmiyor. Acaba kendi aralarında TANGO denilen 
programdan iletişim sürüyor mu? Bir de herkese 
gönderilen şifreli dolarlar var!”33

Taksim Kadife darbe Sürecinin ve 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişiminin Dış Beyni Siyonizm, İç 
Beyni Masonluk, Taşeronu, NATO ve FETÖ ise 
bu “gizli karanlık elin” ve “gücün” kim olduğunu 
sormaya gerek yoktur. Bu gizli karanlık el ve güç, 
Mason-Sabatayist- Kripto ABD Ajanlarının eli ve 
gücüdür; “Boğaz’daki aşiret” ve “Beyaz Türkler”dir.

Sonuç: Türkiye’deki Darbelerin Son Bulabilmesi için 
Mason ve Sabatayist Kadrolar, Öncelikli Olarak Sivil ve 

Askeri Bürokrasiden Tasfiye Edilmelidir.

Masonlar, arka planda birbirlerinden haberli, 
ön planda birbirleri ile mücadele, çatışma halinde 
görülme becerisine sahiptirler. Masonları tehlikeli 
kılan, birbirlerine zıt, karşıt olan cemiyetler, yapı-
lar içerisinde kolaylıkla faaliyet gösterebilmede ki 
yetenekleri ve her rengi alabilmeleridir34. 

Can Dündar
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Türkiye’deki kilit noktalarda masonların 
bulunmuş olması ve Türkiye’deki Sabatayist-
Masonik kadronun, ABD-İsrail-İngiltere ile iç içe 
olması, Türkiye’nin ana sorunudur35. Bu yapı, 
Türkiye’den tasfi ye edilmedikçe, Türkiye’deki kar-
gaşa değişik adlar, görüntüler adı altında ve de-
ğişik örgüt yapıları ile devam edecektir. Türkiye, 
1 Dolardaki Piramide, Piramitte yer alan Masonik 
yapıya dikkatini vermelidir. 

15 Temmuz İhanet Hareketi, 28 Şubat Post-
modern darbesinin çok daha hain ve kanlı bir şek-
li olarak sivil halka kurşun sıkmıştır. Bunu ve 1 
Dolar şifresini göz önüne aldığımızda, FETÖ ile 
Türkiye’deki Masonik-Sabatayist kadronun ittifak 
içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 

FETÖ’nün çalışma şekli, şantaj ve darbe man-
tığı, yeni bir “İttihat Terakki” ve “Haşhaşiler” vaka-
sıyla karşı karşıya kaldığımızı göstermektedir. O 
nedenle Gülen Hareketindeki Emanuel Karasular 
mutlaka deşifre edilmelidir. 

Bugün üzerinde durulması gereken en te-
mel konu, operasyonların yapılmasında, Mason-
Sabatayist-Kripto FETÖcüler, Kripto MOSSAD/
CIA/MI6/BND ajanlarının, ihale mafyasının ve ki-
fayetsiz muhterislerin etkilerinin nasıl kırılabile-
ceğidir. Bunun için tüm dikkatlerin sadece FETÖ 
Şebekesine yoğunlaştırılması yanlıştır. Hepsi bir-
likte göz önüne alınmalı, çözümler buna göre üre-
tilmelidir. Verilecek mücadelenin, çok uzun süreli 
bir mücadele olacağı asla unutulmamalıdır.

O nedenle gönüllü kuruluşlar, bu süreçte duy-
gusal davranmamalıdır. Doğrusuyla ve yanlışıyla, 
siyasi iktidarın konumuzla ilgili başarılı ve başarı-
sız yönlerini ve 15 Temmuz ihanet hareketinin bir 
yıllık dönemini, gerçekçi bir şekilde birlikte tar-
tışabilmelidirler. Bunun uzantısında, birlikte so-
runu çözecek strateji, politika ve proje üretmeli-
dirler. Öncelikle gönüllü kuruluşlar, masonluğun 
ve yan kuruluşlarının kapatılması ve faaliyetleri-
nin yasaklanması için büyük bir kampanya açma-
lıdırlar. Henüz vakit varken, yarın çok geç olabilir.
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T ürkiye’nin yakın 
dönem siyasi ha-

yatında askeri darbe-
lerin çok tayin edici 
fonksiyonlar ifa ettiği 
açıkça görülür. Top-
lam ömürleri bir yılı 
bile bulmayan Terak-
kiperver Cumhuriyet 
Fırkası ve Serbest Fır-
ka denemelerini say-
mazsak, Cumhuriyet’in kuruluşundan 1946’lara 
kadar Türkiye 33 yıl tek parti yönetimiyle idare 
edilmiştir. 1946’da CHP’den istifa eden dört mil-
letvekilinin kurduğu Demokrat Parti’nin 1950’de 
yapılan seçimlerde iktidara gelmesiyle Türkiye’nin 
siyasi hayatı yeni bir evreye girmiştir.

Yaklaşık 37 yıl iktidarda bulunan ve ülkenin 
siyasi hayatını, ekonomisini, bürokrasisini tek ba-
şına şekillendiren CHP’nin bu seçim yenilgisi-
ni hazmetmesi hiç kolay olmamıştır. Demokrat 
Parti’nin 1950-60 arası yapılan tüm seçimleri ka-
zanması, CHP ve destekçilerinin seçim yoluyla ik-
tidara gelme umutlarını kırmıştır. Bu andan itiba-
ren de seçim dışı gayrı meşru yollarla iktidara gel-
me yöntemini devreye sokmuştur. İlk uygulama 
da 1960 darbesidir. Halktan yeterli oyu alamayan 
ancak sivil-asker bürokrasiye hâkim olan CHP’nin 
kışkırtması ve açık desteğiyle 27 Mayıs askeri dar-
besi yapılmış, halk oylarıyla seçilmiş DP iktidarı 
devrilmiş, başbakan Menderes -kendilerince ibreti 

alem olsun diye- idam 
edilmiştir.  Darbe dö-
neminde hazırlanan 
Anayasa ile de, halkın 
oyuyla seçilmiş siya-
si iktidarların kontrol 
altına alınması ve güç-
süzleştirilmesi için ge-
rekli bürokratik, yasal 
(!) düzenlemeler yapıl-
mış, bir nevi bürokra-

tik ve askeri vesayet rejimi/gölge iktidar oluştu-
rulmuştur.

1960 Anayasası’yla oluşturulan düzen, seçim-
le gelen siyasi partilerin iktidar alanlarını daral-
tan bir hüviyet arz etmektedir. Seçilmiş siyesi me-
kanizmaların kullanması gereken iktidar alanının 
%60’ını atanmış bürokrasiye bırakan bir düzen 
yürürlüğe girmiştir. İktidar alanını genişletmeye 
çalışan ve seçim dışı iktidar kullanan güçleri ge-
riletmeye çalışan, böyle bir niyet taşıyan her seçil-
miş iktidar mutlaka askeri darbeye maruz kalmış-
tır! 1960’tan itibaren her on yılda bir yapılan dar-
belerle ve akabinde yapılan anayasal düzenleme-
lerle sistem -askeri ve bürokratik vesayetçiler/göl-
ge iktidarlar/muktedirler- adına tahkim edilmiştir.  

Böylece seçim yoluyla milli iradenin iktidar 
olma süreçleri hep engellene gelmiştir. Ayrıca, 
darbe yapma potansiyeline sahip en önemli güç 
olarak ordu siyasi sistem içinde müstesna bir ko-
numa getirilmiştir. Ordu siyasi iktidarın emrinde 

Cevat ÖZKAYA

Önümüzdeki zamanların çok da sakin olacağı beklenmemelidir. Çünkü 
Türkiye dünya sahnesinde hak ettiği yeri almak, hafızasında meydan gelen 
kopukluğu onarmak istiyor; hafızası ile tabii havzası arasında yeniden 
güçlü bağ kurmak istiyor. Bu talepler tabii olmasına rağmen eski, uslu, 
emir kulu, hazırlanan planlar uygulayıcısı, ileri karakol rolündeki, statükocu 
Türkiye’nin devamını isteyen güçlerin engellemeleri, komploları bitmeyecek…  

15 Temmuz
Yeni Türkiye’nin Cemresi
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bir kurum olmaktan ziyade, sivil iktidarı -demok-
lesin kılıcı misali namluyla- denetleyen müstakil 
bir misyon edinmiştir. Ordunun siyasi sistem için-
deki bu tayin edici rolü, onu, siyasal iktidar sahibi 
olmak isteyenlerin etki altına almaya çalıştığı, kul-
landığı bir partnere dönüştürmüştür. 

Nitekim 15 Temmuz 2016 gecesi ordudaki gü-
cünü kullanarak darbe yapmaya çalışan ezoterik 
siyasi hareket de yaklaşık 40 yıl öncesinden or-
duya sızma faaliyetine başlamıştır. Ulaştığı nokta-
da ordunun normal hiyerarşisinin dışında, örgü-
te bağlı bir hiyerarşi oluşturarak kurumu zayıfl at-
mış/bypass etmiş ancak kendisi darbeye teşebbüs 
edecek kadar bir gücü kendi inisiyatifi nde birik-
tirmiştir.

Burada asıl söylenmesi gereken, devletin ve 
milletin değerlerinden bağımsız olmasının, hatta 
ona karşı kurgulanmasının bir zayıfl ık ve bir sığlık 
meydana getirdiğidir. Bu durumda devlet, halkın 
ideallerinin gerçekleştirilmesi için çalışmak yeri-
ne, devlet iktidarını kullanan ve ondan yararlanan 
bir azınlığın menfaati istikametinde faaliyet gös-
terecektir. Ülke halkını bu azınlığın menfaati yö-
nünde denetim altına almaya çalışacaktır.

Bir grubun, millete rağmen oluşturulan bir 
dünya görüşünün destekçisi ve koruyucusu ola-
rak teşkilatlanan devletin, iktidar olmak isteyen 
başkaca grupların ele geçirilecek hedefi  haline 
gelmesi anormal ama beklenmesi gereken bir du-
rumdur.

Türkiye’nin basın hayatının en önemli temsil-
cilerinden, Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol 
Simavi’nin basının gücüyle ilgili bir soruya verdi-
ği cevap, devletin kurumlarının grup yararına na-
sıl kullanıldığına güzel bir örnektir. Simavi. ‘Ba-
sın, dünyanın diğer yerlerinde dördüncü kuvvet 
olabilir ama Türkiye’de birinci kuvvettir. Unutma-
yın, orduyu ihtilâle basın hazırlar!’ demiştir.

Söylemek istediğimiz şudur: Devlet, mille-
tin serbest seçimlerle iktidara getirdiği siyasi me-
kanizmaları işletmesi gereken bir yapıdır. Böyle 
olursa milletin devleti haline gelebilir. Aksi tak-
dirde grupların hizmetkârı veya ele geçireceği bir 
hedef haline gelir ki Türkiye’de maalesef geçmiş-
te olan budur. 

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü

15 Temmuz darbe teşebbüsü, önceki darbe-
lerden birtakım farkları olsa da, temelde önceden 
beri orduda varolan darbe geleneğinin bir devamı-
dır. Hatta AK Parti iktidarının başlangıç dönemin-
de cemaatle meydana gelen iç içe olmaya mecbur 
kalması, ordunun ve eklemli güçlerinin, seçilmiş 
iktidara yaptığı aşırı baskının bir sonucudur. İkti-
dar, bürokraside belli bir ağırlığı bulunan bu ke-
simle bir nevi ittifak ilişkisi kurarak, kendini kıs-
kaçtan korumaya çalışmıştır. AK Parti’nin iktida-
ra geldiği 2002 yılının hemen akabinde başlayan 
‘Ayışığı’, ‘Sarıkız’ vb. darbe teşebbüsleri, 27 Nisan 
e-muhtırası AK Parti’yi kapatma davası ve Abdul-
lah Gül’ün cumhurbaşkanlığının, hukuk haledile-
rek engellenmesi, iktidarı iş yapamaz hale getirme 
ve denetim altına alma denemeleriydi. 

AK Parti’yi 2011 yılı sonuna kadar, bu organi-
ze yapıyla işbirliğine yönelten, ardı arkası kesil-
meyen tehditler idi. Siyaseti vesayet altına almaya 
dönük bu tehditleri yapanlar 15 Temmuz darbesi-
nin, klasik darbecilerin dışında bir ezoterik örgüt 
tarafından yapılmasını bahane ederek kendileri-
ni temize çıkarmaya çalışıyorlar. Bu, salim akılla 
alay eden bir durumdur. Orduda ve eklemli güç-
lerde, darbeyi meşru gören bir gelenek olmasaydı, 
15 Temmuz darbecileri bu kadar rahat bir şekilde 
darbe teşebbüsünde bulunamazlardı.

15 Temmuz’a giden süreçte, Türkiye’nin siya-
si, ekonomik, güvenlik yapısında, siyasi kültü-

Devletin ve milletin değerlerinden bağımsız olmasının, hatta ona karşı kurgulanması-
nın bir zayıflık ve bir sığlık meydana getirdiğidir. Bu durumda devlet, halkın ideallerinin 
gerçekleştirilmesi için çalışmaktan ziyade, devlet iktidarını kullanan ve ondan yararla-
nan bir azınlığın menfaati istikametinde faaliyet gösterecektir. Ülke halkını bu azınlı-
ğın menfaati yönünde denetim altına almaya çalışacaktır. Bir grubun, millete rağmen 
oluşturulan bir dünya görüşünün destekçisi ve koruyucusu olarak teşkilatlanan devle-
tin, iktidar olmak isteyen başkaca grupların ele geçirilecek hedefi haline gelmesi anor-
mal ama beklenmesi gereken bir durumdur.
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ründe önemli değişikliklerin olduğu açıkça görü-
lür. 1994 yerel yönetim seçimleri ile başlayan, ‘aile 
dışı partiler’in iktidara ortak olma süreci, 2002 se-
çimleriyle merkez iktidarı ele alarak devleti yö-
netme hakkını kazandığı görülür. Bu, aralarında 
dikkate değer birtakım farklılıklar olsa da, DP-AP 
çizgisi neticede, CHP’den kopan bir geleneği ifade 
ediyordu. Aralarındaki mücadele en genel anlam-
da, bir nevi benzerlerinin mücadelesiydi.

‘Aile dışı’ bir gelenekten gelen AK Parti ikti-
darı karşısında, aralarındaki farkları bir kena-
ra bırakarak konumlandılar. “Bir zamanların 
DP’si, AP’si hatta ANAP’ı elbette unutulmaz! Ama 
şunu da unutmayalım: DP-
AP çizgisi neticede Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuru-
cu hâkim partisi CHP’den 
kopan bir geleneği temsil 
ediyordu” Süleyman Sey-
fi  Öğün bu tespitin arka-
sından, bu partiler arasın-
daki mücadelenin, birbiri-
ne benzerlerin mücadelesi 
olduğunu söyleyerek, tari-
hin bunun sağlamasını yap-
tığını belirtir: “AK Parti’nin 
yükselişi karşısında, bir za-
manlar saç saça, baş başa di-
dişen bu partiler arasında-
ki farkalar silindi ve anti-AK 
Parti kulvarında buluştular. 
Pek çoğu da zaten asli yu-
vasına yani CHP’ye döndü. 
Veya CHP merkez sağ ile 
merkez solun toplanma ad-
resi oldu.”

‘Aile dışı’ bir siyasi partinin merkezi iktidara 
konumlanması ve bugüne kadar iktidar dışı bıra-
kılmış kitleleri merkeze taşımaya çalışması, ken-
disini her hâlükârda merkezi iktidarın doğal sa-
hibi gören güçlerde alarm zilleri çalmasına neden 
oldu. Ve meşru, gayrı meşru bütün imkânları kul-
lanarak, gasp edilmiş varsaydıkları haklarını geri 
alma mücadelesine giriştiler. Bu bağlamda ezote-
rik bir yapılanma olan FETÖ örgütüyle bile işbir-
liğini meşru gördüler. Siyasetin meşru alanları dı-
şında, siyasi iktidarı devirmenin yollarını aradılar 
ve hâlâ arıyorlar! Bu konuda batı kaynaklı ciddi 
bir destek buldukları da apaçık…

Bu ilkesiz ve ölçüsüz muhalefete karşı siyasi 
iktidar, 15 Temmuz’da oluşan sosyolojiyi aktive 
etmek ve siyasi alanı bu aktivasyonla doldurmak 
suretiyle meşru bir karşılık verebilir. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, AK Parti’de bir tür ‘metal yorgunlu-
ğu’ olduğunu söyleyerek, bu aktivasyonun neden 
gereği gibi gerçekleştirilemediğini bir bakıma izah 
etmiştir. Karşılığında kadro değişikliğine gidilece-
ğini ve taze heyecanların siyaset alanına sürülece-
ğini belirtmiştir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Sonuçları

1. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sonuçla-
rının diğer darbelerle kıyas-
lanamayacak derinlikte ola-
cağı ortak bir kanaat idi. Ni-
tekim orduda yapılan deği-
şiklikler, cumhurbaşkanlığı 
sisteminin getirilmesi, aske-
ri eğitim sisteminin yeniden 
sil baştan şekillendirilmesi 
bu tahminlerin doğruluğu-
nu teyit ediyor.

2. 15 Temmuz’da dev-
let kurumlarının halkın yar-
dımını talep ederek darbe-
yi önleme teşebbüsü müs-
pet ve menfi  yönleriyle üze-
rinde durulması gereken bir 
durumdur.

Öncelikle, itaat ve biat 
kültürü ile yetişmiş diyerek, 
belli kesimler tarafından kü-
çümsenmeye çalışılan bir 
halkın sokaklara dökülerek 
eli silahlı bir darbe girişimi-

ni önlemesini alışılmış argümanların dışında de-
ğerlendirmeliyiz. Bu halk öfke, yakıp yıkma, vu-
rup öldürmeden ziyade sükûnet ve kararlılıkla ha-
reket etmiştir.  Elbette cesur ve kararlı bir önder-
likle birleşerek ülke büyük bir badireden kurta-
rılmıştır. 

Küçük organize grupların tahrip edici eylem-
leriyle, bu ağırbaşlı, kararlı eylem türünü karşılaş-
tırarak, siyasal eylemin neliği ve nasıllığı üzerinde 
yeniden düşünmeliyiz.

İkinci olarak, toplumu sadece toplumsal mü-
hendisliğin malzemesi şeklinde düşünen, onun 
dinamizmini, enerjisini değerlendirmek yerine 

İlkesiz ve ölçüsüz muhale-
fete karşı siyasi iktidar, 15 
Temmuz’da oluşan sosyolojiyi 
aktive etmek ve siyasi alanı bu 
aktivasyonla doldurmak sure-
tiyle meşru bir karşılık verebi-
lir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’de bir tür ‘metal yor-
gunluğu’ olduğunu söyleye-
rek, bu aktivasyonun neden 
gereği gibi gerçekleştirileme-
diğini bir nevi izah etmiştir. 
Karşılığında kadro değişikli-
ğine gidileceğini ve taze heye-
canların siyaset alanına sürü-
leceğini belirtmiştir.
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engellemeyi isteyen kesimlerin de bu yaklaşımla-
rını yeniden düşünmelidirler! 

3. Halkıyla zıtlaşan devletin, derinlikli kurum-
lara sahip olamayacağını göstermiştir 15 Temmuz. 
Toplumsal direncin görkemi karşısında kurumsal 
zafi yet açık etmiştir. Kurumsal krizin doğurduğu 
boşluğu toplumsal güçler doldurmuştur. Bu ey-
lem/direniş sırasında ortaya çıkan toplumsal güç-
lerin değerleri ve yönelimleri dikkate alınarak ku-
rumlar yeniden dizayn edilmelidir!

4. Devlet mekanizmalarının bir şekilde orga-
nize olması, oluşan zafi yetti gidermesi sürecinde 
asıl dikkate alınması gereken, toplumsal travma-
nın nasıl atlatılacağı meselesidir. Dini görünüm-
lü bir kült yapıyla ilişkili olan bu darbenin sonu-
cunda, dini düşünceden cemaat yapılarına kadar 
her şeyi yeniden düşünme sorumluluğumuz var-
dır. Dini iddialarla/ideallerle yola çıkmış bir gru-
bun, bu coğrafyanın ortak hissiyatını ve değerle-
rini paylaşan insanlara ateş açması, bir nevi savaş-
ması gerçekten kritik edilmesi zorunlu bir sapma-
dır, çıldırmışlık halidir!

5. Bu topraklarda üretilen kalıcı değer ve gele-
neklerin kaynağı İslâm’dır. İslâm’ı dışlayarak ha-
kiki ve kalıcı, sağlam hiçbir değer üretilemez bu 
coğrafyada! Ancak İslâm’ın sahih sesinin toplu-
mun bütün kesimlerine ulaşmasını engelleyebile-
cek her türlü oluşuma -dini olanlar da dâhil- dik-
kat etmeliyiz. Sahici dini söylemin topluma ulaş-
masını engelleyen ve dini araçsallaştıran oluşum-
ları öncelikle dindarların anlaması ve dışlaması 
gerekir.

6. 15 Temmuz sonrasında başlayan yargılama 
sürecinde mağduriyetlerin olmaması talep edilir. 
Ancak bu çapta bir yargılamanın hiç mağduriye-
te sebebiyet vermemesi, insan gücünün üstünde 
sıkıntılı bir durumdur! Mağdur olanları hak ara-
ma yollarının açık olması ve bir an evvel mağdu-
riyetlerinin giderilmesi son derece hassas bir me-

seledir. Hak arama yolarının açık olması, mağdu-
riyetleri araçsallaştıran, yapılan operasyon ve yar-
gılamaları, bu mağduriyetleri öne çıkararak gölge-
lemeye, acındırmaya gayret edenlerin önünü ke-
secektir. 

7. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, büyük bir 
halk direnişiyle, bir nevi devlet-millet kaynaşmış-
lığıyla akamete uğratılmasında, başta cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın, başbakan Yıldırım’ın ve muha-
lefet parti lideri olarak Bahçeli’nin gösterdiği ce-
saretli, basiretli, kararlı, ölümü de kuşanmış ta-
vırları olağanüstü önemdedir ve Türkiye siyasi 
tarihinde kayda giren siyasi önderliktir. Bilhassa 
Erdoğan’ın liderliği, devletin yeniden yapılanma-
sı ve toplumsal travmanın atlatılmasında merkezi 
bir önemi haizdir. Ancak bu, kurumların ve kişi-
lerin, bütün sorumluluğu Erdoğan’ın üzerine ata-
rak kenara çekilmesini gerektirmez.

8. Erdoğan’a sahip çıkmak adına, sadece onu 
gündem yaparak farkına varılmadan yalnızlaştı-
rılması hiç doğru değildir. Erdoğan’ı savunurken, 
bütün okların onun üzerine çevrilmesine neden 
olabilecek yanaşmacı üsluplardan uzak durulma-
lıdır! Bu, hem hukuken hem siyaseten hem de in-
sani olarak gereklidir.

15 Temmuz’un yeni ‘Türkiye’nin cemresi’ ola-
cağını cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Bu, he-
pimizin temennisidir. Türkiye son on beş sene-
de geçirdiği ciddi toplumsal, ekonomik ve siya-
sal dönüşümün kurumsal karşılığını inşa etmeli-
dir. Önümüzdeki zamanların çok da sakin olaca-
ğı beklenmemelidir. Çünkü Türkiye dünya sah-
nesinde hak ettiği yeri almak istiyor. Hafızasında 
meydan gelen kopukluğu onarmak istiyor; hafı-
zası ile tabii havzası arasında yeniden güçlü bağ 
kurmak istiyor. Bu talepler tabii olmasına rağmen 
eski, uslu, emir kulu, hazırlanan planlar uygulayı-
cısı, ileri karakol rolündeki, statükocu Türkiye’nin 
devamını isteyen güçlerin (ABD, AB, NATO, Al-
manya, İsrail, İngiltere, yerli muktedirler) engel-
lemeleri, komploları bitmeyecek… Yakın bir za-
manda çok sakin bir iklim yaşayamayacağımızı 
söylemek yanlış olmasa gerek.

Evet, Türkiye’nin, herhangi bir vesayetin de-
ğil hepimizin Türkiye’si olması için hiç durmadan, 
sorumluluklarımızı kimselere havale etmeden, 
düşmanın merhametine güvenmeden, her şeyi 
kontrolümüze alarak, imani ve fi ili şuurla müca-
dele elzemdir; bu toprakların, insanlığın, ümme-
tin beklentisi, umudu olan diriliş ve mücadele…
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T ürk siyasi ve fi kir ha-
yatının önemli kırıl-

malarından biri olacağı 
muhakkak, 15 Temmuz 
darbe girişiminin. Bu iş-
gal hareketine giden sü-
reç ve akabinde yaşanan 
gelişmeler o derece çok 
yönlü o derece çok taraf-
lı ki Türkiye’nin kadim 
kültürel, fi kri, dini tüm kanallarını etkileyecek, 
değiştirip, dönüştürecek boyuta ulaştı. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’deki 
İslâmî anlayışın millet varlığıyla birlikte göster-
diği kopmaz bağ, 15 Temmuz’da bize bir kere 
daha umut verecek şekilde belirginleşti. Kabul et-
mek zorundayız, 15 Temmuz darbe girişimi “Ana-
dolu irfanı”yla durduruldu. İster sayı hesabı ya-
pın, ister irfan kavramının içini kendi meşrebiniz 
uyarınca doldurun ister tanklara karşı durma hu-
susunda çağrı beklendi/beklenmedi kavgası ve-
rin... Türkiye’de “gâvurun ülkeye operasyon çek-
tiği” haberi üzerine yollara dökülmeye teşne siya-
sal kimliği oluşmuş, millet bağını kavileştiren hâlâ 
“güzideler sınıfı”, “gaza ruhu” bulunuyor. 

Sürekli içeriden ve dışarıdan operasyona mu-
hatap olan milletin “tutkusunu kaybetse bile” 
içindeki özü hâlâ muhafaza ettiğini ayrıca göste-
riyor. Bu anlamda 15 Temmuz’un sonuçlarından 
biri de Gezi olaylarından bu yana gelişen olaylar-
da kendini diri tutup, “bir tarafta” kalmayı başara-
bilen genel iradenin sıradanlaşmadığıdır. 

15 Temmuz öncesin-
de, menşei 2011 yılın-
daki “iki kişiden biri”nin 
AK Partili olduğu seçim-
lere dayanan “kutup-
laşma” söyleminin, dar-
be gecesi ikinci derece-
ye düşmesi kritik dö-
nemlerde “kenetlenebil-
diğimizi” yeniden ispat-

ladı. 15 Temmuz millet varlığının siyasi çekişme-
lerin ötesinde beka meselesinde ne kadar dirayetli 
olabileceğini gösterebildi. Haliyle bizde halkın üst 
seviyede siyasileştiğini, ülke gündemi, aktif pro-
pagandalar, yerli ve enternasyonal operasyonla-
rı ne derece idrak edebildiğini böylece bihakkın 
takip edebildik. Sadece siyasi söyleme bağlı kal-
madan 15 Temmuz öncelikle 200 yıllık akabinde 
Hak-batıl karşıtlığına insanımız tarafından bağla-
nabildi. Dolayısıyla ortaya siyasi yapıyla bağlan-
tılı olarak “içe kapanma”, milli mutabakat arayı-
şı da çıktı. 

İyi-kötü, 7 Ağustos Yenikapı mitingi devlet 
bürokrasisiyle siyasi tarafl arın milletin karşısına 
çıkabildiği önemli bir platform oldu. Siyasi çe-
kişmelerin tarafl arının yine kendi mevzilerine çe-
kilmeleri menfi  anlama kesinlikle yol açmaz, asli 
olarak insan varlığımızın vatan, toprak, bayrak, 
İslâm ve gelecek konularındaki kararlılığı kutup-
laşmayı değil mutabakatı ortaya çıkardı. Bunun 
sürekliliği açısından ciddi manada gayret göster-
mek gerekiyor. 

Ercan YILDIRIM

15 Temmuz darbesinin engellenmesi Türk siyasi hayatının önemli 
virajlarından olduğu gibi dayanak noktalarından biri de olacak. Siyasal 
kimliklerin millet bağı ve İslâmî olan ile örtüştüğü bu ortamda kadim 
siyasi yapımıza uygun eğilimlerin yeniden üretilmesi ayrıca önemli. 

15 Temmuz ve Yeni Başlangıçlar
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15 Temmuz’un Sonuçları

15 Temmuz sonrasında darbecilerin, FETÖ 
tasfi yesinin, tutuklama ve yargılamaların sorgu-
lanması, adalet arayışı kadar vicdan, ahlak, ada-
let, sadakat gibi konuları öne çıkardı. “Vicdan-
ları yaralayan kararlar”, FETÖ ile mücadele edi-
liyormuş gibi yapılmasına karşın hâlâ “gerçek 
FETÖ”cülerin işlerine devam ettiği, alt düzeydeki 
insanların işlerinden güçlerinden edildiği kanaati 
tam da sene-i devriyesi gelen darbe girişiminde en 
önemli konu haline geldi. Belki de milli mutaba-
katın boyutlarına, “FETÖ yapılanması” kavramın-
dan başlamak gerekir. 

Vaktinde FETÖ’nün kari-
yer ve para kanallarını karşı-
lıklı olarak kullanan pek çok 
ismin kendini “FETÖ yapı-
lanması” dışında gösterme 
gayretleri zahiren doğru ola-
bilir fakat “bir zihniyet olan 
FETÖ” aynı zamanda meşru-
iyetini, amaca ulaşma yolları-
nı, yöntemlerini sadece “ör-
güt elemanı” düzeyinde de-
ğil kullanılabilecek şahıslar-
la da sağlamıştır. Bu anlam-
da kamusal alanda, matbuat-
ta hâlâ “FETÖ çöplüğü”nde 
değerlendirilebilecek pek 
çok kişi bulunmaktadır. En-
teresan olan FETÖ vasıtasıyla 
makam, para, yer edinen ya-
zar, edebiyatçı, siyasi, bürok-
rat taifenin mangalda kül bı-
rakmaması... 

15 Temmuz darbesinin 
engellenmesi Türk siyasi ha-
yatının önemli virajlarından olduğu gibi dayanak 
noktalarından biri de olacak. Siyasal kimliklerin 
millet bağı ve İslâmî olan ile örtüştüğü bu ortam-
da kadim siyasi yapımıza uygun eğilimlerin yeni-
den üretilmesi ayrıca önemli. 15 Temmuz siyasi 
anlayış konusunda bir kararlılık içermesine karşın 
“kadro şekillenmesi” hususunda beklenenleri ve-
remedi. Bu da hassaten değerlendirilebilecek tec-
rübelerin başında geliyor. Devlet, statüko, ideolo-
jiler açısından Türk düşüncesinin seyrini fi kirler 
yanında kadro tasnifl eri, tasvipleri, tercihleri, tas-
fi yeleri bağlamında da düşünmek gerekecek. 

15 Temmuz üzerine konuşurken hemen her 
alanda önemli sonuçlar elde edilebileceğini söy-
lemek mümkün. 

İslâmî açıdan halimizi 15 Temmuz ile yeni-
den düşünebiliriz; umumiyetle tarikat-cemaat ya-
pılarının mesiyanik, kült eğilimlerle gittiğini, her 
grubun önceliği “kendi meşrebine” verdiğini, ka-
muda yer edinmenin, imkânları ele geçirmenin 
İslâmî dönüşümün önüne geçtiğini, 27 Mayıs 
sonrasındaki cemaat gücünün İslâm düşüncesine 
çok büyük darbe vurduğunu, klasik din anlayışı-
mızın bizi kurtardığını, İslâm ve örfl e zenginleşen 
milli karakterimizin Anadolu irfanının temel ol-

mayı sürdürdüğünü, dünya 
sisteminin omurgamız olan 
İslâm-Türk-ehlisünnet-gaza 
kültürünü yok etmeye çalış-
tığını takip etmek mümkün. 

15 Temmuz ve İslâm Düşüncesi

Türkiye’de İslâm düşün-
cesinin seyri bakımından 
FETÖ darbe girişimi bir ha-
kikati yüzümüze vurmaya 
vesile oldu. Türkiye’de etki-
li cemaatlerin, tarikatların, 
İslâmî oluşumların geneli ta-
rihi ana aksın dışında hatta 
tam karşısında düşünce ya-
pısına sahip olduğunu çok 
daha net bir şekilde gördük. 

FETÖ’nün, üyelerinin 
Gülen’in iç çamaşırlarını, 
sözlerini, yalancı gözyaşlarını 
kutsaması, sahiden “mehdi” 
olarak görmesi esasında bir 
geleneğin belki de modern 
dönemde gerilemeye bağlı 

konjonktürün etkisiyle öteki yapılarda da bir şe-
kilde kendini göstermektedir. Mesiyanik yaklaşım 
illa bir kültün doğrudan mehdi olarak görülmesi-
ni gerektirmez kurtarıcı fi gürünün, dini-tasavvufi  
öğelerle süslenmesi, batıni eğilimlerin güçlü gel-
mesiyle ilgili olabilir. FETÖ 27 Mayıs sonrasın-
daki yeni dini yapılardan güç almasının, yeni dö-
nemdeki cemaat fi krinin bir köşesinde Hıristiya-
ni kurtarıcı fi gürünün, metafi zik unsurlarla kah-
ramanlaştırılmasına dayalı anlayışın temsilcilerin-
dendir. 

15 Temmuz sonrasında dar-
becilerin, FETÖ tasfiyesinin, 
tutuklama ve yargılamaların 
sorgulanması, adalet arayı-
şı kadar vicdan, ahlak, ada-
let, sadakat gibi konuları öne 
çıkardı. “Vicdanları yara-
layan kararlar”, FETÖ ile 
mücadele ediliyormuş gibi 
yapılmasına karşın hâlâ 
“gerçek FETÖ”cülerin işleri-
ne devam ettiği, alt düzey-
deki insanların işlerinden 
güçlerinden edildiği kanaati 
tam da sene-i devriyesi gelen 
darbe girişiminde en önemli 
konu haline geldi.
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Son yıllarda pek çok dini yapıda iç kavgalar, 

yüceltmeler, büyümenin getirdiği bölüşüm kav-

gası, “kurtulan ve kurtaracak olan” cemaatin ken-

dilerinin olduğu kanaatleri FETÖ’nün mirasına 

konma kaygısıyla birleşti. Bu durumda FETÖ’nün 

boşalttığı yeri doldurma, devlet içinde güçlenme, 

iktisadi büyüme arayışı 15 Temmuz’da FETÖ türü 

yapılanmalar karşısında birlikte hareket etme, 

İslâm düşüncesini yenileme, arındırma kaygıları-

nın çok ötesindedir. 

15 Temmuz’un yüzümüze vurduğu gerçekle-

rin başında dini yapıların kendileriyle vatan ve 

milleti özdeşleştirmekten uzak durması gelir. Ha-

liyle İslâm anlayışı yine “öteki grupları” tasfi ye et-

meye, onlara hükmetmeye ve mutlak hakikatin 

kendileri olduğuna kadar giden bir süreci de işa-

ret ediyor. 15 Temmuz’a gelinceye kadar dini ya-

pılar İslâm düşüncesinin meseleleri üzerine tek-

lifl er getirmek, neoselefi lik, IŞİD tehlikesi, parçalı 

yapılanmalar, iktisadi konular, kamusal dindarlık 

gibi hususlarda derinlikli çalışmalar yapmak yeri-

ne kendi tarlalarını sürmeyi tercih etti. Mesiyanik 

tavır, batıni tutumlar bu süreçte 27 Mayıs sonra-

sında güçlendirilen yapıların esas manevi gücü ol-

duğu, şimdi daha net görülebiliyor. 

İslâm- Ehli Sünnet-Türk-gaza omurgasını dini 

yapıların ihya değil daha çok imha etmeye yönel-

diği gerçeği bu süreçte iyice alenileşti. Belki 15 

Temmuz sonrasındaki hercümerçte, yer kapma 

furyasında bu daha da netleşti. 

Her ne kadar 15 Temmuz Anadolu irfanı sa-

yesinde durdurulsa da buradaki irfan kavramı 

batıni formasyondaki, heterodoks inançları de-

ğil, Anadolu’nun İslâmlaşmasından sonra orta-

ya çıkan “milli karakter”, tutumlarla, Ehli Sünnet 

ve Hanefi  yaklaşımla, gavur karşıtı, gazi anlayış-

la ilgilidir. Dolayısıyla tam tersine İranî irfanîliğe, 

mesiyanik tutuma, kült fi krine karşı gelişmiş-

tir. Bu gerçekte bakılırsa 15 Temmuz sonrasında 

Türkiye’deki İslâm düşüncesine olan dikkatlerin 

daha artmasını sağladı; bahsettiğimiz İslâm-Türk-

Ehli Sünnet-gaza merkezliliği, Hanefi liği odağa 

yerleştirdi. 

Türkiye’deki ana akım dini düşüncenin yeni-

den düşünülmesi için 15 Temmuz ve dini yapıla-

rın durumu iyi bir imkândır; modernizmle birlik-

te başlayan İslâmcılık düşüncesinin de eksene al-
dığı gelenekselliği, öze dönüşü kısmen tecdid için 

bir fırsat niteliği de taşıyor. Fakat aktüel olan, ka-
musal sahanın cazibesi, kazanımları elde tutma bu 
entelektüel etkinliğe sıranın gelmesini engelliyor. 
Burada müslüman aydınların sıkı bir muhasebe-
ye gitmesi, eleştiri ve akabinde yeni bir felsefi , fi k-
ri çabayı geliştirmesi beklenmelidir. 

15 Temmuz bir gerçeğin daha 27 Mayıs ile bir-
likte ortaya çıkan yeni dini grupların ne derece so-
runlu olduğunu ortaya koydu. Dünya sisteminin 
yeni doktrinleri karşısında bu gruplar ve din an-
layışları sürekli güçlendi, kendilerine yeni mürit-
ler, imkânlar buldu. Türkiye’de din anlayışının ye-
nilenmesinde 27 Mayıs sonrasındaki tarikat ve ce-
maat yapılanmalarının hiçbir etkisinin olmayaca-
ğını, bırakın İslâm düşüncesini ileriye taşımayı, 
potansiyeli bile heba edebileceğini daha da önem-
lisi vatan ve millet varlığımızı riske attığını açıkça 
belirtmek gerekir. 

Siyasi Organizasyon ve Devlet

15 Temmuz darbe girişimi siyasi olarak Fırat 
Kalkanı harekâtını, Kürt devletine giden süreçte 
devlet varlığının ve düzenin tesisini, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın siyasi özne olarak varlığının kavi-
leştiğini, başkanlık sistemine giden yolun Ortado-
ğu dengeleri nedeniyle mecburiyet halini alması-
nı, sıcak tehdit karşısında toplumun ve siyasetin 
mutabakatını büyük oranda sağladı. 

Evvelce söylemek gerekir ki, 15 Temmuz bir 
yanıyla tasfi yeleri sağladı. FETÖ bağlantılı yapı-
lar, okullar, medya kuruluşları, şirketler, sivil top-
lum örgütleri ve büyük oranda alt ve orta seviye-
deki şahısları, güvenlik bürokrasisindeki kadrola-
rın önemli kısmını kamusal alandan tard etti. Bu 
tasfi ye FETÖ’nün etkisizleştirilmesi için ciddi bir 
yol almayı beraberinde getirse bile henüz büsbü-
tün ortadan kaldırmadı. Kaldı ki siyasetin ve bü-
rokrasinin üst kesimlerinin yerlerini muhafaza et-
mesi, Türkiye çapında alt kesimi rahatsız etti. Ha-
liyle burada bir çatışma da yaşandı. Fakat adalet 
vurgusunun sürekli dile getirilmesi siyasal alan 
açısından hangi derecede doğru bu da tartışma-
lı. Zira darbe gerçekleşmiş olsaydı burada FETÖ 
yapılanmasında olsun ya da olmasın ilintili herkes 
belirgin bir mevki kazanacaktı, dolayısıyla bu ya-
pılanmada üst ya da alt ayrımı kendiliğinden dü-

şebiliyor. Zaten temel mesele de burada. 

FETÖ anlaşılıyor ki 15 Temmuz darbe giri-

şimini belki de 17-25 Aralık’a giden süreçte ön-



56

 Umran • Temmuz 2017

D O S Y A
D

O
S

YA
B
İR

 Y
IL

 Ö
N

C
E 

B
İR

 Y
IL

 S
O

N
R

A
 15 TEMMUZ VE YENİ BAŞLANGIÇLAR 

görmüştü, bankasına para yatırma, sendika kur-

ma gibi yollarla temel insan varlığını ortaya koy-

du. Burada alttakilerin, Cumhurbaşkanı’nın ta-

banı ibadet dediği kesimin akletmesini de bekle-

me hakkına sahibiz; yıllarca tedbir diyen, takiy-

ye yapan, kendini korumak için yeri geldiğinde 

içki içen, yeri geldiğinde eşinin başını açan bu in-

sanlar “tabanın” sendika üyeliği, bankaya para ya-

tırma ile açık açık deşifre edildiğini anlaması ge-

rekirdi. Mesiyanik bağlılık o kadar yoğun ki, akıl 

devre dışı kalabiliyor. 

Yine gelişmeler gösteriyor ki FETÖ, darbe gi-

rişimi başarısız olduğunda bu alt kesimdekilerin 

alınmasını ve toplumsal bir infi ale vesile olmasını, 

davaların sulandırılmasını bile öngörmüştü. 

Üst kesimdeki pek çok ismin banka, sendi-

ka gibi kendini afi şe edebilecek hiçbir oluşuma 

girmediği, yani açıkça korunduğu da belli olu-

yor. FETÖ tasfi yelerinde olduğu gibi FETÖ ya-

pılanmasında da üst sınıf korunmuş! Dolayısıy-

la Türkiye’de bu meseleler kesinlikle bir sınıf sa-

vaşımına varmıyor. Bununla bağlantılı olarak be-

lirtmek gerekir ki taban, cemaatlerinin kendile-

rini bir çırpıda gözden çıkarmasını sorgulayamı-

yor, mehdinin ABD’de korunmasının gerekçeleri-

ni tartışmıyor. Burada taban ve tavan arasındaki 

“bağlılık derecesi”nin eşit olduğunu da ayriyeten 

ifade etmeli... Tabanda içeri alınanların, kamudan 

atılanların hiçbir pişmanlık göstermemesi, “o kut-

lu gün”ün geleceğini, hesap soracaklarını düşün-

meleri “adanmışlık” bakımından değil “statü” açı-

sından farklı olduklarını gösteriyor. 

15 Temmuz Türkiye’de siyasal hayatın yeni-

den organize olmasına vesile oldu; darbe günle-

rinin sıcaklığında partiler arasında bir mutabakat, 

yakınlaşma gerçekleşse bile zamanla herkes mev-

ziine çekilmeye başladı. Bu elbette siyasetin ken-

di atmosferinin bir sonucuydu, önemli olan ola-

ğanüstü durumlarda bir araya gelebilme iradesi-

nin sergilenmiş olmasıydı. 

15 Temmuz devletin varlığını tartışmaya aç-

masa bile hiyerarşinin neredeyse çöktüğünü gös-

terdi. Devlet resmen infi lak etmek üzere imiş; yapı 

o kadar güçlenmişki zaafın ötesinde teslim olacak 

düzeye gelmişiz. Bu durum, Suriye ve Irak ile cid-

di boyutlara ulaşan Kürt meselesi, terör, Kürt dev-

leti ihtimalleri, PYD’nin ABD ve Atlantik Paktı açı-

sından meşruiyet kazanması, içerde FETÖ yapı-

lanması devlet aygıtının yeniden ele alınmasını 

zorunlu kıldı. Bu açıdan, herhangi sıcak müdaha-

le gerektirecek durumlar için “Başkanlık sistemi”, 

KHK ile işleyişi hızlandırmak ihtiyacı 16 Nisan’a 

neden oldu. Sonuçta devlet sadece FETÖ meselesi 

için değil “beka” sorununu halledebilecek tüm ih-

timaller açısından da güçlendirilmiş oldu. Burada 

tek adam, diktatörlük konuları muhalefetin tezle-

ri olarak görülürken konunun anlaşılmasında be-

lirgin bir sıkıntının olduğu da gözlendi. 

Türkiye’de siyaset ve düşünce hayatı 15 Tem-

muz süreciyle birlikte belirgin dönüşümlere, kes-

kin değişimlere girmedi fakat başta İslâmî kesim 

olmak üzere kamusal alandaki durum cihetinde 

sorgulamalar, yer arayışları yaşandı. Her ne kadar 

statüko eleştirisi yapılsa da FETÖ karşısında, ikin-

ci bir kalkışma yaşanmaması için Kemalist milli-

yetçi söylem, MHP’nin ideolojisi efkâr-ı umumi-

yeye hakim oldu. Sonuçta Türkiye’de düşünce 

hayatının, ideolojilerin millilik kavramını sadece 

statükonun belirlediği çerçeveye sığıştırma anlayı-

şı tekrar etti. Bu açıdan FETÖ darbe girişimi en-

gellense bile darbelere özgü statükonun tekrarlan-

ması “kısmen” gerçekleşti. 

İslâmcılık düşüncesinin, İslâmî kesimin hiç-

bir konuda hazırlıklı olmadığını, bu tür “milita-

rist” siyasallığa karşı tedbirlerinin olmadığı, öngö-

rülerinin eksikliği de netleşti. Belki de siyasi alan 

açısından gelecek adına umut verici husus, tank-

lara karşı koyabilme iradesinin ortaya çıkması-

dır. Bundan sonra yapılacak bir darbe girişiminin 

büyük ve kitlesel ölümleri göze almayı gerektire-
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ceği, Cumhuriyet dönemi darbe silsilesinin halk 

iradesiyle kesintiye uğradığı da sonuçlardan biri-

dir. Darbe geleneği 15 Temmuz ile akamete uğra-

dı. Askerlerin Köprü üzerindeki görüntüleri, Türk 

askeri üniformasının yerlerdeki hali kadim mü-

esses nizamımızın berbat bir propagandaya mal 

olabileceğini, çöküş içinde olduğumuzu ve aske-

ri manada zayıf olduğumuzu gösterdi. Fırat Kal-

kanı Harekâtı bu açıdan algıları düzelten gelişme-

lerden oldu. 

Devlet ve millet arasındaki bağlantının bürok-

rasi ve kurumlar bağlamında tam olarak güçlen-

mediği, devlet organizasyonunun özerk yapılan-

maları sürdürdüğü ayrıca önümüze düşen haki-

katlerdendir. 15 Temmuz Türk siyasi hayatının, 

dini ve fi kri zemininin, toplumsal-bireysel varlığı-

mızın niteliklerini göstermesi açısından bariz gös-

tergeler içerdi. 

Umut, Korku, Kaygı

15 Temmuz darbe girişimi toplum, birey, de-

ğer açısından ise başta ahlaki tutumlar olmak üze-

re inanç yitiminden, toplumun-bireyin hiççileş-

mesine, umutsuzluktan ümide, yalnızlık, darbe 

havasından birlik-beraberlik atmosferine, FETÖ 

avcılığından av olmaya, şüphe duygusundaki yo-

ğunluğun güvensizliği tetiklemesine, kariyer ve 

para çabasının kimliksizleşmeyi doğurduğuna ka-

dar çok sayıda meseleyi ortaya çıkardı. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 15 Temmuz bir 

yanıyla umut öte tarafıyla umutsuzluk doğurdu. 

15 Temmuz hem yıkımın hem inşanın uç verme-

sini sağladı. 

Toplumu öne çıkarırken bireyi geri plana itti; 

büyük kavgaları, büyük anlatıları büyütürken, ha-

yatın ve insanın akışındaki küçük detayları, hissi-

yatları, düşünceleri geri plana itti. Hiççiliğin, ha-

yatın ve devletin çok kolay bir şekilde heba edile-

bileceği, yaşamın öyle arkasına düşülmeyecek ka-

dar değersizleşme kabiliyeti gösterebildiği zannını 

yeşertirken insana, dine, düşünceye, varlık alanı-

na sarkan gayri meşru çıkmaları bertaraf etme açı-

sından da bir gayelilik, ideolojik amaç doğurdu. 

Kamusal alanın sahipliğini birilerinin rahat-

lıkla ve usul usul ele geçirebildiğini, oy vermenin 

yeri geldiğinde milli iradeyi gölgede bırakabile-

cek kadar paralel yapılanmalara açık olduğumuzu 

dikte ettiren bir süreçten geçtik. Fakat darbelerin, 

emek hırsızlığının, siyasal gaspın millet varlığıyla 

bertaraf edilebileceğini, “insanın”, bireyin, bir tek 

kişinin bile hâlâ etkin olabileceğini gözler önüne 

serdi. Toplumsal hiçlik bazen büyük başarılar, gö-

rünür galibiyetlerle gelir fakat Türkiye’de sürek-

li darbe girişimleri, beka meselesi, terör olayları 

tutkuyu azaltır, millet yeri geldiğinde güçlü özne 

görüntüsünü kendine yakıştırsa da içten içe za-

yıf olduğunu bilir, böyle durumlarda kahraman-

lar, kültler, mehdiler devreye girer. 

Toplumsal hiçlik millet bağının çözülmesi-

ne kadar gider mi... bilinmez. Bu siyasal gelişme-

lerle ilgili... Ancak tanklara karşı çıkma iradesi 

Türkiye’de doğudan batıya, güneyden kuzeye her 

siyaset çevresinin yeri geldiğinde millet olabilme 

iradesi gösterdiğini ispatladı. 

Kariyerizm, işsizlik, düşük maaşlar, tüketim 

kültürü, beklentileri karşılamayan iktisadi ortam, 

insanların insanlardan sürekli şikâyet etmesi, va-

roluş endişesi karşısında bir araya gelmeyi engel-

lemiyor. 15 Temmuz, Anadolu irfanının “gâvur 

saldırıyor” fi krine karşı topyekûn mücadele ve-

rebildiğimizi, şehit olmaktan imtina etmediğimi-

zi açıkça ispatladı. 

Fakat darbe engellendikten sonra yepyeni bir 

dönem, yepyeni siyaset, yepyeni bir Türkiye için 

temelleri sarsıp başlangıçlar yapabilmenin kapıla-

rını araladı mı?... Tartışmaya gerek duymadan ma-

alesef ‘hayır’ diyebiliriz!

15 Temmuz’un yüzümüze vurduğu ger-
çeklerin başında, dini yapıların kendile-
riyle vatan ve milleti özdeşleştirmekten 
uzak durması gelir. Haliyle İslâm anla-
yışı yine “öteki grupları” tasfiye etmeye, 
onlara hükmetmeye ve mutlak hakikatin 
kendileri olduğuna kadar giden bir süre-
ci de işaret ediyor. 15 Temmuz’a gelince-
ye kadar dini yapılar İslâm düşüncesinin 
meseleleri üzerine teklifler getirmek, neo-
selefilik, IŞİD tehlikesi, parçalı yapılan-
malar, iktisadi konular, kamusal dindar-
lık gibi hususlarda derinlikli çalışmalar 
yapmak yerine kendi tarlalarını sürmeyi 
tercih etti.
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 BİR YIL SONRA… 15 TEMMUZ KIYAMI 

Abdullah YILDIZ

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nin sene-i devriyesinde, bugün geriye 
dönüp baktığımızda, milletimizin eşsiz cesaretiyle bu darbe girişimini 
geri püskürtmesiyle sonuçlanan “kıyâm”, güzel bir geleceğin inşası için 
gereği gibi değerlendirilebilmiş ve iyi bir fırsata dönüştürülebilmiş midir?

Bir Yıl Sonra…
15 Temmuz Kıyamı

1 5 Temmuz 2016 Darbe 
Girişimi’nden üç gün 

sonraki yazımızda, ‘sözde 
“İslâm’a hizmet” adına yola 
çıkan bir hareketin nasıl 
millete, ümmete ve bizzat 
İslâm’ın kendisine kasteden 
bir “ihanet şebekesi”ne dö-
nüşebildiğini sıcağı sıcağına konuşmanın tam da 
sırasıdır diye düşünüyoruz’ demişiz…

Ayrıca demişiz ki: ‘darbeci ve cuntacı gelene-
ğin defteri bir daha açılmamak üzere dürülme-
li… darbeciliğin kökü her alanda tamamen kazı-
nana kadar operasyonlar sürmeli; ancak asıl ope-
rasyon, hem de hiç geciktirilmeden zihinlerde ya-
pılmalıdır. Bu bağlamda askeri eğitim sistemi yeni 
baştan gözden geçirilmeli; ülkesini ve halkını düş-
man saldırı ve tehditlerine karşı korumak üzere 
yetiştirilen ve her türlü silah ellerine emanet edi-
len insanlar, hangi sâikle olursa olsun, bir daha 
asla halkına veya birbirine silah doğrultamamalı, 
kendi insanını veya onların bir bölümünü “düş-
man” görememelidir.’ 

Ve darbeciliği zihinlerden kazıyacak tedbirle-
rin hemen ve şimdi alınması gerektiğini vurgula-
yarak eklemişiz: ‘Paralel İhanet Şebekesi’nin zi-
hinsel kodları başta olmak üzere davranış kalıpla-
rı ve sinsi ilişki ağları deşifre edilmeli ve özellikle 
kendilerinden menkul “İslâm’ı algılama biçimleri” 
çok hassas bir şekilde incelenip ortaya konulma-
lıdır ki, Aziz İslâm dini en küçük bir zan altında 
kalmasın. Evet, bu konuda yapılabilecek sosyolo-

jik, psikolojik, politik vb. 
analizler bir tarafa, özellik-
le İslâmî motifl eri en iğrenç 
ve en akla ziyan bir biçim-
de istismar ederek insanla-
rı sözüm ona “cemaat” diye 
lanse ettikleri sinsi örgüt 
yapılanmasına ve liderleri-

ne “körü körüne” bağlayan bu anlayış ve şebeke, 
adeta kılı kırk yararcasına ve sapla saman birbiri-
ne karıştırılmadan öyle deşifre edilmelidir ki, içer-
de ve dışarda sözde “İslâm adına” hareket ettiği-
ni iddia eden ve İslâm’a “İslâm düşmanları”ndan 
daha fazla zarar veren bu tür arızalı ve patolojik 
yapılanmalar bir daha icra-i faaliyet alanı bulama-
sınlar…’

Nihayet, şunu teklif etmişiz: ‘15 Temmuz Para-
lel Darbe Girişimi sırasında gerek yaptığı açıklama 
ile ve gerekse sabahlara kadar tüm camilerimizden 
ezan ve salâ okunması talimatını vererek son dere-
ce önemli ve anlamlı bir tavır ortaya koyan ve hem 
şahsiyeti, vakarı ve duruşu ile hem de ilmî biriki-
mi, olağanüstü gayreti ve temsil kabiliyeti ile mil-
let ve ümmet nezdinde Diyanet Teşkilatımıza bü-
yük bir itibar kazandıran Mehmet Görmez hoca-
mızın riyaset veya himayesinde bir komisyon ku-
rulmalı ve içerde “Paralel Yapı (FETÖ)” ve dışarda 
da “DAİŞ” örnekleminde görüldüğü gibi, İslâm’ın 
şanlı imajını sarsmak ve parlak geleceğini bloke 
etmek amacıyla tezgâhlanan veya yönlendirilen ve 
sadece müslümanlara zarar veren bu tür yapılar 
büyük bir hassasiyetle incelenip deşifre edilmeli 
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ve böylece İslâmiyet’in doğru olarak anlaşılması-
nın önündeki tüm yapay engeller ortadan kaldı-
rılmalı; Aziz ve Yüce Din’imiz, istismara açık her 
türlü hurafe ve esatirden, ifrat ve tefritten, tekfi rci 
ve te’vilci yaklaşımdan, kişi ve kurumları kutsayı-
cı uç ve uçuk anlayıştan uzak, Kur’ân ve Sünnete 
dayalı, dengeli, mutedil, kuşatıcı, özgür muhteva-
sı ve özgünlüğü ile insanlığın ve insanımızın idra-
kine sunulmalıdır.’

19 Temmuz 2016 tarihli Yeni Akit’te ya-
yımlanan yazımızı; ‘Şer odakların işbirliği ile 
tezgâhlanan ama milletin yiğit direnişi ve Allah’ın 
inayeti ile akim kalan 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi, böylece, güzel bir geleceğin inşası için eşsiz 
bir fırsata dönüştürülebilir’ di-
yerek bitirmişiz.

Peki, 15 Temmuz 2016 
Darbe Girişimi’nin sene-i dev-
riyesinde, bugün geriye dönüp 
baktığımızda, milletimizin eş-
siz cesaretiyle bu darbe girişi-
mini geri püskürtmesiyle so-
nuçlanan “kıyâm”, güzel bir ge-
leceğin inşası için gereği gibi de-
ğerlendirilebilmiş ve iyi bir fır-
sata dönüştürülebilmiş midir?

Evet, bugün İslâmî duyarlı-
ğı olan herkesin ve her kuru-
mun, hiçbir komplekse kapıl-
madan ve başkalarını suçlama 
kolaycılığına gitmeden ciddi 
bir nefi s muhasebesi yapmala-
rının tam zamanıdır.

Görebildiğimiz kadarıyla, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Olağanüstü Din Şurası’nı top-
layarak FETÖ hakkında kapsamlı sayılabilecek bir 
rapor hazırlayıp daha sonra yapılacak araştırmala-
rı da öngörmesinin dışında elle tutulur bir çalışma 
yapılabilmiş değildir. 

Diğer taraftan denilebilir ki, 15 Temmuz Di-
renişi hakkında bol bol hamaset üretilerek, konu 
neredeyse hoyratça “tüketilmiş” ve Allah Teâlâ’nın, 
geleceği İslâm’la yoğuralım diye lütfedip de önü-
müze koyduğu tarihi fırsat handiyse geri tepilmiş-
tir ve hâlâ da değerlendirilememektedir.

Şer odakların 15 Temmuz Darbe Girişimi 
hakkında sürekli soru işaretleri üreterek bu şan-
lı kıyamın içini boşaltma girişimleri hâlâ devam 
ederken, biz “15 Temmuz’u unutmayacağız, unut-

turmayacağız” türü duygusal söylemlerle yetine-
meyiz, yetinmemeliyiz. Peki, ne yapmalıyız?

Tespitlerimiz, Görevlerimiz ve Beklentilerimiz

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren çeşitli 
zamanlarda ve farklı zeminlerde 15 Temmuz 2016 
Kıyamı hakkındaki bazı tespit ve değerlendirme-
lerimizi, 15 Temmuz sonrasında üzerimize düşen 
görevleri ve resmi-sivil kurum ve kuruluşlarımız-
dan beklentilerimizi şöyle ortaya koymuştuk:

Tespitlerimiz ve Değerlendirmelerimiz:
- 15 Temmuz 2016 tarihi; milletimizin 300 

yıllık makûs talihini yendiği; son Haçlı saldırısını 
da geri püskürttüğü, istiklâline ve istikbaline sa-

hip çıktığı ve kendi yönetimi-
ne el koyduğu gündür. Karlof-
ça ve Pasarofça Antlaşmaları ile 
başlayan yenilgilerin ve toprak 
kayıplarının “faturasını” halkı-
na, giderek halkının inanç ve 
değerlerine kesmek isteyen ve 
yaptıkları sözde ıslahat ve dev-
rimlerle, halkın geleneğine, 
manevî değerlerine, yaşam bi-
çimine, kılığına-kıyafetine mü-
dahale edegelen “batıcı” azın-
lığa, zorbalara ve darbecilere 
halkımız 15 Temmuz’da tarihi 
bir cevap vermiş, kıyam edip 
dirilmiş, şahlanmıştır. Bundan 
böyle hiçbir şey 15 Temmuz 
2016 öncesi gibi olmayacaktır, 
olmamalıdır. 

- Bir mîâddır 15 Temmuz; 
yenilgilerin, kendine güvensiz-
liğin, kendi değerlerine yaban-

cılaşmanın, mandacılığın, batılılaşmanın sonudur. 
Ve Bir mîladdır 15 Temmuz; yeniden kendine ge-
lişin, kendi özüne dönüşün, kadim İslâmî değer-
leri ile tekrar buluşma azim ve kararlılığının baş-
langıcıdır.

- 15 Temmuz; “Çanakkale ruhu”nun, “millet 
ve ümmet şuuru”nun yeniden canlanmaya baş-
ladığı bir diriliş günüdür. Bir güzel benzetmeyle; 
“bu milletin külüne üfl enince altından iman çık-
mıştır”. 

- 15 Temmuz’da, yöneticisi ve yönetileni ile 
milletimiz, şer güçlere “Köle olmayacağız!” de-
miştir.

Her Müslüman kanaat 
önderi, ilim ve fikir adamı, 
özellikle de davet görevi-
ni üslenen öncü kadro-
lar; 15 Temmuz öncesin-
deki meşrep-mezhep ayı-
rımlarına, fırka ve parti 
çekişmelerine, ideolojik 
gerilimlere dönülmesine 
ve 15 Temmuz-7 Ağustos 
2016 sürecinde kapanan 
sosyo-kültürel fay hatla-
rının tekrar açılıp derin-
leşmesine izin vermeme-
lidirler.
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- 15 Temmuz gecesi milletimiz, İsrailoğulları’nın 
Hz. Musa’ya dediği gibi “Sen ve Rabbin, gidin ve 
savaşın; biz ise burada oturacağız” (Maide/24) de-
meyip; abdestlerini alarak evlerinden meydanlara 
çıkmış, kışlaların önüne koşmuş, tankların altına 
yatmış, namlulara, kurşunlara göğsünü açmış, 
aşkla ve imanla 250 şehid vermiş, 2200 gazimiz 
de “âh, şehid olamadım!” diye iç geçirmiştir.

- 15 Temmuz 2016 kıyamının ruh kökü, kalkış 
ve hareket noktası Salâ-Ezan, Tekbir ve Şehadettir. 
15 Temmuz ile; “Ezanların susturulduğu darbe-
lerden, salaların susturduğu darbelere” geçilmiştir. 
Milletimiz gökleri inleten salâlar eşliğinde dinine, 
imanına, vatanına, ezanına, bayrağına, tarihine, 
tüm kutsal değerlerine, yani 
geleceğine sahip çıkmıştır. 
O kutlu geceden başlayarak 
haftalarca her gece meydan-
ları dolduran insanımız tek-
birler, kelime-i Tevhidler, 
Kur’ân’lar, salâlar, ezanlar ve 
cemaatle kıldığı namazlarla 
birlik, beraberlik ve kardeş-
liğin en güzel örneğini sergi-
lemiş ve Yüce Allah’a hamd, 
şükür ve senâ etmiştir. İna-
nıyoruz ki; ezan ve salâ ile 
kıyam eden halkımız, gerçek 
inkılabı ve dirilişi, ezanın 
çağrısı ile hep birlikte nama-
za koştuğu zaman yaşaya-
caktır. Namazın; insanı ger-
çek özgürlüğüne kavuşturan 
“ruhî bir inkılap” olduğunu 
halkımıza öğretip sevdirdiği-
miz an bu diriliş gerçekleşecektir inşaallah.

- 15 Temmuz Darbe girişiminde maşa olarak 
kullanılan FETÖ’cü Paralel Çete ise; aklını, fi k-
rini, zihnini, kalbini, gönlünü, imanını, iz’anını, 
iradesini ‘kutsal’ liderlerine teslim eden “mankurt-
laştırılmış” insanlardan oluşmuştur. Ve bu örgüt, 
Kur’ân’ın yasaklamasına rağmen (Âl-i İmran/28; 
Nisa/144; Maide/51), İslâm düşmanı güç odakla-
rını velî/dost edinmiştir. Halbuki Müslüman; aklı-
nı, imanını ve ibadetini yalnız Allah’a has kılan ve 
teslim eden insandır.

Görevlerimiz ve Sorumluluklarımız:
15 Temmuz 2016 ile başlayan “Direniş ve Di-

riliş Süreci”nde; müslüman öncülere, fi kir adam-

larına, kanaat önderlerine, İslâm âlimlerine ve da-
vetçilere büyük görevler düşmektedir: 

- Öncelikle 15 Temmuz kıyamının itici gücü 
olan imanı ve ruhu diri tutmalı, tahkim etmeliyiz.

- “Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parça-
sı diğer paçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar 
gibidir.” hadisi (Buharî, Salât 88) gereği kenetle-
nen bu millete gereği gibi ve doğru öncülük yap-
malıyız.

- Her müslüman kanaat önderi, ilim ve fi -
kir adamı, özellikle de davet görevini üslenen 
öncü kadrolar; 15 Temmuz öncesindeki meşrep-
mezhep ayırımlarına, fırka ve parti çekişmele-
rine, ideolojik gerilimlere dönülmesine ve 15 

Temmuz-7 Ağustos 2016 
sürecinde kapanan sosyo-
kültürel fay hatlarının tek-
rar açılıp derinleşmesine izin 
vermemelidirler.

- İnsanımızı tekfîr, tefrîk 
ve tezyîf eden söylem, ta-
vır ve tutumlara asla prim 
vermemeli; aksine kalple-
ri te’lif ve tevhîd etmeyi ön-
celemeliyiz. Halkımızı eleş-
tirmek, suçlamak ve azarla-
mak yerine, “hikmetle ve gü-
zel öğütle Rabbimizin yolu-
na” (Nahl/125) davet etme-
li, hakkı ve hakikati dosdoğ-
ru anlatmalıyız. “Müjdeleyin, 
nefret ettirmeyin; kolaylaştı-
rın zorlaştırmayın” (Müs-
lim, Cihâd, 1732) hadisini, 
her zamankinden daha çok 
bu günlerde ilke edinmeli, 

halkımızı şefkatle kuşatmalı ve kucaklamalıyız.
- Âlimlerimiz, önümüzdeki yeni sürecin inşa-

sında güçlü ve etkin bir şekilde aktif rol almalı-
dırlar.

- “Ümmetin Hocaları” olarak görülüp tanınan-
lar, “İslâm’ı önce müslümanlara öğretmeli” ilke-
si uyarınca, İslâm’ı önce kendilerine, sonra da bu 
aziz milletimize “doğru” tarzda öğretmelidirler. 

Beklentilerimiz ve Tavsiyelerimiz:
- Son darbeyi de püskürten milletimiz, hâlâ 

darbe ürünü bir anayasa ile yönetilemez. Acilen 
halkın dini inanç ve değerlerine, gerçeğine, gele-
neğine ve hassasiyetlerine uygun bir anayasa ya-

Siyasetçilerimizin, kanaat 
önderlerimizin, davetçileri-
mizin, ilim ve fikir adamla-
rımızın 15 Temmuz öncesin-
deki tarz-ı siyasetleri, dilleri, 
üslûpları, gündemleri, önce-
likleri, yaklaşım biçimleri vb. 
15 Temmuz’dan sonra değiş-
miş midir? Daha kuşatı-
cı, daha kucaklayıcı ve daha 
kolaylaştırıcı olabilmişler 
midir? Nefret ettirici, itici, 
öteleyici, ötekileştirici, eleşti-
rici, yargılayıcı dili terk ede-
bilmişler midir?
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pılmalı ve halkımız dini inanç ve değerlerini dile 
getirip, ibadetlerini uygulamada tam anlamıyla 
özgür olmalıdır.

- Kamusal alan dahil tüm alanlarda yapılacak 
görevlendirmelerde ehliyet, liyakat ve emanete ri-
ayet esas alınmalı ve her türlü imtiyaz, iltimas ve 
adam kayırmanın önüne geçilmelidir.

- 15 Temmuz darbe girişimine ve diğer suçlara 
karışanların tespitinde adalet ve hakkaniyet esası-
na tam uyulmalıdır. “Bir toplumdan hoşlanmama-
nız, sizi adaletten alıkoymasın” âyeti (Maide/8) ve 
Allah Rasûlü’nün (s.a.) “Kızım Fatıma da olsa ce-
zasını vermekte tereddüt etmezdim” sözü vazgeçil-
mez, ihmal edilemez ilkemiz olmalıdır.

- Diyanet Teşkilatı ve dinî camialar her türlü 
bidat ve hurafeleri bertaraf etmek için, Kur’ân ve 
Sünnet merkezli ve “sevâd-ı azam” eksenli, sahih 
ve kuşatıcı bir din anlayışını temsil etmelidirler.

- 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde ciddi 
anlamda yıpranan ve aşınan “cemaat”, “imam” 
, “cihad”, “şeriat” vb. gibi ana İslâmî kavramla-
rı asli muhteva ve saygınlıklarına yeniden kavuş-
turmalıyız.

- İslâm’ın evrensel ruhunu ve mesajını zedele-
yecek ya da tahrif edecek her türlü “ulusallaştırı-
cı”, “muhafazakârlaştırıcı” ve “modernleştirici” an-
layış, yaklaşım ve yönlendirmelere kesin set çek-
meliyiz.

Kısaca; ezilen ve horlanan ümmete bir umut 
ışığı olan 15 Temmuz ruhunu diri tutup, yeni ne-
sillere benimsetmek için bu ruhu besleyen dini 
inanç ve değerlerimizi hep birlikte yeniden tah-
kim etmeliyiz.

Bir Yılda Neler Değişti? Neler Değişmeliydi?

Yukarıdaki tespitler ve değerlendirmeler eksik 
bulunabilir ve bunlara elbette yenileri eklenebilir.

Ancak, gerek Müslüman kanaat önderlerinin, 
ilim ve fi kir adamlarının özellikle halka öncülük 
etme konusunda, gerekse de yönetim ve sorumlu-
luk makamındakilerin -yeni anayasa vb. dışında- 
özellikle ‘sosyo-kültürel iktidar’ konusunda görev-
lerini gereğince yerine getirdikleri söylenebilir mi?

Siyasetçilerimizin, kanaat önderlerimizin, da-
vetçilerimizin, ilim ve fi kir adamlarımızın 15 
Temmuz öncesindeki tarz-ı siyasetleri, dilleri, 
üslûpları, gündemleri, öncelikleri, yaklaşım bi-
çimleri vb. 15 Temmuz’dan sonra değişmiş midir? 
Daha kuşatıcı, daha kucaklayıcı ve daha kolaylaş-

tırıcı olabilmişler midir? Nefret ettirici, itici, öte-

leyici, ötekileştirici, eleştirici, yargılayıcı dili terk 

edebilmişler midir? 

Bu sorular daha da çoğaltılabilir. Mesela, suç-

luların hassasiyetle tespit edilip cezalandırılmala-

rı konusunda ‘sapla samanın birbirine karıştırıl-

dığı’ sıkıntılı süreç ortadan kaldırılabilmiş midir? 

Keza görevlendirmelerde emanetin ehline ve-

rilmesi ilkesi ne oranda gözetilebilmektedir?

Bütün bu sorulara ve ilave edilebilecek diğer 

sorulara olumlu cevaplar verebildiğimiz oranda 

15 Temmuz Kıyamı ile önümüze çıkan tarihi fır-

satı hayra tebdil etme imkânına sahip olabiliriz. 

Ancak cevaplarımız genel manada olumsuz ise 

-ki maalesef çoğunlukla öyle görünüyor-, en kısa 

zamanda aklımızı başımıza devşirmek ve 15 Tem-

muz kıyamını gerçekleştiren bu millete lâyık akıllı 

çaba ve gayretler, ilkeli tavır ve davranışlar ve ve-

rimli çalışma tarzları geliştirmek zorundayız.

Unutmamalıyız ki, 15 Temmuz gecesi Allah 

Teâlâ, bu asil millete merhametini lütfederek yar-

dım etmiş ve Allah’ın inayeti ile büyük bir badi-

re atlatılmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki maz-

lumlara, aç ve açıkta kalan insanlara sahip çı-

kan ve yardım eden, ‘verilmiş sadakası olan’ bu 

asil millete Yüce Allah da o gece sahip çıkmış ve 

yardım etmiştir. “Siz Allah’a (dinine ve kulları-

na) yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve 

ayaklarınızı sabit kılar.” (Muhammed/7)

Yüce Allah’ın bize yardımının devam etme-

si ise, direnişimizin ve namazımızın devamlılığı-

na bağlıdır: “Ey iman edenler! Sabırla (direnerek) 

ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin.” (Ba-

kara/153)

Ve eğer Allah’ın himayesi ve yardımı bizim 

üzerimizde olursa, bizi kimse yenemeyecektir: 

“Eğer Allah size yardım ederse, sizi yenecek hiç-

bir kuvvet yoktur. Ama O sizi yüzüstü bırakırsa, 

artık size kim yardım edebilir? O halde, müminler 

sadece Allah’a tevekkül etsinler.” (Âl-i İmran/160)

O halde yalnızca Allah’a güvenip dayan-

mak, yalnızca O’nun rızasını kazanmak ve sade-

ce O’ndan yardım dilemek için kulluğumuzu ge-

reği gibi yapmalı ve namazdan güç alarak nefsimi-

ze, haramlara, günahlara, şeytana, şeytani güçlere 

karşı direnişimizi sürdürmeliyiz ki, Rabbimiz biz-

leri terk etmesin. 
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 ÇALINAN HAKİKİ BİR DEVRİMİN HİKÂYESİ 

Ahmet DAĞ

Çok uluslu ve çok kapsamlı bir darbe halkın çocukları tarafından püskürtüldü, 
fakat halkın çocuklarının devrimi FETÖ’nün ortalığı bulandırması neticesinde 
yapılan haksız ihraçlar, bazı siyasiler ve yazar bozuntuları tarafından “kontrollü 
darbe” gibi ifadeleriyle, “damatların” bir salıverilip bir tutulması ve siyasi 
uzantıların tasfiye edilmemesinden dolayı niteliğini kaybetti ve sulandırıldı.

Çalınan Hakiki Bir Devrimin
Hikâyesi

1 5 T e m m u z 
Türk siya-

set tarihinin en 
önemli yaşanmış-
lıklarından biri-
dir. Üzerinden 
tam bir yıl geçen 
bu büyük hadi-
se üzerinde çok 
düşünüldüğünü düşünmüyorum. 15 Temmuz, ya 
iktidar odaklı ya da iktidar karşıtlığı bağlamında 
ele alınmakta, algılanmakta, yorumlanmakta ve 
değerlendirilmektedir. 

Şu an çok farkında olunmayan yalnızca vit-
rin/görünümüyle ilgilenen 15 Temmuz vakıasının 
dini, siyasal, sosyal, kültürel, iktisadi, hukuki, as-
keri olmak üzere birçok yönü bulunmaktadır. Bu 
kadar çok farklı yönleri bulunmasına rağmen ne 
siyaset ne de aydın-gazeteci-yazar-akademisyen 
bilumum bu sınıfl arda olan okur-yazarlar mese-
lenin ne olduğu, neleri getireceği veya götüreceği 
üzerinde hakkıyla durmadılar. Yazılan makale ve 
kitaplara bakıldığında bu çalışmaların kalıcı, ente-
lektüel veya akademik düzeyde olmadıkları görü-
lür. Yazılan bu makalelerin ve kitapların çoğu ya 
ticari maksatlı popüler yayınlar ya da “iktidar gü-
zellemesi” içeriğindedir. 

Oysa 15 Temmuz meselesi, edebiyatın ya da 
gazeteciliğin bir meselesi değil tarihçilerin, sos-
yologların, fi lozofl arın ve hukukçuların bir me-
selesi olmalıydı. Aslında 15 yıldır fark edemedi-

ğimiz şey siyasal 
iktidarın hakika-
ti ıskalayarak me-
seleleri salt görü-
nüm haline ge-
tirdiğidir. Siya-
sal iktidarın “au-
rası” içinde ger-
çekliği kaybe-

den yazar-düşünür tiplerinin hakikati görme-
leri mümkün değil. Toplumsalın ve siyasetin en 
önemli vasıtası/medium olan medyanın başın-
da ve bünyesinde bulunanların içinde bulundu-
ğu perişan hal hakikatin ortaya çıkarılmamasın-
daki en büyük nedenlerden biridir. Ne yazık ki 
İslâmi ya da muhafazakâr medya, bir dönem adı-
na “kartel” medya denilen medyanın ahlakıyla ah-
laklandı. 

“Ayıbı araştırma, galip gelme hissi, reyting kay-
gısı, eleştirel bilinçten uzaklık, iktidara kayıtsız 
itaat ve yaranma, muhalif gördüklerine sataşma 
ve ayak kaydırma, “pelikan” gibi yaratıklar ya da 
hayvanlar ihsas etme tavrı içinde bulunanlar ahla-
ki zafi yetler göstererek alternatif bir medya dili ve 
ahlakı ortaya koyamadı. Oysa müslümana yakışır 
bir medya inşa edebilirler ve yayıncılık yapabilir-
lerdi. Bu tecrübeyi gerçekleştirmeyerek hem ken-
dilerini bitirdiler hem de uzun vadede İslâmi kesi-
min vasat ve imkânını yok ettiler. 

Nitekim medya ve diğer alanlardaki omurga-
nın yok edilmesiyle bağlantılı olarak iktidarın ne-



63

 Umran • Temmuz 2017

  ÇALINAN HAKİKİ BİR DEVRİMİN HİKÂYESİ  ÇALINAN HAKİKİ BİR DEVRİMİN HİKÂYESİ 

redeyse 15 yıllık sürecinin tamamında meselele-
ri sofi stik değerlendirmekten daha çok güdüsel 
düzeyde değerlendirdiği görülür. Bürokratlar, si-
yasiler ve yazarlar tarafından “Erdoğanizm” kül-
tü meydana getirildi. Bu kültle hem kendilerini 
zahmetten alıkoydular ve hazıra kondular hem de 
Erdoğan’ın üzerine tüm yükü yıkmakta beis gör-
mediler. Nitekim bu sofi stlikten uzak güdüsel du-
ruş Cumhurbaşkanı’nın sık sık dile getirdiği kül-
tür ve eğitim ayağında iktidarsızlığı veyahut ba-
şarısızlığı getirdi. Cumhurbaşkanı’nın bu serze-
niş ve şekvasına karşı bürokrasi ve siyasiler aldırış 
dahi etmediler ve üzerlerine alınmadılar.

Çoğu meselede olduğu gibi 
15 Temmuz meselesinde de si-
yasiler ve bürokratlar Erdoğan’ı 
taklit ettiler. Oysa onlara düşen 
böylesi mukallitlik yerine 15 
Temmuz’u meydana getiren sü-
reçlerin ve sonrasında meyda-
na gelebilecek süreç ve sıkıntı-
ların üzerinde kafa yormak ol-
malıydı. Hazırcılığı bir ahlak 
haline getiren siyasiler, bürok-
ratlar ve yazarlar, 15 Temmuz 
sonrasında da aynı parazit tavır 
ve tutumlarını sürdürdüler. Bu 
ise FETÖ şebekesiyle mücade-
lede sorunlar yaşanmasına ne-
den oldu. 15 Temmuz şehit-
lerinin hal hatırlarını sormak, 
onlara karşı ihtimam göster-
mek ve methiyede bulunmak 
devletin reisinin işidir elbette. 
Fakat bürokrasiye, siyasete ve 
düşünce dünyasına düşen gö-
rev, ev ziyareti programı tertip etmekten daha çok 
15 Temmuz gecesi tankın altına yatan, üstüne çı-
kan veya kovalayan, uçağa kafa tutup levye atan 
sosyolojiyi anlamak ve anlamlandırmak olmalıdır. 
Bu vazifede bulunan hadimin bu sosyolojiyi anla-
mak ve geleceğe taşımak gibi görevi olmasının ya-
nında “mankurtlar” sürüsünün nasıl yetiştiğini de 
anlama vazifesi vardır. 

Yalnızca vaaz video kasetlerinden veya 
CD’lerinden yüzünü gördüğü, teyp kasetlerin-
den ya da CD’lerden sesini duyduğu “efendisi-
nin” uşaklık yaptığı, 70 yıldır müslümanların ca-

nına okuyan zalim bir devlette bulunmasını dahi 
sorgulamayan “mankurtların” sosyolojisini de an-
lama görevi vardır. Kendisini hiç görmediği hal-
de “ulaklarıyla” verdiği talimat neticesinde devle-
tin uçağına, tankına, helikopterine el koyup ülke-
nin vatandaşlarını öldüren sonrasında mahkeme-
lerde takiyye, yalan ve “mış” gibi yapan “karakter” 
sorunu yaşayan bir neslin türemesinin dini, felse-
fi  ve sosyolojik yapısı analiz edilmeliydi. Bu bağ-
lamda bu sosyolojiyi ve psikozu anlama ve anlat-
ma çabası içinde bulunan Ergün Yıldırım’ın Özne-
nin Ölümü ve Ömer Çaha’nın yazılarının hakkını 
vermek gerekir. 

Birçok yönü bulunan 15 
Temmuz’un en önemli üç saç 
ayağı dini, sosyal/hukuki ve 
siyasal yönüdür. Komplek-
se kapılmadan söylemek ge-
rekir ki FETÖ kendini baş-
langıç olarak din zeminin-
de üretmiştir. Din zemininde 
üreyerek içtimai, siyasi, hu-
kuki, idari, askeri, iktisadi, 
medya, alanlarına sirayet et-
miş ve bu bünyelerde metas-
taz olarak büyüyerek kanser 
türü bir marazi bir hal almış-
tır. Dinin asli unsurları olan 
Kur’ân ve hadisi anlama, sa-
habeyi tarihsel konumundan 
kopararak anlama ve anlat-
ma, fıkhı yorumlama, âlimi 
yani kendi konumunu kut-
sayarak konumlandırma, 
ümmet olma yerine cema(d)
at olma, kul olma bilinci ye-

rine “itaatkâr abiler-ablalar” taifesi oluşturma sü-
reciyle sorunlu bir hale gelmişlerdir. 

Sofi stik bir zihin tarafından dizayn edilen ve 
sofi stik hiçbir yönünün oluşmaması için gayret 
edilen bu kitle; okuma, düşünme, tartışma, sor-
gulama erdemlerinden hâssaten uzak tutulmuş-
lardır. Kendisinin yerine düşünen abiler ve abla-
lar, vakti geldiğinde “şefaatle” kendisini cennete 
sokacak “hocaefendisiyle” tuhaf epistemolojik ve 
ontolojik bir duruş edinen yığının irade ve düşün-
meye dayalı bir karakter olmaması gayet doğaldır. 
Yaklaşık elli yıllık bir geçmişe sahip olan bu ya-

Çoğu meselede olduğu gibi 
15 Temmuz meselesinde de 
siyasiler ve bürokratlar 
Erdoğan’ı taklit ettiler. Oysa 
onlara düşen böylesi mukal-
litlik yerine 15 Temmuz’u 
meydana getiren süreçle-
rin ve sonrasında meydana 
gelebilecek süreç ve sıkıntı-
ların üzerinde kafa yormak 
olmalıydı. Hazırcılığı bir 
ahlak haline getiren siya-
siler, bürokratlar ve yazar-
lar, 15 Temmuz sonrasın-
da da aynı parazit tavır ve 
tutumlarını sürdürdüler.
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pının Anadolu çocukları devşirilirken itiraz etme-
yen, seyreden hatta katkı veren herkesin bu “man-
kurtlaşma hikâyesinde” rolü ve vebali vardır. Ayrı-
ca ülke kurumlarını bu yapıdan temizleme ve bu 
yapıyı tasfi ye etme sürecinde mücadelenin tepe 
yerine doğrudan tabanla yapılması yapılan yanlış-
lardan biridir. Uzun vadede toplum olarak bura-
dan doğan çok sorunlu ve yönlü bir psikozla kar-
şı karşıya kalacağız. Yapılması gerekilen şey kont-
rolsüz bir biçimde tabanı biçmekten daha çok ta-
banı illegal bir karakterde olan tepeden koparmak 
olmalıydı. Zor bir şey ama “cemaatçi” olma sap-
lantısından kurtarıp vatandaş olma sürecine dâhil 
edilebilirlerdi. Bu yapılamadığı gibi şu an meyda-
na gelen büyük tahribatın rehabilitesinin nasıl ya-
pılacağına dair hiçbir sofi stik önlemin olmaması-
dır. Öyle ya da böyle toplum olarak sayısı yüzbin-
leri aşan ihraç edilen ve en az yarısı tutuklu ya da 
mahkemelik olan büyük bir kitleyle beraber yaşa-
maktayız. Eğer rehabilite etme konusunda gerekli 

hassasiyet gösterilmezse daha büyük sorunlar ya-
şanacaktır. 

Ehliyet-liyakat erdemini yitiren İslâmî kesim 
bu şebekenin varlık göstermesinde mesuldür. 
Soru çalan, haksız kadrolaşan, kişilere ait mahrem 
kaset çıkaran, kendinden olmayanı müspet-menfi  
dualitesi çerçevesinde etiketleyen ve yok eden bir 
“dini oluşumun” ahlak(sız)lığına göz yummadığı-
nı kimse söyleyemez. Paralel devletin oluşması-
nı bizatihi tecrübeyle yaşayan siyasiler, haklı ola-
rak tepki koyup öfkelenirken İslâm’ın mümessi-
li olduğunu söyleyen cemaatler, âlimler, yazar-
lar ve düşünürler bariz oluşturulan “paralel dine” 
karşı ne tepki gösterdiler ne de öfkelendiler. Hat-
ta bu sürecin oluşmasına bilerek ya da bilmeye-
rek katkıda bulundular. Ben bu anlamda Abant 
Toplantıları’nın içeriğine ve sonuç bildirgelerine 
baktığımda bu toplantıya katılanları masum ve bu 
vebalden beri olarak görmüyorum. 

Son otuz yılını hızlı bir şekilde Anadolu’nun 
çocuklarını devşirerek geçiren bu şebeke ülke-
nin yalnızca otuz yıllık birikim ve enerjisini de-
ğil önümüzdeki on yılları alacak bu cerahati te-
mizleme mücadelesi ve uğraşısından dolayı bir 
kara delik meydana getirmiştir. Geçen yıl 15 Tem-
muz arefesinde Umran’da yazdığım “Sanal Nebi-
ler ve Dine Karşı Simülatif Din” başlıklı yazıda tas-
vir ettiğim “Kalbiyle dili arasında epey bir mesa-
fe olan, ümmet perspektifi nden daha çok kendi 
cemaatinin ve çıkarlarının derdine düşen, dünye-
vi çıkar ve pratiği hiçbir zaman terk etmeyen bir 
liderle, dünyadan da cennetten de hiç vazgeçme-
yen “fırka-i nâciye” söyleminden hareketle “cen-
netin ortasına otağı” kuracağına inandırılmış, dü-
şünme yeteneği tırpanlanmış ve birer itaat öznesi 
haline getirilmiş, anne ve babasını kendisinin yü-
zünü hiç görmedikleri bir zata tercih eden birey-
lerden oluşan monolitik bir yapının…” nasıl mey-
dana geldiği teolojik, sosyolojik ve felsefi  düzlem-
de analiz edilmelidir. 

Meselenin hem dini hem de sosyolojik yönü-
ne dair çözümlemelerden sonra siyasal ve hukuki 
sorunlara da değinilmesi gerekir. FETÖ yapılan-
masına bakıldığında birçok alanda etkin oldukları 
görülse de asıl etkiyi din, kamu-hukuk ve siyaset-
idare alanında gösterdiklerini aşikar biçimde gö-
rebiliriz. Toplumun dini ve içtimai yapısını hallaç 

pamuğu gibi atan bu şebeke, asıl büyük sorunu 

Aslında 15 yıldır fark edemediğimiz şey 
siyasal iktidarın hakikati ıskalayarak 
meseleleri salt görünüm haline getir-
diğidir. Siyasal iktidarın “aurası” için-
de gerçekliği kaybeden yazar-düşünür 
tiplerinin hakikati görmeleri müm-
kün değil. Toplumsalın ve siyasetin en 
önemli vasıtası/medium olan medya-
nın başında ve bünyesinde bulunanla-
rın içinde bulunduğu perişan hal, haki-
katin ortaya çıkarılmamasındaki en 
büyük nedenlerden biridir.
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hukuk ve siyaset zemininde meydana getirmiştir. 

Çünkü bu iki zemin yasama, yürütme ve yargı 

trikotomisini/üçlü yapıyı içerir. Yargının 3/1’ini 

istila eden bir yapının hukuk kadar önemli diğer 

bir yapı olan siyasete sirayet etmediğini söylemek 

hiçbir aklın kârı değildir. 

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın, “81 emniyet 

müdürünün 74’ü FETÖ’cü çıktı, daire başkanları-

nın tamamı bunlardandı” ifadesi neticesinde siyasi 

ve bürokratik karşılığının olmadığını kimse söyle-

yemez. Bu makamlara getirilen bir sürü pis işleri 

gerçekleştiren bir sayısal rakam ve bu rakamları 

makamlara getiren neredeyse hiçbir siyasetçi ve 

bürokratın bedel ödememe paradoksuyla karşı 

karşıyayız. Valilere dair rakam verilmemiş olsa da 

valilerin de bir o kadar olduğunu tahmin etmenin 

zor olmadığı kanaatindeyim. 15 Temmuz sonra-

sı hem iktidar da hem de muhalefette olan siyasi 

uzantının ortaya çıkarılmaması vatandaş vicda-

nında rahatsızlıklar meydana getirmiştir. 

Makamları, kadroları, ruhsatları, imarları ve 

hazineye dair arsa ve diğer unsurları FETÖ şebe-

kesine “himmet” eden bürokratların çoğu ve si-

yasilerin hiçbiri hesap vermedi. Oysa siyaset bu 

riski almalıydı. Eğer bu riski almazsa yargılama 

ve kamu ihracında haksızlıklar ortaya çıkma-

ya devam edecektir. Nitekim son iki hadise olan 

“damatları tahliye vakası” bunun göstergesidir. 

FETÖ’cülükleri yani moda deyimle iltisaklı oluş-

ları mali, içtimai ve ailevi olarak her yönden belli 

olan iki tipi salıverirken FETÖ’ye kadim düşman-

lık yapmış olan kişilerden FETÖ’cü çıkarma, ka-

mudan ihraç etme ve içeri atma gibi dramatik so-

nuçlarla karşılaşılır. Ne yazık ki 17 Aralık sonrası 

yalnız kalan Erdoğan 15 Temmuz sonrasında da 

yalnız kalmıştır. Yapılan son kritik atamalar ve ka-

muda olan haksız ihraçlar Erdoğan’ın altını oyma 

teşebbüsüdür. Ayrıca “FETÖ’cü olmadığı kesin-

dir” gibi yaklaşımla yapılan son atamalar sorunun 

diğer bir yüzüdür. 

15 yıllık iktidar sürecinde iktidar ne yazık ki 

İslâmî kesime veya İslâmcı kesime layıkıyla iltifat-

ta bulunmamıştır ve hâlâ böyle devam etmekte-

dir. Nitekim bir ucubenin “Artık AK Parti’nin ra-

dikal İslâmcılarla da Mavi Marmara’daki manyak 

tiplerle de yollarının ayrılması lazım” manasında-

ki “deli zırvası” bu muamelesinin de yetersiz ol-

duğu düşüncesini göstermektedir. Bir düşünür ve 

bilge tiple 15 Temmuz’dan 2 gün sonra yaptığımız 

bir sohbette “iktidar yüz vermediği İslâmcılara ya 

da İslâmî kesime yer verecektir” dediğimde bana, 

“Bundan sonraki süreçte laik, mason ve ulusalcı-

ların önü açılacak” dediğinde çok şaşırmıştım. Bu 

şaşkınlığım bugün bir kabullenmeye döndü. 

15 Temmuz iktidar için “muktedir” olma 

şansını verebilecek halkın bir devrimiydi. Yusuf 

Kaplan’ın sürekli olarak tekrar ettiği bu ülkenin 

çocukları iktidardalar ama muktedir değiller veya 

“bu ülkenin çocukları güya iktidarda ama iktidar 

onların elinde değil” doğru tespitleri tersine döne-

bilirdi. Çok uluslu ve çok kapsamlı bir darbe hal-

kın çocukları tarafından püskürtüldü fakat halkın 

çocuklarının devrimi FETÖ’nün ortalığı bulan-

dırması neticesinde yapılan haksız ihraçlar, bazı 

siyasiler ve yazar bozuntuları tarafından “kont-

rollü darbe” gibi ifadeleriyle, “damatların” bir sa-

lıverilip bir tutulması ve siyasi uzantıların tasfi ye 

edilmemesinden dolayı niteliğini kaybetti ve su-

landırıldı. Hem anayasa/başkanlık oylaması hem 

sulandırma gayretleri 15 Temmuz hakiki devri-

minin içselleştirilememesini doğurdu. Üzerinde 

düşünülmeyen ve fi kri sürece dâhil edilmeyen 

sadece sokak şenliğiyle kalan bir devrimden, daha 

çok öncü bir nesil yetiştirecek ve fi kri perspektif 

sunacak bir 15 Temmuz ortaya koymalıyız. İnsan-

lık tarihinde sanatçılarla (çalgıcılarla, çığırtkanlar 

-şarkıcı-türkücülerle-) ifade edilen hiçbir devrim 

kuşatıcı ve hakiki olamaz.

Paralel devletin oluşmasını bizatihi tec-
rübeyle yaşayan siyasiler, haklı ola-
rak tepki koyup öfkelenirken İslâm’ın 
mümessili olduğunu söyleyen cema-
atler, âlimler, yazarlar ve düşünürler 
bariz oluşturulan “paralel dine” karşı 
ne tepki gösterdiler ne de öfkelendiler. 
Hatta bu sürecin oluşmasına bilerek ya 
da bilmeyerek katkıda bulundular. Ben 
bu anlamda Abant Toplantıları’nın içe-
riğine ve sonuç bildirgelerine baktığım-
da bu toplantıya katılanları masum ve 
bu vebalden beri olarak görmüyorum.
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Â kif Emre 23 Mayıs 2017’de 
fani dünyanın kederleri-

ni ve eksikliklerini gerisinde 
bırakarak sonsuzluk âlemine 
adım attı. Kolonyal güçlerden 
çok çeken Müslüman dünya-
nın mücadelesinin ön safl arın-
da idi…

Âkif, Anadolu’nun kalbindeki bir taşra şehrin-
de dünyaya geldi. Gençliğinden bu yana kendi-
sini, halkının ve Müslüman dünyanın ideolojik 
gelişimine adadı. Âkif, 1990’lı yılların başlarında 
Londra’da yaşarken, dostluğumuz pekişerek sü-
reklilik kazandı. 

Aynı edebi zevkleri ve istekleri paylaştığımız-
dan sürekli irtibat halindeydik. Dil öğrenmek için 
yaklaşık iki yıl Londra’da kaldı, burada yaşamını 
idame ettirebilmek için de göçmen çocuklara ana 
dillerinde ders verdi. İngilizce bilgisi yeterli sevi-
yeye ulaştığında, Türkiye’ye dönerek orada kazan-
dığı birikimi ülkesine aktarmanın zamanının gel-
diğini düşündü.

Vatanına geri döndüğünde, algı dünyasında 
köklü bir değişiklik oldu. Olayları birden fazla ba-
kış açısıyla görmeye başladı, davranışlarını derin 
dini inancı şekillendirdi. Âkif,  yorulmaz bir gez-
gindi, yoğun programına sadece Müslüman top-
rakları değil, aynı zamanda Müslümanların bir za-
manlar yaşamış olduğu toprakları da alarak, En-
dülüs, Kosova, Bosna ve Filistin hakkında belge-
seller hazırladı.

Yayınevleri ve dergilerin editörlüğünü yaptı ve 
yakın zamanda uluslararası meseleler ve kültürel 
konularda köşe yazıları yayınlandığı Yeni Şafak 
gazetesinin kurucuları arasındaydı. Yazılarından 
da göründüğü gibi derin bir düşünürdü. İnandık-
larına ve argümanlarına uygun bir hayat sürüyor-
du, Bizans tarzından kaçınarak yaşıyordu.

Kalp krizi geçirdiğinde masasında bir bardak 
çay, yarım poğaça ve bir bardak su vardı; hepsi 
de karakterinin mütevazılığına ve İslâm’a olan de-
rin taahhüdünü kanıtlar nitelikteydi. Bana kendi-
sinden kalan, arkadaşlığa verdiği yüksek değer ve 

bize vakit ayırmak için bir TV 
röportajı aracılığıyla kendisini 
tanıtma fırsatını nasıl geri çe-
virdiği var. Kendi çıkarına ola-
cak bir şeyden fedakârlık et-
mesi, onu her zaman büyük 
bir sevgiyle hatırlayan arka-
daşlarına olan sadakatinin bir 

göstergesi. 
Ölümünden sonra onun adı üzerinden yürü-

tülen iç çekişmeler yalnızca onun ruhunu incite-
cektir, buna karşın Türkiye’nin ve İslâm dünyası-
nın daha iyi bir geleceğe yürümesi adına ortaya 
koyulacak çabalar onun gayesini ve ümmet dava-
sını yaşatacak, ruhunu şad edecektir.

Âkif Emre’nin 17 Mayıs 2003’te sıkıntılı oldu-
ğu günlerden birinde benimle paylaştığı şiirlerden 
biri Neyzen Tevfi k’in “Geçer” şiiriydi. 
Izdırabın sonu yok sanma, bu alem de geçer, 
Ömr-i fani gibidir, gün de geçer, dem de geçer, 
Gam karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer, 
Devr-i şadi de geçer, gussa-i matem de geçer, 
Gece gündüz yok olur, an-ı dem adem de geçer, 
Bu tecelli-i hayat aşk ile büktü belimi, 
Çağlıyan göz yaşı mı, yoksa ki hicran seli mi? 
İnleyen saz-ı kazanın acaba bam teli mi? 
Çevrilir dest-i kaderle bu şu’unun fi li mi, 
Ney susar, mey dökülür, gulgule-i Cem de geçer, 
İbret aldın, okudunsa şu yaman dünyadan, 
Nefsini kurtara gör masyad-ı mafi hadan. 
Niyyet-i hilkatı bul aşk-ı cihan aradan, 
Önü yoktan, sonu boktan, bu kuru da’vadan 
Utanır gayret-i gufranla cehennem de geçer. 
Ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne türe, 
Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre 
Cahilin korku kokan defterini Tanrı düre! 
Ma’rifet mahkemesinde verilen hükme göre, 
Cennet ifl as eder, efsane-i Adem de geçer. 
Serseri Neyzen’in aşkınla kulak ver sözüne, 
Girmemiştir bu avalim, bu bedyi’ gözüne. 
Cehlinin kudreti baktırmadı kendi özüne. 
Pir olur sakiy-i gül çehre bakılmaz yüzüne, 
Hak olur pir-i mugan, sohbet-i hemdem de geçer.

Mevlüt CEYLAN

ÂKİF EMRE: AZİZ BİR DOSTUN ARDINDAN...
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“Nasıl yaşarsanız öyle 
ölürsünüz... Bu kutlu sözün 
somut, yaşayan, herkesin it-
tifakla kabul ettiği bir tecel-
lisiydi. Yaşadığı gibi göçtü. 
Hep yolda oldu ve o yol üze-
re menzile ulaştı. Aksini iddia 
edecek bir beşer yoktur”  de-
mişti, yazılarında alışık ol-
duğumuz yazım hatalı keli-
meleriyle, dostu ve ölümüy-
le büyük bir hüzne düştü-
ğü Bahaddin Yıldız’ın ardın-
dan. Ölüm hüznünü ve idra-
kini hayatının eksenine oturt-
maya çalıştığını bütün dostla-
rı bilir. Ama onunla yakın te-
masta bulunduğum yıllar bo-
yunca Bahaddin Yıldız’ın ve 
bir de Cahit Zarifoğlu’nun 
dünyadan göçüşlerinin hüznünü mütemadiyen 
gözlerinde gördüm. Beşiktaş motorundan inip o 
evine gitmek için otobüse binmek üzere, ben evi-
me yürümek üzere yolun karşısına her geçişimiz-
de, Mustafa Şahin’in yazısında bize derinden his-
settirdiği o Cahit Zarifoğlu sahnesini tasvir eder-
di. III. Ahmet Çeşmesi’nin köşesindeki o buluş-
ma sahnesi... Ve istisnasız her tasvirinde, Bahad-
din Yıldız’ın sözü açıldığında olduğu gibi, gözle-
rinde o hüznü görürdüm. Hissetmekten manevi 
bir haz aldığı o hüzün... Sanırım Âkif Emre’den 
miras almayı istediğim en önemli değer bu hüzün 
oldu. Onun gidişiyle derinleşen ve anlam kazanan 
o hüzün... İslâm âlemine dair, uluslararası siyase-

te dair, İslâmcılığımıza dair, 
medyaya dair ve birçok ente-
lektüel meseleye dair cömert-
çe paylaştığı birikiminin yanı 
sıra, en değerli olan, dünya-
ya, insanlara, olaylara, tabia-
ta, tarihe bakışa mana ve de-
rinlik katan, insanı çoğaltan, 
gönlünü genişleten, canlandı-
ran o hüzün...

Kendisi de, Bahattin Yıldız 
için söylediği gibi, yaşadığı şe-
kilde öldü. Rahatsızlığını kim-
seye bildirmeden, kendi sı-
kıntılarını hiç dillendirmeden 
İslâm âleminin sesi boğulan 
mazlumlarının haberini ver-
meye çalışırken... Kalbi onla-
rın dertleriyle o kadar çarptı 

ki, ilkelerini, hakikat bildiğini korumak için o ka-
dar çırpındı ki dar geldi bu fani dünya. Kanat vura 
vura kafesin muhkem demirlerini eritti ve en sev-
diğine uçup gitti. 

Şu yazdıklarımı görse sessiz kalırdı kalmasına 
da, insanı azarlayan o bakışı da her sözden daha 
etkili olurdu. Bu dünyadan göçmüş olmasına rağ-
men dosdoğru ve tutarlı duruşu sayesinde ne di-
yeceğini biliyorum: Kişiselleştirme, mücadeleyi, 
davayı ve canlı örnekliği öne çıkar! Affetsin bizi. 
Güçlü değiliz o kadar. İniltilerimiz, sızlanmaları-
mız bundan. Yine de, gücümüz yettiğince, onun 
davasını anlatmaya çalışarak aslında onu gerçek-
ten anlatabileceğimizin de farkındayım. Çünkü 

Aynur ERDOĞAN

YAŞADIĞI GİBİ ÖLDÜ!

Profesyonel meslek olarak gazetecilikle tanımlanamayacak olan Âkif Emre gerek 
gazete yazılarını yazarken gerek gündelik siyasete dair haberleri düzenlerken 
gerekse İslâm âlemini ve tarihini ele aldığı belgeselleri hazırlarken ulaşmaya 
çalıştığı “mutlak hakikat”in ilkelerine sadık kalmayı öncelerdi. Mutlak hakikat, 
ne mistik bir soyutlamaydı ne de sadece politik bir muhtevaydı onun için. 

Yeni bir “dil”in üretilme-
si gerektiğini düşünüyor-
du. Bu dil, ne 28 Şubat ve 
sonrasında yaşanan daral-
mayla mevcut siyasete tes-
limiyete ne de 1980’lerin 
mücadele ruhunun sade-
ce siyasi eylemliliğe indir-
genen sığ anlayışa daya-
nacaktı. Bu dil, İslâmcılık 
birikiminden hareketle 
yenilenmeyi, İslâmcılığın 
asli referanslarından 
beslenerek tazelenmeyi 
gerektiriyordu.
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onun kişiliğini de, hayat çizgisini de belirleyen da-
vası olmuştu.

***
Kendisiyle tanışıklığımız 90’lı yılların sonu-

na denk gelse de asıl yakın temasımız Dünya 
Bülteni’nde tercüme ve röportaj yapmaya başladı-
ğım 2008 yılında başladı. Bu yazıda, vefatına ka-
dar dostlukla, arkadaşlıkla, muhabbetle örülü bu 
süreçte kendi anlama, kavrama yeteneğimle sınırlı 
olarak tanıyabildiğim Âkif Emre’den yazmaya ça-
lışacağım. Benim için fazlasıyla zor olsa da -Asım 
Öz ve Cihan Aktaş’ın ikna edici telkinlerinin etki-
siyle- “hayırlı bir girişim” olması ümidiyle yapa-
cağım bunu.

Kendisiyle çalıştığım yıl-
lar boyunca röportaj ve yu-
varlak masa toplantıları-
nı gerçekleştirirken medya 
işi yapmanın topluma do-
kunma sorumluluğuyla ele 
alınması gerektiğini öğren-
dim. Profesyonel meslek ola-
rak gazetecilikle tanımlana-
mayacak olan Âkif Emre ge-
rek gazete yazılarını yazar-
ken gerek gündelik siyase-
te dair haberleri düzenler-
ken gerekse İslâm âlemini ve 
tarihini ele aldığı belgeselle-
ri hazırlarken ulaşmaya ça-
lıştığı “mutlak hakikat”in il-
kelerine sadık kalmayı ön-
celerdi. Mutlak hakikat, ne 
mistik bir soyutlamaydı ne 
de sadece politik bir muhte-
vaydı onun için. Hayatın her alanının, her düşün-
sel faaliyetin, küçük ya da büyük her eylemlili-
ğin doğrudan beslendiği dini muhtevaydı. Kendi 
ömrüyle şahit olduğu, eleştiri süzgecinden geçire-
rek pekittiği İslâmcılık, modern çağda bu “mut-
lak hakikat”e ulaşma ameliyesiydi onun gözünde. 
Medyanın cari işleyişiyle çeliştiği aşikâr olan söz 
konusu ilkelere bağlı kalarak iş yaptığı için ortaya 
çıkan çelişkiler, modern çağda Müslüman olma-
nın, Müslüman kalmanın da çelişkileriydi. Bu çe-
lişkiler, birçok insanın ilkesizliğe, omurgasızlığa, 
çürümeye sürüklenmesine sebep olurken onun 
“mutlak hakikat”e ulaşma yolunda devamlı azimle 
mücadelesinin yakıtı olmuştu. İşte, bilme, öğren-

me, gelişme gayreti de bu mücadelenin en önem-
li yoluydu.

Bilmek, bilgi, ilim, “mutlak hakikate” ulaş-
ma yolunda hakikatleri inşa etmeliydi. Bu, bazen 
Müslümanların bugününü inşa eden tarihi bil-
gi, bazen gönül dünyamızı zenginleştiren mane-
vi bilgi, bazen fi kir ve düşünce dünyamızı oluş-
turan bilimsel bilgi olurdu. Onun sakin tabiatını 
dalgalandıran, gözlerinin çakmak çakmak olduğu 
anlar, kırıntı dahi olsa, hakikatin bilgisiyle buluş-
tuğu anlardı. Sadece bilgi mi heyecanlandırırdı? 
“Güzel” olan karşısındaki diri ve şevkli hali onun 
gerçek tutkuları hakkında bilgi veriyor. Hakika-
tin bin bir görünümünün peşine düşen ruhu, ge-
rek tabiatı gerekse insanın ürettiği sanat eserlerini 

temaşa ederken coşardı. Fo-
toğraf çekmek, resim çizmek 
ruhunu coşturan güzellikle-
re ulaşmak, dokunmak ba-
bında küçük çabalarıydı.

Bilim ve sanatın manevi 
değerlerden yalıtılmış sekü-
ler halinin tam zıddı olarak 
ilim ve estetiği yüce hakikate 
ulaşmanın yolları kıldığının 
en bariz göstergesi, özellik-
le batılı bilgi karşısındaki tu-
tumuydu. Bilgi, bilim onun 
için bir anahtar gibiydi. Ha-
kikat ufkunda bir kapı aça-
caksa işlevseldi. Batılı bilgiyi 
o yüzden bağlamıyla/olduğu 
gibi almaz, onun bizim ha-
kikat dünyamızda hangi ka-
pıyı açabileceğini düşünerek 
kendi fi kir dünyasında eri-

tirdi. Bilgi ve sanatın–sanat bilime göre daha kısıt-
lı olarak- evrenselliğinden hareketle Müslüman-
lar için, İslâmcılığımız için faydalı olduğu müd-
detçe hakikat imbiğinden geçirerek dağarcığında 
yer bulduğunu görürdünüz.

***
Bu yazıda İslâmcılık diyorum ama kelimeyi ra-

hatça kullandığım da sanılmasın. Zira Âkif Emre 
de bu kelimenin son zamanlarda yaşadığı anlam 
daralmasının farkında olarak kullanırken rahat-
sız oluyordu. Kelimenin muhtevası kendi kafasın-
da net ve sınırları çizilmiş olmakla birlikte medya-
da kullanıldığı bağlamlara itirazı vardı. Bu sebep-

Bugün gelinen noktada 
İslâmcılık mı Müslümancılık 
mı yapılıyor, İslâmcılığın 
önerileri nasıl hayata geçiri-
lir, modern dünyayla çeliş-
kilerimizle nasıl başa çıkılır, 
İslâm âlemini sömürgeleşti-
ren Batı ve değerleriyle iliş-
kimiz nasıl şekillenmelidir, 
yeni bir İslâmcı dil ve düşün-
ce nasıl inşa edilmelidir vb. 
sorular gündemimize gelme-
diği müddetçe Âkif Emre’yi 
anmamızın çok bir anlamı 
olmayacak.
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le modern çağda Müslümanların modern dünya-
ya bir alternatif olarak ortaya koydukları siyasi ve 
fi kri birikimi ifade edebilecek başka bir kavram-
laştırmanın peşindeydi. Bu arayış sadece isimlen-
dirmeye yönelik de değildi. İslâmcılığın bir yüz-
yılı aşkın süredir ürettiği “teklif”in bugünün gen-
cine anlatılmasında yaşanan zorluğu acıyla hisse-
derdi. Yeni bir “dil”in üretilmesi gerektiğini düşü-
nüyordu. Bu dil, ne 28 Şubat ve sonrasında ya-
şanan daralmayla mevcut siyasete teslimiyete ne 
de 1980’lerin mücadele ruhunun sadece siyasi ey-
lemliliğe indirgenen sığ anlayışa dayanacaktı. Bu 
dil, İslâmcılık birikiminden hareketle yenilenme-
yi, İslâmcılığın asli referanslarından beslenerek ta-
zelenmeyi gerektiriyordu.

Son yıllarda İslâmcı dilde yaşanan daralma onu 
bir hayli üzüyordu. Her yazıyı kaleme alırken söy-
lediklerinin birilerinde karşılık bulup bulmadığı-
na dair bir endişeye kapılırdı. Ama yazmaya olan 
inancını, bazen sarsılsa da, hiç yitirmedi. Çün-
kü dediği gibi, çürüme de umut da hep olacak!

***
Yaşadığı son bir yıllık imtihanını sabırla verdi-

ğine yakınları şahit oldu. İşsiz geçirdiği bir yıllık 
süre içinde de ilkelerinden, dosdoğru duruşun-
dan taviz vermedi. Haberiyat’ta başladığında ya-
şadığı heyecanın sebebi de bir yıldır yaşadığı ata-
letle ilgili olmalı. Asıl yapmak istediği iş olmama-
sına rağmen internet haberciliğine geri dönüşüyle 
yaşadığı heyecana bir türlü anlam verememiştim. 
Haberiyat’ta benim yapmamı istediği “Fikri takip” 
olarak isimlendireceğimiz toplantılara kendisi-
nin de katılacağını söylemesi, beni hem şaşırtmış 
hem mutlu etmişti. Zira Dünya Bülteni’nde “DÜ-
BAM Yuvarlak Masa Toplantıları” adı altında yıl-
lardır yaptığımız toplantılara –Abdurrahman Ars-
lan ve Ömer Laçiner’i davet ettiğimiz “Türk En-
telijansiyası ve İktidar” başlıklı ilk toplantı hariç 
bütün ısrarlarıma rağmen katılmamıştı. Ve yine 
İslâm iktisadı ve İslâmcılık başlıklı yaptığım rö-
portaj serisinde kendisiyle de konuşma isteğimi 
mütemadiyen geri çeviriyordu. Bunun sebebi, bit-
tabi tevazuunun yanı sıra kendi iş mecrasında faz-
la görünür olmayı uygun bulmamasıydı. Şimdi 
Haberiyat’ta, ben demeden, gerçekleştireceğimiz 
toplantılara katılma isteği beni şaşırtmıştı. Maale-
sef bunu yapmaya ömrü vefa etmedi.

Bu yazıyı, onun çok önemsediği canlı bir ör-
neklik teşkil etmesi için kaleme almış olmakla bir-

likte bir Âkif Emre güzellemesine dönüşmemesini 
de istiyorum. Çünkü Âkif Emre, hepimiz gibi, ha-
taları, günahları, zaafl arı, eksiklikleri olan bir kul-
du. Onun bu beşeri yönünün hesabını sadece ve 
sadece Allah görecek. Bizim şahitliğini yaptığımız 
üzere ömrünü davası uğruna harcamış bu insanın 
taksiratını affedeceğine dair tam ümit taşıyorum 
(âmin). Diğer taraftan Âkif Emre’nin bu dava 
adamlığı yönü, yolumuzu ışıtacak bir fener ola-
bilir. O yüzden eğer onun mirasına sahip çıkmak 
istiyorsak onun sorduğu soruların peşine düşerek 
başlayabiliriz buna.

Onun hayattayken görmezden gelindiğine 
dair hayıfl anmak yerine bunun nedenini sorgu-
layabiliriz. Oysa kendisi, görmezden gelindiğinin 
ve sebebinin farkında olarak bu durumla barı-
şıktı. Bu durumdan şikayetlenmesi, bu durum 
onun kişisel çıkar elde etmesine engel olduğu 
için değil, İslâmcılığın asıl sorularının gündeme 
gelmemesinden dolayıydı. Bu sebeple onun ne-
den görmezden gelindiğinin itiraf edilmesi, onun 
gerçekten anılmasını sağlayabilir. Bugün gelinen 
noktada İslâmcılık mı Müslümancılık mı yapılı-
yor, İslâmcılığın önerileri nasıl hayata geçirilir, 
modern dünyayla çelişkilerimizle nasıl başa çı-
kılır, İslâm âlemini sömürgeleştiren Batı ve de-
ğerleriyle ilişkimiz nasıl şekillenmelidir, yeni bir 
İslâmcı dil ve düşünce nasıl inşa edilmelidir vb. 
sorular gündemimize gelmediği müddetçe Âkif 
Emre’yi anmamızın çok bir anlamı olmayacak.

Onun Aliya’yı nasıl anmamamız gerektiğine 
dair ihtarında söylediği gibi, “ondan yarınlara bir 
ruh üfl eyebilecek sinerji oluşturmak, Müslüman-
ca bir duruşun koordinatlarını çıkarmak” amaç-
lanmadıkça anmak beyhude olacaktır. O nasıl ya-
şadıysa öyle öldü! Ya biz...



70

 Umran • Temmuz 2017

Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

B u senenin Ramazanı vefat-
larla başladı. Ramazan ari-

fesinde Âkif Emre’yi Fatih Cami 
avlusundan uğurlarken bir haf-
ta sonra yine aynı mekânda, 
yine aynı şekilde Fevziye Nuroğ-
lu için bulunduk. Musa Akbal’ın 
dediği çıktı; kapı açıldı ve ön-
den gidenler mekân değiştirme-
ye başladı.

Fevziye Nuroğlu yetmişli-
seksenli yıllarda İstanbul öze-
linde İslâmî heyecan ve hareke-
tin simge isimlerindendi. Sade-
ce hareketle kalmadı bu işin eği-
timle olacağını söyleyip okullar 
da açtı. Bitmek tükenmez bir he-
yecanı ve konuşurken bütün yü-
zünü kaplayan kırmızılığı hiç 
unutmayacağım.

İlahiyatı yeni bitirmiş, kamu-
sal alana açılma temrinleri yaptı-
ğımız günlerdi. Biz karşı yakanın 
mahrum gençliği Beyazıt- Fa-
tih aksındaki hareketten nasi-
bimizi almak için geçerdik kar-
şıya. Fatih’te bugün için ufak o 
gün için nimet sayılacak bir evin 
salonunu dolduran birçok genç 
kıza yaptığı konuşmasıyla tanı-
dım Fevziye Nuroğlu’nu. Aracı 
da bir kermeste tanıdığım Ayşe 

Sula’ydı. Daha sonra çevre geniş-
ledi ve Fatih iyice ağırlığını his-
settirmeye başladı. İslâmî ka-
dın hareketinin de merkeziydi. 
Suffâ ekolünün kurucusu Sabiha 
ve rahmetli Süreyya hanımlar ve 
onların birkaç sene büyüğü Fev-
ziye Nuroğlu dönemin etkinlik-
lerinde hep ön sırada hatta ilk-
lerdendi.

Sınırlı İmkânlarla Mücadele

Tek tük de olsa üniversite-
lerde başörtülü kızlar bulunu-
yordu o yıllarda. Onlara yardım-
cı olmak yanında sayılarını ço-
ğaltmak ve eğitimin dini ayağı-
nı ikmal etmek için de canla baş-
la çalışıyordu bu ekip. Şimdiler-
de birçoğumuzun, kullandığım-
da acaba nasıl anlaşılır kaygısı 
taşıdığımız ‘cihad’ kelimesi, gün-
delik dilde en çok söylenen ke-
limeydi. 

Cihad ve mücahide kelimele-
rinin ete kemiğe bürünmüş ak-
siyon kadınlarıydılar. Bir nevi 
‘mahşerin üç atlısı’ desem diğer-
leri dışarıda kalır diye üzülürüm. 
Ama ben onları tanıyordum. De-
diğim gibi karşının mahrum ço-
cuklarından olarak ve kent haya-

tının sınırlı imkânlarıyla o kadar 
oluyordu. 

Seksen ihtilali bir balyoz 
gibi bu gelişmeleri etkiledi. Ba-
şörtüsü yasakları başladı. Ön-
celeri kızlar-erkekler sonrala-
rı sadece kızlar o yılların ağır ve 
zor şartlarında taviz vermeden 
ayakta kalmanın yollarını ara-
dılar ki Fevziye Nuroğlu ve di-
ğer ablalar her daim yanların-
daydı. Eylemler, şehir şehir va-
tandaşa dertlerini anlatmalar, bir 
nevi başörtüsünün toplumla tek-
rar kavuşması-barışması gibiydi. 
Dr. Ayşe Hümeyra Öktem’le tek 
başına ve tabi sessizce başlayan 
dini duruşla toplumsal alanda 
var olma mücadelesi, Şule Yük-
sel Şenler de sesli hale gelmiş ve 
devamında gruplar halini almış-
tı. Davanın kadın aksiyonerleri 
gece gündüz demeden çalışıyor-
lar, bir taraftan kendilerini/dava-
larını topluma anlatırken bir ta-
raftan da ideallerini gerçekleştir-
mek için neler gerektiğini öğre-
niyorlardı. 

Yapılan haksızlık ve mağ-
duriyetin yanına yoksunluk da 
eklendiğinde yeni şehirli nüfus 
buna direndi ve hem dindar hem 
de eğitimli olarak kamusal alan-
da yer almanın gerekliliği açığa 
çıkınca da bunu gerçekleştirmek 
için kurumlar açmaya başladı. 
Kur’ân Kursları adı altında aslın-
da okul eğitimi yapılmaya baş-
landı. Halkın teveccühü ise had 
safhadaydı. Toplumsal açlık en 

FEVZİYE NUROĞLU
FEVZİYE ABLAMIZ

Nevin MER İÇ

Fatih’te bugün için ufak o gün için nimet sayılacak bir evin salonunu dolduran 
birçok genç kıza yaptığı konuşmasıyla tanıdım Fevziye Nuroğlu’nu.    
İslâmî kadın hareketinin de merkeziydi. Suffâ ekolünün kurucusu 
Sabiha ve rahmetli Süreyya hanımlar ve onların birkaç sene büyüğü 
Fevziye Nuroğlu dönemin etkinliklerinde hep ön sırada hatta ilklerdendi.
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ufak bir hareketlenmeyi değer-
lendiriyor ve gönlünü de çabası-
nı da ortaya koyuyordu. Dindar 
ve eğitimli bir genç kadın/erkek 
nüfus çoğalıyordu. Tabi ciddi 
meşakkat ve emeklere rağmen… 

Kamusal Alanda Mücadele

Yedi sene Kur’ân Kursu’nda 
oku, bir o kadar da dışarıdan 
bitirme yap, o dönemin dindar 
genç kadın nüfusunun en fark-
lı özelliğidir. Bir halk hareke-
ti olarak da değerlendirilmeli-
dir. Bu hareket hem İmam Ha-
tip Okulları’nın çoğalmasına 
hem de kızların eğitim alması-
nın yolunu açmıştır. O zama-
na kadar kız çocuklarını okut-
mayan dindar kesim bu okul-
ları sahiplendi ve kız çocukla-
rının eğitimi normalleşti. Sü-
reç dindar genç kızın üniversi-
te eğitimi almasının da yolunu 
açmıştır. Bu da kamusal alan-
da dindar kadınların çalışmala-
rına imkân sağladı. Bir anlam-
da cumhuriyet dönemi dindar 
kadınının kamusal alan müca-
delesi izlenirse, kilometre taşı 
olacak simge isimlerden biri de 
Fevziye Nuroğlu’dur. 

Onun jenerasyonu aynı za-
manda bir ‘hidayet’ kuşağıdır. 
Hiçbir dini bilgilenmenin ol-
madığı, olana dair işaretlerin 
tiye alındığı dönemde hidayet 
kuşağı doğdu ve bayrağı ele aldı. 
İşte bitmez tükenmez enerji, ci-
hat ruhu biraz da oradan gel-
mektedir bana göre. Bunu besle-
yen yurtdışı gelişmeleri de yad-
sımayız. Bunlar ülkede olanla-
rı hem besledi hem de şekillen-
dirdi. 

Neyse, cumhuriyet sonrası 
dindar genç kızın kamusal alan 

serencamı olmadığından daha 

fazlasına gerek yok diye düşünü-

yorum. Nihai planda bir taziye 

yazısı için yola çıktık. Bugünün 

yaşam tarzına dönüşen teknolo-

jilerden hemen hemen hiç biri 

yoktu -elektrik vardı tabi o kadar 

da değil- ama haberleşme, hare-

ket ve çaba için ortaya konan yü-

rek üst düzeydeydi. Günümüz 

gençlerinin bilemeyeceği bir du-

rum. Peki, o hareket şimdiler de 

sosyal medyaya evrildi diyebilir 

miyiz? 

Tasavvuf değil ama gönül 

hareketi, cemaat değil ama grup 

hareketi başka nasıl anlatılır bi-

lemiyorum ki yaşadığımız dö-

nemin naifl iğini. Hale bakın ne 

cemaat kelimesini ne de tasav-

vufu kullanamaz olmuşuz kırk 

açıklama yapmadan. Kirlenme 

bu boyuta ne zaman, nasıl ulaştı, 

gönüller hangi ara nasıl karardı 

bilemiyorum. O dönemin cihad 

ruhu çok yara aldı, kırgınlıklar 

had safhada, ilginçtir para da… 

Sonraki süreçlerde bir de 28 

Şubat silindiri geçti yine din-

dar kadının kamusal alanda var 

olma mücadelesinin üstünden. 

Bu sürede açılan okullarda top-

lumsal hareketin içinde daha 

sakin ve fakat kesintisiz devam 

ediyordu Fevziye Nuroğlu. 

Ta ki 1 Haziran 2017’ye ka-

dar. Haber sahur gibi sabahın 

ilk ışıklarında geldi. Fevziye 

Nuroğlu dünya yolculuğunu 

tamamlamıştı. Bize de razı olup 

uğurlamak kaldı son vazife ola-

rak. Vefat ettiği günün ikindi 

namazı sonrası Fatih Cami av-

lusu cenaze namazını kılmak 

için gelen kadın cemaatle do-

luydu bu sefer. Bu beklenen 

bir durum olmakla birlikte Ya-

semin son yıllarda kadınların, 

cenaze namazına katılımında 

ki artan ilgiye dikkat çekti. Ge-

çenlerde Mahmut Efendi cema-

atinden bir vefat vardı. Cenaze 

namazına kadınlar gelmez diye 

gitmemiştim. Sonradan demez-

ler mi ki ooo biz mezara bile 

gittik. Şaşırdım kaldım dedi. 

Birkaç sıra erkek de vardı tabi. 

Bu davanın takipçileri olarak 

son vazifelerini yapmak için gel-

mişlerdi. 

Fevziye ablamız Eyüp Sultan 

mezarlığına defnedildi. Ben git-

medim ama sonradan paylaşı-

lan resimlerden orada da hanım 

cemaatin fazlalığı görülüyordu. 

Daha çok dua makamında ola-

rak tabi… Mekânı cennet, dere-

cesi âlî olsun, biz ondan razıyız 

Allah da razı olsun.

Yedi sene Kur’ân Kursu’nda 
oku, bir o kadar da dışarı-

dan bitirme yap, o dönemin 
dindar genç kadın nüfu-
sunun en farklı özelliği-

dir. Bir halk hareketi ola-
rak da değerlendirilmeli-

dir. Bu hareket hem İmam 
Hatip Okulları’nın çoğalma-
sına hem de kızların eğitim 
almasının yolunu açmıştır. 
O zamana kadar kız çocuk-

larını okutmayan dindar 
kesim bu okulları sahiplendi 
ve kız çocuklarının eğitimi 
normalleşti. Süreç dindar 

genç kızın üniversite eğitimi 
almasının da yolunu açmış-
tır. Bu da kamusal alanda 
dindar kadınların çalışma-

larına imkân sağladı.
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Y apması icap eden şeyi bi-
hakkın yerine getirip, gerisi-

ni Rabbine bırakan, değerli bü-
yüğümüz Fevziye Nuroğlu ab-
lamız, arkasında birçok izler bı-
rakarak ebedi vatanına göçmüş-
tür. Ardında bıraktığı izler, taşa 
bıraktığı için hiçbir zaman silin-
meyecektir. İnşallah bizler de, 
senin izlerini layıkıyla takip ede-
biliriz ablacım... 

Fevziye ablanın vefat habe-
rini aldığımda, herkesin yaptı-
ğı gibi bir fi lm şeridi gibi hayat 
hikâyem, gözümün önünde ak-
maya başladı. İşte o zaman şunu 
fark ettim ki, Fevziye abla o ka-
dar hayatıma dâhil olmuş biri ki, 
ne zaman tanıştığımı hatırlaya-
madım. Şule Yüksel Şenler ab-
lam için de aynı şey geçerlidir. 
Hangi tarihte, nerede ve nasıl? 
Bazı insanlar vardır ki, siz onu 
unutsanız da o sizi unutmaz, ha-
yatınıza o kadar mecz olmuştur 
ki, ayırdına varamazsınız. Fevzi-
ye abla da benim hayatımda ve 
benim gibi birçok arkadaşımın 
hayatında mecz olmuş biridir. 

Vakıf İnsanı 

Onun davasına olan samimi-
yeti, kurduğu gönül medeniyeti-
nin en sağlam tuğlasıydı. Herke-
sin malumu üzere Eczacılık Fa-
kültesi mezunu ama gönül me-
deniyeti inşa eden usta bir mi-

mar... Hem de öyle bir mimar 
ki, gönle girmenin, gönül yap-
manın, gönül kurmanın inancı-
mızdaki yerini hâl diliyle anlatan 
bir mimar. En başta kendi gön-
lünü temiz tutmak için, gönlünü 
masivadan koruması ve İslâm’ın 
tüm güzellikleriyle donatması en 
önemli vasfı. Yapılması gereken 
her vazifeyi emir telakki eder ve 
hiç yüksünmeden, şikâyet etme-
den ve de en önemlisi sağına so-
luna “kim var?” diye bakmadan, 
cengâverce yerine getirirdi. Bu 
aktifl iği ve coşkusu gençlik yıl-
larında başlamış ve son nefesine 
kadar da sürmüştü. “Fevziye ab-
layı nasıl bilirsiniz” sorusuna en 
güzel cevap, “her daim hareket 
halinde olan, üreten, dönüştü-
ren, güzelleştiren, çözüm bulan 
ve paylaşan biri olarak biliriz” 
ifadesidir. Daha lise yıllarında 
Yeşilay Derneği’nde faaliyet gös-
terdi, üniversite yıllarında MTTB 
Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu 
başkanlığını yürüttü. 

Vakıf insanı olarak, varlığı ile 
yokluğu belli olan biriydi. Gittiği 
yerde mutlaka iz bırakır, dönüş-
türüp güzelleştirmeye ve birleş-
tirmeye önem verirdi. Direnişle 
dirilen ve dirilten bir yönü vardı. 
Hiçbir zorluktan yılmayan iman 
gücü, dirençli ve dinç olmasını 
sağlamıştı. Hizmet ehli, himmet 
ehli ve himaye edici okyanus yü-
rekli biriydi. Kırgınlıkları olsa da 

kızgınlıkları olmadı. Coşkuyla 
yaşadı ve çevresine de o coşku-
sunu çok güzel iletti. Mücadele 
ve muhabbet, en önemli düstu-
ruydu.

68 Kuşağının sembol isimle-
rindendi. Sayısal öğrencisi olma-
sına rağmen edebiyata olan ilgisi 
ve yaradılıştan yetenekli bir ede-
biyatçı tarafı vardı. Güzel konu-
şur ve güzel şiir okurdu. Aslında 
okumaz, okuduğunu bilfi il ya-
şar ve dinleyenlere de yaşatırdı. 
Hisli konuşmaları, dinleyenleri 
de hislendirir, “Fevziye bir baş-
ka konuşuyor, onun bu hatipli-
ği kimsede yok,” dedirtirdi. Mil-
li Türk Talebe Birliği’nin ilk kız 
öğrencileri onun başkanlığın-
da toplanmıştı. Kültür ve Ede-
biyat Kolunda vazife yapmış, ta-
rih, gezi ve inceleme kollarında 
da görev almıştı. Şiiri çok sever-
liği için her konuşmasında mut-
laka bir şiir okurdu. Üstad Necip 
Fazıl’ın talebelerindendi. Meh-
met Zahit Kotku Efendi’nin irşat 
çevresindendi. 

Vakıf insanı olarak proje üre-
tim merkezi gibi çalışmasının ilk 
tohumlarını, 1972’de Dr. Gül-
sen Ataseven, Dr. Aişe Humey-
ra Ökten, Emine Dükkân, Hida-
yet Dükkân ve Mukaddes Çıtlak 
ile birlikte Hanımlar İlim ve Kül-
tür Derneği’ni kurmasıyla görü-
yoruz.  Bu derneğin gayesi, tahsil 
yapan kız öğrencilere maddi ve 

OKYANUS YÜREKLİ ABLAM

Mine İZG İ

Onun davasına olan samimiyeti, kurduğu gönül medeniyetinin 
en sağlam tuğlasıydı. Gönül medeniyeti inşa eden usta bir 
mimar...  Öyle bir mimar ki, gönüle girmenin, gönül yapmanın, 
gönül kurmanın inancımızdaki yerini hâl diliyle anlatan 
bir mimar. Kendi gönlünü temiz tutmak için, gönlünü masivadan 
koruması ve İslâm’ın tüm güzellikleriyle donatması en önemli vasfı.
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manevi destek olmaktı. Lügatin-
de “zor” kelimesi yoktu, her za-
man için yapılacak bir şey vardı 
ve onun için de harekete geçmek 
gerekiyordu. “Meşru hedefl ere, 
meşru vasıtalarla gidilir,” pren-
sibiyle hareket eder ve her der-
din çaresi olduğunu söylerdi. Va-
kıf çalışmaları, özel okul açma-
ya niyet etmesi ve devamlı pro-
jeler üretmesi de hiç bir zaman 
durağanlığı ve pes etmeyi sev-
memesindendi. Her zaman bir 
yol ve çare bulunacağına inan-
cı çok fazlaydı. “Yeter ki kapıyı 
tıkla, mutlaka açan biri bulunur” 
derdi. Meşru vasıtalar için sınır-
ları yoktu. Sayısalcıydı ama bir 
sözelciden daha çok edebiyatı 
kullandı. Bir insana ulaşmak ve 
bir insanı kazanmak onun için 
çok önemliydi. Bazen bunun 
için sayıları kullanır bazen harf-
leri, ama mutlaka tüm bunla-
rı inancıyla harmanlardı. Bu ga-
yeyle aynı arkadaş grubu Şadır-
van dergisini çıkarttı. Mukaddes 
Çıtlak abla Şadırvan ismini verir-
ken, abdest almak için şadırvan 
etrafında toplananlardan etkile-
nip, manevi bir birliktelik için 
böyle bir çalışmayı başlattıkları-
nı söylemişti.  

İnsan yetiştirmek, özellik-
le de dava şuurunda samimi in-
sanlar yetiştirmek en büyük ide-
aliydi. Maneviyatı güçlü bir nesil 
yetiştirmek ve idare olunan değil 
idare eden, yönetilen değil yö-
neten, lider ruhlu, dava ehli ve 
şuurlu bir nesil yetiştirmek için 
elinden geleni yaptı. Bir konuş-
mamızda, “kızım, çocuk aslın-
da ailede yetişir. En etkili eği-
tim, görerek, işiterek, uygulaya-
rak yani hizmetin içinde bulu-
narak yapılan eğitimdir” demiş-
ti. İlk dini eğitim veren anaokulu 
ve özel okul açması, bu düşün-
cesinin bir basamağıydı. 

Tuba Kur’ân Kursu  kuru-
cularındandı. Kurs, Fatih’te bir 
apartman dairesinde başladı ve 

3 yıl burada kaldıktan sonra Sü-
leymaniye Külliyesi’ndeki med-
reseye taşındı. Zor yıllar dediği-
miz dönemlerin, en önemli ça-
lışmasıydı Tuba Kur’ân Kursu. 
Kendisi hem burada hocalık ya-
par hem de Üsküdar’daki  Fa-
zilet Kur’ân Kursu’nda ders ve-
rirdi. Mekân uzaklığı değil, gö-
nül uzaklığı onu yorardı. Kurs-
taki öğrencilerinin gönlü, Kur’ân 
ve hakikatleriyle dolsun ve uzak 
olmasın diye gece gündüz onlar-
la ilgilenir, onlara hem annelik 
hem hocalık yapardı. Dersleri-
ni anlatırken, her zaman tatbikat 
yaptırır, tefekkür ufkunu açar ve 
tek tarafl ı anlatmayıp, öğrenciyi 
hep dinamik tutardı. 

Örnekliği 

Hayır faaliyetlerinde hiç hız 
kesmedi ve hiç bir zorluğa pes 
etmedi. İlk kadın derneği olan 
Hekva ile beraber Mukaddesat-
çı Hanımlar Derneği’nin de ku-
ruluşunda yer aldı. 1986 yılın-
da  Meliha Yalçıntaş  ve bir grup 
arkadaşıyla  Şefkat Vakfı’nı kur-
du. 1948’de dünyaya geldiği 
memleketi Gaziantep’i de ihmal 
etmeyip 2004’te Dolunay Çocuk 
Vakfı’nı kurdu. 

“Aşk yakar, şefkat sarar” di-
yen Ali Hakkoymaz şairin, şairce 
bir ifadesi şöyledir. “Aşktan mı 
yanasın, şefkatten mi? Annenin 
seni aylarca taşıması, sonra dilsiz 
bir çocukla aylarca konuşması... 
Yıllarca gözlerinin içine bakma-
sı aşk mıdır, şefkat mi? Şefkattir, 
şefkat. Aşk, karşılık bekler, şef-
kat karşılıksızdır.” Fevziye abla, 
Ali Hakkoymaz’ın da ifade etti-
ği gibi karşılıksız vermeyi ve şef-
katle sarmayı seven biriydi. Ku-
rumuna Şefkat ismini vermesi de 
bu alicenaplığının en güzel ör-
nekliğini göstermektedir. 

İnsan, insanla uğraşır da hiç 
zorlanmaz mı? Elbette zorlandı, 

kırıldı, canı yandı, ama her za-
man şunu söylerdi; “hizmet eden 
kardeşlerimizin hatalarını göre-
ceğimize, yaptıkları güzel hiz-
metleri görürsek bu çalışmalara 
engel olmak isteyenlerin oyunu-
nu bozmuş oluruz.”

“Müslüman yorulmaz, çok 
çalışmamız lazım kızlarım, ka-
birde dinleneceğiz inşallah, o za-
mana kadar durmak yok” diyen 
Fevziye ablamız, Rabbine âşık, 
Kur’an’a aşık, davasına aşık ör-
nek bir şahsiyetti. İbadet azı-
ğı, cihat sevdası, cömertlik en 
önemli vasfıydı. Alçakgönüllü 
ve vakurdu. Rabbinin ipine öyle 
sıkıca bağlıydı ki, hiçbir zorluk 
gözünü korkutamadı, hiçbir so-
run onu yıldıramadı. 

Kimseyi ayırt etmeden, kapı-
sına geleni geri çevirmez, mutla-
ka yardımcı olurdu. Birçok kişi-
ye ulaşan Fevziye ablanın cena-
zesinin kalabalık olması da, eline 
değmeyen kimsenin olmadığının 
en açık göstergesiydi. Özellikle 
de kadın cemaatin çokluğu dik-
kat çekiciydi. 

Cenazede karşılaştığım her-
kes aynı şeyi söylüyordu, “muh-
taçların dayandığı çınardı o.” İn-
san koca bir çınar olur da, sırtı-
nı dayamayan, gölgesinden fay-
dalanmayan olur mu? 28 Şubat 
mağduru arkadaşlarla uzun za-
mandır yüz yüze görüşemiyor-
duk. Ablamızın cenazesi, gide-
rayak yine bir güzelliğe imza attı 
ve birçok kişiyi buluşturdu. Mu-
kaddes Çıtlak abla, selamlaştığı-
mız o kısa zamanda ayaküstü, 
“o bir mücahideydi. Cihadı ve 
mücahide olmayı hayat prensi-
bi edinmişti. Şehadet onun için 
çok önemliydi. Onun için de ilk 
çocuğunun adını İslâm’ın ilk ka-
dın şehidi Sümeyye adını verdi” 
dedi. Öğrencileri, “O bize dim-
dik ayakta durmayı öğretti, seni 
çok arayacağız hocam” diye ağ-
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lıyordu. Fevziye ablanın teşvi-
kiyle kurulan ve ilk başkanlığı-
nı yaptığı ECZA-DER’li arkadaş-
lar, “O bir kahramandı, hayalle-
rini hakikat ile birleştirdi. Kendi-
ni vererek, hizmet yolunda har-
cadı. Sahibi olduğu Tevhid ecza-
nesi, onun geçim kaynağı değil, 
hizmetini yürüttüğü davası için 
kullandığı bir yerdi. Eğitime çok 
önem verirdi. Eğitim neferiydi. 
Sağda solda yetim arardı, maz-
lum insanları hep gözetirdi. Bu 
hizmetlerini devam ettirmek 
için eczanesini kullanır, çok 
para kazanma gibi bir arzusu 
yoktu. En büyük hayali alkol-
süz helal ilaç üretmekti ve ecza 
deposu kurmaktı. Ne mutlu 
bize ki, 15 gün önce hastane-
de ziyaretine gittik ve alkolsüz 
öksürük şurubu imal ettiğimi-
zi söyledik. Hastane odasında 
ağrılarına rağmen çok sevindi 
ve “hayalim gerçekleşti, inşal-
lah daha güzel şeyler yapaca-
ğız” dedi. O kadar sevindi ki, 
hemen ayağa kalkmak istedi. 
Kızı Sümeyye’ye annesini sor-
duğumuz da, “ânın kıymetini 
bilen ve dolu dolu yaşayan bi-
riydi annem” demesi, bu kadar 
insanın buraya nasıl toplandı-
ğını kanıtlıyordu. Dolu dolu 
yaşayan ablamız, dolu dolu ve 
bol dualı bir cenaze merasi-
miyle gerçek âleme göçtü. Ar-
dında onu hayırla anacak bir-
çok yüreğin duasını ala ala... 

Bir hafta sonra Fatma De-
niz, Ensar Vakfı’nda Fevziye 
abla için iftar verdi, aynı kala-
balık yine ordaydı. Aynur Mısı-
roğlu abla da, onunla ilgili ola-
rak; “tüm üzgünlerin teselli ede-
niydi, tatlı ve güzel dilliydi. Sa-
habe annelerimizi çok severdi 
ve sürekli onların hayatını an-
latır, onlar gibi olmamız gerek-
tiğini vurgulardı.” Hasibe Tu-
ran abla, “komplekssiz ve mü-

tevazı biriydi...” Hoca arkadaş-
larından Ayşe hoca; “çok sıkıldı-
ğı anlarda sadece Rabbine sığı-
nır, sıkıntısını kimseye belli et-
mezdi. Çok hacet namazı kılar-
dı. Geceleri kalkıp, ağlaya ağla-
ya dua ettiğine şahitliğim çoktur. 
Özellikle 28 Şubat dönemi, dua-
ları, namazları ve gözyaşları art-
mıştı. Rabbine ilticası, yakın çev-
resinin rüyalarına girer, sıkıntısı-
nı bu vesileyle öğrenirdik. Fatma 

Deniz, Fevziye abla ile 8 yaşında 
tanışan ve ailenin gelini. Fevziye 
abla için, “Fevziye teyzem, bizim 
arkamızdaki güçtü. Öyle sanıyo-
rum ki, her zaman öyle kalacak. 
Yine bir sıkıntımız olduğunda, 
darda kaldığımızda ona gidecek 
ve dertleşeceğiz. İleriyi gören, fe-
raset sahibi, geniş ufuklu biriydi. 
30 yıl önceden bugünü görüp, 
benim psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik okumama vesile olan 
kendisidir. Rabbim kendisinden 
gani gani razı olsun,” 

Kızı Sümeyye Nuroğlu anlat-
mıştı. “Öğrencileri pikniği götü-
rüyor ve hava bozuk. “Ya Fettah, 
Ya Allah” der, hava açılırdı. Bize 
devamlı ettiği nasihat, “İslâm’a 
aykırı davranmayın” ifadesiy-
di. Bu kadar çalışmasına rağmen 
bizi ihmal etmedi, bizim hem 

annemiz hem de yakın dostu-
muz oldu. Babam yurt dışın-
da çalıştığı için babalık göre-
vini de yaptı. Üzerinde birçok 
mesleği barındıran dolu dolu 
biriydi. Sıkıntıda olan kimi 
görse, kendi sıkıntısını unutur 
onun yardımına koşardı. Biz 
ve öğrencilerini de sık sık pik-
niğe götürüp, bizimle çocuk-
larla gibi hoplar zıplar, sıkın-
tımızı dağıtırdı.”

Sümeyye Nuroğlu’nun da 
ifade ettiği gibi, Fevziye abla, 
birçok mesleği ifa eden ama 
hepsinden önemlisi Rabbine 
sağlam kul olma çabasını ih-
mal etmeyen, örnek bir Müs-
lüman hanımdı. Günümüz 
gençlerinin örnek alması gere-
ken nadide hanımlardan biriy-
di. Rabbim mekânın Cennet, 
makamını âli eylesin. 

Son cümlelerimiz Fevziye 
ablaya ait olsun. O, katıldığı 
her alanda şu cümleleri mut-
laka söylerdi. Son olarak da 
Semra Abdülazizoğlu, Gülden 
Sönmez ve benim organize et-

tiğimiz “Ahde Vefa” programın-
da, kendisini sahneye davet etti-
ğimde, ilk sözü; 

“Gençler parolamız...
Gayemiz Allah’tır, önderi-

miz Resûlüllahtır, düsturumuz 
Kur’ân’dır, yolumuz cihattır. En 
büyük gaye ve emelimiz Allah 
yolunda şehid olmaktır. Tekbir... 
Allahu Ekber, Allahu Ekber Al-
lahu Ekber. İnanlarındır zafer...”

İnsan yetiştirmek, özellik-
le de dava şuurunda sami-
mi insanlar yetiştirmek en 

büyük idealiydi. Maneviyatı 
güçlü bir nesil yetiştirmek 
ve idare olunan değil idare 
eden, yönetilen değil yöne-

ten, lider ruhlu, dava ehli ve 
şuurlu bir nesil yetiştirmek 

için elinden geleni yaptı. Bir 
konuşmamızda, “kızım, çocuk 
aslında ailede yetişir. En etki-

li eğitim, görerek, işiterek, 
uygulayarak yani hizmetin 

içinde bulunarak yapılan eği-
timdir” demişti. İlk dini eği-
tim veren anaokulu ve özel 

okul açması, bu düşüncesinin 
bir basamağıydı.
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Murat ÖZER

İ nsanoğlu tarih boyunca yaşa-
mını sürdürdüğü mekânlara 

ehemmiyet verdiği gibi, ken-
di aralarından ayrılıp diğer 
âleme göç eden yakınlarının 
istirahatgâhına da benzer bir 
önem atfetmiştir. Mısır uygar-
lığı bunun en çarpıcı örneğidir. 
Sadece hükümdarlar ve ile-
ri gelenler için yapılmış eh-
ramlar değil, sıradan insanlar 
için de benzer inşa faaliyeti-
ne girişmişler, sonuçta akro-
polis (yaşayanlar kenti) yanın-
da nekropolis de (ölüler ken-
ti) ortaya çıkmıştır. Benzer bir 
durum Antik Yunan uygarlı-
ğında da görülür. Nekropoller 
sadece ziyaret edilmek üzere 
inşa edilmiş mezarlık değil-
dir. Bu ölüm kentlerinde ya-
şam bir şekilde devam etmek-
tedir. İnsanlar ölülerini ziya-
ret ederken, bir süre (bu ba-
zen birkaç gün ya da hafta da 
olabilmektedir) mezar anıtı-
nın yanında yaşamakta, ye-
mek yiyip, uyumaktadırlar. 
Antik Mısır’da var olan bu an-
layış, günümüzde hala yaygın 
bir şekilde sürüyor. 

Perslerde gördüğümüz ben-

zer bir durum, aynı şekilde gü-

nümüz İran’ında da sürüyor. İn-

sanlar yakınlarının cenazeleri-

ni geceden bir türbenin bahçe-

sindeki mezarlığa getiriyor. Gece 

boyunca ibadet ediyor, ağıt ya-

kıyor, yemek yiyor, yakınları-

na ikramda bulunuyor ve cena-
zenin defnedileceği zamana ka-
dar bu ritüel devam ediyor. İn-
sanların ölüyle ve ölüm kültüy-
le kurduğu bu yakın ilişki, do-
ğuda olduğu gibi Batı’da da yak-
laşık olarak böyleydi. Ancak za-
manla Batı’da dinle kurulan iliş-

kide olduğu gibi, ölümle ku-
rulan ilişki de değişti. Ölüler, 
yaşayanların kentinden son-
suza kadar atıldılar. 

İslâm toplumlarında ölü 
ve ölümün kendisi asla haya-
tın dışında tutulmamış, hat-
ta çoğunlukla merkezinde yer 
almıştır. İslâm kentinin çe-
kirdeğini oluşturan mescidin 
bahçesi daima hazire olarak 
kullanılmış; ölüler insanların 
günde en az beş defa geldi-
ği bu mekânın dış avlusunda 
ziyaretçilerini beklemişlerdir. 
Ölüm, karanlık bir mezarlık 
imgesiyle bugünün Batı dün-
yasında “korku fi lmlerinin te-
mel ögesi”dir. Ürküntü hatta 
kimi zaman tiksinti veren bir 
durumdur. Oysaki İslâm top-
lumunda ölümle hayat iç içe-
dir. Bir kapıdan diğerine geç-
mek, geçici olandan ebedi 

Bir Hükümranlık Aracı 
Olarak Türbe
Zaman içerisinde şehirler yıkıldı, başka yerlere taşındı, mescitler, 
okullar zamana yenildi ama türbeler olduğu gibi kaldı. Onlara 
dokunmayı kimse düşünmedi. Muhafaza edilmeliydiler, tapu senedi 
hüviyetini korumalıydılar. Suriye’de Türkiye’nin yurtdışındaki tek 
toprak parçası sayılan Süleyman Şah Türbesi bu sebeple, savaşın 
ortasında bir askeri birlik tarafından yıllarca muhafaza edildi. 

Kabir, yaşayanlara ahire-
ti ve hesap gününü hatır-
latan bir kılavuz gibi haya-
tın tam ortasında yer aldı. 
Kabristan sadece hüzün-
lü gönülleri tatmin etmek-
le kalmadı, kuşlara, çiçek-
lere ve ağaçlara da kolları-
nı açtı. Müslümanlar, ölü-
lerinin bedenlerinin en kısa 
zamanda toprağa karış-
masını arzularlar. Bu yüz-
den gömme merasimi dahi 
hızla yapılır, toprak bekle-
tilmeden mevtanın üzerine 
atılır. Cismin değil, ruhun 
ve hatıraların kalıcılığı 
esastır çünkü. Mezar, bu 
hatıraları taze tutacak bir 
mekândan ibarettir.
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olana irtihal etmektir. Bu sebeple 
şehrin ve yaşamın tam ortasında-
ki camiide mezarlık olması tabii, 
hatta hoş karşılanır. Bir mescidin 
haziresine defnedilmek adeta bir 
ayrıcalıktır. 

Hz. Muhammed (s), kendi el-
leriyle inşa ettirdiği mescidin bi-
tişiğindeki kendi odasına defne-
dildi. Yakın ashabı da kendi ya-
nına. Sahabenin pek çoğu, mes-
cidin hemen yanına gömüldü-
ler. İslâm toplumunda, bugün 
olduğu gibi zenginler ve fakir-
ler için ayrı yerleşimler olmadığı 
gibi, ölülerle canlılar için de ayrı 
kentler hiçbir zaman olmadı. Ka-
bir, yaşayanlara ahireti ve hesap 
gününü hatırlatan bir kılavuz 
gibi hayatın tam ortasında yer 
aldı. Kabristan sadece hüzünlü 
gönülleri tatmin etmekle kalma-
dı, kuşlara, çiçeklere ve ağaçlara 
da kollarını açtı. Müslümanlar, 
ölülerinin bedenlerinin en kısa 
zamanda toprağa karışmasını ar-
zularlar. Bu yüzden gömme me-
rasimi dahi hızla yapılır, toprak 
bekletilmeden mevtanın üzerine 
atılır. Cismin değil, ruhun ve ha-
tıraların kalıcılığı esastır çünkü. 
Mezar, bu hatıraları taze tutacak 
bir mekândan ibarettir. İslâm’ın 
ilk yıllarında bu sebeple mezar 
anıtları inşa edilmedi, yeri bel-
li edecek bir taş ile iktifa edildi.

İslâm’la tanışmadan önce de 
Türkler ölülerini defnediyorlar-
dı. Birisi vefat ettiğinde kişi kı-
yafetleriyle ve ölümden sonra-
ki hayatta yeniden dirildiğinde 
kendisine lazım olacağına ina-
nılan at koşum takımları, silah-
lar gibi çeşitli eşyalar ile gömü-
lüyordu. Orta Asya’da yapılan 
arkeolojik kazılarda mezarlar-
da bu tarz eşyaların bulunması-
nın sebebi, Türklerin öte dünya 
inancıyla alakalıdır. Bir tür me-
zar anıtı olan “kurgan”lar böyle 
bir anlayışın sonucu olarak orta-
ya çıktı.1 Temelde bir mezar oda-
sı olarak tasarlanan bu yapıların 
üzeri, tümülüs denilen bir tepe-
cik olacak şekilde toprak ile ör-
tülüyordu. Hükümdarlar ve soy-
luların kurganları abidevi ölçü-
lerde yapılıyordu.2 Bu kurganla-
rın şüphesiz bugüne kadar bulu-
nan en ünlüsü Issık Kurganı’dır. 
MÖ. 5. yüzyıla tarihlenen kur-
gan, Kazakistan’ın başkenti Al-
matı yakınlarında 1970’de bu-
lunmuştur. 60 metre çapındaki 
suni bir tepenin altında bulunan 
mezar anıtından Mısır’daki me-
zar anıtlarından sonra dünyada-
ki en kıymetli altın hazinelerin-
den birisi ortaya çıkartılmıştır.

Türkler için sadece kurgan-
lar değil, “balbal”lar da son dere-
ce önemlidir. Bir tür mezar hey-

keli diyebileceğimiz bu yapıtlar, 
kimi zaman ölünün kendisini, 
kimi zaman da kişinin yendiği 
düşmanını betimlemekteydiler. 
Orhun Anıtlarında “Babam Ka-
ğan öldüğünde, heykelini dik-
tik” cümlesiyle ölünün, “Kırgız 
Kağanını öldürdüm, balbalını 
yaptırdım..” ifadesiyle de öldü-
rülen düşmanın sembolik hey-
kelinin mezarlığa konulduğu-
nu anlıyoruz.3 İslâm’ın yayılışına 
kadar tüm Orta Asya’da bu ge-
lenek sürmüş, bozkır taş heykel-
lerle dolmuştu. 

İlk Türbeyi Türkler İnşa Etti

Müslüman olduktan sonra 
Türkler mezar anıtları inşa et-
meyi sürdürdüler. Balballar ve 
kurganlar nasıl “o topraklarda 
var olduklarının bir alameti” ise 
kümbet ve türbeler de benzer bir 
anlayışla ortaya çıktı.

İşte bu yüzden İslâm dün-
yasında yapılan ilk mezar anı-
tı Türkler eliyle yapılmıştır. Ab-
basi Hanedanı’nın hizmetinde 
çalışmak üzere Bağdat’a getiri-
len ve henüz Şaman olan para-
lı Türk askerlerin, hilafetin baş-
kentinde ikamet etmeleri uy-
gun görülmemiş ve Bağdat’ın he-
men yakınına yeni bir şehir inşa 
edilmişti: Samerra. Türk askerle-

ri için kurulan bu şehir o ka-
dar beğenildi ki, “Gören sev-
di, beğendi” adındaki bu şe-
hir halife Mu’tasım tarafından 
başkent ilan edildi. İlk mezar 
anıtı da burada inşa edilecek-
ti: Kubbetü’s-Süleybiye. 862 
yılında yapılan eser, iç içe geç-
miş iki sekizgenden ibarettir. 
İki sekizgen arasında bir ko-
ridor bulunmakta, dış tarafta 
ise her yöne açılmış sekiz kapı 
bulunmaktaydı. Bu tarihten 
itibaren İslâm topraklarının 

İslâm dünyasında yapılan ilk mezar anıtı Türkler eliyle 
yapılmıştır. Abbasi Hanedanı’nın hizmetinde çalışmak 
üzere Bağdat’a getirilen ve henüz Şaman olan para-
lı Türk askerlerin, hilafetin başkentinde ikamet etme-
leri uygun görülmemiş ve Bağdat’ın hemen yakınına 
yeni bir şehir inşa edilmişti: Samerra. Türk askerleri 
için kurulan bu şehir o kadar beğenildi ki, “Gören sevdi, 
beğendi” adındaki bu şehir halife Mutasım tarafından 
başkent ilan edildi. İlk mezar anıtı da burada inşa edi-
lecekti: Kubbetü’s- Süleybiye.
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tamamında hızla mezar anıtla-
rı yapılmaya başlanmış; Selçuklu 
ve Osmanlı döneminde ise zirve-
ye ulaşmıştır. 

Türbe: Tapu Senedi

Türklerin Anadolu’dan, 
Ortadoğu’ya, Balkanlar’dan 
Afrika’ya kadar kurduğu tüm 
devletlerde, elinin ulaştığı her 
yerde bir hükümdarlık göster-
gesi olarak anıtsal mezarlar inşa 
edildi. Zaman içerisinde şehir-
ler yıkıldı, başka yerlere taşındı, 
mescitler, okullar zamana yenil-
di ama türbeler olduğu gibi kal-
dı. Onlara dokunmayı kimse dü-
şünmedi. Muhafaza edilmeliydi-
ler, tapu senedi hüviyetini koru-
malıydılar. Suriye’de Türkiye’nin 
yurtdışındaki tek toprak parça-
sı sayılan Süleyman Şah Türbe-
si bu sebeple, savaşın ortasında 
bir askeri birlik tarafından yıl-
larca muhafaza edildi. Terör ör-
gütlerinin ve Esed rejiminin sal-
dırıları altında daha fazla koru-
namayacağı düşünüldüğünde 
ise özel bir operasyonla Selçuk-
lu Devleti’nin kurucusu Süley-
man Şah’ın naaşı güvenli bir böl-
geye taşındı. 

Türkiye’de tarihi eserlerin 
muhafazası açısından bir dönüm 
noktası olabilecek gelişme ise 
kısa bir süre önce yaşandı. Yapı-
lan baraj sebebiyle su altında ka-
lacak olan Hasankeyf Zeynel Bey 
Türbesi, bulunduğu yerden alı-
narak kitle bütünü bozulmadan 
4 saat süren bir işlemle yeni ye-
rine taşındı. “Ilısu Barajı Kültü-
rel Varlıkları Koruma ve Kurtar-
ma Çalışmaları” kapsamında bu 
türbe ile birlikte 7 eserin daha 
taşınmasına karar verilmiş. Çok 
sayıda gazetecinin nezaretinde, 
hatta bazı TV kanallarının can-
lı yayın yaparak verdiği bu taşı-

ma işlemi ülkemizde arkeolojik 
mirasının korunması hususun-
da önemli bir bilince ulaşıldığı-
nın göstergesidir şüphesiz. Fa-
kat bunun kadar önemli olanı, 
mezar anıtlarının tarihte olduğu 
gibi, bugün de Türkler ve Tür-
kiye için nasıl bir önem arz et-
tiğinin ortaya konulmasıdır. Eser 
kadar, banisi ve hikâyesi de dik-
kat çekicidir.

Osmanlı Devleti’ne karşı yap-
tığı Otlukbeli Savaşı’nda yaşamı-
nı yitiren Akkoyunlu Zeynel Bey 
adına, babası Uzun Hasan ya da 
kardeşi Sultan Halil tarafından4 
1473 yılında inşa edildiği dü-
şünülen türbeyi korumak, yok 
olmasını engellemek işi asırlar 
sonra Osmanlı’nın torunlarına 
düşmüştür. Osmanlı’nın kendi 
düşmanı olan birisinin bu gör-
kemli mezar anıtından rahatsız-
lık duymaması, bilakis asırlar-
ca muhafaza etmesi ise bir başka 
alicenaplık örneğidir.

Bu yapı da, Orta Asya ve 
İran’da benzerlerini gördüğü-
müz silindirik ya da çokgen me-
zar anıtları programını sürdür-
mektedir. Dışarıdan silindirik bir 
gövde üzerine, içeriden sekizgen 
plan şemasını takip etmiş, yük-
sek kasnak üzerinde, soğan bi-
çimli üst yapı örtüsü ile nihayet-
lenmiştir. Mimaride bu program, 

1006’da inşa edilen Kümbet-i 

Kabus’tan beri görülmekteydi. 

Silindirik gövde üzerinde abide-

vi mezar anıtı Selçuklu’ya, ora-

dan çeşitli formlar değiştirerek 

Osmanlı’ya kadar uzanmış; fakat 

öncelediği şey daima bir “güç ve 

hükümranlık” ifadesini vurgula-

mak olmuştur.

İslâm mimarisine Türklerin 

kazandırdığı türbe, anıtsal yapı-

sının yanı sıra daima ele geçiri-

len ve vatan haline getirilen top-

raklar üzerindeki hâkimiyetin 

en çarpıcı göstergesi olmuş-

tur. Türklerin Selçuklu ile bir-

likte başlayan ve kesintisiz ola-

rak 1000 yıldır Anadolu’da sü-

ren devlet geleneğinin en temel 

işaret taşları türbeler olmuştur. 

Osmanlı Sultanları, tahta çıktık-

larında ya da sefere çıktıklarında 

İstanbul’daki en bilinen sahabe 

mezarı olan Eyüp el-Ensari’nin 

türbesinde kılıç kuşandılar. Tür-

be ziyaretiyle başlayan ve adeta 

meşruiyetini bu topraklarda ya-

şamış ve bu toprakları vatan kıl-

mak için bedel ödemiş büyük 

şahsiyetlerin gölgesinde bulan 

iktidar anlayışı ise asırlar sonra 

dahi devam ediyor. 

Dipnotlar
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2 Jean Paul Roux, Eskiçağ ve Ortaçağ’da 
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İstanbul.

3  Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk 
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D ünyada yapılacak çok iş var. 
Hayatımızı daha konforlu 

hale getirmeye çalışmak yerine 
başka hayatlara dokunmak, on-
lara iyi şeyler katmak adına ya-
pılacak erdemli işlerden bahse-
diyorum. Ortalama yaşam süre-
miz dünyayı tamamen değiştir-
meye yetmez elbette ama yapa-
cağımız iyi işlerin bir tohum gibi 
toplumların bağrına bırakılma-
sı hayatımızın son günü de olsa 
fi dan dikme hükmünde olabi-
lir. İMKANDER kadın komisyo-
nu bünyesinde yaptığımız Ugan-
da ziyaretinin içimde oluşturdu-
ğu hisler bunlar. Bu ziyaret bana 
bildiğim ama bir kez daha yaşa-
dığım bir gerçeği tescilledi; bil-
mekle yaşamak arasındaki o de-
rin yakıcılığı. Hepimiz Afrika ya 
da dünyadaki mahrumiyet böl-
geleri ile alakalı malumata sahi-
biz. Uganda’ya gitmeden önce 
bende oradaki fakirlikten ha-
berdardım ama gidip gördük-
ten sonra bildiklerimin yüzme 
teknikleri bilen ama hayatında 
hiç suya girmeyen birisinin bil-
dikleriyle benzer olduğunu anla-
mış oldum bu nedenle bu yazıda 
okurda belli bir kanaat oluştur-
sa da asıl tavsiyem imkânlar öl-
çüsünde bu tür tecrübeleri yaşa-
maları.

Uganda ekvator kuşağında 
Nil nehrinin doğduğu bir ülke… 
Halkının yüzde on beşi Müslü-
man. Bu oran eskiden daha faz-
laymış esasında ama misyonerle-
rin çalışmaları bu oranı azaltmış.

Havaalanında uçağa biniş 
için gittiğimiz kısımda atmosfer 
birden değişiyor. Renkler farklı-
laşıyor. Çok renkli kıyafetleriy-
le siyahi insanlar adeta sizi gide-
ceğiniz yerdeki sürekli görece-
ğiniz renklere hazırlıyor. Rota-
mızı uçağın ekranındaki görün-
tüyü baz alarak Türk usulü ta-
nımlarsam; İstanbul’dan in aşa-
ğı, düz devam et, Akdeniz’i geç, 
kıtanın sonuna varmadan az yu-
karısı. Başkent Kampala’ya ulaş-
mak için ülkemizden yapılan 
uçak seferinde önce Ruanda’ya 
uğramak zorundasınız. Bu, gi-
diş yolunu iki saat uzatmak an-
lamına geliyor. Dönerken di-
rek İstanbul seferi yapıldığın-
dan bu yol iki saat kısalıyor. Se-
kiz saat süren bir uçak yolculu-
ğu mesafe hakkında fi kir verme-
ye yeter sanırım. Havaalanında-
ki görüntü Anadolu’nun küçük 
bir şehrindeki otogarları andırı-
yor. Dünyada değişmeyen en si-
nir bozucu şey bürokrasi sanırım 
ki bizi ilk anda karşılıyor. Ziya-
retimiz İçişleri Bakanının bilgisi 

dâhilinde olmasına rağmen da-
ğıtmak üzere yanımızda götür-
düğümüz şekerler, terlikler ha-
vaalanında sorun oluyor. Telefon 
trafi ği ve evrakların beyanı vs. ile 
sorun çözülüyor ve ülkeye giriş 
yapıyoruz.  

Şiddetli yağmur karşıla-
dı bizi. Her ülkenin bir kokusu 
vardır dedi rehberimiz. Bu ne-
denle derin derin soluyorum ha-
vayı. Yağmur için bardaktan bo-
şalırcasına tabiri o an için yeter-
siz yine de şekerli baharat koku-
su alıyorum ya da duyularım bi-
linçaltımda hangi sinyale teslim 
oluyorsa öyle sanıyorum. Henüz 
gece olmasına rağmen herkes so-
kakta izlenimi veren kalabalık-
lar görüyorum yol boyunca. Bi-
siklet ve motosiklet ile bir yerle-
re giden insanlar görüyorum sık 
sık fakat bir motosiklete binmiş 
dört kişi yanlış görmüş olmalı-
yım diye birkaç kez saymama 
neden oluyor binicileri.

Uganda da direksiyon sağ-
da… Sebebi ülkeyi sömürenlerin 
kim olduğuyla ilgili tabi… Nere-
deyse hiç trafi k lambası, çift şerit 
görmediğimiz yolculuğumuzda 
sürekli üzerimize doğru gelen 
ışıklar seyahat boyunca öyle et-
kili olmuş ki daha sonra döner-
ken gözlerimi kapattığımda hâlâ 

Gülşen ÖZER

AFRİKA’YA UMUT OLMAK
Geldik temiz yürekli insanların sevinç tekbirleri, şarkılarıyla karşılandık 
ve gidiyoruz. Zihnimizde gedik ve bol bol fotoğrafla geri döndük. Siyah 
ve çocuk konsepti ile çekilen selfieler önceden fon olarak kullanıldıklarını 
düşündürttüğü için rahatsız olurdum. Fakat bu eylemin onları mutlu ettiğini 
gördüğüm için bolca fotoğrafım var; belki bir beyazla, belki bir Müslümanla.
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ışıklar üzerime doğru gelecekti. 
Türkiye’de duble yollar diye övgü 
sözlerini bir daha es geçeme-
yeceğimi anlıyorum bu sayede. 

Hava aydınlanınca araba te-
kerleklerindeki kırmızı çamur, 
yemyeşil ağaçlarla Karadeniz 
görüntüsüne rağmen başka bir 
coğrafyada olduğumuzu hatırla-
tıyor. Başkentten kaldığımız yere 
dek yol boyu hurdalık hissi ve-
ren görüntülerle, sokaklarda 
ağır hareketlerle yorgun yüzlü 
siyahların ülkesinde olduğu-
muz zihnime yazdığım ilk iz-
lenimler.

Beyaz Ugandalılar

Rehberimiz daha sonra 
imkânımız olmayacağı için 
şehri gezdiriyor ilk gün. Si-
yahlar içinde beyaz olmak ilk 
anda sürekli size dönen ba-
kışlar nedeniyle tuhaf olsa da 
daha sonra kendinizi onların 
bir parçası hatta siyah hisset-
tiriyor. Tasavvurumda rengim 
asimile oluyor. Şehirde en 
lüks diye gittiğimiz alışveriş 
merkezinde laptoplarla çalı-
şan beyazlar, bize selam veren 
yaşlı beyaz çiftler görüyoruz 
ki bunların çoğunun misyo-
ner olduğunu öğreniyoruz. 
Harabe görüntüsündeki şehir-
de düzgün peyzajı ile bir golf 
sahası batılıların sömürürken 
keyifl erini ihmal etmediklerini 
gösteriyor. Alışveriş merkezi 
buradaki “Beyaz Ugandalıların” 
mekânı. Ne acı ki batılı markala-
rın fast food zincirlerinin halka-
ları buralara uzanarak boyunlara 
dolanmış. Batıyı tanımak için 
Avrupa’yı gezmek değil onların 
sömürge halinde hala yaşadı-
ğımız yüzyılda açlığa, sefalete, 
yokluğa, yoksunluğa mahkum 
bıraktıkları ülkeleri görmek ger-
çek fi kri oluşturacaktır. 

Uganda’da kaldığımız sürenin 
geri kalanını tamamen uzak, yar-
dımların ulaşmadığı köylere gi-
derek geçiriyoruz. Patikadan hal-
lice, bol çukurlu yollardan sonra 
ulaştığımız köylerde bizi sevinç 
içinde karşılıyorlar. Geri kalmış 
ülke olarak tanımlanan bu tür ül-
keler için sıklıkla burada insan-
larının tembel olduğu söylenir. 
Gerçekse tam tersi... İnsanlar ka-

ranlıkta yola düşerek kahve tarla-
larında çalışmak için yürüyorlar. 
Ayakları çıplak ve günde bir do-
lar karşılığında. Yaşam koşulları-
nı bu denli ağır olması ortalama 
yaşam süresinin elli yıl olmasına 
neden oluyor. Burada insanın her 
koşulda yaşama bambaşka ya-
şamların var olduğunu biliyorsa-
nız buna yaşamak demeye diliniz 
varmıyor. Sağlık konusundaki 

durum elbette vahim… Ülkedeki 
en yaygın hastalık AİDS... Diyaliz 
hastaları tedavi edilmediği için 
ölüme terk ediliyor. 

Gittiğimiz köylerin birinde 
sünnet organizasyonu yapıyoruz. 
Köyün çocukları, hatta bazı ye-
tişkinler sünnet oluyor. Bu faali-
yetin iki açıdan önemli olduğu-
nu ifade etmek lazım… İlki sün-
net AİDS’i önlemede kısmi de 

olsa bir çözüm ikincisi de Ya-
hudi teşkilatlarında sünnet adı 
altında kısırlaştırma yapma-
larından kurtarılmış olmala-
rı. Daha sonra ülkede bazı ani-
mist kabilelerin çocukları kur-
ban etmek üzere kaçırdıkları-
nı ama sünnetli olanları kusur-
lu saydıklarından kaçırmadık-
ları bilgisi bu iki etkenin önü-
ne geçiyor.

Müslüman köylerde halk 
bizi mescitlerin önünde kar-
şılıyor. Mescit tahta dört direk 
etrafının çoğunlukla parçalan-
mış kumaşlarla çevrilmesiyle 
oluşturulmuş. İslâmî bilgile-
ri köyde bir imam varsa nispe-
ten iyi ama genel olarak oku-
maya çalıştıkları sureler ya-
rım yamalak. Bu köylerde inşa 
edilmiş kiliselerle karşılaştığı-
mızda Müslüman olan köyler-
de neden kilise olduğunu me-
rak ediyoruz. Aldığımız cevap 
sorumluluğumuzun derecesi-
ni şiddetlendiriyor. Misyoner 
teşkilatlar yaptıkları kilisele-

re belli zamanlarda gelerek halka 
buradan yardım dağıtıyor ve Hı-
ristiyan olmaya teşvik ediyorlar-
mış. Açlık ve din değiştirme se-
çimi konfor içinde iken dinimi 
bırakmam olarak cevaplanabi-
lir ama buradaki havayı soluyup 
yaşam koşullarını görünce terci-
hin yargılanamayacağını anlıyor-
sunuz. Ülkedeki Müslüman ora-
nın zamanla azalmasının nedeni-

Uganda’da Müslüman 
olan iç işleri Bakanı bizi 
evinde misafir ediyor. 
Bir bakan evi tasavvu-
rum için oldukça müte-
vazı bir yerle karşılaşıyo-
rum. Uganda şartların-
da lüks olan her şey bizim 
için sıradan.  Ülkedeki 
siyasal işleyişi sorduğum-
da rehberimiz seçimlerin 
leğende yapıldığını anla-
tıyor. Müslüman olan İdi 
Amin darbe ile düşürül-
müş ve yerine Hıristiyan 
bir yönetim gelmiş. Bu 
anlamda içişleri baka-
nının Müslüman olarak 
görev yapması önem taşı-
yor. Oldukça mütevazı bir 
karşılama ve konukluğun 
ardından bakanın eşi ile 
beraber ziyaretler yapıyo-
ruz.
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ni de bizzat anlayarak ve Hıris-
tiyan olan her kişinin üzerimiz-
de hakkı olduğunu hissediyoruz.

Köylerde giymek için kıya-
fet bulamayan kadınlar, erkek-
ler, çocuklar yarı çıplak. Üzerle-
rinde olanlar ise neredeyse lime 
lime olmuş. Ölülerine kefen bezi 
bulamadıkları için elbirliği ile bir 
araya getirdikleri kumaşları sarı-
yorlarmış. Grubumuz her kar-
şılaştığımız durumu nasıl çöze-
riz diye kafa yoruyor. Dokuma 
tezgâhı getirip, kadınlara bu işi 
öğretmek fi kri kıyafet dağıtmak-
tan daha kalıcı bir yol görünüyor. 

Afrika denilince ilk aklıma 
gelen uzun boylu heybetli insan-
larla karşılaşacağımdı. Uganda 
da bu zannım yerle yeksan oldu. 
Hatta burada koyunlar, tavuk-
lar, kediler bile minyon. Yine de 
yemyeşil bir ülkede neden hay-
vanların gelişmediğini çözemi-
yorum. Su ile ilgili olduğu söy-
leniyor. Hayvancılık da gelişme-
miş dolayısıyla. Köylerde yaşa-
yanlar için hayatlarında hiç et ye-
memiş oldukları söylendiğinde 
durumun vahameti netleşiyor.

Leğende Yapılan Seçimler

Müslümanlar bu topraklara 
ilk kez 17. yüzyılda ticaret yap-
mak için geliyorlar daha sonra-
ki yüzyılda İslâmiyet’in yayılma 
süreci yaşanıyor. Atalarımız bu 
topraklara 1830’lu yıllarda gel-
miş. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa 
buraya fetihler düzenliyor. Mısı-
ra bağlanması ardından da Tunus 
ve Mısır’dan gelen âlimler İslâm’ı 
anlatıyor. Fakat geçmişin izleri-
ne rastlamak mümkün olmadı. 
Yakın geçmişte Müslüman olan 
lider İdi Amin’in devrilmesi ile 
durum Müslüman halkın aley-
hinde ilerlemiş. Şimdilerde si-
yasetin nasıl işlediğini sorduğu-

muzda ise aldığımız cevap hay-
li ilginçti; ortaya bir leğen koyu-
yorlar ve zaten başkasına oy ver-
mesi ihtimal dışı olan halk açık 
oy kullanıyor. Böylece demokra-
sinin en iptidai biçimini de işit-
miş oluyoruz.

Uganda’da Müslüman olan 
İçişleri Bakanı bizi evinde misa-
fi r ediyor. Bir bakan evi tasav-
vurum için oldukça mütevazı 
bir yerle karşılaşıyorum. Ugan-
da şartlarında lüks olan her şey 
bizim için sıradan.  Ülkedeki si-
yasal işleyişi sorduğumda reh-
berimiz seçimlerin leğende ya-
pıldığını anlatıyor. Müslüman 
olan İdi Amin darbe ile düşürül-
müş ve yerine Hıristiyan bir yö-
netim gelmiş. Bu anlamda içiş-
leri bakanının Müslüman ola-
rak görev yapması önem taşıyor. 
Oldukça mütevazı bir karşılama 
ve konukluğun ardından baka-
nın eşi ile beraber ziyaretler ya-
pıyoruz. Kadın ve çocuklarla ala-
kalı projelerle ilgilenen bakanın 
eşi Cennet hanımla ziyaret ettiği-
miz gruplardan en fazla etkilen-
diğim AİDS olan gruptu. Onlar 
için artık her şey çok geçti. Yap-
tıkları çalışmalar ise sadece baş-
kalarının hastalığa yakalanma-
ması içindi.

Su kuyusu açtığımız köyler, 
sünnet organizasyonu, dağıttığı-
mız malzemeler, kesilen kurban-
lar esnasında şahit olduklarımızı 
gözümüzün yaşını hep yutkuna-
rak geri yollamamıza eşlik etmiş-
ti. Gönlümüzün burukluğunu 
umuda dönüştüren bir durum 
burada Yasin Börü adına yaptı-
rılmış bir yetimhane ile karşılaş-
mamız ve oradaki çocuklarla be-
raber farklı ritimlerde salavatlar 
getirmemiz oldu. Avrupa’da bir 
derneğin yaptırdığını öğrendiği-
miz yetimhanenin adı gözü gön-
lü buralarda olan Müslümanla-

rın varlığına şahadet ettiği için 
bizi memnun etti.

Nil doğduktan 3 ay sonra 
Mısır’a ulaştığı topraklarda, her 
yeri yemyeşil yapan yağmurlara 
rağmen yaşanan en büyük yok-
sunluğun su olması anlaması zor 
bir çelişki. Bu nedenle orada açı-
lan her bir su kuyusu yaşamın 
değişmesi anlamına geliyor. Ül-
keyle neredeyse özdeş olan sarı 
su bidonlarıyla yolculukların kı-
salması anlamına geliyor. Tarih-
te devlet ve yönetimde başarının 
sulama kanalları olduğunu hatır-
larsak, kuyu çalışmalarının ya da 
bu alanda yapılabileceklerin de 
önemini anlayabiliriz. Ziyaretle-
rimizde bizden tarım malzeme-
leri, ilaç talep ettiler. Oysa talep 
edilecek öyle çok şeyleri var ki 
ama sadece hayatta kalacak ka-
dar olanın umudunu taşıyorlar.

Geldik temiz yürekli insanla-
rın sevinç tekbirleri, şarkılarıy-
la karşılandık ve gidiyoruz. Zih-
nimizde gedik ve bol bol fotoğ-
rafl a geri döndük. Siyah ve ço-
cuk konsepti ile çekilen selfi eler 
önceden fon olarak kullanıldık-
larını düşündürttüğü için bana 
rahatsız olurdum. Fakat bu ey-
lemin onları mutlu ettiğini gör-
düğüm için bolca fotoğrafım var. 
Belki bir beyazla, belki bir Müs-
lümanla, belki de ayna gibi gö-
rüntülerini görmekten mutlu ol-
dukları için yanımıza gelip fo-
toğraf karelerine talip oldular. 
Onların bir anlık mutlu yüzleri 
bana ise bakıp bakıp unutmama-
mı, sorumluluklarımızı hatırlat-
ma aracı olacak gibi görünüyor. 
Bir daha suya dokunurken, yas-
tığa başımı koyarken gördükleri-
mi hatırlamadan rahat hissedebi-
lir miyim bilemiyorum ama geri-
de, uzak diyarlarda gelecek yar-
dımları ümitle bekleyen kadınla-
rın, masum çocukların yüzlerini 
unutmayacağım.
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