
ACİL GÜNDEMLER KRONİK SORUNLAR
-Sömürgecilik, İslâm Âlemi ve Parçalanma- 

T ürkiye’nin bugünkü ortamında taban tabana zıt bir tutum, tavır ve söylem gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. 
Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi iktidarın söylediği ve yaptığı her şeyi güzel ve doğru, muhalefetin yaptığı ve söylediği her 

şeyi kötü ve yanlış…  Ya da Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi iktidarın söylediği ve yaptığı her şeyi kötü ve yanlış, muhalefetin 
yaptığı veya söylediği her şeyi güzel ve doğru olarak gören ve yorumlayan bir anlayış vardır.

Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü yılında Ortadoğu’nun içine girdiği süreçte kendisini Müslüman olarak kabul eden, 
Allah’a ve ahiret gününe iman eden herkesin, özellikle, Müslüman Türk, Kürt, Arap ve Fars kardeşlerimizin takınacakları 
ortak tavır,  adalet ekseninde bir barış ortamının sağlanması için duruş ortaya koymak, nemelazımcılığı terk etmek olmalıdır.

Meseleler her ne olura olsun basiret ve ferâset sahibi olma zamanıdır.  Uzun yıllar kader birliği yaptığımız, kanlarımızın 
karışıp bu toprakların tümünü suladığı, kız alıp kız verdiğimiz, etle kemik olduğumuz bir halkın çocuklarına karşı takınıla-
cak tavır, sevgi, saygı ve kardeşlik olmalıdır. Bunun aksi tüm tutum, tavır ve davranışlar, kavmiyetçilik hastalığının dışa 
yansıması olup bedeli, hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helak olmaktır.

   Türkiye acilen, muhafazakâr demokrasiyle milliyetçi söylemin oluşturduğu ittifakın etkisiyle son yıllarda dozu git-
tikçe artan milliyetçi perspektifi terk etmelidir. Bu perspektif birleştirici değil parçalayıcıdır. Birlikte yaşadığımız Kürtlerin, 
özellikle genç kuşaklarının, bu söylemden incindikleri ve seküler/sol/Stalinist Kürtçülüğün anaforuna doğru sürüklendik-
leri unutulmamalıdır! Nasıl ki Cumhuriyet Türkiye’si yeni bir ulus yaratma sürecinde Türklerin İslâm öncesi meziyetlerine 
vurgu yaparak, İslâm’ın en büyük hizmetkârı ve koruyucusu olarak Türk kimliğini öne çıkarmış ve zımnen, İslâm’ın 
Türklere değil de Türklerin İslâm’a şeref kazandırdığını iddia etmişse, aynı şekilde bölgemizde terviç edilen seküler/sol 
Kürtçü söylem, İslâm’ın Kürtleri asimile ettiğini, oysa ki Kürtlerin İslâm’la tanışmadan önce de gıpta edilecek özelliklere 
sahip olduğunu, dolayısıyla “İslâm kardeşliği”  klişesine kanmamak gerektiği tezini işlemeye başlamıştır.  

Türkiye’nin görevi, paramparça edilmek istenen İslâm coğrafyasına önderlik etmek olmalıdır; böyle bir sorumluluğu 
vardır. Türkiye, İslâm ülkeleri ile arasında olan sorunları, bu sorumluluk çerçevesinde ele alarak çözmek zorundadır. 
Geçmişe takılıp kalmak, bugün için yapılabilecek en büyük hatadır.

Geçen sayımızda da belirttiğimiz üzere meseleyi Kürt etnisitesi üzerinden izaha kalkmak, savunmak ya da karşı 
çıkmak, büyük fotoğrafı görememek demektir. İttihatçıların, Şerif Hüseyin ve oğullarının, 100 yıl önce göremeyip düş-
tükleri tuzağa ve Molla Mustafa Barzani’nin düştüğü tuzağa, bugün Müslüman hassasiyeti olan hiç kimse düşmemelidir. 
Ortadoğu, 100 yıl önceki gibi,  yeniden bölünmek, daha küçük parçalara ayrılarak daha kolay yutulmak istenmektedir. 
Yeni düşmanlıklar ihdas edilerek çatışmalar ve savaş ortamı oluştulmaya çalışılmaktadır.

Acil gündemlerin en kışkırtıcı yanı, insanı serinkanlı düşünmekten, sağlıklı kararlara varmaktan uzak tutma kabili-
yetidir. Böyle durumlarda insan tek başına kalmamalı, mutlaka istişare hukukunu gözeterek “hayırlı işleri genişçe yay-
mak” yani “birr” ödevini yerine getirmelidir. Aksi halde acil gündemin dümen suyunda aşırı duygusal davranma tehlike-
si mevcuttur. Bu tehlike bireylerin kendi zihin ve kalplerini zincirlemelerine benzemez. Bütün toplumun zihnini ve kalbi-
ni zincirleyebilir. En azami dikkat, özen, titizliğin gösterilmesi gereken böylesi durumlarda, yöneticiler asla yalnız bırakıl-
mamalıdır. İnsanı serinkanlı düşünmekten alıkoyan acil gündemin bir başka boyutu, dar alana sıkışmaktan kaynaklana-
bilir. Kimi düşünürlerin bir alanda uzmanlaşma meselesine yaklaşımında da görülen aynı durumdur. Uzman, alanının dışı-
na dair çoğu kere kör ve sağır kalabilmektedir. Alana aşırı bağlanmanın yarattığı bu marazi durumdan elbette kurtul-
mak isteyen için imkânlar vardır.

İtidalin kök anlamında “uzak durmak, içine almak” gibi sanki birbirinin zıddıymış gibi görünen iki tutum karşımıza 
çıkmaktadır. Aslında burada İlahi Hitabın Müslümanlara davranış, hal ve gidiş ödevi gibi öğrettiği “emr-i bi’l-marûf ve 
nehy-i ani’l-münker” ifadesinin sağlam bir tefsiri yatmaktadır. İtidalde hem uzaklaştırma hem de yakınlaştırma tavrıdır. 
Marûfu iş edinmek biçiminde anladığım ifade ise, “arefe” kelimesinin türevi olan marûfun bir anlamı da, insan fıtratına 
yatkın olan her iş’tir. 

Öyleyse insan fıtratına yatkın olanı benimsemek, onu içselleştirmek marûftur. İnsan fıtratının ittiği, beğenmediği, 
uzaklaştırdığı ise münkerdir. Mutedil insan aynı zamanda marûfu benimseyen, içine alan, münkeri reddeden, dışarıda 
tutan, kendinden uzaklaştıran kimsedir.

Türkiye’nin, mevcut iktidar üzerinden hareketle düşmanları tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığı bu süreçte, 
toplumun daha kenetlenmesi, mezhep, meşrep ve sivil organizasyonların, ötekileştirici, dışlayıcı, tahkir edici dili bırakıp 
ciddi bir itidal diline sarılmalarının vaktidir. Elbette bu tutumun yukarıdan aşağıya doğru yansıtılması en doğrusu olacak-
tır. Herkesin takdir edeceği üzere bu bağlamda, öncelikle siyasilerin çok daha hassasiyet göstermeleri gerekiyor.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle
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G Ü N D E M   MYANMAR'IN MİLYARDERİ 

David SERCHUK

Açık Toplum Vakfı altında yürütülen Myanmar Projesi de belki de bu benzer 
girişimlerden biri olarak görülebilir. 13 yıllık hibeler, eğitim çalışmaları ve lobi 
faaliyetlerinin ardından Myanmar Projesi daha özgür bir Myanmar’a yaklaştı 
denilebilir mi? Görülen o ki henüz değil.

Myanmar’ın Milyarderi

G eorge Soros, Myanmar’ın demokrasiye her 
geçen gün biraz daha yaklaşması için senelik 

iki milyon dolar bağış yapıyor. Bu gerçekten de 
sabır ve ustalık isteyen bir operasyon. Kendisinin 
bizatihi başında olduğu Myanmar Projesi öngö-
rüldüğü üzere ülkede birkaç on yıldır iktidarda 
olan hukuk tanımaz diktatörlük tarafından ya-
saklanacaktı. Bunun yanı sıra Soros, iki milyo-
na yakın mülteciyi barındıran fakat bu insanları 
hukuki olarak mülteci kategorisinde görmeyen 
Tayland’da da hiç hoş karşılanmayacaktı.

Zira Tayland hükümeti, Soros ve ekibini 1997 
yılının haziran ayında baş gösteren ve Tayland 
ekonomisini ciddi şekilde sarsan finansal kri-
zin müsebbibi olmakla suçluyor. Soros burada 
öylesine şeytanlaştırılmış vaziyette ki, Myanmar 
Projesi’nin gözde birçok muhtemel adayı istek-
siz bir şekilde projeden elini çekiyor. Projenin 
New York’taki yöneticilerinden Maureen Aung-
Thwin’e göre “birçokları alenen Soros ekibiyle iş 
birliği yapmaktan endişe duyuyor”. Soros yıllardır 

bu ülkeyi ziyaret edemiyor. 
2001 yılında Bangkok’ta 

yapacağı bir konuş-
ma protesto ihtimal-

leri sebebiyle iptal 
edilmişti.

Peki, Myanmar 
Projesi’ni bölgede 
bu kadar şeytan-

laştıran şey neydi? 
Aung-Thwin’e göre 

proje umulduğu 
gibi geniş kapsamlı 

değil, başlangıçta sa-

dece birkaç kişiyi Tayland’da çalıştırmak hedefle-
niyordu. Daha sonrasındaysa Tayland’dan ziyade, 
demokratik Myanmar idealini paylaşan Myanmar-
lılara, içerisinde akademisyenler ve yüze yakın 
grubu kapsayan farklı kesimlere finansal bağışta 
bulunmayı amaçlıyor. Aung Thwin’in anlattığına 
göre proje, alıcılarıyla arasına mesafe koyuyor ve 
aynı zamanda farklı kurum ve organizasyonlar 
tarafından da desteklenmelerine izin veriyor. So-
nuçta ise bazı Taylandlılar bu projeden haberdar 
olmuş oluyor. “Kesinlikle projenin sahiplenicileri-
ni olumsuz bir izlenimle baş başa bırakmak iste-
miyoruz. Bu yüzden her ne kadar bazı kesimler 
Soros’u günah keçisi yapsa da biz dileyenin farklı 
kanallardan da destek alabileceğini söylüyoruz, bu 
bizim için bir problem değil” (Soros bu konu hak-
kında yorum yapmaktan kaçınmıştı.)

Myanmar şu sıralarda yeniden gündemde ve 
bu projenin hayata geçirilmesinin zorluğu bir kez 
daha tartışılıyor. Ocak ayında BM Güvenlik Kon-
seyi, Myanmar üzerine bir toplantı düzenlemiş 
ve ardından ABD ve İngiltere, Myanmar yöneti-
mine yönelik bir dizi çağrı taslağını kurula sun-
muştu. Bunların içerisinde özellikle Nobel ödül-
lü Aung San Suu Kyi başta olmak üzere tüm siya-
si tutukluların serbest bırakılması, demokratikleş-
me adımları ve sivillere yönelik baskı politikala-
rının sona erdirilmesi vardı. Fakat bu taslak Çin, 
Rusya ve Güney Afrika tarafından reddedildi. Sa-
dece birkaç gün içerisinde ise Myanmar yönetimi, 
kendi topraklarında Çin’e petrol ve doğal gaz kay-
nağı arama iznini verecekti. “Hem Rusya hem de 
Çin, Myanmar’daki askeri cunta için paha biçil-
mez dostlar, fakat bu gelişme bizi yıldırmadı.” di-
yecekti Aung-Thwin. 

George Soros
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Soros’un Myanmar’a ilgisi 1987 yılının son-

baharına uzanıyor. Milyonlarca Myanmarlı, aske-

ri cuntanın ulusal para biriminde yaptığı insanla-

rın gelirlerini doğrudan etkileyen değişikliğin ar-

dından rejim karşıtı protestolara katılacaktı. So-

ros, dünyanın öbür ucundan bu sosyal değişim ta-

lebini fark etti. Kendisi Forbes rakamlarına göre 

8.5 milyar dolar servete sahip bir para kazanma 

ustasıydı ve bu varlığını çoğu kez siyasi gelişme-

lere yönelik yaptığı çalışmalarda da kullanıyor-

du. 1984 yılında Macaristan’daki kültürel muhalif 

kesimi fotokopi makineleri dağıtarak destekledi-

ği gibi diğer gayrı memnun grupları da fonlamış-

tı. “Soros etrafındaki insanlara baktı ve şöyle dedi: 
‘Şimdi ne yapıyoruz? Neden bizim bir burs prog-
ramımız olmasın? Hadi alıcı dört kişi bulalım” di-

yor Aung-Thwin.

1988 yazının kitlesel eylem ve protestolar-

la, geçen aylarında ise Myanmar ordusu gösteri-

cilere karşı tavizsiz ve zorbaca bir tutum takına-

rak 3000’e yakın silahsız insanı katledecekti. On 

binlerce insan, içlerinde öğrenciler ve farklı etnik 

kesimlerden olanlar da dâhil topluca Myanmar-

Tayland sınırına yığılacaktı. Bu da gösteriyordu 

ki, ihtiyaç duyulan şey dört kişiye burs vermek-

ten daha fazlasıydı ve Soros 1994 yılında Myan-

mar Projesi’ni böylece başlatacaktı. Soros’un yap-

tığı fonlamanın yüzde 30’a yakını eğitim prog-

ramlarına ve üniversite burslarına ayrılıyordu, ge-

riye kalan kısmı ise Myanmar üzerine çalışma ya-

pan gruplara hibe olarak veriliyordu. Programı 

Myanmar’da sürdüren gruplar, Myanmar üzeri-

ne çeşitli raporlar ortaya koyan “Güneydoğu Asya 

Milletleri ve Myanmar İletişim Ağı”, sürgünde ça-

lışmalarını yürüten “Myanmar Ulusal Koalisyon 

Hükümeti” ve sığınmacılara teknik bilgisayar eği-

timi veren “Bilgisayar Ağları Eğitim Programı” gibi 

faaliyetleri yürütüyorlardı.

Myanmar Projesi’nin özünde kâr amacı güt-
meyen bir tür “kapasite yaratma” potansiyelini fi-
nansal olarak destekleme faaliyeti var. Bu da doğ-
rudan bir ülkeye gıda yardımı yapmaktan ziyade 
kendi kurumlarını işlevsel şekilde sürdürebilme-
si için ekonomi, bürokrasi ve medyada ihtiyaç du-
yulan gelişmelerin tamamlanmasıyla daha fazla il-
gili bir konu. Peki neden? Çünkü bu daha ucuz 
bir yol. “Gıda yardımı ve sağlık problemlerine des-
tek vermek gibi programlar Soros’un boyunu aşan 
mevzular” diyor Asya Bağlantıları başkanı Deb-
bie Stothard. Bunun yerine Soros ekibi, mülteci-
lerin kendi ekonomik durumlarını nasıl geliştire-
bileceklerini ve seslerini medya aracılığıyla yük-
seltebileceklerini öğretmeyi amaçlıyor. Bu çalışma 
bankacılık, vergilendirme, doğal kaynakların kul-
lanımı hatta bir hükümetin finansal gelişim için 
ücretleri nasıl programlayacağına dair içerikleri de 
barındırıyor.

Örnek olarak, Stothard’dan geleceği par-
lak 25 yaşındaki Charm Tong adlı bir öğrenci, 
Myanmar’daki Shan azınlıklarının savunuculuğu-
nu yapıyor, BM’ye hitap etmiş ve başkan Bush ile 
de görüşmüştü. Myanmar’da doğup Hindistan’da 
yükselen muhalif Aung-Thwin ise “Bizler her 
zaman yeni liderler yaratmak istiyoruz, yani 
Myanmar’ın geleceğini” diyor.

Projenin bir diğer ayrıcalığı ise İngilizce öğret-
mek. Myanmar İnsan Hakları Gözlemcisi David 
Mathieson, kamplardaki birçok mülteciye İngiliz-
ce öğretmişti ve ona göre bu mülteciler arasında-
ki İngilizce seviyesi Tayland’daki normal seviye-
den daha yüksek.

Ulusal Koalisyon Hükümetiyle yaptıkları ça-
lışmalar dikkate alındığında Myanmar Projesi’nin 
destek çalışmalarının eğitimden daha öncelik-
li olarak yönetimle ilgili olduğu görülebilir. 1990 
yılında seçimleri kazanan fakat kurulamayan göl-
ge hükümet, Soros’un yıllık verdiği 85.000 do-

Soros’un yaptığı fonlamanın yüzde 30’a yakını eğitim programlarına ve üniversite 
burslarına ayrılıyordu, geriye kalan kısmı ise Myanmar üzerine çalışma yapan grup-
lara hibe olarak veriliyordu. Programı Myanmar’da sürdüren gruplar, Myanmar üze-
rine çeşitli raporlar ortaya koyan “Güneydoğu Asya Milletleri ve Myanmar İletişim 
Ağı”, sürgünde çalışmalarını yürüten “Myanmar Ulusal Koalisyon Hükümeti” ve 
sığınmacılara teknik bilgisayar eğitimi veren “Bilgisayar Ağları Eğitim Programı” 
gibi faaliyetleri yürütüyorlardı.
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lar destekle Washing-
ton D.C.’deki ofisinde ça-
lışmalarına başlayacaktı. 
Hükümet üyelerinden Bo 
Hla-Tint’e göre mevzu si-
yasi konulara gelince proje 
kendisini bir adım geri pla-
na çekiyor. Bunun yerine 
proje, çalışmaları yürüten-
lerin ihtiyaçlarını dinliyor 
ve işbirliği kurabilecekle-
ri çevreler için yardımcı ol-
maya çalışıyor.

Hla-Tint’e göre Myan-
mar Projesi daha fazla gay-
ret sarf ederek enerjisini 
doğrudan eğitilmiş genç 
kitleden yaş ortalaması 
daha yüksek kesime yö-
neltmeli. Çünkü bu kesim 
ellerine herhangi bir imkân 
geçtiğinde ne yapmaları 
gerektiğine dair daha faz-
la yönlendirilmeye muh-
taç. “Biz, bizimle çalışacak 
daha fazla uzmana ihtiyaç 
duyuyoruz, aksi takdirde 
insanlar Myanmar hareke-
tinin etkisiz olduğunu dü-
şünüyor” diyor Hla-Tint.

Bir diğer eleştiri nokta-
sı ise projenin Myanmar’a 
yönelik ekonomik yaptı-
rımları desteklemesi. 10 Haziran 2003 tarihinde-
ki ABD Temsilciler Meclisi buluşmasından önce 
muhalif lider Aung Thwin bu durumu şöyle izah 
edecekti: “Evet yaptırımların ekonomik bir boyutu 
var fakat aynı zamanda bunun Myanmar halkının 
üzerinde sebep olduğu bir ikilem de var, o da dün-
yanın kimin safında olduğu”

Myanmar hakkında popüler tarih kitabıyla ta-
nınan Thant Myint-U da muhalif bir isim. BM’de 
genel sekreterlik yapmış dedesi U Thant’a göre sa-
vaş içerisinde geçen birkaç on yıllık periyoddan 
sonra Myanmar rejim değişikliğinden çok daha 
fazlasına, rejimin yeniden inşasına ihtiyaç duyu-
yordu. “Dünyada en fazla izole edilmiş ülkelerden 
birini dışlamak ters tepecek tehlikeli sonuçları do-
ğurabilir” diye yazıyor. 

Fakat bu proje, Ber-
lin Duvarı’nın yıkılması-
nın ardından Soros’un Doğu 
Avrupa’daki rolünü hedef 
alan benzer saldırılara henüz 
maruz kalmış değil. Zira 1997 
yılında Forbes, Soros’un çalış-
malarını Doğu Avrupa’daki 
siyasi düzlemi yeniden şe-

killendiren işgüzarlık ola-
rak tanımlamıştı. Açık Top-
lum Vakfı altında yürütülen 
Myanmar Projesi de belki 
de bu benzer girişimlerden 
biri olarak görülebilir.

13 yıllık hibeler, eği-
tim çalışmaları ve lobi fa-
aliyetlerinin ardından 
Myanmar Projesi daha öz-
gür bir Myanmar’a yak-
laştı denilebilir mi? Görü-
len o ki henüz değil. Geçen 
sene Myanmar’dan Tay-
land sınırına yaklaşık ola-
rak 10.000 mülteci akın 
etti ve Tayland-Myanmar 
Sınır Birliği Kurulu’na göre 
“güney Myanmar’da devam 
edegelen sistematik insan 
hakları ihlalleri sebebiy-
le 2007 yılında kamplar-
daki nüfus azaltılacak, zira 
Myanmar’da bir politik de-
ğişim beklemek gerçekten 

çok zor gözüküyor.”
Peki, Aung-Thwin ne yapacak? Yeni kurula-

cak bir hükümetin çalışmalarını yürütmek yerine 
muhtemelen mali olarak kendisini destekleyecek 
kesimler aramaya koyulacaktır. “Kendisini destek-
lediğimiz şahıslar ne yapmaya devam edecekler? 
Amerikan vatandaşlığını aldıktan sonra da ülke-
leriyle ilgili sivil toplum kuruluşlarında çalışacak-
lar mı? Kaçı meslektaşlarıyla Tayland’a geri dö-
nüp mültecilerle birlikte çalışacak? İşte bu sorula-
ra verilecek olumlu cevaplar bizi hoşnut edecektir.” 

Bütün bunların nihayetinde demokrasi elde 
edilemeyebilir fakat Soros’un 13 yılda Myanmar’da 
giriştiği bu iş hiç de kötü bir yatırım gibi gözük-
müyor.

Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ

Kaynak:https://www.forbes.com/global/2007/0423/058.html 

Myanmar Projesi’nin özün-
de kâr amacı gütmeyen bir tür 
“kapasite yaratma” potansiye-
lini finansal olarak destekleme 
faaliyeti var. Bu da doğrudan 
bir ülkeye gıda yardımı yap-
maktan ziyade kendi kurum-
larını işlevsel şekilde sürdüre-
bilmesi için ekonomi, bürokra-
si ve medyada ihtiyaç duyulan 
gelişmelerin tamamlanmasıyla 
daha fazla ilgili bir konu. Peki 
neden? Çünkü bu daha ucuz 
bir yol. “Gıda yardımı ve sağ-
lık problemlerine destek vermek 
gibi programlar Soros’un boyu-
nu aşan mevzular” diyor Asya 
Bağlantıları başkanı Debbie 
Stothard.

Myanmar  Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi
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  FİKİRLERİM NASIL DEĞİŞTİ? 

Peter L. BERGER

Sosyoloji, “amatörü” veya “heveslisi” çok olan bir sosyal bilim alanı... Herkes, “toplum” 
hakkında bir şeyler söylemeye kendini ehil hissedebilir. Sosyolojinin önemli isimlerinden 
Peter L. Berger, 1929 doğumlu, Avusturya kökenli Amerikalı sosyolog. Bilgi, din ve 
modernleşmenin sosyolojik teorisine ilişkin çalışmalarıyla bilindi. 1981’den 2017’ye dek 
Boston Üniversitesi’ndeydi. 27 Haziran 2017’de hayatını kaybetti. Pınar Yayınları’ndan 
çıkan ‘Modernleşme ve Bilinç’ adlı ilk kitabından sonra Türkçede yayımlanmış 
kitaplarından bazıları: Dinin Sosyal Gerçekliği, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Melekler 
Hakkında Söylenti, Bir Küre Bin Küreselleşme, Kutsal Şemsiye-Dinin Sosyolojik 
Teorisinin Ana Unsurları ve Sosyolojiye Çağrı. Aşağıdaki metin 12 Eylül 2013 tarihinde 
Massachusetts Wenham Gordon Koleji’ndeki İnanç ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret 
eden Berger’le Gregor Thuswaldner’ın kendisiyle gerçekleştirdiği söyleşidir.* (Umran) 

Fikirlerim Nasıl Değişti?

D in sosyolojisi alanında ilk 
kez çalışmaya başladığınız-

dan bugüne, sekülerleşmeye 
yönelik bakış açınızın çok fazla 
değiştiği aşikar. Sekülerleşme 
tezinin konseptinin ne oldu-
ğu ve size göre bugün bu tezin 
neden gerçekçiliğini yitirdiğini 
anlatabilir misiniz? 

Güzel bir soru. Sorabilece-
ğiniz en güzel soruydu, şimdi 
bu soru üzerine vereceğim on 
saatlik bir dersle konuya giriş yapabiliriz. Fakat 
bunun yerine size dört dakikalık bir özet geçe-
ceğim. Sekülerleşme teorisi, 50’lerde ve 60’larda 
birtakım sosyalbilimciler ve tarihçiler tarafından 
kullanılan bir terimdi. Esasında çok basit bir sav-
dır. Sadece bir cümle üzerine bu savı oturtabiliriz. 
“Modernite kaçınılmaz olarak dinin düşüşüne se-
bep oldu”. Din sosyolojisi üzerine çalışmaya ilk 
adımımı attığımda -ki aşağı yukarı bu alanın ma-
zisi 200 yıldır- herkes bu fikirdeydi. Ben de öyle 
ya da böyle bu fikri doğru varsayıyordum. Bu ta-
mamıyla aptalca bir varsayım değildi; insanların 
bunu söylemesinin bir çok sebebi vardı. Ancak 
bu varsayımı desteklemeyen verilere dair sonuca 
uluşmam yirmi yıla yakın vaktimi aldı ve diğer in-

sanlar da aynı sonuca vardılar. 
Bu fikirde ısrar eden, saygı duy-
duğum bazı kişilerin olduğunu 
söyleyebilirim. Ben bir alanda 
büyük bir çoğunluğun söyle-
mek zorunda olduğu şeyden 
faklı şeyler söyleyen insanları 
severim. Bu, onların karakterli 
olduğunu gösterir; fakat insan-
ların çoğu bu konuda benim ile 
aynı sonuçlara vardılar. 

Uluslararası Entellektüel Elit Sınıfın Sekülerleşmesi

Dünya bugün açıklanması gereken iki ilginç 
istisna dışında ciddi bir şekilde sekülerleşmedi. 
Bu istisnalardan biri, coğrafi olarak Batı ve Orta 
Avrupa’nın, diğeri ise uluslararası entellektüel elit 
sınıfın önemli ölçüde sekülerleşmesidir. Peki ne-
den? Bu, üzerinde çalışmaya değer bir konu. Bu 
konuyla ilgili çalışmalar yapıldı fakat bu hususa 
girmeyeceğim. Dünyanın geri kalanı çok büyük bir 
oranda dinle irtibatlıdır. Hatta dünyanın bazı böl-
geleri her zamankinden daha fazla dindandır. Yani 
sekülerleşme teorisi sağlam temellere dayanmıyor. 

Bugün bu teorinin yanlış olduğunu söylemek 
yeni bir düşünce sürecini başlatıyor demektir. 
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Spot

Ben bir kaç yıl kadar önce sekülerleşme teorisini, 
modern dünyada dini açıklamak için ihtiyaç duy-
duğumuz pluralizm (çoğulculuk) teorisi ile değiş-
tirilmesi gerekliliği sonucuna vardım. Modernite 
mutlak olarak sekülerliği üretmez. O zaruri olarak 
çoğulculuğu (pluralizm) üretir. Çoğulculuk, fark-
lı dünya görüşü ve değer sistemlerinin aynı top-
lumda birlikte varolmasıdır. Bu, dinin konumunu 
değiştirir ve her dini gelenek için de aynı zaman-
da bir meydan okumadır. Ancak bu sekülerliğin 
meydan okuması değildir. Bu farklı bir meydan 
okumadır. Modernitenin problemi bazı insanların 
umut duyduğu bazılarının 
ise korktuğu gibi tanrının 
ölmesi ile ilgili değildir. 
Herbiri birbirinden farklı 
o kadar çok tanrı var ki, 
her biri farklı bir meydan 
okumaya sahip. Açıkçası 
bu, benim din sosyoloğu 
kariyerim açısından zih-
nimde ciddi bir değişim 
yarattı. Bence bu çok işe 
yarar bir nitelikte. Entel-
lektüel tarihimizde Tho-
mas Khun’un Bilimsel 
Devrimlerin Yapısı adlı 
eserinden, teorik bir pa-
radigmanın kendisini çü-
rüten kanıtların ağırlığı 
altında çöktüğünde yeni 
bir paradigmanın oluşabi-
leceğini öğrenmiştik ve bu 
çok heyecan verici bir şey. 
Bundan dolayı ben ve bir 
takım kişiler son bir kaç 
yıldır çok fazla bu işin içi-
ne girdik. 

Avrupa’yı farklı kılan nedir? Neden Avrupa, 
dünya üzerindeki diğer yerler kadar dindar değil? 

Şöyle, bu birinin kendi çalışmalarında asla yap-
maması gereken bir alıntı fakat ben yapmak zo-
rundayım. Bu konuda kendisini dünyadaki en iyi 
din sosyologlarından biri olarak gördüğüm İngiliz 
sosyolog Grace Davie ile birlikte bir kitap yazdım. 
(Religious America, Secular Europe? London: 
Ashgate 2008 ). Kendisi Exeter Üniversitesi’nde 
hoca. Bir çok tartışmadan sonra, sekiz nedenden 
dolayı Avrupa’nın neden ABD’den farklı olduğuna 

kanaat getirdik. Ben bu listenin tamamını ele ala-
mam. Genel olarak herhangi önemli bir tarihsel 
olayın tek bir sebebi olmadığını iddia edebilirim. 
Fakat bu sebepler arasında Avrupa’yı farklı kılan 
en önemli nedenin devlet ile din arasında zorunlu 
bir ilişki kurulması olduğunu söyleyebilirim. 

Avrupa’daki her temel dinî gelenek -Katoliklik, 
Protestanlık ve Doğu Ortodoksluğu- bir devlet-ki-
lise oluşumunun tarihinden şekil alır. İngiltere’de-
ki uyumsuzluk gibi bazı istisnalar bulunsa da bu 
akımların çoğu -Lutheryan, Reformist, Katolik, 
Ortodoks- devlet kiliseleridir. ABD ise çoğulcu-

lukla (pluralizm) yola çık-
tı. Onların (ABD) büyük 
bir kısmı bu tarz şeylerin 
tamamından rahatsız ol-
dular. New England’daki 
Püritenler Boston mecli-
sindeki Quaker’leri sal-
landırdılar. Diğer dinlere 
tolerans düşünceleri yok-
tu fakat toleranslı olmak 
zorundaydılar çünkü çok 
fazla kendilerinden olma-
yan farklı insanlar vardı. 
Bunların hepsini idam 
edemezdin. Hepsini dö-
nüştüremezdin. Bu, bence 
harika bir gelişmeydi. Fa-
kat bir kilise-devlet ilişki-
si insanların dine yönelik 
tavır ve davranışlarını ne 
yönde etkileyecekti? Eğer 
kilise devletle çok yakın 
bir bağ kurarsa, insanlar 
her daim devlete karşı ta-
vırlı bir tutum takınırlar 
ve devlet tarafından des-

teklenen kiliseden de rahatsızlık duyarlar. Çok 
basit, ne din için ne de devlet için bu farklı. Bence 
bu çok önemli bir nokta. 

Entellektüel elitlere gelecek olursak?
Bu çok karmaşık bir durum. Bu belli başlı 

elitlerin en tepedekilerinin çoğu, uygarlık tarihi 
ve sosyal bilimlerle ilgilenen kişilerdir. Doğa bi-
limcileri çok fazla bu konuya dahil değiller. Bence 
problem, -tekrar başa dönecek olursak- çoğul-
culukla (pluralizm) çözülmek zorundadır. Bu, 
kimyacılardan veya örneğin izafiyetten çok fazla 

Ben bir kaç yıl kadar önce sekü-
lerleşme teorisini, modern dün-
yada dini açıklamak için ihtiyaç 
duyduğumuz pluralizm (çoğul-
culuk) teorisi ile değiştirilme-
si gerekliliği sonucuna vardım. 
Modernite mutlak olarak sekü-
lerliği üretmez. O zaruri olarak 
çoğulculuğu (pluralizm) üretir. 
Çoğulculuk, farklı dünya görüşü 
ve değer sistemlerinin aynı top-
lumda birlikte varolmasıdır. Bu, 
dinin konumunu değiştirir ve her 
dini gelenek için de aynı zaman-
da bir meydan okumadır. Ancak 
bu sekülerliğin meydan okuma-
sı değildir. Bu farklı bir meydan 
okumadır.
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etkilenmeyen fizikçilerden ziyade tarihin veya 

antropolojinin veyahutta sosyolojinin ya da ede-

biyatın içinde olan farkındalığı çok yüksek entel-

lektüeller için değerlerin ve dünya görüşlerinin 

izafetiyle aşılmalıdır. Bence bir açıklama bu sınır-

ları baştan sona oluşturabilir. 

Sizce bu değişecek mi? Entellektüel elitin hali-

hazırdaki sekülerizm düşüncesini muhafaza ede-

ceğini umuyor musunuz? Şu an için herhangi bir 

değişik görüyor musunuz? 

En büyük değişim Müslüman dünyadadır. 

Türkiye bunun için harika bir örnek. Türkiye on 

yıllardır ciddi bir seküler rejime sahipti. Daha 

demokratik bir hale geldiğinde ise sözüm ona 

aydınlanmayan-cahil kalabalıklar oy kullanmaya 

başladı ve değerlerini tercih ettiler. Fakat hâlâ bu 

olup bitenden rahatsız olan aşırı seküler bir Ke-

malist elit kesim var. Gittikçe artan genç bir nüfus, 

üniversite mezunu, ebeveynlerin endişelerini dile 

getiren genç erkekler ve kızlar var. Bu çok önemli 

bir değişimdir. Şu an nüfusunun çoğunluğu müs-

lüman olan ülkelerde yoğun İslâmi ve hatta radi-

kal duyguları olan İslâmcı bir entelijansiyası var. 

Bununla beraber, ABD’de, kayda değer bir de-

ğişim göremiyorum. Sözde ateist fikir, belli yayı-

nevlerinin ve kamu kuruluşlarının ortaya koydu-

ğu bir çalışmadan ibaret. Bir dine bağlı olmadığını 

söyleyen insanlar hakkında konuşabiliriz. Bu in-

sanların ölümden sonraki hayata ve Tanrı’ya inan-

dığı ve düzensiz bir şekilde ibadet ettiğine dair 

birçok bilgilendirmeler var. Aslında çoğunlukta 

olan bu insanlar kiliseyi istedikleri gibi bulama-

yanlardır. Bu sekülerlikten kaynaklanan farklı bir 

sorun. Ben ABD’de herhangi büyük bir değişim 

olacağını ummuyorum.

Avrupa ise zor bir soru. Burada bazı belirtiler 

var, değişim ve bir dönüşüm var, en azından entel-

lektüeller arasında bile dine karşı daha toleranslı 

bir yönelim var. Ayrıca sizin önemli bir faktörü-

nüz var; göç. Sekülerlik için cennetin bir parçası 

olan İsveç’i ele alalım. Bu seküler İsveçli’ler dünya 

görüşlerinin kesin bir şekilde kendilerinden farklı 

olduğunu düşündükleri Müslümanlar ve Afrika’lı 

Pentecostal’larla karşı karşıya geldiler ve bu, ülke-

nin sakinlerinde bazı tepkiler yarattı. Bu durum 

Avrupa’nın farklı kesimlerinde değişebilir. Fakat 

görünen o ki ani bir değişim söz konusu değil.

Öngörüler Her Zaman Çok Tehlikelidir

Yirmi yıl kadar önce, Tarihçi Mark Noll, The 
Scandal of the Evangelical Mind (1994) adlı bir 
kitap yazdı. O vakit, 90’ların ortalarında, evanja-
list düşüncenin çok fazla yaygın olmadığından şi-
kayetçiydi. Fakat bence siz özellikle yirminci yüz-
yılın sonunda bir argüman üretebildiniz. Bir şey-
ler gerçekten ciddi ciddi değişmeye başladı, özel-
likle Evanjalistler arasında... Ben bunu kesinlik-
le her ne kadar tipik bir evanjalist kavramı olarak 
kullanılsa da canlanış diye ifade etmiyorum. Fa-
kat entellektüel bir yenilenmenin oluşmakta oldu-
ğunu düşünüyorum. Siz bunun daha geniş bir bo-
yutta bazı noktalarda görünür olacağını düşünü-
yor musunuz? 

Evet. Muhtemelen ani bir şekilde değil göz-
le görülebilir daha hassas bir düzlemde gerçekle-
şir. Bu (Evanjalizm) benim topluluğum değil. Ben 
evangelisch’im fakat evanjalist değilim. Ben ken-
dimi iflah olmayan bir Luteryan olarak tanımla-
rım fakat evanjalistlerle de çok uyumluyumdur. 
Evanjalistler ve ana akım protestanlar arasında te-
olojik sebeplerden dolayı evanjalistleri tercih ede-
rim. Fakat bir sosyolog olarak konuşacaksam, siz 
evanjalist entalijansiyesinin kendi farkındalıkları-
nın son on yıllarda geliştiğine dair çok ilginç bir 
noktaya değindiniz. Sadece bu gibileri değil, di-
ğer bir çok kurumların iletişim ağları da bir takım 
değerli insanlarla ülkenin bir ucundan diğer ucu-
na ulaşmıştır. 

Mark Noll’dan bahsettiniz. O, evanjalistliğiyle 
olduğu gibi tarihçiliğiyle de saygı duyulan birisi-
dir. Fakat bu tarz kişiler sadece Hıristiyan eko-
lünde değil farklı çevrelerde de yaygın bir şekilde 
vardır. Bu çok mühim bir değişimdir. Yeri gel-
mişken bununla paralel ilginç bir olay 1930’larda 
yahudilerin başına gelmişti. Harvard ve Princeton 
gibi okullar Yahudilere yasaklandığında çok ciddi 
zeki, hırslı, genç öğrenci ve öğretim görevlisi ya-
hudi kadrosu vardı. Aynı şey burada da gerçekleşti 
ve bahsi geçen genç ve parlak evanjalistler Har-
vard veya Princeton gibi eski kaleleri ele geçirdi-
ler. İlginç olan soru ise evanjalist topluluğunun 
nasıl daha kalabalık, iyi eğitimli, saygı duyulan 
ve daha az marjinal olduklarıdır? Yirmi yıl kadar 
önce olmalıydı, James Hunter bu kitabı yazdığın-
da (James Davison Hunter. Evangelicalism: The 
Coming Generation. Chicago: University of Chi-
cago, 1987) içerisinde bir sonraki evanjalist ku-



  FİKİRLERİM NASIL DEĞİŞTİ? 

10

 Umran • Kasım 2017

G Ü N D E M

şağa yönelik tahminlerde bulunmuştu; protestan-
lar gibi olabileceklerini ve diğer cemaatlar kadar 
sıkıcı örnekleri olabileceğini tahmin etmişti. Bu 
gerçekleşmedi, en azından şimdilik. Bu demektir 
ki öngörüler her zaman çok tehlikelidir. Bana göre 
bu durumun bazı yan etkileri olacak, zira evan-
jalizmin dünyanın nasıl tasavvur edildiğine dair 
genel geçer düşüncelerle çarpıştığı bir takım ör-
nekler var. Evrim bunun için çok net bir örnek. 
Fakat bu henüz evanjalist inancın temeline nüfuz 
edebilmekten uzak duruyor ve ben bunun gerçek-
leştiğini henüz görmedim. Gelecekte de ne olaca-
ğını kimse bilemez.

Kutsallardan Ardındırılmış Dünya Söylemi

O halde ana akım Protestanlıktan biraz bah-
sedelim. Sacred Canopy (1967) adlı eserinizde, 
sekülerizmin batıda kök salmasında Protestanlı-
ğın ciddi bir etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Ki-
tabınızdan alıntı yaparsak: “Kaba taslak olma-
sına karşın denilebilir ki, Protestanlık kendisini 
“kutsal”ın en temel ve en kadim üç unsurundan 
-gizem, mucize ve büyüden- soyutlamıştı. Bu du-
rum beraberinde “dünyaya yönelik hayal kırılık-
lığı” metaforunu doğuracaktı. Zira bir protestan 
artık içerisinde bolca kutsal varlık ve güçlerin ol-
duğu bir dünyada yaşamıyordu.” Bu alıntınızdan 
mülhem Protestanlıkla sekülerizm arasında nasıl 
bir ilişki kurabiliriz?

Aslına bakılırsa daha önce dile getirilmemiş bir 
fikir değil bu. Kutsallardan arındırılmış “dünya-
ya yönelik hayal kırıklığı” metaforu Max Weber’e 
aittir. Evet, baktığınızda böyle bir gerçeklik söz 
konusu. Yani siz, Protestanlığın ardında kendisini 
doğuran Katolik arkaplanı göz ardı ederek deği-

şimi anlayamazsınız. Zira bugün bile Katoliklik, 
Protestanlığın hangi koluyla kıyaslanırsa kıyaslan-
sın kesinlikle daha gizemli, mucizevi ve büyülü 
unsurları içerisinde barındırır. Bu doğru bir tespit. 
Fakat, aksi örnekleri de bulmak mümkün. Örne-
ğin Protestanlığın en hızlı yayılan kolu Pentacost-
lar böyle değildir veya bir dereceye kadar birçok 
Evanjalist için de bu durum geçerli olmayabilir. 
Aslında kısacası genelleme yapmamız pek de 
mümkün gözükmüyor.

Peki ana akım Protestanlık için bu tespit doğ-
rudur diyebilir miyiz?

Aslında pek de mümkün değil. Burasının bir 
Hıristiyan koleji olduğunu hatırlarsam teolojik bir 
varsayımda bulunmak için bu kadar rahat olma-
mam gerektiğini de hatırlarım sanırım, her ney-
se benim yaşımdaki biri için bu geçerli olmasa ge-
rek, kim takar ki.

Bana kalırsa Evanjalistler şu ana değin Protes-
tanlığın ana günahına -ya da günah yerine hatası 
diyelim- iyi direndiler. Bu, esasen şimdi kendisi-
ne İncil’in Hıristiyan yorumu diyemeyeceğimiz, 
Kitab’ın özünün politika, psikoloji veya flu ahlaki 
kriterlere bağlı bir tür gerçekliğin yeniden yapılan 
evrensel tanımlamasıyla yer değiştirmesinden baş-
ka bir şey değildi. Söz gelimi, İncil kainatın yaratı-
lışını tektonik bir değişimle açıklıyor ve olaylar ise 
İsa’nın yaşantısı etrafında dönüyor. Evanjalistler 
bu durumu derinlemesine tetkik etmemişlerdir. 
Fakat Luckmann bundan bilmem kaç yıl önce bu 
durumu bir tür “dahili sekülerleşme” diye tanım-
layacaktı. Varsayalım ki yorumumuzu siyasallaş-
tırdık. O halde soru şu olur: Hıristiyanlık tam ola-
rak neyden bahsediyor? El cevap: O aynı anda sağ 
ve solun merkez kanadını teşkil edebilecek bir tür 
politik programdır. Bu söylem kesinlikle bir tah-
riftir. Ya da yorumumuzu politikleştirmek yerine 
psikolojiyle ilişkilendirelim. O halde Protestanlık, 
Hıristiyanlığı sağlık, mutluluk, esenlik ve bir tür 
kendi kendini gerçekleştirme söylemiyle özdeşleş-
tirecektir, yani karşımıza Norman Vincent Peale 
tarzında bir şey çıkacaktır. Veya hadi şimdi bir çok 
insanın yaptığı gibi Hıristiyanlığı fulu bir ahlak 
söylemiyle bağdaştıralım. “Yere düşen minik bir 
kıza yardım ederken kibar olmalıyız” E tamam iyi 
güzel de. Bu İncil’in ne dediği değil ki. Evanjalist-
ler İncil’in doğasını muhafaza ediyorlar, umarım 
ederler de.
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Şöyle zamanda geriye doğru gittiğinizde din ve 
toplum çalışmalarınızın kesişim noktalarında size 
en büyük hayranlık uyandıran şeyler nelerdi? Hiç 
ummadığımız bazı gelişmelere şahit oldunuz mu?

Aslına bakarsanız geriye doğru gidecek olsam 
Pentacolistlerin ciddi bir sosyolojik problem ol-
duğunu fark etmem ben de bir şaşkınlık duygusu 
yaratmıştı. Çünkü, dini bir çekiciliğin yanısıra bu 
durumda fevkalade öneme sahip bir sosyolojik 
durum söz konusuydu. Araştırma merkezimizde 
bu konuya dair birçok çalışmalar gerçekleştirdi. 
Yani Pentacolistlerin araştırılması için öncülük 
yapmış olduk. İlkin David Martin’in bu alanda-
ki çalışmalarını destekledik. Kendisi bir İngiliz 
sosyolog ve şuan bir nevi Pentacolist Sosyolojisi 
Dekanı. Aynı zamanda benim de yaşıtım ve sanı-
rım bu konu hakkında söylecek çok ilginç şeyleri 
vardır.

İlginç derken neyi kastettiniz? Özel bir dini 
grup hakkında ilginç ne olabilir?

Kapsamı ve gelişiminin süratı. Diyebilirim ki, 
Pentacolistlik tarihteki belki en hızlı gelişen dini 
gruptur. Aynı zamanda ruhsal tedavi, mucizeler 
ve kötü ruh çıkarma gibi Pentacolistliğin en temel 
fenomenleri varlığını yıllardır devam ettirmekte. 
Pek çok tarihçinin de katılacağı üzere, modern 
Pentacolistliğin varlığı yirminci yüzyılın başlarına 
doğru uzanır. En kritik dönemeç, 1906 yılındaki 
Azusa Mahallesinde başlayan yeniden canlanma 
hareketidir. Bu vakitlerde tek gözü olmayan siyahi 
bir rahip, Kansas’tan Los Angelas’a gelir ve kentin 
iflah olmaz gece kondu Azusa Mahallesinde vaaz 
vermeye başlar. Muhtemelen dikkate değer bir 
karaktere sahiptir. Ve birkaç ay içerisinde, Kalifor-
niya gibi bir yer için pek de mümkün gözükmeye-
cek, siyahi-beyaz karışımı bir cemaat oluşturmayı 
başarır. Hareket kısa zamanda ABD’nin bir ken-

tinden diğerine ve nihayetinde yurt dışına sıçrar. 
Pew Araştırma Merkezi yakın zamanda Pentaco-
listler üzerine bir çalışma gerçekleştirmişti. Her ne 
kadar net olmasa da kaynakların sağlam olduğuna 
güveniyorum. Ve bu merkeze göre şu an dünyada 
yaklaşık olarak 600 milyona yakın Pentacolist ya-
şıyor. Bu muhteşem bir şey. Ve ben bu çalışmalara 
başladığımda mesela bundan haberim yoktu. Aynı 
zamanda bu durumun güney yarım kürede devasa 
bir ekonomik ve politik tesirinin olabileceğini de 
hatırlatırım. ABD’deki durum her ne kadar farklı 
olsa da, çünkü aradan uzun zaman geçti, Afrika, 
Latin Amerika ve Asya’daki portrenin çok farklı 
olduğunu söyleyebiliriz.

Kesinlik ve Görecelik

Birçok eseriniz var ve açıkçası o kadar çok ki 
sizi takip etmekte güçlük çekiyorum. Fakat beni en 
çok etkileyen fundamentalizm ile görecelik düşün-
celeri arasında farklı bir bakış açısı, bir tür orta 
yol söylemi sunduğunuz “In the Praise of Doubt” 
adlı çalışmanız. Hâlihazırda yirmibirinci yüzyılda 
her ikisi de pek popüler olan fundamentalizm ile 
görecelik düşüncelerine nasıl bakıyorsunuz?

Şöyle. Bir paranın iki yüzü mevcuttur. Örne-
ğin, din hakkında görecelik söylemi bize şunu 
gösterir. Dünyanın en izbe yerinde dahi kendi 
toplumunun hegamonyası altında doğal varlığını 
devam ettirebilen birçok dini gelenek bulunabilir. 
Sözgelimi bundan iki yüzyıl önce bir Tyrolean kö-
yünde yaşıyor olsaydınız, Katolik olmanız sarışın 
veya kızıl saçlı olmanız kadar doğal karşılanabilir-
di. Fakat, bu durumu bugünün dünyasında tespit 
etmek çok zor. Bugün böylesi küçük toplulukları 
bulabilmeniz için Amazon’a ya da Orta Afrika’ya 
gitmeniz gerekir. Böylesi uzak diyarlarda çoğul-
culuğun her türlüsünü görebilirsiniz. Size birkaç 
renkli örnek vereyim. 

Protestanlığın ardında kendisini doğuran Katolik arkaplanı göz ardı ederek değişi-
mi anlayamazsınız. Zira bugün bile Katoliklik, Protestanlığın hangi koluyla kıyas-
lanırsa kıyaslansın kesinlikle daha gizemli, mucizevi ve büyülü unsurları içerisinde 
barındırır. Bu doğru bir tespit. Fakat, aksi örnekleri de bulmak mümkün. Örneğin 
Protestanlığın en hızlı yayılan kolu Pentacostlar böyle değildir veya bir derece-
ye kadar birçok Evanjalist için de bu durum geçerli olmayabilir. Aslında kısacası 
genelleme yapmamız pek de mümkün gözükmüyor.
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Bu durum kişisel olarak ne ifade eder? Bu 
şu demektir: Bir kişinin doğduğunda elde ettiği 
muhkem kabul edilen geleneksel din anlayışını 
bir kenara bırakırsak, bir tercih yapmak zorun-
dasınızdır. Şu ya da bu olabilirsiniz, hatta kendi 
inancınızın geleneksel bir söylemini dahi tercih 
etseniz, sözgelimi bu Katolikliğin gelenekselci 
söylemi olsun, siz bir tercih yaparsınız ve bu ter-
cihin muhtemel etkileri yarın sizi başka bir tercih 
yapmaya da sevk edebilir. Çok fazla değişken bir 
durum değil mi? Bugün birçok insan bu şekilde 
yaşıyor. Açık yüreklilikle söylemem gerekirse bu-
nunla hiçbir problemim yok. Fakat doğal olarak 
bazılarına göre bu durum çok tedirgin edici. Zira 
insanoğlu hayatına dair kesinlik arz eden bir şey-
ler istiyor. Ve hem fundamantalizm hem de göre-
celik düşünceleri insanların bu endişelerini gide-
ren bir tür söylemi kendi içlerinde barındırıyorlar. 
Herhangi bir fundamantalist söylemin mesajı -bu 
sadece dini fundamantalizm değil aynı zamanda 
seküler fundamantalizm de olabilir- bizi bir şey-
lerin kesinliğine ikna etmeye çalışan bir üsluba 
sahiptir. “Bize katıl! Biz sana istediğin kesinlik 
duygusunu vereceğiz, Dünyayı anlamlandırabile-
ceksin, kim olduğunu ve nasıl yaşaman gerektiği-
ni sana öğreteceğiz”

Görecelik ise belirsizliği ön plana çıkartarak bu 
üslubu tekrarlar. “Neyin doğru neyin yanlış oldu-
ğu konusunda endişelenme, çünkü hiçbir gerçek-
çi kriter mevcut değil. Her şey görece ve sen kendi 
dünya görüşünün nasıl olacağına kendin karar ve-
receksin”. Yani bir şekilde fundamantalizmin kar-
şısında gözükse de benzer bir psikolojik işleve sa-
hip. Orta yol ise şudur: Her ne olursa olsun, is-
ter dini ister politik, fundamantalist hiçbir söyle-
me kanmadığın gibi şu durumu da kabul edersin 
ki dünyada birçok belirsizlikler mevcuttur. Fakat 
diğer yandan, neyin doğru neyin yanlış olduğu-
na dair hiçbir şeyi kestiremeyeceğimiz düşüncesi-
ni de kabul etmezsin. İşte bunun adı orta yoldur. 
Hatta diyebilirim ki bu durumu içselleştirerek ha-
yatlarını sürdüren milyonlarca insan vardır.

Mezhebi Ayrımlar ve Dindarlar

Aslında bahsi geçen kitabınıza dair hoşlandı-
ğım bir ayrıntı şu: Siz yorum farklılığı olan birçok 
arkadaşınızı “ortak bir nokta” üzerinde konuş-
mak için biraraya gelmeye çağırıyorsunuz. Buna 
benzer bir tecrübeyi ben de yaşamıştım. Alman bir 
Katolik teologla aramızda bir diyalog geçmişti. 

Kendisine ABD’deki mezhepsel duvarların gittik-
çe yıkıldığını söylediğimde tasdik etmek için ba-
şını sallıyordu. Yani birisi Baptist olarak doğup, 
bir Mennonite kolejine gidebilir, Nazarene kilise-
si mensubu olabilir, reformist birisiyle evlenebilir 
ve çocuklarını bir Episkopali okuluna gönderebi-
lir. Belki bu biraz abartı olabilir fakat gerçeklik-
ten çok da uzak sayılmaz. Mezhepsel sınırların ve 
farklı teolojilerin ayrımlarını kaybedip bir muhte-
mel göreceğin içerisine girmeleri mümkün olabilir 
mi? Gelecek elli yılı öngörebilir miyiz?

Bana kalırsa farklı dini geleneklerin dogma-
tik tanımlamalarının hâlihazırda kendi temellerini 
tasvir etmeleri açısından kıymete değer bir yanları 
hâlâ var. Fakat bu temelleri kallavi teologlar kilise-
de arka sıralarda oturan sıradan insanlardan daha 
fazla ciddiye alırlar. Daha uygun bir örnek vere-
yim. Lutheryan bir dostum bu konuya normalden 
fazla ilgiliydi ve senelerini bu mevzuya adadı. Ka-
tolik ve Lutheryan teolojilerinin gerekçelerini uz-
laştıracak bir topluluk oluşturdu. Ve yıllar süren 
çalışmaların ardından her iki tarafında uzlaşaca-
ğı bir söylem üzerinde ortak bir kanaate vardılar. 
Bu çoğu sıradan dindarın pek de umrunda değil-
di. Zira birçok sıradan dindar, inancının dogma-
tik sınırlarını bilmiyordu ya da bir uzlaşı düşünce-
si çok da ilgilerini çekmiyordu. İşin ciddileştiği bir 
sırada ben bu tür uzlaşı girişimlerini “hâlihazırda 
olmayan ülkelerin sınır görüşmeleri” diye tanım-
ladım. Hadi başka bir örnek vereyim daha fazla 
Lutheryanlar üzerinden gitmiş olmayalım.

Katolik ve Ortodoks teologlar arasında devam 
edegelen ilginç bir diyalog süreci mevcut. Ve bazı-
larına göre bu diyalog birçok konu hakkında uz-
laşıyı sağladı. Aslına bakılırsa öncekine benzer bir 
durum. İşin siyasi yanını bir tarafa bırakırsak, or-
talama inanan gözüyle değerlendirdiğimizde, eğer 
on dakikanızı bir Ortodoks ayininde diğer on da-
kikanızı da bir Katolik ayininde geçirirseniz şunu 
çok iyi anlarsınız ki ikisi de bambaşka bir dindar-
lık türüdür. Ve teologlar nelerin “ortak” olduğu-
na karar verirse versin, ikonu öpen yaşlı Ortodoks 
teyze, Katoliklikle kendi inancı arasında neyin 
farklı olduğunu çok iyi bilir. Kısacası şunu demek 
istiyorum, cevap sizin sorunuzdadır. Mezhepsel 
ayrımları teoloji tanımlar ve birçok dindar insan 
için de teolojik ayrımlar çok da hayati bir gerçek-
liği ifade etmez.

Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ

*http://thecresset.org/2014/Lent/Thuswaldner_L14.htmlden 
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T ürkiye-ABD ilişkilerin-
deki son birkaç yıldır 

süregelen gerginlik son 
dönemde yepyeni bir bo-
yut kazandı. ABD İstan-
bul Başkonsolosluğu’nda 
çalışan Metin Topuz 
isimli irtibat görevlisi 
FETÖ şüphesiyle 25 Eylül’de gözaltına alındı ve 
4 Ekim’de tutuklandı. Konsolosluk çalışanının tu-
tuklanması üzerine ABD ani bir kararla göçmen 
olmayan vize başvuruları hariç Türkiye’den vize 
başvurularını 8 Ekim’de askıya aldığını açıkladı. 

Karara gerekçe olarak personel güvenliği gös-
terildi. Karara Türkiye’nin tepkisi de ani ve mis-
liyle oldu, aynı gün Türkiye de ABD ile göçmen 
olmayan vize işlemlerini hem de aynı cümlelerle 
askıya aldığını açıkladı.1  Her ne kadar ilişkiler 
son birkaç yıldır gergin olsa da -aslında uzunca 
bir zamandır süregelen birçok konudaki anlaş-
mazlıkların da tesiriyle- ABD uzunca bir süredir 
ilk kez Türkiye’ye karşı bu kadar açık ve sert bir 
tavır almış oldu. ABD’nin Suriye’de PKK-PYD’ye 
maddi-manevi açık desteği, 15 Temmuz darbe gi-
rişi sırasında ABD’nin zımni olarak teşebbüse des-
tek verdiğine dair birtakım bilgilerin gerek teknik 
takiple gerek örgüt itirafçılarının söylemleriyle or-
taya çıkması ve ABD’nin darbe sonrası Türkiye’nin 
beklentileri doğrultusunda çabuk ve kesin bir ta-
vır almaması, daha da önemlisi yıllardan beridir 

Türkiye’nin ısrarla istedi-
ği ve özellikle darbe te-
şebbüsü sonrası geçmişe 
kıyasla daha büyük bir 
kararlılıkla teşebbüsten 
sorumlu tuttuğu ABD’de 
ikamet eden FETÖ ele-
başı Fethullah Gülen ve 

üst düzey örgüt yöneticilerini istemesi ve 85 koli 
delil sunulmasına rağmen2 ABD’nin iadeye yanaş-
maması, Reza Zarrab davasında eski Halkbank yö-
neticileri ve eski bakan Zafer Çağlayan’ın da dâhil 
edilmesi hatta hakkında tutuklama kararı verilme-
si ve Cumhurbaşkanı’nın korumalarına yönelik 
açılan Türkiye aleyhine davalar3, Türkiye’nin ih-
tiyaç duyduğu askeri teçhizat taleplerine ABD’nin 
bir yandan hem olumsuz yaklaşması ve böylece 
Türkiye’nin başka ülkelerle askeri ihtiyacını kar-
şılama noktasında anlaşma sürecine-iradesine 
ilişkin tıkayıcı tutum ve açıklamaları gibi konular 
ciddi fikir ayrılıklarının olduğu ve ilişkileri geren 
konulardan bazılarıdır.  

ABD’nin Açık PYD Desteği

ABD’nin Suriye’de PYD’ye Türkiye’nin öteden 
beridir her türlü muhalefetine rağmen maddi-ma-
nevi her türlü desteği halen vermeye devam etmesi 
iki devlet arasındaki önemli görüş ayrılıklarından 
biridir. Nitekim ABD muhaliflere verdiği desteği 
kesmesi üzerine desteğini PYD’ye kaydırmış ve o 

M. Samet TOMAKİN

Gerilen Türkiye-ABD
İlişkileri ve Gelecek

Türkiye’nin uluslararası düzeyde ilişkilerin yeniden şekillendiği bu dönemde, 
ülkenin farklı ittifak arayışları ve deneyimlerinin Ortadoğu ve Asya başta 
olmak üzere olumlu sonuçlar üretmiş olması ve ülkenin özellikle dış yardıma 
ihtiyaç duyduğu askeri teknoloji alanında gerek millileşme gerekse ABD harici 
diğer ülkelerle yapılan antlaşmalar vesilesiyle ihtiyacını karşılamaya başlaması 
ve hükümetin bu konudaki ısrarlı, kararlı duruşu Türkiye’nin kendini ABD’ye 
daha az muhtaç hissetmesini ve haliyle daha keskin tavır alabilmesini sağlamıştır.
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tarihten bu yana örgüte askeri eğitimden finansa, 
diplomasiden (muhatap alma, arkasında durma ve 
Suriye ile ilgili konferanslara taraf olarak çağırma 
vb.) askeri teçhizat-mühimmata kadar ciddi des-
tek vermiştir. Hatta bu kapsamda bizzat Cumhur-
başkanı tarafından doğrulandığı üzere içinde ağır 
silahların da olduğu 3500 tır askeri malzeme IŞTÖ 
(Irak Şam Terör Örgütü) ile mücadele bahanesiyle 
örgüte yollanmıştır.

 ABD’nin yolladığı silahların bazılarının doğuda 
operasyonda öldürülen PKK terör örgütü mensup-
larına yönelik operasyonlarda ele geçirilmesi, yine 
aynı operasyonlarda öldürülen bazı teröristlerin 
aynı zamanda PYD militanı çıkmasına, bu durum 
bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başta 
ABD başkanı olmak üzere ABD’li yetkililere birinci 
ağızdan bildirilmesine ve Türkiye’nin bu süreçte 
PYD’ye destek verilmemesine yönelik her türlü ça-
bası ve iyi niyetine rağmen ABD’nin PYD’ye destek 
hususunda herhangi bir tavır değişikliğine gitmek 
bir yana örgüte desteğini artarak sürdürmesi dik-
kat çekicidir.4 Nitekim Erdoğan’ın bir konuşma-
sında Rakka operasyonunu Türkiye’nin ABD’ye 
birlikte yapmayı teklif ettiği halde ABD’nin buna 
yanaşmadığını, inatla ve ısrarla operasyonu PYD 
ile gerçekleştirdiği açıklaması son derece manidar-
dır. Dahası Rakka operasyonu sonrası Trump’ın 
tüm bunlara rağmen ortalama %80’ini YPG mi-
litanlarının oluşturduğu SDG’yi “müttefik” diye 
nitelendirmesi, örgütü tebrik etmesi ve örgütle iş-
birliğinin süreceği vurgusu önemli ve manidar bir 
diğer noktadır.5 

FETÖ ve 15 Temmuz Süreci

İki ülke arasındaki en temel anlaşmazlıklar-
dan biri de 15 Temmuz sürecinde ve sonrasında 
ABD’nin tutumuna yönelik Türkiye’nin rahatsızlı-
ğıdır. ABD’nin darbe teşebbüsü sonrası Türkiye’ye 
destek açıklamasının teşebbüsün başarısız olma-
sından sonra yapılmasının Türkiye nezdinde ya-
rattığı rahatsızlığı gerek örgüt üyelerinin itiraf-

larından gerek teknik takiplerden İncirlik üssü 
vesilesiyle ABD’nin teşebbüse zımni destek verdi-
ğine dair ortaya çıkan bilgiler daha da artırmıştır. 

Tüm bunların üzerine ABD yetkili makamlara 
sunulan, teşebbüsün arkasında FETÖ örgütünün 
olduğuna dair 85 kolilik kanıta rağmen ABD’nin 
halen kanıt yetersizliğinden dem vurmaya devam 
etmesi ve teşebbüsün üzerinden geçen 1,5 yıla rağ-
men halen ABD makamlarından örgüt elebaşı Fet-
hullah Gülen ve ABD’de yaşayan FETÖ üst düzey 
yöneticilerinin iadesine yönelik olumlu bir cevap 
gelmemiş olması ikili ilişkileri daha da germiştir. 
Son dönemde vizelerin karşılıklı askıya alınması-
na sebep olan ABD başkonsolosluğu çalışanı Me-
tin Topuz’un FETÖ üyesi çıkması ve tutuklanması, 
teşebbüse ABD’nin zımni destek verdiğine, örgütü 
desteklediğine ve kolladığına dair kanıları daha da 
güçlendirmiştir.

Türkiye Aleyhine Davalar

Son dönemde ilişkileri geren bir diğer konu 
ise Türkiye’nin de suçlandığı Türk vatandaşları-
na yönelik açılan davalardır. Bunlardan ilki Reza 
Zarrab ve Halkbank eski yöneticilerinin de ara-
larında bulunduğu Türk vatandaşları hakkında 
dava açılması ve bu kapsamda Zarrab’ın ve Halk-
bank yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla’nın 
ABD’de tutuklanması ve Halkbank eski yöneticisi 
Süleyman Aslan hakkında tutuklama kararı çıka-
rılmasıdır.

 İddianameye göre sanıklar, Türkiye ve Suudi 
Arabistan’daki şirketleri aracılığıyla gibi şirketle-
rin bulunduğu bazı şirketlere destek olmuştur.6 
Dava kapsamında aralarında eski bakan Zafer 
Çağlayan hakkında da tutuklama kararı verilmiş 
ve dönemin Halkbank yöneticileri Süleyman As-
lan, Levent Balkan da davaya dâhil edilmiş ve şa-
hıslar yaptırımların ihlal sürecine yardım etmekle 
suçlanmıştır. Benzeri bir biçimde 15’i Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın koruması 19 kişi hakkında 
Erdoğan’ın mayıs ayında ABD ziyareti esnasında 
kavgaya karışmaları sebebiyle nefret suçuyla ar-
tırılmış şiddet suçu işlemeye tesebbüşten dava 
açılmasına karar verilmiş, korumalardan 12’si 
hakkında haziran ayında yakalama kararı çıkarıl-
mıştır.7 Erdoğan TRT World Forum’unda yaptığı 
açıklamada tutuklama kararı verilen korumaları 
arasında daha önce hiç ABD’ye gitmemiş kişilerin 
dahi bulunduğunu ifade etmiş ve ABD’yi davayı 
siyasallaştırmak ve samimi olmamakla suçlamıştır.

ABD’de Tutuklu Halkbank Genel 
Müdürü Mehmet Hakan Atilla 

ABD’de Tutuklu
Reza Zarrab
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Savunma-Askeri İşbirliğine Yönelik Sorunlar

İkili ilişkilerdeki bir diğer sorun ise ABD’nin 
Türkiye’nin kimi askeri taleplerine olumsuz yak-
laşımıdır. Nitekim ABD Türkiye’nin uzun süre-
dir talep ettiği 4 ayrı silah sistemi için satış izni 
vermemiş8 bu durum Türkiye’nin tepkisine se-
bep olmuştur. Türkiye ABD’nin binlerce tır silahı 
ücretsiz PYD-PKK’ya verirken Türkiye’nin askeri 
taleplerini kabul etmemesini eleştirmiş ve ABD’yi 
terörü desteklemekle suçlamıştır. 

İki ülke arasında sorun oluşturan bir diğer 
konu ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri sa-
tın alması olmuştur. Henüz daha iki ülke yetkilileri 
arası görüşmeler sürerken sürece ilişkin ABD’den 
peş peşe açıklamalar yapılmış ve Türkiye’nin bu 
hamlesi ABD’li üst düzey kimi yetkililer tarafın-
dan eleştirilmiş, Türkiye’nin hamlesi “kaygı veri-
ci” bulunmuş ve füzelerin kesinlikle NATO’ya en-
tegre edilemeyeceği açıklamaları yapılmıştır. Buna 
karşın Türkiye Yunanistan’ın da Rusya’dan S-300 
füzeleri almasını ve füzelerin NATO ağına enteg-
re edilmesini örnek gösterse de ABD’nin tutumun-
da konuya ilişkin olumlu bir yaklaşım gözlenme-
miştir.  Hatırlanacağı üzere Türkiye 2014 yılında 
Çinli bir firma ile füze antlaşması imzalamış ancak 
ABD’nin yoğun baskısı üzerine süreç iptal edilmiş, 
hatta ABD söz konusu Çinli şirketi yaptırım liste-
sine almıştı. S-400 Antlaşması’ndan önce Türkiye 
ABD’den Patriot füze savunma sistemini satın al-
mak istemiş, ancak ABD hem fiyatta indirim yap-
mamış hem de teknoloji transferini net bir biçimde 
reddetmiş, hatta Türk mühendislerin sisteme dâhil 
olmayacağına ilişkin Türkiye’den garanti istemiş-
ti. Türkiye bu talepler üzerine Patriot’lardan vaz-
geçmiş, akabinde S-400 füze savunma sistemleri-
nin alımı için Rusya ile görüşmelere başlanmıştı. 
ABD’nin tüm olumsuz yaklaşımına rağmen Türki-
ye süreci devam ettirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan 12 Eylül’de antlaşmanın imzalandığını açıkla-
mıştır. Antlaşma sonrası NATO kanadından yapı-
lan açıklamalarda Türkiye’nin askeri ekipman ter-
cihine saygı duyulduğu ancak sistemin NATO’ya 
entegre edilmesi konusunun henüz masaya gelme-
diği yönünde bir açıklama gelmiştir.9

Vize Krizi ABD’li Rahibin Tutuklanması

ABD ile konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un 
tutuklanması sonrası iki ülke karşılıklı olarak vi-
zeleri askıya alma kararı almıştır. Kararın ardın-

dan taraflar konuyu görüşmek üzere anlaşmış ve 
ABD Türkiye’ye bir heyet göndermiştir. Görüşme 
öncesinde ABD Türkiye’den Metin Topuz ile ilgili 
kanıtların verilmesi, çalışanlara dair soruşturma-
da ABD’ye bilgi verilmesi, temasların ABD’nin 
isteğiyle uyumlu olup olmadığının sorulması ve 
çalışan ABD’nin isteğiyle hareket ettiyse tutuk-
lanmaması gibi isteklerden oluşan 4 şart sunmuş; 
Türkiye görüşmeler öncesi ön şart kabul etmediği-
ni açıklamış, ABD de ön şartlardan vazgeçmiştir.10 
Görüşme sonrası taraflardan görüşmenin olumlu 
ve yapıcı geçtiğine ilişkin açıklamalar gelse de11  
henüz krizin aşılması noktasında bir aşama kay-
dedilememiştir. 

İki ülke ilişkilerinin gerilmesinin sebeplerin-
den bir diğeri de ABD’li rahip Andrew Brunson’un 
FETÖ ilişkisi ve misyonerlik faaliyetleri suçlama-
larıyla tutuklanmasıdır. Hatta konu Erdoğan’ın 
Trump’la görüşmesinde de dile getirilmiş ve 
Trump rahibin serbest bırakılması talebinde bu-
lunmuştur.12 Erdoğan ise konuya ilişkin “Önce 
sen hapiste olmayan terörist başını bize ver. Sizin 
yargınız mı var, bizim de yargımız var. Bundan 
sonra her şey karşılıklı.” diyerek ABD’nin salıver-
me talebinin şu şartlar altında kabul edilmeyece-
ğini ifade etmiştir.13

İkili İlişkilerin Tarihi ve Değerlendirmeler

İlişkilerin tarihi Osmanlı dönemine (1795) 
kadar gitmekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti ABD 
ile ilk diplomatik ilişkisini 1923 yılında Lozan 
antlaşmasında imzalanan ikili antlaşma ile kur-
muş ve özellikle “Soğuk Savaş” döneminde 1947 
sonrası dönemde Türkiye’nin “Truman doktrini” 
çerçevesinde ikili ilişkiler ciddi gelişme göster-
miş, akabinde Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye 
olmuş, 1954’te Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’da 
nüfuz alanını genişletmesine engel olmak amacıy-
la kurulan CENTO’nun (Merkezi Antlaşma Teş-

Türkiye Soros’u 
Osman Kavala

ABD Konsolos Görevlisi 
Metin Topuz
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kilatı diğer adıyla Bağdat Paktı) kurucu üyeleri 
arasında yer almış, 1954 yılında ABD’nin İncirlik 
üssünü kurmasına müsaade etmiş ve o tarihten 
bu yana iki ülke Körfez Savaşları’ndan günümüz-
de IŞTÖ ile mücadeleye değin birçok kez ortak 
hareket etmiştir. 

Dolayısıyla ikili ilişkilerin tarihi arka planı göz 
önünde bulundurulduğunda iki ülke arasında 
köklü bir ilişkiden bahsetmek mümkündür. Bu-
nunla birlikte iki ülkenin geçmişte kimi zaman 
ters düştüğü de olmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı, 
Türkiye’nin ABD’nin muhalefetine rağmen Afyon 
üretimine devam etmesi bunlardan bazılarıdır. 
Özellikle AK Parti iktidarı sonrası -belki de bi-
raz aktif dış politika anlayışı ve biraz da özellikle 
Ortadoğu’da Arap Baharı gibi konjonktürel bir-
takım gelişmelerin de etkisiyle- iki ülke çıkarları 
daha sık çatışmaya başlamış, ikili ilişkilerde geç-
mişe kıyasla daha sık sorun yaşanmaya başlanmış-
tır. Dolayısıyla ilişkilerdeki sorunu tek bir sebebe 
bağlamak hatta sadece günümüz gelişmeleriyle 
açıklamaya çalışmak doğru bir yaklaşım olmaya-
caktır. Bugün ise ikili ilişkilerde birçok irili ufaklı 
sorun olmakla birlikte Suriye üzerindeki anlaş-
mazlıkların, ABD’nin PYD’ye verdiği desteğin ve 
FETÖ konularının diğerlerine nazaran biraz daha 
öne çıktığını söylemek mümkündür. Türkiye’nin 
her türlü tepkisine rağmen ABD’nin Suriye’de 
PYD’yi ısrarla ve hatırı sayılır ölçüde desteklemesi 
ve PYD’yi Türkiye’nin sunduğu her türlü kanıta 
rağmen PYD’den ayrı tutma çabası, aslında bir 
yerde örgütü Türkiye’ye tercih etmesi, Suriye’de 
tampon bölge oluşturulması önerisine ABD’nin 
bir türlü yanaşmamış olması gibi gelişmeler Türk 
tarafında tam bir hayal kırıklığı yaratmış, ülkeyi 
tek başına hareket etmek ve ABD yerine sorun-
ların çözümünde farklı alternatifleri değerlendir-
mek durumunda bırakmıştır. 

Bu bağlamda Türkiye Rusya ve İran gibi bölge 
ülkeleriyle yakınlaşmaya ve nihayet ortak çalışma-
ya başlamış, bu durum aslında Batı’da ve ABD’de 
rahatsızlık yaratmış ve geçmişte olduğu gibi ABD 
medyasında Türkiye’ye ilişkin eksen kayması tar-
tışması yeniden alevlenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin 
özellikle Rusya ile uçak krizi sonrası ilişkileri bü-
yük oranda yeniden onarması, birçok konuda iş-
birliği yapması ve ilerletmesi, ikili ilişkilerin kap-
samının her geçen gün genişlemesi neticesinde 
Rusya ile S-400 Antlaşması yapması, ABD’nin dev-
re dışı kaldığı ve Türkiye’nin Rusya ve İran ile bir-

likte yürüttüğü Astana görüşmeleri ve görüşmele-
rin oldukça başarılı sonuçlar üretmesi de ABD ka-
muoyunda ve yönetiminde ciddi endişe ve rahat-
sızlık yaratmış, bu endişe ve rahatsızlıklar gerek 
en üst düzey görüşmelerde gerek medyada defa-
atle dile getirilmiştir. Benzeri bir biçimde ABD’nin 
uzunca bir süredir ciddi sorunlar yaşadığı Vene-
züella devlet başkanı Nicolas Maduro’nun Türki-
ye ziyareti ve üst düzey ağırlanmasının da ABD 
nezdinde son derece rahatsızlık yarattığı medyaya 
yansımıştır.14 Tüm bunlara 15 Temmuz sırasında 
ve sonrasındaki ABD’nin şüpheli tutumu da ek-
lenince Türk toplumu nezdinde ABD’ye olan gü-
vensizlik tavan yapmış ve %79’a ulaşmıştır. Pek 
tabiidir ki ABD’ye olan olumsuz bakış ve tavrın 
sebeplerini salt bu dönemle sınırlamak yerinde bir 
tespit olmayacaktır. Nitekim ikili ilişkilerin şu ana 
kadarki seyrine bakıldığında ABD’nin Türkiye’yi 
ülke açısından son derece önemli olan Kıbrıs so-
runu, Ege’de Yunanistan’la yaşanan sorunlar, Er-
meni meselesi, PKK, PYD ve DHKP-C vb. terör ör-
gütleriyle mücadele, askeri teçhizat ihtiyaçlarının 
temini gibi birçok konuda yalnız bıraktığı yahut 
Türkiye’nin beklediği olumlu tepkiyi göstermedi-
ği de bilinen bir gerçektir. 

Türkiye’nin uluslararası düzeyde ilişkilerin 
yeniden şekillendiği bu dönemde, ülkenin farklı 
ittifak arayışları ve deneyimlerinin Ortadoğu ve 
Asya başta olmak üzere olumlu sonuçlar üretmiş 
olması ve ülkenin özellikle dış yardıma ihtiyaç 
duyduğu askeri teknoloji alanında gerek mil-
lileşme gerekse ABD harici diğer ülkelerle yapı-
lan antlaşmalar vesilesiyle ihtiyacını karşılamaya 
başlaması ve hükümetin bu konudaki ısrarlı, ka-
rarlı duruşu Türkiye’nin kendini ABD’ye daha az 
muhtaç hissetmesini ve haliyle daha keskin tavır 
alabilmesini sağlamıştır. Bir diğer önemli nokta, 
Türkiye bu süreçte özellikle bölge ülkeleriyle böl-
geye ilişkin sorunlarda kimi fikir uyuşmazlıklarına 
rağmen ortak noktalar bulabilmiş ve bu noktalar 
üzerinden işbirliği yapabilmiştir. Bunun en tipik 
örneklerinden biri Suriye’dir. ABD’nin karşı çıkı-
şına rağmen15 Fırat Kalkanı Harekâtı’nın Rusya ve 
İran’la varılan antlaşma neticesinde gerçekleştiril-
mesi ve olumlu netice alınması, ABD öncülüğün-
de 2012 yılında Suriye’deki sorunu çözmek üzere 
birçok kez gerçekleştirilen ancak geride kalan beş 
yıl boyunca kayda değer neredeyse hiçbir sonuç 
üretemeyen Cenevre Suriye Barış Görüşmeleri’nin 
aksine Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Su-
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riye’deki soruna çözüm üretmek üzere kurulan 
Astana toplantılarıyla Suriye sorununun çözül-
mesi noktasında önemli mesafe kat edilebilmiştir. 
Ateşkesin büyük oranda sağlanması, Türkiye’nin 
tampon bölge teziyle oldukça benzerlik gösteren 
‘çatışmasızlık bölgeleri’nin inşa edilmesi fikrinin 
hayata geçirilmesi ve PYD’nin bölgede etkinliğinin 
azaltılması Astana süreciyle ve ancak bölge ülke-
leriyle kurulabilen işbirliği neticesinde gerçekleş-
tirilebilmiştir. 

ABD açısından ise durum daha farklı bir oku-
mayı gerekli kılmaktadır. Nitekim ilişkilerin ku-
rulduğu 1947’den bu yana Türkiye’de başat ulus-
lararası güç ABD olmuş ve Türkiye gerek jeopolitik 
gerek jeo-stratejik konumunun da avantajıyla bu 
bölgede ABD’nin çıkarlarını korumasında önem-
li rol oynamış, ikili ilişkilerde Süper güç-bölgesel 
güç denkleminde haliyle ağır basan, etkin olan, 
“sözü geçen” taraf süper güç yani ABD olmuştur. 
Ancak Türkiye’nin son yıllarda ekonomide, askeri 
teknoloji ve kapasitede büyük gelişmeler göster-
mesi ve kurduğu ittifaklar, ikili ilişkilerde ABD’nin 
önemini ve etkinliğini azaltmıştır. Haliyle ABD’nin 
ilişkilerde görece üstünlüğü kaybetmeye başlama-
sının yanında Türkiye’nin başta Rusya olmak üze-
re Avrasya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinin 
ABD tarafından hazmedilmesi doğal olarak güç 
olacaktır. Dahası ABD’nin konumu ve önemi gere-
ği özellikle Ortadoğu’da Türkiye’ye ihtiyacı oldu-
ğu gerçeğinden hareketle ilişkilerin düzeltilmesi 
aynı zamanda ABD’nin de çıkarlarının bir gereği-
dir. Dolayısıyla yeni süreçte ABD ya Türkiye’nin 
hassasiyetleri ve geçmişe kıyasla daha güçlü po-
zisyonunu dikkate alarak bölge ve Türkiye poli-
tikasını yeniden şekillendirecek yahut Türkiye’yi 
her geçen gün biraz daha kaybedecek ya da bir 
diğer ihtimal olarak ABD Türkiye’ye olan yakla-
şımını değiştirmek yerine, ülkede yönetimin de-
ğişmesi sürecini aleni ya da gizli destekleyecektir. 
Bununla birlikte ABD’nin, Türkiye’ye yönelik bir 
yandan yeni bir politika belirlerken diğer yandan 
da yönetim değişikliği sürecine de destek vermesi 
ihtimal dâhilindedir ki aslında ABD’nin hali ha-
zırdaki politikaları bu ihtimali güçlendirmektedir.

Tüm bunlardan sonra bir diğer önemli unsur 
ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceğidir. Pek ta-
biidir ki Türkiye ve ABD köklü, stratejik ortaklık 
düzeyinde ilişkilere ve kurumsal düzeyde önem-
li ortaklıklara sahiptir. Dolayısıyla tüm bu sorun-
lara rağmen ilişkilerde kesin kopuşlar yaşanması 

kısa yahut orta vadede pek olası gözükmemekte-
dir. Kaldı ki, tüm bu sorunlara rağmen tarafların 
yapıcı yaklaşımları, vizelerin askıya alınması ka-
rarı ilk ABD tarafından alınmasına rağmen daha 
ilk anlardan itibaren dışişleri bakanları nezdinde-
ki görüşmeler ve akabinde ABD’den konuyu gö-
rüşmek üzere bir heyet yollaması, genel itibariy-
le tarafların tansiyonu artırıcı eylem ve söylem-
ler yerine daha itidalli duruş sergilemeleri, iki ta-
rafın da durumun hassasiyetinin farkında olduk-
larını göstermektedir. Dolayısıyla bundan sonra-
ki süreçte en fazla orta vadede öncelikle vize kri-
zi başta olmak üzere tarafların ikili sorunların en 
azından bir kısmını çözmeleri olasıdır. Sorunların 
büyük oranda ABD kaynaklı olduğu düşünüldü-
ğünde özellikle ABD Türkiye’ye yönelik tutum ve 
davranışlarında müspet bir değişikliğe gitmediği 
müddetçe FETÖ, karşılıklı güvenin yeniden tesi-
si ve PYD gibi sorunların kendiliğinden çözülme-
si mümkün değildir. Ayrıca FETÖ davalarının bir 
an önce sonuçlandırılması da Türkiye’nin ABD’ye 
karşı elini daha da güçlendireceğinden ziyadesiyle 
önemlidir. Söylem ve eylemlerinde azami dikkat, 
gerek tarafların çıkarlarının gerekse nitelikli dip-
lomasinin bir gereğidir. Aksi takdirde her ne ka-
dar şu an için pek mümkün gözükmese de uzun 
vadede Türkiye’nin dış politikada ortaklıklar ko-
nusunda keskin değişiklikler yapması ihtimali de 
hayli olasıdır. 

Dipnotlar
1 http://www.haberturk.com/turkiye-abd-vatandaslarinin-vize-

basvurularini-askiya-aldi-son-dakika-1664709
https://www.birgun.net/haber-detay/abd-den-turkiye- 
ye-metin-topuz-notasi-185805.html

2 http: / /www.haber7.com/dis-pol i t ika/haber/2429697-
erdogandan-abdde-sert-aciklamalar

3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709081030060357-abd-
zafer-caglayan-tutuklama/

4 http://www.hurriyet.com.tr/ypgden-saldiri-olursa-hic-kimseye-
sormadan-angajman-uygulariz-40461376

5 http://www.dailymail.co.uk/news/article-5004181/Trump-
declares-Raqqah-liberated.html

6 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160322_zarrab_
iddianame

7 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41091500 
8 http://www.hurriyet.com.tr/abd-hala-vermiyor-30267905
9 https://www.a24.com.tr/natodan-turkiyeye-s-400-destegi-

haberi-40104856h.html?h=50
10 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710181030645890-abd-

vize-krizi-sart/
11 http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-

kalindan-son-dakika-vize-krizi-aciklamasi-40614763
http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-abd-vize-krizinde-
siyaset-2539175/

12 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/iste-trumpin-sordugu-o-
rahip-163751h.htm

13 https://www.birgun.net/haber-detay/erdogan-dan-abd-ye-
bundan-sonra-her-sey-karsilikli-162406.html

14 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710121030552918-
trump-vize-aski-ikna/



18

 Umran • Kasım 2017

G Ü N D E M   ORTADOĞUDAN

Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

B u yılın ikinci yarısının ba-
şından itibaren Filistin uzla-

şısı ve bölünmüşlüğün sonlandı-
rılması konusu yerel ve bölgesel 
siyasi olayların vitrinine tekrar 
döndü, uzun bir zamandan beri 
Filistin siyasi tablosu üzerinde  
etkili olan müdahaleler sonucun-
da uluslararası bir boyut aldı. 

Geçen eylül ayında Kahire’de 

imzalanan uzlaşı anlaşma-
sı Filistin-Filistin diyaloglarının 
veya 2011’de tüm gruplar ara-
sında imzalanan Kahire anlaş-
masını hayata geçirme görüşme-
lerinin taçlandırılması değildi. 
Zira sadece 3 ay önce Hamas ha-
reketi ile Fetih hareketinden ay-
rılan Muhammed Dahlan grubu 
ve Mısır istihbaratı arasında diya-
log ve görüşmeler vardı. Filistin 
yönetiminin yokluğunda sade-
ce Gazze yönetiminin idaresi et-
rafında anlaşmaya varılmıştı. An-
cak ABD’nin sunduğu beklenen 
“büyük anlaşma veya asrın anlaş-
ması” belirince Hamas ile Dah-

lan arasındaki görüşmeler sürp-
riz şekilde durdu.   Bu anlaşma 
Filistin halkının tek meşru tem-
silcisi FKÖ olmaksızın gerçekleş-
tirilemezdi. 

“Asrın anlaşması” ile ilgili ko-
nuşmalar Filistin sahasında karı-
şık siyasi atmosferi etkiledi. Şu 
ana kadar birçok soru işareti ta-
şıyan bazı hareketlenmelere rağ-
men basına sızdırılan ve gizli 
diplomatik sınırlarda kalan bu fi-
kirler aleni olarak ifade edilmedi. 

Şu an her halükârda Filistin 
halkının talebi olan Filistin uz-
laşısından bahsettiğimizde özel-
likle şu zamanda uzlaşı trenini 
hareket ettiren yeni verilerden 
konuşacağız. Filistin sahasındaki 
iç bölünmüşlüğün üzerinden 10 
yılı aşkın sürenin geçmesi sonra-
sı, önceki yıllarda harcanan tüm 
çabalar başarısız olmuştu. Bölün-
müşlüğün uzaması sonrası uzla-
şının akıbeti ve ufukları ile ilgili 
soru işaretleri artmış, etkileri ve 
sonuçları her Filistin ulusal eyle-
mini ve işgal altındaki (özellikle 
de 10 yıldır zalim ablukaya bo-
yun eğen Gazze şeridindeki) Fi-
listin halkının çıkarlarını vur-
muştu.

Hamas ile Fetih arasında 12 
Ekim’de Kahire’de Filistin uzla-
şısının imzalanması birçok ge-
lişmenin etkisiyle gerçekleşti. 
Bu gelişmelerden ilki siyasi olup 
müzakerelerde Filistin tarafı-
nın birliğini öngören yeni Ame-
rikan girişimiyle birlikte bir son-
raki süreçle ilişkilidir. İkinci ge-
lişme bölgesel bir tarafın yani 
Mısır’ın bu kez gerçek ağırlığıy-
la sürece dâhil olması, karar sa-
hiplerinin, özellikle de Mısır ulu-
sal güvenliği çıkarı açısından uz-
laşının önemine dair irade ortaya 
koyması. Üçüncüsü Mısır’ın uz-

laşının süratle gerçekleşmesi 
yönündeki etkili baskısı önceki 
çözümsüzlüklerin aşılmasına se-
bebiyet verdi. Dördüncü gelişme 
Hamas’ın Gazze’de ağır yükleri 
taşıma imkânının olmaması. Be-
şincisi Hamas hareketinin bölge 
haritasındaki yeni değişimlerin 
yaşanması sonrası ulusal uzlaşı 
yolunun kaçınılmaz bir seçenek 
olduğu kanaatine varması. 

İsrail basınında Filistin uzla-
şısıyla ilgili yayınlanan analizler-
den İsraillilerin uzlaşıya endişeyle 
baktığı anlaşılıyor. Bölünmüşlük, 
işgal devletine Filistin şartlarının 
zayıflatılması, İsrail baskısının 
artması, İsrail hükümetlerinin 
“Filistinli muhatabın olmadığı” 
söylemini yayması ve dolayısıy-
la toprakların Yahudileştirilmesi 
oranlarının arttırılması için za-
manın kullanılması gibi büyük 
hizmetler sundu. Bu çerçevede 
İsrail’de Mısır’ın rolünden ve 
Kahire’nin Filistin şartlarını güç-
lendirmeye ve beklenen Ameri-
kan çözümü çerçevesinde siyasi 
anlaşmaya yönelik ciddi bir uz-
laşıya çalıştığı konusunda şüphe 
edenler bulunuyor. 

İsrail başbakanlık ofisinden 
yapılan açıklamada Netanyahu 
İsrail’in saha gelişmelerini etüt 
edeceğine ve ona göre çalışaca-
ğına işaret etti. Dolayısıyla ön-
ceki açıklamalarına kıyasla daha 
yumuşaktı. Fetih ile Hamas ara-
sında uzlaşı anlaşmasının im-
zalandığının açıklanmasından 
sonra Netanyahu’nun konuş-
masındaki bu yumuşak dil üç 

Filistin Uzlaşısı ve Ufukları
Ali BEDVAN

Hamas ve Fetih Liderleri Antlaşması
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D EAŞ birliklerinin, örgütle 
savaştıklarını iddia eden 

güçlerin gözetiminde Rakka’dan, 
öncesinde Musul’dan ve bulun-
dukları tüm bölgelerden çıkma-
ları sonrası oyun su yüzüne çıktı. 
İşin garip tarafı dünyanın en güç-
lü ülkeleri ABD ve beraberindeki 
altmış ülkenin başını çektiği ko-
alisyon altı bin kişilik bir örgüte 
karşı savaşıyor ve bu koalisyon 
şu ana kadar örgütün tek bir li-
derini dahi yakalayamadı. 

Aylar süren sarsıntılı savaş-
tan sonra büyük şehirler yerle bir 
edildi, on binlerce sivil öldürül-
dü. Kurbanların sayılarına yöne-
lik hiçbir çalışma yok. Nihayetin-
de yıkım, sivillerin toplu kabirle-
ri, mezhepçi milislerin Sünni şe-
hirlerin enkazı üzerinde yaptık-
ları kutlamalar dışında hiçbir şey 
göremiyoruz. DEAŞ’e yönelik sa-
vaş gösteriyor ki bu savaş bölge-
de tarihin en büyük tehcir ve yı-
kım eyleminden sonra bölgede 
bir kez daha etnik ve mezhep ha-
ritalarını yeniden çizme amaçlı 
çirkin bir plan dışında hiçbir şey 
yok. Sünnilere yönelik etnik ve 
dini temizlik diğer tüm grupların 
lehinedir. Musul ve Rakka gibi 
büyük tarihi şehirlerin yıkılması 
nefret dolu sistematik bir yıkım-
dır. Amerikalılar, Ruslar ve bu sa-
vaşlara katılan diğer ülke güçle-
ri ürettikleri tüm modern silahla-

rı çatışma sahalarında test ettiler, 
hiçbir semavi veya beşeri yasak-
ları/değerleri dikkate almadılar. 

Hedef açık o da DEAŞ’ın böl-
geyi ve tarihine yönelik çirkin 
planı hayata geçirme gerekçe-
si olarak kullanılması. Belki de 
planlarını yapmak için yüzlerce 
yıl beklediler. DEAŞ düşüncesi 
gelene kadar da hiçbir araç bil-
miyorlardı. Maalesef gafil birçok 
Sünni devletin de desteğiyle bu 
düşünce, planlarını hayata geçir-
melerine ve bölge haritasını yeni-
den çizmelerine imkân sağladı. 
Bu kez, Sykes-Picot’ta yaptıkları 
sonrası bu çizim coğrafik değil, 
mezhepçi ve etniktir. Mezhepçi v 
etnik savaşlar bölgeyi onlarca yıl 
bitirdi. On milyonlarca insanın 
yaşadığı şehirlerin başına gelen 
korkunç ve kapsamlı yıkımla bir-
likte bu kimselerin kendi ülkele-
rine dönmeleri imkânsız.

Bu şehirleri yıkan güçlerin 
yaptıkları, tarih boyunca bölge 
halklarına karşı işlenen en büyük 
suçlardandır. Bölge tarihinde, 
böylesi bir yıkım veya tehcir gö-
rülmemiştir. DEAŞ yalanı gerçek 
olsa bile en büyük gerçek böl-
genin yıkımının ve haritalarının 
yeniden çizilmesinin gerekçesi 
olmasıdır. 

(Katar gazetesi El-Vatan, 23 
Ekim 2017)

DEAŞ Bölge Haritalarını Yeniden Çizme Gerekçesi
Ahmed MANSUR

sebebe dayanıyor. İlki, Mısır’la 
ve Kahire’yi  gücendirmekten ka-
çınmak. İkincisi, Başkan Donald 
Trump yönetimi. Beyaz Saray 
Mısır’ın uzlaşının başarılı olması 
yönündeki adımlarını aleni şe-
kilde destekledi. Üçüncü sebep, 
Netanyahu’nun bir dizi bölge-
sel tarafın, uluslararası iradeyle 
birlikte Filistin uzlaşı dosyasına 
dâhil olması bağlamında duru-
mu kontrol altına alma girişimi. 

Neticede bizler bir İsrail al-
datmacası karşısındayız. Sanki 
İsrail, Filistin uzlaşısına karşı de-
ğilmiş gibi bir görüntü vermeye 
çalışıyor ancak bedelini ödemeyi 
reddediyor. Tüm değerlendirme-
ler bir yana arzulanan Filistin uz-
laşısı Filistin ulusal çıkarınadır. 
İstisnasız tüm gruplar ve güçler 
Hamas ile Fetih arasındaki son 
anlaşmaları olumlu karşıladı. 

Filistin uzlaşı anlaşması va-
tanın ve halkın birliğinin ve or-
tak Filistin direniş programının 
somutlaşması yolunda istenen 
değişimin gerçekleşmesi demek. 
Sorun hâlâ işgal altında olan Fi-
listin yönetimiyle nüfuz bölüş-
mesi değil. Aksine konu, içeri-
de ve diasporadaki tüm Filistin 
halkını toparlayacak ulusal uz-
laşı programının belirlenmesiyle 
ilgili. Ki böylelikle herkes geri 
dönüş, bağımsızlık ve Filistin 
halkının özgürlüğü, demokratik 
sürecin başlatılması yolunda rol-
lerini oynayabilsin. 

Tüm bunlar bütün Filistinli 
güçlerin esnek yaklaşım sergile-
mesini, birliğin sağlanması, si-
yasi ulusal uzlaşmacı programın 
hazırlanması amacıyla siyasi or-
taklığın kurallarının yerleşmesi 
ve ulusal birliğin kök salması için 
uzlaşı adımlarının atılmasını ge-
rektirmektedir. 

(El Hayat, 24 Kasım 2017)



20

 Umran • Kasım 2017

G Ü N D E M   ORTADOĞUDAN

Ş u günlerde Suudi 
Arabistan’da yaşananlar 

önemli ve üzerinde durmayı ge-
rektiriyor. Yaşananlar içinde en 
önemli gösterge Dışişleri bakanı 
Adil el-Cubeyr’den geldi. Cubeyr 
Rusya 24 kanalına yaptığı açıkla-
mada, “aşırı düşünceleri yaydık-
ları ispatlandıktan sonra” binler-
ce cami imamının görevlerinden 
uzaklaştırıldığını belirtmiş ve, 
“nefret ideolojisinin yayılmasına 
ve bu tür düşüncelerin finanse 
edilmesine izin vermeyeceğiz” 
demişti. 

Belki de ilk defa bir Suudi yet-
kili, “Bu soruna yaklaşımımız ol-
dukça net: Kutsal metinlerin kötü 
yorumlanmasını engellemek için 
eğitim sistemimizi yineleyece-
ğiz” şeklinde açıklama yaptı. 

Bazı kaynakların aktardıkla-
rının doğruluğunu kabul ede-
cek olursak hiç kimse bazı Su-
udi kültür ataşelerinin Suu-
di Arabistan’ın dünya çapın-
da bastığı ve yayınladığı (İbni 
Teymiyye’nin eserleri gibi) ton-
larca kitabı yakacağını tahmin et-
miyordu. 

Suudi Arabistan’da dini ku-
rumun doğduğu ve Suud ailesi 
ile olan güçlü ilişkiler ışığında 
kurulduğu tarihi şartları sunmak 
için çok geçmişe gitmeyeceğiz. 
Bu bağlamda bizi ilgilendiren 
husus, siyasi iktidarın geçen dö-
nem boyunca dayandığı ideolo-
jiyle ilişkisinde hali hazırda ya-
şadığı sürpriz değişimdir. Bugün 
siyasi yönetim bu ideolojisinin 
kendisine yük olduğunu, aktif 
çıkarlarını tehdit ettiğini ve ken-
disini uluslararası ve hatta İslâmî 
sahada tecrit- tehdit etmeye baş-
ladığını düşünüyor. 

Görünen o ki Suud haneda-
nı veya iktidar kanadı tarihsel 

olarak dayandığı dindarlaşma 
formatında geri adımlar atma ni-
yetinde. Sanki Vehhabilik’ten bir 
ölçüde farklı dini bir söylem ara-
yışı içinde. Vehhabiliğin amaçla-
rını tükettiği görülüyor, dünya-
da ve hatta Suudi Arabistan’da 
yaşanan değişimlerin gölgesinde 
kendisini yenilemek yerine gün 
geçtikçe muhafazakârlığının ve 
katı tutumunun arttığı gözlem-
leniyor. Adeta Vehhabilik bir va-
dide, Suud toplumunun büyük 
kesimi bir başka vadide bulu-
nuyor. Bu da Vehhabiliği, kendi 
mumyalanmış dünyası içindeki 
havanın yinelenmesine izin ver-
meyen, her defasında muhalifini 
tekfir eden ve dini gerçeği teke-
line almak için sadece kendisini 
meşru gören kapalı betondan bir 
kaleye çevirdi. 

Suudi Arabistan’da dini or-
ganların bir açıdan etkinlikleri-
ni kaybettikleri, Suudileri veya 
dışarıdaki Müslümanları ikna 
etme gücüne sahip olmadıkları 
sır değil. Birçokları bu kurum-
larla mecburiyetten dolayı veya 
bazı menfaatler elde etmek için 
ilişkiye geçiyor ancak aynı za-
manda söylemlerinin, dayandık-
ları yöntemlerin ve eda ettikleri 
görevlerin içeriğinin doğruluğu 
veya yararı konusunda kesinlikle 
ikna olmuş değiller.  

Bu sebeple tüm bu rolleri 
oynamak için sahip olduğu dev 
bütçelere rağmen ülke içinde 
veya dışında düşmanları çoğaldı. 
Bu da Suudi Arabistan’ın İslâm 
dünyası içindeki ağırlığının za-
yıflamasına ve tecrit edilmesine 
yol açabilir. Ki İslâm dünyası Na-
sır döneminde Kahire ile Riyad 
arasında çekişmenin başlamasın-
dan itibaren Suudi yönetiminin 
dayandığı aktif atmosferdi. 

Suudi yöneticileri endişe-
lendiren en önemli konu 11 
Eylül’den beri ABD’nin ve tüm 
Batılı tarafların Vehhabilik ideo-
lojisi ve dini kuralları sebebiyle 
kendisine karşı yönelttiği suç-
lamalardır. Suudi Arabistan’ın 
Afganistan’da Sovyet karşıtı 
grupları desteklemek için harca-
dığı çabalara rağmen bu cemaat-
lerin silahlarını başta ABD olmak 
üzere Batıya çevirmeleriyle rol 
tersine döndü. Bu da Batılıları 
Vehhabilik ideolojisi ile herkese 
savaşa giren aşırılıkçı örgütler 
arasında fark görmez hale geti-
riyor. 

Bu grupların resmi dini ku-
rumu tekfir etmesine rağmen iki 
cephe arasındaki temel farklılık-
lar ideolojik değil, siyasi derinlik-
lerdedir. Tekfir etmenin sınırları 
ve düşmanların kimliğiyle ilgili 
tutumlar ve çıkarlarda farklılık 
olsa da tekfirin yapısı aynıdır. 

Dışişleri Bakanı gibi bazı 
yetkililerin açıklamaları Suudi 
çevrelerin daha önce reddet-
tikleri hususların doğruluğu-
nun ikrarı anlamı taşıyor. Suudi 
Arabistan’da hâkim resmi dini 
söylemin “aşırılıkçı olduğu, içe-
rik ve yöntemde kendisiyle farklı 
düşen herkesi tekfir ettiği” söy-
leniyordu. Rejimin organları ve 
liderleri bu söylemi üretenlerin 
ve pohpohlayanların yanındaydı. 
Onları destekliyor ve finanse edi-
yor, dış politikalarının hayata ge-
çirilmesinde onlara dayanıyordu. 

Bugün ise ülkedeki yetkililer 
dini olarak aşırı oldukları ve nef-

Suudi Arabistan ve Vehhabilikten Kurtulma Çabası
Selahaddin EL-GORŞİ



21

 Umran • Kasım 2017

  ORTADOĞUDAN

I rak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı 
Mesud Barzani’nin kendi vatandaş-

larının tarihi hayallerini -ayrılma ve 
bağımsız devlet kurma- sunma şansını 
bir kez test etmesi gerekliydi. İhtimal-
lerin ekseriyeti planın başarısız olacağı 
yönündeydi. Peki, Barzani niye bu işe 
kalkıştı? Kalkışmasaydı belki de ileride 
kınanacaktı ve halkını aldatmakla suç-
lanacaktı. Özellikle de geçen yıllarda 
Bağdat hükümetiyle askeri ve siyasi or-
tak çalışma misyonunu üstenmişken… 
Barzani terör örgütleriyle savaşta ulus-
lararası toplumla işbirliği yapan isimdi 
ve bu yolda Kürtlerin kanı aktı. 

Ancak Barzani’nin sonuçları Kürtle-
rin tarihi hayallerini ve bağımsız cum-
huriyetlerini gerçekleştirmek istedik-
lerini teminat altına alan referandum 
çabası bir hataydı. Çünkü ayrılma her-
kesi tehdit ettiği için kendisini destekle-
meye hazır tek bir bölgesel ülke bulun-
muyordu. Tıpkı Yemen’in güneyinde ve 
bölgedeki başka ayrılma projelerinde 
olduğu gibi. Bölge halklarının çoğun-
luğunun oyunu vermesi ayrılma proje-
lerinin gerçekleşmesi için yeterli değil. 
Daha da önemlisi referandum sonuçla-
rına uluslararası tanımanın sağlanma-
sıdır. Bu yüzden Suudi Arabistan, Tür-
kiye ve İran farklı politikalarına karşın 
bir araya geldi ve Kürdistan bölgesinin 
ayrılma projesine itiraz etti. Diploma-
tik dille Irak’ın toprak bütünlüğünden 
yana olduklarını açıkladılar. Büyük 
uluslararası güçler de onları destekledi. 

Aynı zaman zarfında Irak Kürdistan 
bölgesinin ayrılma projesinin başarısız 
olmasının önemli bir mesajı var. O da 
yerel veya bölgesel güçlere iç şartla-
rı değiştirmeleri imkânı verilmeyecek 
olması. Bu sadece Kürtlere has değil. 
Gerek Irak’ın güneyi ve ortasında veya 
başka bölgelerde İran hesabına çalışan 
gruplar için de geçerli. Bizlerin herhan-
gi bir grup için Irak’ın bölünmesine 
karşı olmamız, Irak dengeleri ve hatta 
bölge içinde çok önemli olan Kürt olu-

şumunu zayıflatma girişimlerine sessiz 
kalacağımız anlamına gelmez. Irak’ın ve 
bölgenin önemli liderlerinden biri olan 
Mesud Barzani yönetiminin zayıflatıl-
masını kabul edemeyiz. Hâlihazırdaki 
krizi Mesud Barzani’ye ve yönetimine 
karşı kullanmak isteyen Kürt güçler 
var. Türkiye, İran ve keza Bağdat hü-
kümeti Kürt bölgesi ve yönetimine 
doğrudan yaptırımları benimseyerek 
ve askeri tehditte bulunarak Barzani’yi 
zayıflatıyor. 

Evet, Kürtler referanduma giderek, 
sonuçlarını ayrılma ve bağımsız devlet 
kurmayı yasalaştırmanın referansı ola-
rak görerek hata ettiler. Bu adıma karşı 
Irak ve bölgesel veto geldi ve proje bit-
ti. Sonrasında Kürt krizinin çatışma ve 
gerginlikle değil, Erbil ile Bağdat ara-
sında uzlaşıyla ele alınması gerekiyor. 
Proje bitti, düştü ve son buldu. Bazı 
Iraklı güçlerin Kürt liderleri yakalama 
girişimi ne Bağdat’ın çıkarınadır ne 
de Haydar İbadi hükümetinin çıkarı-
na. Aksine çatlağı daha da genişletir. 
Bağdat’ta Irak’taki diğer güçleri destek-
leyen Kürt tutumu Nuri el-Maliki’nin 
başbakanlığını sona erdirdiğini hatırla-
yalım. Maliki sınırsız yetkilerle ve ömür 
boyu başbakanlığını sürdürmek istiyor-
du. Kürtler Amerikan işgal döneminde 
inşa edilen Irak siyaset sistemindeki 
güç dengesinde önemli bir faktördür. 
Krizin Kürtleri ve bölgesel hükümetleri 
zayıflatmak için kullanılması bir İran 
projesidir. Irak bayrağı taşısa da Haşdi 
Şabi gibi silahlı milisler için yeterlidir. 

Ayrılıkçı eğilimlerin ve başkentin 
yetkilerini sınırlandırma tehditlerinin 
durması için tek çözüm modern devleti 
oluşturan ve anayasasını yazdıran vaat-
lerin ve yükümlülüklerin hayata geçiril-
mesidir. Irak devleti tüm Iraklılarındır, 
Çoğunluğun veya silah bakımından en 
güçlü olanların değildir, Yetkilerini dini 
merciler, milisler, silahlı aşiretler veya 
dış güçler değil, anayasa belirlemiştir.                                                                                      
(Şarkulevsat 21 Ekim 2017)

Irak’taki Referandum ve Barzani’nin Zayıflatılması
Abdurrahman RAŞİD

ret söylemini yay-

dıkları gerekçesiyle 

binlerce imam ve 

davetçiyi azletmeyi 

meşrulaştırıyorlar. 

Dahası Suudi yet-

kililer bugün eğitim 

metotlarını aşırılık 

yok olana kadar de-

ğiştirme niyetinde 

olduklarını yüksek 

sesle ilan ediyorlar. 

Siyasi kaçınılmaz-

lıkların bu durumu 

zorunlu kıldığına 

şüphe yok ancak 

arka planlar, araçlar 

ve amaçlar etrafında 

çok şey söylenmesi-

ne rağmen Suudi 

Arabistan şayet bu 

eğilimden uzak-

laşmakta ciddiyse 

büyük gelişmeler 

yaşanacak ve sadece 

Suudi Arabistan’la 

sınırlı kalmayacak, 

İslâm dünyasının 

çoğunluğunu da et-

kileyecek demektir. 

Önemli olan 

niyetler ve adım-

ların ciddi şekilde 

incelenmesidir. Ay-

rıca bu geri dönü-

şün önemi, toplum 

içindeki farklı fikri 

akımlara kendileri-

ni ifade edebilmey-

le, Suudileri yeni 

dönemin inşasında 

rehabilite edecek 

fırsatlar sunan daha 

derin siyasi bir re-

formla irtibatlı ol-

masıdır. 

(arabi21.com, 

22 Ekim 2017)
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G Ü N D E M

S uriye savaşı Suriye Demok-
ratik Güçleri’nin (SDG) 

Rakka’nın dört bir yanına girme-
si ve kentin DEAŞ’ten temizlen-
diğinin ilan edilmesiyle birlikte 
farklı bir görüntü aldı. Bu durum 
Suriye’nin kuzeyindeki Kürtle-
rin oluşturduğu özerk yönetim 
bölgesindeki yerel yönetimin 
Suriye’nin doğusundan geniş 
toprakları kapsayacak şekilde ge-
nişlemesi demek. Tabi hâlâ Fırat 
suyunun oluşturduğu doğal sını-
ra saygı gösterirse… 

Bu ilana milliyetçi faaliyet-
lerin eşlik etmesi SDG’nin res-
mi ismini yansıtmıyor. Zira bu 
güçler bölgeleri ele geçiriyor ve 
Fransızların 1945’te bıraktığı gibi 
birleşik bir Suriye’yi açıkça sem-
bolize eden bir bayrak dikmiyor. 
Görünen o ki bu güçler içinde 
Arap unsurunun varlığı zayıf ve 
sanki kendi varlığını bayrakla 
ve hatta kısa bir marşla açıkla-
yamayan şeref konuğu gibi. Bu 
grup DEAŞ’ın Rakka’dan çıka-
rılması operasyonlarını başarıyla 
tamamladı ve medyada, enkazlar 
arasında zaferi gösterircesine se-
vinen asker görüntülerini yaydı. 
Bu güçler etnik referansını da 
gizlemedi. Basın toplantılarında 
bazen Arapça konuşsa da elin-
deki toprakların yönetimi için ne 
planları var net değil ancak kesin 

olan şu ki Suriye’nin doğusunun 
çoğunluğunu elinde tutuyor ve 
havzasıyla ilgili çözüm anahtar-
larına sahip. 

Savaşın değişen bir başka 
sahnesi Rakka’dan uzak değil. O 
da rejim güçlerinin DEAŞ’ın son 
büyük kalesi olan Meyadin’e gir-
mesidir. Bu güçler hızlı şekilde 
ilerlediler ve mümkün olduğun-
ca geniş bir alana uzandılar. He-
def ise Irak sınırına ulaşmak ve 
maksimum hızla ilerleyen Haşdi 
Şabi ile buluşmaktı. 

SDG güçlerinin ABD ve ulus-
lararası koalisyonun büyük des-
teğiyle yönettiği Rakka operasyo-
nu, rejim güçlerinin ve milislerin 
yaptığı Deyrizor operasyonu iki 
ayrı koldan başlamış ve birbi-
rinden uzak eksenlere hareket 
etmişti. DEAŞ’ın hızlı çöküşü 
aralarındaki mesafeyi yakınlaş-
tırdı, şu an buluşma noktasın-
dalar. Bu buluşmanın işaretleri 
Deyrizor’da gerçekleşti. Rejim 
güçleri doğu yakasına ulaşırken 
SDG petrol ve doğal gaz yatakları 
gibi ekonomik noktalara doğru 
harekete geçti. 

Suriye’nin doğusunda özgür-
lük başlıkları yer alıyor ve yı-
kılmış şehirlerin görüntüleri bu 
zaferlerin hazin arka planı olarak 
gözüküyor. Zira istatistikler Rak-
ka şehrinin yüzde 70’inin yıkıl-

dığından bahsediyor, Deyrizor ve 
Meyadin’deki yıkımla ilgili veri 
bulunmuyor ancak rejim ordu-
sunun itibarı ve DEAŞ’ın şiddeti 
Rakka’da açıklanan orana benzer 
bir oranda yıkıma götürecektir. 

Şu an Suriye’nin doğu sah-
nesine hâkim olan bu iki tarafın, 
bahsi çok yapılan konferans çağ-
rılarını bekleyerek temas hatları-
nı koruması mümkün. Ki böy-
lelikle Suudi-Rus yakınlaşması 
gölgesinde bu konferans kabul 
edilebilir bir vakıa olsun. Ancak 
ABD’nin Kürtlere desteği sınır-
sız olmayacak. Zira bu destek 
terörle savaşa ve DEAŞ’ın varlı-
ğına, Amerikan tarafının çıkış 
yolu bulmaya çalıştığı Türkiye ile 
kronik ilişkilere mahkûm. Gö-
rünen o ki Kürt açgözlülüğüne 
karşı Amerika’nın sınırlamaları 
var. Zira Amerikan askeri güçle-
rinin Irak ordusunun Kerkük’e 
girmesine sükûnet çağrılarıyla 
birlikte nasıl seyirci kaldığını iz-
ledik.  Bu durum Başkan Ronald 
Trump’ın Beyaz Saray bildirisiyle 
Rakka’daki zaferleri övmekten 
alıkoymadı. Aynı zaman zarfında 
Suriye’de yeni bir süreç ilan edil-
di ve bu süreçte isim vermeden 
ortakların ve müttefiklerin rolü-
ne vurgu yapıldı. 

Bazı tarafların yıkılmış şe-
hirlerin ölü bedenleri üzerinde 
muzaffer gösterilmesi, istenen   
çözüm için davulları çalıyor. 
Sykes-Picot Suriye’sinin mez-
hepçiliğe, milliyetçiliğe ve çıkar 
kesişmelerine evrilmesi sonra-
sı herkesin zihninde en yararlı 
Suriye’nin federal Suriye oldu-
ğu yer etti ve yerel hükümetler-
le ilgili siyasetin ve medyanın 
başarısızlıkları ortaya çıktı. Bu 
başarısızlıklar Astana’da veya 
Cenevre’de yapılan her diyalogda 
masada bir sorun olarak buluna-
caktır. 

(El Arabi Cedid, 24 Ekim 2017)

Suriye ve Beklenen Çözümler
Fatıma YASİN 



23

 Umran • Kasım 2017

  TAHKİR EDİCİ BİR ÜSLUPLA VE KAVMİYETÇİ, MEZHEPÇİ YAKLAŞIMLARLA İSLÂM DÜNYASININ SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ

I rak Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) 

veya kısaca Barzani yö-
netimi tarafından, 25 
Eylül 2017 tarihinde 
“İhtilaflı bölgeleri” de 
kapsayan “bağımsız-
lık referandumu” ya-
pılmış ve sonuç, “evet” 
çıkmıştır. Bu yeni du-
rum, Ortadoğu coğraf-
yasını uzun yıllar meş-
gul edecek ve süreç iyi yönetilemezse, belki de ka-
osa götürebilecek bir olgudur. “Çığ etkisi” yapa-
bilir, “zincir reaksiyonunu” (“Fisyon olay”) baş-
latabilir. 

Bu referandum sonucunun kısa, orta ve uzun 
vadede, özelde bölgeye, genelde İslâm dünyasına 
ne getirip ne götüreceğinin, iç dinamikler, bölge-
sel dinamikler ve küresel dinamikler açısından, 
derinlemesine, duygusallıktan uzak, objektif bir 
şekilde, tüm ayrıntıları ile analiz edilmesi gerek-
mektedir. 

Türkiye, İran, Irak ve Rusya’nın referanduma 
karşı çıkışlarına, ABD’nin ‘zaman uygun değildir, 
ertele’ ısrarına rağmen Barzani Yönetimi, İsrail’in 
açık desteğini alarak ‘ihtilaflı bölgeleri’ de içeren 

‘Bağımsız Kürdistan 
Referandumu’nu yap-
mıştır. Türkiye ve İran 
yönetimi, referandu-
ma açık tavır koymuş-
tur. Irak merkezi yöne-
timi, referandumu tanı-
madığını beyan ederek 
Haşdi Şabi ile birlikte 
Irak Ordusunu, Barza-
ni kuvvetlerinin üzeri-
ne göndermiştir. 

Referandum öncesinde herkese meydan oku-
yan Barzani kuvvetleri, Haşdi Şabi ve Irak Ordu-
su ile karşılaşınca, ciddi hiçbir çatışmaya girme-
den hemen hemen tüm ihtilaflı bölgeleri, Irak or-
dusuna terk etmiştir. 

Neden?

Barzani kuvvetlerinin takındığı bu tavır, İŞİD 
Irak topraklarına girdiğinde, Irak ordusunun tüm 
silahlarını ve bankalardaki paraları bırakarak geri 
çekilmesinde takındığı tavırla çok benzerdir, stra-
teji aynıdır. “İhtilaflı bölge” olarak adlandırılan 
yerlerin neredeyse tamamı, IŞİD tarafından işgal 
edilmiştir. Daha sonra Barzani kuvvetleri gelince, 
ciddi bir çatışma olmadan bölge, Barzani kuvvet-

Bugün, basiret ve feraset sahibi olma zamanıdır. Yaklaşık 1000 yıldır kader 
birliği yaptığımız, kanlarımızın karışıp bu toprakların tümünü suladığı, 
kız alıp kız verdiğimiz, etle kemik olduğumuz bir halkın (Türk ya da 
Kürt) çocuklarına karşı takınılacak tavır, sevgi, saygı ve kardeşlik olmalıdır. 
Bunun aksi tavır ve davranışlar, kavmiyetçilik hastalığının dışa yansıması 
olup bedeli, hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helak olmaktır.

Tahkir Edici Bir Üslupla ve
Kavmiyetçi, Mezhepçi Yaklaşımlarla

İslâm Dünyasının Sorunları Çözülemez

Burhanettin CAN
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lerine teslim edilmiştir. Barzani kuvvetleri, Kürt 

olmayan halkları göçe zorlayarak bölgede adeta 

etnik temizlik yapmıştır. Benzer oyun, Suriye’de 

de oynanmıştır. Önce IŞİD gelip bölgeleri işgal et-

miş, sonra da ciddi bir çatışma yapmadan PYD/

YPG/PKK güçlerine işgal ettiği yerleri teslim ede-

rek geri çekilmiştir. Kobanı-Telelyap-Afrin bu şe-

kilde el değiştirmiştir.

Dolayısıyla süreç, aynı karanlık merkez tara-

fından yönetilmektedir. Öyleyse bu karanlık mer-

kezin orta ve uzun vadede hedefinin ne olduğu 

mutlaka tartışılmak zorundadır.

Kısa vadede Barzani 

harcanmış gözükmektedir. 

Ya bölgesel, küresel güçler 

arasında arka planda yapı-

lan bazı pazarlıkların sonu-

cu Barzani yalnız bırakıl-

mış ya da yerine İslâm’a ve 

Türkiye’ye düşman yeni bir li-

der getirilmek istenmektedir. 

Mesut Barzani’nin bugün 

karşı karşıya kaldığı bu du-

rum, geçmişte, Babası Mol-

la Mustafa Barzani’nin karşı 

karşıya kaldığı durumla çok 

benzerdir. Bunu, Molla Mus-

tafa Barzani’nin, dönemin 

ABD başkanı Jimmy Carter’a 

yazdığı mektupta (9 Şubat 

1977) görebilmekteyiz. 

Barzani’ye Referandum 

öncesi destek verenler, Re-

ferandum sonrasında ses çı-

karmamaktadırlar. 

Neden?

Hedef “Büyük Kürdistan mı” yoksa “Büyük İs-

rail mi”?

Hiç şüphe yok ki “Büyük İsrail”.

Şer ittifakının (ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm) 

bu bölgede çizdiği ana strateji, “Büyük İsrail 

Projesi”ni gerçekleştirmek üzerine kurulmuştur. 

Bu nedenle Şer ittifakının yeni karşı hamlelerinin 

olacağı göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla Türki-

ye, hem kendi içinde bütünleşmeli hem de bölge-

nin bütünleşmesini hedeflemelidir. Bunu sağlaya-

cak strateji ve politikalar üretmeli, buna uygun da 

bir dil ve üslup kullanmalıdır. 

Türkiye’nin bugünkü ortamında taban tabana 

zıt bir tutum, tavır ve söylem gelişmekte ve yay-

gınlaşmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi ikti-

darın söylediği ve yaptığı her şeyi güzel ve doğru, 

muhalefetin yaptığı ve söylediği her şeyi kötü ve 

yanlış ya da Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi iktida-

rın söylediği ve yaptığı her şeyi kötü ve yanlış, 

muhalefetin yaptığı veya söylediği her şeyi güzel 

ve doğru olarak gören ve yorumlayan bir anlayış 

vardır. 

Her şeyi “Klasik “Aristo Mantığı”(Klasik Kü-

meler Teorisi”: “mutlak doğu” veya “mutlak yan-

lış”) çerçevesinde ele alarak 

değerlendirmek, yorumla-

mak bir alışkanlık haline 

gelmiştir. Böyle bir dil, üslup 

ve tavır, bu ülkeye ne katabi-

lir? Dış politikayı, iç politika 

malzemesi olarak kullanan 

bir dil ve üslup, ne getirir ve 

ne götürür?

Farklı görüş, bakış ve 

yaklaşımları, “vatan hain-

liği”, “nankörlük”, “iha-

net”, “terörist”, “işbirlikçi”, 

“PKK’cı”, “FETÖ’cü”, “Nem-

rut”, “Firavun”, “Diktatör” 

“Atatürk düşmanı”, “faşist”, 

“gerici”, “yobaz” ve buna 

benzer kavramlar kullanarak 

yorumlamak, değerlendir-

mek, bu ülkeye fayda değil 

zarar vermektedir ve de ve-

recektir. 

Bugün için bölge ve dünya şartlarını gözönü-

ne aldığımızda Türkiye’nin önemli sorunlarından 

biri, sürekli gerilim ve küskün inşa eden, kutup-

laştıran dil ve üslup sorunudur. 

Dış politikanın iç politika için malzeme olarak 

kullanılması ve uluslararası ilişkilerde diploması 

dilinin kaybolması ciddi bir tehlikedir. Kuzey Irak 

Referandum sonrasında başta Cumhurbaşkanı 

olmak üzere Türkiye’yi yönetenlerin kullandık-

ları dil, halklar düzeyinde değerlendirildiği tak-

dirde, çok sert, kırıcı ve incitici olmuştur. Bunun 

Türkiye’ye yansıması, uzun vadede çok daha acı 

olacaktır. 

Türkiye’nin bugünkü orta-
mında, taban tabana zıt bir 
tutum, tavır ve söylem geliş-
mekte ve yaygınlaşmaktadır. 
Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi 
iktidarın söylediği ve yaptığı 
her şeyi güzel ve doğru, muha-
lefetin yaptığı ve söylediği her 
şeyi kötü ve yanlış…  Ya da 
Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi 
iktidarın söylediği ve yaptığı 
her şeyi kötü ve yanlış, muha-
lefetin yaptığı veya söylediği 
her şeyi güzel ve doğru ola-
rak gören ve yorumlayan bir 
anlayış vardır.
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Kuzey Irak Referandumu ile birlikte başlayan 
tartışmalarda, dini hassasiyeti olan müslüman 
Türklerle müslüman Kürtlerin kullandıkları dil, 
kavmiyetçi bir dildir. “Bu Kürtler” veya “bu Türk-
ler” diye başlayan ve işi hakarete kadar götüren 
bir dil, ancak kavmiyetçilik ateşi ile yanıp tutuşan 
bir Türkçünün ve Kürtçünün dili olabilir; Allah’a 
ve ahiret gününe iman eden bir müminin dili 
olamaz, olmamalıdır da. Kriz dönemlerinde bir-
lik ve beraberliği öne çekecek bir dil kullanılması 
gerekirken, ayrıştırıcı ve krizi derinleştirici bir dil 
kullanılmakta, kavmiyetçi söylemler öne çıkmak-
tadır. O nedenle şu iki temel sorunun sorulması 
ve cevaplandırılması gerekmektedir:

Allah’a ve ahirete iman ettiğini söyleyen ve 
kendisini müslüman kabul edenlerin, kullanma-
sı gereken bir dil ve üslup ne olmalıdır?

Allah’a ve Ahirete iman ettiğini söyleyen ve 
kendisini müslüman kabul edenlerin, kavmiyetçi-
liğe ve mezhepçiliğe (mezhep taassubuna) bakışı, 
tutumu ne olmalıdır?

 

Cevap Arayan Sorular

Kuzey Irakta, ihtilaflı bölgeler dâhil olmak üze-
re, Barzani yönetimi tarafından “Bağımsız Kürdis-
tan Referandumu” yapılmış ve sonuç, “evet” çık-
mıştır. İster referandum iptal edilsin, ister edilme-
sin bu, Ortadoğu coğrafyasını uzun yıllar meşgul 
edecek ve süreç iyi yönetilemezse, belki de kaosa 
götürebilecek bir olgudur. Çığ etkisi yapabilir. Bu 
nedenle aşağıdaki soruların, duygusallıktan uzak, 
objektif olarak cevaplandırılması gerekmektedir:

1. Irak Merkezi Hükümeti, İran, Türkiye, 
Suriye, Rusya, ABD, BM ve AB ülkelerinin 25 Ey-
lül 2017’de referandum yapılmasına karşı çıkma-
larına rağmen, Barzani’nin ısrar edip referanduma 
gitmesine sebep nedir? Barzani yönetimi, tüm bu 
ülkeleri karşısına alacağını bile bile niçin referan-
duma gitmiştir? ABD ve AB’nin tavrı yarın değiş-
tiğinde Türkiye ne yapmalıdır? Türkiye bu nokta-
da daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerekmez mi? 

2. Barzani yönetimine açık destek veren 
İsrail’in dışında, gizli destek veren ve teşvik eden 
bir gizli güç var mıdır; varsa bu güç kimdir ve böl-
ge ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejisi nedir? 

3. ABD ikili mi oynamaktadır? ABD’de çatı-
şan iki güç olarak ABD milliyetçileri (WASP’çılar-
Pentagon) ile Neocon-Siyonist İttifakı, bu olayda 

birlikte midir yoksa çatışmakta mıdır? Her iki du-

rumda süreç nasıl etkilenir?

4. Referandum öncesinde Barzani’ye açık 

ve/veya gizli destek veren bölgesel ve küresel güç-

ler, Haşdi Şabi ve Irak merkezi güçlerinin referan-

duma dâhil edilen ihtilaflı bölgeleri geri almaları-

na karşılık hiç sesleri çıkmamaktadır. Bu, farklı ve 

gizli bir amacın olduğunun işareti olarak değer-

lendirilebilir mi?

5. Referandum öncesinde herkese meydan 

okuyan ve “kanlarının son damlasına kadar sava-

şacağını” ilan eden Barzani’nin Irak merkezi kuv-

vetleri ile ciddi bir çatışmaya girmeden geri çekil-

mesinin anlamı nedir?

6. İç, bölgesel ve küresel dinamikler, refe-

randuma giden süreci nasıl etkilemiştir ve referan-

dum sonrasını nasıl etkileyecektir/etkileyebilecek-

tir?

7. “Küresel savaşı Kuzey Irak üzerinden 

Türkiye aracılığıyla çıkarmayı” öngören “Siyonist 

Yüksek Meclis”in bu referandumun yapılmasında 

herhangi bir rolü var mıdır? Amaç “küresel savaş” 

için fitili ateşlemek midir?

8. Şer ittifakı olarak nitelendirdiğimiz 

ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm, “Bağımsızlık 

Referandumu”nda birlikte midirler; yoksa arala-

rında bir paylaşım savaşı mı verilmektedir? 

9. Referandumun, bölgede bazen çatışan 

bazen uzlaşan projelerle bir ilişkisi var mıdır? Bu 

projeler, referandumla başlayan süreci nasıl etki-

ler?

10. Süreçte İran ve Rusya’ya ne kadar güve-

nilebilir? Yarı yolda kalma durumunda Türkiye ne 

yapmalıdır? Ya da güvensizliği ortadan kaldırabi-

lecek kalıcı politikalar neler olmalıdır?
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11. Suriye denklemindeki Türkiye, 

İran+Rusya karşıtlığı, referandum sonrası süreçte 

ne şekil alabilir? Taraflar, Suriye politikalarını bir 

kez daha gözden geçirmeli değil midir? Geçmişe 

takılıp kalmak ve inatlaşmayı sürdürmek, bölgeye 

hayır getirebilir mi?

12. Suriye yönetiminin, Suriye’nin kuzeyin-

de “Kürt Özerk Bölgeleri” konusunda “PYD/YPG 

ile anlaşabilir ve federal bir Suriye inşa edebiliriz” 

tarzındaki açıklaması Türkiye’yi nasıl etkileyebi-

lir?

13. Irak merkezi hükümeti, Barzani ile yeni 

bir federal yapı konusunda; Suriye yönetimi de 

PYD/YPG ile federal yapı konusunda anlaşmala-

rı durumunda Türkiye bundan nasıl etkilenir ve 

Türkiye bu durumda ne yapmalıdır?

14. ABD’nin çıkardığı “vize krizinin” Irak-

Suriye düzleminde olanlarla bir ilgisi var mıdır?

15. Rusya ABD ile anlaşıp Türkiye’ye karşı ta-

vır alabilir mi? Böyle bir durum karşısında Türki-

ye nasıl bir yol izlemelidir?

16. Irak ve Suriye’nin bu duruma gelmesin-

de Türkiye’nin katkısı nedir? Bu konuda Türkiye 

kendi öz eleştirisini gerçekçi bir şekilde yapma-

sı gerekmez mi?

17. Türkiye’nin genel olarak tüm dış olaylar-

da olduğu gibi, Kuzey Irak Referandumu’nda da 

ani, fevri, kırıcı ve itici bir dil kullanmasının se-

bebi hikmeti nedir? Bu dilin değişmesi gerekmez 

mi? Bu dilin, bu yoğunluk ve şiddette devam et-

mesi durumunda, Türkiye, hem içerde hem de 

dışarıda ne kazanır, ne kaybeder? Bunun analizi 

mutlaka yapılmalı değil midir?

18. Kullanılacak dilin, halkları kucaklayı-

cı, yönetimleri cezalandırıcı olması gerekmez mi? 

Halkla yönetimi eş gören bir dil, gelecekte çok 

ciddi sıkıntıların ortaya çıkmasına sebebiyet ver-

mez mi?

19. Siyasi kadroların yukarıda kullandığı di-

lin aşağıya, halka yansıması, daha şiddetli, yıkı-

cı ve parçalayıcı olmaktadır. Siyasetin ve devlet 

erkânının bunu göz önüne alması gerekmez mi? 

Bölgede yığınla problem varken öncelikli olarak iç 

barışın sağlanması için bu kırıcı, ötekileştirici di-

lin değişmesi gerekmez mi?

20. Kürt halkının içinde yaşadığı ülkelerde 

temel sorunları nelerdir? Niçin bu sorunlar çözül-

memekte ya da çözülememektedir? Allah’ın ka-

vimlere tanıdığı, verdiği doğal hakları, halkların 

elinden alma hakkı birilerine verilmiş midir? Asi-

milasyon, Allah’ın kanunlarına isyan değil midir? 

Kürt sorununun özünde böyle bir gasp yok mu-

dur? 

21. İslâm coğrafyasında ümmet şuuru niçin 

öne çıkmamakta; herhangi bir sorun karşısında 

kavmiyetçilik ve mezhepçilik öne çıkmaktadır?

22. Kuzey Irak referandumu sonrasında bazı 

müslüman Türkler ile bazı müslüman Kürtler, 

kavmiyetçiliği çağrıştıran çok kötü bir dil kullan-

mamışlar mıdır? Allah’a ve ahiret gününe iman 

ettiğini söyleyen bu kardeşlerimizin, bu kadar ko-

lay kavmiyetçiliğe sapmasının, kaymasının sebebi 

hikmeti nedir?

23. İslâm coğrafyasında niçin sürekli etnik ve 

mezhepsel bir çatışma zemini vardır? Aynı dinin, 

aynı coğrafyanın, aynı tarihin ve aynı kültür-me-

deniyetin çocukları niçin birbirleri ile sağlıklı ve 

uzun vadeli bir iletişim kuramamaktadır?

24. İslâm ülkeleri arasında dayanışma ve güç 

oluşturma amaçlı kurulmuş yapılar, herhangi bir 

kriz anında niçin atıl kalmakta, yaraya merhem 

olamamaktadır? Hata nerede yapılmaktadır?

25. İslâm coğrafyası niçin yabancı müdaha-

lelere bu kadar açıktır? İslâm coğrafyasında, yö-

neten yönetilen ilişkisi niçin gerilimlidir? İslâm 

coğrafyasında diktatörlerin başa gelmesi ve varlık-

larını devam ettirmesinin sebebi nedir?

26. Genel olarak Batının, özel olarak Şer İt-

tifakının İslâm coğrafyasında bu kadar çok işbir-

likçi bulabilmesinin ve STK’lara sızabilmesinin 

sebebi hikmeti nedir?

27. İslâm coğrafyasında terörün kaynakla-

rı nelerdir? Gençler niçin silahlı mücadeleye bu 

kadar kolay yönelebiliyor ya da kanalize edilebi-

liyorlar?

İslâm İşbirliği Konferansı Teşkilatı
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Bölgede Çatışan Projeler

İslâm coğrafyasında hâkimiyet kurma amaçlı 

çatışan projeleri şöylece sınıflandırabiliriz:

1. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP; ABD-

İsrail-İngiltere-Küresel Sermaye)

2. Büyük İsrail Projesi (BİP; İsrail-Siyonizm, 

ABD destekli)

3. 2. Sevr Projesi (AB)

4. Büyük Ortadoğu’nun Hıristiyanlaştırıl-

ması (‘Dinler Arası Diyalog’) Projesi (Vatikan)

5. ‘NATO’nun Evrenselleşmesi ve İslâm 

Coğrafyasına Yerleşmesi Projesi’

6. “Serbest Piyasa”-“Özelleştirme projesi” 

(ABD-Siyonizm-Küresel Sermaye-AB)

7. Sıcak Denizlere İnme- Eski Müttefikleri 

Kazanma Projesi (Rusya)

8. Düşmanla/Rakiple Güvenlik Alanının 

Dışında Hesaplaşma Projesi (ABD/Çin/Rusya): 

Vekâlet savaşları

9. Etnik-Mezhepsel Fay Hatları Oluş-

turma Projesi-Kaos Projesi (ABD/AB/Rusya/

Çin(Siyonizm)

10. İslâm’ın İslâm’la Savaştırılması Projesi 

(ABD, İngiltere, Siyonizm)

11. Çok Kutuplu Ortadoğu Projesi; Ayrı, 

Dengeli Güç Odakları Oluşturma ve Bölge Güçle-

rinin Birbirini Dengelemesi Projesi (ABD).

12. Yeni Osmanlı Projesi-Bölgesel Güç Olma 

Projesi (Türkiye)

13. Şia Savunma Hattı Projesi (İran-Irak-Su-

riye-Lübnan)

14. Şia Eksenini Parçalama, Yayılmasını En-

gelleme ve Sünni Bir Eksen Meydana Getirme 

Projesi (Suud Liderliğinde Bazı Sünni Arap Yöne-

timleri + İsrail)

25 Eylül 2017’de Kuzey Irak’ta yapılan “Ba-

ğımsız Kürdistan Devleti” referandumunu bu pro-

jeler açısından özel olarak ele alıp değerlendirmek 

gerekmektedir.

“Bağımsız Kürdistan Devleti”
Referandumu Bir Tesadüf müdür?

II. Dünya Savaşı’nda ABD başkanı F.D. 

Roosevelt’in, “Politikada hiçbir şey tesadüf değil-

dir. Bir şey vuku buluyorsa, o hadisenin bu şe-

kilde zuhur edeceğinin önceden planlandığından 

emin olabilirsiniz.”1 demiş olmasını göz önüne 

aldığımızda; 25 Eylül 2017’de Kuzey Irak’ta “Ba-

ğımsız Kürdistan Devleti” referandumunun yapıl-

mış olması bir tesadüf değildir. Son zamanlarda 

dünyada olan, aşağıdaki olaylarla ilişkisi vardır ve 

“Küresel Savaş Projesi”nin bir parçasıdır: 

1- ABD-Suud işbirliği, Suud’un ABD ile 10 

yıllık 350 milyar $  civarında anlaşma yapmış ol-

ması.

2- Suud önderliğinde bazı Arap ülkelerinin 

Katar’a ambargo uygulaması.

3- Katar’a uygulanan ambargoya Türkiye, 

İran, Pakistan, Cezayir ve Fas’ın karşı çıkması ve 

ekonomik yardım yapması. Türkiye ve Pakistan’ın 

Katar’a asker gönderme kararı alması.

4- ABD’nin, Katar’la 10 adet F-16 savaş uça-

ğı satma anlaşması imzalaması ve askeri tatbikat 

yapması, ambargonun yumuşatılmasını talep et-

mesi.

5- Katar Krizi ile birlikte, Şii-Sünni Fay hat-

tına, Sünni-Sünni Fay hattının eklenmesi ile Sün-

ni dünyanın fiilen ikiye bölünmesi,

6- Suud yönetiminde iç kavgaların şiddet-

lenmesi ve yönetimin “Ilımlı İslâm”a(!) geçme 

kararını alması, “radikal hareketlere” savaş ilan 

etmesi, 

7- Sünni dünyanın ikiye bölünmesi ile 

İran’ın yayılmacı politika uygulamaya dolaylı 

olarak teşvik edilmesi; uzun vadede Türkiye ile 

İran’ın karşı karşıya getirilip savaştırılması,

Bugün meseleyi, Kürt etnisitesi üzerin-
den izaha kalmak, savunmak ya da 
karşı çıkmak, büyük fotoğrafı göre-
memek demektir. İttihatçıların, Şerif 
Hüseyin ve oğullarının, 100 yıl önce 
göremeyip düştükleri tuzağa ve Molla 
Mustafa Barzani’nin düştüğü tuzağa, 
bugün müslüman hassasiyeti olan hiç 
kimse düşmemelidir. Ortadoğu, 100 
yıl önceki gibi,  yeniden bölünmek, 
daha küçük parçalara ayrılarak daha 
kolay yutulmak istenmektedir. Yeni 
düşmanlıklar ihdas edilmek istenmek-
tedir.
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8- ABD Başkanının Pakistan’a askeri operas-

yon yapılabilir açıklaması,

9- ABD’nin 4000 kişilik bir askeri birli-

ği Afganistan’a gönderme kararı, buna Rusya ve 

Çin’in karşı çıkması,

10- ABD ile Kuzey Kore arasında gerilimin 

sürekli artması, ABD’nin Asya pasifik bölgesine 

sürekli askeri yığınak yapması,

11- İran ve Türkiye Genel Kurmay başkanla-

rının karşılıklı ziyaret yapması,

12- Türkiye ve İran’ın Cumhurbaşkanları dü-

zeyinde görüşme yapması ve çok ciddi kararlar 

alması,

13- Türkiye-İran-Rusya arasında askeri ziya-

ret trafiğinin yoğunlaşması,

14- Türkiye’nin, ABD karşıtı Vietnam ve Ve-

nezüella ile yakınlaşması,

15- Türkiye, AB, özellikle Almanya ilişkileri-

nin bozulması, gerilimin sürekli yükselmesi,

16- Barzani’nin 25 Eylül 2017’de bağımsız 

Kürdistan devleti için referandum kararı alması; 

ardından Haşdi Şabi ve Irak ordusunun “İhtilaf-

lı bölgeleri” Barzani kuvvetlerinden geri almak 

üzere operasyon yapması ve birçok bölgeyi geri 

alması, 

17- İspanyada Katalonya bölgesinin bağım-

sızlık referandumuna gitmesi, 

18- ABD’nin Irak ve Suriye düzleminde PYD/

YPG’yı stratejik ortak kabul edip operasyonları, 

Türkiye’nin itirazlarına rağmen, birlikte yapmaları 

ve ABD’nin PYD/YPG’ye 60.000 kişilik düzenli bir 

ordu kurması, ağır silahlarla donatması ve eğitmesi, 

19- ABD’nin Suriye’de PYD/YPG’nin hâkim 

olduğu bölgelere özel birlikler göndermesi ve as-

keri üsler açması,

20- İsrail’in Kuzey Irak’ta askeri üs kurması,

21- ABD’nin Rakka’yı yerle bir ederek PKK/

PYD/YPG’ye teslim etmesi,

22- ABD’nin DAEŞ ile savaşma yerine Suriye 

askeri güçlerinin ABD’nin çizdiği sınırların dışına 

çıkmasını engellemek için Suriye askeri birlikleri-

ne operasyon yapması,

23- ÖSO’dan ayrılan bazı birliklerin PYD/

YPG ve Suriye Ordusuna katılması,

24- Türkiye’nin Suriye’de hareket alanının 

bizzat ABD tarafından kısıtlanması,

25- Türkiye’nin İdlib’e asker gönderip ope-

rasyon yapması, Afrin’i güneyden kuşatması,

26- Türkiye’de FETÖ operasyonlarında yapı-

lan “tutuklama, ihraç ve açığa almalarda” FETÖ’cü 

olmayan kesimlerin mağdur edilmesi,

27- Enis Berberoğlu’na MİT Tırları davasın-

dan dolayı 25 yıl mahkûmiyet verilmesi ve bu-

nun üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 

Ankara’dan İstanbul’a kadar yürümesi ve bununla 

ilgili gerilim yükseltici tartışmaların yapılması,

28- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyare-

tinde Türk heyetine saldıran bir gruba, Cumhur-

başkanı korumalarının müdahale etmesinden do-

layı ABD yargısının Türk korumalara mahkûmiyet 

vermesi,

29-  New York Güney Bölgesi mahkemesinin, 

Halk Bankası ile ilgili dava açması, Rıza Zarrab’ı, 

Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı 

tutuklaması, Halk Bankası eski genel müdürü Sü-

leyman Aslan ile eski ekonomi bakanı Zafer Çağ-

layan hakkında da tutuklama kararı vermesi,

30- Gerek ABD ve gerekse AB ülkelerinde 

FETÖ mensuplarının koruma altına alınması,

31- Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya’da 

IŞİD adına(!) yapılan terör eylemleri ve bunun 

üzerine İslâm coğrafyasına karşı Batıda oluşturul-

maya çalışılan psikoloji,

32- ABD’nin değişik eyaletlerinde son za-

manlarda meydana gelen ırkçı görüntüsü verilmiş 

kitlesel sokak eylemleri ve terör eylemlerinin ya-

pılması,

33- Venezuela’da sokak eylemlerinin yaygın-

laşması,

34- Arakan olayı,

35- Hamas, el-Fetih ilişkisi ve Mısır’ın arabu-

luculuğu,

36- Türkiye ile ABD arasında “vize krizinin” 

çıkması,

37- Papaz Brunson’un casusluktan dolayı 

Türkiye’de tutuklanması.

Kerkük Türkmenleri
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İman Edenlerin Dil ve Üslubunu
“İlahi Mizan” Belirler

Hayatın ve kâinatın huzur içerisinde idame et-

mesi, fesadın ortaya çıkıp yaygınlaşmaması,   “mi-

zan”, “adl” ve “kıst” kavramlarının esas alınması 

ile mümkündür. Allah insanlara gönderdiği kitap 

ve peygamberlerle bunların muhtevasını açıkla-

mış ve insanlığın ancak mizan ve adaletle ayak-

ta durabileceğini bildirmiştir (57/25). Kur’ân-ı 

Kerim’e göre hayat ve kâinat, mizan ve adalet 

üzerine kurulmuştur. Onun için mizanın bozul-

maması, adaletin korunması, ana bir görev ve so-

rumluluk olarak insanın omuzla-

rına yüklenmiştir (55/7-9).

İnsanoğluna halifelik görev 

ve sorumluluğu, bu çerçe-

vede yüklenmiştir (38/ 26). 

Mizan ve adaletin bozulma-

sı, toplumları ifsat etmekte 

ve de helaklerine sebep 

olmaktadır (7/81-85; 

10/83, 11/84-85).

Türkiye’de yaklaşık 

150 yıldır devam eden 

kargaşanın, istikrarsızlı-

ğın, bunalımın ve kavganın 

nedeni, mizanın bozulmuş ol-

masıdır. Dolayısıyla Türkiye’de 

kullanılan dil ve üslubun bo-

zuk olmasının ana nedeni, bu 

mizan bozulma tarihine dayanır. 

Dil bir iletişim aracıdır. Kulla-

nılan kelimeler, kavramlar, muhataplar arasında-

ki ilişkiyi ya kuvvetlendirir ya da bozar. Birçok 

kötülüğün, şerrin kaynağı yanlış, kötü dildir. Hz. 

Peygamber (s.), “Bir kişiye dilindeki fazlalıktan 

daha şerli bir şey verilmiş değildir!”2 diyerek bu 

tehlikeye dikkat çekmiştir. İnsanı ateşe, ülke-

yi, toplumu kargaşaya sürükleyen, etrafa kin ve 

nefret saçan kötü bir dilden başkası değildir. Hz. 

Peygamber (s.)’in, “İnsanları burunları üzerine 

ateşe sürükleyen, dillerin mahsulünden başka ne 

olabilir?” tarzındaki değerlendirmesi3, dil ve üs-

lup konusundaki ölçülerin ne kadar hayati öne-

me haiz olduğunun bir göstergesidir. O nedenle 

dil güvenliği müslümanın temel özelliklerinden 

biridir: “Hz. Peygamber (s.): “Müslüman, diğer 

müslümanların elinden ve dilinden zarar görme-
diği kimsedir.  Mümin de, halkın, can ve mallarını 
kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.”4

 İnsanın bütün uzuvlarını etkileyen, onların 
üzerinde baskı kuran önemli  azalardan biri insa-
nın dilidir.5 Ve en çok birbirini etkileyen iki organ 
ise kalp ve dildir.6 Kalp ve dilin bu ilişkisinden 
dolayı bir müminle mümin olmayanın kalpleri 
ve dilleri birbirlerinden farklı olmak zorundadır: 
“Hz. Peygamber (s.): Mümin bir kimsenin dili kal-
binin arkasındadır. Konuşmak istediği zaman kal-
biyle o şeyi düşünür, sonra diliyle onu geçiştirir; 
münafığın dili kalbinin önündedir. Bir şeyi kas-

tettiğinde diliyle söyler, kalbiyle 
düşünmez.”7 

Dil aynı zamanda mümi-
nin dışa yansıyan ve dışta 
etkili olan, olması gereken 
yönüdür. Mümin, İslâm’ı 
şahsında temsil eden ya 
da temsil etmek zorun-
da olan insandır. Bundan 

dolayı Hasan Basrî, ‘Dilini 
korumayan bir kimse dini-
ni hakkıyla bilmiş değildir.’ 
demiştir.

Değerler Sistemi Arasındaki 
Mücadele ve Dil

Değer sistemleri arasın-
daki mücadele, sınırsız ve 

topyekûndur ve farklı mü-
cadele şekillerini ihtiva eder. Değerler arası mü-
cadelede, ben ‘müslümanım’ diyenlerin izleye-
cekleri yol, uygulayacakları yöntem, bizzat Allah 
tarafından resûlleri aracılığıyla insanlara bildiril-
miştir: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle 
çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.” 
(16/125)

Müslüman açısından mücadelenin gayesi, in-
san fıtratının bir ifadesi olan İslâmi değerleri in-
sanlara kabul ettirmek, zihinleri ve kalpleri fet-
hetmektir, işgal etmek değildir. Fetihte rahmet ve 
bereket vardır, işgalde zulüm ve yok etme vardır. 
Fetihte dengede oluş, kararlı oluş vardır; işgal ve 
zorbalıkta kaos ve kararsızlık vardır. Biri yeşertir, 
diğeri ise kurutur. Biri meyvesini verir, öteki mey-
veleri kurutur. Bunun için Kur’ân-ı Kerim, kulla-
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nılacak dili, güzel bir ağaçla ve güzel bir bitki ile 
ilişkilendirmektedir (14/24-27; 7/58).

       Mücadelede “güzel dil” kullanımı, 14/24-
27 ayetlerinde “bir ağaçla” temsil edilirken; 
7/58’de “bir şehrin bitkisine” benzetilmektedir. 
Bu benzetmelerle güzel bir dil kullanmanın, hem 
bireysel boyutuna (14/24-27) hem de toplumsal 
boyutuna (7/58) dikkat çekilmektedir. 

Müminin Dili Şahısları Değil, 
Zihniyeti ve Yapılanları Hedef Alır

“Kötülükleri iyiliklerle uzaklaştırmak”, bu-
günün en önemli sorumluluklarından biridir 
(11/114-115; 23/96). Kötülüğü en güzel, en este-
tik bir tarzda uzaklaştırmak, müminlerin taşıma-
sı gereken temel bir vasıftır (28/54-55). Kötülük 
yapanlara iyilik yaparak, onların kalplerini yumu-
şatmak ve hatta dostluğunu kazanmak mümkün-
dür (41/34; 60/7).

İnsanın yapısında hem iyi özellikler hem de 
kötü özellikler iç içedir. Şeytan ve yolundan gi-
denler insanın kötülük cephesine hitap ederek 
hep kötü meziyetlerini öne çıkarmaya çalışırlar. 
İman edenler ise her şeyi ters yüz edilmiş ve ka-
fası karmakarışık olan insanları uyarabilmek için 
insanın iyilik cephesine, açık/berrak, etkileyici, 
nazik bir dil ve bir üslup ile hitap ederler. Onun 
için Kur’ân, “Onlara öğüt ver ve onlara nefislerine 
ilişkin açık ve etkileyici söz söyle.” (4/63) demek-
tedir.

Bu ilke, sadece mazlumlar için değil, aynı 
zamanda zalimler için de geçerlidir.  Allah, Hz. 
Musa ile kardeşi Harun’u, Firavun’u uyarmak için 
gönderirken, “yumuşak” davranmalarını öğütle-
mesine bu ilke açısından bakılmalıdır (20/43-47).

Bugün, Kuzey Irak Referandumu’ndan dolayı 
Türkiye’nin kullandığı dil, bu ilkeye uymamakta-
dır. Türkiye’nin dili,  Hz. Peygamber’in, “Sevin-
dirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştır-
mayın.” , “Uyumlu olun, ihtilâf etmeyin, teskin 
edin, nefret ettirmeyin.”8 ilkesine uygun olmalıdır. 

Türkiye’nin dili, sözün en güzelini kullanmayı he-
deflemelidir (17/53). 

İslâmi mücadele, yanlışlıklara ve kötülüklere 
karşıdır. O nedenle iman edenler, şahısların yap-
tığı kötülüklerden dolayı onlara değil yaptıklarına 
karşıdırlar; buğzederler. İnsanları kaybetmeye de-
ğil kazanmaya taliptirler. Sahabe döneminde müs-
lümanlar arasında geçen bir olay, en güzel tarz bir 
dil ve mücadeleden ne anlamamız gerektiği konu-
sunda çok güzel bir örnektir9: “Ebudderda günah 
işlemiş bir adama rastladı. Oradakiler bu günah 
işlemiş adama sövüp sayıyorlardı. Ebudderda: 
‘Hey, onu bir kuyuya düşmüş görseniz çıkarma-
yacak mısınız?’ diye seslendi. Onlar: ‘Çıkarırdık 
elbet’ dediler.  Ebudderda: ‘Öyleyse kardeşinize 
sövmeyin de size sıhhat ve afiyet veren Allah’a 
hamd edin’ dedi. Ebudderda’ya: ‘Ona sen kızmı-
yor musun?’ dediler.  Ebudderda: ‘Ben onun yap-
tığı işe kızıyorum. Yaptığını terk ettiği zaman, o 
yine benim kardeşimdir.’ demiştir.”

Farklı Renk, Dil ve Soyların Varlık Sebebi

Kur’ân-ı Kerim’e göre, renk ve dil farklılaş-
ması, “Allah’ın ayetlerindendir” (30/22). Öyley-
se farklı dile sahip olan kavimlerin, dillerini her 
alanda kullanabilmeleri, onların en doğal hakla-
rıdır. Bu, pazarlık konusu edilemez, edilmemelidir 
de. Bu hak, birileri tarafından gasp edilmiş ise bu-
nun geriye iadesi bir lütuf değildir. Hakların iade 
edilmesi için de bir “aracı örgüte” ve “3. göze” ih-
tiyaç yoktur. 

Aynı anne-babanın (Adem ile Havva) çocukla-
rının farklı renk ve dile sahip olması, Allah’ın koy-
duğu kanunun bir sonucu ise; Hz. Âdem’in ço-
cuklarının çoğalmaları ile farklı soy, oymak, kabile 
ve şa’blara (kavim, ulus, ehl-i millet ve ümmet) ay-
rılması da sünnetullahın bir sonucudur (49/13).

“Şaab”, “kabilelerin ittifakı” ile meydana ge-
len daha büyük bir topluluktur10. Farklı kavimle-
rin ittifakı, yeni bir şaabdır (kavimlerin ittifakı). 
Bu durumda farklı renk, dil, soy, değer sistemi, 

Bugün, Ortadoğu’nun içine girdiği süreçte kendisini müslüman kabul eden, Allah’a ve 
ahiret gününe iman eden herkesin, özellikle, Müslüman Türk, Kürt, Arap ve Fars kar-
deşlerimizin takınacakları ortak tavır, adalet ekseninde bir barış ortamının sağlan-
ması için duruş ortaya koymak, nemelazımcılığı terk etmek olmalıdır.
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kültür, müzik, örf, adet, gelenek, görenekler var-

dır. Ana sorun, bunlar arasında bir dengenin nasıl 

kurulacağıdır? 

Kavimlerin oluşturduğu üst şaabda ittifak ya-

pan kavimler, birbirine göre farklı nicelikte ola-

bilir. Sayısal olarak baskın olan kavim, zamanla 

diğerlerini yok etmek, asimile etmek isteyebilir. Ya 

da kültür ve medeniyet olarak daha gelişkin olan 

bir kavim, diğerlerinin kültürlerini, dillerini yok 

etmeye kalkabilir veya diğerlerini sömürebilir. Bu 

ve buna benzer tehlikeler, kavimler ittifakında 

karşılaşılabilecek muhtemel tehlikelerdir.  

Burada sorulacak ana soru, bir kavim bir baş-

ka kavmin kimliğini yok etme hakkına sahip mi-

dir? Bu adil bir tavır mıdır? Buna hakkı var mı-

dır? Var olduğunu iddia ediyorsa bu hakkı nereden 

almaktadır?

Allah’ın insanları farklı boy, kabile, kavimlere 

ayırmasında ki esrar nedir? Kur’ân’da bunun ne-

deni, “tanışma ve kaynaşma” (49/13) olarak ifade 

edilmektedir. Sünnetullaha göre farklı akraba, soy, 

kabile, kavim, ulus/millet ve ümmetler şeklinde 

bir yapılanış, insanlık evrensel kümesi içerisinde 

birer denge unsuru olarak görev ifa etmektedir/

etmelidir. Farklı her örgütsel yapı, kendi mün-

tesipleri arasında özel bir sevgi, saygı, şefkat, ai-

diyet, sadakat ve dayanışma duygusu meydana 

getirmektedir. Bu şekilde meydana gelen güçler 

dengesi, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna 

riayet etmesine yardımcı olmaktadır. Bunlar, insan 

fıtratına yerleştirilmiş özelliklerdir. 

Bir insanın akrabasını ve kavmini sevmesi, en 

doğal hakkı olup fıtri bir özelliktir (4/1; 47/22-

23; 2/204-205). Bu, yadırganacak ya da kınana-

cak bir durum değildir. Kur’ân’da peygamberlerin 

soylarına sık sık atıfta bulunulmakta, peygam-

berlerin nesillerine-zürriyetlerine dua etmeleri 

istenmekte ve nesillerine peygamberlik verilerek 

kendilerine lütufta bulunulduğu belirtilmek-

tedir (3/33-34; 29/27). Hz. İbrahim’in ve Hz. 

Meryem’in aanesinin yaptığı dualarda bunu göre-

bilmekteyiz (2/127-128; 3/36). Kur’ân bize tevbe 

edip salih amelde bulunanların soylarına dua et-

meleri gerektiğini haber vermektedir (25/74). Hz. 

Peygamber’in kendisini Taif’te taşlayan kavmine 

karşı; “Allah’ım sen kavmime hidayet eyle, onlar 

hakkı bilmiyorlar.”(10)  şeklinde dua etmesini, 

Hz. Peygamber’in, amcası Ebu Talib’in hidayete 

kavuşması için gösterdiği gayreti ve Hz. İbrahim’in 
dua için babasına söz vermiş olmasını (60/4) bu 
bağlamda değerlendirmek gerekmektedir.

Hz. Peygamber’den tebliğe önce akrabasından 
başlaması istenmiştir (26/214-216). Bu akrabalık 
bağının oluşturduğu sevgi, şefkat ve merhamet 
bağının tebliğe karşı reaksiyonları kısmen azal-
tabileceği ihtimalinden dolayı olsa gerekir. Ayrıca 
tebliğle birlikte yeni değerlerin akrabalar tarafın-
dan benimsenmiş olması halinde, kan bağının ya-
nında değer bağının var olması ile daha güçlü bir 
aidiyet ve dayanışma ortaya çıkmaktadır. Hz. Pey-
gamber, yaptığı tebliğin karşılığında “akrabalık 
sevgisinden” başka bir şey istemediğini söylemesi 
çok dikkat çekicidir (42/23). 

Diğer taraftan yardım önceliğinin müslüman 
akrabaya yapılması, akrabalık ve soy ilişkileri-
ne İslâm’ın verdiği önemi göstermektedir (8/75; 
33/6). Cuma hutbesinde okunan ve akrabalara 
yardım yapılmasını içeren ayeti kerime, akrabalı-
ğın müslümanlar açısından ne kadar önemli oldu-
ğunun bir göstergesidir (16/90). İnfakın kimlere 
yapılacağına ilişkin ayetlerde yer alan sıralanış, 
akrabaya verilen önemi göstermektedir (2/215). 
Benzer bir sıralanış, insanlara güzel davranma ko-
nusunda da vardır (4/36).

Kavmiyetçilik, Irkçılık Nedir?

Akrabayı, soyu, kavmi sevmek, onlara yardım 
etmek ve dua etmek, meşru olduğuna göre kavmi-
yetçilik, ırkçılık nedir? 

Eşler arasına konulan sevgi ve merhamet, nasıl 
Allah’ın ayeti ise akraba, kabile ve kavmin birey-
leri arasındaki sevgi ve merhamet de, Allah’ın bir 
ayetidir. Sorun sevgi, merhamet ve şefkatin olma-
sında değildir. Sorun, kavme ya da soya olan sev-
ginin, bir tutku ve şehvet boyutuna ulaşması ile 
bir başka kavmin, soyun, hakkının, hukukunun 
çiğnenmesi, adaletin ortadan kalkması ve zulmün 
icra ediliyor olmasıdır.  

Asabiye konusu Hz. Peygamber’e sorulmuş-
tur. Hz. Peygamber’in verdiği cevap, “asabiye” ile 
sevgi ve zulüm arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak 
asabiyeden ne anlaşılması gerektiğine açıklık ge-
tirmiştir:

“Vâsile İbnu’l-Eskâ: “Ey Allah’ın Resûlü, kişi-
nin kavmini sevmesi, (merdud olan) asabiye mi-
dir?” “Hayır, asabiye, kişinin zulümde kavmine 

yardımcı olmasıdır.”11
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Hz. İbrahim, soyundan da peygamber gelmesi 

için dua ettiğinde, Allah’ın verdiği cevapta, «Za-

limler benim ahdime erişemez» (2/124) denilmiş 

olması, kavmiyetçiliğin gizli şifresinin, bir başka 

kavme zulüm yapmak olduğunu ortaya koymak-

tadır.

Kavmiyetçilik ile zulüm arasındaki bu ilişkiyi, 

Kur’ân’da, Hz. Musa’nın kavga eden iki kişi ara-

sında haklı ile haksızı ayırt etmeden, herhangi bir 

sorgulama yapmadan, kendi kavminden olana 

yardım etmiş olmasında da görmekteyiz (28/15-

19). Bu ayetlerde geçen Hz. Musa’nın “Bu şeytanın 

işindendir”, “ben kendi nefsime zulmettim”,  “suç-

lu- günahkârlara destekçi olmayacağım” demiş ol-

masının sebebi, kavga eden taraflardan haklı hak-

sız sorgulamasını, araştırmasını yapmadan, kendi 

kavminden olduğu için birine sahip çıkmış olma-

sının yanlışlığını görüp pişman olmuş olmasından 

dolayıdır. Keza ikinci gün kavminden olmayan 

bir başka şahsın, Hz. Musa’ya, “Sen yeryüzünde 

yalnızca bir zorba olmak istiyorsun, ıslah edici-

lerden olmak istemiyorsun.” demiş olması da, Hz. 

Musa’nın sadece kavminden olduğu için birine 

yardıma kalkmış olmasının, yanlışlığını ortaya 

koymuş olması bağlamında değerlendirilmelidir. 

“Kavmiyetçilik İçin Savaşanlar
Allah Yolunda Değillerdir ve Yerleri Cehennemdir”

Milletin/ümmetin dayanışmasını yıkıp, birlik 

ve beraberliği parçaladığından dolayı kavmiyet-

çiliğe neden olan her türlü tutum ve tavır, İslâm 

tarafından yasaklanmış ve “cahili bir davranış” 

olarak nitelendirilmiştir12. Böyle bir dava güden-

ler, Hz. Peygamber’in “Asabiyyet (kavmiyyetçilik) 

davasına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dava 

yolunda mücadeleye girişen bizden değildir.”13 ifa-

desiyle İslâm kültür ve medeniyetinin inşa ettiği 

ümmettin/milletin/cemaatin dışına çıkarılmışlar-

dır/çıkarılmalıdırlar.  

Bir mümin için soy, renk ve genetik yapı bir 

ayırımcılık aracı olmadığına göre, bir kavmin 

bir başka kavme zulmetmesi, onun yaratılıştan 

kendisine bahşedilmiş haklarını gasp etmesi ya 

da onun asimile edilmesi için mücadele etmesi, 

Allah’ın rızasına uygun olmayıp Allah yolunda 

bir eylem de değildir14. Kavmiyetçilik için ölen-

ler, “cahiliye ölümü ile ölmüşlerdir”: “Resûlüllah 

(s.a.s.): “ Kim de körükörüne çekilmiş (ummiyye) 

bir bayrak altında savaşır, asabiyet (ırkçılık) için 

gadablanır veya asabiyete çağırır veya asabiyete 

yardım eder, bu esnada da öldürülürse bu ölüm ca-

hiliye ölümüdür.”15

Bunların mekânları, cehennemdir; namaz kı-

lıp oruç tutmuş olmaları, bu sonucu değiştirme-

mektedir16.

İslâm, bir taraftan akrabalık, soy bağının ko-

runmasını isterken, diğer taraftan da bunun, 

İslâm’ın değer sistemine zarar vermemesini de is-

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

Lut’un eşlerini küfredenlere; Firavun’un karısını 

da, iman edenlere örnek olarak göstermektedir 

(66/10-11). 

Bir baba olarak Hz. Nuh, oğlunun tufanda kur-

tulabilmesi için Allah’a yalvarmıştır. Hz. Nuh’un 

iman etmemiş oğlunun kurtuluşu için Allah’a dua 

etmesi Allah tarafından kınanmış olup oğlu konu-

sunda uyarılmıştır (11/46). Hz. Nuh’un öz oğlu, 

seçtiği yoldan dolayı Hz. Nuh’un “ehli olmaktan” 

Allah tarafından çıkarılmıştır. Hz. Nuh’un uyarıl-

masında kullanılan ‘cahillerden olmayasın’ ifade-

si ise, asabiye ile cahiliye arasında yukarıda ifade 

edilen ilişkiyi kuvvetlendiren önemli bir delildir. 

Türkiye’nin Dili Savaşı Değil Barışı Hedeflemelidir

25 Eylül 2017’de Kuzey Irak’ta “Bağımsız Kür-

distan Devleti” için yapılan referandumun temel-

leri, Şer ittifakının birinci körfez operasyonunda 

(1992), Saddam’a 36. Paralelin kuzeyinde getiri-

len uçuş yasağından sonra “Kuzeyde Kürtler, Or-

tada Sünniler ve Güneyde Şiiler” şeklinde başlatı-

lan psikolojik harekâtla birlikte atılmıştır. 

Bugün meseleyi Kürt etnisitesi üzerinden iza-

ha kalmak, savunmak ya da karşı çıkmak, büyük 

fotoğrafı görememek demektir. İttihatçıların, Şerif 

Hüseyin ve oğullarının, 100 yıl önce göremeyip 

düştükleri tuzağa ve Molla Mustafa Barzani’nin 

düştüğü tuzağa, bugün müslüman hassasiye-

ti olan hiç kimse düşmemelidir. Ortadoğu, 100 

yıl önceki gibi,  yeniden bölünmek, daha küçük 

parçalara ayrılarak kolay yutulmak istenmektedir. 

Bunun için de yeni düşmanlıklar ihdas edilmeye 

çalışılmaktadır, bütün stratejiler, operasyonlar, 
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kaoslar, çatış(tır)malar, yakıp yıkmalar, katliamlar 

buna yöneliktir.

Bu nedenle gerek bölgesel ve gerekse iç barışın 

sağlanabilmesi için, başta Sayın Cumhurbaşkanı 

Erdoğan olmak üzere tüm devlet ricalinin ve si-

yaset erbabının dili, yukarıda dikkat çekilen has-

sas ilkelere/üsluplara uygun olacak tarzda, daha 

titiz, yapıcı, sakinleştirici/soğukkanlı olmalıdır! 

Yani Türkiye önce düşünmeli sonra konuşmalıdır. 

Türkiye’nin dili, kin ve nefretle bozulmamalı; sö-

zün en güzelini içermelidir:

“Kullarıma söyle, sözün en güzel olanını ko-

nuşsunlar. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaya 

çalışmaktadır.” (17/53)

Türkiye’nin görevi, paramparça edilmek iste-

nen İslâm coğrafyasına sakinleştirci, toparlayıcı 

önderlik etmek olmalıdır. Türkiye’nin böyle bir 

tarihi, jeopolitik, konjonktürel sorumluluğu var-

dır. Türkiye, İslâm ülkeleri ile arasında olan bir-

takım sorunları, bu sorumluluk çerçevesinde ele 

alarak çözmek zorundadır. Geçmişe takılıp kal-

mak, bugün için yapılabilecek en büyük hatadır.

Bugün Türkiye, kötülükleri iyilikle uzaklaştı-

rabilmeyi öncelemelidir.  Bugün,  Türkiye; kendi-

sini öldürmek isteyen kardeşlerine karşı Hz. Yusuf 

gibi davranmalı ve O’nun gibi, “Bugün size karşı 

sorgulama-kınama yoktur.” diyebilmelidir. Bu-

gün, basiret ve feraset sahibi olma zamanıdır. Yak-

laşık 1000 yıldır kader birliği yaptığımız, kanları-

mızın karışıp bu toprakların tümünü suladığımız, 

kız alıp kız verdiğimiz, etle kemik olduğumuz bir 

halkın (Türk ya da Kürt) çocuklarına karşı takı-

nılacak tavır, sevgi, saygı ve kardeşlik olmalıdır. 

Bunun aksi tüm tavır ve davranışlar, kavmiyetçi-

lik hastalığının dışa yansıması olup bunun bedeli, 

hem bu dünyada hem de ahirette helak olmaktır.

Bugün, birr ve takva konusunda yardımlaşma, 

konuşma ve dayanışma içerisinde olma zamanıdır 

(5/2; 58/9).  Bugün, Ortadoğu’nun içine girdiği 

süreçte kendisini müslüman olarak kabul eden, 

Allah’a ve ahiret gününe iman eden herkesin, 

özellikle, müslüman Türk, Kürt, Arap ve Fars kar-

deşlerimizin takınacakları ortak tavır, adalet ekse-

ninde bir barış ortamının sağlanması için duruş 

ortaya koymak, nemelazımcılığı terk etmek olma-

lıdır (49/9-10).

Ey iman edenler unutmayın! Hz. Peygamber 

(s.) buyurmuştur ki: “Kim haksızlıkta kavmine 

yardım ederse, kuyuya düşüp, kurtarılmak için 

kuyruğundan  çekilen deveye benzer.” 

Henüz vakit varken, “Ey iman edenler, hepi-

niz topluca İslâm’a girin ve şeytanın adımlarını 

izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” 

(2/208)

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

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

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

leklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret 

gününü inkâr ederse, kuşkusuz uzak bir sapıklıkla 

sapıtmıştır.”         ( 4/136)

Henüz vakit varken; bölge sorunlarını birlikte, 

adaletle çözebilmek için bölge ülkelerini ve halkla-

rını temsil eden ortak bir kriz masası kurulmalıdır. 

Henüz vakit varken; “Hepiniz Allah’ın ipine 

sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın 

sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz 

düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaş-

tırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler 

olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun 

kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki 

hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte 

böyle açıklar.” (3/103)
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  GÜNDEM TELAŞINI İTİDALE ÇEKMEK 

Türkiye’nin mevcut iktidar üzerinden hareketle düşmanları tarafından köşeye 
sıkıştırılmaya çalışıldığı bu süreçte, toplumun daha kenetlenmesi, mezhep, 
meşrep, fırka, dernek, vakıf ve benzeri sivil organizasyonların, ötekileştirici, 
dışlayıcı dili bırakıp ciddi bir itidal diline sarılmalarının vakti geçmek üzeredir. 
Elbette bu tutumun yukarıdan aşağıya doğru yansıtılması en doğrusu olacaktır. 
Öyleyse Cumhurbaşkanı’nı bilgilendiren ekibe daha fazla iş düşmektedir.

Gündem Telaşını İtidale Çekmek

K ur’ân-ı Kerim Bakara Su-
resi 177. ayetiyle insan-

ların dikkatini Arapça “birr” 
kavramı üzerinden “hayır-
lı işleri genişçe yaymak” 
ödevine çeker. Bu kavramı 
kimi müfessirler, takva veya 
züht’ten daha ileri bir erdem 
olarak görmeye eğilimlidir-
ler. Aynı ayet-i kerime esasen Müslüman amen-
tüsünün temellerini de atmaktadır. Allah’a ve ah-
ret gününe, ardından meleklere, kitaplara ve Allah 
elçilerine imandan söz ederek, insanların yüzünü 
doğuya ya da batıya dönmesinin değil, asıl erde-
min, bu iman öğeleriyle beraber yakınlara, yetim-
lere, miskinlere, yolda kalmışlara ve isteyenlere 
yardımla gerçekleşeceğine işaret eder. Salâtın ika-
mesi ve zekâtın edasının yanına insanları zincirle-
rinden kurtarma gibi bir başka yükümlülük ekler. 
Ayette geçen Arapça “rakabe” kelimesi zincir an-
lamı taşıyor ama bu yalnızca esir ve kölelere ta-
kılan zincir olmasa gerektir. İnsanların zihinleri-
ne, kalplerine takılan zincirlerden de kurtarılma-
ları inananların üzerine besbelli ki vacip ibadet-
lerden birisidir. 

Zihinsel ve kalbi zincirler arasında bireyler ba-
kımından en sık rastlanan tehlike -ki bu durum-
da kişi zinciri bizzat kendine takmaktadır- düşün-
meyi ihmal ederek olay ve olgular karşısında duy-
gusal davranmaktır. Maide suresinin 8. ayet-i ke-
rimesi mealen: “Bir kavme olan kininiz sizi ada-
letsiz davranmaya sürüklemesin” ihtarıyla baş-
lar. Hissi davranışlar neticede özellikle de mümin 

ve insaflı kişileri çoğunlukla 
mahcup etmiştir. Toplumla-
rın akıbetini ilgilendiren du-
rumlarda onları yönetenle-
rin sağlam istişareler sonra-
sında konuşması ve davran-
ması gerekmektedir. Sıhhat-
li brifing alamayan, iyi bilgi-
lendirilemeyen, ileri görüşlü 

danışmanlardan mahrum yöneticilerin düşünerek 
değil duygularına kapılarak alacağı kararlar, bü-
yük kitleleri zor durumda bırakabilir. 

Şimdi acil gündemle devam edecek olursak, 
Türkiye’yi on beş yıldan bu yana yöneten irade-
nin, yukarıdaki yükümlülüklerden bir haylisini, 
bütün dünyaya son derece olumlu biçimde gös-
terdiğini biliyor ve bundan ötürü de memnuni-
yetimizi her vesileyle dile getiriyoruz. İsrail’e, 
Amerika’ya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 
karşı Cumhurbaşkanı’nın kullandığı dil, dünya 
mazlumlarına açtığı kapılar ve kucaklar, insaf sa-
hibi, adalet ve vicdan duygularını yitirmemiş her-
kes tarafından takdirle karşılanmış, karşılanma-
ya devam etmektedir. Şüphesiz Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın aldığı kararlarda yakın mesai arkadaş-
larının danışmanlık hizmetlerinin de rolü bulun-
maktadır. Gerçi Cumhurbaşkanı’nın kimi zaman, 
bazı kanaatleri ve uygulamalarında yalnız kaldı-
ğına dair halkıyla dertleştiğine de tanık olunmuş-
tur. Ancak ne çare ki halkı ona yapacağını yapmış, 
bundan ötesini de kendisine bırakmıştır. Böylesi 
şikâyetlerin dönüp geleceği merci de yine bizzat 
kendileri olacaktır.

M. Önal MENGÜŞOĞLU
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İnsaf ve İncelik Gözeterek Hareket Etmek

Acil gündemlerin en kışkırtıcı yanı, insanı se-
rinkanlı düşünmekten, sağlıklı kararlara varmak-
tan uzak tutma kabiliyetidir. Böyle durumlarda 
insan tek başına kalmamalı, mutlaka istişare hu-
kukunu gözeterek “hayırlı işleri genişçe yaymak” 
yani “birr” ödevini yerine getirmelidir. Aksi hal-
de acil gündemin dümen suyunda aşırı duygusal 
davranma tehlikesi mevcuttur. Bu tehlike bireyle-
rin kendi zihin ve kalplerini zincirlemelerine ben-
zemez. Bütün toplumun zihnini ve kalbini zincir-
leyebilir. En azami dikkat, özen, titizliğin gösteril-
mesi gereken böylesi durumlarda, yöneticiler asla 
yalnız bırakılmamalıdır. Düşünen, alanında söz 
söyleme marifeti bulunan, yönetilme konumun-
daki bireylere de, bilgi aktarımı, kanaat ve eleştiri-
lerini, elbette yine azami insaf ve incelik gözeterek 
yapma ödevi düşer.

Türkiye’nin Suriye politikasının bir uzantısı 
olarak başlatılan İdlib harekâtı esnasında Cum-
hurbaşkanı muhtemelen ve azami hüsnü zannı-
mızı kullanarak sürçi lisanla bir söz söyledi: “Bun-
lar Ehl-i Sünnet bile değillerdir!” Kimler diye so-
rulduğunda, önce DEAŞ, ardından Kürt gruplar 
(YPG, PYD hatta PKK) ve belki önceki adı Nusra 
(yenisi Ahraru’ş-Şam) olan öteki cepheleri oluştu-
ran kimseler. Galip zannımız odur ki, Cumhur-
başkanı, Suriye üzerine silahlı askerlerle yürüme 
kararı alırken, kalbinde türlü endişeler taşımak-
tadır. Endişelerin bir bölümü kendi inanç man-
zumesinin vicdanına fısıldadıklarından ibarettir. 
Başka büyük bir bölümü de muhalefetin, muhte-
lif medya unsurlarının ve belki kendi yakınları ve 
danışmanlarının ortaya koyduğu ihtiyat, ihtimal, 
itidal kavramları üzerindendir. 

Vaktiyle bir İran seyahati esnasında, “Benim 
Şii diye Sünni diye bir dinim yoktur” diyebilmiş 
birisinin böylesi bir sürçi lisana düşmesinde acil 

gündemin rolü varsa, geçici bir durumdur, diye-
rek söyleneni unutmaya çalışmak mümkündür. 
Ancak birileri saymayabilir belki ama bizce baş-
ka acil bir durum daha vardı ülkede. Mesela Di-
yanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hocanın gö-
revinden ayrılması öncesi ve sonrası, örtülü gün-
demde söylentiler halinde dolanıp duran anlayış, 
inanış farklılıkları. 

En yakın tarihte yaşanan 15 Temmuz darbe 
teşebbüsünün arka planında, asıl fail olarak ya-
tıp duran FETÖ ve onun bağlılarının zihnine yer-
leştirdiği itikadın kökleri, Ehl-i Sünnetin dışın-
da mıydı acaba? Onlara “siz Ehl-i Sünnet” değil-
siniz demekle onlar bu inanıştan çıkmış oluyorlar 
mı? Gerçi hiç kimse “ben Ehl-i Sünnetim” demek-
le de sahiden sünnet bağlısı olmayacaktır, lakin 
bu başka bir bahistir. İsterse Müslümanlık iddia-
sı taşımayan birileriyle iş tutmuş olsunlar, kendi-
lerini hâlâ Ehl-i Sünnete nispet ediyorlarsa, kim-
senin onları oradan çıkartma yetkisi yoktur, ola-
maz. Ancak bir Ehl-i Sünnet tanımı yapılarak bu 
özel tanıma uymadıkları söylenebilir ki bu da süb-
jektif bir değerlendirmeden öteye geçmez. Bizce 
kavganın, farklılaşmanın aslı buradan kopmuyor. 
Birilerini ‘Ehl-i Sünnet mensubu değiller’, diye-
rek özel tanımınızla dışarıda tuttuğunuz an, evve-
la size bahsi geçen ekolün kimleri kapsadığı soru-
lur. Sahih bir tanımlama istenir. Daha kötüsü, ser-
gilenen siyasi ve askeri mücadelenin mağdur ve 
mazlum tarafında bulunan büyük kitlesi arasında, 
sizin kavminize mensup bir hayli Şii-Caferi nü-
fus bulunduğu hatırlatılır. Kerkük, Musul, Tela-
fer ve Irak ile Suriye’nin öteki bölgelerinde, Türk-
çe konuşan bu insanlara verilecek bir cevap bulu-
namaz. Çünkü onlar kendilerini asla Ehl-i Sünne-
te nispet etmemektedirler. Böyle bir tanımlama-
yı hatta mezhepsizlik, itikaden sapıklık bile göre-
bilirler. İslâm tarihi böylesi çatışmaları, herkes bi-
lir ki Dört halife döneminden beri yaşamaktadır.  

Acil gündemlerin en kışkırtıcı yanı, insanı serinkanlı düşünmekten, sağlıklı kararlara 
varmaktan uzak tutma kabiliyetidir. Böyle durumlarda insan tek başına kalmamalı, 
mutlaka istişare hukukunu gözeterek “hayırlı işleri genişçe yaymak” yani “birr” ödevi-
ni yerine getirmelidir. Aksi halde acil gündemin dümen suyunda aşırı duygusal dav-
ranma tehlikesi mevcuttur. Bu tehlike bireylerin kendi zihin ve kalplerini zincirleme-
lerine benzemez. Bütün toplumun zihnini ve kalbini zincirleyebilir. En azami dikkat, 
özen, titizliğin gösterilmesi gereken böylesi durumlarda, yöneticiler asla yalnız bıra-
kılmamalıdır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir vakitten bu 
yana iyi bilgilendirilmediği gibi bir kanaat hâsıl 
olmaktadır. Mehmet Görmez hocanın başkan-
lıktan ayrılmasıyla yayılmaya başlayan kötü söy-
lentilerin büyümesi, çoğalması şu kritik süreçte 
ciddi sıkıntılara kapı aralayabilir. Türkiye’de biri-
leri birilerini aşağıdan başlayarak önce mezhepsiz, 
ardından sünnet düşmanı, daha da ileri giderek 
sapık ve kâfir ilan etmekte bir sakınca görmemek-
tedir. Kendilerini insanların imanlarını ölçmeye 
memur telakki eden bu kesimlerin, iktidara gide-
rek yakınlaştığına dair iddia ve şüpheler de hesaba 
katıldığında, söz konusu Ehl-i Sünnetten olmama 
suçlamasının nerelere varacağı, ne vahim sonuçlar 
doğuracağı üzerinde iyi hem 
de çok iyi düşünmek gerek-
mektedir.

İtidal Dilini Muhafaza Etmek

Türkiye’nin mevcut ikti-
dar üzerinden hareketle düş-
manları tarafından köşeye 
sıkıştırılmaya çalışıldığı bu 
süreçte, toplumun daha ke-
netlenmesi, mezhep, meşrep, 
fırka, dernek, vakıf ve benzeri 
sivil organizasyonların, öteki-
leştirici, dışlayıcı dili bırakıp 
ciddi bir itidal diline sarılma-
larının vakti geçmek üzeredir. 
Elbette bu tutumun yukarı-
dan aşağıya doğru yansıtılma-
sı en doğrusu olacaktır. Öy-
leyse Cumhurbaşkanı’nı bilgilendiren ekibe daha 
fazla iş düşmektedir.

Nereden, nasıl başlanabilir? diye sorulacak 
olursa, ünlü Mısırlı sürgün ilim insanı Abdullah 
Draz’ın “itidal” kavramı üzerinden ortaya koy-
maya çalıştığı bakış açısı yol gösterici olabilir.  
Şankiti’nin Kur’ân Filozofu adlı eserindeki alıntı-
lardan hareketle hatırlamaya çalışırsak, Abdullah 
Draz’ın söyledikleri üzerinde özetle düşünelim. 
Onun bakış açısı, özellikle Suriye üzerine, yani 
orada yine ve hâlâ kendilerini İslâm’a nispet eden 
kimi unsurlar üzerine, yine Müslüman bir toplu-
mun askerleriyle yürürken, tam bu esnada nasıl 
bir rehberlik yapıyor olabilir?

Bakara suresi 193. ayetinden yararlanarak şöy-
le söylüyor: “Düşmanlık ancak zalimlere karşıdır; 

savaş sebebi, küfür değil zulümdür.” İçimizi ra-
hatlatmak ve ferahlatmak için rastgele söylenmiş 
bir söz olarak görmemek gerekir bu değerlendir-
meyi. Çünkü Abdullah Draz sözün arkasını geti-
rir ve tarihten örnekler de verir. Öyleyse Türkiye 
askeri, Suriye’ye orada yaşayan Müslüman halkın 
düşmanı olarak girmiyor. Bu hususta elbette içi-
miz rahattır. Bu teşebbüsün asıl amacı, kimden 
gelirse gelsin, bölgeye zulüm getiren, orada zul-
mü egemen kılmak isteyenlere karşı bir durdurma 
hareketidir. 

Birinci sebep zulme karşı savaş açmaktı. Şüp-
hesiz Müslümanlara savaşı meşru kılan tek sebep 
bu değildir. Endülüslü büyük ilim insanı İmam 

Şatibi’nin literatüre kazan-
dırdığı söylenen beş masla-
hat bu hususta ipuçları taşı-
maktadır. Müslümanlara, içe-
risinde insan öldürmenin de 
bulunduğu kıtalin hangi şart-
larda meşru sayılacağı, öte-
den beri tartışılmış bir konu-
dur. İslâm’ı iyi bilmeyen, me-
seleyi anlamamış kimseler, 
Kur’ân’ın cihad emrini ço-
ğunlukla kıtal ile karıştırırlar. 
Oysa cihad, Müslümanların 
fikri ve fiili, bütün güçlerini 
sarf ederek ortaya koydukları 
her çabanın ismidir. Elbet kı-
tal de cihadın bir bölümüdür. 
Ancak belki en son başvuru-
lacak bölümüdür. 

Kıtalin, içerisinde insan 
öldürme cevazının bulunduğu eylemin, meşru sa-
yılmasında ilk şart, din seçme hürriyetinin orta-
dan kalkması, kaldırılması hali olarak gösterilmiş-
tir. Dikkat edilirse, yalnızca İslâm’ı değil, herhan-
gi bir dini, seçme hususunda insanların zorlandı-
ğı görüldüğünde, zorlayanlarla savaşmak Müslü-
manların üzerine vazifedir. Bir bölgede neye ina-
nırsa inansın, birilerinin dinlerini seçmelerine en-
gel olanlar, Müslüman kimliği taşısalar bile, adil 
Müslümanlar onlarla savaşmalıdırlar. Tıpkı Allah 
Resûlü’nün hemen ardından halifesi seçilen Hz. 
Ebubekir’in zekât vermeye yanaşmayan Müslü-
man bir kavme savaş açması gibi. İşte bununla be-
raber Müslüman gayrimüslim ayrımı yapılmaksı-
zın, düşünme ve ifade hürriyetinin, malın, canın, 
dinin ve ırzın tehlikede olduğu her halde, gücü 

Acil gündemlerin, insanı 
serinkanlı düşünmekten alı-
koyan bir yanı, lokalleşme, 
dar alana sıkışma ve odak-
lanmadan kaynaklanabilir. 
Kimi düşünürlerin bir alan-
da uzmanlaşma meselesi-
ne yaklaşımında da görülen 
aynı durumdur. Uzman, ala-
nının dışına dair çoğu kere 
kör ve sağır kalabilmek-
tedir. Alana aşırı bağlan-
manın yarattığı bu mara-
zi durumdan elbette kurtul-
mak isteyen için imkânlar 
vardır.
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yeten Müslüman, bu hali değiştirmek, bu uğur-
da savaşmakla ödevlidir. Bu bir cevaz olmaktan 
öte İmam Şatibi ve Abdullah Draz’a göre vaciptir.

İtidal kavramını aynı düşünürümüzün yakla-
şımıyla açacak olursak, kelimenin kök anlamın-
da “uzak durmak, içine almak” gibi sanki birbi-
rinin zıddıymış gibi görünen iki tutum karşımıza 
çıkmaktadır. Aslında burada İlahi Hitap’ın Müs-
lümanlara davranış, hal ve gidiş ödevi gibi öğ-
rettiği “emr-i bi’l-marûf ve nehy-i ani’l-münker” 
ifadesinin sağlam bir tefsiri yatmaktadır. İtidal, 
hem uzaklaştırma hem de yakınlaştırma tavrıdır. 
Marûfu iş edinmek biçiminde anladığım ifade ise, 
arefe kelimesinin türevi olan marûfun bir anlamı, 
insan fıtratına yatkın olan her iş, şeklindedir. Öy-
leyse insan fıtratına yatkın olanı benimsemek, onu 
içselleştirmek marûftur. İnsan fıtratının ittiği, be-
ğenmediği, uzaklaştırdığı ise münkerdir. Mute-
dil insan aynı zamanda marûfu benimseyen, içine 
alan, münkeri reddeden, dışarıda tutan, kendin-
den uzaklaştıran kimsedir.

Acil gündemlerin, insanı serinkanlı düşün-
mekten alıkoyan bir yanı, lokalleşme, dar alana 
sıkışma ve odaklanmadan kaynaklanabilir. Kimi 
düşünürlerin bir alanda uzmanlaşma meselesine 
yaklaşımında da görülen aynı durumdur. Uzman, 
alanının dışına dair çoğu kere kör ve sağır kala-
bilmektedir. Alana aşırı bağlanmanın yarattığı bu 
marazi durumdan elbette kurtulmak isteyen için 
imkânlar vardır. 

Her olay her olgu, her alan neticede bir bü-
tünün parçası olarak var bulunmaktadır. O hal-
de bütünü görmek, bütüne bakmak, parçayı bü-
tünün içerisinde mütalaa ederek öylece kanaat 
geliştirmek daha sağlıklı sonuçlara vardıracaktır. 
Çoğu kere gündelik olayların etkisi insanı bütün-
den kopartıyor, anlık yargılara sürüklüyor. Bu du-
rumu mezhepçi, kavmiyetçi, fırkacı, partici kim-
selerde bolca görmekteyiz. Bu ve benzeri beraber-
likleri birer araç olarak değil amaç gibi görenlerin 
sık düştüğü hatadır bu. 

Artık en başa dönerek yazının asıl maksa-
dını şöyle açıklayalım. Müslüman’ım diyenden 
daha güzel sözlü hiç kimse yoktur. Bu ifadeyi İla-
hi Hitap’ın bütününe bakarak herkes görebilir. O 
halde yine ve hâlâ “ben Ehl-i Sünnettenim” gibi 
bir ifadenin Türkiye’nin ortalama dindarları naza-
rında her ne kadar bir geçerliği, sürüm rahatlığı 
varsa da, ilmi anlamda, sahih İslâmî anlamda de-
ğeri yoktur. 

Sevgili Peygamberimiz’in siretine ve sünnetine 
bağlılık bir şablon kavramın arkasına ya da gölge-
sine sığınmakla değil, “O’nun ahlakı Kur’ân ah-
lakıydı” diyen kıymetli validemiz Ayşe (r.a.)’nin 
uyarısına kulak vererek, bir hayat modeli ortaya 
koymakla gerçekleşir ancak. 

Bir grubun, mezhebin, tarikatın, meşrebin, fır-
kanın, derneğin, vakfın, partinin ve örgütün ro-
zeti arkasından kendisini ifade etmeye çalışanla-
rın fazlasıyla düştüğü tuzak, yine Abdullah Draz 
üstattan ödünç alarak söylenecek olursa, “hakikat 
tekelciliği”dir. 

Evet, ne yazık çoğu Müslüman’ın düştüğü bu 
tuzak, yani hakikati kendi meşrebine tahsis etme, 
onu tekeline alma hastalığı sonrasında, bütün öte-
ki bakış açılarını hak ve hakikatin dışarısında tu-
tarak, ötekileştirme gibi bir korkunç tehlikeyi var 
kılmaktadır. Bugün acilen rastlanan, en fazla Irak 
ve Suriye’de olmak kaydıyla, bütün Müslüman 
coğrafyalardaki temel hastalık, bu parçacı bakış-
tan kaynaklanmaktadır.

Bu yazının kaleme alındığı saatlerde Somali’nin 
başşehri Mogadişu’da, el-Kaide’ye bağlı eş-Şebâb 
terör örgütü halkın kalabalık bulunduğu otel ve 
çevresini etkileyen, yüzlerce insanın öldüğü ve ya-
ralandığı bombalı bir eylem gerçekleştirdi. Son on 
beş yıldan bu yana hep yapıldığı gibi yine Tür-
kiye Cumhuriyeti, bizzat Cumhurbaşkanı’nın ta-
limatı ile Somali’ye yardım elini uzattı. Yaralıların 
Türkiye’de tedavisi sağlansın diye emir verdi. Sağ-
lık Bakanı bizzat bölgeye intikal etti. Somali’den 
Myanmar’a ve dünyanın bütün mağdur ve maz-
lum bölgelerine yardım elini uzatan, milyonlarca 
Suriyelinin duasını alan, ülkede tepeden tırnağa 
tüm yönetici iradenin bu sağduyulu tavrına biz de 
dualarımızla katılıyoruz. Bizim katkımızın ne ka-
dar cılız kaldığı, ümit ediyorum ki söz konusu gö-
nüllülerin uhrevi kazancı yanında, anılmaya bile 
değmez.

Başından beri dile getirmeye çalıştığımız me-
ram şudur: Her kim kendisini mezhebi, meşrebi, 
tarikatı, vakfı, derneği, fırkası, partisi, örgütü üze-
rinden ifade etmeye çalışırsa çalışsın, doğru olan, 
hele ki böylesi kargaşa ortamlarında, Müslüman 
isminden başkasını öne çıkarmadan, İlahi Hitap ve 
onun pratiği saydığımız, sevgili Peygamberimiz’in 
izini takip (taklit değil) etmektir. Bu tarz ya da tav-
ra ayrıca bir de Ehl-i Sünnet demenin hiçbir an-
lamı ve gereği yoktur. Allah en doğrusunu bilir.
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  ULUS-DEVLET REFLEKSİ 

Kamil ERGENÇ

“Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”  şeklinde, özellikle politik ve aske-
ri aktörlerin gürlemeleri, içine sıkışılmış sınırları kutsamanın yanında “sınır 
dışı”nın bizden ayrı oluşunu kabul etmişliğin de, zımnen, beyanıdır. Ulus-
devlet, muhatabını sadece bir sınıra mahkûm etmekle kalmıyor aynı za-
manda sınır dışının bizim için ne ifade ettiğini anlamamıza yardımcı oluyor. 

Ulus-Devlet Refleksi

I.

M odernliğin tarihi, 
1648’i ulus-devletin 

temellerinin atıldığı yıl 
olarak kodlar. Avrupa’nın 
kendi içinde yaşadığı mez-
hep eksenli yüzyıl ve otuz 
yıl savaşlarının sona erdi-
rilmesi amacıyla imzalanan Westphalya Antlaşma-
sı, aynı zamanda bir ulusa ait mekânın başka ulus-
larca kabulünün tescillendiği bir süreci imler. Ni-
tekim bu tarihten sonradır ki, Avrupa’nın prens-
likleri, egemenlik alanlarındaki toprağın mülkiye-
tinde hak sahibi olduklarını, başka ulusların iç iş-
lerine karış/a/mayacaklarını, özellikle inanç farklı-
lıklarının bir kavga sebebi sayılmayacağını kabul 
etmişlerdir. “Tolerans” kavramı da bu sürecin ürü-
nü olarak sözlüklerdeki yerini almıştır. Bizde an-
laşıldığının aksine tolerans, tamamen dini içerik-
li kavgaların sona erdirilmesini sağlamak amacıy-
la merkezileştiren ve “katlanma”yı içkin bir kav-
ramdır. Toleranslı olmak, kendisinden nefret edi-
len bir inanca, düşünceye, tavra ve tarza katlanma 
anlamını Westphalya sonrasına borçludur.

Bilimin kilise karşısındaki zaferinin sonucu 
olarak toprağın sekülerleşmesi, ulus-devlete gi-
den yolun en önemli köşe taşlarından biridir. Top-
rak, tanrının temsilcilerinin elinden çıktığında ar-
tık yeni bir ulusun inşası için operasyona hazır-
dır. Seküler bir mekân üzerinde yaratılacak ulu-
sun en karakteristik özelliği elbette ki tanrının 

temsilcilerinden ve tabi 

olarak tanrıdan bağımsız-

lık olacaktır. Bundan do-

layıdır ki ulus-devlet ta-

biatı icabı sekülerdir. Di-

nin yerine bilimin, kilise-

nin yerine üniversitenin, 

papazların yerine bilim 

adamlarının ve vaizlerin yerine gazetecilerin ika-

me edildiği ulus-devlet türünde mekân, artık kla-

sik dönemde sahip olduğu “doğal”lıktan ve “tan-

rının mülkü” olmaktan sıyrılmış, onun yerine ras-

yonalitenin egemenliğinde yeniden anlamlandırı-

lan bir yer haline gelmiştir. Toplum ve toprak ara-

sında kurulan bu organik ilişki sonraları kültü-

rel ulusçuluğun beslendiği en önemli membaı ol-

muştur. Toprağın, bir yandan tarihi hafızaya vur-

gu yaparken diğer yandan kültürel ve etnik ha-

fızaya da işaret etmesi onun kutsanmasına giden 

yolun en önemli araçlarındandır. “Anavatan “ kav-

ramsallaştırması böyle bir perspektifin ürünüdür. 

İlk yurt/ilk mekân veya “ulusun beşiği”   anlamın-

da anavatan, masalsı ve mitik bir söylemin konu-

sudur aynı zamanda. Hatta anavatan uğruna saç-

malık üretmek oldukça tatlı bir eylemdir. Çünkü 

böylece mekânı/toprağı coğrafi doğallığın bağla-

mından soyutlayıp bir ulusun kaderini etkileyen 

ve adeta kutsallık halesiyle halelenmiş mistik bir 

söylemin konusu haline getirmiş olursunuz.

Sonradan “vatan”  sahibi olan ulusun tarih 

söylencesinde anavatanın bu masalsı, yer yer saç-
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ma ve mitik tarafı oldukça işlevseldir. Vatan, ken-
disi için ölünendir. Hatta toprağı vatan yapan şey 
onun uğruna ölünmesidir. Bundan dolayıdır ki 
“vatanın”  ölülere ihtiyacı vardır. Vatan için öl-
mek en güzel ölüm olarak kabul edilir ve şehit-
likle eş-değerdir. Bu sebepten Fransız ihtilali son-
rasında bağımsızlık yani vatanlaşma savaşlarında, 
ölenler için anıtlar inşa edilmiştir. Vatan şehitle-
ri için anıt dikme geleneği Fransız İhtilali sonrası-
na rastlar ve bağımsızlık/vatanlaşma savaşı veren 
tüm ulusları etkiler. Bizde de Çanakkale, Sarıka-
mış ve 15 Temmuz Şehitleri için dikilen anıtlar 
vatan için ölenlerin son-
raki kuşaklar tarafından 
da hatırlanması ve böyle-
ce vatanın mevcudiyeti-
nin garanti altına alınma-
sı amacına hizmet etmek 
için vardırlar. Hatta “önce 
vatan”  söylemi de, kendi-
nizi başka uluslardan sınır 
yardımıyla ayıracağınız 
bir mekânınız yoksa öz-
gürlüğünüz de değeriniz 
de yoktur anlamını içkin 
olması hasebiyle dikkate 
değerdir. “Vatan”  kavra-
mıyla birlikte, geleneksel 
dünyada “din içinde”  yo-
rumlanan mekân, modern 
dünyada “mekân içinde 
yorumlanan din”  şekli-
ne dönüşerek “itikat” sa-
hası kültür sahasının lehi-
ne olacak şekilde daraltıl-
mıştır. Vatan kavramından türeyen “vatandaş” ise, 
vatanın (yani uğruna ölünerek kutsanan “sınırlı” 
mekânın) mevcudiyetini ilelebet sürdürebilmesi 
için elinden gelen her şeyi yapan (yapmak zorun-
da olan) kişiyi ifade eder. Dolayısıyla her vatan-
daş askerdir. Şayet bu vazifesini aksatıyorsa mak-
bul vatandaş değildir.

Ancak ilginçtir ki vatan kavramı Osmanlı en-
telijansiyasının gündemini 19. yüzyılda meşgul 
etmeye başlar. Yani imparatorluğun yavaş yavaş 
çökmeye başladığı dönemde. Denebilir ki “Sınır-
ların” daralması ve küçülmesiyle vatanlaşma ara-
sında yakın bir ilişki vardır. İmparatorluktan ulu-

sa geçiş süreci sadece etnik ve kültürel bir homo-
jenleşmeyi değil aynı zamanda bir sınır daralması-
nı da içermektedir. Zaten vatanı ortaya çıkaran da 
bu “daralma”dır.

“ Sınırları”  belli bir mekânda belli bir etnik 
kimliğin “mutlak denetimi”  ve “yaratılması”  üze-
rine kurulan ulus-devlet, kendisini “dışarıdan”  
korumak için kutsal vatan mitini icat etme ihti-
yacı duymuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için, coğ-
rafya ve tarih ilminin araçsallaştırılması gerekiyor-
du ki çok geçmeden bu da gerçekleşmiştir. Artık 
her ulus-devlet mukim olduğu mekânın  kutsallı-

ğına “vatandaşlarını”  ikna 
etmek için, araçsallaştır-
dığı coğrafyanın ve tari-
hin argümanlarını kullan-
maya başlamıştır. Bu rea-
lite Osmanlı’da vatan kav-
ramının neden 19. yüz-
yılda gündeme geldiğini 
de açıklar. Bu yüzyıl artık 
Osmanlı havzasında da 
ulus temelli ayrışmaların 
ortaya çıktığı zaman dili-
midir ki imparatorluk en-
telijansiyası bu ayrışmala-
rın önüne geçebilmek için 
mekânın kutsiyetine vur-
gu yapan vatan kavramı-
nın gölgesine sığınmak 
zorunda kalmıştır. Öyle ki 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş aşamasında bu 
kavramın rolü hayatidir. 
“Önce vatan”  klişesi bu-

gün dahi oldukça işlevseldir.  “Söz konusu vatan-
sa gerisi teferruattır”  şeklinde, özellikle politik ve 
askeri aktörlerin gürlemeleri, içine sıkışılmış sı-
nırları kutsamanın yanında “sınır dışı”nın bizden 
ayrı oluşunu kabul etmişliğin de, zımnen, beya-
nıdır. Ulus-devlet, muhatabını sadece bir sınıra 
mahkûm etmekle kalmıyor aynı zamanda sınır dı-
şının bizim için ne ifade ettiğini anlamamıza yar-
dımcı oluyor. Türkiye de yıllarca “üç tarafı deniz-
lerle dört tarafı düşmanlarla çevrili mukaddes va-
tan” vurgusunun yapılmasının en önemli gerek-
çelerinden biri de budur. Şimdilerde yakın çev-
remizde gerçekleşen hadiseleri yorumlarken bu 

Nasıl ki Cumhuriyet Türkiye’si 
yeni bir ulus yaratma sürecinde 
Türklerin İslâm öncesi meziyetle-
rine vurgu yaparak, İslâm’ın en 
büyük hizmetkârı ve koruyucusu 
olarak Türk kimliğini öne çıkarmış 
ve zımnen, İslâm’ın Türklere değil 
de Türklerin İslâm’a şeref kazan-
dırdığını iddia etmişse, aynı şekil-
de bölgemizde terviç edilen sekü-
ler/sol Kürtçü söylem, İslâm’ın 
Kürtleri asimile ettiğini, oysa ki 
Kürtlerin İslâm’la tanışmadan 
önce de gıpta edilecek özellikle-
re sahip olduğunu, dolayısıyla 
“İslâm kardeşliği”  klişesine kan-
mamak gerektiği tezini işlemeye 
başlamıştır.
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Türkiye’nin endişelerine gelince, bu endişeler üç başlıkta toplanabilir: 1) Irak Kürtlerinin 
bağımsızlık adımı, benzer talebin Türkiye Kürtlerinden de gelmesine sebep olabilir. 2) 
Küresel güçler Irak Kürtleri aracılığıyla Türkiye’yi (ve İran’ı ) kuşatarak uzun vadede, 
birinci maddeyle bağlantılı olarak, parçalamak istemektedir. 3) Bağımsız bir Kuzey 
Irak orta vadede Suriye Kürdistan’ıyla birleşerek Büyük Kürdistan’ı kurabilir. Daha 
sonra ise Türkiye’nin Akdeniz’le(aslında Arap Dünyası’yla) olan temasını kesebilir ve 
bölgedeki Türkmen demografisini imha edebilir.

meşhur klişenin ne kadar tesirli olduğunu gör-
mek mümkün.

Geleneksel dünyada mekân genelde mülk ola-
rak tanımlanıyordu. Coğrafya ve siyaset modern 
dönemde olduğu gibi birinin diğerini araçsallaş-
tırdığı alanlar değil, daha çok başka milletlerin ya-
şam biçiminin ve kültürünün tanınması/bilinme-
si amacına matuf olarak işbirliği halindeydi. West-
phalya, mekânı sınır ve aidiyet üzerinden tanım-
layan yolu açarak esasında bir anlamda geleneksel 
dünyanın mekânla/toprakla kurduğu ilişkinin de-
ğişmesine de öncülük etmiş oldu. “Sınır” olgusuy-
la beraber artık içine girilmesi izne tabi olan “va-
tanlar”  ortaya çıktı ki bu durum geleneksel dün-
yanın yabancısı olduğu bir durumdur. Örneğin 
Westphalya öncesi Avrupa’sında mukim biri Os-
manlı egemenliğindeki bir yere seyahat ettiğin-
de kendisine sorulan nereden geliyorsun soru-
suna “christendom/Hıristiyanların yaşadığı böl-
geden cevabını verirdi. Yani geleneksel dünyada 
mekân ya dini aidiyet üzerinden ya da Osmanlı da 
olduğu üzere bir ailenin mülkü olarak adlandırı-
lırdı. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu ege-
menlik sahasını tanımlamak için “memâlik-i Âli 
Osmânî”  veya “memâlik-i Şahâne”  ya da “mülk-ü 
Âli Osmânî”  ifadelerinden birini kullanırdı ve bu-
raları dârü’l-İslâm olarak, yani yine dini bir içerik-
le, kabul ederdi. Vatan kavramı 19. yüzyıla kadar 
Osmanlı’nın gündeminde yoktu.

Binaenaleyh ulus-devletleşme süreci en çok 
bünyesinde farklı etnik kimlikleri barındıran im-
paratorlukları etkiledi.19. yüzyıla gelindiğinde 
dönemin bütün büyük imparatorlukları, tabi bu 
arada Osmanlı, bu süreçten nasibini aldı. Birin-
ci Cihan Harbi’yle birlikte artık dünya üzerinde 
imparatorluk klasik anlamıyla kalmamıştı. Bu sa-
vaş Osmanlı İmparatorluğu’nu, Rus Çarlığı’nı, Al-
man ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu 
ortadan kaldırdı. Sadece Osmanlı hinterlandın-
da yirmiden fazla devlet türedi. Bu devletlerin or-

taya çıkmasında etnisite, mezhep, meşrep ve aşi-
ret/kabile gibi olgular rol oynadı. Bugünlerde sık-
lıkla dile getirilen Sykes-Picot Antlaşması, esasın-
da oryantalistlerce Ortadoğu olarak adlandırılan 
bu coğrafyanın ulus-devletlere bölünmesini temin 
eden bir antlaşmadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu parçalan-
ma sürecinde verdiği İstiklal Harbi’yle kendi ka-
derine sahip çıkma iradesi göstererek başlangıç-
ta bir İslâm Devleti olarak kuruldu. Yeni kurulan 
devlet 1921 anayasasında kendisini tanımlarken 
“Devletin dini, din-i İslâm’dır”  demek suretiyle bir 
İslâm devleti olduğunu tescil etti. Ancak bu mad-
de 1924 anayasasından çıkarıldı. Çünkü aynı ta-
rihte hilafet kurumu ilga edilmişti. Dönemin dev-
let aklı hem hilafeti ilga edip hem de İslâm dev-
leti olarak kalınamayacağına inanıyordu. İslâm’ın 
ilke ve şiarlarıyla verilen mücadele ve kazanılan 
zafer yeni bir ulus yaratma amacına matuf ola-
rak araçsallaştırıldı. İmparatorluğun bünyesinden 
tevârüs edilen farklı etnik gruplar, gerek mübade-
le gerekse tehcir yoluyla “sınır dışı” edildi. Baş-
ka diyarlarda yaşayan soydaşlar ise sınır içine alı-
narak “Türk” kimliği merkezli bir ulus-devlet ih-
das edilmeye çalışıldı. Hatta Lozan’da Musul, Ker-
kük, Süleymaniye ve Erbil gibi şehirlerden Kürt 
yoğunluklu yerler oldukları için vazgeçildi. Dö-
nemin Türkiye’sine vaziyet edenler, zaten yeterin-
ce Kürt nüfusa ev sahipliği yaptıklarını, daha faz-
lasının “sorun”  teşkil edeceğini düşünüyorlardı. 
Bugün dahi Kürt ve sorun kelimelerinin yan yana 
anılmasının sebebi bu tarihi arka plandır esasın-
da.” Sınır içini” etnik ve kültürel olarak homojen-
leştirme amacı taşıyan ulusçuluğun, kendi dışın-
daki bir etnik grubu/ulusu “sorun”  olarak görme-
si yaslandığı değerler sisteminin tabi sonucuydu. 
Ancak şaşırtıcı olan, Avrupa merkezli ve Hıristi-
yanlık içi mücadelenin ürünü olarak ortaya çıkan 
“ seküler mekân”  algısının kendisini İslâm’a nis-
pet edenler tarafından da içselleştirilmesiydi.    
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II.

İmparatorlukların parçalandığı ve her ulu-
sun kendi kaderini tayin etmek istediği bir vasat-
ta Kürtlerde, tabi olarak, devlet olmak istedi. An-
cak gerek Osmanlı’nın son dönemlerinde Erme-
nilere karşı merkezi hükümetle yaptıkları işbirliği 
gerekse dönemin emperyalist iradesi İngiltere’nin 
ikircikli tutumu nedeniyle bu mümkün olma-
dı. Biri 20. yüzyılın başında diğeri ise ikinci ya-
rısında olmak üzere (bu ikincisinde Molla Mus-
tafa Barzani’de rol almıştır) iki Kürt devleti ku-
rulduysa da, konjönktür elvermediği için devam 
edemedi. Böylece Akdeniz-Mezopotamya havza-
sının otokton/yerli halklarından biri olan Kürtler, 
Irak-Suriye-Türkiye ve İran arasında parçalı bir 
yapı olarak yaşamak zorunda kaldı. Türkiye’nin 
doğu ve güneydoğusu, İran’ın Güneyi, Irak ve 
Suriye’nin ise Kuzeyi Kürtlerin mukim olduğu 
bölgelerdi. İmparatorluklar zamanında görece 
daha özgür (âdem-i merkeziyetçi) bir ortam söz 
konusu iken, ulus-devlet sürecinde sistemli ola-
rak asimilasyon, şiddet ve inkâr stratejileri uy-
gulandı. Türk-Arap ve Fars ulusları arasında var 
olma savaşı vermeye çalışan Kürtler, 20. yüzyılda 
oldukça trajik hadiseler yaşamak zorunda kaldı.

Elbette ki bu üç büyük medeniyetin arasında 
özgün bir kimlikle var olmak oldukça zordu. Bir-
leştirici ana unsur/üst kimlik İslâm/Müslüman-
lık olmasına rağmen, her üç kültür de Kürtlerin 
otonom bir hususiyet kazanmalarına razı olmadı. 
Yani Kürt kimliğinin de Türk-Arap-Fars kimliğin-
de olduğu gibi kendisini özgür bir şekilde var et-
mesini her üç kültürde hazmedemedi. Bunun ye-
rine hemen hepsi asimilasyon ve inkâr stratejisi-
ni uyguladı. Bu strateji, Kürtlerin “madunlaşma-
sına”  sebep oldu. Radikal modernleşme adımla-
rının atıldığı ülkemizde ise Kürtler, bir taraftan 
ulus devletin etnik homojenleştirme dayatması-
nın mağduriyetini yaşarken, diğer taraftan gele-
neksel dindarlık biçimlerini seküler/laik dayatma-
cılığa karşı müdafaa etmek zorunda kaldılar. Yani 
iki taraflı bir kıskaca maruz kaldılar. Ancak 21. 
yüzyılı müdrik olduğumuz bir vasatta;

a) Suriye ve Irak’ta oluşan siyasi boşluğun bu 
bölgede yaşayan Kürtleri kendi kaderlerini elleri-
ne almaları gerektiği yönünde cesaretlendirmesi,

b) 20. yüzyıl boyunca sistemli olarak yürütü-
len asimilasyon, şiddet ve inkâr stratejisinin se-
bep olduğu Kürt maduniyetinin deşifre edilmesi 

ve aşılması yönünde ortaya konulan entelektüel 
çabaların gürbüzleştirdiği ulusal bilinç (özellikle 
Kürt tarihi ve edebiyatı alanında son yıllarda yapı-
lan çalışmalar dikkate değerdir),

c) Postmodern paradigmanın kültürel özerkli-
ği destekleyen hususiyeti gibi faktörler, Oryanta-
listlerce Ortadoğu olarak adlandırılan bu coğraf-
yada artık Kürtlerin de bir devletinin olması ge-
rektiği algısını beslemiştir/beslemektedir.

Arap-Türk-Fars ulusları, birlikte yaşadıkları 
Kürtlerle İslâm üst kimliği eksenli bir birliktelik 
hukuku geliştirmek yerine, ulus-devlet paradig-
masının homojenleştirici ilke ve prensipleri doğ-
rultusunda ilişki kurmayı yeğledikleri için, özel-
likle Türkiye ve Suriye Kürtleri arasında, seküler/
laik/sol tandanslı siyasal yapılar boy verebilmiştir. 
İslâm kardeşliği vurgusunun, asimilasyonu perde-
lemek amacıyla ihdas edildiğini iddia eden bu si-
yasal perspektif, Kürtleri İslâm öncesi kültürle-
riyle irtibatlandırmak suretiyle, tıpkı Türk ulu-
sunun yaratılması sürecinde olduğu gibi, sekü-
ler bir kültürel kimliğin öne çıkarılmasına hizmet 
etti/ediyor. Nasıl ki Cumhuriyet Türkiye’si yeni 
bir ulus yaratma sürecinde Türklerin İslâm önce-
si meziyetlerine vurgu yaparak, İslâm’ın en büyük 
hizmetkârı ve koruyucusu olarak Türk kimliğini 
öne çıkarmış ve zımnen, İslâm’ın Türklere değil 
de Türklerin İslâm’a şeref kazandırdığını iddia et-
mişse, aynı şekilde bölgemizde terviç edilen se-
küler/sol Kürtçü söylem, İslâm’ın Kürtleri asimi-
le ettiğini, oysa ki Kürtlerin İslâm’la tanışmadan 
önce de gıpta edilecek özelliklere sahip olduğunu, 
dolayısıyla “İslâm kardeşliği”  klişesine kanma-
mak gerektiği tezini işlemeye başlamıştır. Esasın-
da ulus-devlet icat etmek için dinden bağımsız bir 
kimlik arayışı kaçınılmazdır. Yukarıda da ifade et-
tiğimiz üzere vatanlaşmaya giden yol seküler dilin 
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hâkim kılınmasından geçer. Çünkü ancak seküler 
bir dilin imkânları kullanılarak bir belde/mekân/
toprak “dârü’l-İslâm”  olmaktan çıkarılıp “vatan”  
yapılabilir. Yine ancak seküler dilin tahakkümüne 
boyun eğerek, “i’lâyı kelimetullah” uğruna yapılan 
cehdin mukaddesliği tahfif edilip, bir ulusun mül-
kü olsun için gerçekleştirilen savaş ve ölüm kut-
sanabilir.

25 Eylül tarihinde Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’nin gerçekleştirdiği referandum ve son-
rasında Türk-Arap-Fars medeniyetlerinin tem-
silcilerinden yükselen tehdit dozu yüksek tepki-
ler görüldü. Irak ve Suriye havzasında meydana 
gelen savaşların ortaya çıkardığı siyasal vakum, 
bölge Kürtlerinin zihninde, bağımsızlık yolun-
da çok önemli bir fırsat yakaladıkları kanaatinin 
oluşmasına sebep oldu. Kürtlerin bu arzularının 
Suriye’de önemli bir noktaya geldiğini, Irak’ta ise 
birinci körfez savaşından beri zaten mayalandığı-
nı söylemek mümkün. Malumdur ki birinci kör-
fez savaşı Saddam rejimini oldukça zor durum-
da bırakmış ve bugün Kuzey Irak olarak bilinen 
yerde Barzani çizgisinin zımni otonomisini sağla-
mıştır. Türkiye o dönemde İncirlik Üssü’nü ABD 
ye açarak “bir koyup beş alma”  hayaliyle rol al-
mış, ancak savaş sonunda beş almak bir yana 
eksiye düşmüştür. Çekiç Güç  denen ABD 
kuvvetleri Türkiye’nin Güneydoğusu’na yer-
leşmiş ve 2000’li yıllara kadar kalabilmiştir. 
ABD bu savaşın iktisadi yükünü körfeze yıka-
rak, bir yandan petrolün güvenliğini 
sağlamış öte yandan Sovyet tesirin-
den kurtulan Ortadoğu’ya daha 
sağlam bir şekilde yerleşmiş-
tir. Irak Kürdistan’ı bu kon-
jonktürün ürünü olarak 20 
yıldan fazladır otonomisi-
ni sürdürmektedir. Esasın-
da Irak, birinci körfez sava-
şında Kürtler ve Araplar ola-
rak ikiye, ikinci körfez sava-
şında ise Kürtler-Sünni Araplar ve 
Şii Araplar olarak üçe bölünmüş-
tür. Nitekim Saddam sonrasında 
bu bölünme eksenli bir siyasal 
fotoğrafı görmek mümkündür.

Irak’ın Kuzeyi’nde yapılan 
referandumu etkisiz kılmak 
için Türkiye, İran ve Irak’ın 
ortak hareket etme çabala-

rı oldukça ironiktir. Türk-Arap-Fars ulusları, ba-
ğımsız bir devlet olma iradesi gösteren yanı baş-
larındaki Kürtleri kontrol altında tutmak için it-
tifak kurma çabasındadırlar. Özellikle Türkiye ve 
İran, sınırları içinde yaşayan Kürtlerin bu süreçten 
olumsuz etkileneceğini ve belki yarın kendi dev-
letlerini kurmak isteyeceklerini düşünerek, askeri 
seçeneklerde dahil olmak üzere, Kuzey Irak yöne-
timini özerklik statüsünde tutmak için yaptırımlar 
planlamaktadırlar.  

 Aslında tanıdık bir süreçle karşı karşıya oldu-
ğumuz söylenebilir. Türkiye, Irak ve İran arasın-
da sürekli olarak gerilim konusu olan Kürtlerin, 
geçmişte de konjonktürün elverdiği ölçüde ba-
ğımsızlık anlamında attığı adımlar bugünü anla-
mamıza yardım edebilir. Devrim öncesi İran, bi-
lindiği üzere, ABD’nin oldukça sıkı bir müttefikiy-
di. Irak ise Yalta sonrasında Sovyet nüfuz alanında 
kalmıştı ve bu etkinin ideolojik yansıması olarak 
Baasçılığı/Arap sosyalizmini egemen kılmaya çalı-
şıyordu. Saddam rejiminin otuz beş yıllık iktidarı, 
denebilir ki, bu amaca adanmıştı. ABD yörünge-
sindeki İran’ın, Sovyet tesiri altındaki Iraktan haz-

zetmemesi doğaldı. Bundan sebep İran, Irak 
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Kürdistan’ıyla yakın ilişki geliştirerek Saddam’a 
karşı bir mevzi elde etmeyi sürekli gündeminde 
tuttu. Bu emel, devrim sonrasında da devam etti. 
İran-Irak savaşı esnasında Kürt şehri Halepçe’yi 
ele geçirerek Saddam’a karşı üstünlük elde etme-
ye çalışan İran, esasında stratejik bir adım atıyor-
du. Ancak Irak rejiminin bu adıma verdiği kar-
şılık korkunçtu. Kimyasal gaz kullanmak suretiy-
le gerçek anlamda bir Kürt katliamı yapıldı. Sad-
dam rejiminin bu vahşili-
ği, İran-Irak savaşının bi-
tişinde de önemli rol oy-
nadı.

Kürtler, İran 
Devrimi’nin oluşturduğu 
kaotik ortamdan istifa-
deyle Irak rejimine karşı 
ayaklandığında İran’dan 
ciddi destek görmüşler-
di. Ancak savaş bitip her 
iki tarafta başladığı nok-
taya döndüğünde Kürt-
ler, Irak rejimiyle baş 
başa kalmış ve oldukça 
büyük bedeller ödemiş-
lerdi. Devrim öncesinde 
de ABD yanlısı İran Şah’ı 
tarafından desteklenen 
Kürtler, bir süre sonra 
Şah’ın Saddam’la yaptığı 
Cezayir Antlaşması son-
rası yine mağdur olmuş, 
Türkiye’nin de kapıla-
rı kapatması nedeniyle 
Irak rejiminin acımasız-
lığıyla baş başa kalmış-
tı. Şimdi, Kuzey Irak’ta 
yapılan referandum ade-
ta bir deja vu gibi görü-
nüyor. Bölgede ciddi bir 
siyasal boşluk var ve Kürtler bu boşluktan istifa-
de etmek istiyor. Ancak Irak-İran ve Türkiye gibi 
bölgenin dominant unsurları arasında varılan “ba-
ğımsızlık karşıtı” mutabakat, sürecin geçmişte ol-
duğu gibi bir trajediyle sonuçlanması ihtimalini 
doğurmaktadır.  

Irak Kürtlerinin bağımsızlık talebi yeni değil-
dir. 20. yüzyılın başından beri süren bir müca-
dele söz konusudur. Saddam rejiminin tüm vah-
şiliklerine rağmen önüne geçemediği bu bağım-

sızlık sevdasının, ulus olma bilincinin en zirvede 
olduğu bugün de engellenmesi mümkün görün-
memektedir. Kaldı ki Kuzey Irak yönetimi birinci 
körfez savaşından beri otonom bir hususiyete sa-
hiptir. Askeri gücü ve parlamentosu da dâhil tüm 
yönetim organları mevcuttur. Dolayısıyla nevzu-
hur bir şeyden söz ediyor değiliz. Irak’ın İngiliz 
mandasından çıktığından beri milli bir bütünlük 
inşa edemediği, iktidarın belli bir azınlığın elinde 

toplandığı, bu azınlığın 
ülkede yaşayan Şii Arap-
lara ve Kürtlere hiçbir za-
man güvenmediği ve ilk 
fırsatta acımasızca katlet-
tiği gerçeği hatırlandığın-
da, Irak Kürtlerinin ba-
ğımsızlık arzusunun ne 
denli yerinde olduğu da 
tespit edilebilir.

III.

Türkiye’nin endişe-
lerine gelince, bu endi-
şeler üç başlıkta topla-
nabilir: 1) Irak Kürtle-
rinin bağımsızlık adımı, 
benzer talebin Türkiye 
Kürtlerinden de gelmesi-
ne sebep olabilir. 2) Kü-
resel güçler Irak Kürtleri 
aracılığıyla Türkiye’yi (ve 
İran’ı ) kuşatarak uzun 
vadede, birinci mad-
deyle bağlantılı olarak 
parçalamak istemekte-
dir. 3) Bağımsız bir Ku-
zey Irak orta vadede Su-
riye Kürdistan’ıyla birle-
şerek Büyük Kürdistan’ı 
kurabilir. Daha sonra ise 

Türkiye’nin Akdeniz’le (aslında Arap Dünyası’yla) 
olan temasını kesebilir ve bölgedeki Türkmen de-
mografisini imha edebilir.

Şimdi bu başlıkları tek tek analiz etmeye ça-
lışalım;

1) Türkiye Kürtlerinin bu bağımsızlık talebin-
den etkilenerek benzer adımları atacağı iddiası 
yersizdir. Çünkü yukarıda da ifade etmeye çalıştı-
ğımız üzere, Irak 20. yüzyıl boyunca milli bütün-

Türkiye Kürtlerinin, Kuzey Irak’tan 
etkilenerek benzer adımları ataca-
ğı iddiası yersizdir. Çünkü yukarıda 
da ifade etmeye çalıştığımız üzere, 
Irak 20. yüzyıl boyunca milli bütün-
lüğünü sağlayamamış bir devlettir. 
Hâlihazırda da durum aynıdır. Oysa 
ki Türkiye, milli/ulusal yönü olduk-
ça güçlü bir ülkedir ve milli bütün-
lüğünü büyük oranda sağlamıştır. 
Bundan dolayı Türkiye Kürtlerinin, 
Irakta olduğu gibi bir bağımsız-
lık talep etme ihtimali kanaatimce 
son derece zayıftır. Şayet Türkiye 
Kürtlerinin böyle bir talebi olsaydı, 
bölge konjonktürü de hazır müsa-
itken, PKK’nın hendek ve özerklik 
stratejisine destek vermeleri icap 
ederdi. Oysa tam aksine Türkiye 
Kürtleri PKK’nın bu stratejisini 
benimsememiş ve devletin yanında 
yer almıştır.”
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lüğünü sağlayamamış bir devlettir. Hâlihazırda da 
durum aynıdır. Oysa ki Türkiye, milli/ulusal yönü 
oldukça güçlü bir ülkedir ve milli bütünlüğünü 
büyük oranda sağlamıştır. Bundan dolayı Türki-
ye Kürtlerinin, Irakta olduğu gibi bir bağımsız-
lık talep etme ihtimali, kanaatimce, zayıftır. Şayet 
Türkiye Kürtlerinin böyle bir talebi olsaydı, bölge 
konjonktürü de hazır müsaitken, PKK’nın hendek 
ve özerklik stratejisine destek vermeleri icap eder-
di. Oysa ki tam aksine Türkiye Kürtleri PKK’nın 
bu stratejisini benimsememiş ve devletin yanın-
da yer almıştır. 

2) Küresel güçlerin, Irak’ın Kuzeyi’nde kuru-
lacak Kürt Devletini desteklediği ve buranın “Kü-
çük İsrail”  olacağı, böylece nasıl ki İran, Hiz-
bullah üzerinden İsrail’i tehdit ediyorsa, aynı şe-
kilde, İsrail’in de Kuzey Irak üzerinden İran’ı 
ve Türkiye’yi tehdit edeceği; en nihayetinde ise 
Türkiye’nin Akdeniz’le ve Arap Dünyasıyla bağı-
nın kesileceği tarzındaki iddialar klasik “üç tara-
fı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili Tür-
kiye” klişesini hatırlatmaktadır. Oysa ki Barzani, 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Tür-
kiye ile yakın temasını devam ettirmek istediğini 
beyan etmiştir. Türkiye, imparatorluk bakiyesi bir 
ülke olduğunu Barzani’yi elinde tutarak gösterebi-
lir. Aksi takdirde pusuda bekleyen şer odaklarının 
ekmeğine yağ sürülmüş olacaktır. Şer odaklarının 
beklentisi, İran ve Türkiye’nin Irak Kürtlerini am-
bargolarla veya savaşla bertaraf etmesidir. Çünkü 
bu durumda kendileri devreye girecek ve Kürt ha-
misi pozisyonlarını sağlamlaştırarak, tam da Tür-
kiye ve İran’ın endişe ettiği bir misyonu yüklene-
ceklerdir.  

3) Irak ve Suriye Kürtlerinin orta vadede bir-
leşerek Büyük Kürdistan’ı kuracağı; böylece 
Türkiye’nin Arap dünyasıyla bağını keseceği ve 
Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarını baltalayaca-
ğı iddiaları da temelsizdir. Irak ve Suriye Kürtle-
rinin siyasal tercihlerini bilmemenin sonucudur. 
Barzani Hareketi, Sünni/Ortodoks/Nakşi gelene-
ği temsil eder. Özellikle Suriye Kürdistan’ında ör-
gütlü PKK/PYD gibi seküler /sol/Stalinist örgütle-
rin bu hareketle ortaklığı mümkün değildir. Ku-
zey Irak havzası uzun yıllardır Sünni/Nakşi gele-
neğin baskın olduğu bir bölgedir. Nasıl ki Türkiye 
Kürtlerinin yaşadığı beldelerde de Nakşi gelenek 
egemendir, seküler/sol/Stalinist PKK yapılanması 
zayıfsa, Kuzey Irak havzası da aynıdır. Dolayısıyla 
Türkiye’nin en rahat iletişim kuracağı ve uzun va-

dede bu coğrafyanın sükûnunu sağlayacak adım-
lar atacağı yapılanma Barzani yapılanmasıdır. 20. 
yüzyılın başında İttihatçı zihniyetin, Irak havza-
sında, Sünni Kürt Bağımsızlık hareketlerine karşı 
işlediği cürümler hatırlandığında, Türkiye’nin bu-
gün daha dikkatli olması ve aynı hatayı tekrarla-
maması gerekir. Hele ki “vanalarını keseriz yiye-
cek bir şey bulamazlar” gibi İttihatçıları hatırlatan 
söylemler hiç de hoş olmamaktadır.  

Meselenin Suriye’ye bakan tarafına gelince tab-
lo kabaca şöyledir; Suriye Kürdistan’ı hâlihazırda, 
küresel seçkinlerin de yardımıyla Türkiye’nin gü-
ney hattında siyasal ve askeri örgütlenmesini ta-
mamlamıştır. Rojova olarak bilinen ve bağlı kan-
tonlardan oluşan bu bölge, Esed karşıtı gösteriler 
henüz daha silahlı mücadele halini almamışken, 
rejimin onayıyla, otonomi hazırlıklarını başlat-
mıştır. Suriye’nin istikrarsızlaştırılması, bu ülke-
de yaşayan Kürtlerin otonomi/özerklik arzularını 
kamçılamıştır. Yıllarca Esed ailesi tarafından ma-
dunlaştırılan Suriye Kürtlerinin, bu istikrarsızlık-
tan istifade ederek bağımsızlığını/otonomisini ilan 
etmesi beklenmeyen bir şey değildi. Türkiye’nin 
Esed karşıtı tutumu bu süreci daha da hızlandır-
dı. Çünkü Suriye devlet aklı, Türkiye’nin hassasi-
yetlerini kaşımak amacıyla, kuzeyindeki Kürtler-
le örtülü bir anlaşma yaparak otonomi sözü ver-
di ve 2003’ten beri o bölgede örgütlü mücadele 
eden PYD/YPG çizgisinin önünü açtı. Aynı devlet 
aklı, rejim karşıtı olaylar henüz tazeyken hapis-
hanelerde tuttuğu radikal selefi örgüt mensupla-
rını da serbest bırakmış ve Suriye’deki kalkışma-
nın diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi demokra-
si, insan hakları ve özgürlükler eksenli değil, bi-
lakis marjinal örgütlerin seküler bir devleti yık-
ma amaçlı olduğu izlenimini vermişti. Türkiye bu 
süreci iyi okuyamadığı için, hem Suriye deki is-
tikrarsızlığın kendi içine taşınmasını engelleye-
medi hem de oldukça hassas olduğu yanı başın-
da bağımsız bir Kürt devleti gerçekliğiyle yüzleş-
mek zorunda kaldı. Türkiye devlet aklının şimdi-
lerde sürekli olarak tehdit dozu yüksek açıklama-
lar yapmasının ardında böyle bir dış politika ha-
tası var.

Esasında Suriye, 20. yüzyılın başından beri 
Türkiye’nin ilgi alanında olan bir beldeydi. Er-
meni tehcirinin ana güzergâhı olması sebebiy-
le dikkatle izleniyordu. İttihat Terakki’nin kud-
retli paşalarından Cemal Paşa’nın -ki Suriyeliler 
ona seffâh (kan dökücü derler)- nüfuz alanınday-



45

 Umran • Kasım 2017

  ULUS-DEVLET REFLEKSİ 

dı. Cemal Paşa’nın bu beldedeki icraatları (ki bu 
icraatlar Arapların Türklerden nefret etmelerini 
sağlamak için yeterliydi)  hâlâ hafızalardaki yeri-
ni korumaktadır. Sadece burada değil Lübnan’da 
(o dönemde Suriye topraklarına Lübnan, Ürdün 
ve Filistin de dâhildi) aynı feci icraatlar işlenmişti. 
Cumhuriyet Türkiye’sinin Hatay meselesi eksen-
li olarak karşı karşıya geldiği Suriye, dönem iti-
bariyle Fransız mandasında olduğu için, bugün-
kü Türkiye-Suriye sınırı, Hatay Türkiye’de kala-
cak şekilde, Fransa ile Türkiye arasında yapılan 
anlaşmayla çizilmişti. Öyle ki Suriye, ikinci dün-
ya savaşının sonuna kadar bağımsızlığını ancak 
elde edecekti. Fakat Cumhuriyet tarihi boyunca 
sırtını Ortadoğu’ya yüzünü Batıya dönen Türkiye, 
yanı başında neler olup bittiğine bir türlü gerçek 
anlamda vakıf olamadı. Olamadığı için de bugün 
Suriye ve Irak’ta meydana gelen siyasal vakumdan 
doğrudan etkilendi.

Oysaki Suriye’yi Arap Baharı yaşayan diğer 
beldelerden ayıran en önemli özelliklerden biri 
buranın Türk-Arap ve Kürt halklarının kesişme 
noktalarından biri olmasıdır. Bu belde bir yan-
dan, kadim Emevi-Abbasi veya Kufe-Şam (Hz.Ali-
Muaviye) çatışmasının merkeziyken diğer yan-
dan Kudüs’e ve Akdeniz’e olan yakınlığı sebebiy-
le hem ilmi entelektüel hem de iktisadi olarak ol-
dukça zengin bir havzadır. Şayet buradaki otok-
ton halklar (Arap-Türk-Kürt) kendi aralarında bir 
uzlaşma zemini oluşturabilselerdi, hem oryanta-
listlerce Ortadoğu denen bu coğrafyada huzuru 
ve sükûnu sağlayacak hem de küresel emperyalist 
projelerin akamete uğramasına sebep olacaklardı. 
Nitekim tarihi hafıza bu tezimizi doğrulamakta-
dır. Gerek Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs seferinde 
gerekse son zamanlarda sürekli gündeme getirilen 
Kûtü’l-Amâre direnişinde bu söylediğimiz muta-
bakat zemininin çok önemli etkisi vardır. Ancak 
ne yazık ki adını andığımız bu halklar mutabakat 
zemini oluşturmak yerine birbirinin ayağını kay-
dırmayı veya mezarını kazmayı yeğlediler. Elbet-
te ki bu durum en çok küresel seçkinlerin işine 
geldi.

Ancak yine de oyunu bozmak için geç kalın-
mış sayılmaz. Bu noktada Türkiye, Türkmen böl-
geleriyle Barzani arasında işbirliğini/kardeşliği sı-
kılaştırmalı ve bu kardeşliğin garantörlüğünü üst-
lenmelidir. Türkiye ve Kuzey Irak havzasındaki 
medreselerin irtibatını daha da güçlendirmeli ve 
karşılıklı olarak medrese örgütlenmesinin önünün 

açılmasını sağlamalıdır. Suriye’nin Kuzeyi’nde 

PYD dışındaki siyasal örgütlenmelerle işbirliğini 

güçlendirmelidir. Suriye’de PYD muhalifi Kürt-

lerin oluşturduğu Erbil bağlantılı Kürt Ulusal 

Konseyi’yle (KUK) ilişkilerini sıkılaştırmalıdır. Su-

riye kâğıt üzerinde olmasa da “de facto”  olarak ar-

tık üçe bölünmüştür. Lazkiye ve civarı Nusayrile-

re, Kuzeyi Kürtlere, orta bölgeleri ise Sünni Arap-

lara olacak şekilde bir harita var karşımızda. Ayrı-

ca Lübnan, Afganistan ve Irak gibi iç savaş tecrü-

beleri (ortalama on beş yıl) Suriye’nin en az bir on 

yıl daha istikrarsız kalacağını göstermektedir. Tür-

kiye her ne kadar Suriye’nin toprak bütünlüğüne 

vurgu yapsa da, bu bütünlüğün gerçekleş/e/me-

yeceği aşikârdır. Birinci ve ikinci körfez savaşında 

Irak’ta olanların aynısı Suriye de olmaktadır. Bi-

rinci Körfez savaşı sonrasında Türkiye Kuzey Irak-

ta bir Kürt otonomisini tanımayacağını söylemiş 

ve fakat buna mecbur kalmıştı. Aynı durum şim-

di Suriye için geçerlidir. Öyleyse yanı başımızda-

ki Kürtlerle savaşmak yerine ittifak yollarını bul-

mak gerekir. Bu noktada Türkiye Rojova bölgesi-

ne vaziyet eden Salih Müslim iradesiyle de mu-

tabakat zeminini yoklamalıdır (Salih Müslim’in 

Suriye’deki kargaşa henüz bu kadar derinleşme-

mişken Türkiye’ye birkaç defa geldiği hatırlanma-

lıdır.).  Türkiye, muhafazakâr demokrasiyle milli-

yetçi söylemin yaptığı ittifakın etkisiyle son yıllar-

da dozu gittikçe artan, Türk-İslâmcı/Turancı/İtti-

hatçı perspektifi terk etmelidir. Bu perspektif bir-

leştirici değil parçalayıcıdır. Barzani’ye karşı geliş-

tirilen söylem, milliyetçi/ittihatçı bir söylemdir. 

Birlikte yaşadığımız Kürtlerin, özellikle genç ku-

şaklarının, bu söylemden incindikleri ve seküler/

sol/Stalinist Kürtçülüğün anaforuna doğru sürük-

lendikleri unutulmamalıdır. Türkiye ulus-devlet 

gömleğini çıkarmalıdır. Bu gömlek, imparatorluk 

bakiyesi olan coğrafyamıza dar gelmektedir. 
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1930 yılına gelindiğin-

de Britanya koloni ida-

resi, Siyonistlerin Balfo-

ur Deklarasyonu’ndan 

cayma olarak yorum-

ladıkları bir bildiri ya-

yınlayacaktı. 1917’de 

deklarasyonu gündeme 

getiren David Lloyd 

George’un hükümeti 

artık görev başında de-

ğildi ve bizatihi kendisi politik kariyerinin sonuna 

gelmişti. Hükümetin bu politikasına karşı yaptığı 

sert bir konuşmada deklarasyonu hasır altı etmeye 

yönelik yürütülen çabaların meşru olmadığından 

bahsediyordu, zira deklarasyon İtilaf devletlerinin 

tamamının mutabakatı üzerine ortaya konulmuştu.

“Hepinizin de kabul edeceği üzere savaş sıra-

sında dünyanın her yerinde İtilaf kuvvetleriyle iyi 

ilişki gözeten Yahudi topluluklarının güvenliğini 

tesis etme konusunda bir endişemiz vardı. Balfour 

Deklarasyonu ise sadece bizim çıkarlarımız değil 

aynı zamanda tüm İtilaf kuvvetlerinin çıkarla-

rı için göz ardı edemeyeceğimiz bir desteği elde 

etmek adına yapılan bir girişimdi. Aynı zaman-

da hatırlatmak isterim ki bu deklarasyonun hem 

politikası hem de fiiliyatı bizim ve ABD öncülü-

ğündeki diğer İtilaf kuvvetlerinin temsiliyetleriyle 

ortaya konulmuştur.”

Fiiliyatta tüm İtilaf 
devletlerinin bu dek-
larasyona dair benzer 
bir politikayı paylaştı-
ğını iddia etmek biraz 
abartı olacaktır. Fakat 
Lloyd George, benim 
tam da bu yazımda 
bahsini açmak iste-
diğim unutulmuş bir 
gerçekliğe işaret ediyor. 

1917 yılına gelindiğinde ortada ne bir Milletler 
Cemiyeti ne de bir Birleşmiş Milletler gibi ulusla-
rarası bir kuruluş yoktu. Fakat İtilaf kuvvetlerinin 
mutabakatıyla uluslararası düzenin modern versi-
yonu yavaş yavaş belirginleşmeye başlamaktaydı. 
İşte Balfour Deklarasyonu, henüz imzalanmadan 
önce ardında bahsi geçen bu mutabakatın ağırlı-
ğını barındırıyordu. Bu yeni müzayede usulüne 
dayanan uluslararası düzen, bize neden Balfour 
Deklarasyonu’nun sonrasında Milletler Cemiyeti 
vasıtasıyla Filistin’i Britanya’nın tekeline verdiği 
konusunda yardımcı olabilir. Zira şu sıralar ba-
sitçe sırf kendi emperyalist çıkarlarını gözeterek 
bu talihsiz bildiriyi yeniden gündeme getirenler 
ya onun tarihini bilmiyor ya da göz ardı ediyor 
demektir.

Nicholos Rostow, deklarasyon konusunda kâfi 
derecede bir birikime sahip ve şükür ki bu alan-

Martin KRAMER

Balfour Deklarasyonu:
Bir Ulusa Verilen Vaatten Daha Fazlası

Deklarasyonun yüzüncü yılı sadece İsrail’in dünya üzerindeki meşruiyetinin bir dönüm 
noktası olarak anılmamalı aynı zamanda Siyonizmin Yahudiler arasındaki nüfuzunu 
arttırdığı bir milat olarak da görülmeli. Londra’dan New York’a, Kiev’den Odessa’ya 
Yahudiler coşku içerisinde. İsaiah Friedman şöyle yazıyor: “Kasım 1917 yılından sonra 
Yahudi halkı asla eskisi gibi olmadı… Siyonistler muhteşem bir zafer kazandılar. Bundan 
böyle, Siyonistler Yahudi halkı içerisinde en merkezi ve en dinamik rolü elde etmiş oldu.”
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da ortaya koyduğu geniş çaplı çalışmalar vasıtasıyla 
İsrail’in resmi kuruluşuna yönelik bir portreyi tas-
vir edebiliyoruz. “Geçmişi göz ardı etmek sadece 
hatalı politikaları tekrarlamamıza sebebiyet ver-
mez” diye yazıyor kendisi, “Hepimizin bu konuda 
BM’deki yasa tasarılarından ve Uluslararası Adalet 
Mahkemesi’nin hükümlerinden görebileceği üzere, 
geçmişe yönelik kasıtlı yahut kasıtsız kayıtsızlık 
bizi kesinlikle adaletsiz bir 
duruma sürüklemekte.”

Tabii ki de bu kayıtsız-
lık ve göz ardı etme dav-
ranışlarından bazıları kas-
ti. Sözgelimi Britanya’nın 
“unuttuğu” Balfour 
Deklarasyonu’na yönelik 
anlayışı göz önünde bulun-
duralım. 1922 yılına gelin-
diğinde erken bir Britanya 
resmi bildirisi, Deklarasyo-
nu savaş sonrası koşulların 
içinde yeniden değerlendi-
recekti. Buna göre Yahudi-
ler, “bir müsamaha olarak 
değil kanunen Filistin top-
raklarında yaşama hakkına 
sahip olmalıydı.” Manda 
yönetimi ise bu bildiriyi, 
“ülke içerisinde kalıcı yer-
leşime sahip olan Yahudi-
lerin Filistin vatandaşlığını 
temin edebilmesi için ko-
laylık sağlayacak” yeni bir 
ulusal hukukun zorunlu 
olduğu şeklinde yorumla-
yacaktı. 

Balfour Deklarasyonu ve Hıristiyan Siyonizmi

Balfour Deklarasyonu bir Yahudi devletinin 
kurulması için araç olarak görülsün ya da görül-
mesin şu gerçeği göz ardı edemeyiz ki, Filistin 
topraklarını Yahudiler için bir “ev” niteliğine bü-
ründürmesi vasıtasıyla Yahudilerin bu bölgedeki 
statülerini değiştirmiştir. Eğer insanlık tarihinde 
kara bir leke varsa o da Yahudilerin “tarihi bağlar” 
dedikleri meziyet vasıtasıyla bir yeri işgal ederek 
ikamete açmayı “doğal bir hak” olarak görmeleri-
dir. (Balfour Deklarasyonu bu sayede İsrail’in or-

taya attığı “her Yahudi bu ülkeye bir ‘oleh’ olarak 

gelme hakkına sahiptir” ilkesini barındıran 1950 

tarihli “Dönüş Yasası”nı öngörmüş oluyordu.) 

1939 tarihli başka bir resmi bildiriye göz atıl-

dığında ise Britanya’nın tam tersi bir politika güt-

tüğü görülebilir. Bildiri, kısıtlanmış bir beş yıllık 

göç hareketinin ardından “Filistinli Arap hükü-

meti kabul etmediği müddetçe daha fazla Yahudi 

göçüne izin verilmemesini” 

içeriyordu. Yahudi hakları 

göz ardı edilecek ve Yahu-

diler nihayetinde Filistinli 

Arap yönetiminin müsama-

hasına bırakılacaktı.

Peki Britanya’nın ge-

rekçesi neydi? 1922-1939 

yılları arasında Britanya 

sadece 300.000 Yahudi’nin 

Filistin’e yerleşmesine izin 

vermişti. Yahudiler ülke 

nüfusunun üçte birini oluş-

turmaktaydı. Bu yeterli de-

ğil miydi?

Bu sırada Avrupa’da 9,7 

milyon Yahudi yaşıyordu. 

Altı yıl sonra bu rakamın 6 

milyonu ölecekti, hatta Bri-

tanya bile geride kalan kesi-

mi Filistin’den uzak tutma 

konusunda kararlıydı. Ge-

rekçe şuydu: eğer Filistin 

içerisindeki Yahudi oranı 

genelin üçte birine tekabül 

edecekse, bu rakamlarla Ya-

hudilerin bir devlet kurma-

sı olanaksız görünüyordu. 

Böylece Britanya 1922 yılında kararlılık gösterdiği 

Yahudilerin Filistin’de hukuki bir statü elde etme-

lerine yönelik politikasından vazgeçmiş oluyordu.

Nihayetindeyse Filistin’deki Arap muhalefetine 

ve Britanya’nın hasmane tavrına rağmen 600.000 

Yahudi, İsrail devletinin kurulması için Siyonist-

ler tarafından yeterli görülecekti. Eğer Rostow’un 

yaptığı gibi bir kıyaslamaya gidebileceksem yakın 

zamanda İngiliz Başbakan Theresa May’in Ben-

jamin Netanyahu’yu Balfour Deklarasyonu’nun 

100. Yılı adına Londra’ya davet etmesini gündeme 

getirmek isterdim. Zira Netanyahu, Britanya’nın 

Nihayetindeyse Filistin’deki 
Arap muhalefetine ve 
Britanya’nın hasmane tavrı-
na rağmen 600.000 Yahudi, 
İsrail devletinin kurulması için 
Siyonistler tarafından yeter-
li görülecekti. Eğer Rostow’un 
yaptığı gibi bir kıyaslama-
ya gidebileceksem yakın 
zamanda İngiliz Başbakan 
Theresa May’in Benjamin 
Netanyahu’yu Balfour 
Deklarasyonu’nun 100. Yılı 
adına Londra’ya davet etmesi-
ni gündeme getirmek isterdim. 
Zira Netanyahu, Britanya’nın 
Yahudilere yönelik alicenaplı-
ğını gösterdiği 1917 ile sırtını 
döndüğü 1939 yılları arasında 
mutlaka bir bağ kuracaktır.
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Yahudilere yönelik alicenaplığını gösterdiği 1917 
ile sırtını döndüğü 1939 yılları arasında mutlaka 
bir bağ kuracaktır.

Allan Arkush benim Balfour üzerine yaptı-
ğım bu çalışmaya birçok değerli katkılarda bulun-
du. Özellikle savaşın en çetin geçtiği 1917 yılında 
Britanya, Fransa, İtalya, ABD ve Vatikan’ı motive 
edebilecek muhtemel olasılıklar hakkında. Birin-
ci Dünya Savaşı hakkında çalışmalar yürüten bazı 
tarihçiler bazen bu motivas-
yonlar üzerine ortak bir mu-
tabakata varabiliyorlar, fakat 
bu varsayımlar çoğu kez so-
nuçsuz kalabiliyor. Genel-
likle mutabakata varılan so-
nuç Siyonizm projesinin ha-
yata geçirilmesiyle alaka-
lı ve çoğu kez bu yöndeki 
yorumların dayandığı temel 
nokta ise İtilaf devletlerinin 
bu proje vasıtasıyla gözete-
cekleri çıkarlarından başka 
bir şey değil. Arkush şu ko-
nuda kesinlikle haklı ki iti-
laf kuvvetlerinin harbin sey-
rini lehlerine döndürmek 
için ortaya koyduğu bu dü-
zenlemeler savaşın ortasın-
da halklar tarafından tercih 
edilmiş değil liderler tara-
fından devletlerinin çıkarla-
rı gözetilerek dikte edilmiş 
gibi gözükmekte.

Tabii ki bu durum Bal-
four Deklarasyonu’nun tesi-
rini o gün azaltmadı bugün 
de azaltmaz. Tüm aykırılık 
ve uzlaşıları da içine alarak uluslararası meşrui-
yet zemini, her zaman uluslararası siyasetin gidi-
şatıyla şekillenir. Sözgelimi, BM’nin 1947 yılındaki 
181 sayılı “Filistin ve İsrail olmak üzere uluslarara-
sı düzeyde tanınacak iki devlet” önerisi eğer Stalin 
önderliğindeki SSCB’nin ağırlığı ortaya koyulma-
mış olsaydı asla kabul edilmezdi. Neden Stalin’in 
böyle bir tavır takındığı ilginç bir hikâye fakat ka-
rarının da meşru olup olmadığı ayrı bir konu. 

1917 yılında Filistin topraklarına Yahudi gö-
çünün desteklenmesi kuşkusuz İtilaf kuvvetleri-
nin başını çeken güçlerin de hesaplarını yeniden 

gözden geçirmelerine sebebiyet verecekti. Çoğu 
için bu göç, kurmak veya genişletmek istedikle-
ri imparatorluklarının fonksiyonel bir aracı olabi-
lirdi. Fakat tuhaf olan şuydu ki eninde sonunda 
bu güç unsurlarının neredeyse tamamı Siyonizmin 
önünü açacak bir politika eğilimine doğru yönel-
mekteydiler. Bu güç unsurlarının arasında sadece 
birbirleriyle sürekli mücadele halinde olan Britan-
ya, Fransa ve İtalya gibi imparatorluklar değil aynı 

zamanda otonomiyi destek-
leyen ABD ve hatta tarihsel 
olarak Yahudilerin kendisi 
için Stalin’den pek de farkı 
olmayan Vatikan dahi bulu-
nuyordu. İşte bu da bu ko-
nuda uluslararası meşruiyet 
zeminini etkili kılan şeyin 
ta kendisiydi: birçok nü-
fuzlu ve güçlü ülke Yahudi 
kartını kullanabilmek için 
hizaya girmiş oluyordu.

Arkush şu konu-
da da haklıydı, Balfo-
ur Deklarasyonu’nun İti-
laf kuvvetleri için ayakla-
rı yerde, gerçekçi motivas-
yonu, yüz yıl öncesinin de-
mokrasilerinin vatandaş-
larına hitap etmeyi doğal-
dır ki içeriğinde barındır-
mıyordu. Arkush başka bir 
yorum ortaya atacaktı, ona 
göre Deklarasyonun ardın-
daki en büyük teorik moti-
vasyon gücü, Protestan Hı-
ristiyanlığın uzun vadede 
Filistin’in Yahudilere geri 

verilmesine yönelik düşüncesiyle ilişkiliydi. Tıp-
kı Britanya kabinesindeki birçok üyenin olduğu 
gibi Wilson ve Balfour’un da bu düşünceyi benim-
sediğini görebiliriz. Arkush altını çizerek Balfour 
Deklarasyonu’nun bugünün okuyucuları için dahi 
büyük bir meşruiyet zemininin parçası olduğunu 
iddia etmektedir. Kuşkusuz bu doğru olmalı, hatta 
denilebilir ki Deklarasyonun Royal Albert Hall ha-
tırasına 7 Kasım’da planlanan anma töreni doğru-
dan Hıristiyan siyonizminin bir girişimidir.

Hıristiyan Siyonizmi ile olan muhtemel bağ, İs-
railli eleştirmenlerin de gündeme getirdiği bir ko-

1917 yılına gelindiğinde orta-
da ne bir Milletler Cemiyeti ne 
de bir Birleşmiş Milletler gibi 
uluslararası bir kuruluş yoktu. 
Fakat itilaf kuvvetlerinin muta-
bakatıyla uluslararası düzenin 
modern versiyonu yavaş yavaş 
belirginleşmeye başlamaktay-
dı. İşte Balfour Deklarasyonu, 
henüz imzalanmadan önce 
ardında bahsi geçen bu muta-
bakatın ağırlığını barındırı-
yordu. Bu yeni müzayede usu-
lüne dayanan uluslarara-
sı nizam, bize neden Balfour 
Deklarasyonu’nun sonrasında 
Milletler Cemiyeti vasıtasıyla 
Filistin’i Britanya’nın tekeline 
verdiği konusunda yardımcı 
olabilir.
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nudur. Henüz sonlamamış akademik bir müza-
kere de İsrail’in “yerleşimci sömürgeciliği” üzeri-
ne çalışmalarıyla tanınmış bir zat, on dokuzun-
cu yüzyıl Britanya’sında beklenmedik şekilde orta-
ya çıkmış “Yahudilerin Siyon’a dönüşünü” planla-
yan bir dizi hararetli konuyu tasnif ettiği “Balfour 
Deklarasyonu’nun Yüzyılı” adlı bir çalışma hazır-
lamıştı. İsrailli Ilan Pappe de benzer kapıya çıkan 
bir düşünceyi ortaya koymuş ve fikrini şu şekil-
de sonlandırmıştı: “Kısaca tarih bizi on dokuzun-
cu yüzyıl Hıristiyan Siyonizm hareketinden Bal-
four Deklarasyonu’nda bu düşüncenin teorilerini 
yürürlüğe koyacak yirminci yüzyıl politikacılarıyla 
baş başa bırakmaktadır.” (Ona göre, deklarasyon 
Britanya’nın “nihai hıyanetiydi”)

Entelektüel veya akademik perspektiften bak-
tığınızda buna benzer yorumlar çoğu kez Balfour 
Deklarasyonu’nun Kitab-ı Mukaddes’in romantik 
tevili bir tür “kurgulanmış kurtarıcılık” rolüyle iliş-
kilendirildiği görülmektedir. Bu tevilat açıkça Hı-
ristiyan Evanjelist düşüncesindeki liberal tepkisel-
lik hareketine sırtını dayıyor. Hakkında ne denir-
se densin, Balfour Deklarasyonu ile Hıristiyan res-
torasyon hareketleri arasında bir bağ kurmak onu, 
bir Yahudi devleti fikrine henüz sıcak bakmayan 
hiç kimse için referans alınabilecek bir temel kıl-
mamaktadır. 

Fakat Arkush’un da hatırlattığı üzere ben de bu 
düşüncenin kökenlerinin ciddi tarihsel kaynakla-
ra dayandığını zannetmiyorum. Her şeyden önce 
hiçbir olay bize bu Evanjelist söylemin iddia et-
tiği üzere Kitab-ı Mukaddes ile ilişkilendirilmiş 
doğrudan bir bağı kuramaz. İsrailli bir tarihçi ben-
zer bir şekilde yakınmaktaydı: “Hıristiyan Siyoniz-
minin kaynakları çoğu kez birbirlerini tamamla-
yan bir pazılın parçaları gibi okunuyor, bir yandan 
Lord Shaftesbury, George Eliot, Laurence Oliphant 
ve onların çağdaşları ile bağlantılar kuruluyor, di-
ğer yandan ise yeri geldiğinde bu bağlantılar sırf 
kurnazca hazırlanmış Balfour taslağının tarihsel 
arka planıyla ilişkilendiriliyor. Aslına bakılırsa, re-
formistler sürekli Ortodoks söylem dışında olmak 

ve dini alanda tuhaf görüşleriyle suçlanmışlardır.” 

Balfour Deklarasyonu ve Sonrası

Bu konu hakkında arşivlerin açık olduğunu 

göz önünde bulundurduğumuzda, Britanya’nın 

yukarıda sayılan teolojik varsayımlardan ziyade 

gayet makul politik gerekçelerle bu işin arkasında 
olduğu fark ediliyor. Filistin tıpkı Mısır ve Hindis-
tan gibi bu dönemde Britanya kolonilerine yöne-
lik benzer tartışmaların içeriğini taşıyordu. Tarihçi 
Isaiah Friedman’ın da dediği gibi “Resmi kayıtlar 
göstermektedir ki fikir ve düşünceler politikaları 
belirlemez”. Jon Kimche de sırf bu benzer düşün-
ceden sebep Balfour Deklarasyonu üzerine yaz-
dığı kitabının başlığına “Romantik olmayanlar/
Gerçekçi düşünenler” koyacaktı. Ona göre Dekla-
rasyon “Siyonistlerle yapılan tam manasıyla fonk-
siyonel ve gerçekçi bir iş anlaşmasından ibaretti.”

Coin Shindler ise Balfour Deklarasyonu henüz 
ortaya çıkma aşamasındayken bireysel figürlerin 
üzerindeki etkisini araştıracaktı. Öyle görülü-
yor ki Nahum Sokolow’u yeniden keşfim birçok 
okuyucuyu cezbetmiş. Sokolow’un diplomatik ic-
raatları ve münakaşaları Birinci Dünya Savaşının 
ardından Yahudi dünyasında hızla yayılmaya baş-
lamıştı, elbette abartılmış bir şekilde. Bu tespit bir 
roman ve piyes yazarı olan Sholem Asch tarafında 
1923 yılında tasdik edilecekti:

“Polonya’da eskiden kalma bir ibadethanede, 
öğle ve akşam ibadetleri arasında genç bir adam 
sobanın üzerine oturur, Sokolow’un hikâyelerini 
anlatırdı. Onun kraliyete yaptığı yolculuğu, im-
parator ve prenslerle karşılaşmalarını, Papa ile 
buluşmasını tekrar tekrar anlatırdı. Hikâyelerde 
her biri Sokolow ile tanışıp muhabbet etmekten 
memnuniyet duyar, onun hikmetini 70 dilde din-
lemekten zevk alırlar ve tebaalarını yönetmek için 
ona danışırlardı. Ve Sokolow da ferasetiyle onları 
doğru yola yönlendirir, savaştan uzak tutup barışa 
çağırır ve Yahudi soydaşlarına arka çıkan/onları 

gözeten bir figür olmayı da ihmal etmezdi.”
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Asch’ın bunu yazdığı sırada, Sokolow tıpkı 

Chaim Weizmann misali bir tür kahraman figür 

olarak görülüyordu. Bense Sokolow hakkında ye-

teri kadar kaynakçaya sahip olamamanın şokunu 

tasvir eden Allan Arkush’a katılıyorum. Fakat, Si-

yonist ve İsrailli liderler tarihte oynadıkları roller 

sebebiyle hep hatırlanacak ve yad edilecekti.

Bunun bir sebebi hafızlarını canlı tutmak için 

ciddi çalışmalar yapan maharetli havarilere sahip 

olmalarından kaynaklanmakta. Kendi isimlerini 

taşıyan enstitüler kurarak tarih boyunca uzun va-

deli girişimlerde bulunmaktalar. Sözgelimi, Weiz-

mann Meyer Weisgal’da böyle bir takipçi kitlesine 

sahipti. Colin Shinder üzerindeki etkisi hissedilen 

Vladimir Jabotinsky, Joseph Schechtman’ın eki-

binden sadece biriydi. Ve her iki lider de kendi 

hayat hikayelerini yazdılar ve her ikisinin de savaş 

boyunca oynadıkları rol asla göz ardı edilemez. 

Shindler açık gönüllülükle Jabotinsky’in çalışma-

larına katkıda bulunacaktı, tıpkı bana katkı da 

bulunduğu gibi.

Sokolow ise bu kabiliyete sahip değildi. Çün-

kü onun en sadık takipçisi kızı Celina ve oğlu 

Florian’dı. Şahsi sekretarya ve fizikçisi olarak 

yanında bulunan kızı Celina, babasının ölümü-

nün ardından onun Londra’daki evini adeta bir 

mabede çevirecek ve sırf kendilerine has bir ens-

titü kurulmaması hasebiyle İsrail hükümetinin 

Sokolow’a ait arşivin taşınması talebini reddede-

cekti. Nihayetindeyse babasına ait tüm çalışma 

ve mektupları Merkez Siyonist Arşivine teslim 

edecekti, fakat ona dair ciddi bir eser ortaya ko-

yulmayacaktı. Gazeteci oğlu Florian ise babasında 

dair pek de akademik olmayan okunası bir biyog-

rafi yayınladı.

Fakat diğer sebep daha fazla tatmin edici. Her-

hangi bir şeyi hatırlamak için halihazırda bugüne 

hitap eden hareketli bir gerekçeye ihtiyaç duya-

rız. Weizmann ve Jabotinsky tıpkı Herzl ve Ben-

Gurion gibi efsaneleştiler. Tarihçiler tarafından 

kabul göreceği üzere herhangi bir tarihsel kayıtın 

ardından iz sürmenin ödülü o konuya dair doğru 

bir kanaate ulaşmaktır, peki böylesi bir durumda 

Siyonizm ve İsrail’in kolektif zihninde 1917 civarı 

Sokolow’un tutum ve davranışlarına yönelik nasıl 

bir tasavvur vardı?

Öncelikle, Sokolow’un en önemli başarısı, 

İsrail’in hiçbir zaman tek bir dosta dayanmama-

sını telkin eden akıllıca hatırlatmasıydı denilebilir. 

Eğer Sokolow 1917 yılında diğer devletlerin rıza-

sını gözetmeksizin sadece Britanya’ya dayanarak 

bir deklarasyon ortaya koymuş olsaydı, bu hede-

fine ulaşamazdı. Ve yine 1918 yılında bu güçle-

rin onayını almamış olsaydı, uluslararası hukuku 

böylesine zorlayan bir çalışmayı gerçekleştiremez-

di. 1917’lerin dünya merkezi Londra’da, tıpkı bu-

gün Washington olduğu gibi, böylesi bir işi göğüs-

lemek hiç de kolay değildi. Fakat çok yönlü bir 

diplomasi dünyanın diğer güç merkezlerinin de 

kendisi etrafında kümeleşmesine yardımcı oldu. 

İşte böylesi bir küresel kümeleşme Siyonizm’e 

Balfour Deklarasyonu’nun yanısıra, BM paylaşım 

planı ve Güvenlik Konseyi’nin 242 sayılı kararını 

elde etme fırsatını sağlamıştı. Hepsini unutalım, 

İsrail ya da politikaları, kendi kurguladığı ulusla-

rarası meşruiyet zeminini dahi sarsmaktadır, özel-

likle sıkı bir bağ kurduğu eski dostları ile ilişkileri 

çözülmeye başlamakta.

İkinci olarak, Sokolow’un hikâyesi, bir halkın 

diplomasisinde yedek oyuncu olarak görülecek 

hiçbir erkek ve kadının olmadığını bize hatırlatır. 

Sokolow birçok dili konuşabilmesi sayesinde Av-

rupa ve Amerika boyunca birçok işini kolaylıkla 

yürütecekti. Bu çok yön-

lülük şimdi bizim onun 

çalışmalarına yönelik hay-

ret duymamızın bir diğer 

sebebidir. (Bir anekdottan 

onun Eskenazice, Rusça, 

Lehçe, Almanca, Fransız-

ca ve İngilizce bildiğini 

öğreniyoruz) Fakat İspan-

yolca ve İtalyanca gibi dil-
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lerde yeterliliği olduğu söylenemez. Siyonist ak-

tivisti Shmaryahu Levin onun bu paha biçilmez 

yeteneği hakkında şöyle bir hatırasını aktarıyor:

“Eğer Yahudiler kendilerine ait bir devlete sa-

hip olsalardı kuşkusuz Sokolow bu devletin ayrı-

calıklı diplomatı olurdu. Henüz gençliğinden iti-

baren o bu yöndeki yeteneğini uluslararası dip-

lomaside bir etkiye sahip olmak için kullanma-

ya başladı. Onun hal ve tutumları, toplumsal yak-

laşımları, konuşma usulü, giyimi, kuşamı ve ne-

şeli tavrı adeta “büyük dünya”nın inşa edilme-

si için doğan birisini anımsatıyordu. Ne içerisin-

de bulunduğum Yahudiler ne de bildiğim baş-

ka bir kesim arasında Sokolow gibi Avrupa mer-

kezli bir sentez söylemini dile getirebilen birisi-

ni görmedim, hatta batı Avrupa’daki Yahudiler de 

buna dâhil. Onların çoğu Fransız, İngiliz ya da 

Almanlara yöneliyordu, fakat Sokolow bütün bir 

Avrupa’ya.”

Sokolow ile seyahat eden Siyonist lider Na-

hum Goldmann ise onun şekil değiştirebilen bir 

karaktere sahip olduğunu aktarıyordu:

“O, herhangi bir konuşmada muhatabının söy-

lemini kolaylıkla paylaşabilecek bir karaktere sa-

hipti. Hasidik bir rabbiyle konuştuğunda bir Ha-

sid olur, bir Fransız bürokratla konuştuğunda 

cana yakın bir “kurucu ruha” dönüşürdü. Hatta 

ve hatta bazılarının hem jest hem de kasıt olarak 

aktardığı üzere Papa ile konuştuğunda da iyi bir 

Katolik’e dönüşürdü. Modern İsrail’in gücü tıp-

kı Sokolow gibi potansiyelini açığa çıkaracak genç 

vatandaşların önünü açmak ve onu bir rol model 

yapmaktır.”

Kasım ayı yaklaşırken Balfour Deklarasyonu’nu 

Britanya’nın utanç verici yüzü olarak gören libe-

ral İsrailliler arasında huzursuzluk baş göstere-

cektir. Bazı Yahudi eleştirmenlerin de bu durumu 

“İsrail’in Güneybatı Asya’da kolonyal bir kanser 

olduğu” şeklinde yorumlaması, İsrail destekçisi 

bir öğrenciyi şunu itiraf etmeye itecekti: “İsrail’in, 

nefret edilen Britanya İmparatorluğunun bölgede-

ki bir kalıntısı olarak etiketlenmesine izin verirsek 

ulaşmak istediğimiz hedeflerimizi şimdiden kay-

bettik demektir.”

Peki İsrail neden bu şekilde etiketlenmek is-

ter? Yukarıda aktardığım üzere Balfour Dek-

larasyonu, Britanya tarafından İtilaf devletle-

ri ve ABD adına Yahudilere verilen vaatti. Millet-

ler Cemiyeti’nde Britanya’ya karşı yükümlü olan 

manda aynı zamanda resmi ulusal bir Yahudi va-

tanı yaratma ideali hukuki bir zorunluluk haline 

getirilmişti. Arthur Koestler şu konuda hatalıydı, 

Balfour Deklarasyonu sadece bir ulus vaadi değil-

di. Balfour Deklarasyonu’nu sümen altı etmek an-

cak basitçe partizan bir tarih anlatısının oluşması-

na sebep olacaktır. Fakat, Filistinlilerin ve onların 

dostlarının gerçeklerin sümen altı edilmesine izin 

vermeyeceğini bildiğiniz halde neden hakikati or-

taya koymuyorsunuz? İşte bu kısa yazının amacı 

sadece bu soruyu gündeme getirmekti.

Bu arada, deklarasyonun yüzüncü yılı sadece 

İsrail’in dünya üzerindeki meşruiyetinin bir dö-

nüm noktası olarak anılmamalı, aynı zamanda Si-

yonizmin Yahudiler arasındaki nüfuzunu arttırdı-

ğı bir milat olarak da görülmeli. Londra’dan New 

York’a, Kiev’den Odessa’ya Yahudiler coşku içe-

risinde. İsaiah Friedman şöyle yazıyor: “Kasım 

1917 yılından sonra Yahudi halkı asla eskisi gibi 

olmadı… Siyonistler muhteşem bir zafer kazan-

dılar. Bundan böyle, Siyonistler Yahudi halkı içe-

risinde en merkezi ve en dinamik rolü elde etmiş 

oldu.”

Bu, 1897 yılındaki ilk Siyonist konferansı-

nın ardından dahi söylenemezdi. Fakat Balfour 

Deklarasyonu ile birlikte Yahudi halkı Siyoniz-

min devrini yaşamaya başlayacaktı. Bu konuda en 

net örneği modern İbranice uzmanı Eliezer Ben-

Yehuda’da borçluyuz. O ölümünden önce mezar 

taşındaki ölüm tarihinin nasıl yazılacağına dair bir 

vasiyet bırakmıştı ve vasiyeti yerine getirildi: “26 

Kislev, Balfour Deklarasyonu’ndan 6 yıl sonra”.

İşte bu, bugün halihazırda içerisinde bulun-

duğumuz Yahudi dünyasının bir örneğidir. Tıp-

kı ilk başta diğer İtilaf kuvvetlerinin çekimserlik 

gösterdikleri gibi Britanya da daha sonraları Bal-

four Deklarasyonu’na sadık kalma konusunda te-

reddüt gösterecekti. Fakat Yahudiler hiçbir zaman 

tereddüt etmedi.

                                  Çeviren: Dücane DEMİRTAŞ

* Martin Kramer. Kudüs’teki Shalem Koleji’nde Ortadoğu ta-
rihçisi. Aynı zamanda Washington Enstitüsü Yakın Doğu Ma-
sasında misafir araştırmacı. En son çıkan kitabı The War on 
Error (2016)

 Bu makale mosaicmagazine.com sitesinden çevrilmiştir. 
https://mosaicmagazine.com/response/2017/06/the-balfour-
declaration-was-more-than-the-promise-of-one-nation/
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  İDLİB HAREKÂTI VE ÖZELEŞTİRİ SORUMLULUĞUMUZ 

S uriye’de za-
lim Baas reji-

mine karşı başla-
tılan ayaklanma 7. 
yılına girdi. Beş-
şar Esed’in baba-
sı Hafız tarafından 
kurulan baskı re-
jimine karşı Arap 
Baharı’nın estirdi-
ği rüzgâr ile halk 
ayaklanması olarak 
başlayan iç çatışmanın kısa sürede küresel aktör-
lerin doğrudan katıldığı bölgesel bir savaşa dön-
mesi, meselenin giderek daha fazla çözümsüz bir 
hal almasını sağlamış görünüyor. Bir savaşla kı-
yaslandığında oldukça uzun bir zaman dilimine 
yayılan çatışmalar sonucunda Halep, Hama, Hu-
mus, Şam civarındaki büyük yerleşim bölgeleri, 
Rakka, Deyr ez Zor gibi tarihi geçmişi olan ve bir 
kısmı önemli sanayi merkezi durumundaki ülke-
nin en önemli şehirleri yok oldu. 700 bine yak-
laşan ölü sayısı, milyonlarca insanın mülteci du-
rumuna düşmesi, cezaevlerinde, yer altı zindan-
larında adeta yarı ölü yüz binlerce insanın bulun-
ması ve yine listelere girmeyen yüz binlerce ka-
yıp, bu savaşın bilançosunu anlatmaya yetmiyor 
elbette.

Arap Baharı tüm boyutlarıyla Müslüman halk-
lar için bir hezimete dönüşmüş durumda. Mısır’da 
Müslüman Kardeşler iktidarının darbe ile devril-
mesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi başta 
olmak üzere binlerce parti mensubunun cezaevle-
rinde bulunması ya da darağaçlarında can verme-

si bunun en önemli 
göstergesi.  Libya’da 
Kaddafi’nin devril-
mesinden sonra ül-
kede bir daha siya-
si istikrarının asla 
sağlanamaması ve 
ülkenin fiilen üçe 
bölünmesi duru-
mu da var. Ayrıca 
Tunus’ta Nahda’nın 
seküler ittifak kar-

şısında kan dökülmemesi için iktidardan uzaklaş-
mayı kabul etmesi, Arap Baharı’nı adeta kışa çe-
virmiş durumda. Tüm bu gidişatın ardından Su-
riyeli muhaliflerin bir türlü kendi aralarında itti-
fak sağlayamamaları, uzun bir mücadele ve büyük 
bedeller ödeyerek kazandıkları toprakları birer bi-
rer, üstelik bir enkaz halinde yine rejime teslim et-
meleri ciddi bir moral bozukluğu oluşturmuş du-
rumda. 

Hiç kimse yenilgi ve başarısızlığın kendi hane-
sine yazılmasını istemiyor. Bu sebeple, Suriye’de 
ve diğer İslâm beldelerindeki halk ayaklanmaları 
sonrasında karşılaştığımız vaziyetin, ülkelerin ön-
ceki dönemleriyle kıyaslandığında daha vahim bir 
noktaya inkılap etmesi karşısında bir muhasebe 
ve murakabe yapmıyoruz. İslâmî yapı ve hareket-
lerin önderliğinde başlayan ayaklanmalarda, Müs-
lüman halklara eziyet eden dikta rejimlerinin ve 
destekçisi küresel aktörlerin, yani ümmetin düş-
manlarının bize düşmanlık etmeleri zaten hayatın 
doğal seyriyle alakalı bir durumdur. Binaenaleyh, 
düşmanın neden düşmanlık yaptığını sorgulamak 

Murat ÖZER

Suriye’de ve diğer İslâm beldelerindeki halk ayaklanmaları sonrasında 
karşılaştığımız vaziyetin, ülkelerin önceki dönemleriyle kıyaslandığında daha vahim 
bir noktaya inkılap etmesi karşısında bir muhasebe ve murakabe yapmıyoruz.

İdlib Harekâtı ve
Özeleştiri Sorumluluğumuz
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beyhude bir çabadır. Belki, zulümde sınır tanıma-
malarını, haddi aşmanın dahi ötesine geçtiklerini 
söylemek noktasında çabamızın bir anlamı olabi-
lir. Lakin bu durum, hatalarımızı; İslâmî hareket-
lerin ve Müslüman siyasetçilerin içine düştükleri 
yanılgıları görmemizi engelleyen, örten bir anlayı-
şa hizmet etmemeli. 

Bununla beraber, eleştiride ölçü tanımayan 
kimi çevreler tüm hata ve yanlış gidişatla ilgili 
bir günah keçisi bulma eğilimindeler. Hususen, 
“Libya’da Kaddafi’nin devrilmesini talep etmesey-
dik, Davutoğlu’nun Suriye politikası zaten baştan 
yanlıştı, Mursi’yi cesaretlendirmekle hata yapıldı” 
şeklinde giderek yaygınlaşan eleştirilerin, doğru-
luk payı olmakla beraber, 
bir muhasebe yapmaktan 
çok yenilgi psikolojisiyle 
üretilmiş hissi yaklaşımlar 
olduğunu kabul etmemiz 
gerekir. 

Şunu biliyoruz ki Müs-
lümanlar, yeryüzünde her 
zaman ve zeminde zafer 
elde ederek başarılı olma-
akla mükellef kılınmadılar. 
Zulme karşı mücadele et-
mek, dünyada adaleti te-
sis etmekle yükümlüyüz. 
Zaferi ve kurtuluşu takdir 
edecek olan Allah’tır. Fakat 
başımıza gelen musibetler-
de, İslâmî hareketlerin ve 
Müslüman siyasilerin hata-
larını tümüyle yadsıyan bir 
yaklaşım doğru olmadığı 
gibi; Suriye, Mısır, Tunus 
ve Libya’nın toplumsal so-
runlarını, bu ülkelerdeki baskıcı rejimlerin uzun 
yıllardır kendi halkına karşı işlediği cürümleri ve 
yine bu ülkelerdeki muhalif hareketlerin içinden 
geçtikleri merhaleleri görmezden gelerek yapılan 
değerlendirmeler de doğru değildir. 

Türkiye’nin son 15 yılda geçirdiği değişimlerin 
Müslüman halklar üzerinde özendirici bir etkisi 
olduğu ortadadır. Fakat ayaklanmalar sonrası içi-
ne düşülen sükût-u hayal ikliminden yola çıkarak, 
Türkiye’nin “teşvik edici” etkisini abartmak ve 
adeta Türkiye “cesaretlendirmese” Arap Baharı’nın 
bu denli büyük bir etkiye sahip olamayacağını 
iddia etmek, Türkiye’nin etki gücünü gereğinden 

fazla göstermek olduğu kadar, bölge halklarının 
iradesini bütünüyle yok saymak anlamına gelmez 
mi?

Yedi yıl sonunda, Türkiye’nin Suriye iç sava-
şı hakkındaki politikasında bazı temel yanlışlar 
yaptığı söylenebilir. Fakat özellikle Fırat Kalka-
nı Harekâtı, Halep’in düşmesi ve nihayet İdlib 
Harekâtı etrafında yapılan eleştirilerin sınırı aşa-
rak Türkiye’yi “ihanet”le ve Suriye direnişini Rus-
ya ve İran’la ilişkileri düzeltme adına “satmak”la 
suçlama noktasına gelmesi kabul edilemez. Üç 
milyondan fazla muhacire topraklarını açan ve 
milyarlarca doları bulan bir bütçeyi yurdundan 
ayrılmak zorunda kalan muhacirlere sarf eden 

bir ülke için bu ithamlarda 
bulunmak en hafif tabiriyle 
insafsızlıktır.

Suriye Halkının Taleplerini 
Duyan Var mı?

2011’de başlayan Suriye 
halk ayaklanması başlan-
gıçta rejimin düşmesini de-
ğil, üç temel talebin yerine 
getirilmesini hedefliyordu: 
Müslüman Kardeşler’e yö-
nelik baskının kaldırılma-
sı, 1982 Hama Katliamı ve 
sonrasındaki siyasi baskılar 
sebebiyle ülkeyi terk etmek 
zorunda kalan mültecilere 
geri dönüş hakkının tanın-
ması ve herhangi bir statü 
sahibi olmayan Kürtlere 
vatandaşlık verilmesi. Fakat 
Baas rejiminin bu talepleri 

karşılamak yerine altı ay boyunca barışçı bir şekil-
de süren gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya 
çalışması ve bir hafta içinde 1200’den fazla sivili 
öldürmesi silahlı çatışmaların başlamasına sebebi-
yet verdi.

Hama katliamını gerçekleştirmiş bir rejimin 
eski alışkanlıklarıyla, ayaklanmayı kanla bastır-
ma girişimi başta Türkiye olmak üzere ABD ve AB 
ülkelerinin Esed rejimiyle ilişkilerini dondurma 
ve ilerleyen süreçlerde ise ilişkiyi kesmekle ne-
ticelenmişti. Pek çok Avrupa başkenti, Suriye’de 
muhaliflerin oluşturduğu Geçici Hükümet’i mu-
hatap alacağını duyurmaya başlamıştı. Fakat bu 

Eleştiride ölçü tanımayan 
kimi çevreler tüm hata ve yan-
lış gidişattan bir günah keçisi 
bulma eğilimindeler. Hususen, 
“Libya’da Kaddafi’nin dev-
rilmesini talep etmeseydik, 
Davutoğlu’nun Suriye poli-
tikası zaten baştan yanlış-
tı, Mursi’yi cesaretlendirmek-
le hata yapıldı” şeklinde gide-
rek yaygınlaşan eleştirilerin,  
doğruluk payı olmakla bera-
ber, bir muhasebe yapmaktan 
çok yenilgi psikolojisiyle üretil-
miş hissi yaklaşımlar olduğu-
nu kabul etmemiz gerekir. 
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şekliyle devam eden süreç üç sebeple kesintiye 
uğradı. Birincisi, Akdeniz’deki varlığını tehlikede 
gören Rusya’nın Esed rejimine açıkça destek ve-
rerek sahaya inmesi. İkincisi bölgedeki en önemli 
müttefiki ve Lübnan’daki kendi kontrolünde-
ki Hizbullah’la temasını coğrafi açıdan sağlayan 
Suriye rejiminin düşmesi halinde zayıflayacağını 
düşünen İran’ın çatışmaları “mezhep temelli bir 
savaşa” dönüştürmesi. Üçüncüsü ise hem Batılı 
ülkeleri hem de Rusya’yı tedirgin eden “yabancı 
savaşçıların” Suriye iç savaşında aktör olarak be-
lirmesi ve  DAİŞ’in zuhuru.

Bu noktadan değerlendirildiğinde Suriye mu-
halefetinin Rusya’nın sahaya inmesini ve İran’ın 
savaşı mezhebi bir noktaya çevirmesini engelle-
yebilecek bir güçte ve siyasi yeterlilikte olmadığı 
görülecektir. Fakat Batılı ülkeleri Suriye muhale-
fetinden yüz çevirmeye iten “yabancı savaşçı” im-
gesini kontrol altında tutabilirdi. Öyle görülüyor 
ki, Suriye muhalefeti hem siyasi birliğini tesis ede-
memesinin, hem de ülke dışındaki siyasi temsilci-
leriyle sahada savaş veren gruplar arasındaki ko-
ordinasyonu sağlayamamasının bedelini oldukça 
ağır bir şekilde ödedi. Siyasi temsilciler ile savaş-
çılar arasındaki anlayış farkı giderek açıldı ve bu 
durum sahada kontrolsüz yüzlerce grubun ortaya 
çıkmasına zemin hazırladı. Bir süre sonra, Orta 
Asya, Kafkasya, Kuzey Afrika gibi bölgelerden ge-
len yabancı savaşçılar Suriye halkının talepleri ye-
rine, kendi gündemlerini sahaya taşımış oldular. 
Suriye iç savaşı böylece diktatörlüğe başkaldıran 
bir halkın savaşı olmaktan çıkarak, bölgesel bir 
krize dönüştü.

Suriye’deki Savaş Neden İdlib’e Kilitlendi?

Türkiye açısından bu krizin derinleşmesin-
de, 30 küsur yıldır topraklarında mücadele et-
tiği ayrılıkçı terörün ABD eliyle Suriye toprakla-
rında büyütülmesi bir dönüm noktası olmuştur. 

Türkiye’nin politika belirlemedeki en ciddi zaafı, 
ABD’nin Kobani Savaşı üzerinden PKK’yı meş-
rulaştırma girişimine engel olamayışıdır. DAİŞ’in 
saldırıları karşısında Kobani’den gelen tüm mülte-
cilere kapısını açan Türkiye, PKK’nın Suriye kolu 
PYD’yi başlangıçta muhatap alınacak bir aktör 
olarak görme yanlışlığının faturasını neredeyse 
sınırlarının tamamında bir PKK devletinin zuhur 
etme riskiyle ödemektedir. Bu noktadan sonra Su-
riye iç savaşı, Türkiye için bir iç güvenlik mesele-
si, hatta beka sorunu haline gelmiştir. 15 Temmuz 
darbesini bastıran Türkiye’nin kısa sürede topar-
lanarak aynı yılın Ağustos ayında gerçekleştirdiği 
ilk hamle şüphesiz Fırat Kalkanı Harekâtı’dır.

Türkiye bu harekât sayesinde hem Batılı dev-

letler ve onların taşeronu durumundaki PKK ta-
rafından Avrupa başkentlerinde propaganda aracı 
olarak kullanılan “Türkiye’nin DAİŞ’e destek verdi-
ği” iddialarını bertaraf etmiş hem de Cerablus’dan 
başlayarak Halep’in kapısı durumundaki El-Bab’a 
uzanan geniş bir hattın kontrolünü ele geçirerek 
krizin en başından itibaren dile getirdiği “güven-
li bölge” uygulamasını fiilen hayata geçirmiştir. 
Bu, Türkiye’nin Suriye iç savaşının başladığı an-
dan itibaren sahadaki ilk ve en büyük kazanımı-
dır. Ancak, bundan sonraki dört ay boyunca re-
jimin Rusya ile birlikte Halep’in kurtarılmış kır-
sal bölgelerinde düzenlediği saldırılar neticesin-
de Halep’in düşmesi, “Fırat Kalkanı Harekâtı’na 
karşılık Türkiye’nin Halep’i sattığı” şeklinde hiç 
de gerçekçi olmayan eleştirilere muhatap olması-
nı sağladı. Bu insafsız ve mesnetsiz eleştiriyi ya-
panlar, bırakın Suriye’nin geri kalanında, en güç-
lü oldukları Halep’te dahi siyasi ve askeri birliğini 
sağlayamamış, sürekli olarak birbirleriyle çatışan 
muhaliflerin durumunu dikkate almamaktadırlar. 

Ele geçirdikleri küçük yerleşim yerlerinin ya 
da sınır kapılarının kim tarafından ve hangi usul-
de yönetileceği konusunda yaşadıkları ihtilaflar 
yüzünden birbirleriyle çatışmaktan imtina etme-

“Zaferi ve kurtuluşu takdir edecek olan Allah’tır. Fakat başımıza gelen musibetlerde, 
İslâmî hareketlerin ve Müslüman siyasilerin hatalarını tümüyle yadsıyan bir yakla-
şım doğru olmadığı gibi; Suriye, Mısır, Tunus ve Libya’nın toplumsal sorunlarını, bu 
ülkelerdeki baskıcı rejimlerin uzun yıllardır kendi halkına karşı işlediği cürümleri ve 
yine bu ülkelerdeki muhalif hareketlerin içinden geçtikleri merhaleleri görmezden 
gelerek yapılan değerlendirmeler de doğru değildir.”
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yen, Suriye halkının başlangıçtaki taleplerinin çok 
uzağında gündemleri olan silahlı muhalif grupla-
rın durumunu eleştirmek yerine, Halep’te sıkış-
mış binlerce sivili Rusya ile pazarlık masasına otu-
rarak kurtaran Türkiye’yi suçlamak sanırım daha 
kolaydı.

DAİŞ’le savaşma bahanesiyle ABD tarafından 
yüzlerce tır silahla donatılan PKK’nın Türkiye sı-
nırında oluşturmak istediği terör koridorunun, 
Fırat Kalkanı Harekâtı sayesinde akamete uğra-
ması, ABD’yi bölgede yeni saldırı hamlesinin ma-
zeretini üretmek zorunda bıraktı. Bu doğrultuda, 
Halep’ten gelen muhaliflerin de birikmesiyle re-
jim karşısında güçlü bir hat oluşturan İdlib’in yok 
edilmesi gerekiyordu. Rakka’dan, petrol kaynak-
larının yoğun olduğu Deyr ez Zor hattının DAİŞ 
bahanesiyle PKK ya da diğer bir ifadeyle ABD ta-
rafından ele geçirilmesine karşın, İdlib hem rejim 
hem de ABD (PKK) tarafından ciddi bir tehdit ola-
rak görülüyordu. İdlib’in doğusunda ve Türkiye 
sınırındaki Afrin’in doğrudan PKK’nın kontrolün-
de olması, ABD açısından İdlib saldırısını kolay-
laştıracaktı. ABD’nin DAİŞ’le Mücadele Özel Tem-
silcisi Brett  Mcgurk’ün İdlib’de el-Kaide’nin var 
olduğu ve Türkiye tarafından desteklendiği şek-
lindeki beyanları Türkiye’nin harekete geçmek 
için daha fazla zamanı kalmadığını gösteriyordu. 

Türkiye böylece tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu 
gibi İdlib’de de Özgür Suriye Ordusu öncülüğün-
de şehre girerek üç şeyi başarmış oldu: Birincisi,  
ABD ve bölgedeki kara kuvvetleri olarak tanımla-
dığı PKK’nın terör koridoru, Akdeniz’e kadar uza-
nan bir hatta tamamen kesilmiş oldu. Türkiye, id-
dia edilenin aksine İdlib’deki muhaliflerle savaş-
mak şöyle dursun, onların destek ve nezaretinde 
Afrin’i çeviren tüm noktalarda kontrol ve müda-
hale merkezleri oluşturdu. İkincisi, Cerablus ve El 
Bab’da olduğu gibi, İdlib’de de TSK’nın varlığı sa-
yesinde fiili bir “güvenli bölge” oluşturmanın ilk 
aşamasını gerçekleştirerek İdlib’e yönelik rejimin 
ve Rusya’nın hava saldırılarını kısmen durdurma-
yı başardı. Üçüncüsü ise, kuzeyde İdlib’e güneyde 
ise Dera çevresine sıkışmış ve Baas rejimi-Rusya 
ittifakıyla pazarlık şansını neredeyse kaybetmiş 
olan Suriye muhalefetini yeniden siyasi bir aktör 
olarak öne çıkartmanın ilk adımını atmış oldu.

Türkiye, İdlib’e yönelik harekâtında psikolojik 
harbin temel unsurlarından olan “kavramsallaştır-
ma ve ifadeyi inisiyatif alarak kendisi belirleme” 
imkanını kazandı. Harekât ya da operasyon yeri-

ne “intikal” kelimesinin seçilmesi dahi Türkiye’nin 
tarihten gelen haklılığına vurgu yapmaktadır. 
TSK, bu sayede kendisine ait olmayan bir toprak-
ta değil, tarihi ve coğrafi bağlılığı olan bir bölgede 
askeri nakil gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. 

İdlib’e askeri sevkiyatın kısa sürede ve hiçbir 
çatışma olmaksızın gerçekleşmesi, “muhalifleri 
Rusya ile anlaşarak yok edecek; İdlib’i Esed reji-
mine teslim edecek; madem PKK tehdidi var, İd-
lib yerine Afrin’e saldırsanıza” şeklindeki gerçek-
le alakası olmayan, aynı zamanda ahlaki bir eleşti-
ri düzlemine oturmayan hissi yaklaşımları da boşa 
çıkarmıştır.

PKK Afrin’e sıkışmış durumdadır. Bundan 
sonra gerçekleşecek bir askeri harekât, ABD’nin 
tüm planlarını boşa çıkartacaktır. Fakat bu du-
rumdan çok daha önemli olan bir şey var ki, o da 
Suriye muhalefetinin bu son fırsatı iyi değerlen-
direrek siyasi birliğini sağlamasıdır. Kendi üzerin-
deki şüpheleri bertaraf ederek, somut siyasi talep-
lerini açık bir dille ifade edecek, Suriye halkının 
devrime başladığındaki meşru taleplerini öne çı-
kartacak bir yaklaşımı göstermelidir. Fırat Kalkanı 
bölgesinde, Türkiye’nin çabalarıyla hastane, okul 
binalarının yapımı, eğitimin yeniden başlaması, 
asayişin sağlanması için polis teşkilatının kurul-
ması, yerel meclisin hayata geçirilmesi mümkün 
olmuştur. Bu, Suriye muhalefetinin siyasi ve içti-
mai bir düzeni tesis etme ve nihayet devletleşme 
konusundaki başarılı bir gayretidir. Bu gayretin 
yine Türkiye öncülüğünde İdlib’te de benzer şe-
kilde gösterilmesi, Suriye muhalefetinin omuzla-
rındadır. Eğer, aralarındaki ihtilafları bir yana bı-
rakmaz, katledilen 700 bin insanının uğrunda öl-
dükleri gayeyi, hizbî ihtiraslarına kurban ederler-
se, bu noktadan sonra ne Türkiye’nin yapabileceği 
bir şey kalır ne de tarih ve ümmet karşısında mu-
haliflerin söyleyecek sözleri.

İdlib’e Giden Türkiye Askeri Konvoyu
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K R İ T İ K   ŞERİF MARDİN, TÜRKİYE’DE LİBERAL BİR SİYASETİN İMKÂNI VE TEMELLENDİRİLMESİ 

İsmail COŞKUN

Şerif Mardin, sosyolog, tarihçi, entelektüel ve bağımsız kişiliğiyle herhangi bir kamp, grup ve 
çevreyle kolayca örtüşmeyen yaklaşımların ve analizlerin sahibiydi. Yıllar içinde, çevresindeki 
baskın yörüngenin cazibesine kapılmadığından kendine ait bir dil ve okunmaya/tartışılmaya değer 
derinlikli bir dünya oluşturdu. Mardin’in yöntemi, çalışmaları, dönemler içindeki konumu, muhatap 
olduğu suçlamalar daha da önemlisi Türkiye toplumuyla ilgili metodolojik bir birikim ha linde 
genişleyen soruların nasıl sorduğu üzerine Prof. Dr. İsmail Coşkun’la konuştuk. Mardin’in sis temli 
eleştirilerinin sıkı bir yöntem üzerinden git mekte olduğunu vurgulayan Coşkun, sosyal bilimlerden 
siyasete, fikirler tarihinden farklı tartışma alanlarına uzanan konulara dikkat çekti.   Daha da 
önemlisi Mardin’in çalışmalarının bütünlük arz etmesi bir yana,  gerek kendi kuşağı içerisindeki 
sosyal bilimci tipinden gerekse başka isimlerden ayrıldığını, zengin bir işçilik ve ustalıkla ördüğü 
eserlerinin ise her bakımdan okunmaya ve yorumlanmaya değer olduğuna vurgu yaptı.  (Gülşen Özer) 

Şerif Mardin, Türkiye’de Liberal Bir 
Siyasetin İmkânı ve Temellendirilmesi 

Motivasyonuyla Hareket Etmiştir

Ş erif Mardin’in Türk düşüncesindeki yerinden 
başlayalım istiyorum. Mardin’in çalışmaları 

Türk düşüncesi açısından ne ifade ediyor?
Şerif Mardin, Cumhuriyet döneminde yetişen 

ilk kuşak sosyal bilimcilerimizdendir. İlk kuşak 
derken Osmanlı’dan intikal etme anlamında bunu 
söylemiyorum. Bu bakımdan Hilmi Ziya Ülken, 
Mümtaz Turhan’ların ardından Şerif Mardin gelir. 
Bunlar ilk kuşaktır.  Mardin, bahsettiğim iki isim-
den daha genç olmasına rağmen sadece sosyolo-
jiyle değil siyaset bilimi, antropoloji, fikirler tarihi, 
edebiyat, tarih gibi konularla da çok yakından il-
gilenmiştir. Buna kendisini iyi yetiştirmesini hem 
yöntem bilen hem de bunu çalışmalarında kulla-
nışını eklediğimizde onun düşünce hayatımızda-
ki yeri çok daha belirgin hale gelir. Bu noktada 
şunu mutlaka söylememiz lazım:   Mardin,  sa-
dece Türkiye’de oldukça geç yayımlanan Yeni Os-
manlı Düşüncesinin Doğuşu (1962) Jön Türklerin 
Siyasi Fikirleri 1895-1908 ( 1964), Din ve İdeolo-
ji (1969), İdeoloji (1976) Bediüzzaman Said Nur-
si Olayı: Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal De-
ğişim (1989) gibi çok kıymetli çalışmaları ve Türk 
modernleşmesinin çeşitli boyutları üzerine yazıla-
rıyla öne çıkmaz… 

Düşünce Hayatımızda Öne Çıkmasının Sebepleri

Onun Türk sosyal bilim kamusundaki yeri 
esasen yöntem bilgisiyle ve çok farklı disiplinler-
le bu yöntemsel araçları kullanma becerisini ve di-
siplinini edinmiş olmasıyla açıklanabilir. Bu aynı 
zamanda kendi kuşağı içerisinde de temayüz et-
miş olmasının nedenlerindendir. Ayrıca daha li-
sans eğitiminde klasik filoloji okuduğunu da ha-
tırlamamız gerekir. Klasik filoloji alanında klasik-
lerin nasıl okunup değerlendirileceği ve yorum-
lanacağı konusunda çok ciddi bir eğitimi vardır. 
Onun bu yönü lisanstan itibaren ciddi bir bilim 
disiplini ve yöntem bilgisi edinmesini beraberin-
de getirmiştir. Bunun altını özellikle çizmek isti-
yorum. Sadece ilgi gösterdiği, çalıştığı için değil, 
belirttiğim üzere yöntemsel araçları çok iyi kul-
lanması sebebiyle sosyal bilimlere, siyaset bili-
mime, fikirler tarihine siyasi tarihe antropolojiye 
uzanabilmiştir. Bu alanların önde gelen isimlerini 
klasik sosyal teori ile ilişki içerisinde çağdaş sos-
yal teorinin imkânlarıyla da buluşturmuştur.  Ku-
şağı içerisinde bir adım öne çıkmasının birinci ne-
deni budur. İkinci nedeni ise Türkiye’de sosyal bi-
limlerde de, iktisatta da, siyaset biliminde de kar-
şılaştığımız temel problemimizle yakından ilgi-
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li. Bu problem, Türk modernleşmesidir. İki asır-
lık modernleşme problemimizdir. Bu modernleş-
me problemini enine boyuna araştıran, inceleyen 
doğru sorular sorarak belli bir vakaya dönüştü-
ren sosyal bilimciler her zaman Türkiye ortalama-
sının üzerinde kalmışlardır. Şerif Mardin’in bu an-
lamda tüm çalışma hikâyesine baktığınızda ana iz-
lek Türk modernleşmesinin nasıl sürdürülebilece-
ği, yeniden üretilebileceği daha sağlıklı bir biçim-
de hayatını sürdürebileceğidir. Modernleşme sü-
recinin nasıl çözümleneceği,  sorunlarının ne ol-
duğu gibi sorulara cevap aramış olması onu kuşa-
ğından farklılaştırır. Bu bakımdan tüm çalışmaları 
bu izlekte değerlendirilebilir. Dolayısıyla Mardin, 
Türkiye’nin esas gerilimi olan modernleşme süre-
ci ve bu sürecin yarattığı sorunların/yarılmaların 
farkında olarak çeşitli siyasi, entelektüel ve dini 
grupların pozisyonların bu modernleşme proble-
mine dair yaklaşımları, buna karşı önerdikleri çö-
zümler ve bunların yetip yetmediği noktasında 
açtığı tartışmalarla önemli bir noktayı yakalamış-
tır. İktidar dönüşümlerinde de bunların potansi-
yellerine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmele-
ri Şerif Mardin’i ikinci kez yukarı çıkarmıştır. Ça-
lışma konusu seçtiği alan bizatihi Türkiye’nin ya-
rası, gerilim alanı olduğu ve bu sorun alanına dair 
konuştuğu için Türk sosyolojisinde güçlü bir yere 
oturması söz konusu olmuştur.

Modernleşme Yaramız 

Çalışmalarının Türk sosyolojisinde ve Türk 
sosyal bilimlerinde “öncü modern” ya da “çağ-
daş klasik” haline gelmesi bu nedenledir. Özet-
le, Mardin’in külliyatı hem yaramıza dokunması, 
gerilimlerimize ilişkin yeni sorular sorması hem 
de metodolojik olarak güçlüdür. Üçüncü bir hu-
sus olarak Türkiye’nin sorunlarının ve dinamik-
lerin nerede olduğunu iyi kavrayıp birçok alanda 
ilk defa bu meseleleri gündemine alması kendisi-
nin öngörülü olduğunu kanıtlar. Şerif Mardin bazı 
meseleleri çoğu isme nazaran oldukça erken göre-
bilmiştir. Dini ucube gibi itilip kakılan bir olgu ol-
maktan çıkarıp, gerçek bir inceleme nesnesi, bir 
olgu olarak ele alması ve bunun gelecekte toplum-
sal, siyasi ve iktisadi bakımdan nasıl bir rol alaca-
ğını görmesi onu Türk sosyal bilim literatüründe 
hem farklılaştırmış hem de kalıcı kılmıştır.

Onun çalışmalarını önemli kılan bir husus 
daha var. Kimsenin din-siyaset ve modernleşme 
din ilişkilerine, eski modernleşmenin zaaflarını 

gündeme getirmek için kafa yormadığı bir dö-
nemde yani erken bir dönemde bunların önemini 
fark edip bunu bir izlek etrafında ele alması ve so-
runsal olarak seçmesidir. Nitekim olgusal olarak 
2000’lerin başında Cüneyt Ülsever’in kendisiyle 
yaptığı bir röportaj var. Şerif Mardin bu röpor-
tajda Demokrat Parti ve Refah Partisi’nin yükse-
liş dönemine ilişkin bir değerlendirme yapar ve 
Türkiye’de sadece bu iki hareketin tüm katman-
ları, tüm Türkiye’yi yakalama başarısı göstermiştir 
der. Burada Demokrat Parti ve Refah Partisi gibi 
bunu 2000’li yıllarda -Gezi Parkı olaylarına ka-
dar olan süreçte- tekrardan yakalayan Adalet ve 
Kalkınma Partisi’dir. Bu okumayı erken dönemde 
yapmak, yakalamak bir başarıdır. Türkiye siyase-
tinin gelecekteki evrimine ilişkin erken dönemde 
öngörebilme başarısı göstermiştir. Mardin, sadece 
mahalle baskısıyla ya da genel gerilimlerin tarafı 
olup olmama noktasında değerlendiriliyor fakat 
olgusal olarak Türkiye’de işaret ettiğimiz mesele-
lerin ne denli önemli olduğunu erken dönemde 
kavramıştır. Bu da Mardin’i diğer sosyal bilimciler 
içinde yukarıya taşıyan bir husustur. Mahalle bas-
kısı tartışmaları değil bu konudaki çalışmaları ve 
ulaştığı sonuçlar önemlidir.

Üç Önemli Kitabı

Önemli kitaplarının adı geçti. Bütün eserleri 
içinde size göre Şerif Mardin’in en başarılı, en 
iyi bulduğunuz çalışması hangisidir ve kitapları 
nasıl okunmalı?

Tek tek eserini değerlendirmek ayrı bir çalış-
manın konusu… Fakat bana göre Şerif Mardin’den 
kalacak eser nedir dendiğinde kesinlikle 1969 yı-
lında basılan Din ve İdeoloji çalışmasıdır derim.  
Kanaatime göre Din ve İdeoloji sosyal bilim oku-
yan Türk modernleşmesi ile siyasetle ilgili olan 
herkesin okuması gereken metinlerin başında 
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gelir. Bu metinden önce Yeni Osmanlı Düşüncesi-
nin Doğuşu adlı doktora çalışması vardır. Erken 
dönemde kaleme alınan, önemli bir çalışmadır. 
Zira kitap birinci el kaynaklara yaslanarak Yeni 
Osmanlıların düşünsel, kültürel bagajları ve yas-
landıkları zemin gerek yerel gerekse uluslararası 
perspektifleri ve siyaset okumaları anlamında bu 
düşünürleri bize dört başı mamur bir biçimde su-
nan bir çalışmadır. Ayrıca çalışmanın temel özel-
liği biyografik ve bibliyografik bir malzemeyi yo-
ğun bir biçimde içermesidir. Şunu kaydetmeliyiz: 
Türk modernleşmesine ilişkin bir okuma, çözüm-
leme, bir paradigma kurucu 
bir metin olarak görmekten 
yana değilim. Ama bu eser-
leri öne çıkarmamıza engel 
değil. Bu anlamda Mardin’in 
çalışması Niyazi Berkes’in 
ilk basımı 1964 yılında 
Kanada’da McGill Üniversi-
tesi Yayınları arasında yapı-
lan Türkiye’de Çağdaşlaşma 
metniyle karşılaştırılabilir. 
İki Türk bilim insanının ha-
zırladığı bu güçlü çalışma-
ların ortak özelliği çok fazla 
biyografik ve bibliyografik 
malzeme içermeleridir. Ça-
lışmalar bu malzemenin bir 
manada kritiğidir, değerlen-
dirilmesidir. Mardin bun-
dan yararlanarak bir Yeni 
Osmanlıların fikri portresini 
çıkarır. Türkiye’de Çağdaş-
laşma da yine modernleşme 
dönemimizle ilgilidir. Batıda 
her iki çalışmaya çok fazla 
referans verilir ancak bu atıf, bir okuma, çözüm-
leme dahası Türk modernleşmesini kavramanın 
yolu, yöntemi olarak değil daha ziyade içerdi-
ği malzemenin birincil olmasından kaynaklanır.   
Eserlerden yararlanma sürecinde Namık Kemal 
ve Yeni Osmanlılar çevresinin neler düşündüğüne 
ilişkin aktarımlar öne çıkar. Yeni Osmanlı düşün-
cesinin tarihsel olarak oynadığı role ilişkin Batılı 
bilim çevresinin daha paradigmatik bulduğu ve 
bu anlamda atıf verdiği metin Bernard Lewis’in 
1961 tarihli Modern Türkiye’nin Doğuşu çalışma-
sıdır yahut da Lewis tarzı metinlerdir. Bu anlamda 
Mardin ve Berkes metinleri paradigmatik değiller-

dir. Şüphesiz bu durum Mardin’in çalışmasının 
önemini küçültmez. Onun Yeni Osmanlı Düşünce-
sinin Doğuşu kitabının devamı gibi gözüken fakat 
ondan ayrı olmasıyla ayrıca daha çok önemsedi-
ğim Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 ki-
tabıdır. Jön Türk hareketini, entelektüel ve siyasi 
bagajlarını, toplumsal kökenlerini ele almasıyla 
Yeni Osmanlı düşüncesini ele alan eserinin tabii 
bir çıktısı hatta biraz da devamı gibidir. Bu kitap, 
benim daha somut, daha açıklayıcı olarak gördü-
ğüm bir metindir.  Benim nazarımda Mardin esas 
olarak bu üç metniyle; Yeni Osmanlı Düşüncesinin 
Doğuşu, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 

ve nihayet Din ve İdeoloji 
eseriyle öne çıkar. Said Nursi 
konulu çalışması da şundan 
dolayı önemlidir: Din ve İde-
oloji kitabının devamı ola-
rak görmek doğru değil ama 
Mardin, dinin toplumsal ve 
siyasal hayatta durduğu yeri 
erken dönemde kavrayan 
bir bilim insanı olarak karşı-
mıza çıkar. Bu çerçevede üç 
aşağı beş yukarı bir projek-
siyon da ortaya koymuştur. 
Bu açıdan önemlidir, ama bu 
metinlerin nasıl okunduğu 
ayrı bir tartışma konusudur. 

Çifte Hegemonyanın Kurduğu 
Bariyerler

Peki,  Şerif Mardin’in 
metinleri erken dönemlerde 
niye okunmadı?

Şerif Mardin’in me-
tinleri kendi döneminde 

Mülkiye’de hoca iken yahut 1960’ların başında 
ciddi bir biçimde okunmadı.  İki nedenle okun-
madı bu metinler: İlk olarak 1960’lı yıllarda Türk 
düşüncesinde çok ciddi bir biçimde Marksizm’in 
çok özel bir formunun yani Marksist ve Leninist 
formunun maalesef çok kötü ideolojik ve politik 
bir dille kurduğu hegemonya herhangi bir biçim-
de diğer alternatif okuma imkânlarına izin verme-
di. 1960 ve 70’in kültürel hayatına baktığınızda 
Marksizm’i Türkiye sorunlarına ciddi bir alternatif 
olarak gündeme geldiğini görebilirsiniz, böyledir 
de… Ama bunun böyle olabilmesi için Türkiye 
gerçekliği ve sorunları ile ilgili daha açık,  nesnel 

Şerif Mardin, Türkiye’nin 
esas gerilimi olan modernleş-
me süreci ve bu sürecin yarat-
tığı sorunların/yarılmaların 
farkında olarak çeşitli siya-
si, entelektüel ve dini grupla-
rın pozisyonların bu modern-
leşme problemine dair yak-
laşımları, buna karşı öner-
dikleri çözümler ve bunların 
yetip yetmediği noktasında 
açtığı tartışmalarla önem-
li bir noktayı yakalamış-
tır. İktidar dönüşümlerinde 
de bunların potansiyellerine 
ilişkin yapmış olduğu değer-
lendirmeleri Mardin’i ikin-
ci kez yukarı çıkarmıştır.
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bir ilişki yani gerçeklikle doğru bir ilişkinin ku-
rulması gerekiyordu. Ne var ki altmışlı yılların dar 
Marksist-Leninist okuma biçiminin yarattığı hege-
monya,  bu tür metinlere ilgiyi azalttı. Baskıladı, 
dışarda bıraktı demek daha doğru olur.  

İkinci olarak ise erken Cumhuriyetin 1923’ten 
itibaren radikal modernleşmenin bir çıktısı olan 
kuşakların varlığıdır. Zira onlar gelenek, kültür, 
tarih, coğrafya ve dini göz ardı ederek her şeyi ye-
niden ve sıfırdan kurma motivasyonuyla hareket 
etmekteydiler. Dönemin birçok bilim insanında 
bunlar ya feodal tortu ya da Durkheim’ci mana-
da aşılması gereken tortu olarak kavranırdı. Bil-
diğiniz gibi Durkheim mantığında bunlar pato-
lojik olgulardır. Eski yaşama koşullarında orta-
ya çıkmış yeni toplumsal yaşama koşullarında ge-
reksiz hale gelen aşılması gereken tortular, kalıp-
lar olarak görülüyordu. Dolayısıyla bu tür bir ka-
lıpla yetişmiş, bu formasyonla kamu üniversitele-
rinde görev almış insanlar ayrıca bir ikinci hege-
monik bileşeni, dinamiği oluşturmaktaydılar. Bu 
egemen bakış açısından din, bizatihi gericilik ala-
meti ya da göstergesi ve uğraşmaya değmeyen bir 
olgu olarak görülmenin yanında negatif bir de-
ğerlendirmeyle lanetli bir öteki olarak zihinler-
de inşa edilmişti. Tipik örnek olarak olması bakı-
mından zikrediyorum 1950’li yıllarda Risale-i Nur 
çevresine ilişkin çalışmalar bu anlamda çok tipik-
tir. Hastalık ve hâlâ bu çağda bu kafa söylemiy-
le yüklü metinlerdir. Keza Tarık Zafer Tunaya’nın 
İslâmcılık Cereyanı isimli metini olağanüstü yar-
gılayıcı ve ötekileştirici metinlerdir. Sözünü etti-
ğim bu iki katmanlı / bileşenli bu hegemonya Şerif 
Mardin’in eserlerinin o yıllarda okunmasını ciddi 
manada etkiledi.   

Mülkiye’nin Entelektüel Şiddeti

Bahsettiğiniz çerçeveden hareket edersek Şe-
rif Mardin’in ait olduğu sosyal çevreden Anka-
ra Mülkiye’ye uzanan yolcuğu burada bir kı-
rılmaya uğradığı ortaya çıkıyor. Mardin ilkel 
Marksizm’in el üstünde tutulduğu bu fakülteden 
ayrılmak zorunda kalıyor. Bunu nasıl yorumlu-
yorsunuz?

Biraz evvel de belirttiğim üzere 1950 yılların 
sonuyla 60’ların başında 27 Mayıs ihtilalini mü-
teakip Mülkiye’de oluşan hava fazla hegemonik 
ve alternatif olana kapalıdır. Öğrenci hareketleri-
ne baktığımızda da bu durumu görmemiz müm-
kün. Aşırı politize olmuş bir üniversite ortamı var.  

Hele de 27 Mayıs’a doğru gidilen süreçte İstanbul 
Üniversite’sine egemen olan, bizzat üniversiteli 
aktörlerin yarattığı aşırı politik ortam.  27 Mayıs 
sonrası Ankara Üniversitesinde,  Mülkiye olağa-
nüstü düzeyde politikleşmiştir. Şerif Mardin bu 
ortamda Marksizm’in dar versiyonlarına eleştirel 
baktığı ve dini bir olgu olarak ele alıp anlamak 
gerektiğini ifade etmesinden dolayı görmezlik-
ten gelinen, itilip kakılan, bulaşılmaması gereken 
bir kişi olarak görülüyor.  Hatta çok özür dilerim 
-Tayfun Atay adlı antropolog meslektaşımız bir 
yazısında anekdot olarak aktardı- Şerif Mardin’i 
mikrop olarak görürler ve bulaşır diyerek de 
ötekileştirirler. Bahsettiğim bu metin Şerif Mar-
din Okumaları (2008) adıyla çıkan kitaptaki en 
iyi metinlerden biridir. Buradaki Şerif Mardin’e 
ilişkin değerlendirmelerde politik ortamın sebep 
olduğu entelektüel şiddetin ne denli baskın ol-
duğunu görürsünüz. O günkü Mülkiye’nin orta-
mına ilişkin bir tanıklık da Yahya Sezai Tezel’den 
verilebilir. Bu son dönemde 15 Temmuz sonrasını 
müteakip KHK (Kanun Hükmünde Kararname-
lerle) üniversitelerden atılmalar konusunda Yah-
ya Sezai Tezel’in Facebook ortamında paylaştığı 
bir yazısı var. Bu yazı arkasından ikinci bir yazısı 
daha var ki ilk paylaşımına gelen tepkilere cevap 
olarak yazıyor. İlk yazısında ilk olarak “hukuksuz 
bir biçimde, yargılanma, soruşturma, inceleme 
yapmaksızın, iç hukuk tüketilmeksizin akade-
misyenlerin üniversitelerden uzaklaştırılmasına 
itirazım var” tespitinde bulunduktan sonra yap-
tığı değerlendirmede, Üniversitenin politikleş-
mesi olgusuna, bunun kaynaklarına, 27 Mayıs 
sonrasında SBF’de, Mülkiye’deki politik ortama 
dikkat çeker. Sorun üniversitenin aşırı politik-
leşmesidir. Mevcut tasfiyelerin ortaya çıkmasında 
üniversitenin aşırı politikleşmesinin etkisine dair 
değerlendirmeleri var. Önemli değerlendirmeler 
içeriyor Tezel’in paylaşımları.  Bu metnin okun-
masını tavsiye ederim. Mülkiye meselesine döner-
sek dönemin Mülkiye ortamında Mümtaz Soysal 
ve Muammer Aksoy başta olmak üzere bazı ho-
caların Ankara Üniversitesinde yarattığı ciddi bir 
hegemonya söz konusu… Politik bir hegemonya 
var. Kurtuluş Kayalı’nın Arka Kapak dergisinin 
Ekim 2017 tarihli 25. sayısında “48 Yıl Öncesi-
nin Akılda Kalan Bir Şerif Mardin Anısı” başlığıyla 
kaleme aldığı yazısı bu açıdan çok önemli. Kayalı, 
bir sınav örneğinden kalkarak o dönemin kültürel 
ve fikir ortamının sınırlarının öğrenciler ve politik 
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aktörlerce çizildiği ve Şerif Mardin’in nasıl dışarıda 
bırakıldığına ilişkin son derece önemli bir şahitlik 
sunuyor. Bu metnin de dikkatli bir nazarla okun-
malı kanaatindeyim. Dolayısıyla Şerif Mardin, sı-
nırları belli şablonculuklarca çizilen bu dönemde 
önemli konulara el atmasına rağmen görülmedi. 
Hâlbuki Türkiye altmışlı yıllarda modernleşme, 
Türk modernleşmesi ve toplumunun tanımlama-
sı gibi tartışmalarla yoğruldu. Öte yandan aynı 
dönemde Niyazi Berkes’in İki Yüz Yıldır Neden 
Bocalıyoruz; Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal 
Devrimler gibi kitapları çoksatar haline gelmiştir. 
Yine aynı şekilde Türkiye’de Çağdaşlaşma kitabı 
70’lerin başında çok satılır. Doğan Avcıoğlu’nun 
yazdığı Türkiye’nin Düzeni, Milli Kurtuluş Tarihi 
kitapları öne çıktığı halde Şerif Mardin’in yazdığı 
eserlerin bırakın geniş kitleye ulaşmasını, öğren-
cilere dahi ulaşması söz konusu olamıyordu. Şüp-
hesiz bu durum o dönemin işaret ettiğimiz politik 
ortamının sınırlarını çizen entelektüel şiddet ve 
oluşan hegemonya ile yakından ilgili idi. 

 
Alternatif Arayışlar ve Türkiye’nin Keşfi

Peki, Şerif Mardin’in eserleri ne zaman ilgi 
görmeye başladı? 

Şerif Mardin’in eserlerinin gündeme gelişi 
1980 sonrası gerçekleşecektir. 12 Eylül’ü mütea-
kip Türkiye’de 60 ile 80 arasındaki hegemonya-
nın önemli aktörlerinden olan solun tasfiyesi so-
nunda iki sonuç ortaya çıktı… Birinci olarak bas-
kı aracı olan bu hegemonya kırıldı ve ikinci olarak 
da bizzat Marksist sol unsurlar kendi deneyimle-
ri üzerinden birtakım sorular sordular ve Marksist 
Leninist formun dışında alternatif arayışıyla fark-
lı okumalara yönelmek istediler… Bu süreç bera-
berinde yeni soruları gündeme getirdi. Bu bakım-
dan Şerif Mardin’in eserlerinin sadece liberalleş-
me dolayısıyla ilgi konusu haline geldiği şeklin-
deki izahın yaygın bir değerlendirme tartışmaya 
muhtaçtır. Solun yenilgiyi yaşamasının arkasın-
dan “Nerede yanlış yaptık?”, “Meseleleri nasıl kav-
rayabiliriz?”  gibi sorulara cevap arayışı içerisin-
de oluştu bu ilgi. Şunu da söyleyelim: Sadece Şerif 
Mardin’e değil, liberal düşünceye, Frankfurt Oku-
lu anlamında eleştirel kurama, kadın çalışmaları-
na,  feminist kurama ilgi de o dönemde gerçekleş-
ti. 1970’lerde hegemonya kuran ortam nedeniyle 
Neo-Marksist bir okuma olmasına rağmen bağım-
lılık tartışmaları bile gündeme alınmamıştı. Eleş-
tirel kuram, Wallerstein, Weber ancak 1980 son-

rasında gündeme gelebildi. Marksizm’in farklı de-
ğerlendirme biçimlerine yöneliş ve ilgi bu dönem-
de hegemonyanın kırılması ile alakalıdır. İşte böy-
lesi bir dönemde Şerif Mardin’in metinleri hem 
sağdan hem de soldan -sağ derken MHP anlamın-
da bir çizgi düşünüyorum- ilgi gördü. 1980’ler-
den 1990’lara uzanan muhasebe döneminde her-
kes kendi deneyimleri üzerinden birtakım soru-
lar soruyordu. 1960-80 arasındaki hegemonyanın 
kalkmasıyla farklı kesimler Şerif Mardin’in metin-
lerine yöneldi. Kabul etmek gerekir ki,  bu metin-
ler bir arayışa karşılık geldi.

İki Hatalı Okuma Biçimi

1980’lerde bir dergide Mardin’le uzun bir 
söyleşi yapıldığını okudum. 1990’larda Türkiye 
Günlüğü dergisinde pek çok yazısı var.  Peki, bu 
metinler farklı kesimlerce nasıl okundu?

Türkiye maalesef öteden beri bilhassa aydınlar 
katında şöyle bir sorun yaşıyor: Toplumsal soru-
nun ele alınmasında,  meselelerimiz karşısında 
fazla sert pozisyonlar alınıyor. Herhangi bir me-
seleyi, olguyu nesnel bir biçimde, bir bilim insa-
nının, tartışıp, konuşup, incelemesi tabu konusu 
olmaya devam ediyor. Bu durumlarda ya yerme 
ya yüceltme söz konusu oluyor.  Kanaatime göre 
Şerif Mardin’in Din ve İdeoloji başlıklı metni özel-
likle bu anlamda iki türlü yanlış okumaya maruz 
kalmıştır. Mardin Din ve İdeoloji kitabında, 1923 
sonrasında radikal modernleşme programlarının, 
daha sonra Kemalist modernleşme olarak adlan-
dırılan uygulamalar bütününün, Kemalizm’in 
toplumda psikolojik, sosyal bütün alanları yeni-
den biçimlendirip yeni anlam haritaları oluştura-
bileceği iddiasının başarısızlığını / yetersizliğini 
vurgular. Bu anlamda bu projenin, Kemalizm’in 
toplumda dinin yerini tutacak, bireyin önüne 
yeni anlam haritaları sunma konusunda başarı-
sız olunduğunu ifade eder. Kitapta, Kemalizm’in 
büyük bir sıkıntısının olduğu dolayısıyla bu mo-
dernleşmenin başka türlü değerlendirilmesi ge-
rektiği, olgusal olarak dinin etkisinin kırılmadığı 
ve bütünsel farklı bir inşanın gerçekleştirilemediği 
ele alınır. Üstelik bunları çok nesnel bir biçimde 
ifade eder Mardin. Kitabın ilk baskılarında sor-
duğu sorular da vardı. Aslında bu kitap bir saha 
araştırmasıdır ve saha araştırmasından kalkıp bir 
açıklama model geliştirilmiştir. Cumhuriyet dö-
nemindeki erken modernleşmeyi değerlendiren 
metindir. Bugün ulusalcı ya da Ortodoks Marksist 
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olarak adlandırdığımız kesimler bu metni dinin 
pozitif bir düzeyde kavranması, dinin olumlu algı-
lanması hatta dini grupların yanında yer alıp, dini 
temsillere olumlu yaklaşılıp bunların teşvik edil-
diği şeklinde bir okumaya tabi tutarak bu metni 
başta reddettiler. Dini gruplara prim verme olarak 
gördüler. Bu birinci yanlış okuma biçimidir. Diğer 
taraftan İslâmcı kesim, sınırlı şekilde İslâmcılığın 
bazı bileşenleri -bir bütün olarak İslâmcılık de-
mekten imtina ediyorum-  sağ muhafazakâr ke-
simler, belli dini gruplar -buna Risale-i Nur çev-
resi de dâhil edilebilir- Din ve İdeoloji metnini bir 
Kemalizm eleştirisi olarak okumayı tercih ettiler. 
Hâlbuki bu okuma da aynı şekilde kitabın ulusal-
cıların, Ortodoks solun okumasına maruz kalması 
kadar anlamsız, gerçekte olmayan bir şeyi sanki 
var gibi algılaması bakımından sorunluydu. Çün-
kü Şerif Mardin, herhangi bir biçimde herhangi 
bir pozisyondan yana taraf olması söz konusu de-
ğil. Mardin, o günkü modernleşme projesinin aç-
mazlarına işaret ederken “Sonuçta öğretmen ima-
ma yenildi” der. Oysa bana göre kimsenin kimseyi 
yendiği ya da yenildiği yok, bunun özellikle altını 
çizmek istiyorum. Türkiye’de hayati meseleler ne-
dense adeta takımlar arası mücadele, pozisyonlar 
arasında yendik-yenildik, kaptık-kaptırdık, el-
den gitti-gitmedi gibi değerlendiriyor.  Hâlbuki 
meselelerin “Din elden gitti”, “Devlet elden gitti” 
şeklinde yengi meselesi olmaktan çıkarılıp daha 
nesnel bir biçimde değerlendirilmesi gerekir.  Bu 
bizim yaramızı nasıl en sıhhatli biçimde sağaltabi-
leceğimizi, Türkiye toplumunun geleceğine hangi 
yol, yöntem ve araçlarla yani yeni siyaset öneri-
leriyle yön verileceği üzerinde tartışmaya girme-
mizi gerekli kılar. Buna karşın yaşananları “bizim 
takım”, “sizin takım” “hangisi galip” şeklinde kötü 
bir horoz dövüşüne dönüştürmek yarılmayı de-
rinleştiriyor.  Bu manada Şerif Mardin’in Din ve 
İdeoloji metninin okunması çok tipik bir örnektir 
ve bu okuma biçimleri olumsuzdur. Cumhuriye-
tin 75. yılı kutlamalarına dair bir toplantıda ga-
yet iyi hatırladığım bir olayı anlatayım. Ortadoğu 
Teknik Üniversitesinde Tarihi Vakfı işbirliğinde 
Cumhuriyet Bilanço adlı bir toplantı yapıldı. Kür-
süde din, siyaset, dini gruplar eksenli bir bildiri 
sunumu vardı sanırım konuşmacı Mardin çizgi-
sinde bir bilim insanıydı. O toplantıda Mülkiye-
den sosyal politika çalışmış bir hoca kalktı celal-
lenerek, öfkelenerek neredeyse kürsüye yürüme 
derecesinde “Siz gericilere prim veriyorsunuz” 

şeklinde oldukça sert bir tepki gösterdi. Bu tavır 

doğru değil. Her şeyden önce bütün katmanlar, 

bütün kesimler her konuda daha nesnel bir dil ge-

liştirmek zorunda. Olgusal olarak Marksizm, Ale-

vilik, Sünnilik var mı, bir yer etmiş mi etmemiş 

mi,  bütün bu konularda nesnel bir biçimde ge-

niş bakabilmek lazım. Özetlersek Şerif Mardin’in 

Din ve İdeoloji kitabı maalesef yayımlanmasının 

ardından böylesi bir okumaya maruz kaldı. Sağ 

muhafazakâr kısmen dini gruplar bir yüceltme ile 

kitabı Kemalizm eleştirisi olarak okudular. Oysa 

bu tıpkı Ortodoks solun daha evvel yaptığı gibi 

kesinlikle yanlış bir okumaydı. Böyle bir şey söz 

konusu değildir, tersinden de dini grupları teşvike 

de rastlanmaz. 

Kemalist Ortodoksluğun Ötesinde

Daha akademik düzlemde İslâm meselesi-

ni ele alması konusunda Tarık Zafer Tunaya’nın 

karşı kutbuna konuyor. Meriç Din ve İdeoloji ki-

tabını övgüyle anıyor, “tefekkür hâlâ mümkün” 

diyor mesela. Sosyal bilimci olarak meseleleri 

sadece irtica kalıbıyla açıklamanın yetersizliği-

ni söylemesinin de payı var galiba bu konuda.   

Ne dersiniz? 

Tarık Zafer meselelere daha Ortodoks bir yer-

den bakıyor. Var olanın farkına varmaya ilişkin 

Türkiye gerçeklerini daha nesnel biçimde yakala-

ma anlamında ikisini mukayese etmek gerekirse 

tabii ki Şerif Mardin daha nesnel ve nüfuz edicidir. 

Cumhuriyet devrinde Kemalizm’in insanlara 

bir değerler bütünü sunamadığı şeklindeki kana-

ati toplumu ve siyasal alanı yorumlamasında et-

kili. “Türkiye’de Cumhuriyet kuşağı vatandaşla-

rına kültür verememiş ya da kültür olmayan bir 

şeye kültür demiştir” diyor mesele. Kültür ve din 

konularında söylediklerinin bugün açısından de-

ğeri nedir?

Cumhuriyet bir kültür yarattı. Gayet de ba-

şarılı. Şerif Mardin’in modernleşmenin daha ve-

rimli şekilde sürdürülemediği noktasında bireyin 

toplumsal hayatta kavranamadığına dair bir eleş-

tirisi söz konusu… Bu eleştiriyi yaparken de bir 

şey yapılması gerektiği anlamında çok önemli şey-

ler söylüyor. Mardin çatışmanın dışında başka bir 

yerde durarak konuşur.
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Modernleşme Kuramı ve Akademik Alan

İlgi alanları hayli geniş Mardin’in... Belki de 
bunların biçimlenişi ve dönemin uluslar arası 
düzeniyle münasebetleri üzerinde de durmak la-
zım.

 Şerif Mardin Türkiye’nin kültürel yapısını er-
ken dönemde kavramış birisi.  Mardin’in Türk mo-
dernleşmesi ile ilgisi İkinci Dünya Savaşı sonrası-
na denk geliyor. Tüm dünyada, uluslararası sis-
temde ciddi bir biçimde yeni bir yapılanmanın or-
taya çıkışı söz konusudur. Bu uluslararası sistemin 
merkezinde Amerika var. Çift kutuplu bir dünya 
olarak tanımlanıyor; doğu bloğu-batı bloku veya 
sosyalist blok- kapitalist blok yahut Varşova Pak-
tı- NATO olarak tanımlanıyor. İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında, yeni uluslararası sistem de batı 
dışı coğrafyalar çok ciddi olarak biçimlendirilme-
ye çalışılıyor. Eski sömürgelerin bağımsızlık süre-
cine girmesi bu yönde bir de-kolonizasyon siyase-
ti söz konusudur. Sömürgelerin bağımsı ulus dev-
letler haline gelme süreci yaşanmaktadır. Bu sü-
reç doğrudan doğruya yönetilen bir süreçtir. Ba-
ğımsızlıklar bizzat verilen tayin edilen bağımsız-
lıklardır. Cezayir örneği dışında böyle birkaç ör-
nek daha sayabilirsiniz bunun dışında hemen he-
men tamamı de-kolonizasyon politikasının sonu-
cunda ortaya çıkmışlardır. Uluslararası sistemin 
yeni aktörlerince geliştirilmiş ve tüm üçüncü dün-
yaya yani batı dışı ülkelere teşmil edilmiş bir poli-
tikadır bu. Batı tarafından dayatılmış bir sistemdir 
ve eski sömürge sistemi tasfiye edilerek yeni ulus 
sistemi üretilmiştir. Nation Building olarak adlan-
dırılan yeni devlet kurma süreçleridir. Yeni kuru-
lan devletlere modernleşme kuramları aracılığıy-
la bir program önerilmesi;  kalkınmanın nasıl sağ-
lanacağı, nasıl devlet olunacağı, nasıl demokrasi-
nin tesis edileceği,  endüstriyel alanın nasıl kuru-
lacağı, hangi ideolojik ve kültürel motivasyonlarla 
kendini kuracağına ilişkin modernleşme kuramla-
rı onlara ciddi bir içerik sağlar. Açıklama, yol, yor-
dam... program önerir...

İkinci Dünya Savaşı sonrasında işaret ettiğimiz 
politik ve tarihsel sürecin bir çıktısı olarak sos-
yal bilimler literatüründe modernleşme kuram-
ları egemen olur. Bu modernleşme paradigması-
nın da iki unsuru vardır. Birincisi yeni kurulan 
ulus devletlere modernleşme paradigmasıyla ha-
zır paket sunulması söz konusudur. Tüm sosyal 
bilimler literatürü bu modernleşme kuramlarıyla 
meşgul olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

yine modernleşmecilerin, uzmanların, kuramcıla-
rın buradaki yerleşik yapılara özellikle kalkınma-
ya, endüstrileşmeye, batı tarzı yapılanmaya direnç 
gösteren unsurlar karşısında eski yapıları dağıtıcı 
öneri sunduklarını görüyoruz. İster 19. yüzyılın 
Osmanlı modernleşmesinin çıktısı olsun, ister er-
ken cumhuriyetin bir çıktısı olsun. Oluşmuş yer-
leşik yapıların, siyasal katılma süreçlerinin, dev-
let aygıtının, bürokrasinin işleyişinin modern ka-
lıplara transfer edilmesi yönünde öneriler var. Şe-
rif Mardin’in çalışmaları bir manada Batıdaki bu 
modernleşme dalgasıyla Türkiye’ye önerilen daha 
liberal siyasetlerin bir şekilde tarihsel olarak kav-
ranması ve temellendirilmesi ve onun izini bul-
ma anlamında da okunabilir. Mutlaka bu gözle 
de okumasında fayda var. Sağ muhafazakâr kesim 
Namık Kemal’in İslâmcılığını Şerif Mardin’in Yeni 
Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu kitabından okur. 
Burada esas gözden kaçırılan Yeni Osmanlılardaki 
yeni aktörlerin liberal düşüncelerle nereden ilişki 
kurduğuna dair okumadır. Din ve İdeoloji de Jön 
Türklerin Siyasi Fikirleri de tam da İkinci Dün-
ya Savaşı sonrasında tüm sosyal bilim literatürüne 
hâkim olan bu modernleşmeci paradigmaya uy-
gun olarak bir siyaset önerisinin Türkiye’de temel-
leri olduğunu göstermek ister. Namık Kemal’de 
de Yeni Osmanlılarda da Jön Türkler ve sonrasın-
da da bu tür şeylerin olduğuna dair verilerle yeni 
oluşacak siyaseti temellendirebilir miyiz, diye or-
taya konulur. Bu çalışma köken bulma anlamın-
da olduğu kadar bunların nerede tıkandığını gös-
termeye çalışır. Maalesef Türk düşüncesinde böy-
le dönemsel çalışmalar var. Marksist oluruz Şeyh 
Bedrettin’den evliya çıkarırız. Sosyalizm ile evli-
ya yan yana gelmez ama çıkartırız. Şeyh Bedret-
tin kendi yetiştiği ulema geleneği içerisinde yetiş-
miş güçlü bir isimdir. Onu olduğu gibi görmeyiz. 
Türkmen ayaklanmalarından devrimci eylemcilik, 
anarşizm izleri ararız. Buluruz da...  Hangi siyasi 
pozisyonda isek ona uygun ilişkin çıkarımlar ya-
parız. Babai ayaklanmalarında, yeniçerilerin, Bek-
taşilerin isyanlarında bir anarşizm bulabilir miyiz 
diye uğraşanlar oldu. Şerif Mardin’in yaptığı da 
eski tarz modernleşmenin kalıplarının aşıldığını, 
geri kaldığını veya görmesi gereken fonksiyonları 
icra edemediğini, diğer olguların üstesinden gele-
mediğini liberal siyaset önerisi ile bunun aşılabi-
leceği anlamında bir temellendirme girişimi ola-
rak okunabilir. 
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Nesnel Bir Okuma İmkânı Elde Etmek

Şerif Mardin’in vefatından sonra basında 
hakkında pek çok yazı yayımlandı. Bunlara bak-
tığımızda bütünlüklü bir değerlendirmenin yok 
denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Sadece 
kanaatler öndeydi sanki. Algı ve olgu ayrımı ya-
panlar da vardı gerçi. Mardin’in ardından söyle-
nenler gerçeği ne ölçüde yansıtıyor? 

Herkes kendi Şerif Mardin’ini anlatıyor. Ben-
ce Şerif Mardin okumalarından eğer nesnel bir bi-
çimde Türkiye toplumbilim hayatı, siyaseti açısın-
dan bir çıktı elde edeceksek önce metinlerde bize 
uygun veya uygun olmayan tarafları görmezden 
gelme tavrını bırakmalıyız. Neleri karede görece-
ğiz bütünü kadraja alacak mıyız, almayacak mıyız 
yaklaşımından çıkıp nesnel bir biçimde yaklaş-
mak gerekiyor. Şerif Mardin Türk düşüncesinde 
nasıl bir çığır açmış, nasıl bir yer işgal etmiş bunun 
üzerinden sorular sormak lazım. Şerif Mardin so-
nuçta 1950, 60, 70 döneminin Türkiye sorunları 
üzerine sorular sormuş ve hâlâ bu sorular, ürettiği 
şeyler iş gördüğü için okunmaya devam edecektir 
ama Mardin bu yanlı okumalardan kurtarılması 
gerekiyor. Bu anlamda iyi örnekler de var mesela 
Kurtuluş Kayalı’nın Şerif Mardin değerlendirme-
lerini önemsemek ve ciddiye almak lazım. Kayalı 
tam da bu nesnelliği yakalama tavrı içinde yakla-
şır. Tayfun Atay’ın, Ahmet Çiğdem’in okumalarını 
da önemsemek lazım... Farklı dini gruplarda nes-
nel olmayan okuma biçimleri gerçekleşti.  Mese-
la ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
Sosyoloji Bölümü’nde öğrenciyken Yeni Asya çev-
resine mensup, Risale-i Nur okumalarına katılan 
bir arkadaşım vardı. Edebiyat Fakültesi’nin karşı-
sında bu çevrenin Risale-i Nur okudukları bir yer 
vardı. Şerif Mardin’in orada Mehmet Kutlular’la 
birlikte derslere katıldığını aktarırdı ve o dönem-
de bu çevrelerde neredeyse Şerif Mardin’in hida-
yete ereceği şeklinde bir algı, beklenti vardı. Vefa-
tından sonra Şerif Mardin’in inancı nedir, ne de-
ğildir, nasıl bir inanışla gitmiş kimsenin haddi de 
değil işi de değil ama mesele buraya kadar gitti... 

Dünyayı Kavrayış Biçimi

 Şerif Mardin’in bütün hayatı ortada ve elit 
bir yaşam biçimi var. Mahalle baskısını dile ge-
tirdiği siyasi konjonktürü dikkate alırsak onun 
Kemalist beyaz Türklerden olduğunu söyleyebi-
lir miyiz? Yahut onda seküler teyakkuzun varlı-
ğı ne miktardadır?

Şerif Mardin aile yapısı itibariyle bürokratik 
bir aileden gelir. Kendisinin zaman zaman günde-
me getirdiği aristokratik bir aile tanımlaması var. 
Mardin kökenli bir ailedendir. Ailenin bir kolu 
Mısır’dadır. Babası hariciyecidir ve yüksek düzey-
de bürokrattır. Şerif Mardin iyi yetişmiştir. Sade-
ce kendisi değil kuzenleri de iyi yetişmiş ve bu 
aile ciddi bir biçimde Türk bilim hayatına çeşitli 
isimler katmıştır. Bu anlamda yerleşik ailelerden-
dir dolayısıyla kentli modernliğe açık bir ailedir.

Peki, seküler bir teyakkuzun onda olduğunu 
söyleyebilir miyiz?

Dünyayı kavrayışı ve metinlerine baktığımızda 
seküler, din dışı bir yerden kavradığı, muhakkak. 
Din ve İdeoloji kitabından hareketle dünyayı dinle 
kavradığı sonucuna ulaşılamaz mesela.

Avrupa-Merkezcilik, Uygarlıklar ve Oryantalizm

 Mardin 1974’te Önce İnsan dergisinde Ar-
nold Toynbee’nin ölümü üzerine bir yazı kaleme 
alır ve bu yazı Siyasal ve Sosyal Bilimler kita-
bına da dâhil olur.  Onun Medeniyet Tarihi adlı 
ünlü çalışmasında İslâm toplumları ile ilgili yak-
laşımlarında nasıl olup da bu kadar önyargılı ol-
duğunu bir türlü anlayamadığını ifade eder. Or-
yantalizm ve oksidentalizm bağlamında bu tes-
pitini nasıl yorumlarsınız?

 Öncelikle şunu söyleyeyim; Şerif Mardin’in 
bunu hangi bağlamda söylediği önemli ama en 
basit bir uygarlık tarihi metnini bile ele aldığımız-
da Avrupa-merkezci bir değerlendirme söz konu-
sudur. Avrupa toplumu çalışan Marc Bloch Feodal 
Toplum adlı çalışmasının girişinde “Ben sadece Av-
rupa toplumlarına odaklanıyorum” der. Jack Go-
ody Rönesanslar kitabında “Başkaları başka Röne-
sans üzerine çalışanların tamamı ne kadar geniş 
bakarsa baksın esas ilgimiz bizim Rönesans’ımız” 
der. Elbette bu durum onları ucuz bir Avrupa-
merkezcilik yargısı ile dışarıda bırakmayı berabe-
rinde getirmemeli. Batı’da farklı okumalar da var. 
Mesela Uygarlıkların Grameri müellifi Fernand 
Braudel, Arnold Toynbee ile karşılaştırıldığında 
uygarlık tarihinde korkunç Avrupa-merkezcidir. 
Onlar kendi deneyimlerinden hareketle dünyaya 
bakıyorlar. Bizim sorunumuz daha başka olduğu 
için onların dünya tarihini, medeniyet okumala-
rını Avrupa-merkezci bulabiliriz ama onlar içinde 
doğdukları dünyadan söz söylüyorlar. Üstelik bir 
de dünyanın merkezinde, ekonomik, siyasal, kül-
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türel anlamda başarı ve zenginliği elde etmişler. 
Bu şartlarda meseleleri nasıl böyle okurlar soru-
su zait. Ama Toynbee ile kıta Avrupası geleneğini 
özellikle Fransızları karşılaştırdığımızda Toynbee 
çok daha evrenselci kalır. Ya da daha geniş bakar 
diyelim. Annales Okulu, Marc Bloch’tan Jacques 
Le Goff’a kadar Anglo-Sakson geleneğiyle karşı-
laştırıldığında olağanüstü Avrupa merkezcidir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Toynbee uygar-
lık tarihini ele alırken Batının diğer uygarlıklarla 
mevcut ilişkiler ağını, sistemini sürdürülebilmesi-
nin yolunun diğerleriyle ilişki içinde kavramaktan 
geçtiğini söyler. Bu anlamda Avrupa-merkezciliğin 
19. yüzyıl tarih anlayışını kıran da bir isimdir. Fa-
kat Şerif Mardin’in kendisi nerede duruyor, dedi-
ğinizde Türk toplumunda yaklaşımlarında kendisi 
dini gerçeklikten kültürel, tarihsel, toplumsal ger-
çeklikten habersiz yabancı ve karşıt bir konum-
dan konuşmaz bunların nesnel biçimde öneminin 
farkındadır.  Mardin başta da söylediğim gibi li-
sans eğitiminde klasik filoloji okumuştur. Burada 
metin inceleme okumuştur. Şarkiyatçılığın yönte-
mi de filolojik yöntemdir, metin incelemesi, yo-
rumlaması, inşasıdır ve metinden hareketle öteki-
ne, karşıta ilişkin bilgi bütünü ortaya koymaktır.  
Mardin de oryantalistik dil ve yöntemlere yaban-
cı birisi değildir. Metinlerinden de bu sezilir hatta 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından Edward Said’in anısına dü-
zenlenen Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu-
nun açılış konuşmasında Mardin; “Bana oryanta-
list dediler evet bu oryantalizmse ben oryantalis-
tim” der. Ne var ki bu ifade onu müsteşrik diyerek 
bir kenara koymamız anlamına gelemez.

Sivil Toplum ve Liberal Rüzgâr

Altmış sonrasında sol çevrelerde Osmanlı 
toplumunun anlama çalışmalarında kerim dev-
let ve ATÜT güçlü devlet tartışılırken Mardin ce-
maat kavramını sonraki yıllarda da Defter dergi-
sinde yayımlanan makalesinde olduğu üzere sivil 
toplumu öne çıkarıyor. Bu inşa mı, toplumu anla-
ma mı, yoksa dünyanın gidişatını görmek olarak 
mı ele alınmalı?

Sivil toplum tartışmaları özellikle 12 Eylül 
sonrasında 1980’li yıllarda başlayan tartışmalar. 
Din ve İdeoloji kitabında bunun altı çizilir. Batı-
daki sınıf dinamiklerine karşılık Türkiye’de Durk-
heimci anlamda ikincil yapıların varlığı yokluğu 
üzerinden ve bu anlamda tarikatların bu rolü üst-
lenip üstlenmediği noktasından meseleye bakı-

lır. Burada da işi abartmamak lazım... Batıdaki si-
vil toplum, kamu ve devlet tartışmalarını olduğu 
gibi buraya transfer etmek sorunludur. Türkiye’de 
devlet toplum ilişkilerinde devlet son derece mer-
kezi ve belirleyici bir role sahiptir. Devlet doğu 
toplumlarında da Osmanlı’da da İslâm’da da 
Çin’de de Hint’te de toplum ilişkilerini toplumsal 
alanı taşıma üzerinden konumlanır. Batıda oldu-
ğu gibi bir sınıfın diğer sınıf ya da sınıflar üzerin-
de bir baskı aracı olarak işlev görmez. Tam tersine 
tüm toplumsal grupları, toplumu taşıma üzerin-
den kendisini kurar. Doğuda devlet bütün meş-
ruiyeti buradan alır dolayısıyla da devlet güçlüy-
se iyi işliyorsa, toplum olabildiğince rahat ve ken-
dini gerçekleştirme imkânına sahiptir. Bunun ter-
sine devlet sıkıntıya düşüp krize girdiğinde top-
lum çaresiz kalır. Batıdaki sivil toplum tartışma-
larının buraya aktarılması doğru değildir. Doğu-
da sınıf dinamiklerinin olmamasını geri kalmış-
lık olarak görmekte de doğru değildir Bu açıdan 
tekrar vurgulamak gerekirse, Batıdaki tartışmala-
rın buraya olduğu gibi şabloncu bir biçimde ak-
tarılması yanlış…  Türkiye’deki sivil toplum tar-
tışmalarına sağ muhafazakâr kesim de, kısmen 
İslâmcılığın belirli bileşenleri de, radikal modern-
leşmenin bir sonucu olarak devlet toplum gerili-
minin parçası, tarafı olmuşlardır. Radikal modern-
leşme ile devletin tamamıyla bürokratik bir aygı-
ta dönüşmesi, toplumdan kopması, ayrı bir bü-
rokratik elitin oluşması, bunun toplum değerle-
riyle, tarihiyle, gündelik yaşam biçimleriyle kop-
ması devlet ve toplum arasında bir gerilim yarat-
mıştır. Bu gerilimin yanlış okunması, kodlanması 
beraberinde muhafazakâr kesimlerin belirli bile-
şenlerinde, çevrelerinde devlete ilişkin değerlen-
dirmelerde her alanda kötü ve negatif bu okuma-
yı getirmiştir. Devletin bizatihi kötülüğü algısı sağ 
muhafazakâr ve İslâmcılığın belirli bileşenlerinin 
sivil toplum konusunda sivil toplum diye ortaya 
atılan liberal açıklamaların etkisine kapılmasını, 
muhafazakârlığın sivil toplumculuğunu, liberal 
dil açıklamalara açıklığı biraz bu gelişmelerle ilgi-
lidir. Şerif Mardin in çözümlemelerinde bu kesim-
lerdeki ilginin yüksekliği de bu nedenledir. Özet-
le sivil toplum tartışmalarının transferi, Türk siya-
setinin çözümlenmesinde sivil dinamikler arayışı, 
Türkiye’de devlet toplum ilişkilerini, siyasi dina-
mikleri açıklama imkânı vermemektedir. Bu an-
lamda sorunludur. ATÜT açıklamaları da sivil un-
surların varlığı ve rolü açıklamaları da sorunlu. 
Bunlar ayı bir tartışma konusudur. 
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Kemal Karpat,  Vicdan Azabı ve Şerif Mardin

 Kemal Haşim Karpat Mardin’in 1960’larda 
Nursi hakkınsa bir bilirkişi raporu hazırladığın-
dan bahsediyor. Onun vicdan azabıyla böyle bir 
çalışmaya soyunduğunu ifade ediyor. Seksenler-
den itibaren bilhassa 12 Eylül ile Fethullahçılık 
güçleniyor.  Şerif Mardin’in çıkışı okunması sek-
senlerin sonuna bilhassa 1990’lara dayanıyor.  
Ayrıca Said Nursi konulu kitabı 80’lerin sonun-
da çıkıyor, 1992’de çevriliyor.  Said Nursi kitabı-
nı niçin yazıyor?

Kemal Karpat’ı gerek çalışmaları gerek dü-
şünceleriyle Şerif Mardin’le yan yana koyduğu-
muzda kişisel olarak Kemal Karpat’ın daha top-
lumcu, daha eleştirel konumuna yakınım. Kemal 
Karpat’ın Türk modernleşmesine ilişkin değer-
lendirmeleri oldukça değerli. Dağı Delen Irmak 
(2009) isimli nehir söyleşisinin mutlaka okunma-
sı gereken bir metin olarak görüyorum. Karpat’ın 
diğer çalışmaları için de aynı şeyi söyleyebilirim 
fakat Şerif Mardin’le ilgili Bir Ömrün İnsanları 
Türkiye’den ve Dünya’dan Portreler (2015) isim-
li çalışmasında maalesef ve maalesef çok kişisel-
dir. Olgusal olarak Şerif Mardin’in aile, sosyal mu-
hit, çevre, hangi kültürellik, hangi sınıf dinamik-
lerinden geldiğine dair değerlendirmeleri çözüm-
lemelerini içerse de maalesef çok kişiseldir. Bunu 
bir Karpat metni olarak zayıf buluyorum. 

Kemal Karpat, Bediüzzaman Said Nursi Ola-
yı: Modern Türkiye’de Din ve Toplumsal Değişim 
kitabının Mardin’in 1960 yılların başında Said 
Nursi’nin bilirkişi üyeliğinde olumsuz oy vermesi-
nin vicdan azabıyla bu çalışmaya yöneldiğini dil-
lendiriliyor ama ben bunun böyle olduğunu dü-
şünmüyorum.  Mardin de bizzat bu durumu bu 
şekilde izah etmiş midir, bilmiyorum. Mardin iz-
leğine baktığımızda Yeni Osmanlılar, Jön Türk-
ler, erken Cumhuriyet siyaset ilişkileri, dini grup-
lar anlamında baktığınızda çok doğaldır o izlek-
te Said Nursi çalışması. Şerif Mardin’in yakın çev-
resinde de Milli Selamet Partisini, Refah Partisini,  
anlamaya kavramaya ilişkin çalışmalar yapılmış-
tır. Bu çalışmalar da Şerif Mardin okumalarına pa-
ralel okumalardır. Dolayısıyla o çizgi içerisinde bu 
çalışmanın çıkması son derece doğal bir durum-
dur. Bir vicdan azabı ya da kişisel bir şeyle ilişkisi 
olduğunu düşünmüyorum. Kendisi böyle bir şey 
söylemedi ise bence o bilirkişiliği olsaydı da olma-
saydı da bu durum böyle olacaktı. Nitekim, baktı-
ğınızda Türkiye muhafazakârlığının, dindarlığının 

görece İslâmcılığının iki ana akımı vardır; bunlar-
dan birisi Risale-i Nur çevresinden gelen akım di-
ğeri Milli Görüş geleneğinden gelen akım. Bu iki 
ana akım Türkiye’nin siyasi hayatına damgası-
nı vurmuştur. Şerif Mardin bunu erken dönemde 
fark edip çalışmıştır. Bu araştırmalarda batı fonları 
da kullanmış olabilir çok da önemli değil bu ana 
akımı fark edip bunlara yönelmesi önemlidir ve 
vicdan azabı ile izah edilemez.

Şerif Mardin ve Liberalizm

Şerif Mardin 2010 sonrasında cemaat yerine 
Nakşiler için bile şebeke kavramını kullanıyor.  
Mardin’in kastettiği cemaat mi? Şayet yaşasa ve 
bugün bir röportaj yapılsa merkez-çevre modeli 
ve cemaat kavramı için neler söylerdi?

Yaşamı boyunca Şerif Mardin’in çizgisinde bir 
değişim yoktur. Söyleşilerde mahalle baskısı ifa-
desi üzerine konuşuldu. Türkiye’de herkes mahal-
le baskısını yaşıyor.  Mahalle baskısından uzakla-
şıldığında başka bir şey söyleme imkânları olur. 
Ruşen Çakır ve Cüneyt Ülsever’le yaptığı röportaj 
bize onunla alakalı ipucu veriyor. Şerif  Mardin, 
çalışkanlığıyla, üretkenliği ile öne çıkmış bir bi-
lim insanıdır. Kendi döneminde batının sosyal bi-
limlerin hâkim paradigmalarıyla beslenmiş, bun-
ların araçlarını edilmiş bir isim. Türkiye mesele-
lerini kurcalarken daha liberal bir siyasetin kay-
naklarını, temellerini oluşturabilir miyiz kaygısı-
nı taşımıştır. Onun motivasyonun bu olduğunu 
düşünüyorum. Meseleleri daha liberal bir değer-
lendirmeye tabi tutuyor. Nitekim hem 1950’ler-
de liberal bir partinin kuruluş çalışmalarına katıl-
ması - Eskişehir’den adaylığı söz konusu- hem de 
daha sonra 1970’lerin ikinci yarısında CHP’den 
tekrar liberal bir restorasyona tabi tutulma tartış-
malarında adaylığı söz konusu olması 1980 son-
rasında Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) içinde ol-
ması dikkat çekicidir. O liberal bir şekilde Türk 
siyasetini kavramak istemiştir. Türkiye’de kamp-
lar meselelere bir körlükle baktığı için, nesnellik-
le yaklaşamadığı için onu belli bir yere oturtmak-
ta zorlanıyorlar. Bence görüşlerine katılalım katıl-
mayalım ama çalışkanlığı ve üretkenliği ile Türk 
sosyolojisinde güçlü bir yere sahip olduğunu be-
lirtmek gerekiyor. Bu eleştiriden münezzeh oldu-
ğu anlamına gelmez tam tersine daha fazla eleştir-
me ve tartışmaya açılmalıdır ki yeni sorular sorma 
imkânımız olsun.
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Dilaver DEMİRAĞ

Yorgunluk halindeki kişi taşkın bir akışkanlık halinde bir katılıktır, her an hareketli 
olma durumundan dışlanmıştır, o bir tür bedensel, ruhsal “istisna” halini yaşayan 
pili bitmiş bir “homo sacer” olmuştur, yorgunluğun “çıplak yaşamı” yüksek hız 
toplumunda pasif bir direnişi, bir yavaşlamayı ortaya çıkarır. Ama bu bir bilinçli 
direniş değildir. O yavaşlığın tutsağı halinde yaşar. O yavaşlığın, durağanlığın 
akışkan olmayan “akışı” içindedir. Tam da bu nedenle o bir “kurban”dır.

Beni Bu Hayat Yordu

Y orgunlukla hareket ve hareket 
esnasında harcanan enerji mik-

tarı arasında kesin bir bağ olduğu 
bir hakikat. Ancak bugünün top-
lumunun en önemli sorununun 
zayıflık değil de aşırı şişmanlık 
olması da bu çağın bir paradok-
su olsa gerektir. İlk topluklardaki 
avcılar günler süren yürüyüşlerine 
rağmen günümüz insanının yaşa-
dığı türden bir yorgunluğu yaşamaz iken, bugünün 
insanlarının çok büyük bir bölümü masa başında 
işlerde minimum hareketle günlerini sürdürmesine 
rağmen sürekli yorgunluk hissediyorlar.

Bu duruma kronik yorgunluk sendromu ya da 
sürekli yorgunluk sorunu teşhisi konmakta. Bu 
olgu aslında oluşum nedeni bilinmeyen ve organik 
mi yoksa psikiyatrik bir sorun mu olduğu hâlâ tar-
tışılan sosyal bir sorun. Bu sorunu yaşayan kişinin 
yorgunluğu, sürmekte olan egzersizden kaynak-
lanmıyor, dinlenme ile rahatlamıyor ve sorun baş-
ka tıbbi durumlardan da kaynaklanmıyor. Bu so-
run karşısında tıbbın yetersiz kaldığı bir hakikat. 
Üstelik mesele ilk bakışta tıbbın hastalık icat etme-
si gibi de görülmüyor, bu ciddi fiziksel belirtilerle 
ortaya çıkan ve muhtemelen psiko somatik olarak 
adlandırılmayı hak eden bir sorun. Altı aydan uzun 
süren, başlangıcından önce normal aktiviteler ya-
parken başladıktan sonra bu kabiliyetini düşüru-
yor. Söz konusu durum başlamadan önce rahatlık-
la yapılabilen fiziki ve zihinsel aktiviteler belirtiler 
başladıktan sonra kötüleşmeye başlar kişiler bu ak-
tiviteleri yapamaz duruma gelir. Bunların yanın-
da bu sorunun belirtileri ile birlikte uyku sorunları 
da ortaya çıkar. Ek olarak bu duruma tanı koymak 
açısından şu belirtilerin en az birinin bulunma-
sı gerekiyor düşünme ile ilgili sorunlar (konsant-
re olamama, unutkanlık, zihinsel becerilerde düş-

me vb.) ayakta durma veya otur-
ma ile ilgili ortaya çıkan sorunla-
rın daha da kötüleşmesi.

 Bunların yanında kas ağrı-
sı, eklem ağrısı ve baş ağrısı, boy-
nunda veya koltukaltlarında has-
sas lenf düğümlenmeleri, bo-
ğaz ağrısı karında şişkinlik, aşı-
rı gaz, kabızlık ve ishal atakları-
nın birlikte görüldüğü sinirsel ba-

ğırsak sorunları, gece terlemeleri gıdalara, kokuya, 
kimyasallara veya gürültüye aşrı duyarlılık. Bütün 
bunlar söz konusu sorunun yarattığı fiziki rahat-
sızlıklar. Ancak bir hastalık asla sadece hastalık de-
ğildir ve bu en çok da psikosomatik hastalıklarda 
görülür. Asabi bağırsak sorunu adı verilen ve bü-
yük oranda strese bağlı olan hastalık belirtisi bile 
aslında bireylerin kendini baskı altında hissetme-
si ile yakından ilgili. Ki bu da kapitalizmin bize sat-
tığı, tükettiğimiz hastalıklardan birisi, ha keza tü-
kenmişlik sendromu adı verilen ve kronik yorgun-
luk sendromu ile benzeyen kimi özellikleri de olan 
hastalıklardan birisi de tıbbın icad ettiği hastalık-
lardan. Bu nedenle her ne kadar çok net fiziki be-
lirtiler göstere de satılık hastalıklar kategorisinde 
değerlendirilmesi muhtemel ve çok net bir sosyal 
sorun olduğu tespiti yapabiliriz.

Yaşamın Tıbbileştirilmesi Olarak Hastalık ve
Bir Stigma Olarak Kronik Yorgunluk

Tıbbileştirilme insan yaşamının ve sorunları-
nın tıbbi koşullar altında tanımlanması ve bunla-
ra tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak bak-
mak ve böylece toplumsal yaşamın tıbbi çalışma, 
teşhis, önleme veya tedavi konusu olmasıdır. Tıb-
bileştirme toplumsal yaşama ortaya çıkan sorunla-
ra yönelik hastalık tanısı konması ve bununla il-
gili yeni kanıtlar ya da hipotezlerle, sosyal tutum-
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lar veya ekonomik konuların değiştirilmesiyle sağ-
lanır. Tıbbileştirme, profesyonellerin, hastaların ve 
şirketlerin rolü ve gücü açısından sosyolojik bir 
perspektiften incelenir ve aynı zamanda öz kimli-
ği olan sıradan insanlara etkileri bakımından ince-
lenir ve yaşam kararları, sağlık ve hastalık konu-
sundaki hâkim kavramlara bağlı olabilir. Bir du-
rum tıbbi olarak sınıflandırıldıktan sonra, bir ye-
tersizlik sosyal bir olgu olarak ele alınmaz bunun 
yerine tıbbi model kullanılır. Yetersizliğin tıbbi mo-
del içinde kullanılması tıbbin sosyal otoritesi ile bir 
sosyal kontrol sistemi inşaa etmesini sağlar. Sosyo-
log Cassell’in Acı Çekmenin Niteliği ve Tıbbın He-
defleri adlı kitabına göre, tıbbileştirme için tıp nor-
malden sapmayı tanımlayarak kendi sosyal kont-
rolünü yaygınlaştırır. Tıbba eleştirel bakan sosyo-
loglar, tıbbileştirmeyi, tıbbın otoritesini günde-
lik varoluş alanlarına genişleterek sağlık otoritesi-
ni bir toplumsal denetim biçimi olarak tanımladı-
lar. Thomas Szasz’ın deyimi ile: “Tanımlama mü-
cadelesi gerçekte hayatın kendisi için verilen mü-
cadeledir. Tipik olarak Batıda İki adam yere atıl-
mış bir silahı ele geçirmek için umutsuzca savaşı-
yor: Kim silahı ele geçirirse diğerini vurur ve yaşar, 
düşmanı vuruldu ve öldü. Sıradan hayatta müca-
dele, silahlarla değil kelimelerle verilir; durumu ilk 
tanımlayan kimse galip olur; düşmanı kurban. İlk 
sözcüğü ele geçiren kişi, diğerine kendi tanımladığı 
gerçekliği dayatmış olur. Böylece tanımlayan kimse 
hâkimdir ve yaşar”1

Vicente Navarro gibi Marksistler ise tıbbı ka-
pitalist topluma bağladılar. Tıbbın, sosyal eşitsiz-
lik ve yoksulluk gibi altta yatan hastalık nedenle-
rini örtbas ettiğini ve bunun yerine sağlığı bireysel 
bir mesele olarak sunduğunu savunurlar. Tıbbileş-
tirme olgusunu kronik yorgunluk sendromu denen 
olguya uyarlarsak ben burada Marksist Navaro gibi 
düşünüyorum. Kapitalizm tarafından bir sermaye 
birikim modeli olarak tıbbileştirme yeni hastalık-
lar icad ederek hastalık satma peşinde, Ama aynı 
zamanda bir sosyal kontrol olarak, bir damgalama 
biçimi olarak da yeni hastalıklar icad edilerek bi-
reylerin çeşitli fiziksel yetersizliklerini, sorunlarını 
hastalıklaştırarak bir medikalizasyon olarak iş gör-
mekteler. Kronik Yorgunluk sendromu adıyla as-
lında birçok sosyal olgunun bir sonucu olarak or-
taya çıkan sorunları tıbbileştirerek altta yatan top-
lumsal nedenlerin üstünü örtmekteler.

Dahası bu hastalık tanımı birçok hastalık gibi 
bir stigmata yani damgalama ya da Szasın tanımı 
ile tanımlama olgusu. Bu tanımlama iktidarı tıbbın 
elinde olduğundan Neville Millen Kronik Yorgun-
luk Sendromu ve Hastalık Yapımındaki Değişimin 

Mikro-Politikası adlı çalışmasında kronik yorgun-
luk sendromu olgusunda tıbbın onca çabasına rağ-
men kronik yorgunluk sendromu yaşayanların psi-
şik yaşamlarının daha kapsamlı bir şekilde anlaşıl-
ması için gerekli olan temel iletişim süreçlerini ih-
mal ettiğini belirtir.

Rasyonel Wikide “hastalık” ile ilgili yapılan şu 
tanımlar aslında nasıl bir stigmata ile karşı karşıya 
olunduğunu gözler önüne serecek bir halde ve pa-
zarlanan bir “hastalık” olan tükenmişlik sendromu 
ile nasıl iç içe olduğunu da gösterir nitelikte.

“Bazı araştırmacılar, psikososyal faktörlerin 
önemini vurguluyor ve CFS’nin Fibromiyalji (Fib-
romiyalji (FM), yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, 
uyku bozukluğu ve yorgunluğun çoğu kez birlik-
te bulunduğu kronik bir ağrı... Fibromiyalji (yay-
gın kas iskelet sistemi ağrısı, uyku bozukluğu ve 
yorgunluğun çoğu kez birlikte bulunduğu kronik 
bir ağrı sendromuna verilen ad). Ve çoklu kimya-
sal duyarlılık (düşük seviyede kimyasala maruz 
kaldıktan sonra baş dönmesi, karın ağrısı ve yor-
gunluk hissetmek, vücutta alerjik kızarıklıklar, ba-
ğırsak hastalıkları ve mide problemleri gibi belir-
tilerle ortaya çıkan bir “hastalık”). Sebebi anlaşıla-
mayan ya da psikolojik olduğuna inanılan belir-
tilerden mustarip hastalara verilen diğer tanılarla 
birlikte ele alınabileceğine inanıyor. Bu sendrom-
lar (bozukluklar) nihayetinde psikolojik yardım-
la ortadan kaybolabiliyor. Bilişsel davranışçı teda-
vide de iyi sonuçlar bildiren saygın bir psikiyatrist 
olan Professor Simon Wessely KYS’nin (kronik yor-
gunluk sendromu) devam etmekte olan belirtileri-
nin, hasta destek grupları gibi şeylerle takviye edi-
len hastanın anormal hastalık inançlarından kay-
naklandığını savundu.” 

Wessely ’in hastalığın büyük oranda psikolo-
jik aslında Baudrillard’ın simülasyon olarak hasta-
lık tanımı ile örtüşmekte. Moliere’in hastalık hasta-
lığı tanımındaki hipokondriaklık yani hastalık yo-
luyla insanların kendisiyle ilgilenilmesini istenme-
si ile benzer gözükse de hastalık simülasyonu ger-
çek bir hastalık belirtisi göstermesi ile farklılaşır. 
Hastaymış gibi yapan bir kişi der Baudrillard yata-
ğa uzanıp bizi hasta olduğuna inandırmaya çalışır. 
Bir hastalığı simüle eden bir kişi ise kendinde bu 
hastalığa ait semptomlar görülen kişidir. Hastaymış 
gibi yapan insana uygulanacak bir iki tahlil ile ger-
çek yerli yerine oturtulabilir, ama konu hastalığın 
simülasyonu olunca bu kişiye ne hastasın ne de de-
ğilsin denilebilir. KYS’de de durum kişinin kendini 
aşırı yorgun hissetmesidir ama büyük oranda sos-
yo psikolojik etkilerin bir sonucudur bu aslında. 
Wessely bunları dediği için hem KYS hastalarınca, 
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hem de bunun bir tıbbi hastalık tanısı olduğunda 
ısrar eden doktor takımınca büyük bir düşmanlı-
ğın nesnesi olur.

Tam da bu nedenle hastalık pazarlama gerek-
liliği nedeniyle KYS’nin farmokostik (ilaç) emper-
yalizme uyarlanabilmesi için onun tıbbileştirilebil-
mesi üzerine kapsamlı laboratuvar çalışmaları ya-
pılıp bu araştırmalardan bir ilaç türetilmesi gerekir. 
Çünkü ABD ve İngiltere gibi ilaç piyasasının çok 
büyük olduğu pazarlar başta olmak üzere küresel 
pazarda bir hastalığın satılabilirliğini belirleyen ki-
lit ülkeler de bu “hastalığa” yüz verilmedi, FDA ( 
Food Drug Agency-Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) 
buna ilişkin ilaçlara yapılan masraflara para öde-
meyince Tıp ve İlaç Endüstrisi çaresiz kaldı, üstelik 
uzun zaman boyunca “hastalığın” mantıklı bir ne-
denini de ortaya koyamadılar. Tam bu noktada sa-
tılık bilim devreye girer ve imdada yetişir. Yapılan 
bir araştırmaya göre hastalığın nedeni kandaki si-
tokin yani hücresel iletişimi sağlayan bir madde-
nin yüksekliği olarak bulundu. Araştırmayı yapan 
Stanford Üniversitesi Doktoru “Kronik yorgunluk 
sendromu hiçbir şekilde hayal gücünün bir ürünü 
değildir. Bu gerçek” diyerek gereken şeyi yapmış 
oldu.2 Böylece artık kandaki söz konusu maddeyi 
dengeleyen bir ilaçla hastalığın tedavisi mümkün 
olabilecek. Dahası hastalığı zihinde tahayyül edi-
len sosyal ve psikosomatik bir olgu olarak tanımla-
yan ve Pazar avcılarının yoluna takoz koyan Wes-
sely gibilerin de daha fazla yollarına dikilmeleri en-
gellenmiş olmakta.

Hâsılı tam da sosyal bir sorun hem tıbbileştiri-
lerek üstü örtülmekte, hem de şirketlerin yeni bir 
hastalık sayesinde yeni bir pazar oluşturup bu sa-
yede kârlarını katlamalarının önü açılmakta. Oysa-
ki bu sorun açık ve net bir sosyal sorun, dahası tıb-
bi stigmatizasyon3 nedeni ile bu kişiler dışlanmak-
ta işlerinden olmaktalar. 

Kısacası bir hastalık gibi gösterilen bir sorun as-
lında pek çok sosyal olgunun bir araya gelmesi ne-
ticesi oluşan ve basbayağı da kurulu düzen tarafın-
dan üretilen bir mesele. O yüzden bundan sonraki 
bölümlerde toplumsal bir sorun olarak yorgunluk 
olgusunu ve buna yol açan sosyal olguları masaya 
yatırmak istiyorum.

Hiç Zamanım Yok: Çok Çalışma ve
Tüketim Döngüsü

Emek 19. yüzyılda sanayi kapitalizmi koşulla-
rında en önemli birikim kaynağıydı. Ancak zaman 
içinde emek sanayi ekonomisinin ana motoru ol-
maktan çıktı, dahası kapitalizm şartlarında herke-

sin ücretli çalışana dönüştürülmesi sonucu ve hiz-
met sektörünün emeğin maddi emekten gayri mad-
di emek biçimine dönüşmesi ile kapitalizm emek 
ile mücadelesinde en büyük zaferini elde etti. Ama 
en önemlisi kapitalizm herkesi tüketiciye dönüş-
türerek de toplumu kontrol altında tutacak önem-
li bir fırsatı yakaladı. Bir kapan olarak tüketicilikle 
borçluluk durumu, borçluluk durumu ile aşırı ça-
lışma ve bir proleterleşme biçimine dönüşen tüke-
tici arasında kopmaz bir bağ var ve bunun yan çık-
tısı ise yorgunluk.

Bu olgu genel olarak Keynes-For ikilisi ile baş-
layan bir süreçtir. Onun yarattığı üretim modelin-
deki devrim gibi değişimle daha seri otomobil üre-
tip daha ucuza otomobil üretmekle fabrikada çalı-
şan işçiler otomobil sahibi olmaya başladılar. Di-
ğer yandan Keynesçi modelle de desteklenerek iş-
çiler yüksek ücret alınca bu para tüketime harcan-
dı. Böylelikle işçi sınıfı orta sınıf haline gelmeye 
başladı.

İşçi sınıfı refahtan pay alıp ev, otomobil, yaz ta-
tili vb. imkânlar, çocuklarına iyi eğitim vermek, sü-
rekli değişen “ihtiyaç” durumundan doğan harca-
ma durumu ücret harcama dengesini değişkenleş-
tirdi. Tüketim yönelimli bir toplumda harcamak 
bireyin mottosu haline gelince daha çok kazan-
mak, daha çok kazanmak için daha çok çalışmak 
diyeceğimiz bir durum ortaya çıktı. Bu paradoks 
yeni kapitalizmde işin esnekleşmesi ile bu kez hem 
refahını hem de işini kaybetmemek için aşırı çalış-
ma olgusunu meydana getirdi.

Sözünü ettiğimiz toplumsal bir sorun ola-
rak yorgunluk olgusu bununla ilişkili bir durum. 
ABD’de yapılan bir araştırma özellikle kadınların, 
göçmenlerin ve siyahların daha fazla mesai harca-
dığını ortaya koyuyor. Nedeni ise belli alınan üc-
ret sabit buna mukabil harcama miktarı sabit değil.

Weblen’in gösterişçi tüketim olgusu bugün 
hem erozyona uğrayan ama her geçen gün kültü-
rel olarak artan bir olgu olan orta sınıflaşmanın bir 
tezahürü. Gösterişçi tüketim olgusu daha çok zen-
ginlerin müsrifçe yaşam biçimi için örneklenen bir 
olguydu. Ama bu aslında toplumu zenginliği ulaşı-
labilir ve arzulanır kılmaya yönelik bir stratejiydi. 
Bu bağlamda tüketimin tabana yayılması herkesin 
lüks ve zenginlik duygusunu tatmasına imkân ve-
riyordu. Yarın emekli olmayı göze alamayan insan-
lar bile olsalar, elit statünün bir bölümünün keyfini 
çıkarabilirler. Orta sınıf insanlar bir Bill Gates gibi 
yaşayamıyordu, ancak toplumsal duruşlarını artır-
mak için küçük lükslere kapılabiliyorlardı.

Bu olgu Dövüş Kulübü romanında anlatılır an-
latıcı evindeki mobilyaları ve mobilyaların marka-
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sını tek tek sayar.  “Somon çürüğü bir ying ve tu-
runcu bir yang deseni oluşturacak biçimde tasar-
lanmış Njurunda sehpaları. Erika Pekkari imza-
lı Haparanda koltuk takımı. Johanneshov koltuğu. 
Strinne koltuk örtüleri. Rislampa/Har kâğıt lamba-
ları. Alle çatal-bıçak takımı. Vild ayaklı saat. Klipsk 
kitap rafları. Hemlig şapka kutuları. Yedi değişik 
renkte (orkide, fuşya, kobalt, fildişi, siyah, yumur-
ta kabuğu ve koyu kırmızı) Mommala yorgan takı-
mı. Kalix mobilya cilası. Steg zigon.

 [Onları] almazsam ölürdüm. 
Bütün bunları satın almak için ömrümü verdim 

ben.” (s.42)
Siz vermediniz mi?
Bu… yuva yapma içgüdülerine tutsak düşen bir 

tek ben [değilim]. Eskiden tuvalete magazin dergi-
leriyle giren tanıdıklarım, şimdi IKEA mobilya ka-
taloğuyla giriyorlar. Hepimizde… aynı kâğıt lam-
balardan var… Mobilya satın alırsınız… Sonra ha-
yallerinizdeki yatak. Perdeler. Halılar.” 

Hadi listeyi biraz daha uzatalım. Kaç yıldır çalı-
şıyorsunuz kullandığınız araba için? Ne kadar faiz 
ödüyorsunuz ev kredinize? Kaç patron fırçası daha 
yemeniz gerekiyor yeni taktıracağınız çelik kapı 
için? Nefret ettiğiniz kaç insana efendim diye hitap 
ediyorsunuz, henüz izlemediğiniz ve muhtemelen 
de hiç izlemeyeceğiniz ama zamanında sadece on 
iki dakikada tamamını internetten indirdiğiniz bir 
film için? Kaç bayram geçirdiniz sevdiğiniz bi fil-
minde çocuğa harçlık vermeden, mağazadan çıkar 
çıkmaz aynısını başkasının üzerinde gördüğünüz o 
harika kazağı almak için? Kaç işgünü uzaklıktası-
nız hep hayalini kurduğunuz o tatile?”4

Bütün bunları elde etmek için ise, “kendiniz 
üzerinde çalışarak” boş zamanınızı emek içine sok-
maktır. Zengin sınıfa öykünmede en belirgin ör-
nek, kentsel profesyonel sınıf üyeleri arasında zor-
layıcı bir nitelik kazanan egzersizdir. Yaşadıkları 
mahalleler SoulCycle ve Equinox gibi lüks spor sa-
lonları ya da butik fitness stüdyolarıyla dolu. Eg-
zersizin bu kadar önem kazanmasının nedeni ise 
zengin bedenlere duyulan öykünme. Çünkü zen-
gin vücutlar sadece inceltilmiş değil, her yönden 
kaslıdır. Muntazam ve kesinlikle, gereksiz harcama 
gayretlerini yansıtır mahiyettedir. Bu durum Baud-
rillardın en önemli tüketim nesnesinin bedenleri-
miz olduğu tesptiti ile de uyumludur. Buna ulaşa-
bilmek içinse zengin olmayan orta sınıflar uzun iş 
saatleri boyunca çalışmak zorundadır.

Çalışma, tüketim ve uzun çalışma arasında bir 
başka ara halka da borçluluk ilişkisidir. Burada en 
önemli şey kredi kartı ve tüketici kredileridir. Dün-
yada ilk kredi kartı Flatbush National Bankası ta-

rafından 1946 yılında satın al-öde sistemi ile alış-
veriş dünyamıza girdi. Daha sonra BankAmericard 
1959 yılında kredi kartı sistemine geçti. 1966 yı-
lında ise diğer eyaletlerde kullanılmaya başlanmış. 
1976 yılında ise bugünkü VİSA adını aldı. Master-
card, İngiltere’de kullanılmaya başlanan Barclay-
card daha sonraki şirketler oldu. Dünyada geçer-
li olan ilk kredi kartı Diners 1950 yılından itiba-
ren, American Express ise 1958 yılında faaliyete 
geçti. Bunu taksitli kredi takip etti ki onunda tarihi 
50’li yıllardı. Böylece borçlandırılmış insanın imali 
de geçekleşmiş oldu. Borçluluk yoluyla bir anlam-
da kapana kısılan insanlar tüketebilmek için borcu 
borçla kapatmak yoluna gidiyorlar. Bu da daha çok 
çalışma şeklinde ortaya çıkıyor. Kısacası her yol 
daha çok çalışmaya çıkınca bu da toplamda yor-
gunluk olarak karşımıza çıkmakta. 

Bütün bunlara günümüz kapitalizminin emeği 
zapturapt altına almak için uyguladığı esnek çalış-
ma saatleri ve esnek çalışma biçimleri de eklenebi-
lir. Nitekim aşırı çalışmadan ölümlerin ve intihar-
ların yaşandığı Japonya kadar olmasa da ABD ve 
Avrupa ülkelerinde de uzun mesai saatleri içinde 
çalışmak kaynaklı yorgunluk ve buna bağlı rahat-
sızlık yanın da intiharlarda görülmekte. Fransa da, 
Kanada Almanya vb. birçok ülkede stres kaynak-
lı rahatsızlıklar, çok çalışma kaynaklı yorgunluktan 
dolayı intiharlar görünmekte. Nitekim İLO verile-
rine göre haftada 40 saati aşan çalışma süresi küre-
sel olarak hâlâ %44 düzeyinde.

Hâsılı tıbbileştirme ile kapitalizmin bütün suç-
larının üzeri örtülmekte ve muğlak bir Kronik Yor-
gunluk Sendromu kavramı ile olayın asli gerçekliği 
yani altında yatan nedenler gözden kaybedilmekte, 
bunun yerine olay Hastalık olarak tanımlanıp bü-
tün sosyolojik bulgular el çabukluğuna tabi kılın-
makta. Yorgunluk nerden bakarsak bakalım sosyo-
lojik bir olgu olarak karşımıza çıkmakta.

Devri Daim Makinesi ve
Hızlandırılmış Toplumda Yorgunluk

Klasik modern toplum dur durak bilmeyen ha-
reketi simgeleyen ilerleme ile temsil olsa da eninde 
sonunda sınırları olan ya da Zygmunt Bauman’nın 
ifadesi ile katılara sahip olan bir sosyal düzendi. 
Modernitenin yeni evresinde ise tüm katlıkların 
çözülerek akışa geçtiği bir zaman yaşanır akışkan 
modernite denilen bu evre kendini bireylerin seç-
me özgürlüğü önünde engel teşkil eden tüm ka-
tılıklardan kurtulup herşeyin devingenleşerek ser-
bestçe hareket edebilecek bir konuma gelmesiy-
di. Bu çözme süreci bütün kolektiviteleri içine ala-
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cak bir eritme işlemini içerir. Sosyologların sevdiği 
bir terimle akışkan modernlik dönemi mobilitenin 
yani hareketliliğin en üst seviyeye ulaştığı bir top-
lumsal evredir.

Bauman’ın akışkanlık adını verdiği şeye Şükrü 
Argın “Pan-Kapitalizm” diyecektir. Kavramın üreti-
cisi olan Arthur Kroeker ve Michael Weinstein vir-
tüel ekonominin esas olduğu bir toplum biçimidir. 
Virtüel ekonomi ise daha çok bankalar, bilgisayar 
ağları, otomasyona dayalı üretimin yani bugünler-
de kimilerinin enformasyon ekonomisi, kimileri-
nin ağ ekonomisi dediği esas olarak küreselleşme 
adını verdiğimiz olgununu teknik boyutunu içerir. 
Kapitalizmin ağlar yoluyla ekonomiye dolaysıyla 
her yere sızdığı bir sistemin adıdır pan kapitalizm.

“Bir tür ‘el çabukluğu marifet” ekonomisi-
nin, temel kapitalist üretim faktörlerinin (emek ve 
ürünlerinin), kilit üretim ilişkilerinin (klasik kapi-
talist) ortadan kaybolduğu tek derdi dolaşımın hızı 
olan, dikkatleri gerçek maddi üretim ilişkilerinden 
“virtualize edilmiş” meta formuna çeviren; dolayı-
sıyla ekonomi denen şeyi bile perdeleyen “göçebe” 
bir ekonominin adı.”5

Şükrü Argın’ın Marksist terminolojisi içinde 
yazarların esas derdinin anlaşılamadığı kanısın-
dayım, yazarlar bize bir tüketim ekonomisi olgu-
sundan bahseder, herşeyin imajlaştığı anlamın di-
jital bir dünyada oluştuğu, dijital dünyanın tüke-
tim modelleri ile zihinlere tesir ettiği, üretimin ise 
geri plana düştüğü, üretimin de giderek dijtallleşti-
rildiği, hizmet ekonomisinin ekonominin ana mo-
toru olduğu görüntülerin toplumsal hayatı belirle-
diği bir ekonomik sosyal yapıdır. Ağ toplumu, sa-
nayi sonrası toplum vb. kavramların tümü tekno-
lojinin ekonomiye de sosyal yaşamada hâkim ol-
duğu ve sosyal ilişkilerin teknik dolayımından ge-
çerek şekillendiği bilgisayarın toplumun merkezin-
de olduğu bir dünyadır bu. Buna sanal denmesinin 
de esas nedeni budur. Ama tüm bu kavramlar iki 
kavramla yakından ilişkilidir geç kapitalist tüketim 
toplumu ve geç modernite (post modernite de di-
yenler var) bu modernlikte esas olarak tüketim ve 
tekniğin egemen olduğu bir modernite tarafından 
belirlenmektedir. Bu dünyanın eşitsiz gerçekliği bir 
yana esas unsuru hızlandırılmış yaşamsal ritimdir.

Katı olan her şeyin buharlaştırılması’ nasıl kla-
sik kapitalizmin temel ilkesi ise ‘mobil’ olmayan 
her şeyin yerinden yurdundan edilmesi de ‘pan-
kapitalizmin’ temel ilkesidir diyebiliriz sanıyorum. 
Pan Kapitalizm, deyiş yerindeyse, yeryüzüne kök 
salabilmek, yerleşebilmek için sürekli hareket et-
mek, hatta “hareket” denilen şeyin kendisini bile 
bir ‘metaya’ çevirmek zorundadır.6

Bütün bu kavram setlerine iki tane daha ek-
lersek yorgunluğun sosyolojisini ve bunun hız ile 
olan ilişkisine daha somut temeller etrafında de-
ğinebilmiş olacağız. Kavram setimizde eklenecek 
ilk kavram tekno-kapitalizm olgusudur. Tekno-
kapitalizm kapitalist sermaye birikiminin teknolo-
ji üzerinden şekillenmesi ile sermaye yatırımlarının 
bilim ve teknolojik araştırmalara yöneltilmesidir. 
Bu olgunun somutlaştığı alan ise ar-ge’dir. Kavramı 
üreten sosyal bilimci Luis Villa Suares kitabının gi-
riş bölümünde bu kavramlaştırmayı şöyle tanımlar:

Kapitalizmin, teknoloji ve bilim üzerine kuru-
lu yeni bir versiyonu, yirmi birinci yüzyıla büyük 
etkileri olacak yeni kurumsal güç ve organizasyon 
biçimlerini ortaya çıkarıyor. Böylece, teknolojik ya-
ratıcılık öncelikle araştırma ve fikri mülkiyete yön-
lendirilen yeni kurumsal rejimlerde bir emtiaya dö-
nüştürülür. Yeni ticaret teorisi, teknoloji ve yeni-
lik üzerindeki kontrolü sayesinde daha da müda-
haleci ve acımasız hale geldiğinden, bu fenomenin 
büyük sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları olma-
sı muhtemeldir.7

Yazarın kendisi de bu kavrama ilişkin açıklama-
sında bu kavramlaştırmayı şöyle açıklar.

Teknokapitalizm, hızlı teknolojik yenilikçili-
ğe dayanan bir piyasa kapitalizmi gelişimidir. Tek-
nokapitalizm, daha önce hiç görülmemiş olan bir 
şekilde, piyasa işlemlerinde bilim ve teknolojiden 
faydalanmıştır) Hammadde, fiziki sermaye ya da 
emek gücü, endüstriyel kapitalizmin ve erken sa-
nayileşmenin temel kaynakları olduğu gibi, yaratı-
cılık ve bilgi bugüne kadar bu yeniçağın en önem-
li kaynağıdır. 8

Bütün bunlar aslında hiç de yeni değildir ka-
pitalizm başından beri teknolojiden azami istifade 
etmiş ve onu geliştirmiştir. Yenilikçilik ve bilimsel 
gelişmeleri üretim koşullarına uyarlayan ve bunun 
hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayarak yaşam rit-
mini hızlandıran kendisidir. Burada ikinci anahtar 
kavramımız ise hızdır. Hız aslında tam da tekno-
lojinin bir ürünüdür ağ sistemleri, iletişim tekno-
lojileri, ulaşım ağları, uydular vb. teknolojik bul-
gular neticesi dünya küçülmüş durumdadır mesa-
fe de buna bağlı olarak anlamını kaybetmiştir. Bu-
nun sosyal sonucu ise yüksek hız toplumudur ki 
kendini yaşamsal ritimlerde hızlanma olarak gös-
terir ve toplumsal hayatın tüm yönlerine yansıdığı 
gibi bireyin iç dünyasında da etkileri olur. Alman 
sosyal bilimci Harmut Rosa bu olguya şöyle olgu-
ya dikkat çeker:

 Sonuç olarak, yaşam dünyası her zamankin-
den daha hızlı bir şekilde sürekli çözülür: moda, 
yaşam biçimleri, ürün çevrimleri, işler, eşler ve cin-
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sel partnerler ile ilişkiler, siyasi ve dini inançlar, uy-
gulama biçimleri ve birlikteliği ve ayrıca toplumsal 
eyleme yönelik belirli yönelimler modernite süre-
cinde giderek koşullu ve dengesiz hale geliyor. Bu 
algı kültürü hızlandırmaya dönük bir durum oluş-
turur. Emin olmak gerekirse, bunun aslında daha 
büyük bir evrimsel ivme ilkesinin bir uzantısından 
başka bir şey olmadığı ortaya çıkarılabilir. Bir saat-
lik bir zamanın geçişi açısından yeryüzündeki ya-
şamın tarihini tasvir etmek için sıklıkla kullanılan 
doğal tarihin tanıdık saat modeli olduğunu hatırla-
yın. Saatlerin çoğunda önemli bir şey olmamış gibi 
gözüküyor; saatin elleri zorlukla hareket eder. An-
cak, saatler dolmadan dakika ve saniye geçtikten 
sonra, olaylar belirgin bir hızla belirgin bir şekilde 
hızlanıyor ve değişme oranı Homo sapiens olay ye-
rinde göründüğünde daha da büyüyor; saatin elle-
ri şimdi öne çıkıyor. Hiç şaşırtıcı değil, ama bu hız-
lanmaya yol açan ivme alanlarının birbiriyle nasıl 
ilişkili olduğu tartışmalı bir konudur.9

Sürekli meşgul ve yüksek tempoda bir yaşam 
biçiminin yarattığı zamansızlık olgusu ve buna 
bağlı tükenmişliğin yarattığı paradoks için Alman 
sosyal bilimci Hartmut Rosa “hızlandırılmış top-
lum” kavramını kullanır. Boş zaman sağlayan, iş 
gücü tasarrufu sağlayan teknolojiye “stres duygu-
ları ve zaman eksikliğinde dramatik bir artış” eşlik 
eder. Bu hızlandırılmış toplumun adeta yazgısıdır. 
İşin asıl paradoks içeren boyutu ise zamanı daha 
fazla hızlandırıp onu küçültmenin imkânsız oluşu-
dur. Meşgul olmak bir yaşam tarzı haline gelmiştir. 
Meşgulmüsün sorusu, bu hızlandırılmış hayat rit-
minin nasıl bir duygu olduğunu anlamak için so-
rulan bir sorudur. Öte yandan meşguliyet havalıdır 
ve işadamlarına özgü bir durumu ifade eder. Çün-
kü onlar çok meşguldürler ve üstelikte başarılıdır-
lar. Bu nedenle Meşguliyet başarı ile eş anlamlıdır. 
Aslında meşguliyet gerçek olabilir ya da olmayabi-
lir, fakat kesinlikle insanların nasıl görülmek istedi-
ğini ortaya koymaktadır. Bu duruma psikolog Da-
niel Kahneman, “koşu bandı etkisi adını veriyor. 

Rosa’nın dikkat çektiği yüksek hız toplumun-
dan hayatın hızlanan ritmine karşı verilen cevap 
kıza bir zamana daha fazla etkinlik sığdırmak olu-
yor. Çoklu görev yapıyoruz, her hareketi hızlandı-
rıyor ve duraklamalar ile aralıkları ortadan kaldır-
maya çalışıyoruz. Bunun yarattığı etkilerden biri-
si de modüler kimlik ya da modüler sosyal roller-
dir. Buna kılıktan kılığa girmek de diyebiliriz. Bu-
nun bir tür şizofreniye yol açması ise doğal olacak-
tır ki bu bireysel iç dünyada bir parçalanma kendi-
ni bütün hisssedememe durumu ortaya çıkartır ki 
bunun yarattığı bitaplık hali kolayca anlaşılacaktır.

Aktivitenin bir hiper aktivite biçimine dönüşü-
mü aynı oranda bir hiper pasiviteye dönüşür. Ko-
reli felsefeci Byung-Chul Han bu olguya dair hiper 
aktivite olgusu çerçevesinde bir saptamada bulu-
narak biraz haksız bulduğum bir yargı ile Arendt’i 
eleştirerek şu saptamaları yapar.

Arendt’in pas geçtiği aktif olma diyalektiği akti-
vitenin hiper aktif yoğunlaştırılmasıyla kişinin hiç-
bir uyaran ya da kişinin hiçbir uyaran ve dürtü-
ye direnç göstermeden takip ettiği hiper pasifliğe 
dayanır. Özgürlük yerine yeni zorunluklar meyda-
na getirir. Bu ne kadar aktif olursan o kadar özgür 
olursun yanılsamasıdır10

Han’ın bana göre Arendt’in esas derdini es ge-
çen onun eylem kavramındaki derinliği günümüz 
hızlandırılmış toplum öznesi olan tüketicinin sığ-
lığına yediren saptamalarındaki gizli kibri de faş 
edip, kötü bir Heiddeger öğrencisi olduğunu söy-
lemekle yetineceğim Buradan onun hız performans 
ikiliğine dayanarak tükenmişlik sendromu olgusu 
üzerinden yaptığı yorgunluk saptamalarına yönel-
mek istiyorum. Aslında onun performative üzerin-
den açıkladığı-ki Han bütün çalışmalarında aynı 
olgunun etrafında dönüp durmakta- olgulara İş-
letme hastalığına tutulmuş toplum kitabının yaza-
rı Vincent de Gaukjac’ta ya da Zygmunt Bauman’ın 
çalışmalarında rastlarız.

Ancak Han’ın farkı Heiddeger’in dasein analizi-
ni performans toplumuna uyarlamasıdır ki bu gü-
nümüzün tez canlı toplumundaki tez canlı bire-
yin içine düştüğü açmazı ele almakta ona felsefi bir 
sükse kazandırır. Ki günümüz felsefecilerinin ço-
ğunun da temel özelliği sükseli, kavramlarla bir tür 
akademik hava atarlık hali üretmesidir ki bu Fran-
sız felsefesinde daha yoğun iken Alman düşünce 
dünyasında da görülüyor sanırım. Bu anlamda han 
Sloterdijk’ten neyim eksik der gibidir.

Performans toplumu tam da dilimize pelesenk 
olan performans ölçümü olgusu ile ilişkili olarak 
başarıya odaklı ve kişilerinde başarılı olmak için 
kendini sürekli yenilediği bir toplumdur. Hare-
ket bu toplumsal hayatın belirleyici özelliğidir. Na-
sıl katı olan şeyler, sabit olanlar ortadan kalkarak 
akışa geçiyorsa, birey de bu anlayışlara uygun ola-
rak kendini sürekli geliştirme çabasındadır. Sürek-
li akış halinde olan ve dur durak bilmeden değişen 
çevrede insan da psikolojik olarak yertsiz yurtsuz-
laştığından bunun nihai sonucu bu akışkan ve hız-
lı ritim karşısında yorulup tükenmesidir.  Tıbbileş-
tirme ile tükenmişlik sendromu adı verilen “hasta-
lık” gerçekteyse duygu durumu ve bunu besleyen 
yetersizlik hissi bunun doğal sonucudur.
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Byul Chung Han tarafından dillendirilen ken-
dini sömürme hali yorgunluk gerçekliğinin perfor-
mans toplumunda ortaya çıkan veçhesidir.

Performans öznesi kendini zorlayan, hatta sö-
müren her türlü tahakküm yönteminden muaftır. 
Kendinin egemeni ve efendisidir. Dolaysıyla ken-
di kendinden başka kimsenin boyunduruğu altına 
girmez. Bu açıdan itaatkâr özneden ayrılır. Tahak-
küm yöntemlerinin ortadan kalkışı özgürlüğe gö-
türmez. Daha ziyade özgürlük ve zaruretin birbiri-
ne geçmesine müsaade eder. Böylelikle performans 
öznesi, performansın azamileştirilmesi için mec-
buri özgürlüğü veya kısıtsız mecburiyeti temellük 
eder. İş ve performansın ifratı kendini sömürme-
yi şiddetlendirir. Bu ise başkalarını sömürmekten 
daha verimlidir, çünkü özgürlük hissiyle beraber 
gelir. Sömüren aynı zamanda sömürülendir. Zan-
lı ve kurban artık ayırt edilebilir değildir. Bu ken-
di kendine çekilme hali, kendine içkin mecburiyet 
yapılarının şiddete (Gewalt) tahavvülü sebebiyle 
paradoksal bir özgürlük doğurur. Performans top-
lumunun psişik hasatlıkları, tam da bu paradoksal 
özgürlüğün patolojik tezahürleridir11

Yazarın ziyadesi ile tartışmaya açık saptamala-
rı onun performans dediği benimse pan kapitalizm 
yahut tüketim toplumu demeyi tercih edeceğim 
toplumunun bireyinin kendine aşırı yüklendiği ya 
da yerinde deyimle kendini sömürdüğü saptama-
ları bir hakikattir. Özgürlük yanılsaması diyeceği-
miz olgu ile bağlantılı pozitiflik saptaması da tüke-
tim toplumun özgür ol, yapabilirsin hatta yapmalı-
sın şeklindeki baştan çıkarıcı fısıltıları da bir haki-
kattir ama kendi kendisinin efendisi, tahakkümün 
buyruğundan kurtulmak gibi saptamalar ise yaza-
rın yaşadığı ülkedeki orta sınıfın özgür birey ya-
nılsaması ile yakından bağlantılıdır. Aslında tüke-
tim toplumun bireyi yazarın geçip gittiği şeklinde-
ki saptamaları ile bir yana attığı tutsaklığa en çok 
maruz kalan kişisidir.

Han’ın felsefi ifadelerle havalı bir biçimde ifa-
de ettiği içe çöken özne ve öznelliğin intiharı ola-
rak tanımlayacağımız duruma ilişkin bir hayli faz-
la araştırma yapıldığı gibi bu alanda da epeyi çalış-
ma vardır. Onun felsefi terminoloji içinde ifade et-
tiği performans toplumun içe çöken birey olgusu-
nu onu gibi havalı kavramsal dille ifade ettiği ol-
guları en yoğun şekliyle Japonyada görülen intihar 
biçimleri ortaya koyar. Toplumun bir işletme man-
tığı ile idare edilmesi ki; Han’ın yine hakkını yi-
yip çemkirip attığı Foucault sol literatürde çokça 
dillendirilen yönetişim olgusunu haber veren sap-
tamalar yapmıştı. Vincent de Gaulejac bunu çok 
daha sade bir dille ele alır.

Birey, bir özne olarak var olma ihtiyacı duyar. 
Bu olasılık ona tanınmadığı takdirde iç huzursuz-
luğunu ifade eden semptomlar üretir. İşyerinde 
psişik bir ıstırabı açığa vuran işaretlerin çoğalma-
sı (stres, mesleki tükenmişlik, hiperaktivite, burn 
oııt12*, depresyon, psikotrop ve antidepresan kul-
lanımının artışı, taciz şikâyeti sayısının yükselme-
si...) “ çalışma yaşamında psiko-sosyal riskler” me-
selesini tartışmanın merkezine yerleştiriyor. Çalış-
ma koşullarına bağlı olarak kayda geçen intihar sa-
yısındaki anlamlı artış bu soruna dramatik bir bo-
yut katıyor.13

Aslında bu alıntı yazarın özgürlük üzerine yap-
tığı güzellemelere bireyin tahakkümden kurtuldu-
ğu yönündeki -bana biraz da Bauman’ın Akışkan 
Modernite’de yazarın bu tür güzellemelere başvur-
madan özgürlüğün değişen anlamına ilişkin sapta-
malarını hatırlatır biçimde-iddialarının aslında ne 
kadar içi boş saptamalar olduğunu göstermeye faz-
lası ile yetiyor.

Yorgunluk, performans toplumunun şizoid bi-
reyinin hayatındaki yüksek hızlılığın bir tezahürü 
aslında bu hıza karşı hem iç dünyamızın hem de 
organizmamızın verdiği bir tepki. İçe çöken öznel-
lik ise özgürlük buyrukları altında ezilen bireyin 
içine girdiği çıkmazın bir gösterge. Aslında yazarın 
Deleuze de haksızlık ettiği kontrol toplumu sapta-
ması ile performans toplumun kendi kendini hü-
küm altına alan birey saptaması fazlası ile benzer. 
Yazarın pozitiflik takıntısı nedeni ile ıskaladığı bu 
gerçek, kapatılma olgusunun başka şekillerde sür-
düğünü gösterir, mesela yazar AVM’lerin birer ka-
patılma, damgalama kurumu olduğunu göz ardı 
ediyor, ha keza tıbbileştirme olgusunun Gofman’ın 
total kurumlarının tüketim toplumuna uyarlanmış 
hali olduğunun birer göstergesidir, yukardan buy-
ruk veren özneler ortadan kalkmış filanda değil-
dir ayrıcana. Yaşadığı Almanya’da bir fabrikaya git-
se ya da bir akıl hastanesine uğrasa Foucault’nun 
kapatma kurumları olarak disiplin toplumun mev-
cudiyetini sürdüğünü görürdü. Yazarın saptamaları 
daha çok beyaz yakalı profesyonellerin dünyasıdır.

Bu anlamda Byung-Chul Han’ın Foucault ve 
Deleuze’ü aşma iddiaları fazlası ile yavan ve boş-
lukta kalmakta. Bugünün distopik dünyası olan 
“hızlandırılmış hakikat”14 evreninde disipli-
nin yeknesaklığı, mekanik ritimselliği Gofman’ın 
Damga’da ortaya koyduğu kapatma kurumları yok 
olmamıştır, büyük oranda kılık değiştirmişlerdir. 
Hatta Han’nın özgürlük buyruğu ben olma hali 
Foucault’un iktidar tanımındaki normatiflikle ör-
tüşür. Han’ın beyaz yakalı üst orta sınıf profesyo-
nelleri için bugünün formeni medyadaki güzellik 
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öğütleri televizyondaki sağlık programcısıdır evet 
bunlar emir kipiyle konuşmazlar, yasaklamazlar 
ama kimlik bitte diyen polisin sesindeki buyurgan 
ton disiplinci iktidarın hiç de söylediği gibi buhar-
laşmadığının bir göstergesidir kaldı ki bu profes-
yonellerin formeni şirket CEO’sundan başkası de-
ğildir. CEO’nun performans ölçümleri gardiyanın 
yoklamalarından farksızdır. Disiplinci iktidar ile 
kontrol toplumun içselleştirilmiş otoritesi eksenin-
de kendi kendisinin polisi olan bireyi için disip-
lin toplumu ile kontrol toplumun “negatif”liği tü-
ketim toplumunun ayartıcı pozitifliği içiçedir, bu 
toplumların buyurgan sesi ile ben olmaya çağıran 
özgürlük buyruğu tını farkı bir yana bırakıldığında 
aynıdır. Performans toplumun depresyonu ile di-
siplinci toplumun kaygısı içiçedir.

Bu anlamada yüksek hız toplumunda yorgun-
luk bir ara verme bir dışa çıkma halidir. Ki yazarın 
kendisi de pasif yorgunluk ile uyanık ya da aktif 
yorgunluk hali ayrımları üzerinden yorgunluğun 
hıza karşı bir tür sürtünme etkisi yaptığı gerçeğine 
dikkat çekme durumunda kalmaktadır. Ancak her 
iki yorgunluk hali de maneviyatın tefekkürü gibi 
zamanda bir yarık açmaz, evet onun Handke’den 
yola çıkarak tanımladığı “bölücü” yorgunluk, onun 
tereddüt dediği ara verme haline, empatik yani 
keskin bir biçimde parlayan dikkat halini dışlamaz 
ama yine de “Geistigkeit”(manevilik) hali değildir. 
Tefekkür akışkan zamanı ilga eden bir yoğunlaş-
ma kendi derununa dönerek zamanın dışına çık-
ma halidir.

Onun ifadesi ile performans benim ise yüksek 
hıza dayalı teknoloji odaklı pan kapitalist toplu-
munda yorgunluk bir grev halidir, bir tatildir, bir 
başka ritimdir, durağanlığın, aynının viral15* ha-
linin getirdiği sürekli aynı duygu halini, enerjisi-
nin bitimli halinde enerjik hiperaktivite toplumu-
nun kurbanı olarak dışlanmıştır, o böylesi bir top-
lumun underclası (sınıfaltı) 16* prekaryasıdır17*. 
Yorgunluk halindeki kişi taşkın bir akışkanlık ha-
linde bir katılıktır, her an hareketli olma durumun-
dan dışlanmıştır, o bir tür bedensel, ruhsal “istis-
na” halini yaşayan pili bitmiş bir “homo sacer” ol-
muştur, yorgunluğun “çıplak yaşamı” yüksek hız 
toplumunda pasif bir direnişi, bir yavaşlamayı or-
taya çıkarır. Ama bu bir bilinçli direniş değildir. O 
yavaşlığın tutsağı halinde yaşar. O yavaşlığın du-
rağanlığın akışkan olmayan “akış”?ı içindedir. Tam 
da bu nedenle o bir “kurban”dır, ama bu kurban-
lık “homo sacer” denilen hukuktan dışlanmış her 
tür baskıya açık olma şeklindeki bir kurban olma 
durumu değildir. Daha çok tüketim toplumunda 
tüketemeyen yoksul gibi şenlikten yoksun bırakıl-

mış, çekilmez bir hale mahkûm edilmiş, dışlanmış 
bir “kurban”lıktır. O daha çok performans/yüksek 
hız pan-kapitalizminin “günah keçisidir”, tüketim 
Toplumunun bütün günahlarını yüklenip yalnızlı-
ğın, yalıtılmışlığın çölüne sürgün edilmiştir.

Hâsılı kronik yorgunluk sendromu yaşanan si-
yasal, ekonomik, toplumsal düzenin tüm arızaları-
nın temsilidir ve aynı zamanda bu toplumun sür-
tünme kuvvetidir tam da bu yüzden tıbbileştiriilip 
hasta olarak “damgalanmak”tadır. Tıpkı tüm pa-
zarlanan hastalıklar gibi bu da mevcut düzenin bir 
anomalisidir.

Çaresi batı toplumlarının mevcut halinde bu-
lunamaz, bu düzene karşı gerçek iki direniş var-
dır birisi gerçek olarak denetlenemeyen, ele geçiri-
lemeyen terörizm, diğeri ise sahih dindir. Ama pan 
kapitalizm her iki direnişi de massetme çabasın-
da olan bir totaliterliktir. Sürekli her yazıda yap-
tığım gibi bugünün sağcı faşizan popülizmi içinde 
anlamı kaybedilen İslâm’ın, pan kapitalist toplum-
ların umudu olabilmesi için İslâm, bir yanda sele-
filik, diğer yanda muhafazakâr Sünnilik öte yanda 
modernist mealcilik tarafından dört bir yandan çe-
kiştirilmekten, yanlış sunulmaktan ve kötü algılan-
maktan kurtulmalıdır!
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Dünyevileşme-Dinselleşme Dilemmâsında 
Din Yorgunu Olmak veya Dini “Yormak”

“Din yorgunluğu” kavramı veya olgusu ülke müslümanlarının gelmiş olduğu 
durumu özetleyen bir kavram ve durumdur. Bu durum dini yaşamaktan daha 
çok dinin dünyevileşen zihne ve tavra ağır gelmesi durumdur. Sekülerleşme 
ve Protestanlaşma tehlikesiyle baş başa kaldığımız süreçte yaşanacak 
şeyin konformist ve kapitalist hayatın dışında olması beklenilmezdi.

Ahmet DAĞ

T am sekiz yıl önce “İran’ı 
Kavramak” adlı bir ya-

zımda şimdilerde tartışılan 
“din yorgunluğu” kavra-
mını 35 yaş üzerinde olan 
İran toplumunun yaşadığı 
dindarlık için kullanmış-
tım. Bazı yazılarımda ise 
sair zamanlı olarak Protes-
tanlaşan veya sekülerleşen 
İslâmî kesim için de kullandığım bir kavramdı. 
Şimdilerde ise bu kavram daha çok İslâmî kesimin 
kentli kısmına ve gençlere yönelik kullanılmakta 
veya tartışılmaktadır. Bu yorgunluğun anlaşılması 
için yorulanların sürecine veya hikâyesine iyi bak-
mak gerekir. Çünkü “yorgunumuz” olan fenomen, 
küreselleşme, Protestanlaşma, sekülerleşme ve 
maddileşme sürecini yaşamaktadır. Nitekim küre-
selleşme, kapitalizm ve modernleşme üçlemesiyle 
beraber sekülerleşme/profonlaşma adı verilen ger-
çekçi ve yıkıcı bir tehdit durumu dindar bir insa-
nın hayatında ve düşüncesinde ciddi bir sarsıntı 
meydana getirmiştir. İnsanlık bir anlamda profan 
ile kutsal, seküler olan ile ilahi (aşkın) olan kısa-
ca, modernizm ile din arasında önemli bir sorunla 
karşılaşmıştır.

 Kanaatimce profan ile kutsalın arasındaki me-
safe açılmıyor aksine birbirine yaklaşan, bazen yan 
yana düşen ve birbirine entegre olmaya çalışan 
sorunlu bir seyre doğru ilerliyor. Yani bir dindar 
seküler olan ile uzlaşırken bir laik/profan da kut-

sal olan ile uzlaşabilir. Bir 
dindarın  Protestanlaşma-
sı dini hayatın dışında ta-
mamen seküler bir hayat 
inşa edip iki gerçekliği de 
(sekülerliği ve dindarlığı) 
aynı ömür süresinde ya-
şama çelişkisini kendinde 
barındırabilir. Yine sekü-
ler bir insanda, seküler bir 

düşünce ve tasavvuruna rağmen dünyaya dini bir 
bakış açısı ile yaklaşabilir.

Kentleşme ve modernleşme sürecinde bir takım 
sosyolojik durumlar ve gelişmeler yaşanmıştır. Lo-
kal manada merkeze doğru yaklaşma hareketi de-
nilen çevrenin merkeze yürüyüş hareketi gerçekleş-
miştir. Çevrenin merkeze yaklaşma yürüyüşünü de 
üç dalga halinde ele alabiliriz. Öncelikle 1960’larla 
beraber MNP’nin “çevrenin siyasal bir hareketi” 
olarak siyasette boy göstermesi ve bununla bera-
ber kendine has bir taban oluşturması ve edinmesi, 
kendiyle beraber tabanın duygularını, düşünceleri-
ni ve varlığını gösterme gayretine girmesi söz konu-
sudur. İkinci hareket ise içinde kültürel, sosyolojik 
ve ekonomik unsurlar ve yapılandırma bulundu-
ran cemaatleşme hareketleridir. Bu söz konusu 
hareket ülke insanlarının dindarlaşması, ahlakî ve 
bireysel yetenekler kazanması gibi olumlu yönleri 
içinde bulundurmasının yanında birtakım sorun-
ları da meydana getirmiştir. Üçüncü hareket ise bu 
iki hareketin bir anlamda neticesi olan 1990’larla 
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beraber içinde daha çok statü, kariyer, bol kazanç, 
konforlu yaşam tasarımları bulunan modernleşme/
kentleşme hareketidir. 

Bu üç süreç ve harekette mütedeyyin insanlar; 
birtakım avantajlar elde ederken yine birçok sıkın-
tılarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu süreçte müte-
deyyin insanların bazen övünç duyulan bazen uta-
nılan, bazen sevindirici bazen üzüntü verici, bazen 
öfkelendirici bazen rahatlatıcı, bazen zenginleştiri-
ci bazen de yoksu/n/llaştırıcı durumlara düşmele-
rine yol açmıştır.

1960’larda başlayan sonrasında devam eden si-
yasi hareketin kendini toplumu ıslah edici, refaha 
kavuşturucu, erdemli devlet ve erdemli toplumu 
meydana getiren yegâne gerçekliğin mimarı olarak 
gör/ül/mesi yanlış bir paradigmaya sarılmayı ve 
bunu doğru kabul etme sanrısını ortaya çıkarmıştır. 
Siyasetin karakteri itibarı ile dindar insan tipinin 
bilgiden çok eyleme, amelden çok söyleme sahip, 
güvenirliğini ve ciddiliğini söylemleriyle gerçekleş-
tirmeye çalışan bir tip olmasını sağlamıştır. Söylem-
leriyle farklı, görünürlüğüyle ve edimleriyle diğer 
siyasi tiplerle aynı ucube bir tip meydana gelmiştir.

İkinci merkeze yürüme hareketi cemaatleşme 
olgusudur. Cemaatleşme olgusu, göç olgusuy-
la meydana gelen ve göç olgusunun tetiklediği 
bir realitedir. Köyden kente yapılan en hızlı ve 
en az fazla göç 1970’lerde yapılan göçtür. Bu göç 
ile kente gelen toplumsal yapı, seküler değerler-
den daha çok dini ve geleneksel değerlere sahip, 
bireysel yaşamaktan daha çok cemaat ya da grup 
halinde yaşamaya yatkın, isyankârlıktan daha çok 
itaatkârlığa sahip fert ve karakterlerinden oluş-
maktadır. Tanzimat’tan beri farklı gruplara, siyasal 
yapılara ve düşüncelere hezeyan halinde kapılmış 
ülke insanları toplumsal gruplar ve kişilikler içinde 
kendine en uygun sağlıklı, güvenilir ve dindarlığını 
rahatça yaşayabileceği yapılanmalara sahip cema-
atleri tercih etmişlerdir. Bu süreçte cemaat insan 
tipinde bazı olumsuz tutum ve davranışların oluş-
masına yol açmıştır. Yine cemaatler ekonomik ve 
kapitalist süreç içerisinde kendilerini var etme ve 
daim ettirme zorunluluğunu yaşamışlardır.

Gerek siyasal hareketin kendisi gerekse cema-
atleşme olgusu sonuç olarak kentleşme olgusunun 
bütün sorunları ile dindar insanların karmaşık 
sorunlarla karşılaşmasına yol açmıştır. Siyasal ha-
reketin ve cemaatlerin büyümesi mütedeyyin in-
sanların bol para, statü, kariyer, iyi giyim, konforlu 

mekânlar, lüks arabalarla iç içe bir yaşam tarzıyla 
karşılaşmasına yardımcı olmuştur. Karşılaşacağı 
sorunların büyüklüğünü fark edemeyen ve bu so-
runların üstesinden gelebilecek entelektüel birikim 
ve düşünmeden yoksun Müslüman tip bazı du-
rumlarda aciz bir Müslüman duruşu sergilemiştir. 
1990’lardan sonra modernleşme/kentleşme süreci 
oldukça hızlanmış gerek selefi tavır ve tutum gös-
terenler gerekse selefi tutum karşısında olan mo-
dernist düşüncenin yanlıları büyük savrulmalar ya-
şamışlardır. Yalnızca dünyaya ayarlanmış zihin ve 
irade yaklaşımı bizi faizsiz bankacılık söylemleriyle 
veya kuruluşlarla banka sistemine götürdüğü bir 
hayatı yaşamaya itmiştir. Bulaç’ın ifadesiyle “Haki-
ki Şeriat Donları ve Mayolarla (Haşedon/Haşema) 
plaja götürür. Formül gayet masumanedir: “Faizsiz 
Banka, Günahsız Zina, Alkolsüz Bira” çelişkisine 
itebilir.

Dindışı modernizmin dine sahip çıkması ülke 
Müslümanlarında Protestanlaşma sürecini görünür 
kılmıştır. Nitekim literatürümüze  İslâmcı Kalvi-
nistler  kavramı bile girmiştir.  Baudrillard’ “bana 
tükettiğini ya da kullandığını söyle sana kim oldu-
ğunu söyleyeyim” söylemiyle bir anlamda insanla-
rın tükettikleri ve kullandıkları nesnelerle kendi 
varlıklarını, şahsiyetlerini ve kimliklerini ortaya 
koyduğunu iddia eder. Kullandığı ve tükettiği nes-
nelerle kendini ortaya koyma göstergesi dindar ca-
miada da görülen sorunlu göstergelerden biridir. 

Lüks Range Rover  bir jeepe binen, bulutlu ha-
vada güneş gözlüğü takan müslüman, önce “dava-
ya hizmet etmem lazım, ben de olmalıyım” deyip 
başörtüsünden feragat edip/vazgeçip kendini ka-
musal alana ve hayata atan kadın gerçekliğiyle yani 
aslı itibariyle imgesiyle karşı karşıyayız. Havuzlu 
trend evlerde yaşama hayaliyle yanıp tutuşan, bu 
özlemle yaşayan ve kendisine yeryüzü cenneti inşa 
etmeye çalışan nişanlı ya da yeni evli çiftler daha 
sonra anâsır-ı erba’yı (dört unsuru) iş, eş, ev, araba 
tamamlamaya çalışan dünyalığı muhafazayı, ahla-
kı ve dindarlığı muhafaza etmekten daha önemli 
gören fertlerle birlikte yaşamaktayız. Ve sıradan 
muhabbetlerin baş müdavimi olan iştahlı dişil yü-
rekler, babasının hayır tezgâhı olarak gördüğü ve 
elinden geldiğince hayır yapmaya çalışan babanın 
miras bıraktığı şirket, holding ve sermayeyi parayı 
yönetme iktisat bilgisi ile donatılmış hayra harca-
nan parayı kontrol edilemeyen, israf harcamaları 
olarak gören parlak yüzlü kolej mezunu evlatla-
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rın varlığına şahit olmaktayız. İ-podlu telefonla, 
Converse ayakkabıyla, Prada çantayla, botokslu ve 
makyajlı yüzlerle caddelerde varlık bulan müslü-
man kadın imgesinin temsilcisi olduğuna inanan 
bedenler gelinen dramatik ve hazin noktayı gös-
termektedir. Kısaca marazi, patolojik ve histerik 
kimlik tipleri dini anlamada, yorumlamada ve ya-
şamada tehlike çanlarının çaldığını gösteren gös-
tergelerden bazılarıdır bu saydıklarım.

Tüm bunlara bağlı olarak kariyer, unvan, para, 
konformist, itibar vs. kavramları içeren bir hayat 
tarzı yaşama isteği ve güdüsü yanında inanmış ol-
dukları dinin beklentileri paradoksa ve yorgunluğa 
yol açmıştır. “Din Yorgunluğu” kavramı veya olgu-
su ülke Müslümanlarının gelmiş olduğu durumu 
özetleyen bir kavram ve durumdur. Bu durum dini 
yaşamaktan daha çok dinin dünyevileşen zihne ve 
tavra ağır gelmesi durumdur. Sekülerleşme ve Pro-
testanlaşma tehlikesiyle baş başa kaldığımız süreç-
te yaşanacak şeyin konformist ve kapitalist hayatın 
dışında olması beklenilmezdi. Dualite içinde kalan 
İslâmî kesim, tercih etmek durumunda kaldığı 
dünya veya dünyevi yorgunluk ile din yorgunlu-
ğu arasında bir tercihte bulunmak durumundaydı. 
Ve tercihi ikincisi oldu. Püriten yaşam tarzını ahlak 
haline getiren ülke müslümanları için din yorgun-
luğu durumu hem apolojik hem de patolojik bir 
durumdur.  

Yaşanan yorgunluk, Anadolu coğrafyasında 
kendi halinde yaşayan ülke müslümanlarında gö-
rülen yorgunluk değildir. Kanaatimce din yorgun-
luğu denen süreç iki kesimde bulunmaktadır. Bi-
rincisi iktidar etrafında bulunan siyasi, bürokratik 
ve diplomatik kesimde ikinci olarak buraya eklem-
lenmiş olan burjuvalaşan kentli bir muhafazakâr 
kesimdir. Konformist ve kapitalist yaşam içeriğiyle 
geleneksel hafıza ve duruşta bulunan dindarlık dü-
alitesi enerji sarfına yol açmıştır. Bir yandan mu-
hafaza etmeye çalıştıkları dini bilinç ve buna bağlı 
olarak sürdürülmeye çalışılan yaşam tarzı ile diğer 
bir tarafta içinde bulundukları ve memnun olduk-
ları seküler ve konformist yaşam tarzı arasında yor-
gun düşen birey veya bireyler topluluğuyla karşı 
karşıya bulunmaktayız. Yorgunluk durumu birden 
gerçekleşen bir süreç olmayıp tarihsel bir sürece 
sahip olduğu için yorgunluğun başladığı yılları iyi 
anlamamız gerekir. 

Weber’in ortaya attığı Protestanlığın ortaya çıkı-
şı felsefi, ekonomik olmaktan daha çok sosyolojik 

kökene dayanır.    İslâmî söylemin Protestanlaşma 
süreci de sosyolojik, tarihi bir kökene dayanır. Bu 
bağlamda bu tarihsel sürece bakıldığında yorgun-
luk ya da kopma 1980’li yıllarda yaşanmaya baş-
lanmıştır. 1980 sonrası liberal siyaset ve serbest 
piyasa ekonomi politikası içeren icraatlarıyla yöne-
tim anlayışı sergileyen Özal iktidarı sayesinde ge-
rek cemaatler ve gerekse vakıf ve kurumlar yoluyla 
bireyler müslümanlaşma yoluna gitmişlerdir. Bilgi 
ve amel birlikteliğinden uzak olan bu oluşumlar 
düşünümsel olmaktan çok duygusal bir nitelik arz 
etmiştir. İslâm kültürünü yaşamaktan çok bilmek 
ve karşıtlarıyla ced/b/elleşmek için okunan abur 
cubur kitaplar, İslâm’ın ruhi boyutundan olan ge-
leneğe ve tasavvufa anlamsız saldırılar, yaşam anla-
yışı olarak modernliğe lanet, onun nimetlerini de 
kullanmaktan da haz duyan, ona şükreden ikiyüz-
lü söylemler ortaya çıkmıştır. Söylemsel olarak dini 
anlama ve yorumlamak açısından yavaş yavaş dün-
yevileşme/sekülerleşme sinyali veren Müslümanlar 
“güç” fenomeni üzerinde durmuşlardır. Özellikle 
ekonomik gücün olmazlığını savunan bireyler ken-
dilerine “Kuvvetli mümin zayıf müminden iyidir.” 
hadisini kendi hayat anlayışlarında ve anlam dün-
yalarında referans olarak kullanmışlardır.

Ömer Demir’e göre muhafazakâr burjuvazinin 
özellikleri şunlardır. Dini değerlere sahip ilerlemeci 
muhafazakârlar; ekonomik fayda ve maliyet hesa-
bına göre hareket eden, sanatsal kültürel faaliyetler 
gibi idealist alanlardan daha çok somut getirisi olan 
alanlara yönelen, sermaye birikimini çok ortaklı ya 
da aile ortaklığı esasına göre şekillendiren, devlet 
gücünü parasal kazanca dönüştürme kabiliyetin-
den uzak olan, kendi ayakları üzerinde duran, dev-
letçilikten rahatsız olan, küçük işletmelerden olu-
şan, sağ muhafazakâr partilere destek veren ama 
bir partinin organik uzantısı olmayan, çocuklarını 
özel kolejlerde ya da yurt dışında okutan, ilkokul 
mezunu olan hacı babaların en az bir yabancı dil 
bilen üniversite mezunu olan kolejli çocuklardır. 
Bu toplumsal konumları ile bu fertler radikalizmin 
panzehri olmuşlardır. Çıkarı peşinde koşmak ve 
para kazanmak için çalışmak pozitif bir moral de-
ğer olmuştur.

  Yükselen Anadolu sermayesi Türkiye’de ta-
til köyleriyle, özel okullarıyla, defileleriyle mes-
leki dernekleriyle yeni bir dindar muhafazakâr iş 
adamı sınıfının oluşmasına yol açmıştır.    Dindar 
muhafazakâr burjuvazi Türkiye’de meydana gelen 
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toplumsal gelişimin ve değişimin en önemli so-
nuçlarından biridir. Haşemalarla başlayan modern 
yaşam tarzının İslâmîleştirilmesi uygulamaları gi-
derek tesettür defileleri, tesettürlü doktorlar, avu-
katlar, sporcular, sunucular, hostesler, şoförler ile 
hem yaygınlık hem de meşruiyet kazanmaktadır. 
Sahip olunan servet büyüdükçe, onu muhafaza 
etmek için işbirliği yapma ihtiyacı ve zorunluluğu 
artacaktır. 

Dindar burjuvazi ve ardılları yorgunluk meyda-
na getiren bir süreç içerisine girmişlerdir. Dindar 
burjuvaziyi “yumuşak geçiş köprüsü” (dinilikten-
dünyeviliğe) olarak nitelendirmemin nedeni salt 
anlamda kişilerde protest bir din anlayışı ve gö-
rünüm oluşturmuş olmalarıdır. Dine yönelik yak-
laşımlar yalnızca duyarsız kalma olmamış protest 
bir tutumu içeren bir yaklaşımı barındırmaktadır. 
İslâmî diye yapılan oteller, tatil anlayışları, iftarlar 
içerikleri ve tarzları açısından İslâmîlikten daha 
İslâm’a mugayir protest bir hal içermektedir. Bu 
durum muhataplarını yani eyleyicilerini yoran bir 
durumdur. Oluşanın din yorgunluğu yanılgısı zan-
nedilmesi söz konusudur. Oysa bu ikircikli ya da 
hipokrist durum yorulmak için yeter bir nedendir. 

Bir diğer şey ise din yorgunluğu atfedilen nes-
lin gençler olmasıdır ki bu durumun en büyük ne-
denleri başta bu ikilemden çıkamayıp yorulan bir 
neslin evlatlarının yaşadığı ya da yaşayabileceği bir 
durumdur. Diğer nedenler ise iyi okulda okuma, 
iyi puan alma, iyi üniversiteye girme, iş-kariyer 
sahibi olma, para-itibar sahip olmayı ebeveynleri 
tarafından güdülenmiş neslin dini yaşayıp yorul-
masını bırakın dini hayatı yaşamayı bile düşünme-
sini yorgunluk olarak görmesidir. Oysa İslâm dün-
yasının birçok sorunu olduğu bilinciyle bunları bir 
yana koymasını bilen bir İslâm âlimi veya bilgesi 
olacak bir nesil yetiştirme gayesi taşınmalıydı. Yo-
rulan İslâmî veya muhafazakâr kesim İslâm dünya-
sının sorunlarını çözecek nesli yetiştirme gayesiy-
le bununla ilişkili eğitim vermek yerine yukarıda 
sayılan “dünyalıkları” elde etmek için evlatlarını 
güdülemiştir. İdmansız yani İslâm’ın gerektirdik-
lerine hem teorik hem de tecrübi olarak yabancı 
olan genç nesil, dini yaşamayı bırakın dini hayatı 
yaşamayı düşünmenin bile zor ve zahmetli olduğu-
nu hissetme neticesinde yorgunluk yaşamaktadır. 
Yorgun babaların ya da annelerin yorulma zahme-
tine bile girmeden yorulan çocuklarıyla karşı kar-
şıyayız.

Bu yorulma Anadolu insanlarında olan bir 
durum olmaktan daha çok iktidar, zenginleşme, 
konformist, kariyer ve konum sahibi olma derdine 
düşmüş olanlarda görülen bir durumdur. Namaz-
larını vaktinde kılamadığı için kaygı duyan, başı-
nın örtüsünün açılmasında saçının teli görüleceği 
için kaygı duyan ebeveynlerin yerini bunların zer-
re kaygısını duymayan kariyer, statü ve zenginlik 
derdine düşürülmüş yeni bir nesille karşı karşıya-
yız. Kanaat ve şükrün yerini hırs ve daha çok ele 
etme isteği ve hevesi almıştır. Türkiye’nin en büyük 
gençlik vakıflarından biri “bizi tercih edin gelece-
ğinizi güven altına alın” şeklinde reklam mottosu 
kullanıyorsa dert din değil dert dünyadır. Nitekim 
düşünce ve hayatlarında dinin ağır geldiğini düşü-
nen kişilerde “din yorgunluğu” meydana gelmesi 
kaçınılmaz bir akıbettir. “Din Yorgunluğu” ifadesi 
hem mazeretin hem de yaşanan süreci -haklı- ne-
denlere dayandırma durumudur. Dinin yorgunluk 
oluşturacağı iması ya da bir tahammül gerektirdiği 
yaklaşımı dinden yorulan veya bıkan bir gençliğin 
meşrulaştırılmasıdır ki bu gençler dinden yoru-
lacak gerçek bir dini tecrübe süreci yaşamadılar. 
Çünkü kentleşen aileler din yorgunluğu değil dün-
ya yorgunluğu yaşamışlar ve yaşamaktadır. 

Sekülerleşme yorgunluğu ile dinden yorulma 
arasında bir korelasyon yoktur. Eğer kentleşen 
ve son yıllarda iktidarın nimetlerinden istifa eden 
kesim ailelerinde ebeveyn, iş yerinde patron veya 
çalışan, okulda hoca-öğrenci ahlaka, dürüstlüğe, 
ibadete, kısaca rızayı ilahi odaklı bir din anlayışı 
ortaya koymuş olsalardı ne yorulan ebeveynlerden 
yani din müntesiplerinden ne de Tanrıyı umursa-
maz gibi yaşayan “deist” gençlerden bahsetmezdik. 
“Müslüman-mış” gibi yaşamak “din yorgunluğunu” 
meydana getirdiği gibi beklentiye göre -son on beş 
yılda- yormayan bir din inşa etme gayesiyle dini 
yoran girişimlere şahit olmuştur. Yormayan bir din 
inşa etme gayesi seküler bilincin tezahürüdür. Dini 
yormak ya da din yorgunluğa mazeretine sığınmak 
yerine Allah ve Resûlü’nün emir ve nasihatlerine 
kulak vererek “mış” gibi olmak yerine hakiki Müs-
lüman olmanın mücadelesini vermeliyiz.
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  İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN KURUCU KAVRAMI: TEVHİD 

Yusuf YAVUZYILMAZ

T oshihiko Izutsu Kur’ân’da 
Tanrı ve İnsan adlı çalışmasın-

da, bir dinin anahtar kavramları 
olduğundan söz eder. Izutsu’ya 
göre, anahtar kavramlar diğer 
kavramlarla ilişki içindedir ve di-
ğer kavramları anlamlı bir biçim-
de birbirine bağlar. Kuşkusuz, 
Kur’an’ın en temel anahtar kav-
ramı Allah kavramıdır ve diğer 
bütün kavramlar onunla ilişkisi 
bakımından anlam kazanırlar. 
İslâm düşüncesinde Allah’ın bir-
liğine ve tekliğine vurgu yapan 
kavram ise tevhiddir. Bu yüzden 
tevhid ilkesi doğası gereği İslâm 
düşüncesinin temel kurucu kav-
ramı olarak öne çıkmaktadır. 

İslâm’ın kurucu kavramların-
dan biri olması dolayısıyla tev-
hid ilkesinin bütün yönleriyle 
açıklanması ve incelenmesi ge-
rekmektedir. İsmail R.Faruki, 
kaleme aldığı Tevhid adlı ese-
rinde bu kavramın dini ve fel-
sefi yönden çok önemli analizi-
ni yapmaktadır. Müslümanların 
bugün içinde bulunduğu olum-
suzluğun nedeni tevhid ilkesini 
yeterince doğru anlamamaları-
dır. Kuşkusuz İslâm dünyası var 
olan potansiyelinin aksine, eko-
nomik, dini ve sosyal konular-
da son derece başarısızdır. Kuş-

kusuz bu başarısızlığın asıl ak-
törleri de Müslümanların kendi-
leridir. 

Faruki’ye göre geri kalma-
nın nedenlerini araştıran İslâmî 
yenileşmeciler haklı olarak ta-
savvuf ve mistisizmin getirdiği 
olumsuzluğunu görmüşler, an-
cak bu anlayışla mücadelede ba-
şarılı olamamışlardır. Bununla 
birlikte bir de, ikinci bir olum-
suzluk olarak milliyetçilik has-
talığı baştanbaşa İslâm dünyası-
nı sarmıştır.  

Faruki, Müslümanlar niçin 
geri kaldıkları konusunda de-
rin bir bilince sahip olmadıkla-
rından yeni bir inşa süreci baş-
latılması kanaatindedir. İhvan-ı 
Müslümin bu konuda çok de-
ğerli bir başlangıç yaptı, ancak 
çeşitli sebeplerle gerisini getire-
medi. Şurası açık ki, İslâm inan-
cı yeni bir inşa süreci başlatma-
dıkça yeniden dirilemeyecek, va-
sat ümmet olamayacaktır. 

İslâm Medeniyetinin Özü

Faruki, İslâm’ın özü tevhid 
olduğunu savunmaktadır. Bu-
nun için kitabı yazma amacı tev-
hid kavramının ekonomi, siya-
set, inanç anlamında etraflı bir 

analizini yapmaktır. Kuşkusuz 
İslâm düşüncesinin inanç, ahlak, 
bilgi ve varlık anlamında en te-
mel kurucu kavramı Tanrı kav-
ramıdır. Müslümanın bulundu-
ğu her yerde sergilediği eylem 
ve fikirlerinde Tanrı merkezi bir 
konuma sahiptir. İslâm düşünce-
si varlığı anlamlandırma ve anla-
ma konusunda anahtar kavram 
olarak Tanrı’yı varlığın temeline 
yerleştirdiği için kavramın anali-
zi birincil derecede önemlidir.  

Faruki’ye göre İslâm ontolo-
jik anlamda bir insanın diğerin-
den daha çok Allah’a yakın ola-
bileceğini, bu yüzden herhangi 
bir insanın diğerinden farklı bir 
ayrıcalık taşıdığını kabul etmez. 
Müslümanlar yaşantılarının 
özünde onlara yol gösteren tek 
Allah’ı kabul ederler; bu anlayış 
tevhiddir. İnsan emaneti kabul 
ederek Allah’ın istediğini yapma-
mak ve yapmak hakkına sahip-
tir. Bu anlamda insan melekler-
den üstün bir konuma sahiptir. 
Vahiy, ilahi iradeyi bilme ve anla-
ma konusunda insana Allah tara-
fından gönderilmiş bir mesajdır. 
İlahi iradenin bilinmesi mantık 
açısından mümkün oysa vahiy 
açısından kesinlik bildirir. 

İslâm Düşüncesinin 
Kurucu Kavramı: Tevhid
Müslümanlar yaşantılarının özünde onlara yol gösteren tek Allah’ı kabul 
ederler; bu anlayış tevhiddir. İnsan emaneti kabul ederek Allah’ın istediğini 
yapmamak ve yapmak hakkına sahiptir. Bu anlamda insan meleklerden 
üstün bir konuma sahiptir. Vahiy, ilahi iradeyi bilme ve anlama konusunda 
insana Allah tarafından gönderilmiş bir mesajdır. İlahi iradenin bilinmesi 
mantık açısından mümkün oysa vahiy açısından kesinlik bildirir.
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Faruki’ye göre tevhid, 
Allah’tan başka bir ilahın olma-
dığına tanıklık etmek ve kesin 
olarak kabullenmektir. Tevhid 
ilkesi ilk olarak yaratan ve ya-
ratılan ikilemini keskin çizgi-
lerle ayırır. İkinci olarak insan 
Allah’ı bilme iradesine vahiy ve 
tabiatı incelemesi sonucu ula-
şabilir. Üçüncü olarak, varlıkta 
bir amaçlılık ilkesi oluşturur. Bu 
anlamda varlık birbirinden ko-
puk ve anlamsız olaylar bütünü 
değildir. Dördüncü olarak tev-
hid, insanın kapasitesi ve varlık 
üzerinde denetim kurabileceğini 
belirler. Beşinci olarak tevhid 
ilkesi insanın sorumluluğuna 
ve yargılanacağına vurgu yapar. 
Faruki’ye göre tevhid, hayatın 
anlamsız olmadığımı, tam tersi-
ne anlam ve amaçla dolu oldu-
ğunu gösteren, varlığı ve insanı 
Allah’a bağlayan temel ilkedir. 
Müslüman olmak, Allah’ı tek 
otorite kabul etmek, koruyucu 
ve yargılayıcı olarak tanımla-
mak anlamına gelir. Faruki’ye 
göre “İslâm medeniyetinin özü-
nü İslâm, İslâm’ın özünü tevhid, 
tevhidin özünü de Allah’ın birli-
ği, Allah’ı tek mutlak, yüce, yara-
tıcı, her şeyin sahibi ve yöneticisi 
olarak kabul etmek olduğunda 
şüphe yoktur. Bu iki temel ön-
cül, İslâm medeniyetine mensup 
olanlarca ya da ona iştirak eden-
lerce şeksiz-şüphesiz kabul edil-
miştir.” (Tevhid, İsmail R.Faruki)
Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere 
tevhid, İslâm’ın temel kurucu 
kavramıdır. Tevhid, İslâm mede-
niyetine kimliğini veren ve onu 
diğer medeniyetlerden ayırarak 
özgün hale getiren kavramdır. 

Faruki’ye göre İslâm düşün-
cesine tevhid, insanın Allah’ın 
tek olduğuna ve yalnızca ona 
ibadet edilmesi gerektiğini tar-
tışmasız bir biçimde ortaya ko-

yar. Kuşkusuz İslâm’da her emir 
ve her yasak tevhid ilkesiyle an-
lam kazanır. Bu durumda tevhid 
olmadan İslâm’dan bahsetmek 
imkânsız hale gelir. 

Buna göre İslâm’da Allah’ın 
aşkınlığı tevhid kavramının do-
ğal sonucudur. Bu sanatta ve dil-
de aşkınlığı gerektirir. Sanat-
ta aşkınlık hiçbir tasvirin içine 
Allah’ın sığdırılamaz olduğunu 
gösterir. Lisanda aşkınlık ise kı-
yamete kadar korunacak bir ifa-
de sistematiğinin olmasıyla ilin-
tilidir. “Dilin hiçbir zaman aynı 
kalmayıp değişmesi zorunlu de-

ğildir. Dağarcığındaki kelime 
köklerinin yeni gelişmeleri kar-
şılamak için bir miktar genişle-
mesine rağmen Arapça değişme-
miştir. Lisanın özü-dilbilgisi ya-
pısı, fiillerin ve isimlerin çekimi, 
gerçekleri ve fikirleri ilişkilendi-
ren kategoriler ve edebi güzellik-
lerinin yapısı hiçbir suretle de-
ğişmemiştir. Heraklitçilerin, her 
şey değişir ve hiçbir şey aynı kal-
maz iddiası bir safsatadır; çünkü 
değişim şüphecilerin ‘çok kıv-
rımlı akıntısı’ değil de değişim 
olacaksa sabit bir şeyin olma-

sı gerekir.”(Faruki, Tevhid). Ger-
çekten de sabite olmaksızın de-
ğişimin nasıl oluştuğunu belirle-
mek imkânsızdır.

Bu açıdan bakıldığında değer 
düzeyinde tevhid üç anlam kat-
manına sahiptir. İlki, ilahi irade-
nin mutlak olarak tahakkuk ede-
ceği varlık sahasıdır. İkincisi, in-
sanın günahtan kendini kurtar-
mak için başkasına, bir kurtarıcı 
Mesih’e, ihtiyacı yoktur. Üçüncü 
anlamı ise tevhid açısından in-
sanlar arasında hiçbir ontolojik 
farktan söz edilemez. 

Tarih, Müslümanlar açısın-
dan tevhidin uygulama sahası-
dır. Müslümanlar için inançla-
rının kültürel ve sosyal olarak 
ortaya koydukları, miras bırak-
tıkları sürece tarih denir. Müs-
lümanlar merkezi kavramını 
tevhid anlayışının oluşturduğu 
inançlarıyla tarihe damga vur-
muşlardır. “Peygamberin vizyo-
nu ve çaktığı kıvılcımla tutuşan 
ilk Müslümanlar her ırk ve kül-
türe mensup insanların içyapı-
sını; günlük hayat kalıplarını; 
bütün toplumların haritalarını, 
köylerin, kentlerin ve bütün 
bir imparatorluğun dış hatları-
nı ufuk çizgisinin yanı sıra kül-
türlerini de değiştirerek tarih 
sahnesine cesurca atılmışlardır”. 
(Faruki, Tevhid)

Faruki’ye göre iman ahlaki 
bir kategori değil, ilmi bir kate-
goridir. Tevhid hakikatin tekli-
ğini ve insanın ona ulaşabilece-
ği tezinden hareket eder. Allah’ın 
ve hakikatin birliği tevhidin ana 
ilkesidir. Faruki’ye göre “Meto-
dolojik ilke olarak, tevhid üç il-
keden müteşekkildir. Birinci-
si, gerçeklikle uyum gösterme-
yen her şeyin reddi; ikincisi, ni-
hai anlamda çelişmelerin reddi; 
üçüncüsü, yeni ve/veya karşı ka-
nıta açık olma.”(Faruki, Tevhid) 

Değer düzeyinde tev-
hid üç anlam katmanı-
na sahiptir. İlki, ilahi 
iradenin mutlak olarak 
tahakkuk edeceği var-
lık sahasıdır. İkincisi, 
insanın günahtan ken-
dini kurtarmak için 
başkasına, bir kurtarı-
cı Mesih’e, ihtiyacı yok-
tur. Üçüncü anlamı ise 
tevhid açısından insan-
lar arasında hiçbir 
ontolojik farktan söz 
edilemez.
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İslâm bundan dolayı akıl ve va-
hiy arasındaki çelişkiyi kabul et-
mez. Tevhid ilkesi ilk olarak ev-
renin düzenli olduğu gerçeğini 
ortay koyar. İkinci olarak evre-
nin amaçlılığına işaret eder. Bu 
anlamda evrendeki hiçbir şey an-
lam ve amaçtan yoksun değildir. 
Üçüncü olarak evren kutsal bir 
varlık olarak betimlenir. Çünkü 
tabiat insanın değil Allah’ın mül-
küdür. İnsan doğanın düzeninde 
değişiklik yapabilir, kullanabilir, 
sırlarını çözümleyebilir. Ayrıca 
insan doğadan yaralanırken ah-
laki ilkelerden bağımsız bir ey-
lem içinde değildir. Son olarak 
İslâm, insandan doğada geçerli 
yasaları araştırmalarını ve anla-
malarını ister. 

Tevhidin Ahlaki Boyutu

Faruki, tevhidin ahlaki bo-
yutuna özel bir önem verir. Ona 
göre İslâm ahlakının ilk özel-
liği insanı merkeze almasıdır. 
İslâm’da ahlakın dinden ayrılığı 
kabul edilemez; çünkü din ahlak 
üzerine inşa edilmiştir. İslâm’a 
göre insanın yaratılış amacı 
Allah’ın iradesi doğrultusunda 
hareket etmektir. “Kur’an’ın söy-
lemek istediği şey, sadece insanın 
ahlaki değeri yerine getirebilece-
ğidir, zira yalnızca o bunun için 
gerekli özgürlüğe sahiptir; değe-
rin bütününü yalnızca o kavra-
yabilir; zira bunun için gerekli 
akıl ve muhayyileye yalnızca o 
sahiptir. Yaradılışı sırasında Allah 
hikmetinden ona verdi, onu me-
leklerden üstün kıldı ve melek-
lere ona secde etmesini emretti. 
Bu durumda insan, hiç şüphesiz, 
eşsiz ahlaki görevi ve kaderi ne-
deniyle eşref-i mahlûkat ve me-
leklerden daha üstün sayılmış-
tır.”( Faruki, Tevhid)

Faruki, İslâm’ın insanın gü-
nahsız olarak doğduğu ilkesini 
kabul ettiğini, bu ilke gereğince 
doğuştan, ezeli günah fikrini red-
dedilmesi gerektiğini savunur. 
Kur’an insanı Tanrı’nın nefesi 
olarak değerlendirir. İnsanlığın 
ortak bir atası vardır ve insanlar 
arasında bir hiyerarşiden bahse-
dilemez. 

Tevhid ilkesi gereği İslâm, ev-
rensel ve ümmetçi bir paradig-
manın içinden olayları değerlen-
dirir. İslâm tevhid ilkesi gereği 
Hint, Yunan, Yahudi ve Hıristi-
yan anlayışından ayrılır. Kuşku-
suz tevhid ilkesi gereğince İslâm, 
modern seküler sistemlerden de 
ayrılır. İslâm’a göre insanları bir-
birine üstün kılan takva dışında 
hiçbir ölçüden söz edilemez.

Tevhid ilkesi, teorik olarak 
İslâmî hayatın toplumsal doğa-
sına, somut ve gerçek bir sosyal 
yapıya ihtiyaca, evrensel değerle-
re; pratik olarak ise her tür ayı-
rımcılığı reddetmeye, her şeyin 
birbiriyle bağlantılı olduğunun 
kabulüne, insanın sorumluluğu-
na vurgu yapar. 

İslâm düşüncesinde ümmet 
ilkesi, ırk merkezciliği redde, ev-
rensellik ilkesinin kabulüne, bü-
tüncüllüğe, özgürlüğe ve insanın 
görevine vurgu yapar. Faruki, 
Ümmetin iç dinamiklerini şöyle 
sıralar: Ümmetsiz İslâm düşünü-
lemez, bir ve tek ümmet hedefi 
esastır. Bu ilkeler tevhid ilkesi et-
rafında anlam kazanır. Ümmetin 
birliğinin temel dinamikleri ise 
kapsayıcılık, somutluk ve içten-
lik, dinamizm, organikliktir. 

Faruki, tevhid ilkesinin top-
lumsal düzene yansımasının en 
önemli işaretlerinden birinin aile 
olduğunu savunur. Aile toplu-
mun çekirdek birimidir ve kuş-
kusuz eşitlik ilkesi üzerine ku-
ruludur. Allah, ahlaki ve medeni 

haklarda kadın ve erkeği eşit ya-

ratmıştır. Ancak kadın ve erkek-

lerin rolleri farklıdır ve birbirle-

rinin tamamlayıcısıdırlar. Kadın-

ların toplumda teşhir edilmeleri 

de tecrit edilmeleri de İslâm’a ay-

kırıdır. 

Faruki, İslâm’ın siyasal tasa-

rımının tevhid ilkesi gereği üm-

met olduğunu savunur. Ümmet, 

görüş birliğine, güç birliğine, ey-

lem birliğine dayanır. Ancak gü-

nümüzde Müslümanlar, siyasal 

güç anlamında oldukça yeter-

sizdir. İslâm ekonomik anlam-

da dünyacıdır. Dünyacılığı des-

tekleyen iki ilke ise amel ahlakı 

ve öte dünya inancıdır. İslâm’da 

üretim ve tüketim belirli ahlaki 

ilkeler çerçevesinde yorumlanır. 

İslâm’da sadece kâr amacı güdü-

lemez, yasak mallar üretilemez, 

üretilen malların pazarlanmasın-

da aldatma olamaz, doğruluktan 

ayrılamaz. 

Tevhid ilkesi İslâm sanatına 

da ana rengini vermiştir. Bundan 

dolayı İslâm sanatının temel il-

kesi aşkınlıktır. İslâm sanatının 

temel özelliği amaç ve biçim bir-

liğidir. 

Faruki, Tevhid adlı çalışma-

sında, Allah’ın birliği ilkesinin, 

İslâm’ın ana ilkesi olarak bütün 

alanlara yansıdığını açıklamak-

tadır. Yaratılış, insan, tabiat, bil-

gi, kadın, erkek, ekonomi, sa-

nat gibi alanlar tevhit ilkesi ge-

reği aynı bütünün parçaları gibi-

dir. Varlık ölçeğindeki farklılık-

ları anlamlı bir biçimde bir araya 

getiren tevhid anlayışıdır. 

İsmail  Raci Faruki, Tevhid: Düşünce ve 

Hayata Yansımaları, Mahya Yayınla-

rı, 2017.


